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EMLÉKEZETE

\étszáz évvel ezelőtt, 1757 április 3-án született Szolnokon Verseghy Ferenc, a magyar jakobinus mozgalom
tevékeny résztvevője, költő és regényíró, fordító és nyelvtudós, muzsikus és filozófus. Szülővárosa azóta is számontartja nagy fiát (nem túlságosan nehéz feladat, mert — sajnos — öaz egyetlen nagyjaink közül, akit ilyen szoros szálak
fűznek Szolnokhoz), közreműködött költői munkásságának népszerűsítésében
(Verseghy Kör, a Rikóti Mátyás kiadása), szobrot állított neki a tiszaparton,
hazahozott hamvait díszsírhelyen temettette el, róla nevezte el fiúgimnáziumát
és a megyei könyvtárat, s utcanév is őrzi emlékét.
Mindezek ellenére az az általános tapasztalat, hogy még mindig nem becsüljük eléggé emlékét, nem ismerjük eléggé életét, tevékenységét. Valljuk meg
őszintén: legtöbben csak annyit tudnak róla, hogy itt született, verseket irt;
azt már kevesebben tudják, hogy forradalmi elveiért s többek között a Marseillaise első magyar fordításáért hosszú várfogságot szenvedett a Habsburgok
hírhedt börtöneiben. Pedig ha a mozgalom, melyben résztvett, sikerrel jár
(persze az adott történelmi körülmények között nem járhatott sikerrel), ma
jóval előbb volnánk a társadalmi haladás útján. Ha Révai Miklóssal folytatott
nyelvtudományi vitájában ömellé állnak az erősebb és tekintélyesebb fegyvertársak, ma más lenne a magyar helyesírás. Ha nem töri meg a majd kilenc éves
fogság, bizonyára jónéhány dallal lenne gazdagabb a magyar irodalom.
Eleget tettünk-e az utódok kötelességének? Aligha lehet nyugodt a lelkiismeretünk. Sok méltatlan támadás érte életében, és a halála óta eltelt 135 év
folyamán sem került a magyar irodalom és nyelvtudomány történetében az öt
megillető helyre. Versei mindössze négy kisebb-nagyobb válogatásban jelentek
meg, s alakja ma is úgy él az irodalmi köztudatban, mint aki — ahogyan
egyik kiadója írja — „az irodalmi élet perifériájára szorult". Nem az az igazán
méltó Verseghy Ferenchez, ha emléktáblát állítunk neki, iskolát, könyvtárat és utcát nevezünk el róla, hanem ha ismerjük és ennek nyomán becsüljük
forradalmi elveit, költői és tudományos tevékenységét, ha életének és munkásságának megismerésével is erősödik a zsarnokság, az elnyomás elleni gyűlöletünk és édes anyanyelvünk szeretete.
Kitől várhatjuk ennek a kötelességnek teljesítését, ha nem attól a várostól,
„hol remegő szemeibe az első napragyogás ötlött"?... Ennek a kötelességnek
a felismerése szülte a soron következő lapokat, melyeknek minden mondata
Verseghy Ferenc méltó emlékezetét akarja szolgálni.

VERSEGHY ÚTJA
A MAGYAR JAKOBINUS MOZGALOMIG

jjerseghy alakja a legutóbbi időkig úgy élt irodalomtörténetünkben, mint aki elsajátította ugyan a felvilágosodás eszméit,
és híve volt a polgári törekvéseknek, de a politikai állásfoglalástól és a politikai élettől egyaránt visszahúzódott, csak író
volt, és munkáját az esztétika, a nyelvészet és főként a szerelmi líra keretein belül fejtette ki. így ábrázolták a XVIII.
század végének többi költőjét, Szentjóbi Szabót és Batsányit is. Költészetük
öncélú volt, mondták, koruk politikai mozgalmaitól távoltartották magukat, s
ahogy Verseghy életrajzírója, Császár Elemér írta egyébként kitűnő könyvében:
Verseghy a magyar jakobinusok szervezkedésébe is úgy sodródott bele, hogy
„nem tudta határozottan, mi a társaság rendeltetése".
Az adatok azonban azt mutatják, hogy ez az elképzelés korántsem fedi a
valóságot: Verseghy nem véletlenül sodródott bele a jakobinus mozgalomba,
1794-es magatartása szükségszerű következménye az ő életében is végbement
egyre radikalizálódó politikai átalakulásnak, melynek végső állomása a jakobinus összeesküvés volt. A szervezkedés céljait Verseghy tudatosan vállalta
és támogatta.
Verseghy, jóllehet pálos szerzetes volt, sohasem vallotta a klérus világnézetét. Ahogy általában a kor szerzeteseit és alsópapságát, őt sem fűzte semmilyen érdek a feudális egyházi rend fenntartásához, sőt szembenállt vele, részben a felvilágosodásban gyökerező polgárosult világnézete miatt, részben pedig mert az egyházi kereteken belül egyre kevesebb lehetőséget talált tehetsége kifejtésére. Egyházi jellegét ugyan mindvégig megőrizte, azután is, hogy
II. József 1786-ban a pálosok rendjét feloszlatta, de ez csak külsőség volt.
Gondolkozásában, világnézetében a 90-es évekre teljesen belesimult a demokratikus gondolkozású világi értelmiség soraiba.
A XVIII. század végére Magyarországon is megnőtt az értelmiség jelentősége. Az állam egyre több olyan funkciót vállalt magára, mely képzett értelmiséget kívánt: mérnököket, mezőgazdákat, tanárokat, közigazgatási és jogi
szakembereket. Számuk növekszik, s az 1790-es években már komoly tényezői
a magyar társadalomnak, állásfoglalásukkal politikai síkon is számolni kell.
Ez az értelmiség az ország legműveltebb része, de felfogásában, politikai nézeteiben, társadalmi összetételének és a kor átmeneti jellegének megfelelően,
korántsem egységes. Az 1780-as évek végére mégis kiválik soraikból egy nem
is olyan kis csoport, amelynek véleménye, politikai elképzelései nagyjából

azonosak: a jozefinista értelmiség. Társadalmi összetételét tekintve ez sem
egységes: kisnemesek, polgárok, elvétve paraszti származásúak egyaránt vannak közöttük. Nagy részük protestáns, de katolikus papok és volt szerzetesek
is szép számmal akadnak soraikban.
Közülök sokan tanulmányaikat külföldön végezték német, svájci vagy
francia egyetemeken. A magyarországinál fejlettebb társadalmi és politikai
viszonyokat láttak, s a felvilágosodás és racionalizmus eszméivel tértek haza.
De azok, akik, mint Verseghy is, maguk nem jártak külföldi iskolát, olvasmányaik, baráti körük révén ugyanebben a szellemben éltek. Montesquieu,
Voltaire vagy Rousseau művei kézről kézre jártak közöttük, ahogy a nagy
francia enciklopédia, Payne híres könyve az emberi jogokról, Raynalnak a
francia felvilágosodást népszerűsítő munkái, Holbach materialista filozófiája,
a „Systéme de la Nature", vagy a kommunisztikus tanokat hirdető Mably egyaránt kedvelt olvasmányuk. Szabadon kritizálják és támadják az egyház „fanatizmuson és babonákon" nyugvó tanait és a katolikus klérust. Kitörő örömmel
üdvözlik II. József egyházi rendelkezéseit, az „évezredes sötétség után" a felhők felhasadását és a „fényt". Vallási szempontból közömbösek, többnyire
deisták, ateista azonban csak kevés van köztük, s ezeknél ez már hosszú
egyéni fejlődés végpontja.
Politikai elképzeléseik, szorosan simulva filozófiai világnézetükhöz, szintén
a felvilágosodás tanaiban gyökereznek — még csak reformerek és nem forradalmárok. A francia felvilágosodás íróival együtt vallják, hogy a társadalmi
szerződéssel az emberek minden jogukat az uralkodónak adták át, az tehát
korlátlan hatalommal uralkodik, viszont kötelessége az állampolgárok jólétéről
gondoskodni, s ennek érdekében joga van az alattvalóit erővel is a helyes útra
kényszeríteni. Hívei tehát a „felvilágosodott abszolutizmusnak" és hívei II. Józsefnek, akiben szövetségesüket látják a feudális viszonyok felszámolására
irányuló törekvéseikben, éppen a maradi, rendi kiváltságai védelmében minden reformot ellenző nemesség ellenében.
Ebbe a jozefinista értelmiségi körbe tartozott Verseghy is. Különösen amikor
a török háborúból betegen visszaérkezett Budára, szinte naponkint együtt volt
velük, együtt tárgyalták meg az eseményeket, s közösen formálták ki politikai
álláspontjukat.
Közben a politikai életben nagy változások indultak meg. II. József ellen
egyre nagyobb erővel sorompóba állt a köznemesség, mely bár a rendi jogokat
védelmezte, egyben az ország függetlenségéért is harcolt az idegen uralkodó
ellenében. A mind szélesebb síkon kibontakozó rendi ellenállás nemzeti mozgalommá vált, Józsefet, néhány kivételével, rendeletei visszavonására kényszerítette, s 1790 tavaszán, az uralkodó halálakor közel volt hozzá, hogy fegyveres szabadságharcot indítson a Habsburgok ellen. A nemesi mozgalom kibontakozása, az erők új elrendeződése új lehetőségeket nyitott a demokratikus
értelmiség számára is. Úgy látták, a nemesség folytatni fogja a Józsefi kezdeményezést, bíztak benne, hogy nem csak nemzeti, de szociális irányban is

megvalósítja mindazokat a reformokat, melyek a polgári átalakulás érdekében
szükségesek. A demokratikus értelmiség színe-java, az, amelyik a magyar hagyományokban gyökerezett, a nemesi mozgalom mellé állt, s mindent megpróbált, hogy ezt a mozgalmat túllökje a rendi korlátokon a polgári reformok
felé. írók, költők, tudósok, Batsányi, Kazinczy, Révai Miklós, Berzeviczy, Hajnóczy egyszerre lépnek elő írásaikkal, melyekben a nemességhez szólnak, s
melyekben, ha nem is egységes körvonalakban, de először jelenik meg a
magyar polgári nemzetállam ideája.
Köztük van Verseghy is. Az idegen abszolutizmusból kiábrándult patrióta
lendülete elragadja, s versben üdvözli az országgyűlésre készülő rendeket.
„A magyar hazának anyai szózatja" azonban nem egyszerű üdvözlés, hanem
egyben intelem, benne a haladás gondolatáért aggódó költő hallatja szavát,
s tesz politikai hitvallást. A költeményben a megszemélyesített magyar haza
szól a nemesekhez, felsorolva a legfontosabb, az elengedhetetlen változtatni
valókat. Nemcsak a felekezeti viszály, a „religiói dagály" mérgétől óvja őket,
hanem buzdít is, töröljenek el mindent, ami a haladásnak ellensége. Hagyjanak
fel a „csak azért kedves, mert ezer évi" előítélettel, alakítsák újjá az elavult
feudális alkotmányt, s helyezzék új alapra az egész államot. A gondolatnak
és a szólásnak adjanak teljes szabadságot, s a jog és az igazság legyen mindenki számára azonos. Pártolják a tudományokat, a kiteljesedésükhöz szükséges „elmeszabadságot", s a nevelést ne engedjék át egy rendnek csupán.
Ha nem is mondja ki, nyilván a francia forradalmi eszmékre gondol, amikor
nagy óvatosan arra inti az országgyűlést, tárja szélesre az ifjúság előtt a kapukat, hadd ismerjen meg mindent, ne csak „egynek ítéletit különösebb erkölcseivel együtt", amikor is „az marad, ami az ő felnevelője vala„. És valószínűleg a kapitalizmus útjára lépett angol nemességre gondol, amikor azt ajánlja
a rendeknek, hogy ne vessék meg a kalmárságot, manufaktúrákat s a mesterségeket. Akiknek nincs közéleti tisztségük, akik mostoha sorsra jutottak, „miért
ne lehetnének kalmárok, s mesterek".
Ez a vers nemcsak Verseghy reformizmusának fokát mutatja, mely akkor
még korántsem mondható radikálisnak, s messze elmarad jóbarátai, a piarista
szerzetes egyetemi tanár Koppi Károly vagy Hajnóczy József alkotmányterveinek követelményeitől, — hanem megmutatja azt is, hogy Verseghy bízott
a nemesség reformvágyában. Egy esztendő sem kellett hozzá, hogy ő maga
is rájöjjön, bizakodása indokolatlan volt. Akkor azonban, 1790 tavaszán ezt
még mások, politikailag képzettebb elmék sem látták. Berzeviczy Gergely azt
hitte, a nemesség a jobbágyokat is fel fogja szabadítani, Koppi Károly pedig
bizonyos radikálisabb polgári reformok megvalósítását sem látta lehetetlennek.
Verseghy politikai tevékenysége azonban korántsem merült ki a vers megírásában. Ekkor készíti el és adja ki Miliőt apát világtörténetének, a francia
felvilágosodás eme jellegzetes termékének fordítását, — s ennek előszavában
„a magyar asszonyi nemzethez, úgymint a haza gyermekeinek nevelőjéhez"
fordul, az előítéletek, a babonák felszámolására, a régi rend szellemi alapjainak
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megdöntésére — a magyar irodalomban először — harcba szólítja a nőket.
Ugyanebben a könyvben a vallások eredetéről értekezve már egészen az
enciklopédisták felfogását teszi magáévá, amiből viszont talán azt is következtethetjük, hogy társadalmi és politikai eszméi radikálisabbak voltak, semmint
„A magyar hazának anyai szózatja" sejteni engedi, s azokat csak a nemességre
való tekintettel, taktikai okokból mérsékelte.
A nemességnek azonban még ez is elfogadhatatlanul sok volt. Az 1790/91-es
országgyűlés a demokraták reményeit csúfosan keresztülhúzta. Kiderült, hogy
a nemesség a függetlenséget is csak a rendi jogok keretein belül értelmezi, s
hogy készebb az uralkodóval megegyezni, hogysem a feudalizmust felszámolja, s saját kiváltságait feladja. A demokratikus értelmiség azonban csak
lassan jön rá tévedésére. Hajnóczy, a politikailag és közgazdaságilag is legképzettebb fő közöttük, még 1791-ben is abban a reményben irja nagy közjogi
tanulmányait, hogy a bennük foglalt mérsékelt reformokat a nemességgel elfogadtathatja. Verseghy 1790 őszén még „emlékező oszlopot" állít költeményében azoknak, akik az országgyűlésen a magyar nyelv védelmében felszólaltak,
s akikről ekkor még azt hitte, hogy ennél messzebb is hajlandók elmenni.
A csalódás azonban korántsem töri meg a demokratikus értelmiséget, —
sőt sorait még szorosabbra zárja. A francia forradalom fáklyája egyre nagyobb
fénnyel világít be Európa keleti felébe is, s mindig újabb meg újabb harcra
tüzeli nemcsak őket, hanem a II. Lipót látszat-engedményeiből kiábrándult
köznemességet is. 1792-ben, Ferenc trónraléptével a minden vonalon csak
erősödő reakció, mely egyaránt sújtja a megyei nemesség patrióta tagjait és
a demokratikus értelmiségieket, lassan közelebb hozza őket egymáshoz, s a
császári besúgók már 1792-ben, nem ok nélkül, arról jelentgetnek, hogy a
nemesi és polgári elégedetlenek megtalálták egymás kezét.
Ugyanekkor bővebben is hallunk a pest-budai értelmiségről. Elégedetlenségük egyre nyíltabb, lázongásuk szinte minden jelentésben szóba kerül, forradalmi kijelentéseikről olvashatunk, s a rapszódikus és elszórt adatokat öszszerakva, belőlük kibontakozik a fővárosi értelmiség útja a reformizmusból
a radikális forradalmiságba.
Fejlődésük első állomása, hogy a rokongondolkozásúak egymásra találtak,
s túlnőve a szabadkőműves program reformizmusán, a páholyokból kiválnak,
és külön csoportosulnak. Pest-Budán olvasóköröket alakítanak, önképző társulatokat szerveznek, melyeket a rendőri jelentések kezdettől fogva kluboknak
neveznek.
Az intézményt magát Németországból vették át, a radikális értelmiségieknek ott is ez volt a burkolt szervezete. A budai olvasókör, mely müveitek társaságának, „Societas Eruditorum"-nak is nevezte magát, alapítói közt Hajnóczy,
Szentmarjay, Berzeviczy és Verseghy nevével találkozunk, s tagjai közt megleljük egész baráti körüket. Ott van Ráthonyi Gábor, a királyi fiskális direktor,
Kovachich Márton György, a magyar országgyűlési emlékek tudós gyűjtője,
Szentjóbi Szabó László, a költő, egyetemi tanárok, ügyvédek, jurátusok és
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fiatal egyetemi hallgatók, köztük Verseghy legbizalmasabb barátai, Koppi
Károly professzor, Abaffy Ferenc, Őz Pál és mások.
De nemcsak az olvasókörben, baráti társaságban is lépten-nyomon együtt
vannak. Főként Abaffy Ferenc házában jönnek össze. Maga a házigazda, a
haladó reformizmus bátor patriótája, a birtokos nemességből jött. Az összejöveteleken rendszeresen találkozunk Hajnóczyval, Szentmarjayval, Koppival,
az egyetem több professzorával, azután Verseghyvel, továbbá a helytartótanács, a magyar kamara és az egyetem haladó, polgári gondolkozása tagjaival.
Működésükről, politikai gondolkozásukról csak szórványos adataink vannak,
az azonban nyilvánvaló, hogy nem képeztek homogén egységet. Nagybirtokos
nemes, sőt arisztokrata, idegenből idekerült professzor és magyar patrióta,
régi történelmi család sarja és plebejus ivadék egyaránt található köztük. Ami
összetartja őket, az a hazai viszonyokkal való szembenállásuk és az a meggyőződés, hogy a fennálló rendszeren változtatni kell. A változtatás radikalizmusában kellett, hogy különbség legyen köztük, és bizonyára volt is, ha

kezdetben ez nem is ütközött ki teljes élességgel. Mindezen kívül pedig összetartotta őket a francia forradalom iránti roppant érdeklődés, az a lehetőség,
h°gy egymás segítségével értesüljenek az egész Európát lázban tartó eseményekről, s kicseréljék gondolataikat.
Az értelmiség „vigyázó szeme" Párizs felé fordul, ahol a király kivégzése
után a jakobinusok kezébe került a hatalom, s egymás után születnek a radikális reformok. Abaffy házánál megünneplik a francia katonai sikereket, de
megünneplik a Köztársaság születésnapját is augusztus 10-én. Forradalmi dalokat énekelnek, egymást „sittojen"-nek szólítják, a zsarnokok és despoták
halálára isznak, és éltetik Robespierret, a szabadságot és az egyenlőséget.
Ahol csak tehetik, tüntetnek a népszerűtlen koalíciós háború ellen.
Ezek a látszólagos külsőségek egyúttal a volt jozefinisták, a demokratikus
értelmiség belső fejlődésére is fényt vetnek. Mintha csak Párizsban élnének,
a forradalom minden részletét ismerik, s az eseményekkel együtt alakul gondolkozásuk is. Persze közülük nem mindenki tud lépést tartani a francia fejlődéssel, s csak kevesen vannak, akik a jakobinizmusig eljutnak. De általában
mindnyájan hívei a köztársaságnak és a radikális társadalmi reformoknak.
Verseghy politikai nézeteiről ebből az időből, 1792—1793-ból csak néhány
adatunk maradt fenn, de ezek azt mutatják, hogy 1790-es reformer álláspontja
egyre jobban radikálizálódott, s mind jobban tolódott balfelé a forradalom
irányába. Már maga az a tény, hogy Hajnóczyval, Szentmarjayval és a későbbi
forradalmi szervezkedés több vezető személyiségével együtt vesz részt a budai
olvasókör megalapításában, nyíltan megmutatja politikai hovatartozását. 1792
végéről ránk maradt Verseghynek egy feljegyzése, melyben a pesti egyetem
áthelyezésével kapcsolatban állást foglal. Ferenc uralkodásának elején ugyanis
újult erővel merült fel a már régóta vajúdó kérdés: nem volna-e helyesebb az
egyetemet a fővárosból valamelyik kisebb városba áttenni. A klérus és vele
a kancellária az Esztergomba való áthelyezés mellett foglalt állást, mondván,
hogy az egyetem katolikus jellegű, így az érseki székhely megfelelő környezet
számára, másrészt pedig a nagyváros légköre amúgy sem alkalmas az ifjúság
valláserkölcsi nevelésére. Velük szemben Verseghy a protestánsok és a felvilágosodott ellenzék álláspontjára helyezkedik. Leszögezi, hogy az egyetem
nemcsak a katolikusoké, hanem a protestánsoké is, s felsorolja a megyei felterjesztésekből ismert érveket, amelyek Pest mellett szólnak. Legfontosabb
érve mégis az, — és ezzel egyedül áll a vitairodalomban — hogy Esztergomban az egyetem nemesi környezetbe kerülne, Pesten azonban a polgárság fogja
rányomni bélyegét. Az a Verseghy, aki 1790-ben még a nemességtől várta az
ország átalakítását, 1792-re már csak a polgárságban bizakodik, a polgári törekvések diadalrajutásában látja a kibontakozást.
Politikai hovatartozása annyira nyilvánvaló volt, hogy az egyház nem
hagyhatta megjegyzés, sőt megtorlás nélkül. Feljelentették, hogy egyházi emberhez nem méltó elveket vall, s ezen nemcsak teológiai és filozófiai, hanem
politikai állásfoglalását is értették. Amikor Verseghy a megüresedett budai
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cenzori állásért folyamodott, az egyre
jobban nyeregbe kerülő jezsuita párt —
a demokratikus polgári törekvések legádázabb és legszervezettebb ellensége
— közbelép, és Verseghyt az uralkodóval három havi papi fogságra ítélteti.
A klérus részéről történt meghurcoltatása 1793-ban meghátrálásra kényszerítette Verseghyt, de barátjához, Koppi
Károlyhoz írt költői leveléből tudjuk,
hogyha színleg el is fogadta a hivataA fogoly Kazinczy rajza
los egyházi álláspontot, valójában sem
Kufstein váráról
eszméit, sem politikai céljait nem adta
fel. Visszatért a fővárosba, beleilleszkedett a régi baráti körbe, — az őt ért
megaláztatás legfeljebb még jobban megerősítette korábbi nézeteiben, s elsősorban abban, hogy a papságtól el kell venni a világi hatalmat.
1793 végére az elégedetlenség az egész országban nagyon megnövekedett. A franciák elleni népszerűtlen háború, az egyre növekvő terhek, a rendőruralom és Ferenc nem is titkolt abszolutizmusa forrongásba hozta a megyéket,
amelyeknek ellenállását a demokratikus értelmiség tüzeli, bátorítja, sőt bizonyos fokig irányítja is. A hangulat olyan, hogy az udvar nem meri az országgyűlést egybehívni. A terror és erőszak mind nyomasztóbbá válik, azokat is a
forradalom oldalára sodorva, akik még hajlandók lettek volna reformokról tárgyalni az uralkodóval. A továbbiakban most már minden azon múlott, sikerül-e
a polgári demokratákat és az ellenzéki köznemességet egy szilárd szervezetbe
összefogni, s a megyék erejével az egész országot mozgósítani a nemzeti függetlenség, majd a polgári átalakulás érdekében. Mert, ahogy Kresznerics Ferenc
szombathelyi tanárnak írta 1793 végén egy barátja Pestről: „Sok már mindenfelé a jakobinusi lélekkel lehelő, csak mód nincs benne. De adj a kezébe fáklyát, meglátod, ha nem tudja-e hordozni."
Ezt a szervezést Martinovics Ignác, a szászvári apát végezte el, amikor
1794 tavaszán az értelmiség körében eddig kialakult elképzeléseket konkrét
formába öntötte, és az elégedetleneket politikai szervezetbe tömörítette. Martinovics két titkos politikai szervezetet hozott létre: az első, a Reformátorok
Társasága a köznemességet, a nemesi reformereket fogta egybe, s célja a független nemesi respublika kivívása volt. A másodikban, a Szabadság és Egyenlőség Társaságában a radikális polgári elemek, a „jakobinusok" tömörültek, s
ennek a társaságnak lett volna hivatása, hogy az első forradalom győzelme
után megvívja a másodikat, és félretolva a nemességet, a szabadság és egyenlőség elveinek diadalrajuttatásával létrehozza a polgári nemzetállamot.
Verseghyt Hajnóczy nyerte meg a társaságnak, megismertetve vele mindkét
társaság kátéját, s a mozgalom céljait. Az elmondottakból bizton következtethetjük, hogy megnyerése nem lehetett nehéz feladat. Verseghy örömmel vál11

lalta a szervezkedést, amit az is mutat, hogy a titkos kátékat több barátjának
továbbadta, egyszersmind feleskette őket a társaságba is. Köztük volt egykori
szerzetes társa, Makk Domokos; a volt premontrei szerzetes, Juhász János;
Landerer Mihály, a könyvnyomdász, továbbá minden valószínűség szerint
Koppi Károly, meg mások is, akiknek neve azonban a bíróság előtti nyomozáskor nem került napfényre. Tevékenysége azonban nem merült ki ennyiben.
Hajnóczy kérésére lefordította magyarra a francia forradalmi indulót, a Marseillaise-t, valamint azt a horvát forradalmi verset, melynek szerzőjét nem ismerjük, csak annyit tudunk róla, hogy 1794 pünkösdjén a Zágráb főterén állított
szabadságfára volt kitűzve. Mindezek a mozgalom propagálását célozták, és
eleve kizárják annak lehetőségét, hogy szerzőjük ne lett volna tudatában tette
politikai horderejének. Verseghynek a mozgalom szervezése körül kifejtett
munkássága éppen azt mutatja, hogy a költő egyik legtudatosabb és legaktívabb tagja volt a magyar jakobinus összeesküvésnek.
Ezt különben a bíróság is így ítélte meg, amikor 1794 őszén az alig megindult szervezkedést felfedte, és tagjait felségsértésért és hazaárulásért perbe
fogta. Verseghy a fővádlottak között volt, s nem menthette meg őt, hogy a
bíróság előtt a tudatlant és a megtévesztettet játszotta. Halálra ítélték, s ha a
kivégzést el is kerülte, bizonytalan időre szóló börtönre büntették, forradalmi
verseit pedig máglyán égette el a hóhér. Pár hónap híján kilenc évet raboskodott Kufstein, Grác és Spielberg várbörtöneiben, s a huszonkilenc elítélt közül
utolsónak szabadult.
Verseghy Ferenc nem véletlenül sodródott a magyar jakobinus szervezkedésbe. Ahogy a magyar írók legjobbjai, ő sem maradhatott semleges a nemzet és az idegen uralkodóház, az elkorhadt feudalizmus és a jövő ígéreteit
hordozó polgári forradalmi törekvések küzdelmében. A haladás oldalán állt,
hirdette az elnyomottak igazát, s kész volt tettleg is részt venni a polgári
szabadságért és egyenlőségért folytatott küzdelemben. Igazi író volt, aki a
költészetet és a tudományt nem választotta el népe és nemzete sorsától.*)
Benda Kálmán

*) Vázlatos tanulmányom forrásai között mindenekelőtt Verseghy költeményes és
prózai munkáit kell említenem. Ezen kivül Császár Elemér ma is kitűnő életrajzát (Verseghy Ferenc élete és művei. Bp. 1903.), a Magyar Jakobinusok Iratai (MII. k. Bp. 19521957.) idevágó iratait, valamint az I. kötet bevezető tanulmányát használtam. Verseghynek az egyetem áthelyezésével kapcsolatos feljegyzését ismerteti Mályusz Elemér „A magyarországi polgárság a francia forradalom korában" című tanulmányában (A Bécsi Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, I. 1931. 280. lap.).
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VERSEGHY FERENC
KÖLTÉSZETÉRŐL

|erseghy Ferencet és a magyar felvilágosodás többi papból
lett költőjét, sokféle nyugtalanság sodorta bele az irodalomba. Nem volt olyan búra termett, beteg ember, mint
Ányos, sem olyan indulatos, mint Révai, de bizonyos, hogy
nem találta meg boldogságát a szerzetben.
A világias gondolkodás elfogadásának megvolt az átlagos, szabályos menete az irodalomba belekóstolt szerzeteseknél, de egyéni
helyzetük és hajlandóságuk szabta meg, hogy meddig jutottak el. Ányost
és Virágot a II. József elleni nemzeti buzgóság ragadta magával. Mivel egyházuk is szembenállt a jozefinizmussal, nem került sor törésre papi feletteseikkel. Verseghyt, a dalos, hárfás papot nemcsak ifjúi indulatai vitték meszszebbre a világiasságban, hanem jozefinus rokonszenve is. A pálos rend eltörlése 1786-ban csak a megélhetés miatt hozta nehéz helyzetbe, egyébként
megnyitotta előtte az utat a felvilágosodáshoz és a lírikus pályához.
Költői kibontakozásának menete, időrendje nem eléggé tisztázott, de motívumait ismerjük. Olyan sodrása volt Magyarországon is ennek az időszaknak,
hogy az írók útját szinte ellenállhatatlanul megszabta.
Hogy 1787-ben szerelmes verseket ad ki, ez magában még nem sokat
mond. Nála higgadtabb vérű szerzeteseket is el-elragadott ennyi világiasságon a költészet tanulmányozása. S maguk a versek legfeljebb annyit bizonyítanak, hogy a divatos dalformákban is otthonos volt:
Lyányka, utat szerelmemnek
Nyiss már egyszer szívedbe,
Adj helyt, kérlek, kérésemnek,
Fogadj szeretetedbe,
lm e szív,
Hozzád hív.
(Thyrsis és Chloe)
Ártatlan sorok, illedelmes társalgási tónusban. De a korai szerelmes verseknek van egy palinódiája is, borsos szerelmes história a fogság első évéből, a hajdani intim együttlétek szemléletes felidézése.
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Benéztem olykor kék szemébe,
lobogtak benne lángjai,
benyúltam megmeg hó keblébe,
habzottak rajta dombjai.
Pihegtünk, nyögtünk, senyvedeztünk,
pirultak forró képeink,
s még karjaink közt csüggedeztünk,
fennhanggal vertek szíveink.

*

Ez csak a legkezdete, legszelídebbje, de már ez is megerősíti Kazinczy
értesülését: „Pajzán papocska volt, s katonai káplán korában megtanulta,
mint kell bánni az asszonyokkal."
Ám a szerelem ősi, örök foglalatosság, nem elég biztos korjelző. A tiltott
könyvek olvasása, a filozofálás volt a nagy évtized legjobb ismertetőjele.
II. József alatt, s még halála után is egyideig, csak egyházi tilalom sújtotta a
szabadgondolkodó könyveket. A hatóságok tűrték, vagy éppen segítették a
legkülönbözőbb árnyalatú felvilágosult tanulmányok és pamfletek terjesztését.
Az egyházi és világi cenzúra ideiglenes elválása keverte bele Verseghyt
az ismeretes meghurcoltatásba, Miliőt könyveinek fordítása és jegyzetei miatt.
Ez a történelemkönyv — ameddig Verseghy lefordította — még igen messze
volt az aktuális történelemtől, de a hitelveket jócskán megsértette, mert a
bibliával ellentétesen tárgyalta az emberiség ősi korszakait.
A teremtésről 1791-ben kiadott költeményben már jól előrehaladt a természettudományos szemléletben. A hat énekre tervezett nagyszabású műnek
csak az első része készült el, a világegyetemről, csillagokról. A racionalista
(sokszor bizony unalmas) francia tankölteményektől először is hexameteres
formája különbözteti meg. Sokkal lendületesebb forma ez, mint Péczeli, Barcsay párrímes tizenkettősei. Az időmérték folyamatossága, rutinja segíti át
az absztrakt tudományos tételeken, vagy fizikai kísérletek leírásán.
Hogyha tovább egy sík táblán két visszapöcődő
csontglyóbiska közül függősen ütődik az egyik
a másikhoz: amaz, mellyel közlötted erődet,
elnyugszik tüstént, és ez, melly áll vala, elfut.
Baróti Szabó és Rájnis kezdeményezése után (amely korántsem olyan
darabos, magyartalan, mint a hagyomány tartja) itt már akadálytalanul ömlenek a hexameter sorok. (A kilencvenes években szinte már készen áll a
magyar hexameter a nemzeti eposz megalkotására, csak a történelem nagy
kanyarodója szorítja egyelőre más irányba az időmértékes verselést.)
A teremtésről írt versben a kopernikusi világkép érvényesítése nem különös új vívmány, ezt akkor már a szerzetes-csillagászok is elfogadták, de van
itt Verseghynek két merész, szép tétele: a mindenség végtelensége és isten
azonosítása az erővel.
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A csillagvilág végtelenségét így fejezte ki: „A sok közt egy sem utolsó."
Nem várhatunk persze tőle huszadik századi indokolást; érvelése egyszerűen
annyi, hogyha volna szélső csillag, azt a tömegvonzás behúzná a mindenség
közepére, s így egymásba zuhannának az égitestek.
A vers végén Galilei, Kopernik, Newton szellemét hívja segítségül a következő énekek megalkotásához — amelyek azonban sohasem készültek el.
A kassai Magyar Múzeumban megjelent művet sokan dicsérték, Baröti Szabó
a következő számban üdvözlő verset is irt „Vérségi társunkhoz" (II. kötet,
246.1.) Nyilván az egyházi meghurcoltatás vette el kedvét a tankölteménytől,
s csak utolsó éveiben — nem tudományos, hanem természetfestő tónusban —
próbálta meg újra a Teremtés dicséretét.
Nemzeti életünknek, irodalmunknak 1790-nel kezdődő izgalmas időszakában Verseghy is hallatta szavát. 1790 a programadás éve volt. Úgy látszott,
hogy a volt jozefinusok és nemzeti ellenállók egymásrataláltak. A szabadság
addig csupán a nemesi jogok védelmezését jelentette az egyik pártnak, az
eszmék szabad fejlődését a másiknak. Most mintha egyesült volna a két irány
a nemzeti megújulás követelésében. Verseghy — mint a jozefinus-szabadkőműves oldalról jött többi író — az önkény bilincseinek megtörését hirdeti, de
nemcsak az udvari, hanem a megyei önkényét is. A magyar hazának anyai
szózatja az új országgyűlés tagjainak köti lelkére teendőiket: újítsák meg a
törvényeket, fejlesszék a nemzeti tudományt, kereskedést, ipart. A Haza végig
első személyben szól fiaihoz:
Nyitva sebem, s kezetekből vár, ó népem atyái!
Kellemes irt, avvagy mély gyökerére kacort.
Ti magatok tudjátok, imént mely durva szabások
Állnak törvényünk szent nevezetje alatt;
Mely balitéleteket rakogat vállára nemünknek
A csak azért kedves, mert ezer-évi szokás.
Nyilvánvaló, hogy a polgárosult Magyarország a kisebbség utópiája volt.
Verseghy saját aggasztó tapasztalatai alapján óvja a hon atyáit a nagyhangú
kortesek többségi véleményétől, az angliai parlament bölcs audiatur et altéra
pars-ára hivatkozva. Sőt már azt is látja, milyen ingatag a szabadgondolkodók
és nemes birtokosok szövetsége. Ha letromfolják a bölcseket, a fütykös veszi
át az uralmat:
A tudományoknak bő kéz kell, s elmeszabadság,
e kettő nélkül sinlenek a nagy eszek.
Akiket a szükség szomorú gondokba lesüllyeszt,
nem visznek Múzsák tiszteletére teményt.
Aki pedig, mihelyest jobban gondolkodik és ír,
mint a kába csoport, érzi nyomatni magát;
\
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s látja leírt okait nem cáfoltatni okokkal,
sőt az igazságért vasra veretni kezét;
látja szelíd tollat idomatlan görcsösök által,
s tollával hatszáz részre töretni fejét...
Ez a vasraveretés egyelőre csak képletes, nem prófécia az öt év múlva
bekövetkezendő eseményekről. De a vers keserű hangja már jósol valamit:
a világosság fiainak elszigetelődését.
Hamarosan kiderült, hogy még az irodalmi társak, a Kassai Magyar Múzeum
baráti köre sincs egy véleményen. Intrikák, pennacsaták szórják szét a legéletrevalóbb tábort. Verseghy szatírát ír 1791-ben az irodalmi életről. Szándéka bizonyára a békítgetés volt: térjetek eszetekre, ne marjátok egymást.
De csak annyit ért el vele, hogy néhányan egész életre megnehezteltek rá.
Persze a költő azt is sejtette, hogy ez így lesz — de mit ér ez a bölcsesség,
ha megvan a harag:
Erre rám fordul az egész csata: „Nossza
tiporjuk
e szatirás fene lelket agyon!" mely szóra felütvén
bús fejem, álmomból felijedtem: s íme! Apolló
bérce helyett magamat bekorlátozva találtam
egy vadon erdőben; s nézvén két részre körültem
emberi képekben vadakat villongani láttam.
íme, alig néhány éve szólalt meg Verseghy az irodalomban, s máris
magára vette a leghálátlanabb szerepet: gúnyolódik másokon, anélkül, hogy
hatalma, tábora, folyóirata lenne. De ő igazában szelíd kedélyű poéta, nincs
annyi fekete epéje, hogy a rideg elszigetelődést egész életére vállalja. Nem
főnixként, hanem alakját változtató Proteusként születik újjá. A magyar hölgyek társas dalainak szerzője akar lenni — s ki volna alkalmasabb nála erre
a szerepre?
Vadássza bátor a borostyánt,
ki bajnokversben harsogtatja
Bellóna véres harcait,
vagy aki fönn a csillagok közt
hálátlan elmefuttatással
fárasztja gyenge szárnyait:
Ha nékem a magyar kisasszony
kerékre fűzött szegfüvekkel
felékesiti lantomat:
ha egy futékony mosolygással
egy jóbaráti kéznyomással
hálálja nyájasságomat:
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Ha versemet majd nedves szemmel
majd óhajtozva eldalolja
hív kedvesének karja közt;
s ha gondos kézzel összehajtva
s egy pántlikával általkötve
rejtekbe zárja mellyé közt;
Ha sóhajtás közt szép kezéből
síromra hintett nefelejtssel
megtisztesiti híremet:
a hercegeknek sirhalmával
a bajnokoknak nagy nevével
fel nem cserélem béremet.
Ilyen könnyedén, dallamosán csak egy kortársa verselt, a debreceni kollégium egyik diákja, akinek ekkor ő még hírét sem hallhatta. Ez a gondolat,
amelynek ősforrását a németeknél divatozó anakreoni dalokban lehet megtalálni, Csokonai verseiben is sokszor felhangzik. A siker, amelyet a dalköltő
Verseghy szerzett meg, Csokonaiét is előkészítette.
Az egész dalsorozat, amelyet Verseghy 1795-ben közrebocsátott, — A magyar kisasszonyokhoz címzett verssel együtt — átdolgozás németből. Vajon
csökkenti-e ez Verseghy sikeres kezdeményezésének értékét, hogy könnyed
ritmusú, zenére írt verseket hozzon divatba? Az a tanulmány, amelynek függelékében dalait közölte, szintén idegen mintát követ, Sulzer esztétikáját.
Őt még ekkor nem érintette meg az irodalmi eredetiségnek Kármánnal, Csokonaival kezdődő új irányzata. Azt a felvilágosult nézetet vallotta, hogy az
emberi lelkek, érzelmek hasonlók, élményeikben sok közös vonás van, s ezek
irodalmi formában hatásosan átadhatók.
„A poézisnek legközelebbvaló célja tehát az, hogy a költött állapotoknak
legérzékenyebb és legégetőbb beszédbeli felruházása által a szívet oly hathatósan megillesse, amint arra, hogy valamely igazságnak, tökéletességnek,
vagy szépségnek szeretetére, vagy a vélek ellenkezőknek utalására ellenállhatatlanul felgerjedjön, szükségképpen megkívántatik" — írja Sulzer után.
Faludi, Révai szerelmes versei még többnyire puszta képzelgésből születtek. Verseghynek — láttuk — több joga volt Erato lantjának pengetéséhez,
de élményei most még elirodalmiasítva váltak dalokká.
A Millot-könyv miatti egyházi büntetés újabb ösztönzést adott személyes
költészete kibontakozásához. A pöcegödör-szagú Nagyszombatból írt költői
levele — Koppi Károlynak — szuggesztív erejű vívódás: nagyobb hősiesség-e,
ha az ember betöreti fejét a megismert igazságért, mintha megőrzi magát a
harcra alkalmasabb időkig. Ősi dilemmája a forrófejűségnek és a reálpolitikának. És sokszorosan kipróbált sors, ami Verseghynek jutott: elszánta magát
a megalkuvásra, mégis egyenesen belefutott a pribékek csapdájába.
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Nincsenek ollyan üdök, hogy tőlünk a nagy igazság
bajnoki uérontást kívánjon; az emberi szívek
nem csupa példa után indulnak, mint az eszetlen
juhseregek buta kossok után. A mostani száznak
elmevilágánál, melly ránk is kezde ragyogni,
múlik az illy barmos követésnek lelke naponként.
Magyarán: nem kell, hogy mártírként kiálljon, az emberek legtöbbje úgyis
megvilágosodik hamarosan, s akkor közös egyetértéssel fordítanak egyet a
dolgokon. Addig csak sikerül elrejtenie „titkos Ítéletit". Eléggé gyönge lábon
állt ez az önvigasztalás.
Se barátainak, se feletteseinek tett igéretét nem tartotta be: nem lapult
meg csöndben. Alig jöhetett vissza Pestre, mindjárt megkereste a kapcsolatot
a legjava szabadgondolkodókkal.
Amennyit ő látott az egész jakobinus szervezetből, az nem lehetett több
tudós barátságnál, tiltott iratok olvasásánál. Az udvarig és a rendőrfőnökig
vezető szálak bizonyosan rejtve maradtak előle elfogatásáig. De azt tudta,
hogy fordításait — talán már a Varázsfuvolát is, melynek egyik áriáját a fogságban Kazinczynak dedikálta — a mozgalomnak készíti. A Marseillaise magyar szövege alkalmas lett volna harci dalnak is, de így rejtve, lappangva
sem volt csekély a hatása. Új Rákóczi-nótaként dúdolták a reményeikben
megcsalatkozott honfiak:
Édes hazámnak szent szerelme,
segítsd vitézid karjait,
kedvelt szabadság istensége
törd össze népünk láncait...
Öntudatos költői munka a Marsziliai ének; Verseghy hiába próbálta elhitetni bíráival, hogy mint zeneértő, csak éppen hozzáigazította a dallamhoz.
Ezt a naiv védekezést csak a kegyetlen lelki tortura sugallhatta.
A Marsziliai éneknek az ismert szövegén kívül van egy figyelemreméltó
változata, amelyet titkosírással jegyzett be Verseghy az Uránia című folyóiratnak a fogságban nála lévő példányába. A titkosírás módja egyszerű: a
nyomtatott szövegben egyes betűk fölé apró pontot írt. Ezeket összeolvasva
kapjuk meg az ének (és még néhány vers) szövegét. Ez a változat csak
néhány szónyi különbséget mutat, mégis nagyon fontos: a Marsziliai ének
nemzeti variánsának mondhatnánk. A negyedik versszak például így végződik:
Magyar lesz aki fényedet
Örök homállyal elborítja...
Az úgynevezett Goráni levél elolvasása, a forradalmi káté lemásolása volt
a szokványos vádpont Verseghy ellen. Vádiratának különlegességét a Marsziliai ének adta, ennek készítéséről kettőzött buzgósággal vallatták őt és társait.
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sorok között Verseghy kézírásos bejegyzései

A tömeges halálos ítélet, majd a vezetők kivégzése után kegyelemből
kapott, bizonytalan idejű várfogság pecsételte meg az akkori irodalom vezéralakjainak sorsát. Az ország riadt csöndjét nem törhette meg a messze várbörtönben szenvedők sóhaja. Kufsteinben, Spielbergben tovább élt a magyar
líra: Batsányi elégiáiban, Verseghy börtöndalaiban.
Gazdag lírai termésről persze nem lehetett szó. De az elbírhatatlanul hosszú
idő és a fogság megrázkódtatása kiérlelte a versek emberi tartalmát és formáját egyaránt.
A klasszikus időmérték lírai versformáit, különösen a sapphoi strófát találta
alkalmasnak nyomasztó élményeinek kifejezésére. Mondatai — akárcsak korábban a hexameterekben és disztichonokban, terjedelmesek — szabadon ívelnek
át több soron, sőt versszakon. De a versek szentenciái, keserű vádjai keményebb, tagoltabb formába rendeződnek. A pör ügyészének, Német Jánosnak
szeretőjére írta rabságának első nyomatékos versét (Egy magyar asszonyra):
A szerencsétlen rabok áldozását
látni kívánod, kik az ősi rendet
bájos árnyékért akarák ledúlni
drága hazánkban?
Bár a börtönben írt verseket nem a hivatalos hatalom szemének szánta,
mégis a szerencsétlenségbe esett ember naiv ravaszkodásával rejtette el bennük indulatait. A kiváltságok „ősi rendjeu-nek és a forradalom „bájos árnyékának" szembeállítása talán ironikus is, de méginkább emlékeztet a foglyok
egymásközötti, rejtjeles, célzásokkal bonyolított beszélgetéseire.
A német társasdalok utánzása a fogságban eredeti szerelmi lírává érlelődik.
A szőke fürtök és fehér keblek bájos általánosságaiból egy eleven női alak
bontakozik ki: a házastársi hűség legszebb példáját mutató szerető.
Édesanyjához (már a kiszabadulás után) ezt írta kedveséről: „Laura, kit
előtted a csűrnék nyelve sokszor bemocskolt, kit erre nézve még talán gyűlöltél
is, Laura, kit a község, alacsony lelkektől fellázítva, szerencsétlenségem miatt
ujjal mutogatott: Laura szaladt hozzád egyedül, hogy igaz szívvel vigasztaljon..."
Fogságban írt versei talán nem vetekedhetnek Batsányi kufsteini elégiáival, de őt magát a lírának őszintébb, önállóbb hangjaihoz vezették el. Ha kiszabadulása után kedvezőbb viszonyok közé jut, későn ért költészete gazdag
terméssel biztatott volna.
Verseghy volt az utolsó a jakobinus pörben elítélt irók közül, aki visszanyerte szabadságát. Az életből kiesett nyolc évéért sokoldalú irodalmi és
tudományos munkában keresett kárpótlást. Gyors egymásutánban jelentek
meg regény- és színdarabfordításai, nyelvtankönyve, s két eredeti mű: a Rikóti
Mátyás és a Magyar Aglája.
Rikóti, a különcségben megrekedt féltehetség nem volt jellegzetes alakja
a kor magyar világának, inkább a klasszicista vígeposzok figurája (Boileau:
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Pulpitus). Verseghy kedélyes vidéki társaságba helyezi hősét, s a mértéktartó
műkedvelést állítja szembe a nevetséges zseniskedéssel. Fordulatos cselekmény híján az elbeszélés belevész a fejletlen ízlés hosszadalmas (bár esztétikailag tanulságos) paródizálásába. A költemény fő tanulsága, hogy a klasszikus költészet közhelyei kirívó ellentétben vannak a magyar vidék parlagi
életformájával, s aki a múzsák elképzelt világában él, lehetetlenné válik
valóságos környezetében.
A költői sablon és az élet ellentétének nehéz kérdéseivel vívódik legtöbbet Verseghy a kiszabadulás utáni első években.
Versformában feltétlen híve, terjesztője az újításnak. Énekelhető rímesidőmértékes és klasszikus mintára írt rimtelen verseivel gazdagította a magyar
verstechnikát, és segítette lerontani a négyes rím avult hagyományát. Ugyanakkor aggódva látta, hogy a klasszikus szerzők és a német kortársak műveiből költői közhelyek árasztják el a magyar lírát. Meghökkentő türelmetlenséggel szidalmazza nem egyszer az istenített klasszikus hagyományt, hogy a
jelenkor becsületét s ezzel együtt a közvetlen költői élmények fontosságát
megvédje. A régi klasszikus auktoroknak ezt veti szemére:
Gyáva regék, vak vélekedés, embertelen álmok,
amit korunkra hagytatok
mint tudományt; alacsony fortélyok, barmos erőszak,
goromba gőgök, vad dagály,
amiket erkölcsnek hirdettetek...
A Goethe-Schiller hirdette új klasszicizmus már a magyar költők előtt is
földerengett akkor, s talán a fogságban is vitáztak róla Kazinczyval, Batsányival. Nyilvánvaló, hogy Verseghy tudatosan áll a másik oldalra: ha Schiller
meggyászolja a kihaló mitológiát, ő még az emlékét is ki akarja törölni ebből
az ésszel megértett s egyenesebb erkölcsre vágyó világból.
A nehézkedés törvényének egykori megverselője azonban nem valami
rideg racionalista esztétikáért lelkesül. A nimfákat elűzi a Tisza partjáról, de
helyükön ott marad az igazi táj: a szülőföld. A vadregényes hazugságot ki ne
adná oda szívesen a gyermeki lokálpatriotizmusban gyökerező hazaszeretetért:
Én kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
hol remegő szemeimbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempelyeg enyves iszapján
a Tiszavíz; itt omlik ölébe
Zagyvánk. Egybevegyűlt vizein a szőke folyónak
a szép híd: a szandai dombig
két sor fűzfa között izmos töltések; utánnok
szőllők a varsányi határig.
Legmagosabb partján a víznek látszik az egyház,
a sótár s a hajdani földvár.
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Szolnok.

KülsÖ

Hirdessék egyebek más várasit Ősi Hazánknál; t
hol dühödő ostromlatok által
vérpatakok folytak, vagy lágy pompának eredvén
dúzb Nemesink, palotákot emellek !
Én kíll Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
hol remegő fzémeimbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempelyeg enyves ifzapjáiin
a' Tifzavíz; itt omlik ölébe
Zagyvánk. Égybevegyűltt vizeinna' fzó'ke folyónak
a' fzép híd : a' Számlái dombig
két sor fúzfa között izmos töltések; utánnok
fzöllők a' Varsányi határig.
Legmagosabb partyánn a'víznek látfzikaz egyhá2»
a1 sótár 's a' hajdani földvár. ( a )
Mindén egyéb tájánn dúzs rétek, barna barázdák,
zökl legelök elegyítve tenyéfznek.
És hogy legböcsösebb d í ízét égy izcrre kimondgyanú
fzinte azon partyára" emeltek
a' két egjbefolyó víznek, hét régi vezéri
honnyokbúl kilzakadtt Eleinknek,
tízfzáz évek előtt, éggy várfokot a4 nyilnk ellen*
méllyre utóbb a' mostani épttlt.
A' régiríil Iáid Nicolai Istvánfi Historiarum
Librum XVI.
liir*
( a ) A' mostani vár épült 1549. efztendöben.

A „Külső Szolnok" eredetije Verseghy „Neuverfasste Sprachlehre" c. müvéből
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Kezdetleges ez a tájkép, aminthogy modellje, a százötven évvel ezelőtti
Szolnok sem mérkőzhetett Európa hires szép városaival. De mégis új színe
költészetünknek, másforma folytatása a provinciális költők tájfestő próbálkozásainak.
Az európai költészet nagy áramlatának s a nálunk is erőre kapó klasszicizmusnak megtagadásával Verseghy óhatatlanul a magyar vidékiesség pártja
felé vonódik. Ez nem olyan rossz társaság, mint amilyennek Kazinczy látta
őket (ez időben éppen Fazekas a vezérük), de az irodalmi nyilvánosság előtt,
a vitákban ők a gyöngébbek.
Verseghyt egy nyelvészeti tanulmánya miatt vagdalja meg Révai (nem
valami ízlésesen, tanitványi álnevek alatt magasztalva önmagát). Költészete
is gyanússá válik a szervezkedő újítópárt előtt. Kazinczy a Magyar Aglájára
írt bírálatában a rosszízlésű költők közé sorolja, s boccacciói sikamlósságot
vet a szemére.
Verseghy túlélte Révait, folytatta tudományos vitáit, de a tőle és Kazinczytól elszenvedett csapást költészete sínylette meg legjobban. Az 1806-ban
kiadott Aglája sokszínű, sőt — Kazinczy jól látta — túltarka gyűjtemény,
amelyben Horatius és La Fontaine átdolgozások, lágy szerelmi dalok, mérges epigrammák és magyaros-franciás életképek tarkállanak. Az egyenetlen kötetben azonban Verseghy legjobb költői művei kaptak helyet. Azután egy évtizedes némaság következett, amelyet csak igen gyönge alkalmi
versek szakítottak meg. Tovább nyelvészkedett, fordított, de költői kedve
hosszú időre elapadt. Még verstechnikája is visszafejlődött: a zenére lejtő
verseket lusta rímelésű strófák váltják fel (környékemben — lépésemben,
könyeimnek — reményeimnek, boldogságot — szivbajnokságot).
Utolsó éveiben újra felcsillan szunnyadó tehetsége: néhány tájképe és
zsoltáros természetábrázolása feledteti a meddő esztendőket. De a nemzeti
költészet sodra akkor már régen holtágba vetette az agg poétát. Nem olvasóközönségnek ír, hanem néhány szál barátjának, pártfogójának.
Verseghyt tisztesebb hely illeti meg költészetünk fejlődésében, mint amit
kortársai vagy akár újabb méltatói jelöltek ki neki. Kellő megbecsülését először a nyelvújítási harc hátráltatta. Később azért is kezelték mostohán, mert
sok jó verse nem eredeti a szónak modern értelmében. A nála nagyobb
lírikusok, Csokonai, Berzsenyi — ha megkésve is — megkapták az irodalomtörténeti elégtételt az elszenvedett méltatlanságért. Verseghynek ez sem jutott.
Egyversű költője lett az antológiáknak, pedig nem egy műve ma is sikerre
tarthat számot. A haldokló leány bűbájos panasza, a Vides ut alta megmagyarosított változata, A zsémbes öreghez szóló intelem, dédanyáink kedves verse,
a Klárikához — és a többi szép költemény hadd csendüljön most fel a kétszázados évfordulón, új híveket szerezve az elfeledett poétának.
Vargha Balázs
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VERSEGHY KÖLTEMÉNYEIBŐL

AZ IGAZ BÖLCS
Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek,
még üres; és ha megért, földre konyítja fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az oskolagyermek,
még a teljes eszü bölcs megalázza magát.

KLÁRIKÁHOZ
Amott a hegynek zöld tövén
egy domb ül a völgy kezdetén,
s ezenn parányi kis tanyám.
Jer nézd meg Klárikám!
Mellette csörg a friss patak,
mellynél bárányok játszanak.
Nem bő, de nekünk Klárikám í
elég lesz kis tanyám.
Előtte nagy tölgy gallyazik,
hol sok madárszó hangozik,
Körülte szép gyümölcsös fák,
s víg rózsabokrocskák.
A nap nem éri ajtaját,
a szél nem rázza oszlopát.
Hő ahhoz vagy hűs át nem fér,
ki kis tanyámba tér.
A víznél, melly lent folydogál,
egy fülmilécske sirdogál,
s a szirt felfogván daljait,
megnyújtja jajjait.
Itt lelvén eddig kedvemet,
magam töltöttem éltemet;
de tiszta szívből osztozok,
ha véled lakhatok.
E kis tanyámban úr vagyok,
napestig bátran vigadok,
s mihelyt az alkony ágyba vet,
az álom rám nevet.
Ha megvizsgálod, kedvesem!
tudom, megtetszik rejtekem.
Csak nő híjával van tanyám:
jer, térj be Klárikám.

A TEL
Nézd, a hegyeknek puszta girincein
mint fény lik a hót Görnyed az ősz liget
a súly alatt, s a rost folyónak
zajjai partjaihoz hegednek.
Enyhítsd szobádnak gömbörödött egét,
bőven tüzellvén, s régi hegyaljait
gyakrabban öntess serlegedbe.
Hadd köz Atyánkra egyéb üyyünket.
Az ő kezében hempelyeg a világ!
Egy csattanással szétveri fellegit
a vésznek, és a gyenge hárslomb
sok remegése után lenyugszik.
Bús lessz-e vagy víg holnapi hajnalod?
azon ne aggódj. Vedd nyereség gyanánt
a sors kezébül a mait, s még
messze vagy életed alkonyaiul.
Áldozz naponkint, hogyha kitelhetik,
a bölcs örömnek. Most simogassa le
nyájas barátod homlokodrúl
hornyait a szomorú magánynak.
Most vonj le játékzálogot álnokúl
meghorgasitott ujjairúl setét
suttonba elbújt Chlórisodnak,
kit nevetése korán elárul.
Most járj koronkint víg remegésein
a szós koboznak nemzeti táncokat,
friss pörgetéssel megtepesztvén
a veled ölbekapó menyecskét.
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A HALDOKLÓ LEÁNY
M'óta megnyílt lyány-eszem,
sok legényen járt szemem,
s vlg maradtam.
Észrevévén vággyokot,
fellobtattam lángjokot
s elszaladtam.
Ámde hogy megsajditottam,
akiért most hervadok,
nálla nélkül, azt mondottam,
búmban meghalok.
Nem lelhetvén nyugtomat,
elhurcoltam kínomat
a szilasba.
Búmon függvén gondjaim,
beljebb vittek lábaim
a gallyasba;
s ott találván lomb színemben,
kit szivemben hordozok,
azt gondoltam, ijedtemben
mindjárt
meghalok.
Rám szögezvén zög szemét,
felmosolygta kellemét
orcájának.
Megköszöntött módosán,
ingert adván nyájasan
mély szavának;
s kérdvén, hogy zöld rejtekemben
Tán kegyesre vár'kozok?
Azt gondoltam, szigyenemben
Töstént meghalok.
Hallván, hogy nincs kedvesem,
s hogy csak búmat üzgetem
tébolygással;
vigasztalta szivemet,
ébresztgette kedvemet
egygyel-mássa l;
s vágyakodván vallására:
Szívéiül mit várhatok?
Ah! most, mondám egy szavára
Élek vagy halok.
Elkészítvén útjait,
végre titkos lángjait
megvallotta.
Ez fonnyasztó kétemet,
melly meglepte szívemet,

szétosztotta;
s átérezvén hő mellyemben,
melly szerencsés lyány vagyok!
azt gondoltam: örömömben
mindjárt meghalok.
Jó sokáig kínzottam,
mert illőnek tartottam,
habzásimmal.
Már harcokra duzmadott,
már alkukra olvadóit
gátjaimmal;
s minthogy hinni azt kezdette,
hogy hozzája langy vagyok,
csak meggyóntam, hogy érette
élek és halok.
Nincs azóta víg napom,
hogyha őt nem láthatom
gallyasomban.
Éjjel vászok kínzanak,
nappal gondok fojtanak
magányomban;
s hogyha karján álmaimban
mást csüggedni salygatok,
felserkentvén, kínjaimban
csaknem meghalok.
Már előre képzelem,
mint derül fel életem
gyötrelmébűl,
majd ha egyszer láthatom,
hogy hajnaluk nász napom
kétségébül;
s áh! ha végre szép nyakában
mint mennyasszony olvadok,
nincs mód benne, hű karjában
aznap meghalok.
Jaj! de még ez meglehet,
hosszú, hosszú két hetet
kell kiállnom,
a sok óraperceket,
mint esztendőezreket,
átszámlálnom!
Essetek ki életembűi
tik, tizennégy bús napok!
mert én addig szerelembűi
százszor
meghalok.
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VERSEGHY FERENC,
A NYELVTUDÓS

sak vetekedés az én életem még vénségemben is: pedig
egész életemben nem tudom, hogy bántottam volna valakit,
ha csak engemet balgatagul vagy gorombául meg nem támadott... talán tízszerte többet végeztem volna már ifjúságomtól fogva a Magyar Literatura előmozdítására, ha a
Magyar Tudósok a helyett, hogy úgy bántak volna velem...
segítettek volna tanácsaikkal... biztottak volna a helyesben... és okosan tartóztattak volna a helytelentűi... tudós czivakodásokra nem késztettek volna
és utamat kéz alatt vagy nyilván el nem állottak volna" (Magyar Nyelv IV.
124). Ezt írta egy évvel halála előtt életpályájának jellemzésére, amelyet részben nyelvészeti nézeteinek, grammatikai tanításainak védelmében, másrészt
pedig a nyelvújítás túlzásaival szemben folytatott szakadatlan harc töltött ki.
Már fiatal éveiben élénk érdeklődést mutatott a magyar nyelv kérdései
iránt. Közvetlenül fogsága előtt jelent meg első nyelvészeti munkája: „Proludium in institutiones linguae hungaricae" (1793), amely már részben tartalmazza későbbi felfogásának alapelveit. A Martinovics-féle szervezkedésben
való részvétel gyanúja miatt már börtönben ült, amikor Révai Miklós, későbbi
nagy ellenfele, a magyar történeti nyelvtudomány megalapítója elvetette a
könyvben kifejtett tanítását. Amikor kilenc évi raboskodás után megnyílt
előtte a börtön kapuja, visszatért a nyelvészethez, felvette a Révaitól odavetett kesztyűt, és 12 évvel első nyelvészeti munkája után Révai Miklós tanításának cáfolatául „A Tiszta Magyarság, avagy a csinos magyar beszédre és
helyes írásra vezérlő értekezések" címen megírta egyik legjobb könyvét (1805),
és ezzel egész életére elkötelezte magát egyrészt tudományos felfogásának
és tanításának védelmében, másrészt a magyar nyelv helyes müvelésének
érdekében folytatandó harcra. Az a közel két évtizedes harc, melyet részben
kora nagy nyelvtudósával, Révai Miklóssal, részben a nyelvújítás túlzóival
— köztük Kazinczy Ferenccel — folytatott, mindig emlékezetes szakasza marad a magyar nyelvtudomány történetének. Hangjának nemes tisztaságát,
a tudományos tárgyilagosságra törekvést a maga bölcs mérsékletével akkor
is megőrizte, amikor tanítását elvető ellenfelei a tudományos érvekből kifogyva, nem egyszer a személyi sértegetések méltatlan fegyvereihez nyúltak.
Révai és Kazinczy tekintélye nagyrészt megakadályozta, hogy munkája életében elismerést nyerjen, és tanítása megkaphassa a helyes értékelést. Mind a
kettőt az utókortól várta, azért fogalmazta meg sírfeliratát előre imigyen:
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„A sors elfojtván zöld rügyét,
Sírjában kezdi életét."
Születésének 200 éves évfordulóján adózzunk emlékének azzal az elismeréssel és hálával, amellyel a meginduló magyar nyelvtudomány — nem egy
tekintetben Révait is felülmúló — nagy tudósának, az egykorú magyar nyelv
legkiválóbb ismerőjének és fáradhatatlan művelőjének tartozunk.
Verseghy Ferenc nyelvészeti munkásságát, grammatikai tanításainak természetét — mint minden nyelvtudósét — az a tény határozta meg, hogy
milyen fogalmat alkotott magának az emberi társadalom legnagyobb kincséről:
a nyelvről. — Verseghynek Révaival szemben nagy érdeme, hogy a német
Herder tanítása nyomán világosan felfogta és hirdette a nyelvnek fejlődő,
a társadalommal együtt változó jellegét: „A nyelv a kultúrával majdnem minden században érezhetőképen megváltozott" — írta a Tiszta Magyarság-ban
(7). Ebből a helyes felfogásból kiindulva, határozottan fellépett Révai Miklóssal szemben, aki a régi magyar nyelvet kora magyar nyelvénél jobbnak, tökéletesebbnek tartotta, és a nyelvi tények magyarázatában, a nyelvtani szabályok megállapításában kizárólag a régi magyar nyelvre támaszkodott, annak
formáit tartotta irányadóknak és követendőknek. Verseghy elvetette Révainak
a régi magyar nyelvről vallott nézetét és nem méltányolta a tőle kezdeményezett történeti módszert, amely a nyelvi tények elemzésében és magyarázatában a régi nyelv szolgáltatta tanulságokat is figyelembe veszi. Cáfolta
Révainak azt az alapgondolatát, hogy a nyelvi szabályok megállapításában
egyedül a „Veneranda Antiquitas... est... unica magistra tutissima", azaz a
régi nyelv az egyedüli, biztos tanító, és ezzel szemben a Tiszta Magyarság-ban
leszögezte, hogy
az összes régi magyar kézírások és könyvek nem bírnak
elegendő tekintettel arra, hogy a nyelvnek helyességére és szépítésére nézve
az egész magyar nemzetnek törvényeket szabjanak" (7).
A régi nyelv iránti szeretettől elfogult Révaival szemben — s ebben jelölhetjük meg Verseghy másik főérdemét — helyesen az egykorú, élő nyelvre
támaszkodott, amelynek rendszerére és fejlesztését célzó művelésére nézve
sem az idegen nyelvek, sem a régi magyar nyelv nem lehetnek döntőbírók.
A „Magyar Grammatika, avagy Nyelvtudomány" című könyvében határozottan kijelenti: „A könyvszerzők egész gyülekezete az élő nyelvnek bírája
sehol sem lehet" (16). „A Filosófiának talpigazságaira épített Felelet" című
— talán legérettebb — munkájában (1818) bővebben is kifejtette a maga
nézetét: „...mindenik nyelv felfelé törekszik és így érezhetetlenül szüntelen
változik: helyesen következtethettyük, hogy nekünk, a midőn a nyelvet rendbe
szedni és művelni akarjuk, nem lehet okosan a régi nyelvhez folyamodnunk,
hanem inkább az analógiához kell fordulnunk, melly a most élő egész nemzetnek közönséges nyelvszokását magában foglallya" (145). — Verseghy
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„A Tiszta Magyarsúg" címlapja
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tehát nyelvi magyarázataiban és a nyelv művelésében az egykorú nyelvszokást, azaz a nyelvet használó „élő nemzedék köz akarattyát" tartotta „legfőbb, legbátorságosabb és eggyetlen eggy bírónak", és abból igyekezett a
nyelv szabályait elvonni és a maga nyelvtani rendszerét kiépíteni. Nem vitás,
hogy Verseghyt a nyelv történetével szemben mutatott elutasító felfogása
nem egyszer téves megállapításokra vezette, viszont az is igaz, hogy az egykorú, élő nyelvet nálánál jobban senki sem ismerte, és annak nem egy kérdésében helyesebben látott és ítélt, mint az élő nyelvszokást elhanyagoló és
csupán a régi nyelvre építő nagy ellenfele, Révai Miklós.
Verseghynek a nyelv mivoltáról vallott felfogását szerencsésen egészítik
ki a nyelv céljáról és annak műveléséről kialakított nézetei. A nyelv célját
legbővebben a fentebb említett Felelet-ben fejtette ki. A nyelv — írta — „alkalmas és jeles módgya annak, hogy magunknak a tökélletesedésre, a csinosodásra, az emberségre utat nyissunk, eggy szóval, emberi sorsunkhoz illő
culturát szerezzünk; az emberi nyelv... mennél eggyetlen eggyebb, annál felségesebb és böcsülhetetlenebb eszköze annak, hogy ugyanazon culturát embertársaink között elterjesszük" (13). A kultúra Verseghy értelmezésében az
észnek a felvilágosítását és a szívnek a nemes érzékenységét jelenti. „Mind
a kettőbűi, az észnek világosságábúl tudni illik, s a szívnek... érzéseibűi támad
a humanitás avagy az emberség, melly nélkül sem a magányos emberek, sem
a nemzetek boldogok nem lehetnek" (14). Verseghy szerint tehát a nyelv
célja végső fokon az emberség terjesztése. Lehet-e ennél magasztosabb célt
tűzni a nyelv elé? Bizonyára nem. Ebből a célkitűzésből következik az „a két
fő tulajdonság", amelyet a nyelvtől megkövetelt. „Hogy a nyelv a culturának
terjesztésére alkalmatos legyen, két fő tulajdonságának kell lenni, melyeknek
eggyike az értelmesség, a másika az érzékenység, avagy érzékenyítő erő"
(XIV.). Az előbbit az egyformaság, másképp az analógia biztosítja, mely azt
kívánja, hogy hasonló esetekben mindig ugyanazokkal a szavakkal, ragokkal,
képzőkkel, mondattani szerkezetekkel éljen a beszélő. A másiknak forrása
„a nyelvnek a regularitássa, törvényessége, melly az analógiátúl megszabott
grammatikai és mondattani törvények megtartásábúl támad" (uo.).
El nem hanyagolható érdeme Verseghynek az a tény, hogy a nemzeti
nyelv fogalmának kialakításában és ebből következőleg a nyelv művelésében
nagy súlyt helyezett a nemzeti nyelv sajátosságaira, ahogy ő nevezte azokat:
„a magyar nyelv nemzetiségeire". E nemzetiségek közül „némellyek — mint
írja — a nyelvnek csak a lelketlen testét, a többiek pedig eleven lelkét illetik"
(26-27). Az előbbieken a magyar nyelvnek a hallható és látható, külső tulajdonságait: hangrendszer, ortográfia stb., az utóbbiakon, „a magyar nyelv lelkén" nyelvünk belső törvényszerűségeit, a sajátos szófűzési módokat (például
a számnevek utáni egyesszám, a melléknévi jelző ragozatlan volta stb.) értette.
Ez a felfogása értetheti meg velünk a nyelvújítás bizonyos megnyilvánulásaival szemben követett magatartását. Nem csodálkozhatunk ezek után, ha az a
Verseghy, aki a legnemesebb célt tűzte a nyelv elé, aki az élő magyar nyelv-
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szokást, a nemzeti nyelv sajátságait mindenkinél jobban ismerte, s aki a nyelv
művelésében „a nemzet köz akarattyán" nyugvó nyelvszokást tekintette egyedüli bírónak, oly következetes és kérlelhetetlen harcot folytatott azokkal a
nyelvújítókkal szemben, akik figyelmen kívül hagyván azt a fontos tényt,
hogy a nemzeti nyelv hosszú fejlődés eredményeképpen alakult ki és vált a
közösség kincsévé, és elhanyagolván a nyelv sajátosságait, kellő indokolás
nélkül, gyakran kényük s kedvük szerint újítottak. Méltán írta róla nyolcvan
évvel ezelőtt Riedl Frigyes, hogy „Verseghy Ferenc volt az első magyar
nyelvőr" (Magyar Nyelvőr 9:501), aki fáradhatatlanul harcolt a nyelvújításnak
nemzeti nyelvünk sajátságait veszélyeztető túlzásai ellen.
Verseghynek a nyelv mivoltáról s annak fejlődéséről vallott helyes felfogásából származtak talpraesett — részben ma is elfogadható — tanításai,
de ugyanakkor ennek a felfogásnak nála jelentkező egyoldalúságából folytak
a tévedései is. Amíg Révai a történeti elvet tette uralkodóvá, elhanyagolva az
élő nyelvszokást, és ennek következtében jutott nem egyszer helytelen megállapításokra, addig Verseghy hibája az volt, hogy nem vette észre Révai történeti módszerében a hasznosíthatót, azt tudniillik, hogy a jelen nyelvtények
hosszú fejlődés eredményei, s így azok megértéséhez és helyes magyarázatához szükséges a régi nyelv ismerete is —, és így a régi magyar nyelv szolgáltatta tanulságok elmellözése megakadályozta a rendkívüli nyelvismerettel
és szorgalommal párosult tehetséggel megáldott Verseghyt abban, hogy a
saját korában még több tekintetben is ingatag magyar nyelvtani és helyesírási
rendszert végképpen megállapítsa.

Nincs elég terünk arra, hogy Verseghy Ferenc grammatikai rendszerét
kimerítően ismertessük, így csupán azt tehetjük meg, hogy tanításából kiragadjuk azokat a tételeket, melyek újak voltak, és elkeseredett vitákra szolgáltattak okot.
Fontosságánál fogva a legelső helyen kell említeni ezek közt az úgynevezett ikes igékről vallott felfogását. Révai — mint ismeretes — a régi magyar
igeragozás tanulmányozása alapján az ikes igékre nézve külön igeragozást
állapított meg, és e tanítás szerint az ikes igék 1., 2. és 3. személyre vonatkozó
ragjai: alszo/n, alszo/, alszik elütnek az egyszerű igeragozás személyragjaitól:
futo/c, futsz, fut. Révai a logika nevében szigorúan megkövetelte az ikes személyragoknak az ige felszólító és feltételes módú alakjaiban való következetes használatát. Verseghy a Tiszta Magyarság című munkájától kezdve minden
későbbi nyelvészeti tárgyú írásában bőven foglalkozik Révai tanításával, és
részben elfogadható, részben elfogadhatatlan indokok alapján ezt az igeragozást egyáltalán tagadja és elveti. Az ikes ragozás az ő szemében nem más,
mint az analógiától, a közszokástól való eltérés, tehát olyan hiba, amelyet
a nyelvből el kell távoztatni (vö. Tiszta Magyarság 96-114). Verseghy több
pontot magába foglaló indokolásából itt csupán két gondolatot emelünk ki:
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az egyik az, hogy a nép nyelvében meglehetősen ritkák az ikes formák (bizonyos területeken egyáltalán nem ismerik), a másik pedig az, hogy a régi nyelvemlékekben sincs meg oly tisztán és következetesen az ikes ragozás, mint azt
Révai és nyomában sokan mások állították. Verseghy tanításának eredményeként helyesnek tartotta az alszok, fázok, fürdők, fürdesz stb. alakokat és tagadta a felszólító módbeli fürödjek, fürödj, fürödjön, illetőleg a feltételes módú
fürödnék, fürödne formáknak a hibás voltát. Verseghy indokolásában akadnak megszívlelendő észrevételek: így például az, hogy az ikes és iktelen ragozás kérdésében az egykorú népnyelvben területenként nagyfokú eltérések
mutatkoztak, továbbá az, hogy a régi könyvekben megfigyelhető szokás —
amely egyébként is nagyon ingatag volt — nem lehetett döntő jelentőségű a
XIX. század első évtizedeiben kifejlődött igeragozásra nézve. Mindez azonban
egyáltalán nem volt elégséges ahhoz, hogy Verseghy az ikes ragozást a magyar nyelv megrontásának tartsa és egészében elvesse. Abban igazat adhatunk neki, hogy Révaitól és tanítványaitól ikes ragozásúnak mondott számos
igének a nem ikes ragozás szerinti formáját nem lehetett minden esetben hibának tekinteni, mint Révai tábora tette. Egykorú költőink és íróink gyakorlata
jórészt Verseghyt támogatta, ugyanis a felszólító és feltételes módban inkább
az iktelen alakot használták. Mindenképpen hibáztatnunk kell azonban Verseghyt az ikes ragozás mellőzéséért, holott a régi nyelvben és az egykorú
népnyelvben feltalálható ikes ragozás rávezethette volna arra, hogy az ikes
formák a nyelvnek természetes fejlődményei és azokban nem lehet megromlott alakokat látni, s így nagyrészt igazat kell adnunk Révai tanítványának,
Guzmics Izidornak, aki Révai igeragozási elveinek védelmében 1826-ban írt
terjedelmes értekezésében keserűen felpanaszolta a már halott Verseghyvel
szemben azt a tényt, hogy az 1821-ben írt és az egész országban tankönyvként használt „Magyar Grammatika, avagy Nyelvtudomány" című munkájával,
amelyben tagadta az ikes ragozást, az igék ragozása terén egyébként is meglévő zavart nem kis mértékben növelte (vö. Tudományos Gyűjtemény V.
15-16).
Verseghynek egy másik — már a mondattan területére tartozó — Révaival
szemben hevesen védelmezett tanítása a birtokos jelzős szerkezetek formájára
vonatkozott. Verseghy szerint ugyanis abban az esetben, ha a birtokos többes
számú, a birtokszón a többség kifejezésére nem kell a k többesjelet kitenni;
s így helytelenítette a Révaitól tanított és követőitől propagált a magyarok
hazájok, az emberek vezérök féle szerkezeteket. Verseghy szerint a birtokos
nevén kitett k többesjel világosan mutatja a többséget, felesleges tehát annak
a birtokszón való kitétele, s ezért a fenti szerkezetek helyesen így alakulnak:
a magyarok hazája, az emberek fejedelme. A Révaitól pártfogolt formákat
Verseghy nyelvrontásnak minősítette (vö. Magyar Grammatika 132-36). Verseghynek igaza volt abban, hogy a birtokszón használt k többesjel logikailag
nem motivált, de nem volt igaza abban, hogy hibásaknak minősítette és elvetette az ellenfelektől használt formákat; ugyanis a régi nyelv, amelyre Révai
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ezúttal is épített, jól ismerte ezt a szerkesztési módot, és feltehetőleg — habár
kis mértékben — Verseghy korának nyelvszokása is élhetett ilyen szerkezetekkel. Az egykorú költők gyakorlata Révai és részben Kazinczy tekintélye
ellenére inkább Verseghy tanítását látszott követni, és később az irodalmi és
köznyelvben valóban a tőle védelmezett szerkesztési mód állandósult.
Verseghynek lett igaza abban a vitában, amely a jelzői számnevek és
gyűjtőnevek után használt névszók (mint jelzett szók) egyes- vagy többesszámban való alkalmazása körül zajlott. Verseghy a régi nyelvben található
és Révaitól helyeselt — a jelzett szót többes számba tevő — szerkesztési
móddal szemben a számjeJzők után a jelzett szó egyes számú használatát
vitatta. Az irodalmi nyelvben megszilárdult gyakorlat szerint neki volt igaza,
de tévedett abban, hogy a másik szerkesztési módot, amelynek meglétét mind
a régiség, mindpedig az egykorú népnyelv részleges gyakorlata bizonyította,
mint romlott formát elutasította. Általában könnyű megállapítani, hogy az
egykorú nyelvszokást jól ismerő Verseghyt nem egyszer az vezette téves
következtetésekre, hogy a nyelvtörténet tanulságait nem vette figyelembe.

Verseghy Ferenc korában véglegesen megrögzített, kötelező erejű helyesírási rendszere még nem volt a magyar irodalmi nyelvnek. Az ellenkezések
és az azokat kísérő viták főképpen acéscs hangoknak a jelölésében, továbbá
ajottista és ipszilonista írásmód kérdésében csaptak a legmagasabbra. Az első
kérdésben az előző századokban kialakult katolikus helyesírás, amely a c hangot C2-vel, a cs-t a ma is használatos cs-vel jelölte, bizonyos mértékig még
Verseghy idejében is szemben állt a protestáns gyakorlattal, amely a c-t tz-vel,
a cs-t ís-sel jelölte, bár a fejlődés iránya kétségtelenül a ez és cs használata
felé mutatott. Verseghy első nyelvészeti munkájában későbbi nézetével ellentétben a c hangot tz-vel jelölte. A következő munkáiban azonban már ingadozás nélkül mindig a ez és cs jeleket használta és tanította, és ezzel az irodalmi nyelv helyesírásában norma-érvényűségre emelkedő szabály megszilárdulását segítette elő.
Révainak és Verseghynek a nyelvet érintő küzdelméből leginkább a Révaitól propagált, etimológikus vagy jottista lúdja, fonja, látja, tudja írásmódjára
és a Verseghytől használt ipszilonos lúdgya, fonnya, láttya, tudgya formákra
vonatkozó vita maradt emlékezetes. Verseghyről — miként arra már Riedl
Frigyes rámutatott — nem egészen helyesen úgy szoktak beszélni, mint a
fonetikus írásmód képviselőjéről. Valójában Révai és Verseghy ortográfiai alapelve lényegében nem ellenkezik egymással. Révai etimológikus írást akart, de
bizonyos mértékig ugyanazt akart Verseghy is, ahogy az a Feleletben leszögezett nézetéből világosan kitűnik: „A józan ortografia megkívánnya, hogy
mind a szavaknak, mind a képzőknek és ragasztékoknak gyökérbetűi az írásban hüven megtartassanak (mint például a d ezekben tudgya, nádgya). így
van a dolog némelly igéknek parancsoló módgyában is, mikor a / végzéshez
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nyomósítás helyett s ragasztatik mint tart, tartson, tartsanak, hol a t és s betűk
olly hangot adnak, melly a dupla cs betűnek hangjához hasonlít. Itt is tehát
rossz volna az említett igéket így írni tarcson, tarcsanak" (368).
A köztük lévő ellentét valójában a y-re vonatkozó eltérő felfogásukból
fakadt. Verseghy nem fonetikus okok miatt kerülte a Révaitól megkövetelt
alakokban a j írását, hanem azért, mivel a j-t etimologiailag nem tudta ezekben az alakokban megérteni. Verseghy ugyanis tagadta a y-nek „characteristicon", azaz „bélyegbetű" jellegét. Verseghynek részben igaza volt: a
tárgyas ragozás jelen idejű adja, futja alakjában és a harmadik személyű
birtokos alakokban lúdja, kalapja a j valóban nem etimologikus, tehát nem
„characteristicon". A felszólító mód írj, adj alakjaira nézve azonban tévedett,
mert azokban aj etimologikus. Mint ismeretes, Verseghy ipszilonista írásmódjával szemben Révai és követői — Kazinczyval az élükön — a jottista írásmódot juttatták az irodalmi nyelv helyesírásában diadalra.

Befejezésül vessünk még rövid pillantást Verseghynek a nyelvművelés
kérdésében kialakított és gyakorlatban követett elveire. Fiatal korában követett eljárása némileg ellentmondásba került érettebb korában kifejtett tanításával. Pályája kezdetén ugyanis helyesnek tartotta bizonyos, tőle „szendergő
gyökerek" néven emlegetett elavult, de még „nem holt" gyökereknek az elvonását, illetőleg felélesztését, mint például kegy, könny stb. Az így kikövetkeztetett rövid szavakból egész sort közöl a költők részére a Tiszta Magyarság
végén „A Cadentiák Lajstroma" cím alatt. Későbbi műveiben — különösen a
latinul írt „Analiticae institutionum linguae hungaricae" (1817) című részletes
grammatikájában — erősen hibáztatja ezt az eljárást, amelyre — mint mondja
— valamikor ő is számos példát adott. „Én magam is tellyes ügyekezettel
rajta voltam valaha — írja —, hogy az efféle nevekkel nyelvünket megbővítsem"; a túlzók és a puristák szertelenségei hamarosan elriasztották ettől az
eljárástól. A későbbi nyelvújítók közül nem egy — így például az elvonást
nagyon kedvelő Helmeczy Mihály — Verseghyre való hivatkozással menti a
maga eljárását.
Verseghy a nyelvnek tőle helyesnek tartott bővítését természetesen nem
ellenezte. „Kikeli... tanulnunk a szóformálás járását és reguláit, hogyazollyan
szókat, amellyek... az analógiának törvényei ellen formáitattak, nyelvünkbűi
kiirtsuk, s helyettek jobbakot mutassunk, vagy ha szükséges, formállyunk.
Ebbűl áll legnagyobbrészént, a mit a filológia nyelv-cultivátiónak nevez"
(Tiszta Magy. 43). Verseghy azok ellen harcolt, akik idegenből kölcsönzött,
elavult vagy koholt képzőkkel — a magyar nyelv természetével mit sem
törődve — indokolatlanul és az értelmesség rovására hibás szókkal, szerkezetekkel, mondatformákkal rakták tele a magyar nyelvet. A nyelvtudományi
munkásságát betetőző, filozófiai alapokra épitett Felelet-ében a nyelv bővítésének világosan a következő törvényeit szabja az újítók elé: „a homályos vagy
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egészen érthetetlen szóképzőket gondosan kerüljük; hogy azokkal, mellyek új
szavakat csak az igébűl szülhetnek, a nevekbűi új származékokat ne koholjunk és viszontag;... a puszta végzéseket, mellyek minden értelem nélkül
szűkölködnek, szóképzőknek ne nézzük;... és egyáltalán a szavaknak formátiójában a nyelvnek se mivolti tulajdonságait, se nemzeti járását meg ne
sértsük" (279 és 285).
Verseghy elítélte a túlzásba vitt purizmust, mert szerinte a purista hibázik,
amikor tűzzel-vassal irtja az általános emberi művelődésnek a szavait, mint
például „filosófia, sententia, protokollum" stb. Ahol a helyesen formált magyar
szók „nem elegendők arra, hogy a nevekedő culturának új ideáit tökélletesen
kifejezhessék, tartsák meg ott amaz idegen szót, mellyel egész Európa él, és
magyarosítsuk meg annyibúi, hogy képes legyen formativáinkat és inflexióinkat felfogadni" (Tiszta Magy. 43). Itt azonban bizonyos ellentmondást találunk Verseghy elgondolásában. Az idegen szókban nem látja az értelmesség
akadályait és elfogadja őket, de ugyanakkor a nyelvtől megkívánt értelmesség nevében hibáztatja az elavult szók és a tájszók felújítását, illetőleg általánossá tételét és az irodalmi nyelvben való meghonosítását. Az igazsághoz
azonban hozzátartozik, hogy Verseghy azokat, akik „régi és most már szokatlan, vagy csak némelly Vármegyékben ösmeretes szavakkal szeretnek
élni", nem számítja a „nyelvrontók közé", sőt Magyar Grammatika, avagy
Nyelvtudomány című könyvében ezzel kapcsolatban azt mondja: „... ha egyszer e szavak szótárokban, mint régiek és megyebéliek meg lesznek magyarázva... ezerszerte jobban meg is érdemlik, hogy közönségesen bevettessenek,
mint... az új gyökérszavak és helytelen származékok" (35).
Verseghyről megállapíthatjuk, hogy felülmúlta kortársait mint nyelvfilozófus. A nyelv mivoltáról, annak céljáról vallott felfogása és e felfogásból fakadó
nézetei közül nem egy ma is helytállónak bizonyul. Verseghyről mint emberről, tudósról a legszebbet írhatjuk, amit egyáltalán írni lehet. Vezérgondolata
az volt, hogy előítéletekből, büszkeségből ne ragaszkodjunk elvekhez: „az
egész Hazának fénnyét, az egész Nemzetnek hasznát [kell] tekintenünk" —
írta a Tiszta Magyarságban (21). Az igazságot, a haladást, a kultúrát igyekezett szolgálni. „Nagyobb böcsületünkre fog válni Maradékaink előtt — írta —,
ha írásainkból látni fogják, hogy magunkat hibáztató embereknek ösmerjük,
és hogy fáradozásainknak czéllya csupán csak az igazságnak nyomozásábúl
áll, mintsem ha minden mondásunkbúi azt veszik észre, hogy csalhatatlanságunknak mennyköveit dörögtettyük" (Tiszta Magy. 22).
Közvetlenül halála előtt nagy megelégedésére szolgált — mint maga írja
—, hogy Wagner Phraseologiájában „princípiumaim szerint vannak mind a
Magyar szavak, mind ezeknek kötései, mikor a Deák mondásoknak értelmét
kifejezik... Én részemrűl tökélletesen megelégszek avval, hogy egynéhány
jobbak és bölcsebbek munkámat meg nem vetik" (Magyar Nyelv IV. 125).
Terestyéni Ferenc
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4 Verseghy születésére vonatkozó bejegyzés
a szolnoki plébánia 1757-es anyakönyvéből

Szolnok a XIX. század első felében
(Lehnhardt Sámuel pesti rézmetsző müve)
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VERSEGHY FERENC,
A MUZSIKUS

oldy Ferenc 1865-ben, a költő Verseghy rehabilitálásakor, azt
állítja, hogy védence kiváló zenész, előadó és alkotó. Ezzel
szemben Major Ervin zenetudós a „Verseghy, mint dal- és
zeneszerző" c, 1925-ös dolgozatában kétségbe vonja a költő
zeneteremtő képességét. E két vélemény, mint Scylla és
Charybdis között kell a bíráló sajkával célhoz vészelnünk.
Abból indulhatunk ki: milyen az irodalom és milyen a zeneművészet helyzete a művelődésben. Az irodalom alapanyaga köznyelv. Még a leírás előtti
állapotban is, így „természeti" népeknél, a szóhagyomány, hitregék, ráolvasó
mondókák azért lehetnek a viszonylagos kultúra alapjai, mivel eszközeikkel,
a nyelv-használat fordulataival mindenki rendelkezik. Az irodalmat ez az
állandó közgyakorlat emeli a művelődési tényezők élére. Mikor leirttá, később
nyomtatottá válik a nyelv művészibb mintázása, az irodalom széles közösségbe kerül mindazzal, ami azonos technikai terjesztés tárgya. Tehát napiparanccsal, hirdetéssel, törvénytáblákkal, egészen a célzatos tudományig és irányregényig. A nyelvet mindenki megtanulja, s az analfabéta is általa részesül a
memorizált költészetben. Rajta leveleznek, vele szónokolnak, segítségével vitáznak. A nyelvtan kötelező a népiskolákban. Ha romlani látszik a nyelvhasználat, nyelvművelő, nyelv-védő intézkedések támadnak. Mindez okozza, hogy
a művészi irodalom és a gyakorlati nyelv alig szétválaszthatóan közlekedik egymással. Egyik feltűnő következménye az életbéli egybefolyásuknak, hogy
tudományos esztétikák is külön szokták választani a művészetektől az irodalmat, s hogy oly számos a középfokú jelenség gyakorlati írás és művészi írás
között (tanköltészet stb.). A egész tudomány írói feladattá lett, s ebben talán
az a legérdekesebb, hogy a képzőművészeti és zenei tudomány sem kerülheti
el az irodalmi vesszőfutást. Nemcsak itt, hanem általában az írói feladatok roppant tág terén alig lehet megvonni a határt művészi és nem-művészi között.
Végül: a nyelv-használat gyakorlati és művészi fokainak állandó közlekedése
okozza, hogy akkora tömegek veinek „érteni" az irodalomhoz, s az irodalom
mintegy életjelenségként nyúlik bele a mindennapokba, a művelődés fejlődésébe. Mindenütt sokkal több az irodalmi műkedvelő, mint a képzőművészeti
vagy zenei dilettáns, sokkal több, aki titokban vagy nyíltan, hozzáértés nélkül
foglalkozik írással, mint amennyien hasonló ambíciót táplálnak festészet, szobrászat vagy zeneszerzés terén.
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Ezzel szemben a zenei köznyelv birodalma jóval korlátoltabb. Ha példának
vesszük az ősi és régi zenélésmódot: a muzsika mindenütt szöveggel társul,
önálló szerkezetet nem ismer, támaszkodik. S amivel egyesül, az túlnyomó
részben költészet, vers. így még a zene formai ős-alapjaiból is kiesik a nyelvi
eredmények legnagyobb része, a prózai tömeg. Oka ennek a kényes válogatásnak, hogy zenére nem olyan értelemben van szüksége a napi életnek, mint
irodalomra és köznyelvre; a muzsika csak bizonyos emelkedettebb, érzelmileg
aláfestettebb alkalmakhoz társul. Ebben a vers-költészetnek felel meg, illetve
azzal egyesül az énekes műfajokban. Próza-szövegek zenésítése részint sokkal
ritkább, részint sokkal jelentéktelenebb. Ezáltal van a muzsikának hasonlóan
kivételes és ünnepélyes jellege, mint a versköltészetnek. Nem tartozik olyan
módon az élet napi használatú eszközeihez, mint maga a beszélő nyelv. A legdalosabb, szerelmes kislány is összehasonlíthatatlanul többet fecseg, mesél,
vitázik, veszekszik, tárgyal, mint énekel. Zenéhez — mint vershez, amivel a dal
szívesen egyesül — külön hangulat, hangoltság kell, a lélek húrjait éppúgy be
kell hangolni, mint a hangszer idegeit. Van ugyan — nemzetről nemzetre,
szélesebb értelemben kultúráról kultúrára — „anyanyelve" a zenének is, közhasználatú formulái, rendszere, nyelvtana, forma-mintái stb., de ezeknek semmi
közük a mindennapi értelmi közlekedéshez. Ezért annyival szűkebb a zene
hatásköre a köznyelvénél, ezért könnyebb feladat muzsikában szétválasztani
a művészit a talmitól, a formáitat a rögtönzéses szétesőtől. És ezért olyanynyival kevesebb — habár még mindig meglehetősen nagyszámú — a zenealkotó kontár, mint az irodalmi.
Fontos közössége irodalmi és zenei nyelvnek, hogy mindkettőnek gyökere,
forrása: a népi véna. Ahogy magas költészet nem képzelhető népi poézis
nélkül, úgy zeneművészet sem népi muzsika nélkül. És éppen a népdal példázza legérthetőbben azt az ősi egymásra-utaltságot, amelyben vers és ének
együtt születnek, egymást alakítják és csiszolják. Ahhoz, hogy a nyelvből
poétái formák támadjanak, a költészetnek szüksége volt a dallam segítségére;
s ahhoz, hogy az áradó dallamfolyam formai partokhoz jusson, szüksége volt
a versezet fékeire. Ami pedig a két művészet régi korszakaiban ilyen módon
kialakult: mint alapelv, termékeny kezelésmód, később is — egészen a mai
napig — jól beválik, szinte nélkülözhetetlen. A költemény zenei tényezője
éppúgy alapvető, mint az énekzene versbeli támasza, hangulatától, légkörétől
egészen a belső-külső rímelésig, kádenciáig, apró ritmikától föl a szerkezeti
nagy-ritmusig. Innen kölcsönözte aztán csaknem teljesen eszköz-tárát a szövegtől független, hangszeres zene, amikor önállósulni kezdett. És hasonlóan,
az elemi alapok módszeres kiszélesítésével, jutott magasrendű megoldásokhoz a nagyobb feladatokat végző énekes műzene. Körülbelül a késő reneszánsz
óta hat aztán egymásra és egymásba át élénkebben a felsőrendű, énekes és
hangszeres zeneszerzés. így esik, hogy például kultúránk egyik dicsősége,
a nagyklasszikus szimfónia magán viseli a nyugati népdalvilágnak számos
nyelvi és formai sajátságát, persze igen fejlett fokon.
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Könnyű e megfontolások után levonni a szükséges következtetéseket. Az
irodalom magasabbrendű alkotásainak megvannak ugyan a műhely-titkai; de
azok ismerete nélkül is jóval könnyebb közelférkőzni az írói szándékhoz, mint
a zeneművészihez. Amott állandó segítség, hogy a köznyelv és közgondolkozás
mindenki birtoka; a magasabb zeneművészet azonban, mialatt végigjárja fejlődésének útját, olyan dologi módszerekkel dolgozik, amelyeknek hű követéséhez állandó gyakorlatra van szükség a hallgatóság részéről. Mivel az irodalomnak gyakori tárgya: történelem, közérdek, hazafiság, erkölcs, lélektani
búvárlattal, élet-ismerettel, — az iskolák szükségszerűen foglalkoznak vele.
El sem képzelhető a nevelés irodalmi tájékoztatás nélkül. Ezzel szemben a zenei
köznevelés, még hogyha legteljesebb is, csak a költészeti emelkedettség kivételes viszonyaira szorítkozhat, ami azt jelenti, hogy kedély-fejlesztő, de nem
olyan értelemben élet-támasz és közérdekű, mint az irodalmi köznevelés.
A műzenei általános hozzáértésnek pedig akadálya, hogy a magasabbrendű
muzsika különleges művelődési cikk, ahhoz hasonlóan kell speciális kiképzés,
mint a vers-kultúrához, vagy méginkább a festészeti, szobrászati szakértelemhez. Hogy mennyire így van, tanúsítják a tények: irodalmi egyetem sehol sincsen, ellenben vannak zenei, képzőművészeti főiskolák. Az európai művelődés
területén az is könnyen tapasztalható: oly országokban, ahol a történelmi fejlődés nagyjában megszakítások nélkül kedvezett a műzenei közönség kialakításának és hagyományos átöröklésének, ott mai napig nagy keletje van a magasrendű műzenei előadásoknak. Míg ellenben kedvezőtlenebb történelmi sorsú
nemzetek körében, ahol a különleges zenei műveltség kialakítását és tradicionális továbbültetését katasztrófák, kiesések akadályozták, ott a tömegek nagyjában megmaradtak a zenei kultúra alacsonyabb szintjén. Nálunk, magyaroknál
a török hódoltság alatti hosszantartó, elemi védekezés, azáltal a kulturális fejlődésből való kiesés okozta, hogy soha többé nem tudtuk kellően pótolni az
elmaradásból folyó hiányokat műzenei téren. Manapság, annyi-annyi igyekezet, nevelő törekvés, jeles alkotás, iskolázás ellenére, még mindig meglehetősen kedvezőtlen a helyzetkép. Ha katasztert készítenénk zenei köztudatunkról, kiderülne, hogy jelentősen kisebb százaléknak tápláléka lakosságunk körében az értékes műzene, mint a művelődés élén járó országokban. Ellenben
irodalmi téren Magyarország közműveltsége jóval kedvezőbb képet mutat.
Miért? Mert az irodalmi hagyomány legvészesebb időkben is könnyebben
ápolható tovább, az kevésbé szakadhat meg, annak közérdekű mivolta szükségszerűvé teszi állandó tovaültetését. Ezek a körülmények hasonlóan érvényesek azokra az időkre is, amikor Verseghy fellépett és működött. Akkoriban
az irodalom, nemzeti reform-szellemmel, nyelvújítással egybefonódva, az
országos érdekek centrumában virult. Legjobbjaink az irodalom eszközeivel
„tsinositottak", vitáztak, bármi elnyomással szemben a hazai nyelvfejlesztését
látták leghathatósabb harci eszköznek. Ugyanakkor a magyar zene ügye igen
kevés gondolkozót, művészt foglalkoztatott. Népzenénk csaknem teljesen
ismeretlen volt, akkori társadalmi állapotaink megakadályozták, hogy a pa42

rasztság művelődésével törődni lehessen. Egy-egy ily irányú felszólítás (pl.
Kölcsey részéről) sivatagba hangzott el; Pálóczi Horváth vagy Csokonai egyegy — szinte véletlenül fölszedett — népi dallama olyan volt, mint tengeri
bárkás evezőjéről lehullott vízcsepp. Nemzeti zenekultúráról 1800 táján minálunk aligha lehet máskép beszámolni, mint fájó negatívumokkal.
Az ország műveltebb köreiben mégis igen élénk zenei tájékozódás volt
észlelhető. Nem is lehetett másként, hiszen a „birodalom" fővárosában, Bécsben akkor emelkedik tetőpontjára az európai műzenei stílus egyik legkiemelkedőbb teljesítménye. Haydnnek, Mozartnak és egy csomó kisebb, de hasonló
irányú komponistának számos híve, fogyasztója él hazánkban ezidőtájt. Nem
egy osztrák zeneszerző működik magyarországi állásban mint karmester, tanító.
Persze leginkább a németül beszélő notabilitások „udvarában". Költészetünk
„iskolái" között Kazinczy idején a „németes" végez legélénkebb munkát. Ott
Goethének, Schillernek van legnagyobb súlya. De amíg e német tekintélyek
— fordítás, utánzás révén — csak a hazai produkció élénkítésére, gazdagítására
szolgálnak, addig a párhuzamos bécsi zenei „klasszika" úgy tör be hozzánk,
mint folyadék a légüres térbe. Alig van mit kiszorítania, — az ifjú verbunkos muzsika részint nem számíthat versenytársnak, részint maga is Bécs felől és ottani
feldolgozásokban terjed. És elősegíti ezt a hódítást, hogy Iegmagyarabb érzésű
irodalmárjaink sem rendelkeznek a zenében leszűrt vagy honi ízléssel. Csokonai
dallamai között éppúgy foglalnak helyet német, németes, mint magyar, magyaros fajták. Amit Pálóczy Horváth úgy idéz: „magam csinálmányja", — egytőlegyig német lejtésű. Verseghy zeneízlése pedig egyoldalúan és csaknem kizáróan osztrák gyakorlatot tükröz. Hozzá kell még tenni, hogy zenével is foglalkozó irodalmárjaink sorában akkor egy sincs, akinek bármi köze volna magasabb muzsikához. Az aránylag legképzettebb muzsikus köztük éppen Verseghy — ő elmélettel is foglalkozik —, de semmi jelünk arra nézve, hogy
valaha is búvárkodott volna egyszerű dalnál emelkedettebb formákban. Semmi
nyoma nála Mozart vagy Haydn hatásának. Inkább arra lehet némi biztonsággal következtetni, hogy kedvenc muzsikája afféle osztrák népies dalanyag.
Ennek sem olyan kiemelkedő válfaja, mint — mondjuk — Papageno dalai
Mozart „Varázsfuvolá"-jában. De még a jobbféle bécsi daljátékok elterjedt
kupiéi sem; inkább az alpári nóták közkeletűségei, aminőkkel akkorjában házaló
énekesek járkáltak körül. Meg kell adni azonban: Verseghyt nem vezetik tisztára zenei szempontok. Az ő egész muzsikális elmélete és gyakorlata egyetlenegy irányt ismer csupán: az irodalomét. Teljes működésével azt szorgalmazza, hogy az egyoldalú, kátyúba került hazai költészet számára a megújulás,
növekedés, változatosság irányában adjon megfelelő lökést. S mivel ismeri a
poézis termékenyítő testvérviszonyát a dallammal: minél többféle ének-mintához óhajtja juttatni költészetünket. Hogy a melódiák németek vagy németesek,
az nemhogy zavarná tervében, sőt inkább megerősíti. Mert részben ugyanúgy
tartja, mint Kazinczy: a németség által kell megújítanunk egész kötészetünket,
a magyar Parnasszus útját német gránittal kell kiköveznünk. Verseghynek ez
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a merőben pedagógiai eljárása abból is világosan kitűnik, hogy sem dallamaiban, sem elméleti írásaiban nem törekszik eredetiségre. A melódiák vagy átvételek, vagy pedig német dalok változatai, — a teóriák szintén, német (berlini)
eredmények átültetése. Néhány eredetibb dallama sem más, mint akkoriban
elterjedt osztrák vagy berlini termékek parafrázisa. Ha zeneszerzőnek képzeli
magát, nyilván rajta lett volna, hogy olyik műve hangjegy alakjában, külön
ópuszként megjelenjék. Ilyenre mégcsak nem is gondolt. Költészetre vonatkozó,
elméleti munkáihoz, versgyűjteményeihez mellékel dallamokat, abból a célból,
hogy elősegítse zene által a versforma-reform előhaladását. Példát akar adni
költőtársainak: mi módon lehet jobban, könnyebben eljutni a magyar poézis
eldorádójába. Ezzel körülbelül Földi János és Pálóczi Horváth Ádám összegzőjének mutatkozik, ami elvi eljárását illeti. S annyira zenei a poétikai hallása,
hogy még helyesírásában is fonetikai alapra helyezkedik. De ahogyan szavait
megválogatja asszonáncban, rímelésben, ritmusban, sormetszetben: mindenütt
a muzsika vezérli, — költői paripájának abrakul melódiát ad. Parázzsal ezt a
táplálékot nem képes vegyíteni, de nincs is Pegazusa hozzá, mint Csokonainak.
Egészben igen vonzó jelenség, ott, a kezdetek próbálkozásai közepette. Kiegészíti Kazinczy törekvését, amely csaknem tisztára verbális és formális. Verseghy
a költészeti megújulás orfeuszi oldalát hangsúlyozza, emlékeztetve a költőt
dalnoki mivoltára, a bárdot, hogy ne legyen bárdolatlan.
Verseghy nem állt egyedül azzal a termékeny gondolatával, hogy zene
segítsége szükséges a magyar költészet felemelkedéséhez, az európai nagykultúrába való szerves beilleszkedéséhez. De elméleti alátámasztással és módszeres következetességgel egyedül ő vitte véghez ezt a tervezést. Eljárását
részletesen elemzi a Zenetudományi Tanulmányok IV. kötetében (1955) lévő
adattáram: „Nyugatias dallamok a XVIII. század végén és a XIX. század első
felében."
Molnár Antal
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VERSEGHY FERENC
FILOZÓFIAI NÉZETEIRŐL

me újjászületésünk korának egyik legnevezetesebb költője,
kinek kora dalait és dallamait széliében zengedezte, nem
tudva, nem kérdezve nevét, míg viszont azok, akik nevét
tudták, azt készakarva agyon hallgatták."
Ezeket a sorokat írta Toldy Ferenc a magyar jakobinusok
költőjének, Verseghy Ferencnek költeményeiből maga öszszeállította kiadása elé. Hiába hívta fel azonban Toldy az olvasók figyelmét
az elfelejtett Verseghyre — hangja pusztába kiáltott szó maradt. Valami megkövesedett közöny, feloldhatatlan előítélet fogadta szavait, melyek nem tudták
semmissé tenni a Verseghy felett egy emberöltővel előbb már kimondott ítéletet: paphoz méltatlan írásokat adott ki kezei közül, fel akarta fordítani a régi
rendet, magyartalan volt, istentagadó, jakobinus. Pedig Toldy maga is hallgatott a versek szerzőjének világnézeti, politikai állásfoglalásáról, és meg sem
pendítette azt a húrt, mely hallatta volna a francia felvilágosodás e magyar
követőjének merész hangját. Ez a gondolkozásmód, ezek a nézetek Verseghy
egész költői és tudományos működését átszövik, és tisztázásuk nélkül minden
értékelés, melyet életművéről kívántak adni, hiányos és megalapozatlan maradt.
Verseghy sohasem nevezte vagy tartotta magát filozófusnak; azt írja magáról, hogy csupán „a józan és a természeti tudományok doktora". A teológia
hamarosan szűk lett számára. Hatalmas tudásszomja minden tudomány iránt
érdeklődővé tette. Talán nem volt a kor tudományának olyan ága, amelybe
bele ne kóstolt volna. Egész sor nyelven tudott. Azt mondták róla, hogy egy
hét alatt képes egy nyelvet megtanulni. A matematikától kezdve a zeneelméletig minden tudományt művelt. Bizonyára eredetiben, a kor forradalmainak
nyelvén, franciául, olvasta az új tanokat, melyeknek magvait az enciklopédisták vetették el. Látta, a filozófia mint tépi el évezredes bilincseit, és mint
szűnik meg a teológia szolgálólánya lenni. Századának, a 18. századnak első
felében jön létre Franciaországban az a harcos filozófiai arcvonal, mely éles
támadást indított a Bourbonok hűbéri monarchiája és a klérus ellen. Ez a filozófia az ész filozófiája. Azt állítja magáról, hogy fel tud fogni mindent, ami a
világon van, hogy a tudás alapja a tapasztalás. Ez az irány Bacon, Hobbes és
Locke filozófiájából indul ki, és Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Holbach és Helvetius tanításaiban folytatódik.
Történelmi tanulmányai világossá teszik előtte, hogy a francia forradalom
győzelme megváltoztatta az öröknek vélt társadalmi rendet, elsöpörte a feudalizmust, és bebizonyította, hogy semmi sem örök a világon. Az ideológiai
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támadást a régi, avult rend ellen a felvilágosult filozófusok kezdik el, akik
rohamra indulnak a hűbéresség ellen, és nem kímélik fő támaszát, a katolikus
klérust sem. A materialista gondolkozók minden régit, így a vallást is az ész
ítélőszéke elé állítják, és azt vallják: ha a hűbériség és a vele szövetséges
egyház eltűnik a föld színéről, akkor az emberiség természetének megfelelő
társadalmi rendet alakit ki, és boldog lesz. Ezeknek a gondolatoknak hatása
egész Európában tovagyűrűzött, és hullámokat vert. Nálunk, Magyarországon
az első magyar köztársasági mozgalom volt az első durván eltiport palántája
a francia forradalom által elvetett magnak, Verseghy Ferenc pedig egyik lelkes kertésze a forradalmi eszmék alig meggyökeresedett palántájának.
A magyar jakobinus mozgalom azonban erőtlen volt, és csak szűk réteget
tudott mozgósítani. A viszonyok éretlenek voltak a polgári haladás plebejus
forradalmi útjára. Ezen az úton csak egy maroknyi élcsapat járhatott. A „souverainité de la raison": az ész mindenhatóságának elve, a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavai, a babona és a vallási fanatizmus elleni harc e
maroknyi élcsapatának azonban olyan harcosai akadtak, mint Martinovics,
Laczkovics, Batsányi, Kazinczy, — a legjelesebbek, és köztük Verseghy is.
Természetesen nem vállalkozhatom egy rövid cikk keretében arra, hogy
Verseghy filozófiai nézeteit a maguk teljes bonyolultságában megmutassam,
csupán arra teszek kísérletet, hogy néhány művének alapján rámutassak arra:
a kor leghaladóbb nézetei mikép oldódnak fel Verseghynek a magyar jövendőt formálni kívánó koncepciójában. Verseghy ugyanis nem volt szolgai
másolója, kritikátlan szócsöve a francia felvilágosodás eszmevilágának. Jól
ismerte a magyar viszonyokat, tudta, hogy mit hogyan kell és lehet felhasználni a francia talajból nőtt filozófia ezerszínű virágaiból. Szomorú sorsú műveinek tragikuma abban van, hogy a világi és egyházi hatalommal, annak
Magyarországon akkor még teljében lévő erejével nem vetett számot. Ezért
jutott máglyára Miliőt történelmi művének Verseghy tollából származó fordítása a hozzá fűzött „Értekezések"-kel együtt, mely Verseghy hitvallása a francia
felvilágosodás eszméi mellett.
„A VILÁGNAK KÖZÖNSÉGES TÖRTÉNETEI"
A 18. század végén egy Franciaországban közkedvelt könyvet kezdtek
nálunk is forgatni. A könyvet Claude Francois Xavier Miliőt írta. Miliőt a jezsuita
rendből eltávolított pap volt, aki egyszerű közkatonája lett a francia felvilágosodásnak.
Az „Éléments d' histoire générale" című műve 1772-ben jelent meg, a teljes
kilenckötetes kiadás pedig 1773-ban. A könyv történelemszemléletének gerincéül Voltaire nézeteit fogadta el Miliőt. A nagy gúnyolódó egyházellenes tanításait egy tudós történelemkönyvbe szőve nem nagyon szívelhette az egyház.
A spanyol inkvizíció „in effigie" felakasztotta a könyv szerzőjét, és az akasztás
alkalmával nagy ceremóniát rendezett.
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Verseghy mellszobra a szolnoki Tiszapartorí '
Borbereki Kováts Zoltán alkotása (Dobos felv.)

47

A Verseghy gimnázium bejárata
(A gimnázium fotószakosztálya
— Deák felv.)

Verseghy sirja
a szolnoki temetőben
(A gimnázium fotószakosztálya
— Schlammadinger felv.)

Ezt a „bűnös" könyvet fordította magyar nyelvre Verseghy. A fordítás a
haladó gondolkodású hazafiak ösztönzésére készült. „Batsányi János úr vala,
aki engem arra bírt, — írja Verseghy — hogy Millot-ot magyarra fordítsam."
„Élőmbe terjesztette még 1787-dik esztendőben Bessenyei úrnak az ő »Magyarságában« foglalt intéseit, melynek egyike Miliőt történet könyvének fordítását
is javasolja."
Az első kötet megjelenését a második kötet követte, a harmadik kinyomtatását azonban a katolikus klérus megakadályozta.
Verseghy az első kötet végére tíz tanulmányt írt „A magyar fordítónak
értekezései a legrégibb nemzetekről" címen. A papság hallatlanul felháborodott
az „Értekezések" istentelen hangján. 1792-ben Szeitz Leó jezsuita rontott neki
Verseghynek, s ugyanabban az évben rendtársa, Alexovics könyvet írt ellene:
„A könyvek szabados olvasásáról két fő czikkely" címen. Az „Értekezések"-et
aljasoknak, hazugoknak nyilvánítja, „a leggyalázatosabbaknak, melyek eddig
nyomtatásban megjelentek", Verseghyt pedig elvetemült istentagadónak bélyegzi. Alexovics szerint „nincs tudomány, csak ami a Bibliában van; Aristoteles és Platón is Mózestől lopták filozófiájukat".
Verseghy röpiratban válaszolt a névtelenül megjelent könyvre, azonban a
cenzúra a röpiratot felsőbb utasításra nem engedte kinyomni. Verseghy üldözése elkezdődött, — Riethaler, a hercegprímás kedvelt embere feljelentette,
hogy „vallásellenes" tanításokat hirdet. „Ez a könyv — írta Riethaler — a leggonoszabb és legveszedelmesebb munka, mely a 18. században megjelent, és
lényege az, hogy a vallás babona és csalás."
A hercegprímás tanácsára a király a Millot-fordítást az „Index Theresia«Ms"-ba, a tiltott könyvek közé soroztatta, és az összes példányokat elkoboztatta azzal, hogy „veszedelmesek az erkölcsre".
Nemcsak a könyvet kobozták el, — Verseghyt három hónap fogságra ítélték, és ezt papi börtönben kellett eltöltenie. Nagyszombatba vitték, ahol puhítására Kluch József kanonokot jelölte ki a primás. Ez minden erejét latba
vetette, hogy a tehetséges és jótollú Verseghyt az egyház oldalára állítsa.
Verseghy eleinte hajthatatlan volt, mire Kluch megvesztegetéssel próbálkozott:
nagy jutalmat igért az egyház nevében, ha visszavonja az „Értekezések"-ben
írottakat. „Retractatio"-jában azonban Verseghy könyve tételeit nem cáfolta,
csak kijelentette róluk, hogy az egyház ellen szóltak. Nem ismerte el, hogy a
tudomány csak addig igaz, amíg a Bibliával összeütközésbe nem kerül, de tudta,
hogy addig nem szabadulhat, míg legalább színleg nem enged a klérusnak.
Miről is szólnak az „Értekezések", melyek miatt annyi kellemetlensége
volt Verseghynek?
Legelőször le kell szögezni, hogy az „Értekezések" Voltaire eszméinek
hatását mutatják. Voltaire a történelmet a hősök és azok tettei, mozgalmai
köré csoportosítja, szerinte a történelem az emberi ész, az értelem története.
Verseghy előszavában meghatározza a történettudomány feladatát. Az igaz
történetíró, vallja, „a valóság mellett híven megmarad". Távol kell tőle álljon

a nemzeti gyűlölség, a vallásos érzület („religióbéli buzgólkodás"), a „nyereségvágy és a rossz, melytől az igazság barátjának félni kell." Száműzi tehát a
történelemből a teológiát és a természetfölöttit. Deista álláspontot foglal el,
kikapcsolja az egyházat, az isten és ember közti közvetítőt a történelemből,
istent személytelennek képzeli el, aki nem avatkozik a világ dolgaiba. Történetfelfogása azért ellentétes az egyházéval, mert az egyház álláspontja
szerint a történelem menete isten rendelése.
Az „Értekezések" tíz fejezetre oszlik. Mindjárt az elsőben olyan alapvető
megállapítást tesz Verseghy, hogy az emberek kezdettől fogva társadalomban
éltek. Elutasítja a „magános vadember" meséjét, és ezzel együtt az első emberpár bibliai mondáját is.
Az emberi nyelv, a beszéd kialakulásának kérdésében is állást foglal.
Rendkívüli jelentőségűnek tartja a beszéd kialakulását a fejlődés szempontjából. A beszédet „jelbeszéd" előzte meg — állítja —, melyet később váltott fel
a hangnyelv. Közvetlen kapcsolatba hozza Verseghy a nyelv fejlődését a
munkával, és kijelenti, hogy a beszéd a fejlődés menetében előbbi, mint a
munka. Ez természetesen tévedés, de nem von le semmit abból a tényből,
hogy Verseghy a nyelv fejlődését a munkával hozza szoros kapcsolatba. Ez a
felfogás a maga korában forradalmi, és — tegyük hozzá — tudományos igényű
volt. Az „Értekezések"-ben Verseghy több szempontból túlhaladja Miliőt filozófiai álláspontját, és itt-ott a holbachi materialista álláspontot képviseli. A valláskritika francia mesterétől veszi kritikai módszereit, de sohasem a katolikus
valláson példázza a vallási tételek tarthatatlanságát, hanem a primitív vagy
keleti vallásokat vizsgálja.
A régi népekkel — írja — elhitették, hogy a törvények istentől valók.
Az egyiptomiak azzal csapták be a népet, hogy a törvényeket Hermestől
vették, a zsidók, hogy Mózes istentől kapta. Keserűen kiált fel Verseghy:
„Ám de vaj mi nyomorult politika az embereket költemények által meghódítani
és országolni akarni?" Az emberek szemei előbb vagy utóbb kinyílnak, és ha
rájönnek, hogy megcsalták őket, megvetik mindazokat a dolgokat, amelyek
„ily csalárdsággal bemocskolt kezektől származnak".
Elmondja, hogy lassan az emberek törvényhozása a papok kezébe vándorolt. A papok magukat isten szolgáinak, eszközeinek és személyes képviselőinek hirdették. Tőlük függött a királyok és hadvezérek választása, tőlük a
háború és béke, tőlük a „polgári rendtartás". Ők adtak választ istenük nevében
a királytól a koldusig mindenkinek, akik „isten bálványától tanácsot kértek".
Verseghy azt állítja, hogy eleinte a papok maguk sem hittek a vallás isteni
voltában, később azonban hinni kezdték, amit elődeik a szent könyvekben
rájuk hagytak. Hasztalan volt aztán — írja — a bölcsek és nagy elmék igyekezete, hogy leleplezzék a papokat, és a társas életet boldoggá váloztassák.
„Felingereltetett ellenek (A nagy elmék ellen. T. Gy.) vélt ájtatosságból vagy
ál hazaszeretetből a köznép és a nemesség alacsony gondolkozása része is."
A vallás eredetéről is beszél Verseghy az „Értekezésekében. Megállapítja,
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hogy a vallás nem öröktől fogva van, mint azt a papok állítják, ezzel azt akarva
igazolni, hogy örökké lesz is. „A vadságban élő ember sem istent, sem isteni
szolgálatot nem ismer" — írja. A vallás nem a haladatból származott, hanem a
félelemből. A természet erőitől való félelem vitte az embert a vallásosság
útjára. Ez a megfogalmazás meglepően világos és Verseghy korában haladó
materialista felfogás. Persze a primitív ember természettel folytatott harcáról,
kiszolgáltatottságáról a természet erőivel szemben mit sem tudott.
A papok — magyarázza tovább Verseghy —, akiknek hivataluk volt, hogy
isten szavát közvetítsék, nem engedték ki ezt a jogukat kezükből, és „érdekeik
kocsija elé fogták a természeti jelenségek által kiváltott félelmet. A mennydörgés és a villámlás jelenségeit: a földrengést, a nap és holdfogyatkozást, az
üstökösök megjelenését az égbolton arra használták fel a papok, hogy a pallérozatlan embert rémületbe ejtsék11 —, vallásossá tegyék, és a világ végét hirdessék neki.
így jutott el az ember — Verseghy szerint — arra a gondolatra, hogy a
láthatatlan és a világ felett uralkodó gonosz lélek létét elhigyje. A gonosz
istenek mellé a vadember ellensúlyozásként jótevő isteneket kezd kitalálni.
Ez az isten azonban még nem mindentudó, nem mindenható, nem mindenütt
jelenlevő, nem az az isten, aki a világot alkotja, nem kormányozza a mindenséget. Ez az isten csak egyes helyekre visel gondot. Az isteneszme kialakulását Verseghy alapos elemzésnek veti alá: „...igen hihető — írja —, hogy a
világ első nemzeteinél a több isten tisztelete az egy isten imádást sokszáz esztendőkkel megelőzte." Ez a(kijelentés szintén szembehelyezkedik a hivatalos
teológia álláspontjával, amikor nem az egyistenhitet ismeri el a legősibb hitnek.
A jóról és rosszról elmélkedve kifejezi azt a harcot, melyet a tudománynak
kell folytatnia a tudatlanság ellen: „Ki legyen köztük elvégre a bíró? A józan
ész? Ennek a mi bölcseinknél fájdalom csak szolgálóskodni kell."
Az ész mérlege van Verseghy kezében. A történelem tényeit aszerint értékeli, hogy ésszerűek-e, elfogadhatók-e, bizonyíthatók-e? Az „Értekezések" ben is ezzel a mérleggel mér, és ezt a mérleget megsemmisíteni nem lehetett
semmilyen erőszakkal sem.
Az első magyar köztársasági mozgalomban történt elfogása és elítélése,
a Millot-fordítás és az „Értekezések" nyilvános elégetése sem törte meg. Nyolc
és félévi börtön után újabb művel áll a közönség elé.

„AZ EMBERI NEMZETNEK TÖRTÉNETEI"
Ez a műve 1810-ben jelent meg azzal a céllal, hogy — mint azt az előszavában írja — megvizsgálja azt a fejlődést, melyen az évezredek alatt az
emberiség átment, továbbá, hogy a nemzeti kultúrát az anyanyelven írt könyvvel szolgálja.
Tudományos pontosságú megfogalmazása az emberi társadalom kezdeteiről így szól: „...ember társadalmi szervezettség nélkül sohasem volt és soha51

sem élhetett. Még a természet legalacsonyabb állapotában is találunk bizonyos
rendtartást." Az emberi nemzet fejlődik — írja — és ez a fejlődés törvény.
A fejlődés okát az emberek természetében és az éghajlati viszonyokban látja.
A változás tehát szintén törvény. A történetíró elé dialektikus feladatot tűz:
ezeket a változásokat megfigyelni úgy, hogy az emberi természetet sohase
hagyja figyelmen kívül. Ezt a holbachi koncepciót kiegészíti a montesquieui
klímaelmélettel, mely szerint az egyes országok politikai szervezete nagyobbrészt a természeti viszonyoktól függ.
A természet folytonosságának filozófiai elve alapján állva kijelenti, hogy
a természet nem más, mint egyes jelenségek hézagnélküli láncolata. A természetben tehát a különböző megjelenési formák nincsenek egymástól elválasztva.
Az élőlények egymásmellettiségének avult nézete helyett az egymásutániságot, a fejlődést hirdeti, mely a fajok egymásközti átmenetének következtetését
vonja maga után.
Ez a gondolat Diderot-néX merült fel ilyen megfogalmazásban, és bizonyos,
hogy Verseghy a nagy enciklopédista hatására építi be művébe. Megállapítja
az ember és az állatvilág hasonlóságát, de ugyanilyen élesen a különbözőségét is. Elég bátor kimondani a szót: az ember az állatvilágból származik, de
különbözik annak legmagasabbrendű tagjától, a majomtól is. „Még attól a
nagy majomtól is különbözik, melyet vadembernek nevezünk és mely közül az
összes állatok között a legjobban hasonlít."
Az ember megismerheti a világot — jelenti ki —, mert „szférája az egész
föld és az egész ég, egyszóval az egész mindenség. Be tud ő hatolni eszével
ennek legmélyebb részeibe és hasznát tudja venni mindennek, ami abban szemébe tűnik." Ez a megállapítás a világ megismerhetőségének gondolata.
Merész állítás, mely az első szótól az utolsóig Verseghy materialista ismeretelméleti álláspontját bizonyítja.
A tanulásban látja Verseghy az emberiség sorsának egyre tökéletesedő
menetét. Ez visz az ész uralmának megvalósulása, az ész mindenhatóságának
világa, — a francia forradalom, a felvilágosodás eszmevilága felé.
Számos értékelésre méltó gondolata közül még egyet szeretnék kiemelni.
A változás törvényének tételei nemcsak az egyes emberekre, nemcsak a
népekre, hanem az emberek gondolkodására is vonatkoznak, — hangsúlyozza
Verseghy. Változnak az emberek vélekedései, szokásai, rendtartásai, változnak erkölcsei is. Az erkölcsök változásának hangoztatása szintén szembeszegülés a keresztény világnézettel, mely az erkölcsök örök voltát hirdeti.
A keletkezés és elmúlás váltja egymást az egyes ember, a népek, a társadalom életében: „Míg itt (az emberiség - T. Gy.) virágai hervadnak, — írja —
lehullanak, amott rügyei fakadnak, hasonlóan ahhoz a mesebeli fához, melynek
ágain az évnek négy változása, a tél, a tavasz, az ősz, a nyár egyszerre uralkodnak."
Materialista és dialektikus elemek felcsillanását mutatják Verseghy más művei is. De nem maradt hatástalan gondolkozására az utópista szocializmus sem.
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„A KACZA1FALVI"

Elfelejtett regényében, a „ Gróf Kaczaifalvi László, avvagy a természetes
ember" -ben Rousseau eszméit hirdeti. Rousseau kora társadalmának romlottságát, a civilizáció okozta nyomorúságot azzal akarta orvosolni, hogy a természethez való visszatérést tanácsolta az embereknek. Olyan nevelést kell biztosítani már a gyermekeknek is, hogy ne ismerjék meg az emberek közti
különbségeket, ne ismerjék meg az elnyomást és szolgaságot: azaz természetesen kell őket nevelni.
Verseghy Rousseau nyomán azokat az embereket ábrázolja regényében,
akik „visszatérnek a természethez". Egy kis területen, magas hegyekkel körülzárt völgyben olyan világot alkot — fiatalkora álmainak világát —, ahol nincsen különbség ember és ember között. Ebben a völgyben a közös munkával
szerzett javakat közösen fogyasztják el az emberek, egymást becsülve, egyetértésben élnek. De azt, hogy a valóságban hogyan lehet ezt a világot megalkotni, nem tudta és nem is tudhatta Verseghy.
Még hitt abban — ugyanúgy, mint a seholsincs ország, az utópia álmodói —,
hogy a társadalmat úgy is meg lehet változtatni, hogy a polgári rend, amely
eszményképe volt, megvalósul, fennmarad. Ez a polgári társadalom azonban,
amikor az uralmat megszerezte és megszilárdította, épp úgy elnyomó és kizsákmányoló lett, mint elődei, és a nyomorúság, szegénység, háború és vérözön áradatát zúdította a világra. Verseghy azonban ezt nem érte meg.
Budai házacskájában visszavonultan, szegényen, elhagyottan halt meg 135
esztendeje. Az egykorú feljegyzések elmondják, hogy utolsó útjára a nép kísérte
el, — az írók nem jelentek meg temetésén.
Tordai György
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VERSEGHY FERENC
1757 - 1822

(Bibliográfiai vázlat)

MÜVEI
Verseghy Ferenc
Almarik erdélyi herceg avagy a szebeni
erdő. Pest, 1813.

[Verseghy Ferenc]
Epitome institutionum grammaticarum
linguae Hungaricae. Tom. 1-5. Budae, 1816.

[Verseghy Ferenc]
Analiticae institutionum linguae Hungaricae. P. 1. ; Etymologia... P. 2.; Syntaxis... P. 3. ; Usus aestheticus linguae
Hungaricae. Budae, 1816-1817.

[Verseghy Ferenc]
Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulás epitomes concinnatae in
usum Gymnasiorum regni Hungáriáé. Budae, 1816.1818.1820.1822.

Vferseghy] F[erenc]
Báró Külneki Gilméta kisasszony, és
Aranypataki György. Érzékeny történet.
[Eredetije Montolieu, Isabelle de: Caroline
de Lichtfield német fordítása.] Pest, 1808.

Verseghy Ferencz
A' filozófiának talpigazságira épített felelet... a Hazai Tudósításokba iktatott kérdésekre... a' nyelvmüvelésnek mivoltárul
és akadállyirul. Budánn, 1818.

Verseghy [Ferenc] Franciscus
Dissertatio de versioné Hungarica Scripturae Sacrae cui specimina correctae atque
ad Vulgatam exactae versionis una cum momentis exegetico-philologicis emendationum in traductione Káldiana [Káldi György]
instituendarum subiuguntur. Budae, 1822.

[Verseghy Ferenc]
Gróf Kaczaifalvi László avvagy a természetes ember. Egy igen mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet. A Magyar
Aglájának szerzője által. Pest, 1808.
Verseyhy Ferenc
Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember. Egy igen mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet. [Regény.]
(Bev. Mikszáth Kálmán.) 111. Kőszeghy—
Winkler Elemér. Bp. [1911]. /Magyar regényírók képes kiadása [1]./ U. a. Magyar
írók arany könyvtára sorozatban.

[Verseghy Ferenc]
Egy jó szívből költt szatíra avagy Feddő
költemény a'magyar literaturáról. H.n.1791.
[Verseghy Ferenc]
Az emberi nemzetnek történetei mellyeket a' magyar nemességnek hasznos mulatságára öszveszedett egy Emberszerető
Hazafi. 1—3. köt. Budánn, 1810-1811.

Verseghy Ferencz
Háladatos örömdal, mellyet Puchói
Marczibány Istvány urnák és kegyelmes
hitvesének... tiszteletére a budai klastromban énekeltek... Pest, 1806.

Verseghy Ferencz
Emlékeztető Oszlop azoknak a hazafiaknak tiszteletére, akik az ország előtt jun.
11. és 12. 1790. a hazanyelvnek bevétele
mellett szólottanak. H. n. 1790.

Verseghy Ferencz
Halotti tisztelete néh. Nméltgu Marczibányi Istvány urnák... Buda, 1810.

[Verseghy Ferenc]
Emlékeztető Oszlop... Baronissa Vesselényi Máriának... emelt gróf Széki Teleki
Ádám. Kolozsvár, 1786.

VferseghyJ F[erenc]
Kellemetesen mulató nyájaskodások V.
F. verses elbeszéléseiből. Pest, 1806.
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Verseghy Ferencz
Kellemetesen mulató nyájaskodások - verses elbeszéléseiből. /Az 1806-iki első
kiad. után./ Esztergom, 1888. /Mulattató
zsebkönyvtár 52./ Uj kiad. u. o. 1893.
Verseghy Ferenc
Kiadatlan tanitókölteménye. [Közölte
Gálos Rezső.] Bp. 1941. /Irodalomtörténeti
Közlemények 51. évf. 1—2. füz./
Verseghy Ferencz
Kisebb költeményei. Kiad. Császár Elemér, Madarász Flóris. Bp. 1910. /Régi Magyar Könyvtár 24./

[Claud Frangois] : A világnak közönséges
története. 1. köt. A régi nemzetek. [Ford.
Verseghy Ferenc] [Pest], 1790. 219-245.1.
(Verseghy Ferencz)
Magyar Grammatika avagy nyelvtudomány, melyben a hazai nyelvnek sükeres
okokra épített regulái napkeleti nyelvhez
illő tanításrenddel mind és pontosan előterjesztetnek. A magyar nemzeti oskolák
számára. Buda, 1818.
Verseghy Ferencz
A magyar hárfásnak részént Aglájábul
vett, részént újonnan szerzett énekei fortepianóra. Két szakaszban. Pest, 1807.

Verseghy Ferencz
Költeményei. Összeszedte Toldy Ferencz.
Pest, 1865. /A magyar nemzet classicus
írói 25./

[Verseghy Ferenc]
A magyar hazának anyai szózattya az
ország napjára készülő magyarokhoz.
[Vers.] H. n. 1790.

Verseghy Ferencz
Kresznerics Ferencz versei, melyek az
1809-iki franczia eseményekre vonatkoznak. — — által énekre téve. /Szinnyei:
Magyar írók élete ós munkái./

Verseghy Ferencz
A Magyar Musának háladatos öröme
Herculesnek amaz öntött képzeténn, melylyet fels. urunk Jósef Magyar országnak
nádor-ispánnya a pesti nemzeti könyvtárháznak ajándékozott. [Vers.] Buda, 1806.

[Verseghy Ferenc]
A le-bilincsezett Prometheus Aeschylusból, egy régi görög dramatikus poétából;
mythologiabéli jegyzésekkel. Buda, 1792.
/A Budai Magyar Theatrum 2./

[Verseghy Ferenc]
Magyar Ortographia, avvagy írástudomány, mellyben a magyar betűknek helyes
kimondása és irása tanittatik. Bevezetés
gyanánt a magyar nyelvtudományba.
A nemzeti oskolák számára. Buda, 1816,
1817,1820,1821, 1840.

(Verseghy Ferencz)
Lexicon Terminorum Technicorum az
az Tudományos Mesterszókönyv. Próbaképen készítették Némelly Magyarnyelvszeretők. [Bev.]
Budánn, 1826.

Verseghy Ferencz'
Maradvánnyal és élete. [Kiad. Sághy Ferenc. Az életrajzot irta Sághy Sándor.]
Budánn, 1825.

Verseghy Ferencz
Magyar Aglája, avvagy Kellemetesen
mulató nyájaskodások külömbféle versnemekben. Buda, 1806.

[Verseghy Ferenc]
Mi a' poézis? És ki az igazi poéta? Egy
rövid elmélkedés, mellyben a' költésnek
mivolta, eszközei ... elő állíttatnak. — Horatius [Quintus Flaccus] Pizóhoz és ennek
fiaihoz irtt Levelével... és egynéhány költeményes enyelgésekkel. Buda, 1793.

[Verseghy Ferenc]
A magyar asszonyi nemzethez, úgymint
a' haza-gyermekek nevelőjéhez. [Előszó.]
Miliőt, [Claud Francois]: A világnak közönséges története. 1. köt. A régi nemzetek. [Ford. Verseghy Ferenc] [Pest], 1790.
III.—X. 1.

[Verseghy Ferencz]
Nagy nevezetű és nagy tekintetű Kolomposi Szarvas Gergely urnák mostoha ükömről kedves uram-bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései. [Regény.] Pest, 18041805.

[Verseghy Ferenc]
A magyar fordítónak értekezései a legrégibb nemzetekről. [Függelék.] Miliőt,
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Verseghy [Ferenc] Franciscus
Neuverfasste Ungarische Sprachlehre...
Mit einem Anhange... Pest, 1805. Buda,
1817. 1823.
Verseghy Ferencz
Neve napjára gróf Szapáry János urnák.
[Vers.] Musikára telte Haaz János Budán
27. December 1805. Buda, 1805.

Verseghy Ferencz
A' tiszta magyarság, avvagy a' csinos
magyar beszédre és helyes irásra vezérlő
értekezések. Követi ezeket a' cadentiák'
lajstroma, mellynek hasznát a' filológusok
és a' poéták eggyaránt vehetik. Pest, 1805.
Vferseghy] F[erenc]
Tisztelete... Marczibány[i] Istvány[nak]
... és Majthényi Máriá[nak]... ama két jeles
fundatiónak alkalmatosságával, mellyeket
a' betegek számára tettek. [Vers.] Buda,
1806.

Verseghy Ferencz
Összes költeményei. 1.
kisebb költeményei. Kiadják: Császár Elemér, Madarász Flóris. Bp. 1910. /Régi Magyar Könyvtár 24./

[Verseghy Ferenc]
Ungarische Rechtschreibung als Einleitung in die Ungarische Sprechlehre. Zum
Gebrauch der Nationalschulen. Budae,
1817.

Verseghy Ferencz
A philosophiának talpigazságira épített
Felelet... Buda, 1818.
[Verseghy] Vérségi [Ferenc] Franciscus
Proludium in Institutiones Linguae Hungaricae, ad systema Ádelungianum, genium
item linguarum orientalium, ac dialectum
Tibiscanam et Transylvanam exactas. Pestini, 1793.

(Verseghy [Ferenc] Franz)
Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche
der ersten Lateinischen und Nationalschulen im Königreich Ungarn, und anderen Kronlander. Ofen, 1817.1823.
[Verseghy Ferenc]
Universae Phraseologiae Latináé corpus
congestum a P. F. Wagner. Editio tertia
novissimis curis emendata et... Budae,
1822.

[Verseghy Ferenc]
Rikóti Mátyás, egy nyájas költemény,
mellyel e hires magyar versszerzőnek
pompás koszorúzása négysoru rhythmusokban előadatik. Pest, 1804.

[Verseghy Ferenc]
Vak Béla [II. magyar király] a magyarok
királlyá. A tőrténetirásbul vontt romános
rajzolat. Pest, 1812.

Verseghy Ferenc
Rikóti Mátyás. [Elbeszélő költemény.]
(Sajtó alá rend. Pauka Tibor, Kemény
László.) Bp. 1935. /Magyar irodalmi ritkaságok 32./

Verseghy Ferenc
Válogatott lirai költeményei. Összegyűjtötte, bev. és jegyz. ell. Madarász Flóris.
Bp. [1900]. /Magyar könyvtár 166./

[Verseghy] Vérségi Ferentz
Rövid értekezések a' musikáról VI. énekekkel. Bétsben, 1791.

[Verseghy] Vérségi Ferenc
Válogatott versek. (Szerk és jegyz. [ell.]
Vargha Balázs.) Bp. 1956. /Magyar könyvtár./

[Verseghy Ferenc]
Száz esztendőre szólló... Kalendáriom
1805-1905-ig. Pest, é. n.

Verseghy Ferencz
A világnak közönséges történetei. Buda,
1790-1791.

Verseghy [Ferenc]
Szemelvények
nyelvtudományi müveiből. Összeáll. Császár Elemér. Pozsony
— Bp. 1904. /Segédkönyvek a magyar nyelv
és irodalom tanításához 11./
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FORDÍTÁSOK
— ur után szabadon fordította és némely
keményebb kifejezésekre nézve megenyhitette [Verseghy Ferenc]. Pest, 1793. /Magyar Játékszín 4.

Cevellos Pedro
Hiteles előadása a spanyol történeteknek az Aranjuezi nyughatatlanságoknak
fellobbantásátul fogva a Bayoni Juntának
befejezéséig. [Ford. Verseghy Ferenc]
H. n. 1809.

Kotzebue, Augustus
A szerelem gyermeke, egy nézőjáték öt
felvonásban. — — ur után az originális
kiadás szerint. [Ford. Verseghy Ferenc]
Buda, 1792. /A Budai Magyar Theatrum
1. füz./

Dusch, [Johann Jákob]
Az Erkölcsi Leveleknek Második Része.
[Forrd. Verseghy Ferenc] Pesten, 1786.
Duval, [Alexandre]
Eduárd Skócziában, avvagy eggy szökevénynek az éjtszakája. Valóságos Történetbül csinált Nézőjáték három felvonásban, mellyet franczia nyelven irt — Ur, németre fordított szabadon Kotzebue Augustus Ur.németbül pedig magyarra Vferseghy]
F[erenc]. Pesten, 1805.

A' Ló-Orvos, avvagy Értekezések a' Lónak szépségeirül... és kivált a' Marhadögrül. [Ford. és átdolg. Verseghy Ferenc]
Pestenn, 1807.
Miliőt, [Claud Frangois]
A világnak közönséges története. Irta...
. 1. köt. A régi nemzetek. [Ford. Verseghy Ferenc] [Pest], 1790.

A hamar és ócsón gyógyító Ló-Orvos.
[Ford. és átdolg. Verseghy Ferenc] Pest,
1807.

Miliőt, [Claud Francois]
A világnak közönséges története. Irta...
. 2. köt. A görögök. (Ford. Verseghy
Ferencz.) Pest, 1791.

Hilfreich, Erdmann
Patikai Lukátsnak egy meglett és okos
szántó-vető embernek oktatásai A' Lovaknak, Szarvas-Marháknak, Juhoknak és Sertéseknek betegségeiről azoknak gyógyításáról. [Ford. és átdolg. Verseghy Ferenc]
Pesten és Budán, 1792.
Keresztény ájtatosságok.
seghy] F[erenc] Pest, 1768.

Oktatás a' Marhadögnek megelőzésérül
és orvoslásárul... [Ford. és átdolg. Verseghy Ferenc] Budánn, 1816.
Sorz
A magyaroknak hűsége és nemzeti lelke.
Énekes játék két felvonásban, melly a Budai és Pesti Theatromban elő-adatott. Vitéz — Oberster Urnák verseibül szabadon
fordította Verseghy Ferencz. Musikába
tette Pacha Gáspár... Pestenn, 1809.

Ford. Ver-

Kotzebue, Augustus
A formenterai remete, egy néző és egyszersmind énekes játék 3. felvonásban. —

LEVELEZÉSE
1791. febr. 7. Irodalomtörténeti Közlemények. 1908.

Verseghy Ferenc
Egy esztendő
. életéből. Kiadatlan
levelei 1811-12-ből. Kéziratból közzéteszi
Gálos Rezső. Győr, 1935. /Klny. a Győri Női
Felső Ker. isk. 1934-35. évi értesítőjéből./

Verseghy Ferenc — Horváth János
Levelezése. 1819-1822. [Közzéteszi] Horváth Konstantin. Veszprém, 1937.

(Verseghy Ferenc)
Levele Buda 1822 febr. 2. Közli Munkácsi —. Rajzolatok. 1837, 96. sz.

Az „Egyházi Értekezések és Tudósítások" története. 1820-1824. /A veszprémi
egyházmegye múltjából./

Verseghy Ferenc
Levele Teleki Sándor grófnéhoz. Buda,
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VERSEGHYRE VONATKOZÓ IRODALOM
KÖNYVEK
AflexovitsJ B[azil]
A' könyvek' szabados olvasásáról két
fő-tzikkely. Pestenn, 1792.

Kiss Áron
A Magyar Népiskolai Tanitás Története.
Bp. 1880.

Sententiae... [ítéletek a Martinovics-perben.] Pestini, 1795.

Pauler Tivadar
A budapesti egyetem története. Bp. 1880

[Révai Miklós] Világosvári Miklósíi János
Vérségi [Verseghy] Ferentznek tisztasággal kérkedő tisztátalan magyarsága.
Pest, 1805.

Radó Antal
A magyar műfordítás története. 1772—
1831. Bp. 1883.
Szinnyei József, ifj.
Révai Miklós és Verseghy Ferenc életrajza. Bp. 1885.

[Horváth István] Boldogréti Vig László
Vérségi [Verseghy] Ferentznek megfogyatkozott okoskodása a tiszta magyarságban. Pest, 1806.

Ballagi Géza
A politikai irodalom története Magyarországon 1825-ig. Bp. 1888.

[Révai Miklós] Fényfalvi Kardos Adorján
Vérségi [Verseghy] Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolódásai. Pest, 1806

Négyesy László
Verseghy [Ferenc] mint versujitó. Szolnok, 1889. /A Szolnoki magy. kir. állami Főgymnasium értesítője 1888—1889. évre./

Ferenczy Jákó — Danielik József
Magyar irók. [Életrajzgyüjtemény.] Pest,
1856-1858.

Radnai Rezső
Aesthetikai törekvések Magyarországon
1772-1817. Pest, 1889.

Kertbeny Károly
Ungarns Manner der Zeit. — 1861.
Ismerettár. (Conversations-Lexicon.)
Pest, 1858-1864.

Kazinczy Ferenc
Levelezése. 21. köt. Bp. 1890—1911.

Toldy Ferenc
A magyar költészet története. 2. kiad.
Pest, 1867.

Halmy Gyula
Vérségi [Verseghy] Ferenc élete és munkái. Bp. 1891.

Toldy Ferenc
Magyar költők élete. Pest, 1868.

Négyesy László
A mértékes magyar verselés története*
Bp. 1892.

Toldy Ferenc
A magyar nemzeti irodalom története
rövid előadásban. 1. köt. 2. kiad. Pest, 1868.

Zellinger Alajos
Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat,
1893.

Toldy Ferenc
összegyűjtött munkái. 3. köt. Pest, 1870.

Riedl Frigyes
A magyar irodalom fő irányai. Bp. 1896.

Vukovich Sándor
Magyar irók albuma. Pozsony, 1873.

[Négyesy László]
Verseghy Ferenc. Pallas Nagy Lexikona
16. köt. 799.1. Bp. 1897.

Kazinczy Ferencz
összes munkái. Pályám emlékezete.
Pest, 1879-1884. Abafi kiad.

(Beöthy Zsolt)
A magyar irodalom története. 1. köt.
A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig. 2. kiad. Bp. 1899.

Fraknói Vilmos
Martinovics és társainak összeesküvése.
Pest, 1880.
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Madarász Flóris
Verseghy (Ferencz) és a nyelvújítás. Bp.
1900. /Klny. a Budapesti Szemléből./
Jánosi Béla
Az aesthetika története. 1—3. köt. Bp.
1901—1902.
Vértes József
Verseghy Ferencz emlékezete. Szolnok,
1901.

Szabolcsi Bence
Verseghy Ferenc. Zenei lexikon. Szerk.
, Tóth Aladár. 2. köt. 659-660.1. Bp.
1931.
Valent István
Verseghy Ferenc hamvainak hazaszállítása. Szolnok, 1932. /A szolnoki m. kir. állami Verseghy Ferenc reálgimnázium Értesítője az 1931-32 tanévről./

Császár Elemér
Verseghy Ferencz élete és müvei. Bp.
1903.

Krusche Emil
Verseghy Ferenc élete és működése. Bp.
1932. /Klny. a II. ker. Hunfalvy János fiu
keresk. iskola Értesítőjéből./

Baranyai Zoltán
A francia nyelv és műveltség Magyarországon a XVIII. században. Bp. 1910.

Waldapfel József
Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből.
1780-1830. Bp. 1935.

Csipak Lajos
Horatius hatása, az ó- és újklasszikus iskola költőire. Bp. 1912.

Juhász Pál
Gondolati költészetünk a felvilágosodástól a realizmusig. Bp. 1936.

Császár Elemér
A német költészet hatása a magyarra a
XVIII. sz.-ban. Bp. 1913.

Koróda Miklós
A magyar felvilágosodás
Bp. [1943.]

breviáriuma.

Horváth János
Rendszeres magyar verstan. Bp. 1951.

Ferenczy Károly
A magyar irodalom története 1900-ig.
Bp. 1913.

Magyar irodalmi szöveggyűjtemény.
(Szerk. Waldapfel József.) 2. köt. 1. rész.
Szöveggyűjtemény a felvilágosodás és a
nyelvújítás korának irodalmából. Bp. 1952.

[Gorzó Gellért]
Adalékok Verseghy Ferencz életéhez és
költészetéhez. Bp. [1914.] /Klny. az Irodalomtörténeti Közleményekből./

Benda Kálmán
A magyar jakobinusok iratai. 2. köt. A magyar jakobinusok elleni felségsértési és hütlenségi per iratai. 1794—1795. Sajtó alá
rend.
. Bp. 1952./Magyarország ujabbkori történetének forrásai./

Fest Sándor
Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Bp. 1917.
Várady Imre
Gellert hazánkban. Bp. 1917.

Benda Kálmán
A magyar jakobinusok iratai. 3. köt. Naplók, följegyzések, röpiratok. Sajtó alá rend.
-. Bp. 1952. /Magyarország ujabbkori
történetének forrásai./

Pukánszky Béla
Herder hazánkban. Bp. 1918.
Pintér Jenő
A magyar irodalom történetének kézikönyve. 1—2. köt. Bp. 1922.

(Rubinyi Mózes)
Verseghy Ferenc. [Bp. 1956.] /Klny. a
Pais-Emlékkönyvből./

Radó Antal
A magyar rím. Bp. 1922.

Benda Kálmán
A magyar jakobinusok iratai. 1. A magyar jakobinus mozgalom iratai. Sajtó alá
rend.
. Bp. 1957. /Magyarország újabbkori történetének forrásai./

Major Ervin
Verseghy [Ferenc] mint dal és zeneszerző
Bp. 1925. /Klny. az Irodalomtörténeti Közleményekből./
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HÍRLAP- ÉS FOLYÓIRATCIKKEK
Verseghy Ferencznek maga kinyilatkoztatása Budán, 1806. jun. 25. Hazai Tudósítások. 1806. 5. sz.

Kozma Ferenc
Kazinczy levele Kozma Gergelyhez. Figyelő. /Abafi/ 1878. 3. köt. 226-228 1.

A pesti magyar tanuló társaságnak észrevétele. Hazai Tudósítások. 1806. 7. sz.

Jancsó Benedek
Erdősi János nyelvészete. Figyelő. /Abafi/
1879. 6. köt. 177-194 1.
Szvorényi József
Vitkovics Mihály élete. Figyelő. /Abafi/
1879. 7. köt. 1-25 1.

Franz [Ferenc] Verseghy... [A magyar
Aglája ismertetése.] Annalen der Literatur.
Wien. 1807. 85 1.

Jancsó Benedek
A 17. század nyelvmüvelése. Figyelő.
/Abafi/ 1879. 7. köt. 284-297 1.

Verseghy [Ferenc]... Annalen der Literatur. Wien. 1809. 263 1.

Haraszti Gyula
Csokonai lyrája. Figyelő. /Abafi/ 1880.
8. köt. 275-286 1.

Verseghy Ferencz, j éles költő. [Nekrológ.]
Ver. Ofner-Pester Zeitung. 1822. 101 sz.

Jancsó Benedek
Pereszlényi Pál nyelvtudománya. Figyelő. /Abafi/1880. 9. köt. 119-134 1.

Verseghy Ferencz. [Nekrológ.] Hazai s
Külföldi Tudósítások. 1822. II. köt. 49 sz.

Riedl Frigyes
Verseghy [Ferenc] mint nyelvtudós. Magyar Nyelvőr. 1880. 433-444, 493-502 1.

Verseghy Ferencz. [Nekrológ.] Magyar
Kurir. 1822. 11. köt. 52 sz.

Verseghy Ferencznek...kéziratát...őrzi...
Figyelő. /Abafi/1881. 10. köt. 115-116 1.

Verseghy [Ferenc]. Gemeinnützige BlStter. 1825. 95. sz.

Csaplár Benedek
Révai [Miklós] elégiái. Figyelő. /Abafi/
1881. 10. köt. 212-228 1.

Verseghy Ferencz. Vasárnapi Uj ság. 1869.
10. sz.

N. N. [Ompolyi Mátrai Ernő]
A Marseillaise magyarja. Képes Családi
Lapok. 1881. 3711.

Márki Sándor
Harczi dalok 1798-ból. Vasárnapi Újság.
1869. 31. sz.

Néhány szó a Verseghy — emlékhez.
Tiszavidék. Szolnok. 1881. 1 sz.

Fraknói Vilmos
A Martinovics és társainak összeesküvése. Századok. 1878.1-47,113-148,213-2441.
1879. 58 1.

Verseghy Ferenc daloskönyve. Budapesti
Hirlap. 1888. 90 sz.

Haraszti Gyula
A debreceni kör költészete. Figyelő.
/Abafi/ 1878. 5. köt. 1-27 1.

Verseghy Ferencz. Ellenzék. 1888.115 sz.

Heinrich Gusztáv
Az ephesusi matrona a magyar irodalomban. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1878.
406-420 1.

Kassai Gusztáv
Verseghy Ferenc epigrammja görögre
forditva. Egyetemes Philologiai Közlöny.
1891. 154 1.
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Badics Ferencz
Az első magyar irodalomtörténetiró.
(Pápay Sámuel) Irodalomtörténeti Közlemények. 1897. 1, 129, 257, 385 1.

György Lajos
Verseghy [Ferenc] Természetes Emberének forrásai. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. 64 1.

Illésy János
Verseghy [Ferenc] és az egyetemi nyomda. Magyar Könyvszemle. 1897. 337-340 1.

Dobóczky Pál
Verseghy [Ferenc] Külneky Gilmétájának forrása. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. 65 1.

Császár Elemér
Horatius és Verseghy [Ferenc]. Irodalomtörténeti Közlemények. 1899. 287-300, 4274521.

Császár Elemér
Verseghy [Ferenc] regényforditásai.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. 4985031.

Krausz Sámuel
Verseghy [Ferenc] a bibliai nyelvről.
Magyar Nyelvőr. 1899. 318-319 1.

Dobóczky Pál
Verseghy [Ferenc] Rikóti Mátyásának egy
kései hatása. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. 763 1.

Császár Elemér
Verseghy [Ferenc] és a censori hivatal.
Századok. 1900. 38-55, 122-140 I.

Prohászka János
Verseghy [Ferenc] Rikóti Mátyása. Magyar Nyelvőr. 1912. 306-311, 365-368 1.

Császár Elemér
A pálos rend feloszlatása. Századok. 1901.
310-331, 413-429 1.

Gálos Rezső
Verseghy [Ferenc]
»Bucsuzásához«.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. 58 1.

Madarász Flóris
Verseghy [Ferenc] és Pirker [János]. Magyar Szemle. 1901. 2, 14, 26, 38, 501.

Gálos Rezső
Verseghy [Ferenc] Klárikához c. költeményének forrása. Egyetemes Philologiai
Köslöny. 1913. 710 1.

Magassy Antal
Egy kéziratgyüjtemény a XIX. század
első évtizedeiből. Egyetemes Philologiai
Közlöny. 1901. 287-297 1.

Fest Sándor
Verseghy [Ferenc] három költeményének forrása. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. 316 1.

Rubinyi Mózes
Verseghy [Ferenc]. MagyarNyelvőr. 1904.
25-32 1.

Alszeghy Zsolt
Verseghy [Ferenc] forrásaihoz. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1917. 596 1.

Gálos Rezső
Verseghy [Ferenc] egyik költeményéhez.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1906. 7147151.

Ember Nándor
A magyar oktató mese története 1786-tól
1807-ig. Irodalomtörténeti Közlemények.
1918. 272-294, 379-389 1.

Kornis Gyula
A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése.
Magyar Nyelv. 1907. 241-250 1.

Major Ervin
Ujabb adatok Verseghy [Ferenc] költői
és zeneszerzői működéséhez. Irodalomtörténeti Közlemények. 1924. 46-49 1.

Révész Károly
Verseghy Ferenc mint nyelvőr. /Megemlékezés születése 150. évfordulójára./ Magyar Nyelvőr. 1907. 5-12 1.

Timár Kálmán
Verseghy [Ferenc] utolsó verseinek forrása. Irodalomtörténeti Közlemények. 1925.
114-1151.

Gálos Rezső
Verseghy [Ferenc] forrásaihoz. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. 63 1.
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Horváth Konstantin
Verseghy [Ferenc] néhány ismeretlen
költeménye. Irodalomtörténeti Közlemények. 1925. 115-1211.

Kemény László
A „szolnoki hárfás". Hajnalodik. Kecskemét. [1943.] 5 sz. 136-139 1.
Tamás Ernő
Egy áldozat a klerikális múltból. (Verseghy Ferenc) Kis Újság. 1952. 5 sz.

Verseghy [Ferenc] hamvainak hazatérése. Szolnoki Újság. Szolnok. 1931. 127 sz.

Tordai György
Verseghy Ferenc máglyára küldött irásai. Természet és Társadalom. 1953. 12 sz.

Halottak napi ünnep a budai vízivárosi
temetőben, Verseghy Ferenc sírjánál. Szolnoki Újság. Szolnok. 1931.129 sz.

Bubor Gyula
A Marseillaise első magyar fordítója.
Megemlékezés Verseghy Ferencről születésének 200. évfordulóján. Tiszavidék.
Szolnok. 1957. II. évf. 79. sz.

Kiss Gábor
Verseghy [Ferenc] hazajött. Szolnoki
Újság. Szolnok. 1931. 130 sz.

R.I.
Verseghy Ferenc születésének kétszázadik évfordulójára. Népszabadság. 1957. II.
évf. 79. sz.

A szülőváros felé. Verseghy Ferenc
hamvainak budapesti búcsúztatása. A szolnoki fogadtatás részleteiről. Szolnoki Újság. Szolnok. 1931. 130 sz.

Terestyéni Ferenc
Verseghy Ferenc, a nyelvtudós. Magyar
Nyelv. 1957. LIII. évf. 404. sz.

Verseghy [Ferenc] diadalutja. Beszámoló a hamvak Szolnokra szállításáról.
Szolnoki Újság. Szolnok. 1931. 131 sz.

Gáldi László
Verseghy (Ferenc), a szótáriró. Magyar
Nyelvőr. 1957. 3. sz. 261-275.1.

Szobrot. Verseghy Ferencnek! Szolnoki
Újság. Szolnok. 1931. 132 sz.

A közölt jegyzék egy később kiadásra kerülő bibliográfia alapja. Verseghy csak
nyomtatásban megjelent munkáit, fordításait, levelezését tartalmazza, és a róla szóló
nyomtatásban megjelent magyar- és németnyelvű irodalmat. Összeállítása részben az
Országos Széchényi Könyvtár katalógusa és hirlaptári anyaga, részben a Szolnoki Verseghy Könyvtár helytörténeti anyaga, valamint különböző segédkönyvek alapján történt.
Verseghy műveinek jegyzéke teljesnek mondható, bár nem vettem fel külön a folyóiratokban és napilapokban önállóan megjelent verseit, még az első közlést sem, mert
a gyűjteményes kiadásokban megtalálhatók, de minden esetben közöltem az egyes versekkel kapcsolatos cikkeket. Inkább hiányos a korabeli irodalom, mert a kutatás korlátozott volta miatt több periodikát nem nézhettem meg. Az itt közölt adatok gyűjtését 1957.
szeptemberében zártam le.
Verseghy munkáit betűrendben, a vonatkozó irodalmat pedig, a kutató igényeinek
elsődleges figyelembevételével, időrendben állítottam össze. Az időrendi beosztás ebben
az esetben jól használható, mert első pillantásra megmutatja a különböző korszakok és
irodalmi irányzatok érdeklődését és felfogását. A későbbiekben inkább formájában, mint
tartalmában .bővül a bibliográfia részletesebb adatokkal, annotációval, a kutatást megkönnyítő szak- és névmutatóval.
Dr. Kardosné Benke Irén

62

VERSEGHY ÉLETÉNEK LEGFONTOSABB DÁTUMAI

1757. április 3-án született Szolnokon. Édesapja Verseghy János, édesanyja SchaibI
Erzsébet.
1766-1771.: Pesten és Egerben iskolába jár.
1771. december 8-án felveszik a papnövendékek közé.
1778. március 13-án Eugenius néven belép a pálosok rendjébe.
1778. március 13-tól 1779. április 6-ig Márianosztrán tartózkodik, majd Pesten és Nagyszombatban tanul.
1781. május 4-én mondja első miséjét.
1782-ben Budán felsőbb matematikát tanul. Egyik professzora a jászapáti születésű Makó
Pál.
1783. július 29-én philosophiai doktorrá avatják.
1784. június 11-én Pozsonyba kerül, ahol a papnövendékek prefectusa.
1784. szeptember 8-tól Pesten hitszónok.
1786. március 20-án eltörlik a pálosrendet, s Verseghy is leveti a szerzetesi ruhát.
1786. október 3-án tábori pap lesz, Buda várába megy, ahol titkár Milassin Miklós mellett.
1788. február 26-án elindul a török háborúba, és április 21-én érkezik meg a táborba.
Néhány nap múlva megbetegszik, Mohácson két hónapig betegen fekszik, majd anyjához megy Egerbe. Az év végén visszatér Budára.
1789-90-ben állandóan betegeskedik, közben másodszor is özveggyé vált édesanyját magához viszi Budára.
1791-ben megoperálják, 1792. március 15-re sebe egészen begyógyul. Közben verseket ír,
tanulmányt a muzsikáról, és Miliőt történelmét fordítja magyarra.
1792. október 23-án Riethaler bevádolja a Millot-fordítás miatt.
1793-ban a Millot-fordításért 3 hónapi fogságot kap, melyet zárdában kell elszenvednie
Nagyszombatban.
1793-ban jelenik meg a „Proludium..." és a „Mi a Poézis?..." c. munkája.
1794. december 10-ről 11-re virradó éjszaka elfogják.
1795. május 2-án kihirdetik előtte a halálos ítéletet, és azt május 4-én a hétszemélyes
tábla is helybenhagyja.
1795. június 1-én királyi kegyelemmel a halálos ítéletet bizonytalan időre szóló várfogságra változtatják.
1795. június 3-án nyilvánosan elégetik verseit.
1795. augusztus 10-én a foglyok útra kelnek, s Bécsen és Lienzen keresztül szeptember
5-én Kufsteinbe érkeznek.
1796. szeptember 2-án Kufsteinből Qrácba szállítják őket.
1797. április 1-én Grácból is továbbviszik őket Brünnbe, ahol a spielbergi vár börtönébe
kerülnek.
1803. júniusában
édesanyja kegyelmet kér a királytól. Augusztus 19-én az édesanyát,
augusztus 28-án pedig magát Verseghyt is értesitik a királyi kegyelemről. Szeptember 6-án érkezik Budára.
1804-ben visszakapja nyugdiját, Szapáry Leopoldina nevelője lesz.
1805-ben folyik vitája Révai Miklóssal.
1806-ban jelenik meg a Magyar Aglája.
1813-18-ban a helytartótanács szolgálatában dolgozik.
1814-ben meghal édesanyja.
1822. december 15-én meghal Verseghy Ferenc, december 17-én temetik a vízivárosi
temetőben.
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