Nagy Ágoston
Kreskay Imre inszurrekciós költészete és az
egyházi értelmiség szereplehetőségei a háborús
mozgósításban

A

tanulmány a francia háborúkhoz (1792–1815) kapcsolódó magyarországi
propaganda egyik különösen fontos médiumának, a rendi költészet nagy
hagyományába sorolt inszurrekciós poézisnek a működésével, lokális-regionális összefüggéseivel foglalkozik. Ennek érdekében az egyházi, pálos szerzetesi
hátterű dunántúli versszerző, Kreskay Imre (1748–1811 k.) 1809-es nemesi felkelés
alkalmából írt munkáit biografikus, társadalmi, politikai és kulturális kontextusaikba visszahelyezve, mikroszinten teszem részletes vizsgálat tárgyává.
Ugyan a nemesi felkelések irodalmáról az 1809-es inszurrekció százéves évfordulója alkalmából már Császár Elemér összefoglaló tanulmányt készített,1 ám ezt
követően e sajátos korpusz – néhány „adalékot” és egy-két kanonikus szerző (mint
Csokonai Vitéz Mihály vagy Berzsenyi Dániel)2 korábbi inszurrekciókra vonatkozó
munkásságát leszámítva – bő egy évszázadra kikerült az irodalomtörténet érdeklődési köréből. A korabeli verses anyag modern, textológiai szempontú feldolgozását Porkoláb Tibor végezte el a közelmúltban,3 továbbá megjelent az időszak közköltészeti termésének korszerű szövegkiadása is.4 A korpuszba tartozó versekről
és szerzőikről csak a legritkább esetben készült esettanulmány, Csetri Lajos úttörő
Berzsenyi-tanulmányait leszámítva kivételnek számít az 1797-es nemesi felkelés
során különösen aktív Virág Benedek egyik felkelőkhöz írott latin ódájának (Ode
ad Hungaros) elemzése.5
Az inszurrekciós költemények a rendi reprezentatív nyilvánosság társadalmi
gyakorlatainak részeként, az időszakban négy alkalommal fegyverbe szólított

Császár, 1909.
Ezek közül ki kell emelnünk Csetri Lajos bravúros elemzéseit Berzsenyinek az 1797-es és az
1805-ös inszurrekcióhoz kapcsolódóan írt ódáiról, melyek csak jóval azután jelentek meg, hogy
elveszítették aktualitásukat: Csetri, 1986. 118–132.
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(1797, 1800, 1805, 1809) nemesi felkelés (insurrectio, exercitus) mint sajátosan magyar – sőt a kor bene possessionatus elitje által nemesi-nemzeti „hadseregként” felfogott – honvédelmi intézmény komplex szertartásrendjébe illeszkedtek. E versek,
hasonlóan egyéb alkalmi propagandaműfajokhoz (világi szónoklatok, prédikációk)
a rendi reprezentatív nyilvánosságot konstituáló társadalmi gyakorlatok lényeges
elemét képezték. Az inszurrekciós költészet kulturális közegét a korabeli nemesi
kultúra jelentette, működtetői a vármegyét szolgáló literátus nemesek közül,6 illetve a körülöttük élő tanult rétegekből (honoráciorok, egyháziak) kerültek ki.7 A verseket szerzőik magyar, latin vagy német nyelven, aprónyomtatványok formájában,
illetve hírlapokban közölték. Hasonlóan a felkeléssel kapcsolatos propaganda más
termékeihez, e munkák a populáris közköltészeti műfajokat (inszurgens dalok,
marsok stb.) leszámítva, mindenekelőtt a felkelésekben személyesen érintett sajátos célcsoport, a literátus – azaz a valamennyi középiskolai poétikai, mitológiai,
illetve klasszikus és hazai történeti műveltséggel rendelkező – nemesség, illetve
a jogilag a nemesi társadalom perifériáján élő, nem-úrbéres rétegek műveltebbjeinek meggyőzésére irányultak.
E jellegzetes formanyelvet és toposzkincset használó versek jelentős része szűkebb alkalomhoz, egy-egy vármegye katonai alakulatainak kiállítását, működését és
demobilizációját keretező rítusokhoz kötődött, s fontos részét képezte a vármegyei
elitek reprezentációja, melyre a tartalmi elemek mellett általában már a szövegek
peritextusai is utaltak. Előfordult, hogy ezeket a generalis congregatiókon és egyéb
reprezentatív alkalmakkor osztották ki a megjelentek között,8 s minden bizonnyal
a megye felkelői kezébe is jutottak belőlük példányok. Más részük egy magasabb
kollektívumot, a nemesi nemzet egészét szólította meg. A nemesi felkelések időszaka, gyakran a nemesi nemzet krízisének diagnózisával összekapcsolódva, tulajdonképpen az egyik utolsó nagy pillanatát jelentette annak a nemzetiesített nemesi
ideológiának, mely a magyar nemesség hagyományosként, ősiként felfogott férfias
katonai erényeit a politikai közösség kollektív identitástudatának megerősítése érdekében tömegesen reprezentálta.9 Ez az arisztokratikus, a rendi társadalom más
csoportjai felé zárt, befelé ugyanakkor az una eademque libertas közjogi fikcióját és
a számos dimenzióban tagolt nemesség (illetve az annak szélén élő, a szabadság
bizonyos fokával rendelkező rétegek) összetartozás-tudatát erősítő nézetrendszer,
mely alapvetően a natio hungarica képzetét működtető történeti-politikai mítoszokból és a klasszikus római patriotizmus nyelvén konstruálódott meg. Az ideológia számos elemében maga is modernizálódott, ami a propagandadiskurzusban,

Ennek a „kisbirtokosi literátusi életformának” a klasszikus századforduló időszakában jellegzetes képviselője a neolatin rendi irodalmi kultúra iránt elkötelezett, ugyanakkor magyarul is
verselő, adományos nemesi családból származó, a századelőn Arad megye szolgálatában álló
Perecsényi Nagy László. (Auto)biográfiájához, munkásságához és költői szerepfelfogásához részletesen lásd: tÓtH, 2007., különösen: 15–33.
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s különösen a költészetben egyfelől a politikai aktualitásoktól eloldódó általánosodás,10 másfelől a nemesi nemzettudaton belül a magyar nyelv előtérbe kerülésének
tendenciájában ragadható meg. A versek egy részében – illeszkedve a költészet
átalakulásának hosszabb folyamatába – már a klasszikus századforduló újító költészeti hagyományainak, a bárdköltészetnek és a neoklasszicizmusnak a hatása is
felfedezhető.11 Ez ekkoriban még nem járt együtt a jórészt neolatin poétikai mintákat követő népszerű alkalmi műfajok visszaszorulásával,12 inkább arról volt szó,
hogy a különféle versek más-más funkciót töltöttek be a felkelés (de)mobilizációját
szolgáló propaganda összetett rendszerében.
A felkelések propagandájában, mind a szélesebb literátus nyilvánosságot, mind
a regionális, megyei és helyi szintet tekintve kiemelkedő szerepet játszottak az egyházi (vagy egyházi hátterű, képzettségű, iskolázottságú) írástudók. Az egyháziak,
különösen a plébániai alsópapság (plébános, káplán) mindenekelőtt a szószékről
vették ki a részüket a háborús propagandából, elsősorban közimádságokon, háborús prédikációkon, az információknak (hadüzenet, toborzás, fegyverszünet, béke
stb.) a zömmel illiterátus köznép felé történő közvetítésén keresztül. Csakúgy, mint
az Osztrák Császárságban,13 a kormányzat Magyarországon is számos alkalommal
folyamodott az egyházirányításon és a vármegyéken keresztül az alsópapsághoz
mint a helyi közösségekre közvetlen behatást gyakorló véleményformáló réteghez.14 Az egyháziak által művelt propaganda kiemelt terepét jelentették a klasszikus honpolgári erényeket és a keresztény etikát összeegyeztető „keresztény patriotizmus” argumentációs rendszerében fogant prédikációk. Ezek egy magasabb
szintű kollektívum javára tekintettel, a királyhoz és hazához (illetve a nemzethez,
vagy valamely önkormányzattal rendelkező közösséghez) való hűségre, az alattvalók rendileg és professzionálisan differenciált (hon)polgári kötelességeire hívták fel
a gyülekezet tagjainak vagy a fegyveres szolgálatban érintettek egy adott csoportjának a figyelmét.15 Ezeket aprónyomtatványok formájában vagy prédikációgyűjteményekbe szerkesztve gyakorta ki is adták, így bekerülhettek a lokalitáson túli
szélesebb nyomtatott információáramlásba is.16
Legalább ennyire lényeges azonban azt megemlítenünk, hogy a háború propagandáját szolgáló nem speciálisan egyházi-vallásos műfajok, közte
az inszurrekciókhoz kötődő költészet előállítói között is nagyszámú egyházi
Porkoláb, 2014. 196.
E két hagyományról összefoglaló jelleggel lásd: VADerNA, 2013. 496–501.
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Ezekhez részletesen lásd: tÓtH, 1998; tÓtH, 2000. és tÓtH, 2006.
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Az 1808. június 9-én kibocsátott rendelettel felállított Landwehr mozgósításának kezdettől
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„a lokális társadalomra és kultúrára közvetlen behatást gyakorló egyházi réteg”. (bártH, 2013. 10–11.)
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alattvalók kötelességeivel kapcsolatban is.
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pályán tevékenykedő, illetve egyházi iskolázottságú értelmiségit találhatunk.
Összehasonlításképpen például a túlnyomórészt lutheránus Poroszországban
kiemelkedően magas arányban képviseltette magát az egyházi értelmiség a háborús propagandában. A Napóleon ellen vívott „felszabadító háborúk” (1813–15)
nyomtatott „napi érdekű irodalmának” (Tagesliteratur) előállítóit vizsgáló Karen
Hagemann arra a következtetésre jutott, hogy a teljes 347 fős mintában szereplő
személyek 44,4%-a, az írók és költők, illetve a kiadók több mint 30%-a teológiai
végzettséggel rendelkezett. A kereső foglalkozást (Erwerbsberuf) tekintve is élen
jártak a papok és lelkészek (Geistlicher), akik összességében 29,1%-ot tettek ki, az
írók és költők között 15,8%-kal (itt 23%-kal a magasabb és középső hivatalnokság
járt az élen, őket követték 18%-kal a középiskolai tanárok), a kiadók között pedig
12%-kal képviseltették magukat. Az eltérést a külön sorolt „prédikátor” (Prediger)
kategóriája okozza, amely jelentősen megnövelte az egyháziak arányát a teljes
mintán belül.17 A magyarországi propagandairodalom, közte az inszurrekciós
verskorpusz előállítóinak a fentiekhez hasonlóan részletes, rendi állásra, felekezetre, képzettségre és foglalkozásra tekintettel lévő társadalomtörténeti vizsgálata
egyelőre hiányzik. Mindazonáltal a korszak nyomtatott, szigorú értelemben vett
inszurrekciós költeményeinek a Porkoláb Tibor által összeállított közel teljes katalógusát áttekintve több egyházi képzettségű (ideértve az egykori szerzeteseket
is), illetve egyházi szolgálatban álló értelmiségit találhatunk a szerzők között.18
A francia háborúkhoz kapcsolódó nyomtatott szövegkorpusz egészére nézve,
a porosz esethez hasonlóan, természetesen jóval magasabb ez a szám, ha az egyéb
műfajokat, köztük a prédikációkat is belevesszük. Ez nyilvánvalóan összefügg
azzal is, hogy 1848-ig az egyháziak adták az értelmiség, legnagyobb, ugyanakkor
létszámuk növekedését tekintve stagnáló hányadát.19
A jelenség társadalomtörténeti hátterét az alsópapság által birtokolt klasszikus
iskolás műveltség (közte a verstani és retorikai ismeretek), illetve e réteg megyei
nemesi társadalomban és kultúrában betöltött pozíciója, aktualizálható szereplehetőségei adják. Ugyanakkor a helyi státusok és rendek igényeit, reprezentatív
társadalmi gyakorlatait kiszolgáló alkalmi költészet művelése (akár a főurak,
a főpapság és a bene possessionati társadalmi-politikai elit, akár egy-egy egyházi
testület vagy megyei nemesi kollektívum reprezentációját szolgálva), csakúgy
mint a verseken keresztül a nemzetiesülő regionális és országos irodalmi- és tudományos nyilvánosságban való jelenlétre törekvés, összekapcsolódhatott az egyházi iskoláztatás, illetve karrierút jelentette társadalmi mobilitás lehetőségeinek
kihasználásával is. Nyilvánvaló azonban, hogy hivatásuk mindennapi gyakorlása
és a háborús időszakokban teljesítendő speciális papi kötelességek ellátása mellett a tanulmányaik során megszerzett poétikai-retorikai tudást és verselési rutint összességben csak kevesek aktualizálták, a közösség felé beteljesítve, illetve
HAGeMANN, 2002. 161–175.
A szerzők között volt, aki csak egyetlen inszurrekciót verselt meg (akár többször is), s volt, aki
többet, mint az első felkelések alkalmával különösen aktív egykori pálos Virág Benedek. Olyan
szerzőt azonban nem találtunk, aki a korszak mind a négy felkelése alkalmából költeménnyel
jelentkezett volna.
19
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önreprezentációikba építve akár az alkalmi költő, akár a „tudós hazafi” értelmiségi szereplehetőségeit.20 Vaderna Gábor gondolatébresztő megállapítását követve
azok, akik verset (vagy egyéb, nem szorosan papi-lelkészi hivatásuk gyakorlásához kapcsolódó szöveget) írtak, s esetleg nyomdába adtak, az (egyházi) értelmiségen belül – az olasz mikrotörténet-írás kifejezését továbbgondolva – a „kivételesen normális” (vagy „normális kivételes”) esetét jelentették. A nyilvános irodalmi
pályára lépő kevesek kivételességüket – olyan társadalmi víziót reprezentálva,
melynek szerves részét jelentette a költészet – többnyire normálisnak látták és
láttatták.21 E kivételes normalitás – visszakanyarodva e terminus microstoriából
ismerős eredeti jelentéséhez – azonban szűkebb értelemben is kiaknázható. A verset író egyháziak esetében is igaz az, hogy az alkalmi költemények – köztük az
inszurrekciós versek – keletkezési körülményeit, különösen a személyes motivációkat illetően, csak elvétve rendelkezünk bővebb információkkal. Adódik tehát
a lehetőség, hogy a jelenséget egy-egy gazdag forrásadottságokkal bíró különleges eseten keresztül közelítsük meg.22
Bár a korszak 1809-es negyedik felkelése is általános (generalis) és személyes
(personalis), azaz az egész országterületre (illetve némi csúszással, speciális formában Erdélyre is) és elvben minden nemesi családra kiterjedő mozgósítást jelentett,23 ám, ahogyan Gálos Rezső találóan fogalmazott, alapvetően „a Dunántúl harca
volt”. Ugyanakkor 1809-ben már – legalábbis a szerzői lírát illetően – a „legtehetségesebb dunántúliakat nem buzdította dalra az insurrectio”.24 A korábbi tapasztalatok is elsősorban a nyugati országrész (a nyugat-dunántúli megyék és Pozsony)
fenyegetettségét mutatták, és az ország különböző részeiből összesereglő nemesi
csapatokat is a Dunántúlon koncentrálták. 1797-ben a felkelő csapatokat a szombathelyi gyakorlótáborba vonták össze, majd az alsó-ausztriai Lichtenwörthbe
helyezték, bevetésükre azonban már nem került sor. 1800-ban a felkelés főhadiszállása Sopronban kapott helyet, és a csapatokat Alsó-Ausztria felé, a Lajta mellé
csoportosították, ahol az uralkodó szemlét tartott fölöttük, majd a felkelt nemesség 1801-ben a Fischamend melletti gyakorlótáborba vonult.25 Az 1805-ös hadjárat
során a nádor, Napóleon előrenyomulásának hírére, kénytelen volt a dunántúli
kerületekben és a dunáninneniek egy részében felfüggeszteni a szervezést. Ekkor
fordult elő először, hogy Pozsonyt megszállva francia csapatok léptek az ország területére.26 1809-ben pedig több nyugat-dunántúli vármegyét is elevenen érintettek

Az utóbbihoz lásd: DebreCzeNi, 2009. 55–61; 67–71.
VADerNA, 2017. 321. Itt szükséges megjegyeznem, hogy dolgozatom jelentős mértékben támaszkodik Vaderna Gábor 19. század elejének alkalmi költészetét számos esettanulmányon keresztül
feldolgozó monográfiájára, s különösen a 18. századi nagy költészeti hagyományok továbbélésével és átalakulásával kapcsolatban tett megállapításaira. Ehelyütt szeretném megköszönni a tanulmány kéziratához fűzött értékes megjegyzéseit is. A verselő egyházi értelmiséghez legújabban
lásd: VADerNA, 2018.
22
Az Edoardo Grendi által alkotott terminus definíciójához lásd: sziJártÓ, 2014. 53–56.
23
Ehhez lásd: Csetri, 2004.
24
Gálos, 1927. 30–31.
25
Az 1797. évi és 1800–01-es nemesi felkelésekről lásd: GÖMÖrY, 1888.
26
GYAlÓkAY, 1925.
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a harcok és a francia megszállás ódiumai.27 Az inszurrekciós versszerzők motivációinak tekintetében tehát egy további, nem elhanyagolható tényezőt jelenthetett
az, hogy mennyire közel feküdt az adott vármegye a potenciális vagy tényleges
hadszínterekhez, ahol háborús időszakokban éltek, s hivatásukat gyakorolták, s
a fenyegetettség érzése mennyiben formálta tapasztalataikat.
Az 1809-es nemesi felkelés mozgósítását szolgáló félhivatalos és nem-hivatalos verses propaganda28 működésének vizsgálatára különösen alkalmas terepet
biztosítanak azok az inszurrekciós versek, melyek a dunántúli vármegyék egyházi, illetve egyházi iskolázottságú értelmiségéhez tartozó szerzők tolla alól kerültek ki. Tanulmányom főhősének, a háború idején Pápán élő, udvari papként
és nevelőként szolgáló idős volt pálos Kreskay Imrének az 1809-es buzdító verse
a Győr megyei Tét község plébánosa, Pázmándi Horvát Endre, más néven András
(1778–1839) és a karrierje kezdetén álló, frissen világi pályára lépett egykori szombathelyi kispap, Horváth József Elek (1784 k.–1835) inszurrekciós költeményeivel
egy sajátos és kivételes szövegegyüttest alkot. Azzal, hogy Kreskay munkásságának társadalomtörténeti szempontú elemzését követően, a konkrét művek közötti
kapcsolat feltárása mellett az utóbbi két szerző versírási gyakorlatát, társadalmi és
rendi helyzetét, lehetséges motivációit a pálos költő alakja mellé állítjuk, az összehasonlítás értékes eszközére teszünk szert.
E verseket összekötötte szerzőik egyházi háttere és földrajzi közelsége, hiszen
az egymással határos Veszprém, Győr és Vas vármegyékben működtek. Bár
származásukból adódóan rendi állásuk különbözött (Kreskay armalista nemes,
Pázmándi Horvát nem nemes szőlőtermesztők gyermeke, míg Horváth Józsefről
nincs megbízható információnk, de valószínűsíthető nemesi származása), de
a helyi társadalomban elfoglalt státusuk és szereplehetőségeik hasonlóságokat is
mutattak. Mindnyájan rendelkeztek felsőfokú katolikus egyházi iskolázottsággal,
mindennapi kenyerüket szellemi munkájukkal keresték, s karrierútjuk valamely
szakaszában maguk is részeseivé váltak az országos, illetve regionális elit irodalmi és tudományos diskurzusának. Ha nem is közvetlenül, de mindhárman egy
szélesebb regionális értelmiségi hálózat tagjaiként is kapcsolódtak egymáshoz. Az
1809-es felkelés alkalmából írt verseik a nemesi felkelés mozgósításához kötődő
ugyanazon tágabb diskurzus- és szertartásrend részét képezték: a nemesség mozgósításának korai szakaszában, a háború kitörését megelőzően vagy annak első
hónapjaiban íródtak. Mindegyik vers a tágabb nemesi-nemzeti politikai közösséget szólította meg, mind tartalmában, mind peritextusaiban elszakadva a megyéhez és a konkrét alkalmisághoz szorosabban kötődő rendi költészeti hagyománytól. A versek és szerzőik között ezeknél azonban jóval szorosabb összefüggéseket
is találhatunk.
Az első impulzust Kreskay Imre versének megjelenése jelentette: az ekkor már
jó ideje udvari káplánként szolgáló egykori pálos szerzetes, az inszurrekciók
Ugyan a háború által közvetlenül érintett dunántúli és dunáninneni (Pozsony) megyék terheiről
nem készült átfogó tanulmány, de a szabad királyi városokról igen. Lásd: krisCH, 2009.
28
Az időszak propagandáját a hazai és a német szakirodalom megállapításait követve három
nagyobb csoportba osztom: hivatalos (ofﬁziell, amtlich), félhivatalos (ofﬁziös, halbamtlich),
nem-hivatalos, spontán (inofﬁziell). Az alább ismertetendő munkák mind az utolsó csoportba
tartoznak.
27
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veterán poétája 1809 kora tavaszán az elsők között írta meg és adta nyomdába
a felkelő nemességhez intézett buzdító versét. Valószínűleg magától a szerzőtől
kapta meg a verset Pázmándi Horvát Endre, aki ekkoriban már lokális-regionális
szinten ismertebb alkalmi költőnek számított. Pázmándi Horvát olyannyira felháborodott Kreskay munkáján, mely többek között a francia császár lefejezésére
szólított fel, hogy nyomban maga is buzdító költeményt írt, majd nyomtattatott ki
a közeli Győrben. Tőle függetlenül levelezőtársa, a háború alatt az ország politikai-kulturális központjában, Pest-Budán, Ürményi Józsefnél nevelősködő Horvát
István is indulatosan reagált Kreskay költeményére, a téti plébánoséhoz igen hasonló kritikát fogalmazva meg. Pázmándi Horvát sebtében írt verse, korrigálatlan hibái ellenére és szerzője szándékától függetlenül az 1809-es háború egyik
legnépszerűbb és legmagasabb példányszámban terjedő alkalmi nyomtatványa
lett. Hatását jól mutatja, hogy erre felelve adta közre saját buzdító költeményét
a vasi felkelők között hadba vonuló Horváth József Elek is, akinek ugyan növendékpap korában a püspökség életéhez kötődő ceremóniák kapcsán már jelentek
meg kisebb alkalmi költeményei, szélesebb körben azonban még nem volt ismert
poéta.
Az alapvetően az általánosság magas fokán mozgó, a nemesi-rendi reprezentációt szolgáló, formai és funkcionális szempontból heterogén, ugyanakkor meglehetősen kötött, tartalmi elemeit illetően a kor laudációs toposzkészletét variáló
inszurrekciós költészet korpusza könnyen monoton hatást kelthet az olvasóban,29
csakúgy, mint az alkalmi költészet egyéb, hasonlóan kiterjedt szövegcsoportjai. E
versek előállításának és társadalmi használatának folyamatát illetően – megfelelő
forrásadottságok esetén – lehetséges ugyanakkor egy másik, a mikrotörténethez
közel álló szemléleti keret alkalmazása is, mely e korpuszt nem kvantifikálható
sajátosságai, összességében meglehetősen sematikus képet mutató műfaji és tartalmi jellemzői alapján elemzi. Egy ilyen megközelítés, bár kétségkívül támaszkodik a makroszintű vizsgálatok eredményeire is, de a verseket egyfelől szerzőik
mint cselekvő egyének motivációira, interperszonális viszonyaira, rendi-közjogi
és társadalmi helyzetük által lehetővé tett életstratégiáira, kiaknázható értelmiségi
szereplehetőségeire, másfelől létrehozásuk és használatuk lokális-regionális kontextusaira tekintettel teszi vizsgálat tárgyává.
Jelen esettanulmány célja alapvetően nem az, hogy biográfiai vagy helytörténeti
adalékokkal szolgáljon az utolsó inszurrekció irodalomtörténetéhez, bár talán ebből a szempontból sem lesz teljesen érdektelen. Egy jól dokumentált, „kivételesen
normális” egyedi eset intenzív vizsgálatában kettős szándék vezérelt.30 Egyfelől,
hogy rámutassak az első ránézésre gyakorta meglehetősen sablonosnak tűnő költemények előállítása mögött rejlő egyéni helyzetek és motivációk összetettségére
és sokféleségére. Másfelől az előbbivel összhangban az, hogy a felkelés költészetét
jellemző műfaji és tartalmi sajátosságokon túl is feltárjak valamit a verses propaganda létrehozásának társadalmi, kulturális és politikai keretfeltételeiből, különös
tekintettel a dunántúli katolikus egyházi (hátterű) értelmiség által a mozgósításban
betölthető szereplehetőségekre.
29
30

Porkoláb, 2014. 205.
A mikrotörténelem „engedékeny” definíciójához lásd: sziJártÓ, 2014. 16–18.
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Ennek érdekében a következőkben Kreskay Imre gazdag és meglehetősen jól
adatolt munkásságából indulok ki. Kreskay mint (alkalmi) inszurrekciós versszerző önértelmezése és több évtizedes poétikai gyakorlata mentén érzékletesen bemutatható mind az „alkalmi költő” értelmiségi szereplehetőségével való reﬂexív
azonosulás folyamata, mind az egyházi (hátterű) intelligencia működésének –
közte a költészet előállításának – lokális-regionális társadalmi feltételrendszere.
Az irodalomtörténet számára leginkább csak episztolái révén ismert Kreskay társadalmi helyzetének és motivációinak bemutatásához azonban nélkülözhetetlen
egy rövid életrajzi áttekintés, amit az is indokol, hogy legutoljára több, mint száz
éve készült hasonló. Ezt követően térek rá az ominózus 1809-es inszurrekciós vers
tágabb, biografikus szempontokat is érvényesítő eszmetörténeti kontextusainak
tárgyalására. Egyrészt egy lényeges társadalomtörténeti vonatkozásokkal is rendelkező poétikatörténeti problémával foglalkozom: Kreskay fiatalabb korában
maga is állást foglalt a respublica litterarián belül az anyanyelvű poézissel kapcsolatos normarendszer kialakításáról zajló vitákban, sőt, egyfajta programot is
adott, melynek aktualizálását saját költészeti praxisa (köztük néhány háborús,
inszurrekciós vers) is jelzi. Másrészt, annak a számos, a katolikus hitvédelemre
jellemző elemet is magába építő, forradalomellenes, a királyhoz és a dinasztiához
lojális, egyúttal a nemesség előjogait védelmező politikai víziónak a formálódását veszem közelebbről szemügyre, amely Kreskay politikai és háborús verseiben
az 1795 és 1809 közötti másfél évtizedben nyomon követhető. Ezután a kortársak
közül többek által botrányosnak tartott 1809-es inszurrekciós vers keletkezésére
térek rá. Ez tartalmi és formai sajátosságait tekintve, bár a korszak erősen klaszszicizáló inszurrekciós költészetének légkörében nem számított éppen tipikus darabnak, ám Kreskay életművében, politikai gondolkodásában betöltött helye nagyon is logikus. A következő két nagyobb egységben a vers fogadtatását mutatom
be: Horvát István kritikáját, majd Pázmándi Horvát Endre költeményét, amelyre
Horváth József Elek versben felelt, tekintettel keletkezési körülményeik biografikus, illetve lokális és regionális társadalmi-kulturális kontextusaikra. Végül az
utolsó fejezetben e három költemény és szerzőik kapcsán igyekszem néhány állítást megfogalmazni a korszak inszurrekciós költészetének és az ezt működtető
értelmiségi csoportoknak a rendi reprezentatív nyilvánosságban és a nemesség
katonai mozgósítását szolgáló társadalmi gyakorlatokban játszott szerepével
kapcsolatban.

Kreskay Imre családja és karrierútja
Kreskay Tamás Imre 1748. november 5-én született Székesfehérvárott, halálának
idejét Pápay Sámuel közlése alapján 1811. június 17-ére tehetjük.31 Lauschmann
Kreskay Imre halálozásának dátumát tekintve máig nem jutott dűlőre a szakirodalom, 1809-es,
1810-es és 1811-es évekkel egyaránt találkozhatunk. Tetszetős, de minden valószínűség szerint
téves Nádasdy Lajos megállapítása, amire már Hudi József felhívta a figyelmet: HUDi, 2014. 438.
8. lj. Nádasdy a pápai rk. plébánia halotti anyakönyvében található, 1809. augusztus 6-ára bejegyezett 26 éves Kreskay Imrét azonosította a pálos költővel, arra alapozva, hogy az anyakönyv
vezetője felcserélte a két számot. A bejegyzés a következő: „Emericus Kreskay, Coelebs, Locumtenens
31
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Gyula szerint a család eredetileg Turóc megye nemesei közé tartozott „nagyrákói” előnévvel, tagjai a 18. század elején vándoroltak át a Dunántúlra, Fejér és
Veszprém megyékbe.32 A Fejérben letelepült Kreskayak már 1720. október 4-én
egy Turóctól nyert bizonyságlevéllel igyekeztek igazolni a nagyrákói Kreskay családból való származásukat, amit azonban a megye nem fogadott el.33 Schneider
Miklós a megyei iratanyag alapján Fejér megye nemesei között külön tesz említést a Kreskay és a nagyrákói Kreskay családokról. Kreskay János megyei esküdt
nemességét, akinek apját Lászlónak hívták és Palotán lakott, eszerint már 1744
májusában igazolta bizonyságlevéllel a közgyűlés. A két család minden bizonynyal egy.34 Valószínű, hogy Imre apja, a kétes nemességgel rendelkező, de nemes módjára élő Kreskay János számára végül a nemesség megerősítése helyett
egyszerűbbnek bizonyult új armálist szerezni.35 A családfő mint Fejér megye esküdt ülnöke (juratus assessor) és ignobilis 1755. november 24-én kapott címert és
nemességet Mária Teréziától maga és Kovács Anna Máriától született gyermekei
számára (József, Tamás, Ferenc, Gáspár, Katalin), melyet a megye 1756 júniusi
közgyűlésén hirdettek ki.36 Ugyanakkor már az armális kiállítását és a nemesség
kihirdetését megelőzően Kreskay Jánost az 1754–55-ös nemesi összeírásban mint
székesfehérvári armalistát jegyezték fel.37
A família helyi megbecsültségét, férfitagjainak a kései rendiség társadalmában
elfoglalt státusát jól mutatják a családfő által viselt megyei, s még inkább városi
tisztségek. Kreskay János már 1738-ban megyei esküdt volt, 1755-ben a fehérvári
Insurrectionalis Redemsoris Comitatus Albensis per Latrones trajectus. Annos 26. Cum adstantiis.” (NáDAsDY, 1976. 859.) Ez a Kreskay Imre, bár igen valószínű, hogy a Fejérbe települt Kreskay családból
származott, nem volt azonos a költővel, helye a családfán bizonytalan. 1809-ben (a nemesi felkelés
mozgósításának előkészítése során) Bodajkról összeírtak egy Kreskay Imre nevű 24 éves birtokos
nemest. Lásd: sCHNeiDer, 1934a. 41. Ő főhadnagyként a 10. sz. Fejér megyei gyalogososztályban
fel is kelt, majd augusztus 4-én Ugodon (ami Pápa környékén fekszik), egy dezertőr által vezetett rablóbandával vívott harcban halálos lövést kapott. Utóda Borsitzky György alhadnagy lett.
A Kisfaludy-féle nádori inszurrekciós jelentés a következőképpen fogalmazott: „An diesem Tage
geschah es, dass der Oberlieut: Emerich Kreskay der Infanterie Division Stuhlweissenburg Nro 10. in
Ugod, als er eine Räuberbande aufheben wollte, von derselben todgeschossen wurde. [Er war ein braver,
kühner Ofﬁcier, und wurde von allen bedauert. Sein Diensteifer hat ihn dem Tode zugeführt. Er blieb aber
nicht ungerochen; denn seine Leute haben einen von den Räubern doch erhascht, welcher dann Standrechtsmässig verhört, verurtheilt, und gehenkt wurde. Es war ein Deserteur, und das Haupt einiger Räuber.]”
kisFAlUDY, 1931. 208; r. kiss, 1911. 341. FVMT II: 561. Az esetről megemlékezett a nádor 1809-es
naplója is: JNI III: 617. A Veszprém megyei ügyekben otthonosan mozgó Pápay Sámuel szerint
Kreskay Imre Tamás Pápán hunyt el 1811. június 17-én. Lásd: Pápay Sámuel Kazinczy Ferencnek,
Pápa, 1811. szeptember 18. (KazLev IX: 85.) Könnyen lehet, hogy az 1809. augusztusában, 26 éves
korában elesett bodajki inszurgens nemes, Kreskay Imre is a családhoz tartozott, feltehetőleg az
egykori pálos szerzetes egyik unokaöccse lehetett, a genealógiában elfoglalt helyének megállapítása azonban további kutatásokat igényelne.
32
lAUsCHMANN, 1905. 764.
33
MNZS 1905: 361.
34
sCHNeiDer, 1935. 124. Eszerint a megyei Nobilitaria iratok között megtalálható a turóci és fejéri
bizonyságlevél és a tanúkihallgatási jegyzőkönyv.
35
MCS VI: 465.
36
A címert lásd: MNL OL R 64, 1_0766; az adományozást: MNL OL A 57, Libri regii, 44. köt., 1.;
MNL OL A 35, Conceptus Expeditionum, 1756, N°. 6. sCHNeiDer, 1935. 124.
37
sCHNeiDer, 1937. 24; sCHNeiDer, 1934a: 17.
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csizmadia céh céhbiztosa, 1752 és 1762 között városi belső tanácsos, végül a város
bírájaként (1763–1770) 1764–65-ben Székesfehérvár diétai követe lett.38 A családfő
presztízsét az is jelzi, hogy Tamás keresztszülei, Korher Ferenc városbíró és Hiemer
Franciska,39 hozzá hasonlóan befolyásos városlakó armalista családokból származtak.40 Kreskay János feleségéről nincs sok információnk, azonban fia anyjához írt
deák versének jegyzetéből tudjuk, hogy maga is beszélt latinul, ami arra utal, hogy
művelt, olvasó asszony lehetett.41
Az egykori pálos költő fivérei a vármegyei adminisztrációban futottak be hivatali karriert. Vizsgált időszakunkban Fejér megye tisztviselői névsorában Kreskay
Ferenc mint főügyész, Kreskay Gáspár mint esküdt, aktuárius, alszolgabíró és
számvevő szerepel (utoljára 1806-ban).42 Ferenc részére, aki Egerben kívánt jogi
tanulmányokat folytatni, 1768-ban a megye nemesi bizonyságlevelet állított ki.43
A jogakadémia elvégzését követően megyei főügyészként dolgozott, de korrupció
gyanúja miatt 1785-ben tiszti perbe fogták és elmozdították pozíciójából.44 További
sorsa ismeretlen. A család megyei presztízsének emelkedését jelzi, hogy Gáspár
1790-ben a fejéri nemesi koronaőrző bandérium névsorában mint a megye alszolgabírája, alhadnagyi rangban szerepelt.45 A Kreskay-famíliából egyébként ő futotta
be a legkomolyabb hivatali karriert, Rácalmáson telepedett le, feleségétől, Gonda
Annától két fia született, Mihály és Antal. Antal ága valószínűleg már a 19. század
elején „jogszerző gyakorlat” útján használta a nagyrákói előnevet, utalva a család
turóci eredetére, amiről egyébként sem a címeres levél, sem a Királyi Könyvek nem
tettek említést. Az egyetlen lánytestvérről, Kreskay Katalinról nem rendelkezünk
információkkal.
A testvérek közül a legkalandosabb talán József élete volt. Antal ágán a költő kései rokona és episztoláinak sajtó alá rendezője, Hattyuffy Dezső, későbbi Fejér megyei árvaszéki ülnök egészen fiatalon,46 1869-ben cikket közölt a Hazánk s a Külföld
című ismeretterjesztő lapban addig ismeretlen iratokra hivatkozva Kreskay
lAUsCHMANN, 1998. 96–97, 176; kállAY, 1972. 111–112, 120, 124. A sajátos határhelyzetben lévő
városi tisztviselők státusának társadalomtörténeti hátteréhez lásd: tÓtH, 2015. A nemességnek
a városi önigazgatásban való erős jelenlétéhez, melyre már Mályusz Elemér felhívta a figyelmet,
lásd: sAsFi, 2013. 87–88.
39
lAUsCHMANN, 1905. 765.
40
A Hiemerekhez lásd: kállAY, 1996. A Korherekhez: sCHNeiDer, 1935. 117; sCHNeiDer, 1934a. 17.
41
lAUsCHMANN, 1905. 769.
42
lAUsCHMANN, 1905. 764. Lásd még a megyei archontológiát: FArkAs, 2001. 86, 89, 96 (Gáspár);
95 (János). Illetve: FArkAs, 2003. 79, 99 (Gáspár); 71 (Ferenc). 1809-ben Gáspár özvegyét és annak
négy katonaköteles korú fiát (Gábor, Rafael, Mihály, Antal) írták össze Rácalmásról. (sCHNeiDer,
1934b. 40.)
43
sCHNeiDer, 1935. 124.
44
Őt az 1781. május 22-én tartott tisztújításon választják meg megyei főügyésznek. 1785-ben,
a Tergovcsics József – apja Mihály (eredeti nevén: Gulik József) larvatus nemes, azaz más családhoz tartozó nemeslevéllel visszaélve állíttatott ki a megyével bizonyságlevelet – főjegyző által meghamisított nemesi bizonyságlevelek kiadása kapcsán azzal vádolták, hogy a nemességre
vágyó Izményi család és mások megvesztegették. (rostY, 1867. 23, 55–57, 65; sCHNeiDer, 1935.
207–208.)
45
DeCsY, 1792. 337. Ezek tulajdonképpen „tiszti” díszbandériumok voltak, melyekben a nemesekből álló legénység minden tagja alhadnagyi rangot viselt.
46
Anyja Kreskay Etelka, Gáspár unokája volt. A nemzedékrendi táblához lásd: FVMT V: 204.
38
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Józsefről. Eszerint két világi pályán elhelyezkedő fivéréhez hasonlóan ő is ügyvédnek készült, s ifjúkorában a latin és francia nyelvet is jól elsajátította.47 Később
belekeveredett a Martinovics-összeesküvésbe, s Hattyuffy szerint lelepleződése
idején Sigray Jakab gróffal együtt Pesten időzött, ahonnan Gáspárhoz, Rácalmásra
menekültek.48 József innen „Majer” (vagy „Mayer”) álnéven Párizsba szökött, ahol
francia nyelvtudásának köszönhetően hadbiztosi hivatalt nyert, Gáspár fivérével
azonban levélben továbbra is tartotta a kapcsolatot. Később megnősült, s négy gyereke született, halálának ideje ismeretlen. Hattyuffy ugyan kilátásba helyezte, hogy
további adalékokkal fog szolgálni, mihelyt hozzájut a teljes iratanyaghoz, ám sajnálatosan nem publikált többet a témában, és a nála őrzött iratok sorsáról sincsen
tudomásunk.49
Tudunk egy másik Kreskay fiútestvérről is, Jánosról, aki minden bizonnyal
már a nemességszerzést követően született (ezért sem említette a címereslevél), s
Szatmárnémeti szabad királyi város adminisztrációjában futott be karriert. János
1791. január 20-án – még a diéta alatt – írt Imrének Szatmárból, ez az egyetlen
fennmaradt levele is sokat elárul politikai beállítottságáról. Ebben egyfelől kiemelte, hogy a város II. József intézkedéseivel szemben „a’ Hazánk szabadságit illető
Törvényekk visza allittatása eránt oly keményen levelezte a’ felsőbb helyeket”. Másfelől
felhívta a figyelmet arra, hogy a kálvinistákra, római katolikusokra és román ortodoxokra tagolt magisztrátus és lakosság körében a korábban működő polgári tolerancia és a rendi törekvések képezte egységfront 1791 elejére felborult, fenyegetve
a mozgalom eredményeit: „egy szóval a’ Külső Csendesség ugyan meg vagyon nálunk,
de magunk kőzőtt ugy őszve vesztűnk, hogy a’ Confusissimum Chaosnál is tsunyábbak
vagyunk”. Majd részletesen leírta a felekezetek egymás ellen fordulásának történetét.50 János mint szatmári tanácstag, később bizonyíthatóan kompromittálódott
a jakobinus szervezkedést felgöngyölítő vizsgálatok során.51
Anyagi körülményeit tekintve nem tartozhatott a család Fejér megye jómódú
birtokos nemesi elitjébe, tagjai a 18. század második felében alapvetően hivatalvállalásból éltek. A jogi-igazgatási pályához kötődő társadalmi tevékenységi körökkel
kapcsolatban nemcsak a központi igazgatásban, de megyei szinten is kimutatható
HAttYUFFY, 1869.
Hattyuffy szerint Gáspár, családját féltve nem támogatta, hogy a gróf nála maradjon, így Sigray
egy nappal később tovább állt. A Rácalmásra menekülést, illetve Kreskay József és Sigray József
kapcsolatát a Hattyuffy-féle cikken (illetve az abban említett állítólagos forrásokon) kívül semmi
nem igazolja. Sigray Jakab menekülésével kapcsolatban lásd: bAriskA, 1996. 66–69.
49
Kreskay Imre kéziratai az OSZK Kézirattárába kerültek. Hattyuffy szerint levelei és egyéb írásai
„elég nagy számmal vannak”, s tudományos képzettségéről tesznek tanúbizonyságot. (HAttYUFFY,
1869. 470. Erre hivatkozva említi: MNZS: 361.)
50
OSZK Kt. Levelestár. Kreskay János Kreskay Imréhez, Szatmár, 1791. január 20.
51
Benda Kálmán Kreskay Józsefről ugyan nem tud, de a nádor feljegyzései között Kreskay János
(Johann) neve szerepel. Benda azt is megjegyezte, hogy e feljegyzésen kívül semmilyen adatot nem
talált Kreskayra nézve. MJI I: LXXX; MJI III: 288–289. Sándor Lipót 1795. július 1-jei feljegyzése
a következő: „No 694. Der Stadt-Magistrat von Szattmar Nemethy berichtet, dass da vermög Zeugnissen
dessen Mittels-Rath [?] Johann Kreskay angegeben worden, selbst einen schriftlichen Nexum mit den
Eingefangenen Réz zu haben, sogleich alle seine Schriften okupirt und versiegelt, ihn aber bewachet zu
haben, bis die weitern Befehle einlangen werden, wornach in seinen Schriften nicht verdächtiges gefunden
worden, und erbittet sich die weitere Weisung darüber. De Dato 19. Junii.” (A dőlt betűs kiemeléseket
megszüntettem. – N. Á.)
47
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a korszakban az „intellektualizálódás” folyamata: a középfokú, bizonyos tisztségekhez a felsőfokú iskolai végzettség megszerzése egyre inkább feltételévé vált
a megyei önigazgatás szervezetében való elhelyezkedésnek is.52 Abban, hogy
Kreskay János az iskoláztatáson keresztül nagy tudatossággal készítette fel fiait
a nemességszerzéssel megnyíló megyei pályára – s valószínűleg már korábban is
nemes módjára nevelte őket – nemcsak saját sikeres karrierútjának tapasztalata, de
a felsőfokú (jogakadémiai) iskoláztatásnak a birtokos nemesség körében történő
fokozatos térhódítása mint csoportnorma követése is közrejátszhatott.
Az intellektualizálódó megyei adminisztratív és jogszolgáltatási szervezetben
a Kreskay fiúk gyors emelkedésének nélkülözhetetlen feltétele volt az apjuk által
szerzett nemesség – még ha az csupán címerlevelet jelentett is –, a megyei tisztikarban való elhelyezkedésüket azonban tudatos taníttatásuk révén szerzett iskolai
képzettségük, illetve a Kreskay János által a városi, illetve megyei szinten viselt
pozíciók reprodukciója, a szerzett érdemek átörökítése tette lehetővé.53 Míg a jogvégzett Ferenc szakértelmét kamatoztatva helyezkedett el megyei főügyészként,
Gáspár karrierje a hivatalviselő nemességre jellemző hagyományosabb ívet mutatott, ugyanakkor mindketten a közgyűlés szabad választása alá tartozó hivatalokat
viseltek, ami a megyei elit oldaláról családjuk és személyük presztízsének elismerését jelzi. A Kreskay-fiúk közül ketten tehát a megye tisztviselői közé, a nemesi
értelmiségbe integrálódtak, Józsefre, ha nem keveredik bele a Martinovics-féle
szervezkedésbe, képzettsége révén valószínűleg hasonló karrier várhatott volna,
míg János az ország másik felén kezdett városi hivatali karriert.
A négy fivér közül Tamás iskoláztatása más utat követett. Bár a pálosok között
a 18. században számos nemessel találkozhatunk, ám a rend nemcsak a nemesek, de
a jobbágyok, sőt a protestáns szülők katolikus gyermekei számára is nyitott volt.54
Taníttatását és választott hivatását tekintve hasonló pályán indult el a Kreskaynál
nyolc évvel fiatalabb, vele a hetvenes években szoros baráti viszonyba kerülő Ányos
Pál is, aki a régi nemességgel rendelkező Veszprém megyei fajszi Ányos családból
származott. 55 Ányos Ferenc – a pálos költőn kívül még két fiú és egy lány apja –
tudatos építkezéssel szerezte vissza az elvesztegetett ősi nagyesztergári birtokot, és
alakított ki működőképes gazdaságot, így biztosítva a szegény kisnemességbe lecsúszott család társadalmi emelkedését a Bakony birtokos köznemességébe.56 A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy a gimnázium befejezését követően
sem Ányos,57 sem Kreskay esetében nem szülői elhatározás, hanem tudatos egyéni
A fogalomról és a történeti folyamat magyarázatáról lásd: sAsFi, 2013. 63–93, különösen: 64–65.
sAsFi, 2013. 73. A „szülői érdemek öröklésének elvéről”, amely a reformkorig kitartott, részletesen: kHAVANoVA, 2005. különösen: 1113–1117.
54
kisbáN, 1940. 277.
55
Ányos Pállal való ismeretsége elképzelhető, hogy régebbi eredetű. Császár Elemér szerint
a Fejér megyei Kreskayak sógorsági viszonyban voltak az Ányosokkal: Pál anyai nagybátyja
(gadóczi) Rötth Ignác Kreskay-lányt vett feleségül. Császár, 1912. 57. 2. lj. Ányos apja, Ferenc
megyei tisztviselőként minden bizonnyal ismerte Kreskay Jánost, 1738-ban egyszerre voltak
megyei esküdtek. FVMT I: 312; lAUsCHMANN, 1998. 205. Vö. Labádi Gergely jegyzeteivel: BM: 378.
56
A család anyagi körülményeiről, életmódjáról plasztikusan tudósít az Ányos Ferenc 1782es halálát követően készített inventárium: HUDi, 2006a. A család 18. századi felemelkedéséről:
Császár, 1912. 14–20.
57
Császár, 1912. 38–42.
52
53
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döntés eredménye volt a pálos szerzetesi pálya választása. Kreskay ennek okait az
ifjúságával s költészetének egy szakaszával számot vető 1780-as versének életrajzi narratívájába egy meghatározó élmény hatására hozott saját döntésként illesztette be:58 apjával mint Székesfehérvár követével Pozsonyban járva az 1764–65-ös
diétán, a városi ifjúság könnyelmű és kicsapongó életformájával való szembesülés
ösztönözte a rendbe való belépésre és a világtól való elvonulásra.59 1765. október
23-án, felvéve az Imre szerzetesi nevet, letette fogadalmát.60 A pálos szerzetesi pálya Kreskay számára lehetőséget biztosított a gyors emelkedéshez a rend elitjébe.
Szerzetesi karrierútját áttekintve Kreskayt bizonyos megkötésekkel a szerzetesi
értelmiség azon új típusához sorolhatjuk, melyet Julia Anna Riedel „geistlicher bürgerlicher Gelehrter” kifejezéssel illetett, azzal a kiegészítéssel, hogy pályafutásában
a renden belül betöltött különféle középszintű pozíciók mellett elsősorban a világi
elitek reprezentációs igényeit szolgáló művelt alkalmi literátorként tűnt ki.61
Fogadalma letételét követően Kreskayt hamarosan Molnár Elek szerzetestársával
együtt Rómába küldték,62 a Monte Celión, a Santo Stefano Rotondo mellett álló, ekkoriban már a magyar rendtartományhoz tartozó pálos rendházba,63 ahol négy évet
töltött el. Közben beutazta Itália (Milánó, Parma, Mantova, Siena, Bologna, Viterbo,
Padova, Modena, Verona, Loreto, Firenze) és a Német-római Birodalom (Klagenfurt,
Innsbruck, Villach, Brixen, Laibach) számos városát, hat hetet töltött Bécsben.64
Valószínűleg ezt követően rövid ideig a sajóládi rendházban tartózkodott, ahonnan
Rómában maradt barátjával latin verses leveleket váltott.65 Ezután egyre jelentősebb
pozíciókat töltött be a renden belül. 1775-től két évig a mecsekhegyi kolostor jószágkormányzója volt, itt ismerte meg a Pécsett teológiát tanuló Virág Benedeket is, akivel latin nyelvű episztolákat írtak egymásnak.66 1777 és 1780 között könyvtárosként
a pesti rendházba került,67 amely a korszak éledező nemzeti irodalom- és tudományszervezésének egyik fontos színterét jelentette.68 Kapcsolatát nemcsak szerzete tagjaival mélyített el (mint a Nagyszombatból Budára költözött egyetemen tanuló Ányos
Pállal, Virággal vagy a fiatal Verseghy Ferenccel), de közelebbi ismeretségbe került
a kor szellemi életének olyan nagyjaival is, mint Révai Miklós és Bessenyei György.
Butsuzik Ifabb Eletenek el-tőltőt ideitől, es Verseitől. 1780. (BM: 110. sz.), XLVI., 189–190. Vö.
a versek, episztolák referenciális olvasatának problémájával, amire Labádi Gergely hívta fel
a figyelmet: BM: 17.
59
HAttYUFFY, 1906. 5. Rövidebb felsorolását lásd: BM, 110. sz., XLVI., 191.
60
lAUsCHMANN, 1905. 765.
61
E csoporthoz a piaristák példáján lásd: rieDel, 2012. 182–236. A kategória alkalmazásához
Verseghy Ferenc karrierútja kapcsán: DoNCseCz, 2016. 18–28.
62
A római Collegium Germanicum–Hungaricumban a korszakban rendszeresen tanultak
magyarországi pálosok is, Kreskay és Horváth neve azonban nem szerepel az alumnusok között:
bitskeY, 1994. 12–13.
63
sárkÖzY, 1983. 246.
64
HAttYUFFY, 1906. 6.
65
lAUsCHMANN, 1905. 771.
66
lAUsCHMANN, 1905. 787–789.
67
A könyvtár állományáról lásd: kÖzi-HorVátH, 1929. A pesti könyvtár az abolíciókor felvett
jegyzőkönyvek tanúsága szerint 3128 kötetből állt (ezeknek a töredéke volt csak magyar nyelvű),
ezzel a pálosok leggazdagabb bibliotékájának számított. (DoNCseCz, 2016. 50–53.)
68
A pesti rendház szerepének az irodalomtörténeti toposzokat meghaladó újraértelmezéséhez
lásd: DoNCseCz, 2016. 42–55.
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Feltehetőleg már 1779–80-ban tudott a Hazafiúi Magyar Társaság külföldi mintákat
követő szervezéséről, melynek főtitkára Bessenyei, titkára Ányos volt, azonban tisztviselői és tagjai névsorában nem található meg a neve.69 Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy a pesti rendház gazdag könyvtárának őreként fontos funkció jutott volna
neki.70 Ebben az időben Kreskay nyelvtudásáról Ányos Pálnak írt 1778-es episztolájából nyerhetünk képet, melyben a könyvtár őreként a korszak hazai és külföldi irodalmához való viszonyáról is hosszan értekezett: a magyar mellett latinul és olaszul
jól tudott, a német nyelvben viszont gyakorlatlan volt.71
1780-ban Szatmárnémetibe, a jezsuitáktól frissen átvett gimnázium élére nevezték ki igazgatónak és elöljárónak (itt ekkoriban rajta kívül mindössze három szerzetes-tanár élt),72 ahol egészen a rend megszűnéséig tanított. A Székesfehérvárra
költöző Ányos Pálnak 1784 körül írt verses levele alapján a munkakörülményeivel
meglehetősen elégedetlen volt.73 Szatmárnémetiben érte Kreskayt a pálos rend feloszlatása 1786 márciusában.74 A szerzetesek a rendelet értelmében augusztus 20ig még együtt maradhattak, s a prior vezetése alatt testületként tovább folytatták
működésüket. Augusztust követően a régi jezsuita nyugpénzt, havi 16 forintot
rendeltek számukra. Ezt az összeget 1787 júniusában évi 300 forintra, majd később
a penzionált szerzetesek korával arányosan tovább emelte a kancellária.75
Az „árvaságra” jutott Kreskay számára a rend feloszlatása nagy lelki és egzisztenciális megrázkódtatást jelentett, aminek több kéziratos versében is hangot
adott. A traumatikus élményt szolgálati helyével, Szatmár „bűdős” városával
és „poshadt” vidékével kapcsolta össze.76 Az abolíciót követően a penzióra utalt
egykori rendtagok elhelyezkedési stratégiái alapvetően négy lehetséges karrierút
irányába mutattak: nevelő, tábori lelkész, (teológiai) tanár, illetve világi pasztoráció.77 Mindezek mellett a tanult, tájékozott szerzetesek számára kiegészítő lehetőségként szóba jöhetett még a cenzori hivatal vállalása és a könyvpiac aktuális
igényeit – jelentős részben könnyebben elkészíthető fordításokon keresztül – kiszolgáló publikációs tevékenység folytatása is.78 1786-ban Kreskay számára elvben
Ellentétben Kreskay Horányi Elekhez küldött episztolájának állításával. (NÉMeDi, 1978. 295.)
A problémához újabban lásd: BM: 17. Vö. a tudós társaság szervezésén dolgozó Batsányinak
írott 1790-es levelében szereplő, s egodokumentumokon kívül más forrással nehezen igazolható
állításaival: kreskAY, 1926. 318.
70
DoNCseCz, 2016. 45–46.
71
Ányos Pálhoz. (RMK 22, 2. sz., 36–38.)
72
kisbáN, 1940. 313–314. OSZK Kt. Fol. Lat. 2939. Catalogus Personarum Almae Provinciae Hungaricae
Ordinis Sancti Pauli primi Eremitae Anni 1782. f. 4v. Vö. Császár, 1901. 30–32. 1. lj. Az abolíció
idején összesen öt örökfogadalmat tett szerzetes élt Szatmáron. Az OSZK Kt. Fol. Lat. 2025 kézirat
alapján készített összefoglaló táblázatot lásd: DoNCseCz, 2016. 39.
73
BM: 120. sz., LVI. Ányos Pálhoz Szatthmárbol, 206.
74
A szatmári rendház feloszlatásához lásd: Császár, 1901. 26–27. A rend feloszlatáshoz lásd még:
kisbáN, 1940. 411–428.
75
Császár, 1901. 36–39.
76
BM: 114. sz., L. Midőn Első Remethe Szent Pál Szerzetes Rendje a Főlséges Rendelések által el-rontatna.
1786, 198–199; BM: 115. sz., LI. Midőn kőnyhullatási kőzőt a Paulinus Szerzetnek fejér ruháibol kivetkezne,
’s a fekete Világi Pap ruhát fel venné. 3. Septembr. 1786., 199; BM, 117. sz., LIII. Midőn a Szerzetnek, és
Iskoláknak el-oszoltatása útán Szathmár Városbol Sásvárra a Tisza mellé kőltőzkődőt. 1787., 201.
77
kisbáN, 1940. 426.
78
DoNCseCz, 2016. 70–77.
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mindezen alternatívák rendelkezésre álltak: kompetenciáit tekintve a szerzetesi
értelmiségen belül is kimagasló műveltséggel bírt, több idegen nyelvben is otthonosan mozgott,79 rendelkezett oktatási tapasztalattal és gyakorlott alkalmi költő
volt, jó kapcsolatokkal kora irodalmi elitjéhez. A világi értelmiségi pályára lépő
egykori szerzetesekkel ellentétben Kreskay továbbra is megmaradt az egyház berkein belül, ám e sajátos egzisztenciális kényszerhelyzetben egyúttal új pozícióban
aktualizálta a renden belüli karrierje során megszerzett kompetenciáit. Az abolíciót követően világi papként a fehérvári egyházmegyébe került felvételre,80 ettől
fogva élete hátralevő részében – hasonlóan saját szerzete és más rendek számos
tagjához – alapvetően a jómódú köznemesség alkalmazásban állt; mint nevelő és
házi káplán kereste a kenyerét. Kreskay ebben a pozícióban legalább három alkalommal töltött hosszabb-rövidebb időt egy-egy módos özvegyasszony szolgálatában. Ebben a közegben alkalmazását nemcsak papi és pedagógia kompetenciái, de
nemesi származása is megkönnyíthette.
Szatmárról 1787-ben Ugocsa vármegyébe, Sásvárra „a Tisza mellé kőltőzkődőtt”.81 Itt a település legnagyobb földesurának, a megye alispánjának Komjáthy
Zsigmondnak az özvegyénél, báró Sztojka Emerenciánál dolgozott „udvari
papi” és nevelői minőségben.82 1788-ban már Fejér megyében tartózkodott, majd
Hattyuffy szerint 1790-től 1798-ig Ötvösben, Somogy vármegyében,83 a jómódú
birtokos nemes, vizeki Tallián Farkas özvegyénél, Árvay Teréziánál kapott lelkészi és nevelői állást Tallián György „urfiacska” mellett.84 Ekkoriban jelentette meg
forradalomellenes verseit és első inszurrekciós költeményét is.85 Ebben az időben
vette fel verses levélben a kapcsolatot gróf Gvadányi Józseffel, hozzá írott egyik
episztoláját Rácalmásról, Gáspár testvérétől,86 míg a másikat Pécsről keltezte.87
79
Kreskay magas szinten tudott latinul, de a modern idegen nyelvek közül csak olaszból fordított
élete során, nincs nyoma annak, hogy a németet valaha jól megtanulta volna.
80
HAttYUFFY, 1906. 13, 15.
81
BM: 117. sz., LIII. 201.
82
HAttYUFFY, 1906. 14. A Mária Terézia-féle úrbéri összeírás szerint Komjáthy Zsigmond négy
egész telken 150 holddal, 8 jobbággyal és egy házatlan zsellérrel rendelkezett. (MNL OL
Departamentum urbariale (C 59) Ugocsa, Sásvár, No. 45.)
83
Ötvös döntően római katolikusok lakta magyar falu (pagus), 1787-ben legnagyobb birtokosai
özvegy Tallián Terézia és Horváth Ignác. (MTH 2008: 90–91.)
84
bArANYAi, 1914. 631. Tallián Farkas apjának, Lászlónak rajta kívül két lánya született Czindery
Mária Jozefától. Farkasnak Árvay Teréztől György nevű fia született. A Czinderyekhez: bArANYAi,
1914. 612. Tallián László az úrbéri összeírás alapján Ötvösön 12 egész telket birtokolt 31 jobbággyal
és egy házatlan zsellérrel. (MNL OL Departamentum urbariale (C 59) Somogy, Ötvös, No. 159.)
85
Ekkoriból származik Kreskaynak egy Rácalmásra, 1795. szeptember 15-ére keltezett, aláírással
és a család címeres pecsétjével hitelesített örökösödéssel kapcsolatos autográf nyilatkozata is,
melyet mint volt pálos, „Alb. R. Praesb.”, azaz fehérvári áldozópap szignált. (OSZK Kt. Analekta
10.713.) Ebben az iratban halála esetére minden vagyonát testvérére, Gáspárra ruházta, ami szoros
kapcsolatot feltételez kettejük között.
86
RMK 22: XXXVII. Méltóságos Gróf Gvadányi József Generális Urhoz: Némelly öszve irott Verseimnek
elküldésével. Rátz Almásban. 1795. 106–107.
87
RMK 22: XXXVIII. Mltgos. Gróf Gvadányi József Generalis Urhoz Pétsről, 1796. 108–109. Tallián
György, Árvay Terézia fia Boronkay Cecíliával való házasságán keresztül, a 19. század elején
szerzett házat a városban, ahol a későbbiekben gyakran tartózkodott az idős özvegy is. A család
ugyanakkor már a 18. században kapcsolatba került Baranyával. Lásd: soNkolY, 1994. 130–131.
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Ezidőtájt felváltva tartózkodott Pécsett és Ötvösben a Talliánoknál. 1797–99-ben
ismeretlen minőségben és ismeretlen helyen a Fejér megyei Bodajk mezővárosban
szolgált valószínűleg a báró Perényieknél.88 A településen több nemesi családot is
összeírtak: ezek közül Kreskay a Komárom megyei eredetű nemes Baloghokkal
itt vagy a későbbiekben biztosan ismeretségbe került.89 Végül 1804 és 1809 között
Veszprém vármegyében, a pápai járásban fekvő Ihászi nevű pusztán (ma Marcaltő
része), nemesi közbirtokosságon90 szolgált özvegy farádi Vörös Lászlónénál (született nagymányai Koller Julianna)91 mint „udvari pap” és unokáinak nevelője,92
s ideje egy részét Pápán töltötte. Bár csak 1809-ből van közvetett adatunk arra,
hogy Horvát Istvánon keresztül Kreskay Ürményi Józsefhez folyamodott nyugdíja
megemeléséért, nem zárható ki, hogy a megyei bene possessionatin, arisztokrácián
és főpapságon túl is időről-időre kísérletet tett a magasabb kormányzati körökkel
való kapcsolatfelvételre is.93

Kreskay Imre költészete
Kéziratos és nyomtatott munkái
Kreskay életútját egészen fiatalkorától kezdve végigkövette az alkalmi költészet
művelése. A társadalmi reprezentációt szolgáló rendi poézis hagyományába illeszkedő, szorosabb értelemben vett alkalmi költeményei alapvetően éppen aktuális szolgálati helyéhez, munkaadóihoz kötődtek. Költészete mellett egyházi
műfajokban írt munkái és drámafordításai a maguk helyén legalább ennyire jelentősek, ám ezekkel jelen tanulmányban csak érintőlegesen foglalkozom. Kreskay
HAttYUFFY, 1906. 14–15. Hattyuffy valószínűsíti, hogy Kreskay itt is házi kápláni-nevelői
minőségben tartózkodott. A katolikus magyarok lakta mezővárosban a korszakban több nemesi
család is élt. A 18. század második felében jelentek meg a bodajki uradalomban a gróf Zichyek.
(kállAY, 1980. 297–299.) Vályi leírása idején (1796–1799) földesura valamelyik báró Perényi uraság.
(MTH 1987: 22–23.) Potyondi Ráfaelhez már 1797 augusztusában innen címezte egy levelét. Lásd:
OSZK Kt. Levelestár. Kreskay Imre Potyondi Ráfaelhez, Bodajk, 1797. augusztus 20.
89
Nemes Balogh József lányának halálára 1808-ban már Ihásziból búcsúztató verset írt.
A családhoz: sCHNeiDer, 1935. 16–17; a nemesi összeírásokhoz: sCHNeiDer, 1934a. 22 (1809);
sCHNeiDer, 1934b. 33 (1818–21).
90
Bél Mátyás szerint Ihászi (Juhászi) puszta „Vörössi Lászlóék birtoka”. (bÉl, 1989. 57, 125.) Vályi
szerint „szabad major”, Lipszky (1808) szerint „villa nobilis”. (MTH 1994: 32–33.)
91
Az asszony a tiroli eredetű, felvidéki adományos nemességgel rendelkező, udvari-kormányzati
körökben is otthonosan mozgó nagymányai Koller-család nemesi ágából származott. Egyik
unokája az a Kostyán Sándor, aki lánya, Farádi Vörös Anna és Kostyán János (*1751) házasságából
született 1790-ben. A kostyánfalvi Kostyán-család Turóc megyei eredetű, szintén adományos
nemesi família volt. Sándor ennek Pest megyébe szakadt ágából származott. A Kollerekhez,
illetve Kostyánokhoz lásd: MCs VI: 298–301, illetve: 381–382.
92
A genealógiai kutatás ilyen néven több ágat is számontart Somogy és Arad vármegyékből.
A töredékes genealógiához lásd: MCS XII: 267–268; MNCs XI: 141–142. A somogyiakról:
bArANYAi, 1914. 633. A farádi Vörösök a Dunántúl többi megyéjébe (Vas, Veszprém, Somogy,
Baranya) nagyrészt Sopronból származtak el. Madzsar Imre szerint Veszprémben Ajkán, Csöglén,
Vásárhelyen és Ihásziban lehetett találkozni velük. (FAráDi VÖrÖs, 1927. 4.)
93
HorVátH, 1967. 445.
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kéziratos hagyatéka tekintélyes méretű, ugyanakkor saját elbeszéléséből azt is
tudjuk, hogy verseinek egy részét megsemmisítette.94 Verseit a korban bevett
módon először latinul kezdte írni,95 majd a hetvenes évek második felében, az
akkori irodalmi elit körében népszerű episztolán keresztül fordult a magyar nyelv
felé.96 Költeményeinek egy részét eleve kéziratos használatra, más részüket sajtó
alá szánta.97 Verseit több alkalommal is összeírta, e kéziratos kötetek egy részét
feltehetően kiadásra készítette elő, kinyomtatásuk azonban megfelelő financiális
háttér hiányában meghiúsult. E kötetek közül külön említést érdemel latin költeményeinek gyűjteménye (Arcadia),98 magyar episztolái,99 epigrammái100 és ódái.101
1789-ben összeírt versei és fordításai102 mellett még meg kell említeni azt a 75 verset tartalmazó verseskötetet is, melyet – Hattyuffy szerint 1788-tól – Magyar ódák
vagy énekek címmel, barátainak, ismerőseinek költeményeiből, illetve ismeretlen
szerzők munkáiból másolt össze.103
Pálos szerzetesként írt vallásos tárgyú kéziratos munkái közé tartoznak az 1770ben, Rómában Vox turturis címmel készített latin nyelvű harmadnapi elmélkedései,104 egy 1778-as kéziratos munkája,105 illetve az 1783-ban a szatmári iskola tanulói
számára magyar nyelven összeállított lelkigyakorlatos könyve.106 A későbbi időszakból ide sorolandók a Magyar Ódák című kötet élén (II–VII.) található vallásos
lAUsCHMANN, 1905. 772, 787.
Összesen „27 elégiát, 10 ecclogát, 119 epigrammát, 27 ódát” írt.
96
HAttYUFFY, 1906. 15. A korabeli magyar episztolairodalomhoz lásd: lAbáDi, 2008. Kreskay
helyéhez: 142–145.
97
Kreskay fentmaradt kéziratainak nagy része Modrovich Ignác, rácalmási földbirtokos, Fejér
megyei alügyész, szolgabíró, levéltáros birtokából került Hattyuffy Dezsőhöz, aki egy részüket
publikálta (a Modrovichok atyafiságos viszonyban voltak a Kreskayakkal, így a Kreskay anyától
származó Hattyuffyval is). Vö. károlY, 1904. 204. Hattyuffy hagyatékát az Országos Levéltár vásárolta meg, s valószínűleg innen kerültek a kéziratok mai őrzési helyükre, a Nemzeti Múzeum,
majd az OSZK Kézirattárába. Egyes kolligátumok Jankovich Miklós gyűjteményéből kerültek
ugyanoda.
98
OSZK Kt. Oct. Lat. 636. I–II. Arcadia poeticis exercitationibus illustrata per patrem Emericum Kreskay
Ordinis Monsateriae Sancti Pauli Primi Eremitae.
99
Nagyszámú verses levelet tartalmaz Kreskaytól és ismerősi körétől a Barátságos Mulatozások
Versekben című gyűjtemény, illetve egy hasonló, mára elkallódott kötet, melyet Hattyuffy Dezső
adott ki. Kritikai kiadását lásd: BM: 123–206, jegyz. 375–425. A továbbiakban amennyiben a korai
episztolákat hivatkozom, Hattyuffy kiadása helyett (RMK 22.) – amely egy mára már nem fellelhető 1791-es kéziratból készült – általában ezt az edíciót használom. A kérdés tisztázásához lásd
a szövegkiadó jegyzeteit, illetve bevezetőjét: BM: 21–22.
100
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. Magyar Epigrammák avagy Éles Kifejezésü Versetskék.
101
OSZK Kt. Quart. Hung. 202. Kreskay Imre Odái, azaz Énekei és a Békesség. Pápán 1806. eszt.
102
OSZK Kt. Oct. Hung. 757. Kreskay Imre Versei, és Fordittási. Öszve-irta 1789-ben.
103
HAttYUFFY, 1904. Ma megtalálható: OSZK Kt. Quart. Hung. 2197. Ezek egy része „régi” magyar
ének.
104
OSZK Kt. Oct. Lat. 637. Vox turturis, sive exercitationes spirituales patris Emerici Kreskay Ordinis
Monasteriae Sancti Pauli Primi Eremitae.
105
ELTE EK Kt. A 176. Vallási egyveleg. 9. Az úr vatsorájához buzgó áhétatossággal járúló töredelmes
szívnek tüköre. Készétette Kreskay Imre Paulinus. Kinyomtattatott Pesten 1778. A nyomtatványt nem
találtam meg.
106
OSZK Kt. Quart. Hung. 2911. Harmadnapi lelki Gyakorlások avagy Elmélkedések. A Szathmári
Ifjuság Számára Készitette Kreskai Imre, Első Remete Sz.Pál Renden Lévő Szerzetes […] 1783. Eszt.
94
95
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költemények,107 illetve az udvari káplánként a család és a helyi közösség lelki igényeit szolgáló alkalmi versei is.
Római tartózkodása során szerzett magas szintű olasz nyelvtudásának köszönhetően a nyolcvanas években Kreskay Pietro Metastasio számos drámájából
készített műfordításokat, ezek azonban egy híján mind kéziratban maradtak.108
E szövegek jelentős része nem sokkal a rend feloszlását követő időszakra datálódott,109 ugyanakkor drámafordítási projektjét Kreskay még pálos tanárként kezdte,
azzal a szándékkal, hogy a szatmári tanulók kezébe iskoladrámát adjon.110 A hazai Metastasio-recepció szempontjából Kreskay fordításainak jelentőségét az adja,
hogy azok átmenetet képeznek az iskoladrámai és a ’70-es években kezdődő új
irodalmi gondolkodás között.111
Kreskay magyar és latin alkalmi munkái alapján kirajzolódik az a személyi
kör, mellyel bizonyos szakaszaiban kapcsolatba került.112 A következőkben csak
a karrierjével összefüggő, egyházi és világi személyekhez írt kéziratos munkáit ismertetem. Mint említettem, még pálos szerzetesként kezdte az alkalmi költészet
művelését. Latin verseket írt a rendje elöljáróihoz, Gindl Gáspár rendtartományi
főnökhöz, illetve gróf Esterházy László Pálhoz, aki pálos provinciális, generális,
majd 1780-tól pécsi püspök volt. 1777-ben Séllyei Nagy Ignác fehérvári püspök beiktatását is alkalmi költeménnyel köszöntötte. Időközben latin és magyar alkalmi
verseket készített ifj. gróf Nádasdy Ferenc 1779-es Fejér megyei főispáni beiktatására, melyet apja, idősebb gróf Nádasdy Ferenc, horvát bán, tábornagy végzett el.
Továbbá egy latin eklogát is írt az utóbbi leszerelésének alkalmából.113 1780-ban
a pesti rendházból gróf Pálffy Miklós Károlyt üdvözölte deák versben, aki az egyetem felavatásakor királyi biztos volt.114 Ódát írt a kalocsai főegyházmegye kanonokjaihoz.115 Egyik latin carmenje pedig a magyar nemesi testőrséghez íródott.116
Alkalmi költeményeit tekintve úgy tűnik, Kreskay mint egyházi értelmiségi
– iskolaigazgatói pozíciójánál és a poézisben szerzett jártasságánál fogva –, s mint
alkalmi költő hamar megtalálta az utat Szatmár megye elitjéhez is. A környék
leggazdagabb és legnagyobb hatalmú családjából származó gróf Károlyi Antal
OSZK Kt. Quart. Hung. 2197. f. 4r–9v. (2–12.)
Kreskay kizárólag olaszból fordított.
109
OSZK Kt. Quart. Hung. 201. ff. 9–16. Scipió Álma. Játék-néző helyre alkalmaztatva. Metasztazio
Péter olasz Munkáiból. OSZK Kt. Oct. Hung. 757. ff. 9–24. Urunk Jesus Kristus Kinszenvedése.
Metastasius Péter olasz munkáiból. Forditotta Kreskay Imre. 1789.; ff. 25–43. Scipio Álma. Játéknéző
helyre alkalmaztatott Dráma.; ff. 48–52. Metastasius olasz énekekből.
110
OSZK Kt. Quart. Hung. 2907. Temistokles. Szomorú játék. Forditotta Kreskay Imre. 1784.
111
bAGossi, 2016. 164.
112
Lásd kéziratai között a latin köteteket (egykor szintén Hattyuffy Dezső birtokában), melyeket
tömören Lauschmann Gyula ismertetett: lAUsCHMANN, 1905. 776–777. A továbbiakban az
„Arcadia” verseinek ismertetésekor alapvetően ezt a cikket követem.
113
OSZK Kt. Oct. Lat. 636. II. f. 26v–30v. Ecloga VII. Ab reduce ex Militia veteri Amico Bellivam
virtutem Francisci Nadasdi Bani Croatia ediscit.
114
OSZK Kt. Oct. Lat. 636. II. f. 31r–32r. VIII. Carmen. Ad Ingressum Excellentissimi Comitis Caroli
Palffy pro installatione Universitatis Regia Budensis Comissarii Regii. (Typis editum.)
115
OSZK Kt. Oct. Lat. 636. II. f. 31r–32r. IX. Carmen. Dum Canonici Archi-Diocesis Colocensis novum
insigne acceperunt. f. 32r–33v.
116
OSZK Kt. Oct. Lat. 636. II. f. 33v–34r. X. Carmen. Dum Cohors Praetoriana Nobilium Hungarorum
pro deferendis nunciis ac literis ad exterorum Principium Aulas destinata est.
107
108
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táborszernagynak, Szatmár vármegye örökös főispánjának, az ungvári és nagyváradi tankerület főigazgatójának tiszteletére több verset is írt. 1781-ben mint résztvevő magyar nyelven megverselte a környék az ecsedi láp lecsapolási munkálatai
felett tett egyik szemléjét.117 Fiához, Józsefhez szintén költeményt intézett. Károlyi
Antalt a tankerület élén 1782-ben gróf Haller József (későbbi nagyváradi kerületi
biztos) követte, akinek Kreskay latin verset szentelt. 1782-ben a megyei közéletben
fontos szerepet játszó, jómódú birtokos nemes családból származó ifjú – valószínűleg a pálos iskola növendéke Szatmárnémetiben – udvarhelyi Linkner Mihály nevében édesanyja neve napjára írt magyar verset.118 Ugocsába költözve egy elégiában özvegy Komjáthy Zsigmondé madárkája feletti gyászát örökítette meg egy
elégiában.119 Hogy Kreskay nem volt teljesen érzéketlen a kor populáris kultúrája
iránt sem, jól mutatja a feltehetően ekkoriban írt vagy lejegyzett Tisza-melléki Szolgalegények dallja című költemény, mely az úrbéres réteg nézőpontjából figurázta ki
a megyei és uradalmi tisztviselőket, az egyháziakat, illetve a különféle foglalkozási
csoportokat.120 Feltehetőleg somogyi tartózkodása idején költeménnyel köszöntötte
a befolyásos zalai mágnás, gróf Festetics György hazatérését,121 és versben tisztelgett
a jómódú birtokos somogyi Czindery família (mely atyafiságban állt a Talliánokkal)
valamelyik tagja előtt is.122 Az özvegy Tallián Farkasné mellett írt alkalmi versei közül említést érdemel az asszony nevében A. I. Urnak Levelére írt verses felelete.123 Az
árva, Tallián György iskolai vizsgája kapcsán írt költeménye, amelyben többek között Czindery Pál somogyi főispánnak fejezték ki a tanulók köszönetüket.124 Szintén
az „urfiatska” nevében írt névnapi üdvözletet az özvegy számára.125 De ifjú neveltje
betegeskedése alkalmából is készített alkalmi verset.126 Ekkoriban készült József nádor beiktatását (Buda, 1795. augusztus 21.) megverselő epigrammája is.127
117
„Szép diadalmában egy kevés részt vettem, / Partyai kőzt vele hajón vitettettem.” BM: 111. sz., XLVII.,
Midőn Nagy Méltoságu Gróf Karoly Antal Ns. ő Excellentziája az Etsedi Lápot folyóra vétetvén, a Szamos
vizébe botsajtatná. 1781. 193–195.
118
BM: 112. sz., XLVIII. Mellyel Udvarhelyi Linkner Miska, Aszony Annyát neve napjára kőszőntőtte.
1782. 195–196. A családhoz: MCS VII: 116–117. 1746-ban valószínűleg apját, Linkner Mihályt
találhatjuk meg a megye másodalispánjaként.
119
BM: 118. sz., LIV. Méltóságos Baro Sztojka Emerentiana Aszszony ő Nagyságának, T. VIsp. et Cons.
Komjathy Sigmond Ur Őzvegyének kedves Madarkája el-esése alkalmatosságával. Elegyia., 201 –203.
120
OSZK Kt. Quart. Hung. 202. Kreskay Imre Remete Sz. Pal szerzeteben lévö Áldozo Pap Ódái; azaz
Énekei és a’ Békesség 1806. eszt. Pápán. (A kézirat címét valószínűleg nem Kreskay, hanem Jankovich
Miklós adta.) f. 13v–15r.
121
OSZK Kt. Quart. Hung. 201., f. 37r–v: M. Gróf Festetits György Úr szerentsés Haza-érkezésén való
öröm.
122
OSZK Kt. Quart. Hung. 201., f. 38r–v.
123
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 49r–50r. Örvegy Vizeki Tallián Farkasné Árvai Teresia
Aszszonyságnak nevében, A. I. Urnak Levelére. Eötvösben, 1791.
124
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 30r–v. 12. Az Oskolai Próbatételnek alkalamtosságával midőn azt N.
Tallián György Urﬁatska negyed magával végezné. Ötvesben.
125
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 51r–v. Nemes Vizeki Tallián György Urﬁatska számára, mellyekkel
édes Aszszony Annyát Neve Napjára köszöntötte. Eötvösben. 1793.
126
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 46r–46v. Árva Nemes Vizeki Tallián György’ Nevelésem alatt tanuló
Urﬁatskának suljós Betegsége’ alkalmatosságával. Pétsben. 1793.
127
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 13r. 32. Jósefnek Királyi Fő-Hertzegnek Magyar Ország NádorIspánnyának tiszteletére, midőn ezen Hivataljába béiktattatott, Budán, a’ Városi pompás kivilágosittásra.
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1798-ban Bodajkon „Báró Perényi Kisaszszonykának” temetésére írt költeményt.128
Ugyanebben az évben, innen datálta azt a versét is, melyet Ürményi Józsefné,
Komjáthy Anna névnapjára gyermekei nevében készített.129 Az Ürményiekkel
a család váli kastélyában nevelősködő egykori szerzetestársán, Potyondi Ráfaelen
keresztül kerülhetett kapcsolatba. E település katolikus gyülekezetének igényeit kielégítve az oltáriszentségről,130 illetve az 1799. újévre írt verseket.131
A 19. század első tizedében, Ihásziban és Pápán, házi kápláni munkaköréből és
a környékbeli nemesi társadalomban játszott értelmiségi szerepéből adódóan, a korábbi szolgálati helyeihez hasonlóan a szűkebb lokális közösség vallási132 és világi
társadalmi gyakorlataihoz, illetve a befolyásos bene possessionatus Farádi Vöröscsalád, illetve egyéb helyi nemesi famíliák reprezentációs igényeihez kapcsolódva több alkalmi verset írt magyarul is a halottbúcsúztatótól a névnapi köszöntőig.133 A szórakoztató költészet körébe tartozik, s szintén a helyi jómódú nemesség
szórakoztatását szolgálhatta az 1806-os Pápai Sibilla című játékos, 90 szakaszból,
szakaszonként 3-3 epigrammából álló gyűjteménye, mely „mulatságra s nyájas időtöltésre készült […] de módos intéseivel némellynek válhat valóságos hasznára”.134 Ihászi
tartózkodása idején születtek püspöki beiktatásokra készült latin és magyar versei
(Zsolnai Dávid, báró Perényi Károly, Rosos Pál).135
Bár Kreskay munkásságának jelentős része kéziratban maradt, számos műve
nyomtatásban is megjelent, ezek a Magyar Museumbeli publikációit és a két énekes
játékot mint műfaji hibridet leszámítva kizárólag versek voltak, többségük a rendi
költészet hagyományába illeszkedő alkalmi munka.136 A latinul írt versek nagy része a nyolcvanas években jelent meg, míg a kilencvenes években kizárólag magyar
nyelvű szövegeit nyomtattatta ki a volt pálos költő. Kreskay deák munkái közül az
első kettő jellegzetes iskolai promóciós aprónyomtatvány volt: ezek a pesti rendházban a kétéves általános filozófiai képzés végén Billisics Mártonnál nyilvánosan
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 37r–38r.
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 38v–40r. 19. Titkos illatú Bokréta, Mellyel Nagy Méltóságú Ürményi
Jósefné, született Komjáti Anna Aszszonyságnak ö Excellentiájának kedveskedtek édes Gyermekei, Neve
Napjára. Bodajkon. 1798.
130
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 40v–41. 20. Az oltári Szentségről. A’ Templom’ számára. Bodajkon.
1798.
131
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 41v–42r. 21. Uj Esztendőre. A’ Templom’ számára. Bodajkon. 1799.
132
Quart. Hung. 201, f. 33r–34v: A’ Feszületrőll. Egy uj Kereszt’ felállittatásának alkalmatosságával.
Ihásziban. 1806.; f. 35r–36v: Ének az Urnapi Processióra.
133
Lásd például: OSZK Kt. Quart. Hung. 2199. f. 3v–4r: Tekintetes Nemes Nagy-Mányai Koller
Julianna T. N. Farádi Vörös Lászlóné Őzvegy Aszszonyságnak Neve Napjára, Unokájának, Kostyán
Sándor Urﬁatskának Nevében. Ihásziban. 1807. OSZK Kt. Quart. Hung. 201. f. 31r–32v: Bútsúztató
Versek Tekintetes Nemes Balogh Jósef. Tts. Úr’ Leánykájának Eltemettetése alkalmatosságával. Ihásziban
10dik Novemb. 1808.
134
HAttYUFFY, 1906. 27–28. OSZK Kt. Quart. Hung. 2198. Pápai Sibilla Loteria Játékra alkalmaztatva.
1806.
135
Az első kettő nyomtatásban is megjelent, az utóbbinak eleddig csak nyomtatáshoz előkészített
kéziratos változatát találtam meg: OSZK Kt. 2202. 75r–88v. Tisztelendő, és Nemes Veszprémi
Megyének Öröme Nagy Méltóságu Fő Tisztelendő szent-király-szabadgyai Rosos Pál Urnak Veszprémi
Megyebéli Püspök’ Ő Nagyságának Béiktattatása’ Alkalmatosságával. 1808. Eszt.
136
Kreskay nyomtatásban megjelent munkáinak nem teljes bibliográfiai leírásához lásd: MÍÉM
VII: 270–273, DoNCseCz, 2016. 319.
128
129
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megvédett vizsgatételeit tartalmazták.137 Első latin verse 1779-ben jelent meg gróf
Nádasdy Ferenc beiktatására, illetve idősebb Nádasdy Ferenc tiszteletére,138 amely
alkalomból eltérő koncepcióval egy magyar nyelvű költeményt is készített.139 Egy
évvel később látott napvilágot latinul a budai egyetem június 25-i ünnepélyes megnyitása kapcsán készített verse.140 1782-ben jelent meg – a Károlyiak által alapított
nagykárolyi nyomdában – gróf Károlyi Antalt betegeskedése kapcsán (aeger decumberet) írt ódája.141 1786-ban újabb ódát jelentetett meg Simonchich Ince,142 nagykárolyi és máramarosszigeti piarista tanár Tokody György, bihari alispánnak a nagyváradi kerület királyi iskoláinak aligazgatójává történt kinevezése alkalmából írt
elégiájára felelve.143 Latin nyomtatványai ezután csak a 19. század első tizedében
jelentek meg. 1806-ban Zsolnai Dávid tinnini püspökségre való felszentelése alkalmából bilingvis nyomtatványt, két eltérő koncepciójú ódát,144 1808-ban nagyszőllősi szerémi báró Perényi Károly esztergomi kanonok tiberiási püspökké szentelése
kapcsán alkalmi verset jelentetett meg.145
1790-ben a Magyar Museumban Batsányihoz küldött kézirataiból magyar versei,
illetve 1789-ből Székesfehérvárról keltezve Metastasio Cicero nyomán írt Scipió
álmából készült fordítását publikálták a Museum íróihoz intézett nyílt levelével
és báró Orczy Lőrincet megszólító dedikációjával együtt.146 Két magyar nyelvű
verses nyomtatványa (ugyanazon munka változatai), melyek a forradalomellenes politikai költészet vonulatához tartoztak 1795-ben láttak napvilágot Pesten.147
Ugyanezen évben Kreskay egy allegorikus énekes játékot fordított olaszból, amelyet a gróf Balassa Ferenc által Karolina Lujza főhercegnő születése alkalmából148
rendezett ünnepségre Giovanni Arrivabene gróf írt és Franz Xaver Süssmayer
A képzéshez: kisbáN, 1940. 288–289. kreskAY–billisiCs, 1767; kreskAY–billisiCs, 1768.
kreskAY, 1779a.
139
kreskAY, 1779b. Kéziratát lásd: BM: 94. sz. XXX. Magyar Poema Nagy Méltóságu Gróf Nádasdy
Ferentz Horváth Országi Bán ő Excellentiájának midőn maga Fiát Gróf Nádasdi Ferenczet Székes
Fejér Vármegyének Fő-Ispánnyává Királi névben tette, és bé-iktatta. 1779.
140
kreskAY, 1780.
141
kreskAY, 1782. Károlyihoz: MIÉM V: 1073–1074. A család tagjai mecénásként részt vállaltak e
túlnyomórészt nem-katolikus vidéken a katolicizmus terjesztésében. A Károlyiakhoz és Szatmár
vármegyéhez részletesen lásd: Pál, 2007. 1413–1415. A Szinnyei által felsorolt 1786-os Károlyiódának nem találtam a nyomát.
142
A nyomtatvány utolsó oldalán Béro Joachim ugyanezen alkalomból készült carmenje található.
Simonchichhoz lásd: MIÉM XII: 1068–1069. A vers: Elegia ad Dnum Georg. Tokody dum per district.
M.-Varadiens. reg. scholarum sub directoris vices gerens renuntiaretur. Missa ex Marmatia. MagnoVaradini, 1786. Tokody kinevezésére Rosenbacher Ferenc kegyesrendi szerzetes is latin nyelvű
verset írt (lásd: Kreskay versei elé kötve OSZK Kt. 173.673 kolligátumban).
143
kreskAY, 1786.
144
kreskAY, 1806b. Ebben (10.) a püspököt többek között mint a nemzeti nyelv támogatóját és
magyar írók mecénását méltatta. A magyar vers kéziratát lásd: OSZK Kt. Quart. Hung. 2199. f. 2r–
3r. Méltóságos Fő-Tisztelendő Zsolnai Dávid Urnak Neve Napjára, midőn Tinniniai Püspöknek
Felszenteltetett volna. Ihásziban. 1806.
145
kreskAY, 1808.
146
MM 1790. II. 1.
147
kreskAY, 1795a; kreskAY, 1795b.
148
A főhercegnő 1795. december 4-én született és 1799. június 30-án halt meg. Lásd: http://
kapuzinergruft.com/erzherzogin-karoline-louise (Utolsó letöltés: 2019. 05. 30.)
137
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zenésített meg.149 Ezt 1797-ben egy szintén Pesten megjelent inszurrekciós buzdító
vers követte,150 majd 1806-ban az egykori pálos szerzetes – könnyen elképzelhető,
hogy az Arrivabene-féle szövegtől inspirálva – allegorizáló énekes játékkal ünnepelte a pozsonyi békét (1805. december 26.),151 végül 1809-ben – az utolsó életében
megjelent nyomtatványként – ismét a nemesi felkelőket harcra tüzelő propagandaverset adott ki Veszprémben.152
Kreskay nyomtatásban megjelent munkáit áttekintve jól látszik, hogy a latinul
írt versek peritextusaik alapján is az olyan hagyományos alkalmi munkák sorába tartoznak, melyek alapvetően a rendi nyilvánosság működtetését, a főpapság,
a főnemesség és a bene possessionati lokális és regionális reprezentációs gyakorlatait
szolgálták. Kreskay, bár a hetvenes évek végétől elkötelezett volt a magyar nyelvű költészet művelése mellett, ideértve az alkalmi műfajokat is, ám adott esetben,
elsősorban a főpapság tradicionális reprezentációs igényeihez igazodva, még a 19.
század első tizedében is írt és jelentetett meg latin nyelvű verseket. A magyar
nyomtatványok szintén a rendi nyilvánosság működésének keretei közé illeszkedtek, ugyanakkor ezen belül a forradalomellenes, valamint ezzel összekapcsolódó
háborús, inszurrekciós verses munkák szövegcsoportja funkcionálisan és formai
jegyeit tekintve már általánosabb érvényű politikai üzenetet közvetített. A rendelkezésünkre álló források alapján úgy tűnik, hogy Kreskay szűkebb értelemben vett
alkalmi verseinek többségét vagy megbízásra írta, s más költségén jelentette meg,
vagy proaktív módon, befolyásos kapcsolatainak, helyi társadalomban elfoglalt
értelmiségi státusának megerősítése s végső soron egzisztenciájának biztosítása
szándékával készítette és saját maga finanszírozta kiadásukat. Ennek az állításnak
azonban minden kétséget kizáró bizonyítása további kutatást igényel.
A szélesebb nyilvánosságot megcélzó, magyar nyelvű, politikai szövegcsoportba tartozó munkák ez alól kivételt képeznek. Mint szó esett róla, az új nádor alakja
Kreskayt már 1795-ben megragadta, amikor budai beiktatása kapcsán alkalmi verset írt. Ugyan az 1797-es és az 1806-os szöveg dedikációja az ország nádorához, s
az inszurrekció fővezéréhez szólt, ám igen valószínűtlen, hogy kiadásukat maga
József főherceg finanszírozta volna. Nem tudjuk, hogy Kreskay verseinek ajánlásain túl más formában keresett-e kapcsolatot, esetleg alkalmazást a nádor köreiben.
Képzettsége, kompetenciái, egyházi státusa, nemesi származása és kiterjedt kapcsolati hálója, valamint 1795-öt követően számos alkalommal nyilvánosan is felmutatott politikai nézetei, következetesen kinyilvánított lojalitása az uralkodóház
felé nem zárták ki eleve ennek lehetőségét. Annyi azonban bizonyos, hogy Kreskay
a kilencvenes évek közepétől a hetvenes-nyolcvanas évek, majd a Magyar Museum
szűk körű respublica litterariája, illetve az ország különböző pontjain a helyi, megyei rendi nyilvánosságokat meghaladva, költeményei által igyekezett belépni az
országos politikai nyilvánosságba is. Erre a francia forradalom, a koalíciós háborúk
és az inszurrekciók kínáltak számára lehetőséget, s ő 1797-től verseivel dedikációin
keresztül, két alkalommal is a lehető legmagasabb fórumhoz fordult.
149
150
151
152

ArriVAbeNe–sÜssMAYer, 1795; kreskAY, 1795c.
kreskAY, 1797.
kreskAY, 1806.
kreskAY, 1809.
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Kreskay víziója a költészetről 1789 körül
Kreskay verselési gyakorlata mögött a magyar nyelvű költészet művelésének kívánatos formájával kapcsolatos prozódiai vitákban, azaz a „versújításban” elfoglalt
álláspont húzódott meg. Ez a versformák fölötti polémián túlmutatóan a korabeli
költészet és költői szerepfelfogások, illetve az irodalom funkciói fölötti definíciós
küzdelembe illeszkedett bele.153 Bár az egykori pálos költő abban az időben, amikor
inszurrekciós verseit írta, már jó ideje nem foglalkozott elméleti szinten verstani
kérdésekkel, ám alkalmi költészetének praxisából kiderül, hogy idősebb korában is
hű maradt ahhoz a programhoz, melyet a 18. század hetvenes-nyolcvanas éveiben,
a magyar nyelvű irodalom- és tudományszervezés hőskorában kialakított.
Révai Miklóssal vitatkozva, Kreskay már egyik 1779-es verses levelében annak az
elvárásnak adott hangot, hogy a „Gőrőgők módjára” írt, azaz időmértékes versekkel szemben a magyarul író költőknek a négyes vagy párosrímű alexandrinusokat
kell előnyben részesíteniük.154 Révai figyelmét e versforma klasszikusa, Gyöngyösi
István mellett az általa nagyra becsült, személyesen is ismert kortársakra (Orczy
Lőrincre, Barcsay Ábrahámra, Bessenyeire és Ányos Pálra) hívta fel. Kreskay szemében ez a kortárs kánon adott hangot a nemzet bevett szokásának azáltal, hogy az
anyanyelvű poézist a versnyelven keresztül autentikusabb szinten valósította meg.
Az időmértékes versekkel kapcsolatban egyedül azok nemzeti nyelvét értékelte
pozitívumként: „Szeretem mert Magyar. Tőbb jót benn nem vélek, / Gőrőg lábonn magyar
vers jól álljon félek.”155
Kreskay verstani nézeteinek programszerű, szélesebb nyilvánosság számára
készült kifejtését a kassai Magyar Museum tagjaihoz írott 1789-es nyílt levél tartalmazza, melyet Batsányi János a folyóirat szerkesztőjeként lerövidített és hosszú
lábjegyzetekkel egészített ki. A szöveget Batsányi egyik jegyzete explicite Rájnis
Józseffel szemben pozícionálta, felhasználva az egykori pálos költő tekintélyét
a Museum versújítási vitákban elfoglalt helyzetének megerősítéséhez. A levél célja eredetileg azonban alapvetően a kiegyenlítés, az ellentétek elsimítása volt.156
E levelében Kreskay az általa kívánatosnak és hagyományosnak – sőt egyenesen
ősinek – tartott verselés hagyományát, korábbi érveit ismételve, nemzetkarakterológiai argumentációval vette védelmébe a görögös-deákos újításokkal szemben:
„Vagyon minden Nemzetnek a versirásban természeti hajlandóságához alkalmaztatott
tulajdon módja, ’s ezt ok nélkül falba rugni, elvetni, megutálni, s utáltatni, vakmerőségen kívül nem bátorkodunk. Szabad, sőt okosság, uj utakat keresnünk, mellyeken Haza
nyelvünk diszét a dicsőség templomáig kalauzoljuk; de míg ez újonnan feltalált ösvény
oda vezesse követőit, az Ország uttyát ne ótsáljuk.”

Ennek összefoglalásához lásd: DebreCzeNi, 2000; DebreCzeNi, 2009: 257–265. Újabban: VADerNA,
2013: 487–489.
154
BM, 97. sz., XXXIII, 167, 169. Vö. az 1791-es lappangó kéziratot követő Hattyuffy-féle
szövegközléssel: Kreskay Imre: Tiszt. Révai Miklós Urhoz. (RMK 22, 21. sz., 69–75.)
155
BM, 97. sz., XXXIII, 169.
156
Ennek helyéhez a vitában lásd: DebreCzeNi, 2009. 260–261.
153
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Ennél érdekesebbek azonban Kreskaynak az időmértékes versek írásával szemben
felhozott „szociológiai” érvei. A Museumnak írt levélben részletesen foglalkozott
az alkalmi költészet jelentékeny csoportját kitevő ódákkal is, amelybe egyébként
a későbbi inszurrekciós versek többsége is tartozott. Érvelése szerint:
„Mi pedig az Ódák sokféle nemét illeti, minthogy ezekben Irástudó Férﬁaink közül azok
is, kik a Deák Elégiákat avagy Heroikumokat örömest olvassák, gyakorlatlanok; Ifﬁaink
pedig, szinte számkivetésbe küldettetvén a Deák nyelv oskoláinkból, azokra többé nem
tanittatnak; ha őket az együtthangzás főképpen nem kellemesitti, valósággal izetlenek
lesznek olvasóink előtt.”
Kreskay külön szólt a poétikailag iskolázatlan női olvasók igényeiről is, akik szerinte „el sem hitetik magokkal, hogy verseket olvasnak, ha azoknak együtthangzása füleiket
nem gyönyörködteti”.157
Érvelésében tehát a verselő értelmiség, illetve a női olvasók poétikai képzetlenségére hívta fel a figyelmet, melyet a hagyományos (jezsuita) humanista gimnáziumi oktatás latin auktorokat a középpontba állító oktatási modelljének a Ratio
Educationist, majd II. József oktatásügyi rendeleteit követő részleges átrendeződéséből fakadó hiányosságokból eredeztetett.158 Kreskay általában véve kora klasszikus poétikai műveltségének nívóját nem tartotta eléggé magasnak ahhoz, hogy az
iskolázott rétegek szélesebb köre által a neolatin költészet jellemző alkalmi műfajai
akár deák, de különösen magyar nyelven megfelelő szinten művelhetők legyenek.
Diagnózisa szerint ebben a helyzetben a latin nyelvű oktatás már, a magyar nyelvű pedig még nem volt annyira erős, hogy megfelelően felkészítse a verselésre az
ifjúságot.
Ugyanezen levél egy mellékes megjegyzése arra utal, hogy a korszak irodalmi-tudományos elitje által élesen kritizált, Gyöngyössi János nevével fémjelzett leoninus-költészet hagyományának159 is helyet biztosított volna a „Magyar
Parnasszuson”. Gyöngyössire – „ki mind a két mesterségnek kellemességét szerentsésen
öszve szerkesztette” – tett utalása az ifjú és a női olvasók poétikai képzettségről alkotott véleményének tükrében azt sejteti, hogy az anyanyelvű időmértékes költeményeket illetően kora tágabb literátus közösségének adottságaihoz és igényeihez
igazodva, összességében pozitívan viszonyult a leoninushoz.160 Úgy vélte, hogy
a rímek fogyaszthatóbbá teszik az idegenszerű és többnyire nem megfelelően elkészített időmértékes verseket. Ez az összefüggés azonban a folyóiratban megjelent
levélben nem realizálódhatott, mert Batsányi – mint a Museum programjába nem
illőt – törölte a Gyöngyössire vonatkozó sort.
Összességében Kreskay költészetről alkotott víziója – amely alapvetően azért
minden magyar nyelvű költészeti tradícióra, irányzatra empátiával tekintett –
a rímes verselést nemcsak hazai hagyománya, nemzeti jellege, de egyszerűsége,
könnyebb elsajátíthatósága és értelmezhetősége miatt is alkalmasabbnak tartotta
Levél A Magyar Museum Tagjaihoz. (RMK 22, 43. sz., 118–122, 120–121.)
A gyakorlatban a korábbi tantárgyi struktúra számos elemét a tankönyveken keresztül az 1777es Ratiót követően továbbra is őrző középiskolai curriculumok átalakulásához: MÉszáros, 1980.
159
Gyöngyössihez és a leoninus-vitához részletesen lásd: keszeG, 2011. 101–129.
160
A vita értelemzéséhez lásd: DebreCzeNi, 2000. 400–404.
157
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a kései rendiség társadalmi kommunikációjában fontos szerepet játszó anyanyelvű
(alkalmi) költészet művelésére. E poétikai program gyakorlati megvalósítását tükrözi Kreskay magyar nyelvű alkalmi költészete is. Ez a „deákos költőkkel” (mint
Révai, Rájnis vagy Baróti Szabó Dávid) szemben egy másfajta műfaji-funkcionális
fordítási modellt javasolt a nemzeti sajátosságokhoz igazított magyar nyelvű alkalmi költészet művelésére.
Kreskay hátrahagyott kéziratainak egyik kötetében található egy szójegyzék,
amely néhány latin poétikai terminus magyarítási kísérleteit tartalmazza. Ezek
között szerepel a neolatin költészetből ismerős és a korban igen népszerű alkalmi
verses műfajt jelölő protrepticon kifejezés,161 melyet a pálos költő „Buzdittó Vers”ként adott vissza.162 Ennek tükrében az 1809-es, mind az előbbivel számos hasonlóságot mutató 1797-es inszurrekciós versek egy sajátos transzformáción keresztül,
az antik versformák anyanyelvű adaptációja nélkül igyekeztek eleget tenni a deák
alkalmi poétika műfaji rendjében hozzájuk társított retorikai funkciójuknak.

Kreskay politikai gondolkodása:
forradalomellenes és háborús versek
Számos, a rendi reprezentációs gyakorlatokat szolgáló latin és magyar, kéziratos,
illetve nyomtatott alkalmi költemény után Kreskay elsőként 1795-ben jelentetett
meg nyomtatásban – egymás után rögtön két, számos elemében eltérő változatban – a rendi költészet szűken vett alkalmiságtól eltávolodó politikai verset. E
versekben politikai, államelméleti gondolkodásának számos meghatározó eleme
kimutatható, amelyek később az 1797-es és a botrányt okozó 1809-es inszurrekciós
költeményekben, illetve a békét ünneplő 1806-os „énekes játékban” is megjelentek. Bár Kreskay (politikai) költészetével – csakúgy, mint életével – Hattyuffyn és
Lauschmannon kívül alig foglalkoztak, e szövegek fontos darabjai az 1789-et, s különösen a köztársaság 1792 szeptemberi kikiáltását, majd XVI. Lajos 1793 januári
kivégzését követően szárba szökkenő forradalomellenes, majd a háborús (propaganda)diskurzusnak.163
A pozsonyi békére írt allegorikus énekes játék (Békesség) a nádorhoz intézett
ajánlóleveléből világosan kiderül, hogy Kreskay a saját életművén belül mindaddig 11 évet felölelő politikai költészetére – az 1795-ben megjelent hosszabb forradalomellenes verstől, az 1797-es inszurrekciós munkán át az 1806-os Békességig –
maga is folyamatszerűségében, illetve egy nagyobb, tartalmilag és funkcionálisan
161
Az időszak híres klasszicizáló protrepticonja, mely a magyar rendi költészetre is megtermékenyítő
hatást gyakorolt, a bécsi Osszián-kiadó, J. N. C. Michael Denis (1729–1800) hasonló címet viselő
1796-os munkája volt, amely a diéta kapcsán, az ország és királya harmóniáját hangsúlyozva
a magyar rendekhez intézett buzdítást a francia forradalom katonai expanziójával szemben. Ehhez
legújabban lásd: HArtViG–JANkoVits, 2016. A műfaj igen népszerűnek számított az inszurrekciós
költészetben is: Porkoláb, 2014: 204–205, 206.
162
OSZK Kt. Quart. Hung. 201, f. 44r.
163
Az 1789 és 1830 között megjelent francia vonatkozású (politikai) nyomtatványok eddigi
legteljesebb katalógusát lásd: GesMeY, 1938.

68. (2019)

197

NAGY áGostoN
összetartozó egységként tekintett. Nyilvánvalóan ide sorolandó még az 1809-es
inszurrekciós vers is, erre vonatkozó reﬂexió azonban nem található a szerző hagyatékában. Korábbi kéziratos episztoláival, illetve a rendi reprezentációt szolgáló,
gyakran nyomtatásban is megjelent, de alapvetően szűkebb körű, lokális használatra szánt, szigorú értelemben vett alkalmi költészethez sorolható versekkel szemben
a kor általánosabb politikai problémáival foglalkozó közéleti költészetének nyitányát tehát a forradalom tapasztalatára adott reakcióhoz kötötte. Versein keresztül
a szélesebb nyilvánosság elé lépését a költészetével cselekvő patrióta értelmiségi
szerepmodelljével kapcsolta össze: „a’ Frantzia Országi zenebonás változások lángot vetvén, és egész Európának ﬁgyelmetességét felébresztvén, engem-is, mint igaz és hiv Hazaﬁút
[…] Versekre buzdítottak”. A dedikációból az is kiderül, hogy mind az 1795-ös újévre
írt költemények „az édes Haza’ mind főbb, mind alsóbb Rendjének szíves megelégedését
nyerték-meg”, ahogyan „a’ Felkelő Nemességet Magyar Poemában buzdíttó” versek „nem
külömben kedvező helybe-hagyással olvastattak”.164 A korszak rendi közéleti költeményeinek egy része – közte számos inszurrekciós vers – anonim, ritkábban pszeudonim módon jelent meg. Kreskay azonban minden kinyomtatott politikai munkája
esetében hangsúlyozta a szerzőiséget: ha nem is a címlapon, de valahol a szöveg
peritextusaiban feltüntette teljes nevét, s jellemzően utalt egykori pálos szerzetesi
hivatására is, mint „Ex-Paulinus” vagy „Remet. Sz. Pál Szerzetéből való Pap”.
Kreskay – saját állítása szerint népszerű – politikai költeményei elsődleges célközönségüket tekintve valószínűleg a literátus nemesség tágabb köreinek megygyőzésére irányultak, éppen ezért meglehetősen alacsony szinten teoretizáltak. Az
egykori poéta ugyan széles egyházi, illetve deákos és kortárs irodalmi-filozófiai
műveltséggel rendelkezett, ám az általa Bessenyeire jellemzőnek tartott bölcseleti
tanköltemények műfaja igen távol állt tőle.165 Ugyanakkor politikai verseire általában jellemző egyfajta racionálisan érvelő jelleg, amire már Császár Elemér felhívta a figyelmet az 1809-es inszurrekciós vers kapcsán. Császár szerint ugyanis:
„Kreskay […] nem lelkesedésének erejével akar meginditani, hanem meg akar győzni, józan,
logikus érveivel. Értelmes, folyamatos nyelven […] hivatkozik mindarra, ami a magyart
rábirhatja, hogy kiálljon a franciák ellen.”166 Ez a francia forradalommal és az annak
előkészítőiként számon tartott gondolkodókkal szemben a „józan észre” hivatkozó
argumentáció még a korszak katolikus hitvédelmének olyan képviselőitől sem volt
idegen, mint Alexovics Vazul, Kreskay egykori pálos szerzetestársa.167 Kreskay
allegorikus utalásai politikai verseiben általában egyértelműek, a klasszikus auktoroktól vett citátumokat és különösen a görög-római mitológiai apparátust az
1809-es inszurrekciós vers kivételével gyakran, de – különösen a kor neoklasszicista költészetéhez vagy a deákosokhoz képest – limitáltan alkalmazta, hasonlóan
a korszak nemesi-nemzeti kollektív identitását konstituáló történeti-politikai és
etikai toposzkészlethez.
Kreskay politikáról alkotott nézeteivel kapcsolatban a töredékesen fennmaradt források ellenére is megállni látszik az az állítás, hogy azokat – vallási
kreskAY, 1806. 4–6.
BM: 68. sz., IIII, Kreskay Ányosnak, 130. Kreskay a versben a Futó gondolat (1777) című kötetet
hozza példaként.
166
Császár, 1909. 26.
167
eCkHArDt, 2001. 177–178.
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meggyőződéséhez hasonlóan – a nagyfokú állandóság jellemezte szerzeteskorában és a későbbiekben is. Hattyuffy Dezső szerint Kreskay „inkább konservativ”,
hazafias, az „ősiségekhez ragaszkodó nemes ember” volt. A törvényesség alapjáról
kritizálta a forradalmakat, de a Rákóczi-szabadságharc példázta „felfegyverkezett
[…] Zűrzavar”-t mint pártos politikai kísérletet is.168 Ehelyett a politikai-társadalmi
életben a „Főhajtó szelidség, az alázatosság, / A türö jámborság, Istenes okosság” erényeire épülő lassú építkezést részesítette előnyben.169 Kreskay következetesen udvarhű
beállítottságú volt: mindig feltétlen tisztelettel szólt a legitim uralkodókról, különösképp a Habsburg dinasztia tagjairól. Fennmaradt egy 1780-ban, II. Józsefhez
írt idilliuma, mely azon alkalomból született, hogy az új uralkodó „Magyar Ország
Törvénnyeinek, és Nemesi Szabadságának fenn-tartását Királyi szavaival igérte”.170 Az
1789-es kötetkompozícióban a végül be nem teljesült ígérethez (a koronázási eskü,
a koronázási hitlevél és koronázás mellőzéséhez) kötődő vers szerepeltetése implicit kritikai funkciót kapott. Ugyan a rendje feloszlatásához vezető II. József-féle
monasztikus politika először egzisztenciális fenyegetettséget, majd kiszolgáltatottságot jelentett Kreskay számára, de a jozefinizmussal szembeni ellenszenve a dinasztiához – és a rendi felfogáshoz híven – a koronás királyhoz való hűségében
nem ingatta meg. Vallási nézeteit tekintve „erősen katholikus” volt, ugyanakkor „más
felekezetekkel is jó lábon” állt.171 Különböző időszakokban tett megnyilatkozásainak
vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a vallási türelmet alapvetően a felekezeti és rendi különbségeken átívelő szűk körű respublica litteraria eszményének híveként támogatta.172 Ha a civil toleranciát el is fogadta, a vallási-dogmatikait biztosan nem.173

Az 1795. újévre írt forradalomellenes versek
Kreskay 1795-re írott versei Pesten, két változatban jelentek meg Patzkó Ferencnél,
a nyomtatványok peritextusai mecenatúrára utaló nyomokat nem tartalmaznak.
A pártoskodást messzemenőkig elítélte: a „hivségben” maradt „Lobontzok” jelölte politikai
állásponttal szimpatizált.
169
BM: 120. sz., LVI., Ányos Pálhoz Szatthmárból, 206. Hogy Kreskay milyen értelmezési mintázat
alapján közelített a társadalmi-politikai felfordulásokhoz és a kollektív erőszakhoz, azt jól mutatja
már 1784-ben, a Székesfehérvárra költöző Ányos Pálhoz írt levele is. Ebben nem csupán a Szatmár
kapcsán felelevenített Rákóczi-felkelés polgárháborús aspektusait hangsúlyozta a szatmári béke
jelentőségével együtt, de óvatosan reﬂektált az „Oláh háború”-ról, a „nemeseket sütögető” Horea
vezette lázadókról érkező (rém)hírekre is.
170
Oct. Hung. 757. f. 53r–54v. Magyar Idilliom. II. Josef Tsászárrol.
171
HAttYUFFY, 1906. 20–21.
172
Vö. BM, 95. sz., XXXI. Kreskay Imre Horányi Eleknek, 162–163. Bár Kreskay Horányi
szerzetestársának, Bessenyei katolizálása (1779) kapcsán írt durván protestánsellenes
episztolája rámutat toleranciájának korlátaira, ugyanakkor a Seregéllyel folytatott időskori
levelezés a felekezeti kérdés háttérbe szorulását jelzi. Ellentétben a szerzetesi hátterű katolikus
reformmozgalom olyan nagyjaival ellentétben, mint a piarista Koppi Károly, aki ugyan hamar
maga is szembefordult a jozefinizmussal, de a tolerancia eszméjét továbbra is következetesen
képviselte. A jozefinizmushoz való viszony áttekintéséhez, illetve a szerzetesrendekhez és
különösen Koppihoz lásd: FORGÓ–GŐZSY, 2018. 126–128. Batsányinak írt 1790-es levelében
a Hazafiúi Magyar Társaság körül tömörülő személyi körrel kapcsolatban Kreskay többek között
a tolerancia gyakorlatának érvényesülését hangsúlyozta. Lásd: kreskAY, 1926. 318.
173
A problémához lásd: lUkáCsi, 2013. 182–199; különösen: 183–184.
168
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A szöveg egyik változata, mely egyszerűen Az 1795. uj esztendőre készült versek címet viseli, 27, másik, peritextusaiban is gazdagabb 42 versszakos változata – a kor
történéseinek elméleti(bb) igényű magyarázatát előlegezve – Egy magyar musának
ﬁlozoﬁai gondolati az 1795. uj esztendőre alkalmasztatott versekben cím alatt jelent meg.
Kreskay kéziratai között az utóbbinak megtalálható egy 44 versszakos változata,
amely egy verses zárszót is tartalmaz.174
Pontos keltezést a rövidebb változat végén olvashatunk, eszerint Kreskay 1794.
december 24-ére, Pécsre datálta versét.175 A hosszabb változat elején két mottó is
szerepel. Egyrészt fél latin sor Tibullustól (Lib. III. Eleg. 4.): „Divi vera monent.”
(Perecsényi Nagy László korabeli fordításában „Ég mutogat bizonyost”),176 illetve
egy, a „Hazá”-hoz intézett magyar nyelvű négysoros szerzői epigramma, melyben Kreskay kinyilvánította patriotizmusát és az ország és a közösség boldogságát
a politikai stabilitás követelményével, a nyugalommal és az alattvalói hűséggel
kapcsolta össze. Ezzel már a mottóhasználat is előrevetítette argumentációjának
részben vallási, részben politikai irányát. A csak a kéziratban szereplő verses végszóból egyértelműen kiderül, hogy Kreskay célja művével a rossz példa felmutatásán keresztül a magyarországi közönség felvilágosítása, s ezzel a forradalmi
felfordulás megelőzése volt.177
Az 1795 újévre írott versek két változata már az első koalíciós háború kitörését
(1792) követően született, így azokban a Franciaországban végbement radikalizálódó társadalmi-politikai változások elutasító olvasata összekapcsolódott a forradalom fegyveres exportjától való félelemmel. A versek megírására Kreskayt valószínűleg egyszerre késztették aktuális kül- és belpolitikai események. Minden
bizonnyal befolyásolták az 1794 nyarára a végsőkig fokozódó jakobinus terrorról,
a katolikus egyház intézményrendszerének maradékával szemben foganatosított
intézkedésekről, illetve a ﬂandriai hadjárat kedvezőtlen alakulásáról érkező hírek
(az 1794. szeptember 17–18-i sprimonti csatát követően a Habsburgok elveszítették
Osztrák-Németalföldet). Ha tudott is Robespierre kivégzéséről (1794. július 26.) és
a „thermidori reakcióról” ezeket ugyanazon eszkalálódó forradalmi eseménysor
részeként láthatta.
A belföldi események közül hatással lehetett rá a jakobinus szervezkedésben
érintettek 1794 júliusi bécsi, majd az év második felében hónapokon keresztül zajló
magyarországi letartóztatása. Kreskay Imre testvérei – János és József – kompromittálódásáról bizonyára rövid úton maga is tudomást szerzett. Ennek tükrében
az 1795-ös évre írott verseket nemcsak általában a francia mintájú reformok, illetve a radikális, forradalmi változások hazai szimpatizánsai, de érintett családtagjai
OSZK Kt. Quart. Hung. 2201. A kézirat számos ponton eltér a nyomtatványtól. Ebből többek
között az is kiderül, hogy Kreskay az első öt versszakot írta meg legutoljára. A költemény
mondanivalója szempontjából kevésbé jelentős ortográfiai, stilisztikai és egyéb apróbb
különbségeket leszámítva, például direkt utalást is tartalmaz a franciákra („Frantzok”), míg
a nyomtatványokban ezen a helyen már határozatlan névmás („mások”) áll (f. 3v.). Kimaradt
a szimbolikus szabadságfát bálványozó vakbuzgó forradalmárok képe (f. 2. v.) és a fajtalanságot,
paráznaságot elítélő versszak is (f. 5. r.).
175
kreskAY, 1795a. 14.
176
PereCsÉNYi NAGY–tibUllUs, 1818. 94–95.
177
OSZK Kt. Quart. Hung. 2201. f. 8v.
174
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számára is figyelmeztetésként szánhatta, egyúttal eszköznek a család becsületének
megóvására a hagyományos monarchiák istentől eredő legitimációjának politikaelméleti magyarázatán és az uralkodóhoz való feltétlen hűség imperatívuszának
kinyilvánításán keresztül.
Kreskay szövege egy jellemző politikaelméleti közhelyből, a klasszikus államhajó metaforából indult ki, melynek kapcsán a bölcs monarcha kormányzata alatt
élő stabil államokat a Franciaország példázta modern respublikával vetette össze.
Ez utóbbi szerinte a kormányzás alapelvévé a szabadságot tette, ami elkerülhetetlenül az állam bukásához vezet. A szembeállítás nyomán a vers a helytelenül
felfogott francia forradalmi szabadságfogalom és az ehhez kapcsolódó egyéb politikai-társadalmi kulcsszavak (mint az egyenlőség)178 elemző kritikáját nyújtotta.
Könnyen elképzelhető, hogy megírásakor hatást gyakorolt Orczy Lőrincnek az
idealizált magyar rendi-nemesi szabadságfogalmat a klasszikus görög és római
antikvitás, illetve a korabeli európai nemzetek helytelen szabadság-értelmezéseivel összehasonlító, jóval a francia forradalom előtt íródott hosszú politikai költeménye is.179 A „filozófiai gondolatokban” a klasszikus római szabadságfogalom
és a köztársaság társadalmi-politikai berendezkedését a szabadság rossz formái
közé sorolva egyúttal történeti távlatot is adott a francia forradalom szabadság-koncepciójának, utalva a kortárs demokratikus republikanizmus klasszikus
római gyökereire.180 Bár a szöveg jelentős része szekuláris politikai érveket hozott
a helytelenül értelmezett szabadságfogalom térhódításával szemben, ám néhány
versszakban – Kreskay szerzetesi múltjával és papi hivatásával összhangban –
megjelent az apologetikát és a politikát gyakorta összekapcsoló kortárs katolikus
hitvédelem álláspontja is,181 amely a forradalom szabadságfogalmából eredeztetett vallás- és egyházellenes intézkedéseket tette kritika tárgyává.182 A vers rövidebb változata ugyan nem alkalmazta explicite a felvilágosodást mint ellenfogalmat, ám a hosszabb verzióban Kreskay egy versszak erejéig a forradalom hagyományos tekintélyekre törő „vadságát” összekapcsolta a radikális-demokratikus
felvilágosodás önképének szarkasztikus kritikájával is,183 ami a jelenség katolikus hitvédelemre jellemző „negatív recepciójának” tendenciájába illeszkedett.184
Kreskay forradalomellenes verseiben nem konkrét szerzőket, műveket, tételeket
igyekezett cáfolni, hanem általában a forradalomhoz kapcsolódó károsnak tartott eszmék és kulcsfogalmak terjedésének veszélyére figyelmeztetett. E negatív
irányú érvelés mellett a szabadság helytelen formájával szembeállítva azonban
világosan meghatározta a józan értelmen alapuló „Rendes” szabadságfogalom
normatív jelentését is:
kreskAY, 1795b. 14.
[bArCsAY–orCzY], 1789.
180
kreskAY, 1795b. 7.
181
A korszak forradalom- és felvilágosodásellenes katolikus hitvédelméhez lásd: eCkHArDt,
2001. 163–189. A hazai apologetikai irodalom jellemzéséhez Grigely József és Kenyeres József
munkássága alapján: brUNNer, 1930. 46–62. A korszak katolikus prédikációihoz részletesen lásd:
lUkáCsi, 2013. 117–220.
182
kreskAY, 1795b. 10–11.
183
kreskAY, 1795b. 5.
184
lUkáCsi, 2013. 117–133.
178
179
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„Az Igaz Szabadság
Nem pártos Zavarttság:
Jámbor: ’s nem istentelen;
Nem gyilkos, vérontó,
Nem rabló, pusztittó:
Józan: ’s nem törvénytelen.”185
A vers a paternalisztikus fejedelem, illetve a törvények uralmában megtestesülő
monarchikus kormányzás védelmében szállt síkra. Kreskay különféle, az állatvilágból vett analógiákkal (szarvasok, méhek, hangyák, madarak) alátámasztva és az
organikus államelmélet szellemében a hierarchikus politikai-társadalmi rend élére
az örökletes uralkodót mint törvényhozót helyezte.186 Kreskay a bölcs uralkodó
törvényes kormányzását elhatárolta mind a zsarnokok uralmától („Diokletziánok, /
Kaligulák, Nérok / Lám nem ülnek felöttünk”),187 mind a francia nemzetgyűlésben megtestesülő népszuverenitás elvétől és a forradalmi demokratikus republikanizmus
tendenciájától.188 Kreskay elképzelése az ideális politikai rendről összességében
a monarchikus berendezkedésként felfogott magyar alkotmány egy aulikus interpretációját nyújtotta, amely ország és királya rendi dualizmusában erősen az uralkodó felé billent.189 A költemény utolsó versszakával intését kifejezetten magyarországi olvasóihoz, s feltehetően köztük burkoltan a jakobinus szervezkedésben
kompromittálódott testvéreihez intézte, arra figyelmeztetve az érintetteket, hogy
racionálisan belátható módon a valódi szabadság garanciáját a fejedelem, mint atya
és a törvények uralma jelenti:
„Élj Te-is Eszeddel,
Nézd Magyar Véreddel
Fejedelmed’ Atyádnak:
Szabadságod nem vész,
Ha Törvény alatt élsz,
Neveztess bár Jobbágynak.”190

Inszurrekcióban való részvétel és az egyházi értelmiség szereplehetőségei
1808–09 körül az idős Kreskay, már hosszú ideje elzárva az irodalmi és tudományos nyilvánosság fősodrától, a Veszprém megye Győr felé eső szélén fekvő
Ihásziban dolgozott özvegy Farádi Vörös Lászlóné házi káplánjaként és unokái
nevelőjeként. Itt munkájából adódó mindennapi teendői mellett többek között
kreskAY, 1795a. 7–8. Hasonló definíciót adott a szabadságról Rácalmásról, 1795-ben gróf
Gvadányi Józsefhez írt episztolájában is.
186
kreskAY, 1795a. 12.
187
A rövidebb változatban a „Kaligulák” helyett „Heródesek” szerepel. Vö. kreskAY, 1795a. 9.
188
kreskAY, 1795b. 12–13.
189
Ennek alkotmánytörténeti hátteréhez lásd: PÉter, 1998.
190
kreskAY, 1795b. 16.
185
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verses levelezést folytatott a Pápa környéki Takácsiban191 szolgáló, szintén nemesi származású, de nemességét a megye előtt nem igazoló református lelkésszel,
Seregély Istvánnal.192 A felekezeti különbségek dacára, s illeszkedve Kreskay toleranciáról alkotott felfogásához, összekötötte őket származásuk, és az alsópapsághoz sorolható egyházi hivataluk révén helyben és a Veszprém megyei nemesi
társadalomban elfoglalt státusuk, Hattyuffy szavaival „megbecsülték egymásban az
embert, a vallást és a tudós férﬁt”.193 A fentiek figyelembevételével a kettejük közötti
korkülönbség dacára a felkelésben aktualizálható szereplehetőségeik is mutattak
bizonyos hasonlóságokat. Ennek az apró helyi értelmiségi hálózatnak, melyet
egyházi státuszukat tekintve az alsópapsághoz, rendi státuszukat illetően egyúttal a nemességhez tartozó Pápa környéki egyházi értelmiségiek alkottak, része
volt közös barátjuk, nemes Parragh Vince, a közeli Vaszar katolikus plébánosa
is, akinek 1808-as halálát mindketten megverselték.194 A Kreskay és Seregély által
váltott episztolák alapvetően személyes, illetve hétköznapi, lokális érdekű témák
körül forogtak. E verses levelek közé tartoznak 1809-es keltezésű, utolsó ismert
versei is: egy Seregély ünnepi verseit megköszönő episztola és saját nagypéntek
és húsvét alkalmából írt költeményei.195 Az episztolákban politikai ügyek csak elvétve kerültek elő: kivételnek számít az 1808-as diéta által megajánlott nemesi
inszurrekció. A felkelés kapcsán váltott levelek mint sajátos egodokumentumok
azért is számítanak különösen izgalmas forrásnak, mert bennük a nemesi társadalomhoz és politikai kultúrához szorosan kötődő egyházi értelmiségiek komikus-(ön)ironikus szemüvegén keresztül nyerhetünk bepillantást a számukra az
inszurrekcióban betölthető szerepekről.
Kreskay egyik 1808-as, minden bizonnyal nem sokkal a diéta november 5-i befejeztét és a megyei követek visszatérését követően, Ihásziban kelt verses levelében
foglalkozott a megyékben meginduló mozgósítás és egy jövőbeli háború ügyével.
E levél tanúsága szerint az idős egykori pálos arról értesült, hogy Seregély tábori
prédikátorként önként inszurgálni kíván, ahogyan azt 1797-ben tette (Vásárhelyi
Sámuel füredi prédikátort követte négy hónapon keresztül Veszprém vármegye
191
A korszakban Takácsi település nemesei zömükben protestánsok (nagyobb részben reformátusok) voltak, míg úrbéres lakossága katolikus vallású volt és a vaszari plébánia fíliájához tartozott.
HUDi, 2014a. 311.
192
A Pest megyéből elszármazott református hiten lévő Seregélyek nem igazolták nemességüket.
A nemzetség Veszprém megyébe települt ágában a lelkészi hivatást választó férfiak – nemes
feleségek oldalán – később sem szorultak rá az eljárás lefolytatására (sereGÉlY, 2001. 30, 37.).
Idősebb Seregély István 1788-tól 1829-ig volt Takácsi református lelkésze, állásában fia követte,
aki korai halála miatt csak bő két évig szolgált (HUDi, 2014b. 323.). Az idősebbik Seregély a pápai
egyházmegye 1823-as superintendentialis matriculájában szereplő saját kezű bejegyzése szerint: „kis
kun latzházi születés, takácsi prédikátor és tractualis assessor, a’ papi szent hivatalra fel-szenteltettem az
etei püspöki gyűlésben 1789dik esztendőben, junius 16dik napján, és viselem ezen szent hivatalomat fojvást
ugyan ezen takátsi reformáta ekklesiában 36 esztendők alatt.” Lásd: Anyakönyv, 2012. 73.
193
HAttYUFFY, 1906. 33.
194
HUDi, 2014b. 312. Parragh 1800 és 1808 között volt a település plébánosa. Kreskay versét lásd:
OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 55r–58r. (215–221.) Tisztelendő Parrag Vintze Vaszari Plebanus Urnak
Veszprémben történt Haláláról Tiszteletes Seregély István Takátsi Reform[átus] Prédikátor Urnak Verseire
Felelet gyanánt irta Kreskay Imre Ihászi Udvari Káplán. 1808.
195
A három verset lásd: OSZK Kt. Quart. Hung. 2202. f. 70r–73v. (245–252.)
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inszurrekciójánál).196 Kreskay episztolája ironikus hangnemben197 arra intette az ekkor már középkorú református lelkészt, hogy testi fogyatékosságai miatt a felkelés
helyett maradjon inkább gyülekezete mellett:
„Hallám tehát, hogy még lóra
Készülsz Barátom ülni,
S Magyar Insurrectióra
Kezdettél felhevülni.
[…]
Ámde már te megpróbáltad
Mit tesz katonáskodni,
Azért magadat kináltad,
S ujjra mégy táborkodni.
[…]
Másnak Fegyver kell, és Bankó
Az Insurrectioban:
Nálad fegyver helyett Mankó
Legyen provizioban
[…]
Maradgy tehát Papságodban
Vallásbeli Népeddel,
Buzgólkodjál Templomodban
Éneklő seregeddel.”198
Seregély válaszában azon túl, hogy ismét kinyilvánította készségét a felkelésben
való részvételre, felelevenítette az 1797-es inszurrekció során szerzett élményeit,
köztük a lovasság ezredeskapitányától, Amade Antaltól kapott dicsérő levelét is.
Bár megfogadta barátja javaslatát, hogy 1809-ben ne álljon a felkeléshez, a verses
levélváltást általában uraló (ön)iróniával hosszasan latolgatta a részvétel mellett és
ellen felhozható érveket, szembeállítva egymással a lelkészek nyugodt és kényelmes életét és a táborozás kellemetlenségeit:
„Hogy jó Vitéz voltam hajdan Szombathelynél
Most is ki mutatnám ugyan azon helynél.
Kész vagyok ha szükség ismét inszurgálni
Engem erőszakkal nem szükség kurkálni
[…]

boroVi, 1992. 57. A veszprémi lovasság törzsének zsoldlistájára Paintner Mihály prépost mint
tábori káplán mellett szerepeltettek egy református tábori lelkészi pozíciót is. Lásd: MNL VeML,
IV.1.a. 1797. ápr. 26., No. 164., 279–280.
197
Kreskaytól nem volt idegen a vaskos humor sem, ezt jelzi Potyondi Rafael egykori szerzetestársának írott levele is. OSZK Kt. Levelestár. Kreskay Imre Potyondi Ráfaelhez, Bodajk, 1797.
augusztus 20.
198
Kreskay Imre: Ugyan Ahoz. (RMK 22, 41. sz., 115–116.)
196
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De tsak ugyan még sem megyek ám vaktába
A zőld gatyás lovas Vitézek sorába.
Lóra tudom nállam nélkűl is majd kapnak
Kőnnyebbeket – én tsak maradok hát Papnak.”199
Kreskay és Seregély inszurrekcióval kapcsolatos verses levélváltása alapján részben körvonalazódik azon társadalmi szerepek köre, melyek a vidéki alsópapság
számára az inszurrekció során betölthetők voltak. A személyes felkelés kötelezettsége alól az 1808:2. tc. a szokásoknak megfelelően többek között kivonta az egyháziak jelentős részét is, amely kategóriába azon „egyházi személyek és szerzetesek,
valamint a királyi vagy nyilvános hivatalokban alkalmazott bármely vallásu olyan lelkészek” tartoztak, „kiknek jelenléte a hivatal helyén mindenkor elkerülhetetlen, ide nem értve
a gazdasági tisztviselőket”. Anyagilag azonban – egyházi hivataluk révén a nemesek
közé számítva – birtokaik jövedelme arányában nekik is hozzá kellett járulniuk
a megyék inszurrekciós terheihez. Az alsópapok számára mindezen túl, a háború
során alapvetően két út állt nyitva a mozgósításban való részvételre. Egyfelől maradhattak szolgálati helyükön, a gyülekezetük mellett: a háború miatt az egyházés közigazgatás egyébként is speciális többletfeladatokat rótt rájuk. Másfelől mint
tábori papok, a katolikusok akár az állandó hadsereg ezredeinél, a protestánsok és
az ortodoxok a megyei csapatok mellett katonai szolgálatot vállalhattak.200 1809ben Seregélyből végül nem lett ismételten inszurgens tábori lelkész.201 A Veszprém
megyei nemes sereg mellett csak Csobrántzy Ferenc, Ősi község plébánosa teljesített szolgálatot.202
Kreskay saját, inszurrekcióhoz való viszonyáról e levelekben hallgatott, egyúttal
nem került szóba kettejük között egy további, a patriotizmus nyilvános felmutatását lehetővé tévő további szereplehetőség sem, mely mind a gyülekezete mellett megmaradó, mind a tábori lelkészként a felkeléshez álló alsópapság számára nyitva állt: az inszurrekciós verset író (alkalmi) költőé. Kreskay 1809-ben már
maga is bő tíz éve gyakorolta a francia háborúkhoz, illetve a nemesi felkelések
mozgósításához kapcsolódó alkalmi poézist. Feltehetően neki tulajdonítható háborús költemény – egyben első háborúhoz kapcsolódó munkája – az a Barátságos
Mulatozásokban A Táborbol hallatott ujság címen összeírt vers, amely a szász-porosz
szövetség és a Habsburg hadak között lezajlott bajor örökösödési háború (1778–
1779) kapcsán keletkezett.203 A II. József által orosz szövetségben vívott utolsó török
OSZK Kt. Oct. Hung. 57. f. 33r–35r.
A reguláris hadseregben a protestáns tábori lelkészek kérdése a korszakban végig
problematikus volt, azok ugyanis főállásban nem szolgálhattak a katonák mellett.
A századforduló inszurrekciói, mint az ország és a vármegyék által szervezett nemesi-nemzeti
hadseregek ugyanakkor teret nyitottak a vallási toleranciának és a tábori püspökségtől független
inszurgens tábori lelkészek kiválasztásában az egyes megyék általában alkalmazkodtak
a felkelők felekezeti arányaihoz. A nem-katolikus katonai lelkigondozás kérdéshez lásd: boroVi,
1992. 52–60; zAkAr, 2010. 301–357.
201
Az MNL Veszprém Megyei Levéltárában eddig nem akadtam a nyomára, hogy 1808 végén
önként jelentkezett volna a megyénél.
202
MNL VeML, IV. 1a. 1809. május 24. No. 79, 208.
203
BM, 82. sz., XVIII, A Táborbol hallatott ujság, 145–146; a jegyzetek: 394–395.
199
200
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háború (1788–1791) szintén nyomot hagyott a pálos költő életművében.204 Első valódi háborús költeménye az a „harci dal”, amely az előbbihez hasonlóan a Magyar
Ódák avagy Énekek címet viselő kötetben szerepel, s az Erdődy-huszárokat,205 buzdította harcra az „istentelen” királygyilkos franciák ellen.206 Később a klasszikus
századforduló francia háborúinak és inszurrekcióinak időszakát illetően Kreskay
1797-ben, 1806-ban és 1809-ben jelentetett meg verseket.207 A volt pálos udvari káplán nem csupán buzdító verseket írt, de a papi szerepköréhez szorosan illeszkedő
speciális háborús feladatainak is eleget tett: vegyes kéziratai között datálatlanul
megtalálható két háború idejére írt imádság és egy Könyörgő Ének Alkalmatlan
Időkben című rövid munka is.208 Az 1797-es felkelés apropóján Seregély mint tábori
prédikátor, maga is írt az inszurrekcióhoz kapcsolódó alkalmi költeményt, gróf
várkonyi Amade Antalnak, a Takácsi mellett fekvő marcaltői uradalom birtokosának (később zalai főispáni adminisztrátornak, majd főispánnak), a veszprémi
felkelő lovasság ezredeskapitányának tiszteletére.209

Az 1797-es inszurrekciós vers
Kreskay első valódi háborús versét, amely nem került kinyomtatásra, 1795-ben,
Pécsett, „Faludi Rámájára” írta az Erdődy huszárokhoz címezve, amely számos
elemében kapcsolódott az újévi tankölteményében kifejtett nézetekhez. Ez a korszak háborús költészetének tipikus darabjaként a cs. és kir. hadseregen belül
204
Horvát István naplójában feljegyzett egy verset, melyet Potyondi Ráfael, Ürményi udvari papja,
egykori pálos szerzetes közölt vele. A „Trombitáknak szörnyű rivadását…” incipitű költeményt eszerint Kreskay Imre Abán, Fejér megyében szerezte „midőn József uralkodása alatt a’ Tsarapárék, vagyis
toldott lábú Német katonák sírva riva ezen helségen a’ Török ellen körösztűl utaztak”. Horvát úgy vélte, hogy
a verseknek „nem igen derekas belső érdemök”, ám mégis naplójába iktatja őket, hogy „örökre el ne veszszenek, vagy más szerzőnek ne tulajdoníttassanak”. HorVát, 1967. 260–261. A kutatás mai állása szerint
e vers, mely valóban az utolsó török háború időszakának terméke, a búcsúdalok közé tartozik. Ezek
azonban nem részei a szorosan vett katonai tematikájú (köz)költészetnek: a katonáskodás ugyanis
csak epikai keretüket adja, valódi témájuk a szerelmesek – ez esetben barátok – hűségesküje. Annak
a kérdésnek a megválaszolására, hogy Kreskay volt-e valóban e vers szerzője, vagy csak lejegyzett
és variált egy korban népszerű dalt, nem vállalkozhatok. Lásd a vonatkozó szerkesztői jegyzetet:
Közköltészet 3/A 2013. 411. A Magyar Ódákban is saját magát tüntette fel a költemény szerzőjeként:
OSZK Kt. Quart. Hung. 2197. f. 37r–38r. (67–69.) XXXV. A Táborba induló Katona jó-barátjátol Bútsuzás.
Vö. még: OSZK Kt. 2202 f. 25r–v. 7. Táborba menő Tiszt Jóbaráttol Bútsuzás. Ez utóbbi keltezése (1788)
megegyezik Horvátéval, címe a vers személyes üzenetére utal.
205
Az ezred 1783-tól az ezredtulajdonos idősebb gróf Nádasdy Ferenc generális, horvát bán halálát
követően vette fel gróf Erdődy János nevét, s előbb a 11., majd az 1798-as lovassági reformot
követően a 9. számot viselte.
206
Vö. HAttYUFFY, 1904. 872. XLIX. Az Erdődy Huszárokhoz. f. 58v–60r. (110–113.)
207
kreskAY, 1806.
208
OSZK Kt. Oct. Hung. 57. f. 10r–13r.
209
OSZK Kt., Quart. Hung. 571, Méltóságos Gróf Amade Antal Úr’ Eő Nagyságának […] a’ Tek. Veszprém Vármegye felült Nemes Lovas Serege Obersterének tiszteletére irta Seregély István, a’ tölem emlitett
felüléskor a’ Tek. Komárom és Győr Vármegyéknek közönségesen, különössen pedig Veszprém Vármegyének
Tábori Prédikátora, és edgyszersmind a’ Takátsi Reformáta Szent Ekklésiának Lelki Pásztora 1797. A vers
szerepel még Gyurikovits György két kolligátumában is: OSZK Kt., Quart. Lat. 2444. ff. 171–176;
Fol. Lat. 3804. VIII. k. ff. 189–194v. A lovasság törzstiszti karához lásd: MNL VeML, IV.1.a. 1797.
április 26., 4. sz., 208–209.
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sajátosan magyar, elit fegyvernemként felfogott huszárezredek egyikét buzdította
harcra a francia köztársaság hadserege ellen. Már e költemény is jól mutatja, hogy
Kreskay kezdettől fogva a forradalomellenes nézőpontból, ideologikus keretek között interpretálta a Franciaország és a tradicionális európai nagyhatalmak közötti
fegyveres konﬂiktust, s benne Magyarország, illetve a magyar katonák szerepét.
A vers megírása idején még friss volt a francia uralkodó kivégzésének (1793. január
21.) sokkoló tapasztalata, ugyanis buzdításában az egykori pálos a háború értelmezését alapvetően a regicidiumot mint a francia nemzet kollektív bűnét megtorló
bosszúhadjárat motívuma köré építette fel:
„Hát mennyetek, oh mennyetek!
A’ kevély Frantz ellen,
És győzedelmeskedgyetek
A’ gyilkos Nemzeten,
Ki felszentelt Királyának,
Koronás Fejét Urának,
Fene, Istentelen!
Eltsapta dühössen.
*
Ezer, ’s meg ezer fejeket
Ez’ egygyért vágjotok,
Patakként dühös véreket
Öntsék a’ gyilkosok;
Törőljétek ki neveket,
És kegy nélkül mindeneket
Kard élre hánnyatok,
Földig pusztitsatok.”210
Következő versére két évet kellett várni. Ez már nem a reguláris magyar huszárságot buzdította harcra, hanem megírására a korszak első inszurrekciója kínált
alkalmat, mely a nemesség szabadságát és kiváltságait, közte adómentességét
ellensúlyozó hagyományos honvédelmi kötelességeken keresztül a franciaellenes
háború ügyével való azonosulás magasabb fokát követelte meg. 1796 novemberére
I. Ferenc országgyűlést hívott össze, hogy segítséget kérjen a rendektől a franciákkal szemben vívott háború folytatásához. Az ország megajánlotta a kért újoncokat,
illetve a pénz- és terménybeli segedelmet, valamint az 1796:2. tc. szükség esetén
lehetőséget biztosított a királynak a nemesi felkelés összehívására is. Már a diéta
kapcsán jelentős mennyiségű propagandisztikus költemény és egyéb röpirat jelent
meg, melyek a rendeket és mindenekelőtt a nemességet igyekeztek áldozatvállalásra serkenteni. 1797 elején a katonai helyzet rosszabbra fordulásával az uralkodó
április 8-án fegyverbe szólította a nemességet. A korszak első inszurrekciójának
mozgósítását számos ismert és még több ismeretlen költő verselte meg magyar,
illetve latin nyelven, köztük Aranka György, Csokonai Vitéz Mihály és Virág
210
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Benedek, Berzsenyi szintén írt két ódát az alkalomból, ezek azonban csak másfél
évtizeddel később jelentek meg először nyomtatásban. Hasonlóan alkalmi versek
és egyéb szövegek üdvözölték az október 17-i campoformiói béke megkötését, illetve a felkelők megyéikbe való visszatérését, majd eloszlását.211
Az 1797-es Magyar Poema az inszurrekciós mozgósítás során, tehát már április
8. után született, akkor, „midőn a’ tekintetes nemes vármegyék által szükséges hadi segedelemre búzdittatnának”. A vers a két 1795-ös nyomtatványhoz hasonlóan Patzkó
Ferencnél jelent meg Pesten. Mind az 1797-es, mind az 1809-es költemény műfaját
és funkcióját tekintve a neolatin protrepticon – Kreskay poétikai nézeteinek megfelelően „lefordított” – magyar változata, „Buzdittó Vers”. Ezt az 1809-es vers már
a címében is jelezte, míg a Magyar Poema alcímében csak a kéziratban találhatjuk
meg a kifejezést.212
Kreskay 1797-es inszurrekciós versét az alig két évvel korábban megválasztott
József nádornak ajánlotta egy latin nyelvű epigrammával, ahogyan később 1806-os
munkájának immár magyar nyelvű ajánlólevele is a nádorhoz mint az inszurrekció
fővezéréhez szólt. A vers megszületésében és a dedikáció gesztusában természetesen közrejátszhatott az is, hogy a felkeléssel ismét jó alkalom kínálkozott a nádorhoz és a dinasztiához való lojalitás kinyilvánítására is. Az 1797-es latin ajánlás és
rövid dedikációs vers a nyomtatványnál valamivel bővebb kéziratos tisztázatban
eredetileg még a vers végén és magyarul szerepelt. Kreskay később ezt fordította le a főhercegre tekintettel a hivatalos politikai nyelv státusában lévő latinra.213
A nyomtatványban immáron a Magyar Poema élén elhelyezett dedikációs epigramma – amely tulajdonképpen egy szerénységi formulából és egy hazaszeretetre
hivatkozó exordium toposzból tevődött össze214 – különösen jelentős forrás Kreskay
mint alkalmi versszerző és kisnemesi származású egyházi értelmiségi inszurrekcióval kapcsolatos szerepfelfogásának értelmezéséhez. A kéziratban a költeményt
záró rövid vers – a főhercegre tett utalást még nem tartalmazó – magyar változata
a következő:
„Ha birnék kintsekkel,
Termékeny földekkel,
Föld gyümöltsét, ’s pénzemet:
Jobbágyim volnának,
Népek szolgálnának,
Adnám szolga-népemet.
De se Jobbágyságom
Nints, se gazdagságom,

Ehhez részletesen lásd: Porkoláb, 2013.
OSZK Kt. Quart. Hung. 2200. f. 1r. Magyar Poema, avagy Buzdittó Versezet A Hazaﬁakhoz.
213
A nyomtatványban szereplő latin ajánlás a következőképpen szól: „Si mihi vel famuli numerosi,
aut Subditus / esset: / Subditus, & famulus summeret arma / meus. / Aurea divitias mihi vel fortuna
dedisset: / Auro pro bello dextera ferret opem. / Cum mihi nin famuli, non auri dives acervus, / Nec sun
fructiferi jugera vulta foli; / Carmine succurro, Patrios inﬂammo Potentes, / Vates Phaebea sic gero bella
manu. / Vultu si placido dignaris Regie Princeps! / Non leve ego ad bellum sic fero subsidium.”
214
E két dedikációs toposz retorikai funkcióihoz lásd: Pesti, 2013. 119–133.
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Sem számlálom szolgámat:
Buzdittó versemmel,
Nem más értékemmel
Segittem hát Hazámat.”215
Nem tudjuk, Kreskay gondolkozott-e valaha azon, hogy tábori káplánnak szegődik
a reguláris hadsereghez. Mivel 1797-ben már majdnem betöltötte az ötvenedik életévét, az sem valószínű, hogy megfordult volna a fejében, hogy Seregélyhez hasonlóan tábori káplánként szolgáljon a felkelők mellett. Egyfelől családján keresztül
nemesként közvetetten maga is érintetté vált a felkelés ügyében, másfelől azonban
egyháziként jövedelmei arányában közvetlenül magának is ki kellett volna vennie
a részét a háború és az inszurrekció terheiben. Ahogyan azonban az epigrammából kiderül, mivel birtokok híján jövedelmeiből sem az uralkodó számára a diétán
megajánlott subsidiumhoz nem volt képes hozzájárulni, sem a felkelők állításához
szükséges jobbágysággal nem rendelkezett. Kreskay esetében nyilvánvalóan nem
pusztán a hagyományos szerénységi formula üres alkalmazásáról volt szó, hanem
valóban szerény körülmények között élt: birtokokat nem feltételező armalista családi háttere, alacsony szerzetesi penziója, házi kápláni és nevelői pozíciója nem
valószínűsít magasabb jövedelmet.
Az inszurrekciós költemény révén azonban Kreskay, mint szerény anyagi
helyzetben lévő, nemesi származású egyházi értelmiségi, aki rendi és társadalmi kötődésénél fogva kettősen is elkötelezett, egyúttal „belülről vezérelt” volt
az inszurrekció ügye mellett, alkalmi költészetben szerzett jártasságát kihasználva a propaganda előállításával igyekezett kivenni a részét az inszurrekcióból és
a háborúból mint forradalomellenes vállalkozásból. Kreskay mint poéta olvasói
számára dedikációjában explicitté tett szerepfelfogásának megfelelően az általa
hazafias kötelességből, önként a háborúra ajánlott segedelem – „subsidium” – maga
a buzdító vers volt.
A számos klasszikus utalással tűzdelt páros és négyes rímekben írt költemény
a „Büszke Páris” által szolgált háború (Mars) igazságosságon (Astrea) esett sérelmének allegorikus jelenetével indul, melyben az utóbbi „Boszúállást ohajt: és kéri
védelmét”.216 Kreskay a francia forradalmat mint a hagyományos tekintélyeket
fenyegető zűrzavaros, tagolatlan eseménysort a későbbiekben is annak legszélsőségesebb formájával, a terror uralmára épülő jakobinus diktatúrával azonosította.
A következő versszak először röviden a magyarokat (azaz a magyar nemességet)
szólította meg, s a szkíta–hun mítoszon keresztül utalt a harcos múltjukra: a nemesség ősi katonai erényeire és hajdani haditetteire.
Ezt követően a vers rögtön a közelmúltra tért át. Kreskay az 1741-es vitam et
sanguinem-jelenet egy olyan értelmezését instrumentalizálta, amely épp a nemesi
felkelések időszakában formálódott a nemesség kollektív emlékezetében konstitutív szerepet betöltő, közhelyszerűen hivatkozott történeti-politikai mítosszá.217
Számára Mária Teréza uralkodása a hagyományos társadalmi-politikai rend és
215
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a törvények uralmának virágzó korszakát jelentette (melyet élesen szembeállított
a Rákóczi-felkelés reprezentálta szerencsétlen időkkel), s egyik kéziratban maradt
versén keresztül – melyben Mária Terézia és a „Magyar Nép” viszonyát anya és fiú
metaforájával jellemezte – maga is hozzájárult az uralkodónő halálát követő hazai
kultuszképzési törekvésekhez.218 A mítosszal kapcsolatban a nemzethez mint fiaihoz forduló anya metaforáját az inszurrekciós vers is átvette, részletesen kifejtve
a korona megvédelmezéséért hozott önkéntes áldozat formáit is: míg az idősebb
generáció „termékeny földjének javával”, „vagyonnyának jutalmas árával”, addig az
ifjabbak „Egy nyelvel, egy hangal ajánlják élteket, / Egyenlö készséggel ontani véreket.”
Kreskay értelemzésében 1741-ben az inszurgensek az uralkodóért, az ősi dicsőségért és a magyar hazáért hozták áldozataikat, majd a nemesi felkelés hadi sikerei
vezettek a béke helyreállításához. A vers a diétán segedelmet kérő, a rajnai és az
itáliai fronton nehéz katonai helyzetbe került I. Ferenc pozícióját és a nemességtől
elvárt cselekvés formáját a mitizált 1741-es szituáció analógiájára értelmezte, s erre
hivatkozva törekedett a kortársak mobilizálására.219
Bár Kreskay a magyar nemesi nemzet kollektív karakterével és erkölcseivel
kapcsolatban meglehetősen differenciáltan gondolkodott (például az 1780-ban
Molnár Eleknek írt episztolájában, melyben a magyar múlt vadságát, és az ősök
agrárius-harcias egyszerűségét a tereziánus időszak gazdagságával állította szembe),220 ám a buzdítás eszközeként maga is alkalmazta azokat az inszurrekciós propagandairodalomban népszerű „primitivista” közhelyeket, amelyek az egyoldalú
maszkulin-harcias nemességképet erősítették. A személyesen felkelt ifjúság elé az
„igaz nemesség” (vera nobilitas) toposzának221 egy olyan változatát állította normaként, amely a nagy elődök mintáját követve az inszurrekcióban lehetőséget látott
a nemesi cím fegyveres szolgálattal történő megerősítésére, az ősiként felfogott
egyszerű, katonai jellegű életforma helyreállítására, amelyet egyaránt fenyegettek
a tétlenséggel asszociált hagyományos (vadászat, nők, szerencsejáték) és divatos
modern („kényes” tánc, kávéház, „enyelgő” regények olvasása) szokások és szórakozási formák.222
Kreskay az 1796–97-es katonai krízishelyzet kapcsán az új típusú háború, illetve a Francia Köztársaság és a forradalmi hadsereg mint „kevély” ellenség képét
alapvetően az 1795-ös újévre szóló didaktikus versekben, illetve az Erdődy huszárokhoz írott buzdításban kifejtett forradalomellenes értelmezési keretek között
rajzolta meg. A 18. század közepének dinasztikus érdekekből vívott ún. „kabineti
háborúival” szemben (amelyek közé az osztrák örökösödési háború is tartozott) az
ideologikus szembenállás síkjára emelte a forradalmi Franciaország és a tradicionális rend védelmét képviselő első koalíció fegyveres szembenállását.223 A Kreskay
által megalkotott ellenségkép a szerző papi hivatásából fakadóan, hasonlóan az
BM: 109. sz., XLV., Nagy Maria Theresia Magyar, ’s tőbb Országok Felséges Királynéja, ’s kegyes
Annya halálakor. 1780. 187. Lásd még a Békesség vonatkozó jegyzetét (d): kreskAY, 1806. 32.
219
kreskAY, 1797. 10–11.
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BM: 108. XLIV., Kreskay I. Molnár Eleknek. 185–187. A datáláshoz: RMK 22, 25. sz., 82.
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Erről szóló versét már a Magyar Museum közölte. Lásd: MM.
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kreskAY, 1797. 13.
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A folyamathoz a francia és német esetben lásd: leoNHArD, 2008. 111–281.
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1795-re írt versekhez, a magyarországi katolikus hitvédelem negatív forradalomértelmezésének számos elemét is beemelte:224
„Verjétek meg ama kevély ellenséget,
Ki üzöbe vette az Emberiséget.
A’ Törvényt tapodja, az Eget meg veti,
A’ Szent Hitet, ’s Vallást tsúfolva neveti,
Királyi méltóság tsak játék elötte,
Rendet, kormányozást nem szenved fölötte.
A’ vak Szabadságnak egy puszta nevével,
Mint emberi nemnek szinezett kintsével,
Az együgyü Népet tsalja, hitegeti,
Tsalfa rabságba bé-kerittheti.”225
A vers értelmében a magyar nemesség katonáskodással kapcsolatos kötelességeit és háborús áldozatvállalását a királyához való lojalitása és hazájának védelme
mellett a hamis szabadságfogalomra épülő, antimonarchikus, illetve par excellence
egyház- és vallásellenes forradalmi ideológia propagandisztikus és katonai expanziója is indokolttá tette. A nemesi felkelés ennek szellemében nem csupán „Isten’,
Törvény, Haza’, Király’ védelmére” irányult, de a Német-római Birodalom és az örökös tartományok tágabb perspektívájában beemelte a „barátságos” szomszéd nemzetek megsegítésének kötelességét is, s egyúttal „ama kevély Páris’ végső veszélyére”
indította az inszurgenseket.
Kreskay a háborút nem csupán bellum iustumként, de egyúttal sajátos „vallásháborúként” fogta fel, ami illeszkedett az osztrák kormányzat által ösztönzött hivatalos propaganda irányvonalához, melyet az uralkodó és különösen a prímás
az 1796-os diétán tett explicitté a karok és a rendek számára. A háború vallásos
jellegének hangsúlyozásában a korabeli német nyelvű kulturális térben alapvetően a felekezeti faktor bizonyult meghatározónak. A 18. század végén a kontinens
legjelentősebb katolikus nagyhatalma, a Habsburg Birodalom befolyása alá tartozó
katolikus délnémet területeken kezdettől fogva erősebb volt a vallási alapú forradalomellenesség és frankofóbia, mint a protestáns részeken, ahol a háború szakrális, egyúttal patrióta-nemzeti értelmezése az 1813-tól vívott „felszabadító háborúk”
(„Befreiungskriege”) porosz propagandájában erősödött fel. Az első és a második
koalíció időszakában a Habsburg-kormányzat törekedett arra, hogy a hivatalos
propagandán, s jelentős részben a katolikus egyház intézményrendszerén keresztül a háborút mint a hitért folytatott harcot („Glaubenskampf”) tálalja és szakrális
legitimációval ruházza fel. Ennek az eljárásnak képezte központi elemét egy olyan
ellenségkép megalkotása, amely a lakosság szemében a forradalmi Franciaországot
és hadseregét Isten és az emberiség ellenségeként tüntette fel.226

224
Ennek elemei rendszeresebb formában – a francia felvilágosodás recepciójának tágabb kontextusába illeszkedve – a korszak prédikációiban is megjelentek: lUkáCsi, 2013. 117–220, 225.
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A háború kormányzati szándékokkal egybevágó vallásos töltetű átideologizálása a magyarországi hivatalos politikai diskurzus legmagasabb fórumán, az 1796os diétán is megjelent, ezt a nézőpontot mindenekelőtt az ország legfőbb egyházi
méltósága, herceg Batthyány József prímás, bíboros képviselte. Az országgyűlés
elején, a főrendek nevében József nádorhoz intézett ceremoniális beszédében, a háború jellegével és céljaival, köztük a rekrisztianizáció küldetésével kapcsolatban
a következőképpen fogalmazott: „a’ Francziáknak […] Kö Falain szegeztessenek-ki a’
kettős Keresztnek Zászlói a’ Kereszténység’ dühös Ellenségének félelmére, meg-aláztatására, és adja Isten! Meg-jobbúlására.”227 Nem sokkal később magyar beszédben adta elő
a prímási palotában összegyűlt rendeknek „a’ folyó Háborúbul következhető veszedelmeket ’s azoknak el-távóztatására nézve Ő Felségének az Ország Rendeiben helyheztetett
Királyi Bizodalmát”, melyben az országgyűlés céljai között a királyi szék és az ősi
alkotmány megerősítése, a nemesi jussok és prerogatívák védelme mellett a hit és
vallás megtartására is felhívta a figyelmet. A hercegprímás a királyi prepozíciók
átadása alkalmával az uralkodóhoz intézve szavait ismételten felidézte, hogy az
ellenség többek között a vallás eltörlésére törekszik.228
Kreskay költeménye utolsó néhány sorában, a nemesi felkelés feladatait az intézmény hagyományos honvédelmi funkcióján jócskán túlmutatóan tehát egy új,
ideologikus háborúkoncepció mentén fogalmazta újra. Egy olyan víziót jelenített
meg, melyben a magyar nemesség szövetségeseivel karöltve magával a jakobinus
terrorral azonosított forradalommal és annak a szabadság helytelen fogalmára épülő ideológiájával számol le, ezáltal biztosítva a békét Európa számára. Az
inszurgensek számára a dicsőség templomába való bebocsájtás és egy emlékoszlop
ígértével megelőlegezte majdani győztes tetteik kollektív memóriában való megőrzését is:229
„Látom Nemzetemet a’ gyözödelemben:
Mint a’ vak Szabadság’ ámittó fájárol,
Jámbor vérrel festett rút nyaktilójárol,
Tarka kokardáit Pá[r]is’ piattzában
A’ Magyar Iffjuság tépi haragjában,
És diadalmának emlékezetére
Egy márvány oszlopot épitt közepére,
Hol Károly Vezérnek hadi böltsessége,
’S a’ Magyar Iffjuság’ nemes vitézsége,
Horváth’, Német’, ’s Olasz’ hiv szövetségével,
Fel mettzve leszsz arany betüknek jegyével.”230

227
Napló, 1796. 8. A beszéd eredetileg latinul hangzott el: „ut in Moenibus Gallorum […], ﬁgantur
expansa duplicatae Crucis Vexilla, Christianitatis feroci hosti ad terorem, humilitationem, & det Deus, ad
Emandationem.”
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Napló, 1796: 13, 16.
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Ehhez részletesen lásd: Porkoláb, 2005.
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A Békesség (1806)
Kreskay kiadott versei és kéziratai között sincs nyoma annak, hogy 1800–1801-ben
inszurrekciós vagy egyéb háborús verset írt volna. A harmadik koalíciós háború
során az uralkodó szokás szerint csak végső eszközként fordult a nemesi felkeléshez. A rövid, november 7-én végződő diéta eredményeképp az 1805:1. tc.-kel a karok és rendek „ősi lelkesedéstől lángolva […] egy szivvel-lélekkel elhatározták az ország
általános fölkelését”. A katonai helyzet válságosra fordulása miatt a nádor, hogy ne
rontsa az esetleges fegyverszünet esélyeit, már november 8-án felfüggesztette a felkelő csapatok kiállítását (de nem a felkelésre való kötelezettséget) a Dunántúlon és
a dunáninneni megyék egy részében. Mivel november 12-én a franciák bevonultak
Bécsbe, a szervezést hamarosan újraindíttatta az uralkodó. 15-én francia csapatok
lépték át a magyar határt, Napóleon pedig Davout marsall útján 26-án Pozsonyból
kiáltványt bocsátott ki a magyarokhoz.231 Az orosz és osztrák csapatok december
2-i katasztrofális austerlitzi vereségét követően december 6-án sor került a fegyverszünet aláírására. A Dunántúlon sok helyütt, például Fejér és Veszprém vármegyékben még a felkelő csapatok összevonása és szemléje sem történhetett meg.232
Az 1805. december 26-án megkötött pozsonyi béke nem jelentette az összegyűlt
nagyjából 20.000 inszurgens azonnali feloszlatását, erre csak a következő év februárjának végén került sor.
A pozsonyi béke megpecsételte a Német-római Birodalom sorsát és súlyos következményekkel járt Ausztriára nézve: a Habsburgok Trieszt kivételével elveszítették olaszországi birtokaikat, Vorarlberg és Tirol pedig Bajorországhoz került.
Mint már szó esett róla, Kreskay 1806-ban a békekötés alkalmából Békesség címmel színpadra és zenére szánt allegorizáló énekes játékot jelentetett meg,233 arról
azonban nem tudni, hogy ezt valaha is előadták volna. E munkában az egykori
pálos házi káplán politikai szótárában kulcsszerepet játszó pozitív fogalmi triász,
a „Hívség” (alattvalói hűség), az „Igazság” (igazságosság) és a „Békesség” istenasszonyai dialogizáltak egymással énekes formában a budai királyi palotában.
A darab nádornak szóló dedikációját Kreskay mint a főherceg „Alázatos engedelmes,
Káplánnya, és Szolgája”, 1806. január 10-ére, Pápára keltezte. A nyomtatvány immár
nem Patzkónál Pesten, hanem a Veszprém városában működő, alapvetően a város,
a püspökség és a megye igényeit kiszolgáló Számmer-nyomdában jelent meg, ahogyan három évvel később az 1809-es inszurrekciós költemény is.234
Az énekes játék a legutóbbi háborúhoz vezető okokat alapvetően a korábbi forradalomellenes és inszurrekciós költeményeiben kifejtett keretek között beszélte
el: a forradalom előtti Európa idealizált politikai és morális rendjét mint aranykort
állította szembe forradalom által okozott felfordulással, melyet a szabadság helytelenül értelmezett fogalmának uralmából eredeztetett.235 Kreskay a hagyományos
GYAlÓkAY, 1925. 281.
Fejér megye és Székesfehérvár példáján részletesen lásd: Vizi, 2014. 141–157.
233
A nyomtatványhoz képest a vers számos stilisztikai javítást tartalmazó tisztázatát lásd: OSZK
Kt. Quart. Hung. 202. f. 25r–45v.
234
Mivel a veszprémi Számmer nyomda iratanyaga nincs meg. A nyomdához egyébként több
inszurrekciós kiadvány is köthető, melyek az 1797-es, illetve az 1809-es felkelés kapcsán jelentek meg.
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kreskAY, 1806. 16.
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rend pusztulása kapcsán szokása szerint hosszan sorolta a vallást és a katolikus
egyházat ért károkat, külön kitérve a VI. Piusz pápát ért megpróbáltatásokra is,236
melyekért általában véve a forradalmat tette felelőssé.
A békét üdvözlő darabban új elemnek számított Napóleon szerepeltetése,
Kreskay azonban nem tisztázta világosan a francia császár forradalomhoz való
viszonyát. Bár a forradalmat és következményeit továbbra is egyértelműen negatív színben tüntette fel, a francia császár személyével kapcsolatban óvatosabban
fogalmazott. Ez mindenekelőtt a mű általánosabb (politikai) funkciójából fakadt.
A forradalmi ideológia démonizálását leszámítva nem volt célja az ellenségképzés, ugyanis nem harcra buzdított, hanem a szerencsétlen háborút és a megalázó békét igyekezett legitimálni, illetve az eloszlás kapcsán biztosítani a harcba
nem vetett inszurrekció és a nemesség önfeláldozásának jelentőségét a birodalom, a dinasztia és az ország nézőpontjából. Napóleon képének kialakításában
minden bizonnyal közrejátszhattak az egyik pillanatról a másikra felemelkedő
„nagy emberrel” és az általa kialakított karizmatikus uralommal való szembesülés tapasztalatának elbeszélésére forgalomban lévő korabeli értelmezési minták
is.237 Napóleon alakja a korban alapvetően értéktelítetten, mitizált formában jelent meg, a pozitív kultusz közvetlen vagy közvetett kialakításának előmozdítója
éppen maga a császár volt, aki az 1796-os itáliai hadjárat óta tudatosan építette
önmaga nyilvános imágóját.238
Kreskay e munkájában a francia császár alapvetően tiszteletre méltó nagy személyiségként, mint becsvágyó, hódító hadvezér, „bajnok lélek” jelent meg, aki
egyúttal mint „nagyszívű Ellenség” kötött békét Ferenc császárral. Kreskay a két
uralkodó között december 4-én, az austerlitzi csatát követően lezajlott beszélgetése
kapcsán Napóleon nagylelkűségét és kegyelmét hangsúlyozta.239 A szcénát a mű
jegyzetei között valószínűleg korabeli újsághírek alapján, hosszabban is ismertette. Az e jelenetben rejlő propagandaérték kiaknázására francia oldalról is komoly
törekvések irányultak,240 ugyanakkor a Habsburg-udvar a vesztes háború és a súlyos feltételekkel aláírt béke Kreskay interpretációjában I. Napóleon és II. Ferenc
császárok mint egyenrangú felek jelentek meg, amikor a véres austerlitzi csatát
követően „a’ Frantzia Tábor’ külső vigyázattyai előtt öszve menvén, egymást megölelték,
’s két óránál tovább beszélgettek egymással, mellyből köz-akaratból-való Fegyver-szünet
következett, ’s a’ Posonyi Frigy-kötés lőn a’ vége”.241
kreskAY, 1806. 15, 32. A pápát a franciák először megfosztották francia birtokaitól, majd
elfoglalták és kirabolták az Egyházi Államot, végül Franciaországba hurcolták, ahol 1799-ben,
Valence-ban meghalt.
237
Napóleon mitizációjának korabeli alakváltozataihoz („a forradalom generálisa”, a „forradalom
megszelídítője”, „nemzeti ellenség” stb.) a német és európai irodalmi nyilvánosságban lásd:
bessliCH, 2007. 41–117.
238
A napóleoni propaganda működéséhez részletesen lásd: HoltMAN, 1950; HANleY, 2005.
239
kreskAY, 1806. 24–25.
240
Napóleon 1806. március 3-i rendeletével 18 festmény elkészítésére adott megbízást, azzal
a céllal, hogy azok uralmának jelentős pillanatait nyilvánosan reprezentálják a Tuileriákban található Galerie de Diane-ban. Ezek közül hét kép a győztes 1805-ös hadjárathoz kapcsolódott.
Antoine-Jean Gros I. Napóleon és II. Ferenc találkozását megörökítő képét csak 1812-ben fejezte
be. Lásd: HUGUeNAUD, 2005.
241
kreskAY, 1806. 32.
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A darab szorosan kapcsolódott a végül be nem vetett nemesi felkelés demobilizációjának folyamatához is. 1805-ben az inszurrekció érdemi katonai szerepet már
nem játszhatott. Kreskay szerint ugyanakkor a nemesség hűségéről tett tanúbizonyságot, József nádor parancsnoksága alatt teljesítette honvédelmi kötelességét,
és ezzel maga is hozzájárult a „jószívű, ’s Népét kedvellő” uralkodó által szerzett
békéhez. Kreskay vonatkozó jegyzeteiben a katonai készenlét fenntartásának szükségességére figyelmeztette olvasóit, mikor azt hangsúlyozta, hogy hasonló „veszedelmes környűlállások […] mászszor-is, sőt ezentúl talán könnyebben elölfordúlhatnak”.
Ennek érdekében az „ősi”, harcias nemzetkarakter helyreállítására buzdított, valamint kifejezte abbéli reményét, hogy a magyarok jövendő háborúkban bizonyítandó hűségét és bátorságát az uralkodó a magasabb katonai rendfokozatokhoz való
hozzáféréssel fogja jutalmazni. A verses játék méltatta az igazságos fejedelmet,
a dinasztiát és a hadvezér főhercegek bajnoki erényeit, valamint érdemeik elismeréséről biztosítva szimbolikusan visszabocsátotta otthonukba a felkelőket. Végül
a társadalmi-politikai stabilitás megőrzésének szükségességét nyomatékosítva felszólította az országot arra, hogy a jövőben is maradjon hűséges az uralkodóhoz,
és a nemességet, illetve polgárságot pedig arra, hogy a „nemzeti” szabadságukat
továbbra is törvényes keretek között gyakorolják.242

Kreskay 1809-es inszurrekciós verse
Az 1809-es felkelés alkalmára írott buzdító versét Kreskay nagy valószínűséggel
saját költségén nyomtatta ki Veszprémben a város, a megye, illetve a régió egyházi
és világi igényeit kiszolgáló Számmer Kláránál, majd levélmelléklet formájában,
illetve személyesen terjesztette ismerősei körében. Az 1809-es költemény, bár ajánlást nem tartalmazott, illeszkedett a korábbi háborús-inszurrekciós versek dedikációinak koncepciójába, ugyanis az idős egykori pálos egy példányt már március
9-én eljuttatott a felkelés szervezését koordináló nádor hivatalába is: az inszurrekció hivatalos naplójában szerepel egy feljegyzés arról, hogy „Kreskay Imre buzdíttó
verseket ád ki a’ Felkelő M. Nemességhez”.243
Minden bizonnyal a megyékben elkezdődő inszurrekciós mozgósítás hírére
tette ezt. A háború megindításáról az udvari „háborús párt” győzelmével február 8-án született döntés Bécsben.244 Az uralkodó utasítására a nádor és a hercegprímás február–áprilisban egy propagandakörút keretei között személyesen kereste fel a magyarországi vármegyéket azért, hogy további áldozatokra buzdítsa
a rendeket: Józsefnek a dunántúli és tiszántúli, Károly Ambrusnak a dunáninneni
és tiszáninneni vármegyék jutottak. A megyék a főhercegeket ünnepélyes keretek
között fogadták, látogatásuk jelentős társadalmi eseménynek számított, melyen
a megyei egyházi és világi elitek képviseltették magukat.245 Kreskay ekkori szűkebb
pátriájába, Veszprémbe megyébe március 7-én érkezett meg a nádor: a megyeha242
243
244
245

kreskAY, 1806. 28–31.
MTAK Kt. K 772. f. 60v. 32. sz., 1809. március 9.
JNÉ I/2: 226.
kisFAlUDY, 1931. 75–76; JNÉ I/2: 227–229.
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táron deputáció fogadta, majd a rendekkel együtt Pápán díszközgyűlésen vett
részt.246 József főherceg egy nappal később az uralkodónak tömören összefoglalva
tapasztalatait, Veszprém áldozatkészségéről számolt be.247 A megyében a háborús
mobilizáció kezdetét ez a nádor részvételével tartott ünnepélyes közgyűlés jelentette,248 itt olvasták fel latinul és magyarul az uralkodó február 19-i leiratát, amely
felszólította a törvényhatóságokat a diétán megígért 20.000 újonc kiállítására és
a „Ns. Felkelö seregnek mentül elübb fegyverben valo gyakorlására”.249 Egy héttel később a nemesség első mustrájára kirendelt deputáció már be is nyújtotta jelentését
a megyének.250 Ekkor ugyan még nem volt éles háborús helyzet, ám a közügyekben
kicsit is tájékozottak már sejthették, hogy az osztrák császár és Napóleon között az
újabb fegyveres konﬂiktus kitörése csak idő kérdése.
Kreskay költeményének megjelenése nemcsak a háború kezdetét (április 10én lépték át az osztrák csapatok az Innt), de a nemességet a király és az ország,
a nemesi nemzet védelmében fegyverkezésre buzdító – ugyanakkor az ellenség
és Napóleon megnevezését és a franciákra tett direkt utalásokat felsőbb utasításra
elkerülő – Kisfaludy Sándor által fogalmazott „félhivatalos” Hazaﬁúi Szózat és a felkelést harcba szólító hivatalos leiratok és proklamációk megjelenését is megelőzte.
Veszprémben csak április 27-én hirdették ki az uralkodó Altheimben, április 10-án
kelt parancsolatát,251 amely arra hivatkozva, hogy „a Birodalom Bátorsága, disze, és
függetlensége egyedül Fegyverrel vedelmeztethetik”, kihirdette a háborút és a nemesi felkelést.252 Kreskay versét nem sokkal a háború kitörését követően, 1809. április 20-i
számának toldalékában, Ángyán János veszprémi kálvinista prédikátor József nádort megyei látogatása alkalmából üdvözlő költeményével együtt közölte a Decsy
Sámuel és Pánczél Dániel által szerkesztett Bécsi Magyar Kurir is.253 A vers nyolcadrét aprónyomtatvány formájában, illetve a bécsi magyar újságban megjelent változatai között az ortográfiai eltérések és néhány apróbb, tartalmi elemeket nem érintő
változtatáson túl akadt egy igen komoly különbség is: míg az előbbi 11, addig az
utóbbi változat 20 versszakos volt.254 A nyomtatványból többek között hiányoztak
az uralkodót, a nádort, Károly Ambrus prímást és Károly főherceget laudáló sorok.
Az, hogy az 1809-es inszurrekciós vers is magyar nyelven, párosrímekben íródott, illeszkedett Kreskay nyilvánosság elé szánt politikai-háborús munkáival
kapcsolatos implicit koncepciójába, illetve általánosabban a nemzeti nyelvű költészettel kapcsolatban – többek között a Magyar Museum szerzőihez intézett nyílt
levélben – kifejtett elképzeléseihez is. A költemény az általánosság magas fokán
alkalmazott Spárta-toposzt leszámítva, a verselésen túl is teljesen eltávolodott
MNL VeML, IV.1.a. 1809. március 7., 137. sz., 87–89. Hogy Kreskay időnként megjelent-e a közeli Pápán tartott generalis congregatiókon, annak nincs nyoma, a jegyzőkönyvek a megyei tisztek
mellett csak a tekintélyesebb táblabírákat sorolták fel.
247
JNI III: 395–396, 64. sz. 1809. március 8., Buda.
248
A megyei adminisztráció speciális feladataihoz és működéséhez 1809-ben lásd: HUDi, 2006b.
249
A leiratot lásd: MNL VeML IV. 1.b. 1809. március 7., 137. sz.
250
MNL VeML, IV.1.a. 1809. március 14., 138. sz., 89.
251
MNL VeML, IV.1.b. 1809. április 27., 1. sz.
252
MNL VeML, IV.1.a. 1809. április 27., 1. sz., 138.
253
MK, 1809. ápr. 20. Toldalék. 19–24. Ángyán verse a nádor veszprémi látogatása kapcsán íródott.
254
A címlap és a mottót tartalmazó oldalt lásd: OSZK Kt. Quart. Hung. 2199. f. 1r–v. A vers
kéziratát: OSZK Kt. 2202. f. 79r–88v. (A foliók rosszul számozottak.)
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a korszak inszurrekciós poézisében és általában az alkalmi költészetben erőteljesen
jelenlévő klasszicizáló paradigma jellemző eszköztárától, csakúgy, mint az allegorizálástól, melyekkel Kreskay korlátozottan, de saját korábbi háborúkhoz kapcsolódó verseiben is élt. Néhány utalást leszámítva a versből immáron elmaradt
a „vallásháborús” retorika alkalmazása is.
Kreskay 1809-es buzdító költeménye radikalizmusában a forradalmi ideológia
elleni harcra buzdító 1797-es inszurrekciós verset idézte, ám a versben megjelenített ellenség maga Napóleon mitizált alakja lett. A költemény első versszakai
a nemesség honvédelmi kötelességeit tudatosítva buzdították felkelésre az országot a haza, az „angyali” eredetű korona, illetve az atyaként tisztelt uralkodó
védelmére hivatkozva. Kreskay a nemes inszurgensek mobilizációját Spárta mint
harcias, védekező állam toposzának segítségével az első versszakokban alapvetően
a honvédő háború kontextusában láttatta.255 A vers számos különböző érvvel igyekezett motiválni a nemességet kötelességei teljesítésére: hivatkozott a nemesi ősök
példájára és a vera nobilitas toposzára, utalt a vitézi tettekért kiérdemelt dicsőség
klasszikus-humanista paradigmájára, a haza szeretetének imperatívuszára, illetve
az Isten és az igazságosság által legitimált fegyverkezésre is. Kreskay egyik legfontosabb érve azonban a megszólítottak kiváltságos jogi helyzetének fenntartásához
fűződő érdekekre apellált, s a nemesi szabadság racionálisan belátható értékére,
illetve ennek kapcsán arra a fenyegetésre (implicite a Code Napoléon bevezetésére)
hívta fel a figyelmet, amit Napóleon és egy esetleges francia megszállás a hagyományos magyar jogrendre nézve jelentett:
„Mert ha meggyőzi Népünket,
Vége Szabadságunknak,
Elrontya Szent Törvényünket,
Vége Nemes Rangunknak.”256
Bár a francia császár nevét a háború kontextusában a kor egyéb mozgósítást szolgáló propagandatermékeihez hasonlóan Kreskay sem írta le, a vers ellenségképét
egyértelműen Napóleon alakja köré építette fel. Ennek megalkotásához számos,
a császár személyével kapcsolatos korabeli negatív toposzt és sztereotípiát felvonultatott: Napóleonra mint „Frantzia agyar”-ra, a „Szerentse”, illetve a „Dölfösség”
fiára utalt, továbbá kimerítő katalógusát adta jellemző bűneinek is (gőg, telhetetlenség, „hamislelkűség” stb.). A költemény által közvetített Napóleon-kép a vers
eltérő funkciójából és politikai kontextusából fakadóan különösen az 1806-os békét
ünneplő énekes darabban ábrázolt imágóval összevetve tűnik radikálisnak, mely
a francia császárt ugyan hódító hadvezérként mutatta be, de az austerlitzi szcénán
keresztül egyúttal mint a nagyvonalúság erényével felruházott császárt jelenítette
meg. Az 1809-es versben Kreskay a háborúkat és az azokkal járó értelmetlen öldöklést Napóleon kevélységéből eredeztetett világhódító ambícióival magyarázta,
255
A Spárta-toposz alkalmazásához lásd: NAGY, 2013. Már a vers mottója, melyet valószínűleg
maga Kreskay alkotott egy a korban több formában is előforduló proverbiumból, is erre utalt:
„Vade Fili! Spartam orna.”
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mely más okból, de a forradalomhoz hasonlóan ugyanúgy veszélyt jelentett a békére és a hagyományos rendre. A forradalmi háborúk kapcsán kialakított ellenségkonstrukciót új tartalommal töltve fel, immáron a francia császár jelent meg az
emberiség és a nemesi nemzet ellenségeként. A forradalom időszakával szemben
a háborús fenyegetettség ebben az esetben tehát már nem kártékony eszmék folyományaként, nem egy tágabb közösség vagy elit kollektív, hanem egy jelentős
személyiség individuális bűneinek következményeként jelent meg.
A versben igazán radikális a nemesi inszurrekciót a Napóleon uralmával és
személyével szemben viselt háborúra felszólító üzenete és ennek szókimondó
hangneme volt. Ez jócskán túllépett a mozgósítást a honvédelem érdekében szorgalmazó strófákban kifejtett üzeneten és a korszak nyomtatott nyilvánosságában
a felkeléssel és a francia császárral kapcsolatban uralkodó paneleken is. Kreskay
buzdító költeményének vonatkozó strófái nem csupán Napóleonnal kapcsolatban
fogalmaztak szokatlan nyíltsággal és durvasággal, de a nemesi felkelők feladatait
és a háború céljait illetően is. Az inszurgensek feladata a vers szerint már nem
pusztán a honvédelem, hanem a francia császárnak mint a béke felforgatójának egy
támadó háborúval történő elpusztítása lett:
„Lóra, Nemes Legény! lóra,
Rántsd ki éles kardodat,
Az Ember-vért pazarlóra
Nyújtsd öldöklő karodat:
Nemzetednek gúnyolóját
Rabság’ gyalázattyával,
’S az Országok’ pusztíttóját
Bűntesd önn’ halálával.
[…]
Az egész Világ’ Urává
Akar a’ gőgös lenni:
Királyoknak Királyává
Akarja magát tenni:
Tanítsd meg őt fegyvereddel
Önn’ emberi sorsára,
Útasitsd vitéz kezeddel
Az Halál’ Országára.
[…]
Vagy Kergesd viszsza Honnyába
Békünk’ falzavaróját,
Páris’ néptelen Várába
Más’ javok pusztíttóját:
Hogy a’ Frantzja Nem’ véréért
Öltözvén vas-békóban,
Elvesztegetett Népéért
Adózzon Nyaktilóban.”257
257
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A Buzdittó Versek Napóleon-ellenes radikalizmusa és harcias nyíltsága különösen
a vers megjelenésének időpontját (március eleje) ismerve különösen szembetűnő.
Az összességében rövid, de egyes részletkérdéseket illetően gyakorta nagy intenzitású diétai vitákat követően megszületett 1808:2. tc. az inszurrekció mobilizálásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az uralkodó, ha „három év alatt háboruval
támadtatnék meg és ha oly ellenséges hatalom, melyet a rendes hadsereg nem birna föltartóztatni és nyilvánvaló betörés fenyegetné az országot […] előleges országgyülés nélkül
[…] az ország védelmére összehivhassa” a felkelést. A törvény 16. §-a lehetővé tette
a felkelésnek az országhatárokon kívüli megelőző jellegű honvédelmi bevetését is,
ám kizárólag abban az esetben, amennyiben „az ellenség a német örökös tartományok
valamelyikébe tényleg betört és a rendes hadsereg az ellenség erejét többé föltartani nem
tudván s visszavonulván, magát az országot fenyegeti a becsapás”. A bécsi udvar, bár
már 1808-tól egy támadó háborút készített elő (ami aztán nagyon hamar védekezésbe ment át), ám az inszurrekció a rendek ekkori meggyőződéséhez igazodva
még ezen belül is megőrizte volna az alapvetően az országterületre korlátozódó
honvédelmi funkcióját. A versnek a magyar nemesség és a nemesi felkelés szerepére és feladataira vonatkozó egyes strófái ezzel szemben a király és a dinasztia,
illetve a haza és a szabad nemesi nemzet védelmének örve alatt a hódító francia
császár ellen indított offenzív, megtorló háború víziójával igyekeztek motiválni az
érintetteket. Ez azonban explicit módon a császár személye, s nem az expanzió eszközként és a háborúk elszenvedőjeként láttatott francia nép vagy a Grande Armée
ellen irányult. Hovatovább Kreskaynak Napóleon Párizsba való visszaűzésére, bebörtönzésére és kivégzésére utaló sorai egy győztes háború hozadékaként éppen
a franciák felszabadítását helyezték kilátásba.

Kritikai reakciók a Buzdittó Versekre:
Horvát István és Pázmándi Horvát Endre
Horvát István pest-budai naplójának 1809. július 27-ére keletkezett bejegyzésében
említette, hogy a Ferenczy János ügyvéd és földrajztudós barátja reggel bemutatta
neki Kreskay Imre „Ex-Paulinus Atyát”. Kreskay Ferenczyn keresztül azért fordult
Horváthoz, Ürményi József fiainak tanítójához, hogy „esedező levelét, mellyben zsoldának nagyobbíttatását kéri” rajta keresztül juttassa el az országbíróhoz. Ő erre ígéretet
tett és naplója tanúsága szerint továbbította is a kérelmet Ürményinek, hogy eredménnyel járt-e, nem tudjuk. Horvát a volt pálos papnál Pázmándi Horvát Endre
felől érdeklődött, akit az eszerint ismert vagy ismerhetett (Tét amúgy igen közel
feküdt Ihászihoz és Pápához). Bár Pázmándiról Kreskay érdemleges információval
nem tudott szolgálni, ám az alkalmat megragadva „ki huzott zsebéböl némelly általa
készíttettek verseket”: az 1809-es inszurrekciós költeményét.
Az időről-időre a Habsburgoktól való elszakadással kacérkodó, az osztrák oldalról kirobbantott háború céljával, ugyanakkor Napóleon függetlenségi ajánlatával szemben is szkeptikus Horvát „gyáva motskolódás[nak]” tartotta a szöveget, különösen azt a helyét, amely Napóleont „nyak tilóra kárhoztatja a’ Párisi piacon”. Úgy
vélte, ez a „durvaság” sem az „Eklesiai Mansvetudóval”, sem a „józan okossággal”,
68. (2019)

219

NAGY áGostoN
sem pedig az emberséggel és a természetjoggal nem fér össze. Kritikája mindezen
túl két alapvető problémára mutatott rá a verssel kapcsolatban. Egyfelől arra, hogy
Napóleon mint egy nemzet fejedelme „nem mindjárt nyaktiló alá való, és maga a’ köz
katona ellen is mérséklést parantsol az ellenségeskedésekben a’ józan ész szova, ha az el
fogatott is”. Másrészt pedig arra, hogy a versben tapasztalható „durvaság” nem illik
a magyar inszurrekcióhoz. Horvát, aki maga is elismerte Napóleon hadvezéri képességeit (felidézve a július 5–6-i wagrami csatában a franciák Markgrafneusiedlnél
Károly főherceg csapatai felett aratott győzelmét), összességében azonban úgy vélte, hogy a francia császárnak „az e’ féle Poétai szidalmak, és káromlások semmit sem
árthatnak”. Horvát kritikájából – számolva a háború ügyét illető osztrákellenes
elfogultságával – egy, a háborús és inszurrekciós propagandával kapcsolatos normatív elképzelés rajzolódik ki, amely racionális és etikai alapokon állított mércét
a nemesi nemzetet reprezentáló felkelést mozgósító munkák elé.258 A Horvát által
kritizált versszakok egyébként a Magyar Kurirban és az aprónyomtatványban is
egyaránt szerepeltek.
Horvát az érintettől azt is megtudta, hogy amikor a francia csapatok június 12től 22-ig megszállták Pápát,259 az ott tartózkodó Kreskay attól félt, hogy versei miatt felelősségre vonják a katonai hatóságok. Ez ugyan ez nem következett be, de
mindenesetre a megszálló csapatok számára 12-én, Eugen de Beauharnais, itáliai
alkirály által engedélyezett kétórai szabadrablás őt is érzékenyen érintette: a fosztogató katonák elrabolták 60 forintot érő ezüst zsebóráját és különleges angliai
borotváját is.260 Az a buzgalom, amellyel az idős egykori pálos a július 12-i znaimi
fegyverszünetet követően továbbra is személyesen igyekezett terjeszteni saját versét, Kreskay erős elkötelezettségét mutatja a Napóleon-ellenes háború és a nemesi
felkelés ügye iránt.
Pázmándi Horvát Endre téti plébános egy évvel a háború után, 1810. november 4-én Horvát Istvánnak írott levelét szinte teljes egészében az elmúlt háború,
különösen az inszurrekció ügyének szentelte.261 E levélben számolt be részletesen
a Kreskay versére adott reakcióiról is. Pázmándi Horvát Pest-Budán nevelősködő
barátjához igen hasonlóan vélekedett a költeményről: „Már Körmend alatt táborozott
a’ Frantzia, amikor Pápárúl Kreskay Imrének buzdító verseit kaptam. Elfogott a’ méreg olvastomban, hogy egy magát régi Poétának tartó olly felséges Tágyat hitvány béka rekegéssel
mert nem annyira elénekelni, mint bútsuztatni.”
A téti plébános elbeszélése szerint, bár az eset épp szombat este történt, másnapra pedig prédikációval kellett volna készülnie, haragjában inkább tollat ragadott és megírta saját vitézi versét „a’ bozogányos vitéz magyaroknak”.262 Ezt követően
rögtön vasárnap délután Győrbe utazott, ahol megbízta egy Szipőts Mihály nevű
ismerősét (aki egyébként orvostanhallgató volt Pesten)263 a kézirat korrektúrájával
Hasonlóan tett egyébként levelezésében Kazinczy Ferenc is.
HUDi, 2006b. 203–204.
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Mezei, 2006. 224–225.
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OSZK Kt. Levelestár. Pázmándi Horvát Endre Horvát Istvánnak, Tét, 1810. november 2.
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Horvát István naplójába szó szerint beiktatta Horvát Endre egyik korábbi levelének Szipőtsre
vonatkozó részét, melyből kiderül, hogy az illető korábban Rumbach Sebestyén tiszteletére egy
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és kinyomtatásával (a Streibig Ilona-féle nyomdában), aki azonban nem végezte
megfelelően a javításokat. A vers tehát már egy olyan pillanatban született, amikor
a francia csapatok az ország területén voltak, s ezért is igyekezett Pázmándi Horvát
még az ellenség várható megérkezése előtt kinyomtattatni azokat.
Pázmándi Horvát Endrének – akire Fábchich József poétikai órái mellett elsősorban korának deákos költészete gyakorolt nagy hatást – az 1809-es inszurrekció
idejéig néhány alkalmi költeménye ugyan már megjelent, azonban jó kapcsolatai
ellenére sem számított országos körben ismert poétának.264 Három győri káplán
korában írt alkalmi verse egyházi elöljárókhoz szólt, ezek közé tartozik első nyomtatásban megjelent munkája is, mely Márton János kanonok névnapjára készült.
1806 márciusától kapott saját parókiát a Győr megyei Tét községben, ebben az
évben jelent meg Vilt József győri püspöki beiktatására készült költeménye és
1807-ben feltehetően a megbízó költségén Sárközi Zsigmondné, Darányi Julianna
temetésére készített halotti beszéde is. Korai lírikusi munkásságának másik szeletét a szűk körű kéziratos használatra szánt szatirikus epigrammák képezték.265
Plébánosi teendőinek ellátása azonban saját bevallása szerint nem hagyott túl nagy
teret a költészet művelésére: „Egy átaljában, Gazdálkodásom, és Egyházi hivatalom olly
szoros kollát közé vesznek, hogy a’ könyvekhez, irogatáshoz csak Isten nevében járhatok.”266
Bár Kreskay versének kritikáját illetően Horvát Istvánnal ellentétben nem bocsátkozott különösebb részletekbe, annyi bizonyos, hogy hozzá hasonlóan azt
a tárgy magasztosságához nem tartotta méltónak. Éles bírálatának egyszerre lehettek tartalmi és formai okai. Leveléből ugyanakkor az is kiderül, hogy saját buzdító
versét sem tartotta sikerültnek: „Már viszsza utamban sok nem tetszett, sőt még azt is
meg bántam, hogy bele kaptam, gondolván, hogy a’ Tudós Hazaﬁak közül többen is találkoznak, kik a’ Nemzetnek felfegyverkezését, annak érdeme szerént szerentsésebb etsettel megdicsőítik.” A költő monográfusa, Weisbecker Ede szerint meglátszik a versen, hogy
gyorsan készült, amit leginkább a korban szokásos mitológiai apparátus hiánya
mutat, ám egyúttal azt Pázmándi Horvát „költői alkotásainak legelsői közé” sorolta.267
A vers mottójából sejthetjük, hogy kit tartott a kor irodalmából a vitézi költészet
mércéjének: Virág Benedeket,268 aki bár 1797–98 óta nem írt inszurrekciós verset,
munkái intertextuálisan többször előkerültek az 1809-es nemesi felkelés propagandájában is, többek között Kisfaludy Sándornál.
Mindezek ellenére a költemény igen jelentős sikert aratott. A versről, több más
hasonló, változó politikai és esztétikai színvonalú inszurrekciós propagandanyomtatvány között a Kultsár István által szerkesztett, s május 13-at követően az
ország egyetlen magyar nyelvű lapjaként működő Hazai és Külföldi Tudósítások is
hírt adott.269 Streibig győri kiadását – valószínűleg a vers szerzőjének tudta nélkül –
a szombathelyi Perger Ferenc-féle nyomda, majd a nyomdahely megjelölése nélkül
az Egyetemi Nyomda kiadásai követték, melyek alapvetően csak a betűtípusokban
és a díszítésre használt nyomdai klisék alkalmazásában különböztek egymástól. Az
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utóbbi kiadást talán maga Kultsár intézhette, a szöveget ugyanis nemcsak különálló
nyomtatványként, de a Hazai és külföldi Tudósítások mellékleteként megjelent haditudósításokat és egyéb háborúval kapcsolatos szövegeket magában foglaló Gyűjtemény
részeként is terjesztették. Később maga Horvát Endre öt kiadását látta, megemlítve,
hogy „[v]annak, kik hatot emlegetnek”,270 Petrik bibliográfiája pedig hat változatlan
utánnyomásról tett említést.271 Bár a pontos példányszámokról nem állnak rendelkezésre adatok, de megkockáztatható az állítás, hogy ez a vers lehetett az 1809-es
háború magyarországi propagandájának az egyik legnépszerűbb, s legnagyobb
példányszámban megjelent költői szövege. Egy példány – feltehetően az egyetemi nyomda rejtett nyomdahely alatt kijött nyomtatványa – Kazinczy Ferenchez is
eljutott,272 annak azonban nincs nyoma, hogy véleményezte volna a művet. Horvát
kisebb költeményes munkáinak 1832-es kiadásába jelentős javításokkal bár, de felvette ezt a saját mércéi szerint kevéssé sikerült verset is, amit az olvasói igényekkel
indokolt, hangsúlyozva, hogy azt a felkelés demobilizációja óta is számos érdeklődő
kereste.273 Ez azt jelzi, hogy ez a szerzője eredeti szándékát tekintve alkalmi használatra szánt, ráadásul tökéletlen munka, ahelyett, hogy más propagandaszövegekhez
hasonlóan elavult volna, egy, feltehetően a felkelésben valamilyen formában érintett literátus nemességből kikerülő olvasói kör számára új funkcióban, de továbbra
is használatban maradt. Ez egyúttal arra is rámutat, hogy az 1809-es felkelés emlékezete nem tűnt el nyomtalanul, sőt a 19. század első felében egy bizonyos réteg
számára – amelynek legismertebb képviselője egyébként Kisfaludy Sándor volt –
a nemesi-nemzeti kollektív identitástudat egyik építőkövévé vált.
Horvát István egyik leveléből az is kiderül, hogy bár a háború céljaival nem
értett egyet és az inszurrekció hiányosságaiból fakadó szerencsétlen helyzetével
tisztában volt, de nemcsak hatással volt rá barátja verse, hanem kiterjedt kapcsolati
hálóján keresztül maga is igyekezett kivenni a munka népszerűsítéséből:
„Sokat buslakodtam állapotod felűl, midőn a’ gyalázatos háború székét Győrnél felütötte. Örömmel láttam Hexametereidet, mint ditső művét a’ Magyar Verselésnek; éreztem
belülök hazaﬁúi indulataidat; elhittem, hogy így köllött volna érezni minden Hazaﬁúnak,
ki Nemzete ügyét méltán szivében hordozza. De édes Andorom! nem adtad volna te azt
fényre, ha oldalad mellett állhattam volna, bár mennyire lángolt volna is a’ te dicsőbb
időkre méltó nemzeti elragadtatásod. Előre láttam én mindazokat, a mik történtek, ’s
meg valék győződve, hogy a’ kis lelkek nagyra nem vezethetik az elpuhúltakat. Seregeink
Enthusiasmusok tsak ál Enthusiasmus volt […]. Másképen is a’ hol ész nintsen, keveset
tehet ottan az erő is, a’nnyi nemessel vegyült nemtelen sereget gyakorlás és készület nélkűl tűzbe vinni, nem vala-e botsáthatatlan végezet? Azonban akár mint állott a’ dolog,
Verseid napfényre küldettek. Már ekor ez előbbiektől megválva azt tettem, a’ mit barátnak teljesíteni illett: esméretségbe iparkodtam hozni gyönyörű munkádat, ’s érdemes
személyedet. A mit tehettem, tudom, el nem mulattam, ’s e’nél többet a’ barátság szives
kötele soha sem kiván.”274
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Vajon mik lehetettek Horvát közbenjárásán túl e vers népszerűségének okai?
Egyrészt patriotizmusának általánossága: nem saját vármegyéje felkelőit buzdította harcra, hanem a nemesi nemzetet. Másrészt a tárggyal kapcsolatos korabeli
elvárásoknak megfelelő magasztos hangnem kiválasztása. A vers egyáltalán nem
utalt aktuális politikai-katonai eseményekre és az ellenséget sem nevezte meg:
sem Napóleon személyét, sem a franciákat vagy a Grande Armée-t. Harmadrészt
a szöveg közérthetősége. A hexameterekben írt vers ugyan számos elemében igen
tipikus darabja a korszak klasszicizáló-deákos inszurrekciós költészetének, ám
ennek ellenére mitológiai apparátust gyakorlatilag nem használt, s a magyar nemesi-nemzeti történelemszemlélet toposzait is csak korlátozottan alkalmazta. Ha
mégis az antik történelem eszköztárához fordult, üzenete akkor is könnyen dekódolható maradt: a védekező háború és a honvédelmi funkciót betöltő inszurrekció
jellemzésére a marathóni csata képén keresztül a magyar–athéni, francia–perzsa
analógiához folyamodott, illetve József nádort mint Miltiadész alakját jelenítette
meg. Végül negyedrészt az, hogy olvasók szélesebb köre számára íródott, mint
az inszurrekciós versek többsége, azzal, hogy nem csupán a katonáskodás által
érintett férfiakat, de a nőket is megszólította, szerepet juttatva nekik a harcosok
buzdításában.
Ahogyan Horvát Istvánnal folyatott levélváltásából is kiderül, Pázmándi Horvát
sem megbízásra, hanem az inszurrekció melletti belső elköteleződéstől hajtva, és
Kreskaynak a tárgyhoz méltatlan versén felbuzdulva írta költeményét és nyomtattatta ki első kiadását a maga költségén. A téti plébános bár nem nemes szőlőművelő szülőktől származott, ám egyházi státusán keresztül a rendi alkotmány sáncai
közé került, s maga is kapcsolatot épített ki a helyi birtokos nemességgel, közte
idősebb Kisfaludy Mihállyal, Kisfaludy Sándor apjával.275 A vers megírásakor nyilvánvalóan maga is azonosult a vármegyei elit felkeléssel kapcsolatos lelkesült álláspontjával és várakozásaival. Pázmándi a háború realitásával szembesülve azonban hamarosan megbánta buzdító versét: a zűrzavaros helyzetben ugyanis magyar
inszurgensek rabolták ki, megsemmisítve többek között féltve őrzött kéziratait is.
Az eset annyira traumatizálta, hogy megfogadta, végleg felhagy az írással. Csak
1810 novemberében volt képest beszámolni a történtekről Horvát Istvánnak:
„Ha a’ munkát érdeme nézem, magában elég gyarló – de az én vitézeim illyenre sem
tették magokat méltókká. Ki vétette el valaha jobban czéllyát, vagy ki irtt sikeretlenebbűl,
mint én? Mitsoda oroszlány, markos vitézeket, minő rettenetes tábort képzeltem én? De
bezeg láttam, hogy álom volt, a’ minn gondolataim futkoztak, és fövényre építettem váromat, mikor ezek által reménylettem drága Hazámnak szabadúlását. Mint az Angyalokat,
úgy vártam körülöttünk öszve seregléseket, nem tudván, hogy veszélyt fejünkre, és
Farkasokat kívánok a’ bárány aklokra. Mert azok is voltak ők. Nékem ugyan tetemesebb
károkat nem az ellenség, hanem az én Bozogányosaim tettek. Ezek közül való volt, a’ ki
11 esztendők olta egybe irogatott munkáimtúl orozva, megfosztott!” A történtek súlyát
azonban a háború után több mint egy évvel már egyúttal a közösség szempontjából értékelte: „Nem magános káromat, és veszedelmemet fájlalom én, még azokban az erőszakos
pusztításokban is. […] De ez elvesztett Győri Ütközet, annak környülállásai, és óriási
275
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következései! – – Közölnék én itt véled sokakat, de nem levélbe valókat, azért hagyjuk
személyes öszve jövetelünkre.” 276
A fenti esetből természetesen nem általánosíthatunk a felkelés legénységének viselkedésére és műveltségi szintjére nézve, ugyanakkor ez a Pázmándi Horvát által
elbeszélt történet plasztikusan veti fel a háború céljaival azonosuló – s többek között
a nemesi tömegek buzdításának feladatát magára vállaló – korabeli értelmiség és
a legénységüket tekintve zömmel a nemesség iskolázatlanabb alsó rétegeiből, illetve
nem-nemesekből kiállított inszurgensek közötti kulturális szakadék problémáját.277

Horváth József Elek verse
Pázmándi Horvát Endre versének hatása azonban nem csupán a kiadások számában és az olvasók tartósnak bizonyult érdeklődésében mérhető, ugyanis Horváth
József Elek „[a]zon Felkelő Buzogányosok’ eggyike N. Vas. Vármegyében” versben felelt
költeményére.278 Bár verse megírásakor még valószínűleg nem tudhatta barátai között a téti plébánost, a költemény lehetőséget nyújtott számára a kapcsolatfelvételre:
„Ez nékem 1809.dtől fogva, midőn a’ buzogányos nemzetet serkentő versére feleltem elválhatatlan belső Barátom.”279 Pázmándi maga is tudott e verses feleletről,280 buzdításának
valamelyik következő kiadása ráadásul Horváth Elekéhez hasonlóan Perger Ferenc
szombathelyi nyomdájában, rendkívül hasonló tipográfiával jelent meg.
A Dunántúlon Veszprém mellett Vas megyében jelent meg a legtöbb inszurrekcióhoz kapcsolódó propagandaszöveg, mind a mobilizációt, mind pedig a demobilizációt illetően. Ennek hátterét alapvetően a nyugati országrész fenyegetettségében kereshetjük, ami a versek és egyéb propagandaszövegek előállítására
képes egyházi és világi értelmiségiek magasabb fokú elkötelezettségét is magával
hozhatta. Legalább ennyire fontos tényező, hogy mindkét vármegye rendelkezett
közeli, megfelelő kapacitással rendelkező nyomdával (Számmer, Perger), és hogy
e megyék inszurgens kontingensei hamar fölálltak és át is estek a tűzkeresztségen,
felkelőik közül pedig többen kitüntették magukat, illetve elestek.
Az utolsó inszurrekció idején papi pályán működő Kreskayval és Pázmándi
Horváttal szemben Horváth Eleket az inszurrekció már nem mint egyházit, hanem
mint világi karriert építő ifjú értelmiségit érintette.281 A valószínűleg korán árvaságra jutott fiút fiatalkorától (1799) fogva a Nyugat-Dunántúlon és kormányzati

OSZK Kt. Levelestár, Pázmándi Horvát Endre Horvát Istvánnak, Tét, 1810. nov. 2. f. 2r–v.
Hasonlóan járt Pálóczi Horváth Ádám is, az 1809-es nemesi felkelés közköltészetének kiemelkedő alakja, akinek somogyi otthonát 1797-ben besorozott jobbágyszármazású inszurgensek fosztották ki.
278
HorVátH, 1809.
279
Horváth József Elek Berzsenyi Dánielnek, Ivánc 1815. július 28. (BDM: 431.)
280
OSZK Kt. Levelestár, Pázmándi Horvát Endre Horvát Istvánnak, Tét, 1810. november 2. f. 2v. Horvát
Istvánnál 1810-ben arról érdeklődött, hogy hallotta-e „Horvát József Eleknek, és Verseinek hirét?”
281
Vázlatos életrajzát lásd Horváth Jánosnál: HorVátH, 1960. 287–289., illetve a Berzsenyi-levelezés
új kritikai kiadásának függelékében: BDL: 706.
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körökben is befolyásos gróf Sigray József (1768–1830) pártfogolta.282 Közvetlenül
halála után személyes hangvételű, apologetikus életrajzát – elhallgatva a konﬂiktusokat, illetve a családra és az elhunytra nézve kínos momentumokat – Horváth
írta meg, számos autobiografikus utalást is beleszőve a szövegbe.283
Horváth Eleket Sigray taníttatta, az ifjú iskolai szünetekben gyakorta időzött
a család körmendi járásban fekvő ivánci kastélyában. 1814-ben, a házasságot fontolgatva a következőképpen foglalta össze fiatalkori karrierútjának alakulását
Berzsenyi számára:
„Egybe kelésünket ﬁatalságunk-is, de részszerént öt esztendőkig viselt papi ruhám,
mellyet természeti hajlandóságom ellen ﬁatal meggondolatlanságom őltetett velem fel,
rész szerént az utolsó felkelt seregben töltött katonáskodásom, ’s onnan megtérvén a’
törvények tanúlása végett Pozsonyba lett menetelem, késleltette. – Most végre elértem az
üdőt. Űgyész, ’s a’ Bogáti Uradalomnak Fiscalissává lévén, kinek tántoríthatatlan szívét
már nyolczad esztendeig bírtam, megkértem annak kezét-is.”284
Horváth tehát először a papi pálya felé fordult, melyre saját elhatározásából esett
a választása. A szombathelyi szemináriumban 1807-ben még elvégezte ugyan
a teológia negyedik évfolyamát, ám mivel korhiány miatt nem volt szentelhető,
a következő évben grammatikát tanított a szombathelyi gimnáziumban, s október
28-án végleg kilépett a kispapok közül.285 Horváth ekkor már a megye nemesi társadalmába szaktudása révén integrálódó értelmiségiek közé tartozik.286 Karrierjének
alakulásában nyilvánvalóan sokat számított befolyásos pártfogójának közbenjárása is.
Bár a szakirodalom egy része jobbágyszármazékként tartja számon,287 könnyen
elképzelhető, hogy a Sigray által pártfogolt Horváth valójában kisnemesi származású volt, s valamekkora birtokot is örökölt, legalábbis erre látszik utalni egyik
Berzsenyinek tett megjegyzése: „Szala patakai csekély jószágocskám, azt tartom úgy
282
Vö. HorVátH, 1831b: 98. Sigray közvetlenül halála után (1830) megjelent életrajzában
a következőket írja: „a’ haminczegyedik év folya el […], hogy boldog gyermekkoromtól fogva
pártfogásának kegyelmeivel éltem, ’s többnyire oldala mellett”. Sigray II. József alatt Vasban kezdte
hivatali pályáját, először másod-, majd első aljegyző, 1787-től 1790-ig másodalispán, 1792től a Helytartótanács, három évvel később a Kancellária titoknoka lett, majd felesége halálát
követően ivánci birtokára vonult vissza, 1805-ben és 1811–1812-ben Vas megye diétai követe volt.
A somogyi rendek ellenállásának megtörésére 1822-től főispáni helytartóként és királyi biztosként
érkezett a megyébe, a kedélyek lecsillapításáért és a rendeletek végrehajtásáért jutalmul 1823-tól
helytartótanácsi tanácsosi, belső titkos tanácsosi, majd 1824-től főispáni címet kapott. Bátyját,
Sigray Jakabot a Martinovics-összeesküvés kapcsán kivégezték, a republikánus fiú személyét
a család, presztízsének megőrzésének érdekében sokáig damnatio memoriae-vel sújtotta. József
aulikus szellemben határozottan szembehelyezkedett testvére politikai nézeteivel. Vö. HorVátH,
1831b. 79, 82–83; reisziG, 1914. 509–510. A megyei ellenállásról: PolGár, 2003. 42–45. Sigray Jakab
életrajzi adatainak pontosításához lásd: bAriskA, 1996; MerÉNYi-MetzGer, 2010.
283
Mivel Horváthról nem készült érdemi biográfia, ezért életrajzának ismertetésében kénytelen
voltam javarészt egodokumentumaira támaszkodni.
284
Horváth József Elek Berzsenyi Dánielnek, Bogát, 1814. június 12. (BDL: 348.)
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SZET I: 265.
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HeCkeNAst, 1989.
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ANDrássY, 1984: 6.
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sem érdemli meg, hogy ezen előttem olly kedves Megyéből, mellyhez hivatalom-is kötelez,
ki-költözzem.”288 Zalapataka mint kurialista község lakosságának korszakunkban
több mint a fele nemes volt.289 Hogy Horváth nemes volt, azt fenti megjegyzésén túl
erősíteni látszik egyrészt az inszurrekcióban viselt magas rendfokozata (lovassági
őrmester), másrészt a felkelés során jegyeséhez, a tekintélyes birtokos családból
származó Tölcsányi Csányi Zsófiához,290 a malomsoki táborból írt verses levelének
néhány sora is:
„Minden honni nemes köteles fegyverre kikelni,
Hog[y]ha az ellenség vér vette hazája határit
Meglepi, és koronás fejedelmét rontani vágyik.
Az vagyok én is: azért ne csudáld, ha hogy én is azok köztt
A’ kik igaz Magyarok nevemet feliratni igyekszem.”291
Az inszurrekció tapasztalatának személyes jelentőségét mutatja, hogy önéletrajzi
konstrukcióiban 1809-es katonáskodása kiemelt helyen szerepelt,292 s később is
jelentetett meg olyan szövegeket, melyek valamilyen módon a felkeléshez kötődtek. Ahogyan azt az Iváncról keltezett inszurrekciós nyomtatványán is feltüntette, 1809-ben a vasi felkelők egyike volt.293 Az ún. vasi lovasezredet Vas, Győr és
Moson megyék inszurgenseiből állították össze. Az ezred törzstiszti karának élén
Vas megye örökös főispánja, Batthyány Fülöp herceg állt, mint ezredeskapitány (a
megyét a gyakorlatban ekkor adminisztrátorként gróf Széchényi Ferenc igazgatta), ezredes-főkapitányai gróf Zichy Ferenc és gróf Szapáry Vince voltak.294 Mivel
egodokumentumaiban Horváth sehol sem említi inszurgens rendfokozatát, ezért
nevének gyakorisága miatt nem könnyű megtalálni a vasi felkelőkről R. Kiss István
által a hozzá megküldött megyei anyagok alapján összeállított lajstromokban.
1831-ben a Thaisz András főszerkesztette Sas című folyóiratban bőséges jegyzetapparátussal, inszurgens korából közölt verses levelei azonban segítenek tisztázni
a kérdést. Ezekből megtudjuk, hogy a vasi lovasezredben kelt fel, tisztiszolgája
pedig az az „Imre Mihály, nárai Ns. Vas várm. köz nemes” volt, aki egyébként
súlyosan megsebesült a franciákkal vívott harcokban,295 s a felkelés hősei között
Kisfaludy Sándor is megemlékezett róla.296 Ez alapján már könnyen megállapítható, hogy Horváth Elek a vasi lovasezred ezredes főhadnagyi osztályának második
svadronjában (lovasszázad) katonáskodott mint strázsamester.297
Horváth József Elek Berzsenyi Dánielnek, Ivánc, 1815. szeptember 13. (BDL: 444.)
MolNár, 1998. 241, 249–251, 254–257. A település nemesi családjainak kétharmadát a Miszory
és a Tóth famíliák tették ki, nagy részük a törpebirtokosok közé tartozott.
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A Zalában, Vasban, Somogyban birtokos családhoz: MNCS III: 353.
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HorVátH, 1831a. 142.
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OSZK Kt. Levelestár. Horváth József Elek levelei Vass Lászlóhoz. Pozsony, 1811. június 12; Vass
László Tisztelt Barátjának Boldogságos Horváth Elek. f. 1v. Vö. ANDrássY, 1984. 6.
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Míg Horváth a felkelésnél szolgált, addig főúri pártfogója tagja volt az összeírt
katonaköteles nemesek felett az első mustrákat elvégző ún. lustra-bizottságnak,
továbbá a háború során a közgyűlés jogkörét folyamatosan gyakorló nagyobb ún.
permanens deputációnak is.298 Bár részletes prozopográfiai kutatások a témában
hiányoznak, de a megyei tisztikarok csúcsát, különösen a magasabb presztízsű
lovasságnál gyakran a megyében honos főnemesség fiai adták, míg alattuk általában a jómódú birtokos nemesség, esetenként a nemesi származású értelmiség
szerezte meg az értékesebb tiszti pozíciókat. A nemesi felkelések tisztikaraiban elfoglalt hely nemcsak megerősíthette az egyes családok és személyek presztízsét, de
– ahogyan ezt a felkelést követő tisztújítások is mutatják – lehetőséget biztosíthatott
a társadalmi emelkedésre is.299
Horváth nemcsak pártfogójának, de mecénásának is tartotta Sigrayt, aki a dunántúli irodalmi-tudományos élet számos tagjával kapcsolatot ápolt. Berzsenyinek
írt egyik levelében a következőképpen fogalmazott: „Én is gyermekkoromtól fogva
tisztelője vagyok a’ mennyei Poézisnak, ’s első ifjúságom óta legkellemesbb óráimat abban
töltöttem. – Természeti hajlandóságomat éleszték okos Tanítóim, de leginkább, kinek örökös hálával tartozom, kedves Maecénásom Gróf Sigray József, ’s annak gyönyörű lakóhelye
Iváncz.”300 A biográfiába szőtt önéletrajzi elbeszélésében pedig mintegy megismételte ezt a tételt: „lelkes buzditásait, mellyekkel, tapasztalván ifju koromban a’ literaturai,
’s tudományos fejlődést, a’ szép pállyának futására serkentett, ’s majd ajándékokkal, majd
dicséretekkel, majd eltalált mivem okoztta szeretetének nyilvánabb kijelentésével literátorrá
tett”.301
Kispapként írt munkái kivétel nélkül a főpapság reprezentációs igényeit szolgálták: 1804-ben pásztori játékot készített gróf Herzán Ferenc halálára, 1806-ban pedig Somogyi Lipót püspök beiktatására és névnapjára írt verseket a szombathelyi
növendékpapság nevében. A szemináriumból való távozása alkalmából tanáraitól
és tanulótársaitól versben búcsúzott.302 A helyben jó verselő hírében álló Horváth
a tízes-húszas években is megmaradt a verseivel főúri mecénását, a megye nemesi
társadalmát, illetve annak elitjét és a szombathelyi püspökséget szolgáló poétának.
Az egyházmegye életéhez kötődő alkalmi költészeten túl, 1809-es verse volt az első
olyan megjelent szövege, amely a nemesség társadalmi gyakorlataihoz kötődött.
A vers megjelentetése szoros összefüggésben állt az egyházi értelmiségből a világi pályára való átlépésével, a felkelésben való aktív szerepvállalásával és ehhez
kapcsolódó költői szerepfelfogásának alakulásával. Minden jel arra mutat, hogy
Horváth Elek Kreskayhoz és Pázmándihoz hasonlóan nem megrendelésre írta versét, hanem a felkelés ügye melletti elkötelezettségét nyilvánította ki általa. Az előbbiekkel ellentétben azonban, ahol nem valószínűsíthető a mecenatúra működése,
esetében könnyen elképzelhető, hogy a vers kinyomtatását Sigray finanszírozta,
ugyanakkor ennek magában a nyomtatványban nincsen nyoma. A vers erősíthette
a megyében egy gazdag főúr által pártfogolt értelmiségiként és egyúttal inszurbAloGH, 1885. 14, 53–54.
HUDi, 2006b. 206–207.
300
Horváth József Elek Berzsenyi Dánielnek, Bogát, 1814. június 12. (BDL: 347.)
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HorVátH, 1831b. 98.
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E nyomtatványnak ma már nincs fellelhető példánya. SZET I: 265.: Isten Veletek, kik nem színes
Barátim vagytok! Szombathely, 1808. (8–r. 4 l.) P. Tk.
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gens tisztként megszerzett presztízsét, s ezáltal jól jöhetett frissen induló megyei
karrierjében is.
A megyei kontextust csak szerzője büszkén vállalt inszurgens identitásán keresztül megidéző, egyébként tartalmában és céljában szintén a szűkebb értelemben vett
alkalmiságtól elszakadó hexamateres vers szövege nemcsak peri-, de intertextuálisan is számos ponton utalt Pázmándi Horvát költeményére. Például annak az asszonyokhoz és lányokhoz intézett soraira felelve, a kedveseik felett bánkódó nők képe
helyett a magyar nőket mint a patrióta lelkesedést és a harcias egyszerűséget megtestesítő „Spártai Asszonyokat” mutatta be. Ennél azonban jóval lényegesebb az, hogy
az előbbivel ellentétben a Kreskay versében találhatóra emlékeztető ellenségképet
konstruált a nemesi nemzet és az inszurgensek számára. Horváth Napóleont mint
illegitim, hódító despotát jelenítette meg, a háborút pedig a vele szemben folytatott
büntetőhadjáratként – természetesen ügyelve arra, hogy ne írja le a francia császár
nevét, ugyanakkor egyértelműen felismerhető legyen, kiről van szó:
„Most az üdő, mellyben szétt szórván Sajna’ Porontyit
’S táborait dúlván megalázzuk durva dagálját
Annak az ember vért szomjúzó büszke nadálynak. –
[…]
Rajta Nemes Társim! mind ezt bizonyítani mennyünk! –
Szánnyuk az emberi vért, ’s könnyes szemmel keseregjük
Szomszéd Társinknak nyomorúságát, ’s csak azért kél
Kardra Hazánk, hogy meg kímélje azont, ’s megalázza
Azt a’ Thrónusokat törvénytelenűl Ragadót, – ki
Rablott sorsával (hah! Despota! –) meg nem elégszik. –
Boszszút! – átkot! – ezer, meg’ ezernyi halált Nemes édes
Társaim! áh! de mit-is késünk? – csapjukle taréját! –”303

Az egyházi és egyházi képzettségű értelmiség szerepe az inszurrekciós
propaganda előállításában
Kreskay költészetének intenzív, biografikus érzékenységű társadalomtörténeti
elemzését két hasonló szituáltságú alkalmi költeménynek, ezek társadalmi használatának, illetve szerzőik társadalmi és rendi státusának, motivációinak vizsgálatával
kiegészítve az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. A szerzők mindannyian a szellemi munkájukból élő egyházi (Kreskay, Pázmándi Horvát) vagy egyházi képzettséggel rendelkező értelmiséghez (Horváth J. Elek) tartoztak, a versírást a gimnáziumot követően alapvetően ebben a közegben sajátították el, és részben gyakorolták is.
Ugyanakkor életművüket áttekintve kiderül, hogy mindannyian rendszeresen állítottak elő a helyi-megyei nemesi társadalom világi reprezentációs igényeit szolgáló
alkalmi költeményeket is. Az inszurrekcióban Horvát Endre kivételével származásukat tekintve is érdekeltek voltak. Kreskay armalista nemesi családból származott,
303
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Horváth feltehetően nemes volt, míg a nem-nemes Horvát Endre számára egyértelműen a papi pálya biztosította a tanultságon keresztül a társadalmi emelkedést,
s így a rendi státuszon keresztül az érintettséget a felkelés ügyében.
Horvát Endre Győr, Horváth József Elek Vas, Kreskay Imre pedig hosszas vándorlást követően ekkoriban már Veszprémben vármegyében élt. A társaságban
– ideértve a Pesten élő, de székesfehérvári kötődésű Horvát Istvánt – 1809 körül
többé-kevésbé mindenki ismerte egymást, esetleg épp a felkelés kínált alkalmat
a kapcsolatfelvételre. Kapcsolati hálójuk kialakulásában a földrajzi közelség mellett nagy szerepe volt annak is, hogy a költészet eszközeivel esetenként valamilyen
módon igyekeztek megjelenni a szélesebb irodalmi nyilvánosságban is. A fenyegetettség tapasztalatából adódóan a nyugat-dunántúli megyék nemességének
fűződött a leginkább érdeke ahhoz, hogy egy esetleges megszállást elkerülendő
minél hamarabb kiállítsák katonáikat. A helyi világi és egyházi értelmiség egy része hasonlóan élte meg ezt a tapasztalatot és képességeihez, illetve lehetőségeihez
mérten igyekezett kivenni a részét a mozgósításban. Ezt a költői szerepet szoros
összefüggésben formálta az egyházi és laikus értelmiségnek a megyei-regionális
rendi társadalomban betöltött sajátos élethelyzete, a mobilizáció során betölthető pozíciói, illetve a cselekvő patriotizmus speciális, rétegfüggő követelményei is.
Mint Horváth Elek példája mutatja, egy-egy felkelésben való részvétel, a nemesi
honvédelmi kötelességek teljesítése lehetőséget nyitott a megye elitjéhez való közeledésre és a megyei karrier építésére, míg a nemesi társadalom perifériáján élő
rétegek, mint a taksások, kétséges nemesek, agilisek vagy a honoráciorok számára
a nemességhez való asszimiláció elmélyítésének ígéretét hordozhatta.304
Az egyházi és világi értelmiség részvétele a mozgósításban hagyományosan
a rendi költészet megyei keretei között, a jellegzetes klasszikus, illetve nemesi-nemzeti történeti toposzkincsből építkező latin és magyar nyelvű verseken keresztül,
gyakorta a helyi mecenatúra támogatásával valósulhatott meg. Azonban az általam
elemzett három szerző versei elszakadóban voltak ettől az alapvetően a barokktól
örökölt, szűkebb értelemben vett alkalmi költészeti hagyománytól és bizonyos elemeikben átmenetet képeztek a poézis modernebb irányzatai, mint a bárdköltészet
vagy a neoklasszicizmus, illetve általánosító jellegüknél fogva egy nemesi-nemzeti
látószögű politikai költészet felé. Egyrészt sem tartalmukban, sem címükben nem
kötődtek már egy-egy konkrét ünnepélyes alkalomhoz, szertartáshoz. Másrészt
a rendelkezésre álló források alapján úgy tűnik, ezeket szerzőik nem megbízásra,
hanem belső meggyőződésből készítették el. Ezzel pedig nyilvánosan is azonosultak – bár más és más formában – a háború, illetve a mindenekelőtt nemzeti honvédelmi intézményként felfogott felkelés ügyével. Harmadrészt pedig tartalmukban
már országos-nemzeti érdekűek, nem csupán egy szűk helyi elit reprezentációját
szolgálták, hanem elsősorban a bene possessionati által dominált rendi-nemesi nemzet mint kollektívum szempontjait tartották szem előtt, melynek a perifériáján és
különböző módokon ugyan, de maguk is tagjai voltak. A versek előállításukat és
A kisnemesség közjogi asszimilációjának a felkelésről szóló 1805:1. tc. 17. §-a biztosított törvényi
keretet: „Hogy pedig a czimerleveles nemesek annyival készebbek legyenek a minden nemes által vagy
a lovasságnál, vagy a gyalogságnál való felkelő kötelezettség teljesitésére; Ő szent felsége jóváhagyásával
az 1723:VI. törvénycikkben előirt taksa alól örökre mentesittetnek, épségben maradván egyebekben azon
törvénycikkely rendelkezése.”
304
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terjesztésüket illetően azonban rendkívül erősen kötődtek a regionális adottságokhoz. Társadalmi használatuk éppen ezért három szinten is értelmezhető: bár nyilvánvalóan helyi szinten is kiszolgálták a mozgósítás igényeit, hatásuk elsősorban
a regionális térben mérhető, ugyanakkor Kreskay, de különösen Pázmándi Horvát
versei terjesztésükön (különösen folyóiratokban történő utánközlésükön), s a róluk
folyó diskurzuson keresztül bekerültek és hatást gyakoroltak egy jóval szélesebb
irodalmi és politikai nyilvánosságban is.
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