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Kazinczy Ferenc (1759-1831) az 1817-ben írott Az én életem c. visszaemlékezésé-

ben tesz említést a Sárospatakon töltött évek kapcsán két „ifjúról”, kiket kiváltképp 

említésre méltónak talált. Az egyikük a későbbi hétszemélyes tábla ülnöki tisztsé-

géig jutó, majd ezt követően az udvari tanácsosi pozícióit is betöltő (Vajai) Vay 

József (1750-1821), míg a másik személy az a Decsy Sámuel, akiről az aktualitá-

sok iránt mindig fokozott érdeklődést tanúsító Kazinczy többek között azt is meg-

jegyzi, hogy „később újságíró (meghala Bécsben 1816. január 25-dikén)”.
1
  

A rövid bekezdést kitöltő szöveghely jelentőségét azonban nem a valóságtarta-

lom mérlegelése alapján érdemes megközelíteni. Akkor sem, ha első ránézésre 

talán olyan kevésbé fontosnak tűnő információk tudhatók meg belőle, mint hogy 

Kazinczy szerint az ifjú Vay „húsos, combos ifjúcska volt”, illetve hogy az ekkor 

már jócskán az ötvenes évei végén járó szerző szellemében még „elevenen” élt az a 

pillanat, amint az ifjú Vay egy alkalommal elhaladt az ablaka előtt. De Decsy Sá-

muelt illetően is előkerül egy elterjedt anekdota, mely többféle megfogalmazásban 

a mai napig gyakori hivatkozási pont a vele foglalkozó szűk forrás és szakirodalmi 

hivatkozásokban. Az anekdota az 1817-es megfogalmazás szerint így szólt: „Decsy 

hozzánk sokat eljárt, hogy Kézsmárkról jött préceptorunkkal németül szólhasson, 

mert az az első deák, aki Patakon németül tuda, Decsy volt.”
2
 

Az idézet és a Kazinczy Ferenctől származtatható anekdota önmagában ugyan-

akkor nemcsak egy izgalmas kultúrtörténeti probléma perspektíváját vetheti föl, 

hanem ezzel összefüggésben rámutathat a 18. század végi magyar politikai kultúra 

kutathatóságának több jellegzetességére. Az előző értelmében tehát például fontos 

tényezővé válhat a kutatás során a Sárospataki Gimnázium, mint Decsy és Kazin-

czy szellemi fejlődésében egyaránt fontos szerepet betöltő alma mater, de nem 

kevésbé csábító ajánlattal szolgálhat az elképzelés, miszerint tanulságos lehetne 

                                                 
1 KAZINCZY 1987, 87. o. 
2 Vö. SZINNYEI 1980, 731. o.; KAZINCZY 2009, 18. o. 
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egyszer végigkövetni az olyan egykoron „patakon” tanuló és szocializálódó, majd a 

18-19. század fordulóján kiteljesedő protestáns diákok életútját, mint amilyen 

Decsy Sámuelé vagy Vay Józsefé.  

Ennek kapcsán azonban érdemes megemlíteni, hogy a Kazinczy által érdemesnek 

talált két „ifjú” életpályája valószínűleg csak a történeti távlatnak köszönhetően 

tűnik ilyen könnyen összevethetőnek. Az utóbbi idők történetírása ugyanis mind a 

fontos közéleti-politikai pozíciót betöltő Vay-családról, mind annak nevezetesebb 

tagjairól számos lényeges információt feltárt,
3
 ami nagymértékben hozzásegítheti a 

kutatót egy átfogóbb nézőpont kialakításához. Ezzel szemben Decsy Sámuel histo-

riográfiai, kultúrtörténeti beágyazottsága teljesen ellentétes képet mutat. A terje-

delmes és gazdag munkásság dacára ugyanis már az alapvető életrajzi adatokra 

vonatkozóan sem nehéz komoly hiányosságokat felfedezni. 

Utóbbi szemszögből nézve a Kazinczy visszaemlékezést így sokkal inkább azt a 

kérdést érdemes feltenni, hogy milyen szándékkal írhatta a szerző azt, amit írt, és 

ezzel a kiemeléssel milyen tettet hajtott végre. Másképp megfogalmazva, ily mó-

don tehát azon kérdés megválaszolásához juthatunk közelebb, hogy Decsy halálát 

követően, a 19. század második évtizedében megszülető szöveg jelentése milyen 

kapcsolatba hozható a „Decsy-ügy” historiográfiai jelentőségével.
4
 A kérdés Kazin-

czyt illető első felére talán a szokottnál is egyszerűbb válaszolni. 

Kazinczy a saját nézőpontjából nyilvánvalóan nem tett egyebet, mint egy szen-

tenciában (újra) megfogalmazott egy számára valamilyen okból fontos eseményt.
5
 

Ebből a verzióból tehát sem az nem derül ki, hogy Kazinczy ezt minden körülmé-

nyek között így gondolta-e, sem az, hogy ezzel az összefoglalással, mint Decsyt 

valamilyen szinten ismerő magánember egyébként mennyire értett egyet. De arra a 

járulékos kérdésre sem kaphatunk választ, hogy az idézet mennyire lehetett igaz a 

„valódi Decsyre”. Ami viszont biztos, és ezt a Kazinczy Ferenctől fennmaradt 

levelezésből származó „Decsy-levek” másolatai egyértelműen bizonyítják,
6
 hogy a 

tanulóéveket előtérbe helyező idézet állításával ellentétben Kazinczy a későbbiek-

ben is kapcsolatban állhatott a Bécsben lapszerkesztői karriert befutó filozófus-

orvos doktorral. 

A kérdés második felére, miszerint mit köszönhet a Decsyre vonatkozó historio-

gráfiai érdeklődés Kazinczynak, már sokkal nehezebb elfogadható választ adni. 

Ugyanis, mint azt látni fogjuk, a kanonizált „Decsy-portré” legnagyobb részt az 

                                                 
3 BOLVÁRI-TAKÁCS 2008.; PETNEKI 1999.; SZAKÁLY 2003.; SZINNYEI 1980, 1008-1009. o. 
4 SKINNER 1997. 
5 Vö. KAZINCZY 1987, 7-32. o. 
6 V. BUSA 1984, 354. o. 
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irodalomtörténeti és politikatörténeti szempontból sem jelentéktelen 1790-ben 

megjelent Pannóniai Fénix-re,
7
 míg a sajtótörténeti kanonizáció az 1793-1816 

közötti lapszerkesztői időszak bizonyos kiemelkedő, ám politikatörténetileg sem 

érdektelen szakaszaira koncentrál, miközben kevés kivételtől eltekintve megfeled-

kezik, vagy egyszerűen említést sem tesz a pályafutás nagyobb részét kitevő 1742-

1793 közötti időszakról. A rövid írás éppen ezért arra tesz kísérletet, hogy e ke-

vésbé ismert pályaszakasz lehatárolásával közelebb kerüljön azokhoz a szociokul-

turális kontextusokhoz, melyek Decsy pályafutásának intellektuális hátterére nagy 

hatást gyakorolhattak. 

 

A „hiatus biographius” 

 

Maga a historiográfiai helyzet, hogy Decsy személye a mai napig nem talált bio-

gráfusára, és ebből kifolyólag életrajza is csak torzószerű feldolgozottságra tehetett 

szert, levezethető a ’80-90-es évek magyar történetírásában uralkodó kutatói 

szemléletből. Ennek értelmében a 18. század második felének politikai irodalmát 

célzó vizsgálatok különösen nagy hangsúlyt fektettek az 1780-1795 közötti idő-

szakra. Egyfelől a nemzeti polgárosodás és a felvilágosodás korának előremutató, 

túlnyomó részt protestáns értelmiségiekhez köthető progresszív tendenciáit, más-

részt az ezzel a rövid fejlődési szakasszal végül szembekerülő konzervatív-restau-

rációs udvari politika találkozását kívánta megrajzolni.
8
 Éppen ezért a korban olyan 

nagy érdeklődést kiváltó témák szemszögéből, mint a „nemesi ellenállás”, a „hír-

lapirodalom kezdetei”, a „nyelvújító mozgalom”, „a magyar tudós társaság felállí-

tásának ügye” vagy éppen a „polgárosodás elősegítése”, Decsy munkássága csak 

annyiban kerülhetett az érdeklődés középpontjába, amennyiben képes volt megfe-

lelni a történetírói narratíva elvárásainak. 

Azonban, hogy ennek következtében milyen mértékben torzult a róla kialakult 

kép, a legjobban talán az a rövid tanulmány szemlélteti, amely tudomásunk szerint 

eddig egyedüliként nézett szembe Decsy gazdag és sokrétű munkásságával, vala-

mint tett kísérletet a korábbi perspektivikus sajtótörténeti feldolgozás
9
 újraírására 

és egy átfogóbb igényű értelmezési keret kidolgozására.  

                                                 
7 DECSY 1790. Vö. ÉVKÖNYV 1833, 31-32. o. 
8 KOSÁRY 1983; MEZEI 1958. 
9 DEZSÉNYI 1943.; FRIED 1984.; KÓKAY 1970.; KÓKAY 1995.; KÓKAY – BUZINKAY – 

MURÁNYI 2001.; PINTÉR 1985.; SZÁLLÁSI 1985.; SZILÁGYI 1991.; V. BUSA 1984. 
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Fried István ebben a cikkében nagyban támaszkodva egy korábbi tanulmányának 

következtetéseire
10

 Decsyt az 1790-es évtized elejére látványos közéleti karriert 

befutó felvilágosult „jozefinista” protestáns reformértelmiség „tipikus” tagjaként 

ábrázolja. Decsy közéleti karrierjének felívelését a történetírás nem alaptalanul a II. 

József halálát követően fellendülő rövid cenzúramentes időszakra helyezi, másrészt 

összeköti a 1790-ben megjelenő Pannóniai Féniksz c. munkával. Decsy utóbbi 

szövegét Fried a magyar nyelv és a felvilágosodás közboldogságának ügyét előre-

mozdító felvilágosult politikai programként értékeli, feltételezve, hogy ennek a 

Bessenyi Györgytől átvett művelődéspolitikai koncepciónak az érvényesítése áll-

hatott a háttérben még 1790 táján, amikor Decsy az újságírói pályát választotta.
11

  

Az életút felívelő szakasza Fried cikkében egészen 1796-ig tart és a szerzői in-

terpretáció szerint olyan „színvonalas” művek kísérik, mint az 1792-ben megjelent 

nagyobb társadalmi visszhangot kiváltó könyv a szent koronáról,
12

 majd az 1794-

1796-os időszak alatt évi rendszerességgel kiadott Magyar Almanakok.
13

 Ettől 

kezdve azonban a Decsy tollából megjelenő művek már „sem érdekességben, sem 

az átlagnál valamivel szabadabb gondolat megfogalmazásában nem jeles-

ked[ne]k.”
14

 (Módosítás tőlem – B.-K. T.) Mint azt Fried konstatálja az időközben 

a Magyar Kurír egyedüli szerkesztőjeként előrelépő
15

 filozófus-orvos doktor rektori és 

újságírói munkáját egyfelől némi „opportunizmus”, „a szabadabb gondolkodással 

való szakítás”, az „elfogult tudósítás”, a „túlteljesítés” jellemzi. Miközben más 

szemszögből „a híranyag bősége és sokrétűsége a feltűnő.”
16

 

Fried arra a historiográfiai kihívásra, miszerint az 1790-es évtized közepére 

nagymértékben megváltozik a korabeli magyar politika klímája, sőt mi több, I. 

Ferenc 1792-es trónra lépésével, valamint a jakobinus perek megindulásával egy a 

korábbinál is konzervatívabb cenzúra és sajtópolitika kezd kibontakozni, az élet-

pálya és az alkotói tevékenység fokról-fokra történő „elszürkítésével” reagál, mi-

közben a szöveg hátterében jól érzékelhető egy „realista” történetírói koncepció 

működésének lehetősége. Ennek alapján a Decsy életművéből kiolvasható fokoza-

                                                 
10 FRIED 1981. Vö. KÓKAY 1970, 354-355. o. 
11 FRIED 1984, 47-52. o. 
12 DECSY 2008. A tágabb kontextushoz azonban érdemes megnézi Katona István historikus 

válaszszövegét, mely alapvetően a könyv „hanyag” forráskezelését emeli ki, valamint az évtized 

elején kibontakozó közéleti jellegű vitát a szent koronáról. Előbbihez ld.: KATONA 1793. 

Utóbbihoz: FRIED 1984, 52-55. o.; BODNÁR-KIRÁLY 2012. 
13 DECSY 1794; DECSY 1795; DECSY 1796. 
14 FRIED 1984, 58. o. 
15 Decsy 1793-ban veszi át a bécsi székhelyű magyar lap szerkesztését Szacsvay Sándortól. 

Ehhez ld.: KÓKAY 1970, 402-403. o. 
16 FRIED 1984, 59. o. 
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tos „eljelentéktelenedés” egyrészt a korabeli élethelyzetekből és a szerző szemé-

lyét, majd munkáit ért változatos támadások társadalomtörténeti kontextusából, 

másrészt magából a művek szövegszerű és műfaji utalásaiból, a neki tulajdonított 

változatos szerzői stratégiáiból magyarázható meg a legtökéletesebben. A helyzet 

azonban az, hogy Fried a szövegben egyik stratégiát sem tudja maradéktalanul 

érvényesíteni, ezért a műről-műre haladó bemutatás során a megelőlegezett néző-

pont megváltásoztatására kényszerül. 

Míg az 1790-es Pannóniai Féniksz kapcsán egy az irodalomtörténet által feltárt 

felvilágosult nyelvművelési koncepció,
17

 addig a szent koronáról szóló szöveg 

kapcsán ennek a felvilágosult programnak racionális tudománypártoló elemei ke-

rülnek előtérbe.
18

 Végül az Almanakokra rátérve egy a korban jól ismert (német 

területeken igen népszerű) tudományos-statisztikai, egyben publicisztikai vegyes 

műfaj művelésével és népszerűsítésével igazolja Decsy művelődéspolitikai prog-

ramjának kontinuitását.
19

 Decsy intellektuális pályafutásának „whig interpertáci-

ója” azonban ennél a pontnál, ahol ez a kontinuitás már érezhetően nem folytatható 

tovább, végleg megtöri az elbeszélést és a szerzői lezárás értelmében eltűnik a 18. 

század végén hanyatlásnak induló politikus reformnemzedék „ellentmondásos 

kényszerpályái”
20

 között. 

Fried Decsy életének bibliográfiai hátterét szinte teljes mértékben mellőző cik-

kének nagy tanulsága, hogy egy ilyen terjedelmes életművet hátrahagyó életút 

bemutatása esetén, az intellektuális pályakép megalkotásához önmagában sem a 

társadalompolitikai kontextus, sem a vélelmezett művelődéspolitikai célkitűzések 

belső logikájára épülő műismertetések nem elégségesek. Az érvelés ugyanis éppen 

azon a ponton zárul önmagára, ahol a szerző szerkesztői tevékenysége bizonyos 

szempontból már az 1790-es évek „szellemiségének” tagadásaként is értelmez-

hető.
21

 Ekkor Fried érzékelve az életműben felkínálkozó „ellentmondást”, egysze-

rűen továbblép, és már nem vesz tudomást a Szinnyei József által is említett hátra-

maradó két nagyobb és három kisebb műről.
22

 Másrészt érdemes megemlíteni, 

                                                 
17 CSETRI 1974. 
18 FRIED 1984, 52-55. o. 
19 FRIED 1984, 55-58. o. 
20 FRIED 1984, 59. o.; POÓR 1988; SCHLETT 2009. Az ügy Dessewffy József életrajzára 

gyakorolt hatásához ld.: VADERNA 2011. 
21 A tétel historiográfiai megfogalmazását ld.: BALLAGI 1888, 574-575. o. KOSÁRY 1954, 356. o. 
22 SZINNYEI 1980, 732. o. Utóbbiak megtalálhatóak az OSZK gyűjteményében valamint a 

Magyar Kurírban: Decsy 1800/1801; Decsy 1803. A három kisebb hangvételű mű a Magyar 

Kurír 1796-os és 1815-ös leveleinek köteteiben jelentek meg. Úgy mint: M. Kurirnak Füredre 

való utazásának leirása három részletben (Magyar Kurír 1796. lev. II. köt. 29; 45; 59. sz.), 
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hogy Fried az értelmezési keret időtávlatainak kijelölése közben elfelejti megemlí-

teni az 1790-es Pannóniai Féniksznél korábbi Osmanográfiát,
23

 melynek három 

kötete az 1788-1789 során jelent meg és Decsy többek között felhasználta benne 

saját tábori orvosként szerzett tapasztalatait is.
24

 A három kötet megjelentetésével 

Decsy amúgy az 1788-1791 között zajló osztrák-török háború aktualitására reagált 

és a korabeli Török Birodalom „teljes” statisztikai leírására volt a célja.
25

 

Számunkra azonban még egy szempontból tanulságos lehet a Decsy 1790-1796 

közötti „látványos alkotói időszakát” összefoglalni kívánó Fried István cikk. Az a 

történetírói koncepció ugyanis, amely 18. század végén politizáló értelmiségi elit 

életstratégiáját, szinkronban a századvég politikai lehetőséghorizontjának beszű-

külésével, egy a 19. századi reformnemzedék színrelépéséig tartó „hanyatlástörté-

net”-narratívába illesztette be, csak korlátozottan lehet alkalmas az olyan karrier 

utak elhelyezésére, mint amilyen Decsy Sámuelé.
26

  

Csak egy példát említenék meg. Decsyre ugyan igaz, hogy a század utolsó évti-

zedében berendezkedő „ferenci” abszolút kormányzás cenzúrapolitikájához alkal-

mazkodva
27

 egészen haláláig szerkesztette a Magyar Kurírt, de közben talán azt is 

érdemes mérlegelni, hogy ez az opportunista stratégia (a későbbi szerkesztőtárs 

Pánczél Dániel részéről ugyanígy) a példányszámok visszaesése és a kor nehézsé-

gei ellenére egy folyamatosnak tekinthető újságírói életpályához köthető.
28

 Más-

részt Fried vázlatos kísérlete ennek nyomán iskolapéldája lehet annak a történetírói 

eljárásnak, mely a magyar autor érdemeit a felvilágosodás nagy kanonikus figurái-

nak (mint Kant vagy Rousseau) árnyékában kívánja megtalálni.
29

 Végül ezek után 

harmadikként felvethető annak a kérdése is, hogy egyáltalán lehetséges-e az intel-

                                                                                                                       
mellékletként Egy hatodik világrész historiája (Magyar Kurír 1815. lev. I. köt. 5-8. sz.), valamint 

Mandich Antal diakovári püspök életrajza (1815. I. lev. köt. 15. sz.). 
23 DECSY 1788/1789. 
24 KISS 2007, 65-66. o. 
25 Ehhez ld. az Osmanografia I. kötetének „ELŐ-JÁRÓ BESZÉD”-ét. Utóbbi azért is fontos, 

mert egyértelműen jelzi, hogy Decsy nemcsak az almanakokban foglalkozott a statisztikai 

leírások műfajával. A kiadástörténethez és a nyelvészeti feldolgozáshoz ld.: SZILÁGYI 1991; 

Vö. FRIED 1984, 55-58. o.; CSEFKÓ 1911. 
26 KOVÁCS – SZŰCS 2009., 2010, 9-14. A konzervatív felvilágosodás kontextusához ld.: 

SZŰCS 2009.  
27 Szilágyi Márton gróf Rhédey Lajos kapcsán egy ehhez nagyban hasonló életstratégiára hívja 

fel a figyelmet: SZILÁGYI 2011, 75. o. 
28 Érdekes módon a sajtótörténeti feldolgozás ebben az időszakban csak a Szacsvay féle 

szerkesztői éra radikalizmusához képest történő visszalépést volt képes regisztrálni. Vö. KÓKAY 

1970, 293-415. o. 
29 Vö. SZŰCS 2011, 7-11. o. 
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lektuális pályakép megrajzolása egy szinoptikus biográfiai keret mellőzésével.
30

 

Számunkra a válasz az utóbbi kérdésre egy határozott nem. Most azonban vessünk 

egy pillantás arra, hogy az eddigiek során elővezetett és átértékelt problémák függ-

vényében mégis röviden mi mondható el Decsy pályafutásának korai szakaszáról. 

 

Egy részleges biográfiai rekonstrukció felé 

 

A tudománytörténeti összefoglalókban szereplő hiányos adatok miatt
31

 már Decsy 

születési időpontjának pontos elhelyezése is kisebb gondot jelenthet. A születési 

anyakönyvi kivonat alapján valószínűsíthető, hogy Decsy 1742. január 2-án
32

 látta 

meg a napvilágot a történelmi Kishont vármegyéhez tartozó Rimaszombaton, és az 

egykori szerkesztőtárs (Pánczél Dániel) által írt nekrológ értelmében 1816. január 

25-én Bécsben („déllyesti negyedfél óra” tájban csütörtöki napon
33

) halt meg. Apja 

Decsy Borbély István, borbélysebész.  

A következő életrajzi érdekesség, hogy relatíve későn kezdi iskoláit. Ha az 1742-

es születési dátumot vesszük alapul, akkor 25 éves, amikor 1767-ben beiratkozik a 

pozsonyi evangélikus líceumba, és 27 éves, amikor a két év pozsonyi tartózkodás 

leteltével Sárospatakra kerül, ahol egészen 1769-1771 között tartózkodik.
34

 A követ-

kező fontos szakasz pályafutásában a sárospataki éveket követő peregrinációs 

időszak, amelyet a korban a felvidéki protestáns diákság körében nem szokatlan 

módon, az Odera-Frankfurti Egyetemen tandíj mentes státuszban kezd meg,
35

 majd 

az Utrechti Egyetem orvosi képzésén fejez be 1777-ben.
36

 Innentől fogva az 1777-

1788-as időszakot, azonban a szakirodalom állításával ellentétben, nem Bécsben, 

                                                 
30 Vö. KOVÁCS 2011.; K. HORVÁTH 2011. 
31 POLLÁK 1869, 309. o. 
32 A keresztlevél alapján az irodalomban feltűnik egy 1745-ös időpont is (GORTVAY 1953, 176. 

o.), habár Danielik József 1748. aug. 19-ét (DANIELIK 1858, 59. o.), addig Kempelen Béla 

cikke 1749. február 19-ét (KEMPELEN 1892, 272. o.) említi Decsy születési időpontjaként. 

Szinnyei és az orvostörténsész Magyary-Kossa az 1742-es időpont mellett foglal állást 

(SZINNYEI 1980, 731. o.; MAGYARY-KOSSA 1940, 126. o.). A születés időpont tisztázáshoz 

ld. még: KISS 1992. 
33 Ehhez ld. a Magyar Kurír gyászjelentését: Magyar Kurír 1816. lev. 8. (január 26. Péntek) sz. 

44-45. o. Érdekes módon Pánczél cikke pont az 1745-ös születési időpontot valószínűsíti. 

Eszerint: Decsi „elég hoszszas erőtlenkedései után, életének 71-dik esztendejében” halt meg. 
34 KISS 1992, 367. o. 
35 A kiadott matrikula bejegyzés alapján Decsy 1771. május 5-én teológia szakoséként iratkozott 

be a nyári félévre, mint „gratis inscriptus”, azaz tandíj nélküli diák. (TAR 2004, 97. o.) 
36 Utóbbiról érdekes információkat közöl: KISS 2007, 64. o. A két diploma megszerzését 

időpontja 1776. március 16. (filozófusi) és 1777. augusztus 2. (orvosi). 
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hanem mint azt Kiss László tanulmánya egyértelműen bebizonyította, többnyire 

Rimaszombaton orvosként praktizálva tölti.
37

 

Kiss orvostörténeti kutatásai alapján ezt a csendesnek tűnő évtizednyi időszakot 

azonban három fontosabb esemény is megtöri. Egyrészt hasonlatosan az 1787 

szeptembere és 1788 késő ősze közötti tizenöt hónapos időszakhoz, Decsy az 

1777-es doktorrá avatását követően az 1778-1779 között zajló bajor örökösödési 

háborúban porosz oldalon lát el tábori orvosi feladatokat.
38

 Másrészt az orvosok, 

gyógyszerészek és bábák megyék szerinti összeírását elrendelő 1784-es helytartó-

tanácsi rendeletnek köszönhetően
39

 Decsynek egy a Nagyszombati Egyetemen 

lefolytatott külön vizsga teljesítésével kellett elismertetnie („nosztrifikáltatni”)
40

 

Utrechtben megszerzett orvosi diplomáját.
41

 Azt, hogy végül Decsi miként került 

tartósan Bécsbe, a kutatás jelenlegi szakaszában nem válaszolható meg biztosan. 

Kiss a Magyar Kurír a 1812. január 29-i számára hivatkozva állítja, hogy Decsy 

egy cikkben saját emlékezetére hagyatkozva említi a napóleoni orosz hadjárat ide-

jén tapasztalt rendkívül hideg telet. A két időpont közötti 26 év távolságból Kiss 

arra következtet, hogy Decsy valamikor 1785-1786 körül juthatott el Bécsbe.
42

 

Arra a kérdésre viszont, hogy pontosan miként kerülhetett kapcsolatba az akkor 

induló Szacsvay Sándor vezette Magyar Kurírral, illetve pontosan mivel foglalko-

zott addig, megint csak nem tudjuk. 

Ami viszont valószínű, hogy a kapcsolat kialakulásában belejátszhatott Decsy 

ekkor induló és lassan emelkedő közéleti karrierjének felfutása. Pánczél Dániel 

nekrológja említi, hogy Decsy 27 éven keresztül szerkesztette a Magyar Kurírt, 

vagyis ez alapján 1789 körül csatlakozhatott az ebben az időben egyre nagyobb 

népszerűségre szert tevő újság munkatársaihoz. A Kiss László által felhalmozott 

életrajzi adatok alapján így könnyen összeegyeztethetőnek tűnik, hogy a korábbi 

porosz hadjáratban megszerzett hadi tapasztalatokra alapozva a tábori orvosi teen-

dők ellátása mellett Decsy egyben a harcokról tudósító újságírói szerepet is magára 

vállalhatta. Eközben persze már dolgozott az Osmanografia aktuális kötetein. El-

                                                 
37 KISS 1992, 368. o. 
38 Vö. KISS 2007, 65-66. o. 
39 MAGYARY-KOSSA 1940, 200. o. 
40 Figyelemre méltó, hogy ezen a vizsgán annak a Madács Péternek is át kellett esnie 1784 

februárjában, aki 1776-tól Kis-Hont vármegye kerület főorvosa, és személyes (valószínű 

kollegiális) kapcsolatban állt Decsy Sámuellel. (SZINNYEI 1980, 214-216. o.) 
41 Decsy ekkor az életét ebben az időszakban általánosan is jellemző anyagi nehézségek miatt 

egy 1785. március 18-i levelében „szegénységi bizonyítvány” kiállításáért és 50 forint utazási 

támogatásért folyamodott Kis-Hont vármegyéhez, majd egy 1785. július 19-iben még további 30 

forintot kért a beígért 50 mellé. (KISS 1992, 368. o.) 
42 KISS 1992, 368. o. 
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végre ne feledjük, hogy a bécsi székhelyű magyar újságokkal versengve a Magyar 

Kurír is ebben az időszakban, 1788-1789 fordulóján, kezd el tudósítani a török 

háború eseményeiről.
43

 

Decsy felívelő karrierjének általunk utolsóként említett, ám kevésbé kiemelt 

momentuma, mikor II. József halálát követően azon kivételezett három tudós 

egyike
44

 lesz, akik a bécsi kincstárból újra előkerülő szent koronát testközelből 

vizsgálhatták meg, amit megint egy vaskos, nagyrészt mások elbeszéléseiből ösz-

szeállított kötet megjelenése követett. Már csak egy dolgot említenénk meg, ami 

Decsy intellektuális életrajzának hátterét biztosan módosíthatja, és ez nem más, 

mint az 1790-es évek elején állandósuló anyagi problémák. Kókay György szerint 

ez a tényező játszhatott szerepet abban is, hogy 1793-ban Decsy megpályázta a 

főszerkesztői pozíciót, de erről árulkodnak az általa is használt „adóság-levelek”.
45

 

A tetemes adósság az önköltségen történő megjelentetések során halmozódhatott 

fel, ami egyértelműen jelzi az 1790-es évek közepére visszaszoruló kultúrapártoló 

mecenatúra működésének nehézségeit. Ezen levelek alapján azonban jól látszik az 

is, hogy a felhalmozott adósság mind a Teleki József, mind Széchenyi Ferenc gró-

fokkal ápolt kapcsolatrendszerre komoly befolyással lehetett.
46
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43 KÓKAY 1970, 293-311. o. 
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