VÉ"RTE5 JÓZSEF

VE"RSEGHy fE"RENez
EMLÉKEZETE. ~&~~

E KÖNYV ÁRÁBÓL BEfOLYÓ
TI5ZTA JÖVEDELEM A 5ZOLNOKON fELÁLLlTANDÓ VEii.5EGHY EMLÉKÉ LESZ. ~1/jI/j

,

A"RA 50 FlLLÉ"R.
1901.

Fuchs Manó könyv- és műnyomdája Szolnokon.

Ajánlva

a minden nemes ügyért

lelkesedő

magyar ifj us ágnak.

ELŐSZÓ.

Innen-onnÉll1 száz esztendeje annak, hogy
a Verseghy Ferencz koporsóját kivitték a
földbe. Az elaggott s nagy polemiái után elcsendesedett irót már akkor elfeledték. A közönség nem igen vette számon, ki dőlt ki az
élők sorából, az irók közül is .c sak kettő, a
két legfiatalabb követte koporsóját: Toldy
Ferencz és Bajza.
Ne csodálkozzunk, hogy oly hamar feledésbe verődött korában Verseghy, ne csodálkozzunk, hogy kevesen követték a haló földbe örök pihenőre térő holt irót, mert megmagyarázhatjuk. A gyors haladás, a lázas
munka ezen éveiben könnyen elfeledhették
azt, a ki pedig éppen leglelkesebb munkása
volt az irodalom ujra ébredésének.
A munkás elveszett, de munkájának gyümölcse, hatása megmaradt, az egyént elfeledhették, elmulhatott, de szelleme átment az
irodalom uj munkásainak lelkébe. Ő, Verseghy
kietlen parlagon szántott, példa nélkül pusztán hazafias lelkesedéstől, a nyelv, a szép
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szeretetétől hajtva dolgozott szorgalmasan éjt
s napot egymás mellé téve, dolgozott szegénységében, elhagyatva, - de dolgozott.
Nem dicsőség, nem pénz, nem előléptetés
reménye ösztönözte, hanem az a csodás láng,
mely benne ég a vallás nagy apostolaiban,
valamint a haza, a tudomány, a müvészet
hőseiben.

Lelkében tiszta szeretet égett az iránt a mi
magyar, önzetlen munkássággal akart ő is
hozzájárulni édes hazája boldogitásához. Kincset, vagyont nem adhatott, hiszen szegény
volt, egyet adhatott csak: munkás fáradságának lelkes gyümölcseit, könyveit. Könyveit,
melyek ha nem is évezredekre szóló piramisok, de mindenesetre egy-egy fundamentum
kő, melyen épithetett és épitettek is azok,
kik utána következtek.
Verseghy mindenesetre olyan alakja irodalmunknak, hogy az emlékezést megérdemli.
Sokat tanulhatunk tőle, sokat tanulhat az
ifjuság.
Nagyobb tehetségű irónk sok van, de mint
munkás szorgalmu az elsők között áll ; ideális
lelkesedése eszm éi mellett, törhetetlen ragaszkodása eszm éihez, meg nem alkuvó, lelke,
hite, meggyőződése, igazsága lelkes védésében páratlan.
Ő a szegény iró, bátran emeli fel fejét s
fegyverét, irótollát, hogy eszméit megvédje ;
harczol, mint hős. Babér nélkül esik el, babér
nélkül pihen. Szegényen élt, elhagyatva halt
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meg, elfeledve porlad! A jelen munka lelkes
művét az ifjuságnak, a magyar ifjuságnak ajánlja. Tiszta idealis ezéIból szól
azokhoz, kiknek lelkében legfogékonyabbnak
kell lenni a szeretetnek, legerősebbnek a lelkesedésnek mind az iránt, a mi a ti3zta szeretetnek, az ifju lélek lelkesedésének legméltóbb tárgya lehet. De mi lehetne méltóbb az
irodalom bajnokainál ? !
Azt hiszem az ifjuság meg fogja érteni a
munka szerzőj ének hivó szózatát és nem késik filléreivel hozzá járulni azon emlék felállitásához, mely az irodalom lellms munkását, annak jelöletlenül porladó hamvait, elfeledett emlékét méltán megilleti.
S ha állani fog az emlék, elevenebb lesz
annak emlékezete, közelebb lesz s hathatósabb annak szelleme, ki mint iró késő aggságáig nem szünő munkásságával, szorgalmával, mint ember eszm éi mellett kitartó jellemszilárdságával mindenha méltó arra, hogy
a magyar ifju életének példaképeül válaszsza.
Szolnok, 1901. szeptember havában.
szerzője

Nógrádi László dr.
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Verseghy élete.
~Minden ember a legszerényebb körben is
töltötte bár életét, egyszer magára vonja embertársai figyeimét s e pillanat az, melyben
eltemetik. Ilyenkor megkondúl a magas torony
harangja a legszerényebbnek is; ki egész
életé n át elhagyottan állt, annak koporsója
körül emberek gyülekeznek össze, ki örökös
akadályok miatt semmikép sem haladhatott,
annak temetése előtt a tömeg kitér". (Eötvös
"A falu jegyzője ). Eltemetik, hogy örökre
pihenjen. Az ilyen köznapi eIpbernek halála
után felteszik agyászfátyolt, sirkövet is állítanak neki és azután egy-két hónap mulva
csend és közönyösség - ez az emléküle
De nem igy van ez a jeles embereknél.
Ezeknek emlékét nemcsak a magas kőosz
lopok jelzik, ezeknek nem az a darabka föld
sirjuk, mely őket takarja, hanem igaz emlékük az egész haza polgárainak lelkében él.
Dicső alakok koszorús homlokai tünnek
U
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eléniL Dicsfény árad a földre! Lelkünk tisz·
túl, az isteni szikra bennünket is áthat, a dicsők példáit szemlélve.
Verseghy is e gyémánt-füzérben van, alakja
képviseli korszakát, azt a nagy átmeneti kort,
melybe az ő munkálkodásának ideje esik.
Haladó párti volt és erősen ujitó! Legyen
áldott dicső emléke, mivel a magyar nemzeti
előrehaladásnak vitéz zászlótartój a vala.

* * *

A tudomány és irodalom terén igen kevés
azoknak száma, kiknek műkődését siker és
elismerés koronázza.
Ha Verseghy életét szorosabban vizsgáljuk, bele mélyedünk a Révaival folytatott
küzdelmébe, általános benyomást igyekezünk
magunknak szerezni az ő személyéről, helyéről, mely őt az irodalom-történetben megilleti, végeredményében azt látjuk, hogy nem
részesitette őt a magyar irodalom abban a
méltánylásban, melyet sokoldalú müködéseért
megérdemlett volna. Mert e férfiu nagy volt
mint ember, nagy mint költő és nagy mint
nyelvtudós.
Élete gazdag és tarka anyago t szolgáltathat
a képzeletnek. Egy olyan pálya, mely feltűnés néll{ül, egész igénytelenü! kezdődik és
később nagy nyomoruságba, igazságtalan és
minden alapot nélkülöző üldöztetésekbe sodorja a csaknem ismeretlen és hir nélküli
fiatal tudóst - mindenesetre érdekes lehet.
ÉHe derekán korának legtudományosabb kö10 -

rébe jut, végre mégis nyomorban végzi pályáját, hogyalegegyszerűbb sirt is csupán
bizalmas barátainak könnyei öntözhessék.

*

Verseghy Ferencz Szolnokon (Jász-NagyKun-Szolnok megyében) született 1757 április
3-án. Édes atyja János, az ottani sóháznak
volt tisztviselője, de őt korán elveszté és igy
a kis Ferencz nevelése anyjára maradt, ki
később egy Vigh Ignácz nevü számtartóhoz ment férjhez. - Középiskolai tanulmányait (1766-69) Pesten kezdte, de midőn
anyját második férje Egerbe vitte, ő sem maradt többé Pesten, hanem az egri gymnasium
növendéke lett és ott tanult 71-ig. Oly szorgalmas, oly értelmes volt, hogy ez év deczember havában a pap-növendékek közé sorozták be, mi nem csekély kitüntetés vala. 20 éves koráig maradt ez intézet kötelékében,
hol a theologián kivül, kiváltkép a bölcsészetnek szentelte magát. Ezután a pesti egyetemre iratkozott be és itt képezte magát tová1;>b. De úgy látszik, Verseghy sem volt az
az' ember, ki a világ zaját kedvelte volna. Egy
évi tanulmányainak befejezése után 1788-ban
a pálosok szerzetébe lépett és igy ismét felvette az egyház köntösét. Ezentul J e n ő álnév alatt szerepel. A szerzet Mária-Nostrába
küldötte és ott mint novicius állott az egyház
szolgálatában, de innen 1779 április havában
Pestre, októberben pedig Nagy-Szombatba
helyezték át) h~l theologiai tanulmányait be

-11-

is fejezte. Már tanuló korában, mInt nyelvész
tünt ki társai közül, mit legjobban az bizonyit, hogy őket ez idő alatt a görög és zsidó
nyelvekre oktatta. - 1781-ben felszentelték
és ' mint áldozó pap a nagy-szombati kir. convictusban két nemesi fiúnak lett nevelője.
Ezentúl ernyedhetetlen szorgalommal tanult.
1782-ben a budai szakiskolában hallgatta a
felsőbb mathematicát, a következő évben letette a doctorátust a filozófi ából, majd 84-ben
a theologia borostyánosává avatták fel. És
ő e három év alatt sem élt tisztán saját önképzésének! Tanitott másokat és már itt akarta
érvényesiteni elvét, mely Ariadne fonalaként
húzódik végig életén, hogy h a l a d n i k e II
f o l Y t O n o s a n, m e r t m e g á II a n i a z 0nos a halállal!
Különösen a filozófiát tanitotta szeretettel.
Tanitványaival együtt Pozsonyba helyezték
át, honnan azonban öt hónap mulva Pestre
hivták vissza hitszónoknak. Itt a pálosok
templomában Kissellel felváltva tartotta szent
beszédeit, melyeknek oly nagy hirük volt, hogy
még a szomszéd falvakból is eljöttek hallgatni a fiatal papot.
Később a dömések templomában végezte
e vallásos gyakorlatokat, mivel a pálosok ekkor a dömés ekkel egyesültek. Mint prédikátor
kezdett a zenével foglalkozni és különös ügyességet tanusitott a hárfázásban, mig az énekben - mondhatni - a tökéletességig vitte.
Itt élte ő legboldogabb napjait. És ez a
-
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rövid nyolcz évi boldogság kevés jutalom az
ily embernek. Kóborrá, beteggé lett ezentúl
és csak rövid ideig tartózkodott egyik-másik
városban, miután innen (Pest) eltávozott. El
kellett hagynia a rendet, mert ez 1786-ban
feloszlott. Ezek után irón k tábori let,ész lett
Kis-Cellen; k ét év mulva Milassint, a tábori
papok főnökét követte Ujvidékre és Zimonyba a főhadiszállás ra, mivel ekkoriban tört ki
a török háboru. Mint titkár kiváló ügybuzgalommal és lelkiismerettel végezte kötelességét, de a nagy nmnka és a táborzással együtt
járó nélkülözések igen megviselték Verseghyt
és ezért lemondott tisztéről.
A harmincz éves férfiut ágyba döntötte
sulyos betegsége, melyből csak négy és fél
év mulva gyógyult ki. Betegsége alatt igen
sok helyen gyógykezeltette magát, mig végre
megrongált egészsége 1792-ben ismét helyre
állott. - Ekkor önálló volt már s nem függött senkitől. Szabadon nyilvánitotta véleményét, mi pedig nagy bűn volt akkoriban, különösen ha a szabadságról, vagy egyenlőség
ről volt szó.
A kormány idegen, ugyancsak ilyen a rendszer is, mely a nemzetet nem tanitani, hanem
elfojtani akarja. A nemzet talizmánként őrizte
alkotmányát, a bécsi hatalom pedíg lábbal
tiporta és tépdelte, mint valami rongydarabot. A hazai nyelv és erkölcs csak a nép
kunyhóiban talál menedéket. A magyar mind
mélyebbre sülyed és gurul a jogfeladás lejtőjén.
-
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De ~irradni kezd! Felrázó harsonaként tölti
be a léget az ujkor indulója. A visszatartott
erő széttörni igyekszik a rablánczokat, de
még nem lehet! Az idő ekkor még nem érkezett et ' Verseghy is dolgozott az ujkor e
munkájan, gyarapifotta a magyar irodalom
kincsesházát. A nekibuzdult irót azonban fájdalom - ujabb csapás érte! 1794 deczember lO-én éjjel bezörgettek az alvó iróhoz.
"Künn sürü hópelyhek hullottak alá; az embert majd megvette az Isten hidege. Az álmából felriadt Verseghy t a kir. ügyész fogadja
ridegen, ki őt mint a Martinovics-féle összeesküvés részesét vizsgálati fogságba vetteti.
Az iró nyugodtan várja itélet ét és oh, irtózatos sors! a kir. tábla május 16-án halálra
ítéli őt. Es mi volt bűne? Az, hogy hatvan
évvel előbb merte hirdetni azokat a szent
eszméket, melyekért ma úgy a szegény, mint
a gazdag egyformán lelkesül. - De a nemes férfiu mégsem a hóhér keze által halt
meg. V édőangyala megmentette a haláltól.
Az uralkodó megkegyelmezett neki és halálbüntetését várfogságra változtatta át. Kilencz
évig sinylődött a börtön nyirkos falai között.
Előbb Kufsteinben, a magyar iróknak ez idő
ben már megszokott tömlöczében ült négy
évig, a többi hátralévő időt Grazban és Brünnben szenvedte végig. A börtönben sokat foglalkozott a magyar nyelvvel és itt érlelődött
meg benne az ujitás gondolata. Idegen nyelveket is tanult, melyek közül a németet gyakorolta leginkább.
14 -
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1804-ben kitárult a börtön ajtaja és Verseghy haza sietett Magyarországba, hol Szapáry János főudvarmesterben nemeslelkü Maecenásra talált. A gróf reányának lett nevelője,
kit nyolcz évig tanitott, a grófot pedig egy
~agy,arnyelvre - oktatta. Ez időre esnek a Révaival folytatott vitatkozásaÍ. Szapáry
hálából kieszközölte hű tanitójának azt, hogy
a ;j00 forint uyug~ijat Verseghy megkapja,
m~l1int a szerzet volt papja igényt tart::hatott. Ekkor irja meg nyelvészeti munkáit
és e szakban 1805-ig működik. Eddig tart irói
tevékenységének első harmada (1785-1805)
A. költői kedély azonban nem marad a tudományosságnál. Most kiadja költeményeit.
Ez müködésének második főkorszaka, mely
1805-181 l-ig tart. Végül pedig ismét szakmáj ához fordul a nyelvtudományhoz és müveli haláláig. Az ez időre eső munkásság befejező részét képezi müködésének (1812-22).
Nevelői állását később odahagyta és szerény
nyugdijából éldegélve tölté el hátralévő napjait. Viszontagságos életét Budán Ca Vizivárosban) fejezte be. Ott tanitgatta a 65 éves tudós a nádor ajtónállójának gyermekeit. Nagy ember volt, ki felcillitotta magának egy
félszázad mulva azt a részben igaz mondást,
hogy hálátlan a világ, jutalom nincs, mert a
gyengéd tapsot viharfioz hasonló fütty és
pisszegés követi.
Remete módra élt és csak Sághy Ferencz
látogatásaikor hevült ismét tudományos viták-15-

ba. De a nélkülözések, a kenyérkereső munkák mind hozzájárultak, hogy életét megröviditsék. Rövid ideig tartó betegsége örökre
lezárta a nagy férfiu szemét 1822 decz. 15-él
Temetésén szomszédai tömegesen részt vettek, az irodalom részéről csak Toldy és Bajza
jelentek meg. A kis szobában elhelyezett ravataion megelégedettséggel feküdt az iró ....
Talán kivánta is a halált, mert az élet neki
igazán kevés örömet szerzett. Sokat vesződött ő itt, sokat szenvedett. ...

-
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II.

Verseghy mint nyelvész.
Verseghy az első magyar nyelv őr Gyökelvonásai.
Verseghy nézete a nyelvről. Révai elleni küzdelme. A
phoneticus helyesirás vádja. Verseghy és Vörösmarty.

A magyar irodalom alakjai közt Szolnoknak jeles képviselője akad Verseghy Ferenczben. Azon iróink egyike, ki igen sok téren
működött. Munkássága három részre oszlik
fel, úgymint 11 y e l v é s z e t i, k ö I t ő i és a es t h e t i k a i r a. Legnagyobb figyelmet mint
nyelvész érdemel meg. A révai hivei legnagyobb ellenségüknek tartották Verseghy t és
ez természetes is, mert nem volt a Révaiféle rendszernek oly heves támadója, oly éles
elmé~ü birdIója, mint Verseghy. Az egykorúak közül ő alaposan ismerte a magyar
nyelvet, ő volt az, aki végre valahára megtudta különböztetni a szó végétől a szóképzőt. És méltán ne\'ezi őt Riedl az e l s ő magyar nyelvőrnek, ki őre is volt annak. Meg
akarta tanitani kora. iróit arra, hogya képzők
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igen fontos szerepet játszi\nak a nyelvben.
De ellenfelei nem akartak tételérő! tudomást
szerezni.
És Verseghy ez a finom érzés ü nyelvész,
ki olyannyira észre tudta venni a hibás képzé sek et, ki teljesen behatolt a nyelv szellemébe, átcsapott a tulzásba - a legmerészebb
nyelvujitó lett. Nem a nyelv törvényeineK meg
nem tartása terelték őt a helytelen útra,
hanem épen az, hogy ezekhez szorosan ragaszkodott. Nem akarom itt mindazokat a
nyelvujitási szabályokat felsorolni, melyeket
a nagy neologus felállitott, hanem csak egykettőt emlitek fel, melyeknek hatása vagy
saját korára vagy a jelen időkre is kiterjedt.
Legvakmerőbbek az ő gyökelvonásai, melyeket oly sokan tévesnek tartanak. Pedig
ez nem igy van. Hisz legtöbb ily képzett
szavát a népnyelv analógiájával be lehet bizonyitani. (pl. köny, könyhullajtás ; ékes, ék.)
Mint mondom csak egy részét és nem mindet, És ez a hátralevő többi szóképzés, jobban mondva csonkitás ez a főhibája li. mi
nyelvészünknek Legjobban kitűnik e botlása
az utóhangok (ernyő, erny) és amelléknévi
képzők elhagyásából (cinkos, cink),
A vakmerő nyelvujitó azonban - káráracsak az elvonást mivelte szeretettel. A hangzó- s képzőragasztásban félénk s a tulságig
óvatos volt, ugyan nyira, hogy az ily szaSegédmunka: Riedl "Verseghy mint nyelvész".

-
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vak száma nem tehető többre, mint 12-15.
Ezt csakis az ő felfogásának tulajdonithatjuk és annak, hogy milyen nézete volt
nyelvünkről általában. Ö azt vallja, hogy a
nyelvakulturával majdnem minden században érezhetőképen megváltozott. Ebből l<iindulva látjuk, hogy az elmult századok nyelve
nyelvtani szempontból nem lehet mérvadó.
Verseghy ellenfdének, Révainak az volt a
hibája, hogy a régi nyelvet túlbecsülte. Az
akkori nyelvre utalt, mert szerinte nem
lehet okosan a régi nyelvhez folyamodnunk,
hanem inkább az analógiához kell fordulnunk,
mely a most élő egész nemzetnek közönséges nyelvszokását magában foglalja. A nyelv
történetét bizonyára ismerte ő is, de készakarva nem vette azt tekintetbe. - Az akkori nyelvet töviről-hegyire ismerte, helyes
megjegyzéseket fűzött irásaiban ezekhez, sokkal talpraesettebbeket mint Révai.
A nyelv czélja Verseghy szerint a humanitás terjesztése. Mily nemes célt tűzött ki
magának e férfiu! Nem a nyelvet fej l';lSZ ti ;
hanem ez csak eszköz arra, hogy megjavitsa az erkölcsöket, hogy nemesitse a szivet
és ezért helyesen jegyzi meg róla Riedl, hogy
a nyelvnek szivre való hatását tartotta ő
szem előtt.
Ha most e körülményt tekintetbe vesszük,
szem előtt tartjuk a nyelv czélját - ugy
ahogy azt Verseghy felfogta - akkor nem
csodáljuk azt a heves, elkeseredett harczot,

-
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melyet Révai ellen folytatott. Hisz nem is
egyezhetett e két ember! Verseghy barátságos és emberszerető, Révai ellenben mogorva
és zord férfiu Mint ilyen megtámadja a nyelvet, a humanitast és az emberek társadalmi
jólétét: Verseghy alapelveit.
"Verseghynél e "helyes felfogásból kifolyó
rendkivül sok talpraesett tantétele mellett
nem egy tévedést is találunk. Ezek majdnem mind onnét erednek, hogy ő nem alkalmazott két módszert, mely néikül a nyelv
bonyolódottabb tüneményeit nem lehet megérteni: Verseghy nem él se az összehasonlító, se a történeti módszerrel" (Riedi).
De mind a mellett büszkén hangoztathatjuk
a tudós világ itételét, hogy Verseghynek nagyobb jártassága volt a nyelvben és jobban
őrizte a jelen nyelvet, mint ellenfele, ki a régiesség hajhászásával tulzásba esett.
Grammatikájára nem terjeszkedem ki, mivel
elvei megismertetése ily szűk keretben nem
talál elegendő helyet: csak azt emlitem fel
- és ez a legfontosabb hogy az ikes
igék ellensége volt, nem minden ok nélkül.
A jelenben viszhangra is talált véleménye,
mivel kimondották, hogy az; ikes igének iktelen ragozás a nem tekinthető hibának, még
az i r o d a I m i nyelvben sem. A heves és
j')gos küzdelem jutalma tehát nem maradt el,
működésének áldásos hatását a fejlődő nyelv
igazolja. Kortársai kik a nyelvvel foglalkozrak, kevés kivétellel majdnem mind eIk ese-
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redett ellenfelei voltak, kik még halála után
sem engedték érdemeit méltányolni. Ez természetes. Hisz nézeteiket ez által önön,uaguk
rombolták volna le! De most, a mi időnkben
is minden elképzelhetó módon állitanak róla
oly valótlan dolgokat - vagy készakarva,
vagy tudatlanságból - melyek határozottan
ellenkeznek a tudós nézeteivel és melyek
nem is az ő tételei.
Ilyen, hogy csak egyet emlitsek fel, a
phonetikus helyesirás. És ez nem elég. Őt
választották ki ez irásmód typikus képviselő
jéüL Pedig mily téves ezt hinni! Hisz Verseghy érthetően fejezi ki szabályait a helyesirásra vonatkozólag a Felelet 368-ik lapján: "A
józan ortographia megkivánja, hogy m i II d e n
k é p z ő n e k é s r a g a s z t é k n ét k g Y ök é r b e t ü i az i r á s b a n h i ven m e g t a rt a s s a n a k. Igy van ez némely ige parancsoló módjában is, mint tart, tartson, hol a
t és s betük oly hangot adnak, mely a dupla
cs betünek hangjahoz hasonlit. Itt is tehát
rossz volna az emlitett igét igy irni: tarcseson, tarcsesanak" .
És e világos sorok után is akadtak oly
felületes kritikusok, kik Verseghy etymologikus elvét nem vették figyelembe, hanem azt
mondották, hogya phonetikus irásmód hive.
Verseghy nyelvészeti müködé~éI1ek legkiválóbb részét képezi a Révaival folytatott
tudományos vita. Két tekintetben mulja felül
a régi nyelv mellett állást foglaló tudóst:
-
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mint nyelvfilozófus és mint ember. A minek
a nyelvet Verseghy vallotta, azt a nézetet
vallják ma is és igy e tekintetben rehabitálták a nagy nyelvészt - legalább halála után.
Verseghy munkáiban a nemes idealizmus
nyomul előtérbe és még a száraz nyelvtudományt is ideálissá teszi azáltal, hogy azt
a humanitás eszközének tekinti. - Sulzer
német iró volt reá nagy hatással, kinek mű
veit átdolgozva, saját neve alatt adta ki;
ő ezt szivesen tette, mert czélunk, hogy
"tanuljunk Europa müveltebb nemzeteitől és
ha szárnyunkIJan elszórva idegen tolla t is
találhatni': a fődolog az, hogy repüljünk. "
Révai botlása o,n nan ered, hogy ő az élő
nyelvet semmibe sem vette és ép úgy, a
mint nem becsülte azt, úgy nem tisztelte
embertársait sem. "Sirkövére a legszomorúbbat irhatjuk, a mit emberről mondhatunk.
Nem volt se barátja, se szeretője. Nem szeretett és nem szerették. Jóltevői ellen époly
rideg, visszautasltó, mint ellenségeivel szemben. Paintner legszivesebb pártfogóját ép oly
szitokkal illeti, ha nem küld penzt, mint
V crseghyt, ha megtámadja az ikes igét."
A heves támadásokra Verseghy nagy nyugodtsággal irja meg feleleteit és sohftsem
szólt megvetőleg ellenfeléről, nem sértette
meg egy szóval sem.
Verseghy t költeményei őszinte, nyilt szivü
embernek mutatjak be és jelleme, valamint
a körülmények, mely időben fellépett, nagy-
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ban Vörösmartyra és korára emlékeztetnek.
1822-ben mondotta el Verseghy hattyúszavát,
a következő évben pedig megjelenik "Zalán
futásá"-nak első éneke, egy fiatal költő geniális alkot<isa. Verseghy utolsó szava már
nem találkozhatott Vörösmarty ébresztő kürtjének hangjaival; ő már akkor pihenni tért
örökre.
A két férfiu mint iró hatásában ugyanazon
lélek. Verseghy az irodalom nemzetietlen
korában élt; nemzetietlen az, mert elveszti
a tulajdonképeni erőt, a fentartó alapot-a nemzeti nyelvet. Pedig a nemzet oszlopa
a nyelv, mert ahol ez a nemes kincs elvész,
ott nemzetről szó nem lehet. És ez a közkincs most veszélyben forgott. Nem volt eszme, mely a nemzeti művelődést, a magyar
nyelvet vezéreln é, hogy azt kihuzza abból a .
halált okozó mocsárból, melyben fetrengett.
És ezen kor szülötte Verseghy. És ebben
a korban, ezen a nemzetietlen talajon, szegény hajlékban megszületik egy ember, a ki
a sodró áramlat ellen szegzi meUét és fel
tud emelkedni oda, a hova minden igaz magyar embernek kell. KiemeIltedett a közárból
és mintegy világitó torony áll meg, hogy feléje haladjanak, hogy biztosan kikössenek
abban a kikötőben, a melyben a nemzet kincsei le vannak rakva. Verseghy nem volt
arra hivatva, mint Vörösmarty, hogy sas
szárnyait megcsattogtatva, evvel költse feL
az alvó magyar nemzetet, ő neki az volt a
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tisztje. hogy lelkes elmével és munkás lélekkell rámutasson azon utra, a melyen haladnia kell. Verseghy nem tudott uj utat teremteni, de az a lelkes törekvés, amelylyel annak kövét tördelte, hogy járhatóvá tegye,
megérdemli azt, hogy örökké tiszteletben
tartsuk, példának tekintsük, mint olyan embert, ki az irodalom holt-eleven állapotában
sem szünt meg reménykedni, hanem dolgozott
a maga gyönyörűségére és nemzete hasznára
Vagyontalan, beteges és elhagyott, de azért
nem szegi meg senki kedvéért sem elveit.
Nem keresi senki kegyét sem, sőt tovább
megy. kiáll életrevaló eszméivel és felhivja
magára a maradi nemzet figyelmét, felhivja,
hogy megmutassa neki a boldogulást, de nem
a régi, hanem az uj módszer szerint, amint
&zt ő gondolta és kijelőlte minden munkájában. Szilárdul, sőt mondhatnók makacsul
ragaszkodott felállitott tételeihez. Ezért tiszteljük mi Verseghyben a jellemszilárd embert
és szivesen fordulunk hozzá megtanulni azt,
hogy milyen legyen az igazi férfiu.
Verseghy, mint emlitém, válságos időben
élt, ép olyanban, mint később Vörösmarty,
Verseghy a magyarra forditott "Marseilles"ze-l hozza forrongásb a tespedő nemzetét, mig
Vörösmarty odadörgi az uj-kor szózatát és
kéri a magyart, hogy tanulja meg már ő is
azt, mert különben az áram sodró örvényében találja meg örök sirját. - Verseghy tapogatódzik a nemzeti körül, Vörösmarty meg-
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teremti azt. Verseghy igen s8k téren do1gű
zik, Vörösmarty nemcsak dolgozik" hanem
önállóan alkot is. Verseghy a nyelvet kutatja
és ez által tet elte az őt követő irókat a nyelv
megtisztitására, művelésére. - Ennyit e két
költőr?l, kik a magyar irodalom leglelkesebb
hivei voltak s kiknek a magyar nyelv örök
hálával tartozik, mivel az ő munkálkodásuk
telte ezt helyessé, széppé.

-
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III.

Verseghy

költői működése.

Rikóti Mátyás. Ez eposz aesthetikai elvei. Verseghy
költeményei. Dalai és óctái . Versujitása. A zene
mint a verselés alapja. Verseghy egyéb munkái. Befejezés.
elbeszélő

Verseghyvel a nyelv tekintetében az ég
derengeni kezdett, a szürke, kétséget elárul ó
felhők eltüntek, felkelt a nap és fényével
világot vetett az irók hajlékába, kik hiába
keresgéltek valamit, a mi hiányukra volt, a
nyelvet. Ezt megadta nekik részben a mi
költőnk, mondom csak részben, mert egész
nyelvet reformálni nem egy ember munkája,
hanem soké és hosszu időé. Fel is hasznalták az átalakitott nyelvet, elég sikerrel.
Maga Verseghy is közéjük állott és költeményeiben igyekezett bebizonyitani és alkalmazni nyelvi és aesthetikai elveit, sőt némely
költeménye határozottan a széptan szabályaival foglalkozik. Együttesen veszem tárgyalás alá ' költői és ae sth etikai működését, mivel
e kettőt ö is együttesen szokta volt az olvasónak elébe adni.
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Verseghy aesthetlkai működése igen tágkörü. Elveinek összegezését a .,R i k ó t i M á·
t Y ás" cz. satirico-didac~icus époszában látjuk,
melynek czélja a tehetségnélküli, magukat
mégis nagyra tartó poéták és művészek kigunyolása volt. Fölöttébb szellernes módon
teszi ezt a költő.
Rikóti Mátyás falusi kántor - ~inek mellesleg megjegyezve halvány fogalma sincs a
költészetről minden művészeti ágban a
szakértő szerepét akarja játszani, de ez nem
sikerűl neki. Nem elégszik meg a kudarczczal,
hanem maga is "remekeket" alkot a költészet terén és abban a hitben ringatódzik, hogy
ő muzsa ihlette férfiu. Hóbortja következtében aztán elhanyagolja családját, nem teljesiti
kötelességét, hanem mindig szaval a földesurnak, kinek egy ideig tetszenek is a versek,
de később belátja ő is, hogy biz ezek nem
egyebek hOaSZU kinrimeknél. Ekkor elhatározza, hogy nevetség tárgyává teszi kántor uramot. Társul hivja ez alkalomra a plébánost,
kinek segitségével aztán el is éri czélját.
Figyeljük jól meg a szereplőket és akkor
észrevesszük, hogyaplébánosban Verseghy
önmagát rajzolja meg. E műben is aesthetikai elveit magyarázza a kántornak, ki meg
valami egri vagy pozsonyi ismerőse lehetett.
E két alak jellemzése a vonások határozottsága által tűnik ki és jelen irodalmunkban
is mintaképe lehetne annak, hogy mikép kell
Segédkönyv: Vers ényi György: Aesthetikai tanulmányok.
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a tökéletes jel1emet megalkotni. A Íöldes ut'
is már mintegy előfutátja Kisfaludy Károly
vigjáték alakjainak és e korban bizonyára
nem maradt hatás nélkül ez alak megjelenése
a magyar irodalomban. A személyekről általában elmondhatjuk, hogy beleillenek a szatira keretébe.
Ne a jelen állapotokat tartsuk szem előtt
hanem azt az időt, melyben Verseghy mű
veit megirta. A tudomány, irodalom a papok
kezében volt, a nemesek pedig vajmi keveset törődtek ezzel. És e tényt szépen adja
elő költőnk, kinek nemcsak a művészetben
való kontárkodásnak szatirizálása volt főczélja,
hanem megmutatni azt, hogy miképen kell
a művészetet felfogni és mi is ez tulajdonképen. Végül pedig ismét előttünk áll az
örök Verseghy, a vakmerő ujitó, ki vérig
bosszantja találó megjegyzéseivel és gyengéd
czélzásaival a classikai iskolai hiveit.
E szatira különben első aesthetikai műve
is a magyar irodalomnak - nem számitva
ide az előző gyengébb kisérI eteket - mely
sok széptan i fogalmat magyaráz meg.
A költemény elején finom élczczel támadja
meg a kántort, ki sehogy sem tud boldogulni
az onomatopeiával, de azért ő magára mégis
érvényesnek tartja a "poeta nascitur" -t. Pedig szegény oly tudatlan, de sebaj - mondja
Költőnk maró gúnnyal bekötjük a szemét,
hogy legalább ne lásson, hisz
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. vaknak kell lennie a nagy poétának
Vak volt nagy Homeros mind a két szemére
Vakon jutott Milton klasszikus hil'ére!

De k~sőbb a gúny komolyra fordul. A
plébános buzditja Rikótit, hogy tanuljon idegen nyelveket, mert ezek ismerete fejleszti
a szép iránt való érzéket, melyet a magyar
irodalomban ígen alkalmasan felhasználhat.
Dc óvakodjunk a túlzástól, mert ez által nevetségessé lesznek a legkomolyabb műfajok
is. A berúgott drámai hős ép ugy nem il!ik
a drámába, mint a kótából furulyázó pásztor
az idyelbe.
A minden izében sikerült szatirikus ép oszt
Rikótinak költővé való koronázása zárja be.
E nagy ünnepen csupa vigság, kedélyesség
a társaság, mely hajnalhasadtáig járja a magyar tánczot és végül Rikóti számára tányéroznak, mert - ugymond Verseghy keserü
iróniával -. . . . . ki muzsákat cultivál honjában
Holtig bölcs koldúsnak nyavalyog rangjában.

E satirico-didacticus éposz gyönyörködve
tanitotta az olvasót. És napjainkban e műről
alig van tudomása valakinek, csak czimét
ismerik, pedig mily könnyü lenne ily népszerü
úton e fényforrásul szolgáló aesthetikai elveket terje.sztem. Megismernők belőle az akkori irodalmi állapotokat, az akkori visszás-
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ságokat és Verseghy széptani nézeteit. Tekintsünk végig ez idő irodalmán és akkor
elmondhatjuk, hogya Verseghy Rikótijánál
hazafiasabb, élvezetesebb és oktatóbb költemény nem volt.
Kisebb versei közül a dalok határozottan
felülmúlják ódáit, ugy hogy sok még ma is
megállja helyét. Odáiban hiányzik az erősebb
szenvedélyt kisérő élénk képzelet, mig dalai
messze túlszárnyalták kortársaiét, kik nem
tudtak szabadulni a német hatástól - az
érzelgőségtől. - Epigrammái sem válnak szégyenére, melyek egy némelyikénél a point
(csattanó) oly sikerült, oly elmés, hogy nem
tartom tulzásnak azokat a c1assicusokéval
összehasonlitani Általában véve mi költői
müködését illeti, elmondhatjuk róla is, hogy
"nem annyira költő, mint inkább költői kedély," ki segitette megalapitani a nyugoteurópai stilust, me ly ma is uralkodó irodalmunkban.
Költészetét ellátta, hogy úgymondjam védjegyével : arimesmértékes versformával, melyet Ráday tól eltérőleg teljesen önállóan kezelt.
Verseghynek mint aesthetikusnak, legfőbb
érdeme a versujitás. Ez talán még a nyelvészetnél is jobban kedvelte. Egész tehetségét összehordta, csakhogyelméletét megmagyarázza. Verseghy legjelentékenyebb ritmikusunk volt és legelső. Előtte nem jelentek
meg oly szakavatott, oly biztosságot eláruló
ritmikai művek, mint az övéi. Csak napj a-
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inkban lépnek föl ismét nagyobb alakok, kik
Verseghyhez fel tudnak emelkedni. (Ponori
Thewrewk és Négyesy). 6 a legegyszerűb
ben tanit. Nehány hangjegy, egy-két ütem
és :negvan a versformák magyarázata, mely
egészen a 7enén alapul. És egészen helyesen, Mert a jó költemény legyen az akár
ballada, akár óda, énekelhető.
Verseghy értett a zenéhez, sőt voltak saját szerzeményei is. Mint a költészettannal
foglalkozó az az időben neves német irodalomhoz fordul, Mintaképe Sulzer volt, kitől
költőnk igen sokat tanult.
A zenében kérzett Verseghy fő elve ez:
a vers legyen énekelhető. Innen aztán az következik, hogyarimes versek egyuttal mértékesek is. "Dalaihoz zenét is irt és megmutatta. hogy mily kellemes az olyan vers,
melyben rövid hangjegyre rövid szótag, hoszszúra hosszú esik. Költő, r.eneszerző és magyarázó egy személyben s mint magyarázó
is kettős: állit és támad, az uj versmód reszére nemcsak érvényt követel, hanem a régit
egyenesen ki akarja irtani."
"Verseghy azt hiszi, hogy ő a magyar versformát egyszerüen csak szabályozza, midőn
a hosszú és rövid szótagok váltakozását
sürgeti. Nem is jut eszébe, hogy ő most
nyugati versformát hoz be; ez ujitásban nem
kölcsönzést lát, hanem a fejlődés magasabb
fokozatlit, melyen verselésünknek át kell mennie. Pedig a tény az, hogy a hosszú és rö-
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vid szótagok amaz elrendezését ő német minta
után végezte. A versrendszerek között nem
ismer nemzeti különbséget, hanem csupán
fejlettségit. " (Négyesy)
Mindezeket a "Rövid értekezések" czim
alatt reánk maradt cyklikus munkájában
mondja el. És ez elvei az uj iskola programmjául szolgáltak.
Hogy szabályait jól használta fel, az természetes. Dalai zengzetesek és könnyű éne·
kelhetőségüket ki nem fejlett költői tehetsége
és némely nyakatekert szavak gátolják. Hatása kiterjedt Kazinczyra is, ki ezt sohaset:l
vallja be, hanem Ráday tanitványának mondja
ml:lgát. Ő maga dallamosan nem tudott irni
és ezt a sajátságát költőnktől tanulta el. A
versujitás terén Kazinczy érte el a legszebb
eredményt, Verseghy útmutatása mellett.
A zene volt tehát a verselés alapja, de
német zene és nem a magyar. Miért az és
miért nem ez? Verseghy képzett zenész volt
és igy a műzenét kedvelte, melyben -mig a
német remekműveket alkotott, addig a magyarnak ilyenről fogalma sem volt. A dévajkodó, önként alakitó czigányzenéből nem Iehetett megállapitani a rövid és hosszú szótagok szabályos egymásra való következését,
mert nem volt meg ezekben a dalokon átvonuló állandó ütem képviselve. Ez pórias
elfajult zene, ama~ kifejlett és művészi. Innen
érthető, hogy énekei között nincs egy magyaros sem, hanem a legtöbb a német és
az egyetemes zene jellegét viseli magán.
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Mint a zene reformátora a "Rövid értekezések a rYluzsikáról" czimü könyvével lépett
fel. E mű alapgondolata az, hogy a zene és
a költészet édes testvérek és a vers akkor
szép, ha az a zenéhez alkalmazkodik. A dal '
forrását az emberi természetben keresi és a
legszebb énekek ő előtte a római egyházi
dalo k, melyeket felséges talpénekeknek nevez.
Verseghy művei tömegre jelentékenyek,
értékre figyelemreméltók. Mint nyelvfilozófus
korszakalkotó műveket teremtett, mint költő
és aesthetikus nagyban hatott korára és végül mint versujitÓ - mondhatnók - első
nek lépett fel ezen a téren. Egyéb irodalmi
termékeihez soroljuk még történelmi műveit,
melyek zengzetes nyelven kronologizálják az
eseményeket, és drámai forditásait.
Ez ;rolt Verseghy működése. Nem" közvitéz ő nem is főrangu tiszt, hanem a középuton haladó derék katona, ki a hazát hivatásához képest meg is tudta védelmezni.
Méltányos ember, ki nemcsak meghallgatja
ellenfelét, hanem helyes elvét el is fogadja.
Önzetlen, ki mások boldogitásában kereste
boldogságát, de ezt a földön nem találta meg!
A dicsőnek már csak emléke él! A fáradhatatlan munkás letünt, de a fényes életpályának hire nem vész el soha sem. Benne
versenyre kel a férfi, a szónok, a költő, a2
aesthetikus és a lJyelvész. Jelleme gyémánttiszta, hazaszeretete határtalan és az igazság
egész életén át legfőbb törvénye.
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Mindig emelt fővel járt. Mert nem volt égy
olyan tette sem, melyért szégyelnie kellett
volna magát.
Arra tanitá nemzetét, hogy legyen kötelességtudó!
Munkálkodjunk tehát két kézzel, ernyed et·
len szorgalommal, szeretett hazánk és nemzetiségünk javára, miként dolgozott Verseghy!
Mert a csügdgedés: halál!
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VÉGSZÓ.
Verseghy emlékének szenteltem e néhány
lapot. Egyrészről hazafias kötelességet véltem ez által teljesiteni, másrészről pedig
kegyeletemet akartam leróni Szolnok város
nagy fia iránt.
Sok ujat talán nem is adtam, de a menynyire tehettem minden anyagot összehord tam
a jeles nyelvész és iró működésének megvilágitásara. Nem akartam részletes lenni;
czélom az volt, hogy Verseghy t a kor képébe állitva mutassam be olvasóimnak és hogy
egy kis kerek egészet nyujtsak az eddig csak
külön működési ágak szerin t ismertetett iró
munkásságáról.
A tárgy folyton kinálkozott. Verseghy
szülővárosában ti:iltöttem ifjuságom jó részét,
abban a városban, melyben a kegyelet nyilvánulása sosem szünt meg nagyhirü szülötte iránt. Legutóbb is lelkes mozgalom indult meg, mely a XVIII. század e kiváló
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alakjának emlék ét igyekszik megörökiteni.
Ennek a nemes ügynek szolgálatába léptem én is.
Hadd álljon eza szobor és hirdesse a magyar
ifjuságnak ör6k időkre a tiszaparti Szolnok
városból, hogy milyennek kell lennie az önzetlen férfiunak, a felvi 'ágosult embernek és
mindenek fölött a derék és dolgos hazafinak !
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