
Ésszerű viselkedésünk és tevékenységünk csak nagyon kis hatósugarú körben ésszerű, mint a bo
gár kitinpáncélja, míg a madár csőrébe nem jut. '

Két világ pulzál a gyóntató atya legendájában, Az egyiket teljes világosságában látjuk, a mási
kat csak homályosan sejtjük, létének távoli mormolásában érzékeljük, Világunkat az embertö
megek egzisztenciális törekvése tölti be, s alig gondolunk arra, hogy vannak, akik ismeretlenség
ben képeznek ellentétet ezzel a világgal, Gondolkodók, meditáló bölcsek, laboratóriumokban
görnyedők, lepratelepek önkéntes száműzöttei, Mi értelme van lemondásuknak? Ki vagy mi
készteti őket arra az esztelenségre, hogy egyetlen, soha vissza nem térő életüket feláldozzák a bi
zonytalanért, a mások gyereköröméért, vagy a létezésben is oly kétes "túlsó part" élményeiért?

A választás feladata kezdetben egyszerű, később egyre szubtilisebb lesz, A hajdan nehezebb
résznek ítélt most már a könnyebbnek számít, Végül majdnem mindnyájan ott állunk a válaszút
előtt: elviseljem-e azt, ami még hátravan, vagy válasszam a gyors megsemmisülést? Sokat tu
dunk ma már az öngyilkosság szociológiájáról és pszichológiájáról. De keveset - pedig életrnen
to lehet - a visszafordultak motívumairól. Faustnak a húsvéti harangok adták vissza az életbe
vetett bizalmát, sokaknak az anya emléke, egy kedves lény, a rá mosolygó gyermek,

Josephus és Dion példája talán ezekből a még ki nem érlelt lehetőségekből mutat meg valami
lényegeset Dion többletereje a részvét gyökeréböl ered, így lehetséges, hogy a kettős tagadás ré
mületéből át tud fordulni a vállalás igenlésébe. Amikor éjjel meditál s vállalja "szerepét", helyet
tesít és pótol valamit, amit olyan szégyenletes módon nélkülözünk a világból. Elvállalja annak a
,jónak" a szerepét, aminek hiánya szinte a nemlétének látszatát kelti, de ami bennünk meg tud
születni, Dion, a félelmetesen szigorú aggastyán igazi atyává szelídül, gondviselőjévé válik a ki
sebbnek, hogy aztán az erőre kapott szolga karja közt gyermekké gyengülve meghalhasson.

A mű végső üzenete a halálról szól, a mindnyájunknak elkészített "bölcs" halálról. Az öngyil
kosság kísértése csak parodisztikus előjátéka ennek a nagy és szent eseménynek, '" .. nagy kár,
ha egyelllber kétségbeesésben hal meg, A kétségbeesést nem azért küldi nekünk az Isten, hogy
elpusztítson, hanem azért, hogy új életet ébresszen bennünk, Ha azonban a halált küldi nekünk,
ha megszabadít a földtől és a testtől és átszólít, az már nagy öröm,"

DOKUMENTUM

APrímási Levéltárból

LEVELEK A XVII-XVIII. SZÁZAD
FORDULÓJÁ,RÓL

Ipolyi Arnold besztercebányai, majd nagyváradi püspök (1823-1886) saját irathagyatékával együtt
kerültek a prímási levéltárba a szüleitől reá szállott családi levéltár iratai is, A mennyiségileg sem
jelentéktelen iratok a XIV-XIX, századokból származnak, legtöbbjük a XVII. és XVIII. századból.
Ebből a korból már a mai értelemben vett levelek (missilisek ) is fennmaradtak, mintegy 500 darab.
Túlnyomó részük vagyoni vonatkozású, amelyek inkább csak a helytörténet és a családtörténet ku
tatóit érdeklik. De akad közöttük olyan is, amely az emberélet foly ton ismétlődő nagy állomásairól,
a születésről és a halálról, valamint a házasságkötésről ad hírt. Ezekben - akarva, nem akarva
- megszólal a szív is. A nehézkesnek tűnő mondatok érzelmekről, emberi kapcsolatokról, elenyé
szett szokásokról is tudósítanak. Ezek közül választottunk ki három levelet, amelyeket betűhív má
solatban közlünk. ,Mindössze a rövidítéseket oldjuk fel, hogy folyamatosan olvashato legyen a szö
veg. (A leggyakoribb a "kegyelmed" szó rövidítése: kgld.)

Mindhárom levél címzettje a Korponán lakó Palásti István, akit az első levél (1684) Hont vár
megye esküdtjének, a harmadik pedig (1727) amegye táblabírájának ( tabulae judiciariae assesor)

222



címez. Esküdtnek nevezték azokat, akiket a megve a szolgabirák mellé rendelt, hogy segítségükre
legyenek az ügyek intézésében.' A táblabírák a megyei törvényszék bírái voltak. Palástit ..ex prima
riis", azaz elsők közül való táblabírónak nevezi a címzés. Ez azonban nem jelent magasabb rangot,
csupán a személyének szolá, megtisztelifjelző.

Palásti István rokona Palástí Annának, aki a szintén Korponán lakó Szmrecsányi Imrének
(t1758) elsőfelesége volt. Szmrecsányi Imre és Palásti Anna a.dédszűlei voltak Ipolvi Arnold édes
anyjának. Nyilván e rokoni kapcsolat révén kerültek a Szmrecsányi család iratai közé a Palásti
Istvánnak címzett levelek.

Az első levél meghívó Dióssy Gábornak és Szerdahelyi Ilonának 1684. április 23-án, Nyitraszer
dahelyen tartott lakodalmára. A gondosan, szinte rajzolt betűkkel írt szöveg bizonyára ügyes íróde
ák műve, amelyet számos példányban kellett elkészítenie. Ez az utóbbi körülmény szolgálhat egy
szersmind mentségűla levélbe csúszott néhány hibára is. melyek közül egyeseket már ő maga kijaví
tott. Pótlás nélkül maradt azonban, hogya menyasszony atyjának keresztnevét kifelejtette. Ezt más
forrásból pótoltuk és az alábbi másolatban zárójelbe tettük.

A második levél a Liptó megyei Andrásfalván kelt 1724.február 24-én. Benne Pongrácz László
özvegye, Görgei Kata tudósitférje haláláról és temetéséről. Gondos kiállítása és ünnepélyes szövege
szintén iródeák kezére vall..

A közvetlen hangú harmadik levélben egy másik Pongrácz László, a Nógrád megyei SélyMI,fia
keresztapjául kéri fel Palásti Istvánt. A címzettnek a levélre írt feljegyzése szerint a szeptember
lv-én Sélyen kelt levelet másnap délelőtt 11 órakor vette kézhez Korponán. Gyors postása volt a le
vélnek. De szükség is volt a gyorsaságra, hogy a keresztapa és felesége 22-én reggel 8 órára Sélyen
lehessenek.

I.
Nemzetes és Vitézlő Palásthy Istvány Úrnak, Nemes Honth Vánnegyének egyik Esküttinek, ne

kem jó akaró Eöcsém Uramnak, eő kegyelminek

Kegyelmednek mint jó akaró Eöcsém Uramnak ajánlom bötsülettel való köteles szolgálato
mat.

Isten minden szerentsés jókkal áldgya megh kegyelmedet. Istennek eő Szent Fölsiginek bölts
rendelisiből, az Keresztény Annya Szent Egyháznak ditsiretes régi bé vett szokása szerint, járul.
ván ahoz mind az két ágon való Attyafiaknak eő kegyelmeknek teczések, és akarattyok, az én
kedves fiam Nemzetes Dióssy Gábor ell jedzet magának eöreökeös házas Társul néhai Nemzetes
és Vitézlő Szerdaheli (András leányát) Illona Aszont, kiknek Lakodalombeli Solennitásoknak
napját rendeltem pro Die 23. Mensis Aprilis Anni Currentis infrascripti SzerdaheIt említett Le
ány Aszony néhai Édes Attya Kastéllyában megh lenni. Minekokáért kegyelmedet mint Jó aka
ró Eöcsém Uramat kérem nagy bizodalrnassan, felül megh írt napon és helyen Aszonyommal eő
kegyelmivel reggeli Tíz órára Nagy Tapo1csánra compareálni ne nehesztellyen, ott Ebédet ell vé
gezvén az teöbb Attyafiakkal eő kegyelmekkel Nittra Szerdaheltt említett fiammal edgyütt men
ni méltóztassék. Abbeli kegyelmed jó akarattyát lsten éltetvén én is említett fiammal hasonló eör
vendetes állapotokban megh szolgálni ügyekezem kegyelmednek. Bizony jó választ várván ke
gyelmedtül. Isten hoza szerentsés jó Egésségben kegyelmedet. Datum Carponae 9. Aprilis 1684.

Kegyelmednek ...

II.
Tekintetes Nemzetes és Vitéziő Palásti István nagy jó akaró Kedves Sógor Uramnak eő kegyel

. mének illendő becsülettel adassék. - Korpona.

Mint bizodalmas Sógor Uramnak Kegyelmednek. '
Szornorú Árvai állapotombéli becsülettel való kész Szolgálatomat ajánlván, hogy az Úr Isten

Kegyelmedet maga kedveseivel edgyütt minden Szomorú változásoktul oltalmazza, kívánom.
A mindeneken szabadosan uralkodó Felséges Úr Isten első Szüleinknek boldogtalan esetek mi-
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att megmásolhatatlanul elvégezte azt, hogy minden e világra Születtetett embemek bizonyos
üdőben a bűnnek Sóldgyát a Testi halált rendszerint meg kellene kóstolnia. Melly Isten bölcs
Decretumi Sententiájának az én Szerelmes Férjem Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Szent
Miklósi Pongrácz László uram ő kegyelmeis alája vettetve lévén, ez világi sok terhes próbáji kö
zött folyó életének PálIyafutása után eireiter hetven hét esztendős korában, ez mostan folyó Esz
tendőnek penigh Februárius Havának hetedik napjának éjjeli kilencz óra tájjában sok s Szép Is
tenes foházkodási és buzgó könyörgési között Lelkét Teremtő s Megváltó Istenének ajánlván,
,nekem s Szerelmes Magzatinak nem kevés szomorúságunkra ez Árnyék világbul szép csendesen
kr múlt. Kinekis hideg tetemei mivel már egyebet nem kívánnak, hanem hogy az ő Annyának az
Földnek meg adattassanak, Azért tisztességes eltakaríttatásának lejendő Tenninussául, Kedves
Atyánkfiai és felIyebb említett Szerelmes Magzatinak meg edgyezett akarattyokbul rendeltem ez
mostan folyó esztendőnek Martiusi Havának ötödik napját.

Minek okáért Kegyelmedet Atyafiságos szeretettel s nagy becsülettel kérem az meg említett
napnak délelőtti 8 órájára Andrásfalusi Szegény Árva Házamnál meg jelenni és innen Szegény
nek hideg tetemeit eleinknek régi szokott Temető helyébe a Sz. Miklósi Templomba kísírni ne ter
heltessék kegyelmed. Melly ebbéli Atyafiságos és keresztényi jó akarattyát Kívánván örvendetes
állapotban meg szolgálni, Maradok

Kegyelmednek becsülettel való szolgállója
Árva Görgei Kata

Andrásfalva, die 24. Febr. 1724.

III.
PeriIlustri ac Generoso Domino Stephano Palásti de eadem, Inclyti Comitatus Honthensis Ta
bulae Judiciariae ex Primariis Assessori, Domino et Fratri Compatrique mihi colendissimo

- Carponae.

Bizodalmas Uram, Bátyám, Kedves Komám Uram.
Kegyelmednek ajánlom mindenkori igaz kötelességgel való kész szolgálatomat. Az emberi

nemzetnek teremptő Istene eő szent Felsége a maga Attyai kegyelmessége szerént méltóztatván
kedves Feleségemet terhétől szerencséssen meg szabadétani, egy Fiúval bennünket meg áldott.
A kitis az Annya szent egyháznak be vett szokássa szerént kévánván a szent keresztség által az
élők könyvében be irattni, annak idejét rendeltem a jövő vasárnapot, úgy mint 22. praesentis,
Minthogy mindazonáltal azon Ártatlanka elégtelen az ördögnék és a világi hívságoknak ellene
mondására, kegyelmedet mint jó uramot nagy böcsülettel kérem, azon napra nyolcz kilencz óra
tájban magát az Aszonnyal eő Kegyelmével együtt ide meg alázni, és a most született Fiacskánk
nak Kereszt Attyáullenni méltóztassék Uram Kegyelmed. Melly azon ártatlankához mutatandó
Kegyelmed Affectioját kévánom vele együtt, Isten eő Szent Felsége éltetvén bennünket, alázato
son meg szolgálnom. A midőn azért tellyes reménséggel várni fogom jó Uram Kegyelmed és az
Asszony eő Kegyelme meg alázássát, maradok még élek jó Uramnak, Bátyám s Komám Uram
nak Kegyelmednek igaz kötelességgel való szolgája

idősbik Pongrácz László.
Sély 19. 7-bris 1726.

20. 7-bris vettem Korponán, hora eireiter ll. a-meridiana ezen komaságra invitálandó Pongrácz
László Uram Levelit.

(Közli PROKOPP GYULA) .
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