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Édesapám emlékének. 



Bevezetés. 

Hazánkban az írók még a 19. század első telében is 
meggyőződéssel állítják, hogy az irodalom elsősorban az 
udvari pártfogástól és a főurak bőkezűségétől függ. Az 
olvasók szűk körének nincsen magasabb irodalmi igénye. 
Fejlettebb irodalomhoz szükséges olvasóközönség kialaku-
lása pedig egyre késik még. Literátoraink természetesnek 
tart ják tehát a főúri irodalompártolást. S ha mindinkább fej-
lődő becsvággyal és önérzettel ritkábban szólaltatják is meg 
az addig szokásos megrázó könyörgések hangját, mégis 
óhajtva kívánják a mecénások irodalmat lehetővé tévő anyagi 
és erkölcsi segítségét.1 

Akadtak is a századfordulón szép számmal pártfogók, 
de egyiküknek szellemi vagy anyagi mecénássága sem volt 
hasonlítható egy Augustus vagy Maecenas tehetségéhez és 
áldozatkészségéhez. Mégis szellemében a legnagyobb magyar 
atyja, Széchenyi Ferenc gróf járt legközelebb hozzájuk. 
Nem lesz tehát érdektelen irodalompártolását megvizsgálni. 

Annál is inkább, mert ennek tüzetes feldolgozása mind-
máig hiányzik. Értékes részletmunkában nem szűkölködünk 
ugyan, de Széchenyi Ferenc irodalompártolása minden bi-
zonnyal megérdemli ezeknek lehetőség szerint egész képet 
láttató összefoglalását is. — F r a k n ó i Vilmos2, B á r t f a i 
S z a b ó László3 vagy S z é c h e n y i Viktor4 Széchenyi-élet-
rajzában természetszerűleg nem foglalkozhatott ezzel egész 

1. Máté Károly: A könyv morfológiája. Minerva. 9 (1930.) év!. 
278—295 1. és Theinemanu Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. 2. 
kiadás. Pécs, 1931. 241 1. 

2. Gróf Széchenyi Ferenc. (Magyar Történeti Életrajzok. XVIII. 
évf.; Budapest, 1902. 

3. A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi csaiád története. II. kötet. 
Budapest, 1913. 

4. Töredékek a Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi nemzetség tör-
ténelméből. Székesfehérvár, 1933. 
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részletesen. A többi munkák pedig leginkább egy-egy íróval 
való kapcsolatát tárgyalták. így G r ü n n Albert csak Kónyi 
Jánossal,5 B1 e y e r Jakab Schlegel Frigyessel és Stolberg 
Frigyes gróffal,6 B r e z n a y Béla Hofbauer Szent Kelemen-
nel,7 G i l l e m o t Katalin a bécsi romantikus körrel,8 

V a 1 j a v e c Frigyes Engel János Keresztéllyel s még néhány 
magyar íróval való kapcsolatát vizsgálta.9 K o l l á n y i 
Ferenc10 és S e b e s t y é n Gyula munkásságát11 viszont 
pusztán a gróf könyvtári ügyei érdekelték. 

E gondos részletmunkák, valamint a Magyar Nemzeti 
Múzeum kezelésében lévő Széchenyi családi levéltárnak 
Széchenyi Ferenchez címzett közel háromezernyi felbecsül-
hetetlen értékű levele s egyéb ugyanott őrzött kiadatlan írások 
alapján kíséreltük meg Széchenyi Ferenc gróf irodalompár-
tolásának rövid összefoglalását. Azét a Széchenyi Ferencét, 
kiről legkülönfélébb módon pártfogolt kortársai nem egy-
szer elmondották: neki van legjobb szíve egész Európában. 

S hogy ez valóban így volt, bizonyítja a jelen munka 
minden sora. — Elöljáróban állanak itt magának a grófnak 
szavai : „Remélem, a' szerzőnek híre, neve . . . mindenkor 
fön fog maradni. Én . . . tiszta szívembül kívánom, hogy az 
Űr a' tudós munkálkodásainak meg-érdeinlett jutalmát men-
től hamarább lássa és . . . alkalmatossága légyen az anyai 
nyelvünknek pallérozásában tovább is kedve szerint fára-
dozni." Máshelyütt pedig: „Hogy törekvéseim a Hazai Lite-
raturának elé-mozdítására nékem is gyakran nehézségeket 
szerez, el hiheti az Űr, de azért még is állandóul se fárad-

5. Gróf Széchenvi Ferenc és Kónyi János. Magyar Könyvszemle. 
1902. évf. 

6. Gróf Széchenyi Ferenc és Schlegel Frigyes. Budapesti Szemle. 
150. k. és Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Graf Franz Széchenyi. 
(Volkstum und Kulturpolitik, ngb. v. H. Konen und J. P. Steifes] Köln, 1932, 

7. A modern kor hajnalán. Budapest, 1912. 
8. Gróf Széchenyi Ferenc és bécsi köre. Budapest, 1933. 
9. Johann Christian von Engels Briefe an den Grafen Franz Szé-

chenyi 0803-1808;. Neue Heimatblätter. 2. (1937.) évf. és Magyar írók 
levelei gróf Széchenyi Ferenchez. Irodalomtörténeti Közlemények. 44. 
(1934.) évf. 

10. A Magvar Nemzeti Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára. 
1802—1902. 1. kötet. Budapest, 1905. 

11. Gróf Széchenyi Ferenc levelezése köDyvtári ügyekben. Magyar 
Könyvszemle. 1891. évf. 



ságomatT se költségemet kémélvén fel tett tárgyom után 
sietek." 12 

Mielőtt azonban mi is feltett tárgyunk — Széchenyi 
irodalompártolásának vizsgálata — után sietnénk, tekintsünk 
végig röviden élete pályáján, szellemi világának érdekes 
fejlődésén, sajátos alakulásán. 

* * X- V- V- * 

Ezúttal is hálásan köszönöm mindazoknak fáradságát, 
kik munkámban segítségemre voltak. így elsősorban dr. Hor-
váth János egyetemi tanár úrnak és dr. Bánhegyi Jób pan-
nonhalmi főiskolai tanár úrnak, továbbá dr. Karsai Géza 
egy. m. tanár úrnak útbaigazításaikat és a kézirat szíves 
átnézését; dr. Bártfai Szabó László nv. nemzeti múzeumi 
igazgató úrnak és dr. Iványi-Grünwald Béla egy. m. tanár 
úrnak pedig közreműködésüket az Országos Levéltárban. 

12. Széchenyi levele Mátyási Józsefhez 18u4. aug. 24-én és 1806. 
aug. l()-én. Sebestyén i. m. 186, 187 I. 



Gróf Széchenyi Ferenc élete 
és szellemvilága. 

A legnagyobb lángész is többé-kevésbbé korának gyer-
meke, az egyéniség és a korszellem színes szövődménye. De 
éppen ez a bonyolultság teszi vonzóvá és érdekessé. 

Széchenyi Ferenc gróf sem elszigetelt jelenség. Nagy 
jellem egy olyan kor forrongásai között, melynek íotörek-
véséről — a felvilágosodásról — Szekfű Gyula írta, hogy a 
legösszetettebb európai mozgalmak egyike volt. Száz külön-
féle forrásból táplálkozott. Más és más formában mutatko-
zott minden nemzet körében. De közös kiindulópontját és 
alapszövetét megtalálta az észelvüségben, amikor az észt 
korlátlanul tisztelte és elvetett mindent, amit az ésszel ellen-
kezőnek, ésszerűtlennek tartott.1 

Ezt látta és tapasztalta Széchenyi Ferenc (1754—1820) 
is, mikor a főúri család szigorú fegyelmű környezetéből 
1772-ben a bécsi Theresianumba került. Ott azidőtájt már 
szabadon bontogatták szárnyukat a felvilágosodás eszméi. 
A magyarok is mohón szívták magukba az új igéket: Bes-
senyeiéit hamar átalakultak.2 Szokatlan gyorsasággal szaba-
bultak fel tehát a magyar felvilágosodás erői. Annál is in-
kább, mert II. József uralkodása és a francia forradalom 
nagy segítséget jelentett ebben.3 

1. Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet. Budapest, 
1928—1934. VI. k. 328 1. 

2. Maga Bessenyei György 1765 óta Bécsben élt, öntudatra ébredt, 
szervezkedni kezdett és 1772-től kezdve egymásután jelentette meg 
irodalmunk s egész szellemi életünk új irányát jelentő köteteit. 

3. A felvilágosodást saját dialektikája előbb-utóbb nemzetivé tette. 
A magyar nemzeti irodalom is a felvilágosodás eszmekôrébçji fogant, 
mert a felvilágosodás bécsi hívei meggyőződtek arról, hogy a magyar 
szellemi élet felemelkedéséhez is csak az önálló magyar irodalom útja 
vezethet. Concha Győző : A kilencvenes évek reformeszméi. Budapest, 
1885. 62 I. és Thienemann i. m. 169 1. 



Széchenyi Ferenc is teljesen megváltozik a Bécsben 
töltött rövid két év alatt. Fogékony lelke magába fogadja a 
felvilágosodás gondolatát.4 Lelkes követője lesz. Családja ha-
gyományaival szakítva hivatali pályára lép, mert nem akar 
csak magánügyeivel, adósságaival foglalkozni. Erős szándéka, 
— írja 1782 január 17-én a kancellárnak, — hogy „a haza 
hasznos polgárává képezi ki magát." 

1775-ben a dunáninneni (pesti) táblánál joggyakornok; 
1776-ban elnyeri a kamarási méltóságot; majd a Kőszegen 
székelő dunántúli kerületi tábla ülnöke lesz. 

Közben a felvilágosodás szellemének megfelelően szo-
katlanul „szociálisan" intézi a hozzá került ügyeket s a 
szabadkőműves páholyok eszményi gondolata is megragadja. 
Elképzelése szerint itt csupa olyan emberek dolgoznak, akik 
már minden emberi hibát levetettek magukról. Valóban 
munkálkodtak is a deista vallási türelem megvalósításán ; 
áthidalni igyekeztek a különböző társadalmi helyzetű embe-
rek magán- és közéleti nagy szétesettségét. S ezért Szé-
chenyi is rokonszevez velük. Sőt barát ja és titkára, Hajnóczy 
József még a gyökeresebben újító mozgalmak eszméivel is 
megismerteti. Természetesen az új gondolatkör a vallás és 
haza régi fogalmát is módosítja, amelyből csak idő multán 
alakul ki a nagy Széchenyi tiszta felfogása. 

Egyelőre 1783-ban helyettes horvát bán, majd II. József 
állami beosztása szerint 1785-ben előbb a zágrábi s néhány 
napra rá a pécsi kerület királyi biztosa lett. Az új állásnak 
elfogadásáért sokan megrótták a grófot, mivel a királyi biz-
tosság intézményét a magyar alkotmány nem ismerte.5 Ő 
maga sem tudta azonban előre, hogy így mind hazafiságával, 
mind pedig vallásosságával sokszor ellentétbe kerül. De volt 

4. Ez látszik irodalmi mecénásságán már a kezdet kezdetén is, 
amikor felvilágosító gazdasági (Tessedik, Nagyváthy, Pethe, Kondé stb.) 
és orvosi (Kis, Domby stb.; munkák kiadását teszi lehetővé. L. később 
részletesebben. — Alszeghy kereken ki is mondja, hogy a felvilágoso-
dás nyomán „az emberek tudatára ébredtek annak, hogy embertársaik-
kal, magukkal szemben kötelességeik vannak; innen lett általánossá 
irodalmunkban a használniakarás nemes tendenciája." — Alszeghy 
Zsolt dr.: A XIX. század magyar irodalma. Budapest, 1923. 10. 1. 

5. A vidéki nemesség amúgy sem tudott Józsefért rajongani. A 
rendi előjogoknak s a nemzeti jellegnek II. József uralkodása alatt szinte 
sorozatos megsértésére szívós ellenhatás volt a válasz. — Hóman-Szekfű: 
i. m. VI. k. 371. 1. 



annyi ereje, bátorsága és jellemszilárdsága, — pedig ez e 
korban ritkaságszámba ment — hogy amikor ennek az el-
lentétnek súlyát megérezte, férfiasan cselekedett: két évre 
rá lemondott állásáról.6 

Hogy teljesen kikapcsolódjék a hazai politikából, kül-
földi útra indúlt. Jellemző, hogy nem Olasz-, Francia- vagy 
Németország vonzotta, hanem Anglia. Az angolbarát osztrák 
nemesség hatásán kívül ez megvilágítja egyszersmind szel-
emének irányát és a maga elé tűzött feladat természetét is. 
A másféléves külföldi tartózkodás leginkább gazdasági téren, 
kötötte le figyelmét. A közélettel és a szellemi művelődéssel 
ezúttal csak igen másodsorban foglalkozott. A II. József-féle 
alkotmányellenes önkényuralmat azonban mind jobban el-
ítélte s öntudatlanul is társadalmi mozgalomtól : a szabad-
kőművességtől várta a kormányzat nemzetellenes törekvé-
seinek ellensúlyozását. Hiába volt azonban hagyományőrző 
főúr, mégis az országgyűlésen éppen az újítás képte-
lensége miatt hagyta ott az úrbéri bizottságot, melynek tag-
jává választották. 

Csakhamar azonban újító törekvéseiben is csalódnia 
kellett. 1795-ben felfedték a Martinovics-féle mozgalmat, 
mely üres szólamaival és hazudozásaival a józan magyar 
célok megvalósításának lehetőségét is teljesen eljátszotta; 
gyanúba keverte hosszú évtizedekre a magyar felvilágoso-
dást nemcsak a király, hanem minden mérsékelt magyar 
előtt is. — Széchenyi Ferencnek ezen felül saját személyére 
vonatkozólag is volt oka aggódni. Az egyik halálra ítélt, 
Hajnóczy József ugyanis, mint titkára bizalmas barátságát 
élvezte s ha nem is magát az összeesküvést, de eszméit 
minden bizonnyal ismerte s tudhatta, hogy két röpiratát az 
ő birtokán írta. Könnyen keveredhetett volna tehát bajba. 
S ha ez nem is történt meg, az események mégis teljes vál-
tozást idéztek elő életében. 

A francia forradalom megingatta benne a nagy nyugati 
szabadelvűség és felvilágosodás eszméibe vetett korlátlan 

6. Naplójegyzeteiben nyiltan megvallja, hogy a betegség csak 
alkalom volt, a főok pedig az, hogy 11. József törvénytelen és alkot-
mányellenes intézkedéseket kívánt az ő hozzájárulásával életbeléptetni. 
A napló május 2-i részén 1786-os évszámmal. — Magyar Nemzeti Mú-
zeum Országos Széchenyi Könyvtárának kéziratára. Oct. Germ. 257. 



bizalmat. A Martinovics-féle összeesküvés lejáratta a felvi-
lágosodás magyar mozgalmát. A felelőségre vonás állandó 
lehetősége pedig teljesen visszavonulttá s gondolkozóvá tette 
a grófot. Feleségének halálos betegségéből való váratlan 
felgyógyulása volt aztán a közvetlen ok, hogy megtalálta 
régi és szíve mélyén még teljes felvilágosultságában is őr-
zött egyensúlyát: vallásosságát. A felvilágosodás racionaliz-
musa egy észszerűnek mondott világnézetet hirdetett a dog-
matikus vallás pótlására. Szükségképpen tette ezt. Amikor 
tehát Széchenyi visszatért a tételes vallásossághoz, nem ma-
radhatott meg a felvilágosodás eredeti vonalán. 

A rendi nacionalizmus korának nyugtalan főnemese 
most reformerből aulikus, felvilágosult és szabadelvű joze-
finistából vallásos lett. 1798 nyarán somogyi főispánná való 
beiktatásakor élete munkatervét már „Krisztus hite megőr-
zésében" s a „szabad gondolkodás gonosz elvének elhárítá-
sában" látta.7 1799-ben a hétszemélyes tábla tagja let t ; majd 
pedig még ugyanabban az évben főkamarásmester és az 
országbíró távollétekor elnökhelyettes. Ezzel már Ferenc 
király hűséges alattvalójává alakult át ; nem volt ellenzéki 
többé. Politikai népszerűsége is eltűnt.8 Sokan ezután már 
közömbös magyarnak tartották s csak akkor kaptak észbe, 
mikor neve 1802 után a Nemzeti Múzeum alapításával, gyűj-
teményei lajstromának kiadásával s nagy irodalmi mecénás-
ságával egész Európát bejárta. Ettől fogva — még azok is, 
akik hibát mindig találtak benne — „nagy Széchenyinek" 
nevezték. Valóban nincsen korának jóformán magyar írója 
vagy költője, akit valami módon Széchenyi Ferenc gróf ne 
segített volna.9 

Közéleti működése azonban éppen eszményi, megalku-
vást nem ismerő lelke miatt sok csalódást rejtegetett számára. 

7. Somogyi beiktatási beszédéből. Orationes dictae d u m . . . Fran-
eiscus comes Széchenyi . . . supremus comes comitatui Schimigiensi. . . 
praeficeretur. Bécs, 1798. 

8. Egyik pártfogoltja: Cserey Farkas még azzal is megvádolta, 
hogy „austriai módon gondolkodott a Bibliothecával." — Cserey levele 
Kazinczynak 1806 okt. 27-én és Kazinczy válasza dec. 27-én. Kazinczy 
Ferenc levelezése (kiadta Váczy János; 4. k. 385. és 444. 1. 

9. Jellemző a jelmondata is. — ami az ő korában íőrangúak kö-
rében még idegen; „Hungáriám et Hongros." — Horvát István 1843-ik 
évi emlékirata a Nemzeti Múzeum Könyvtáráról. Magyar Könvvszemle 
1887. évf. 225. 1. 



Megyéjének ügyei temérdek küzdelmet jelentettek. Nagyon 
érthető tehát, miért adta be 1806-ban már másodszor is le-
mondását. A király azonban csak 1808-ban fogadta ezt el, 
— miután már kitüntette a legnagyobb elismeréssel, az 
aranygyapjas renddel. Néhány évre rá azután teljesen ki-
kapcsolódott az államvezetésből s szabadelvű kortársai az 
„elveszett" embert siratták benne. 

Számukra és liberális célkitűzéseik számára valóban 
elveszett. Hátralevő éveiben a gróf vallásos élete elmélyült, 
elhagyta teljesen a sajátosan magyar rendi gondolkodást és 
csatlakozott a német romantikának hozzánk legközelebb eső 
ágához.10 Szívvel-lélekkel és temérdek anyagi áldozattal. A 
liberális és racionalista forradalom ellenében egy katolikus 
„forradalomnak" : az u. n. restaurációnak híve lett. Hatása 
kiterjedt Rómáig s Frankfurtig, s nem egyszer eljutott a 
magyar falvak életéig is. Közben egy pillanatra sem feled-
kezett meg főművéről: a Nemzeti Múzeumról. Hiszen a 
könyvgyűjtés maga is bizonyos romantikus adottság volt. Az 
irodalmi romanticizmus, a „progressive Universalpoesie" olt-
hatatlan betűszomja táplálta állandóan. 

Élete végén maga is mint a bécsi katolikus romantikus 
kör vezére tollat vesz kezébe. Az egyháznak az állam gyám-
kodása alól való kiszabadítását, a földműves osztály helyze-
tének javítását, az ú j katonai és adórendszert követeli nyom-
tatásban soha meg nem jelent kéziratában.11 

Bécsi háza a bécsi katolikus élet középpontja lett. 
Roppant kiterjedt levelezésével átfogja korának hasonló 
eszméktől áthatott minden emberét s így nemcsak a magyar 
tudományos világ, hanem széles bécsi körök is gyászolták, 
mikor 1820 december 13-án lehunyta szemét. 

A vallásban közömbös és a rendi jogokon túl nem látó 
magyar világban Széchenyi Ferencnek egyedül kellett állnia. 
Korának magyarsága nem ismerte őt igazán. Ez a nagy 
magyar idegen volt az akkori magyar földön. Igen magasra 
tűzött, itt-ott kissé homályos végcélja s az odavezető út 
erősen erkölcsi-szellemi, romantikusan katolikus légköre 

10. Hogy ez a változás benne őszinte volt, világosan bizonyítja 
fiával, Istvánnal való levelezése. Egyik atyai tanácsokat tartalmazó le-
velét a legnagyobb magyar állandóan keblén viselte. 

11. Hóman—Szekfű i. m. Vll. k. 104. 1. 



szükségképpen népszerűtlenné tette. Kellő magyar gyökerek, 
magyar előzmények nélkül megindult mozgalma halálával 
kérlelhetetlenül elsorvadt, — hogy új anyagot s egyszersmind 
ú j csalódásokat és új kudarcokat hozzon a nagy fiúnak : 
Széchenyi Istvánnak. 



Gróf Széchenyi Ferenc irodalompártolása. 
I. 

Az előző fejezetben láttuk röviden Széchenyi Ferenc 
élete folyását s megjelöltük egyénisége kialakulásának állo-
másait. Ha most ezek után azt kérdeznők, mi tette őt nem-
zetének minden tagja előtt társadalmi és vallás-különbség 
nélkül naggyá, feleletünk csak az lehet : mindenkor teljesí-
tette kötelességét anyagi és szellemi tehetsége szerint a 
hazai irodalom és művelődés iránt. 

Fián kívül nincsen magyar ember, akit többször tün-
tettek ki a „nagy" jelzővel tisztelői, sőt még meg-nem-értői 
és ellenségei is, mint őt. Ennek pedig elsődleges forrása 
mecénássága volt. 

Irodalmunk a XVIII. század végén megindult az öncé-
lúvá fejlődés útján, de a nyomtatott betű igen sokszor még 
csak óhajtott cél maradt. Az ébredező magyar irodalom 
egyelőre még jobbára kéziratos életet élt.1 Pedig ugyanezt 
a kort Széchenyi egyik későbbi barátja, a romantikus Schle-
gel Frigyes a könyvek korának — Zeitalter der Bücher — 
nevezte el. Hazánktól ez időben még távol volt a nyugat 
romanticizmusa, de a gróf könyvgyűjtésében lehetetlen fel 
nem fedeznünk a betűnek, a könyvnek nagyobb megbecsü-
lését. Mecénássága és könyvtára kétségtelenül ezt mu-
tatja.2 

1. Thienemann i. m. 139. 1. (Kazinczy Ferenc pl. Messiás-fordítá-
sára csak tizenhárom előfizetőt talált. Kazinczy lev, 2. k. 186. 1.) 

2. Schlegel Frigyes korszakjelölése (Friedricn Schlegel 1894 bis 1802. 
Seine prosaischen Jugendschriften, hgb. v. J. Minor. 1882. II. k. 370 l.> 
a betű elsőbbségét fejezte ki az élettel szemben. A romantikus Schlegel 
az irodalom szemüvegén át szemléli Önmagát és a világot. Az öregedő, 
restauratív Schlegel számára már az élet az első s a restauratív Bécs-
ben is sokkal inkább a szó hatalma uralkodik (Hofbauer, Werner szó-
noklatai stb.) De Széchenyi Ferenc, amint megelőzte hazánkban e ro-
mantikus felfogást, épúgy nem adta fel azt az időhöz kötött romantika 
hanyatlásakor sem. 



A következőkben e mecénásságnak egyes mozzanatait 
vizsgáljuk. Időrendben kell haladnunk, hogy feltüntethessük 
azt az érdekes fejlődési sort, amely a Kónyi Jánosnak nyúj-
tott pusztán anyagi jellegű támogatással indul és egy eszme 
érdekében kifejtett nagy mecénási működésig jut el. — Ezért 
az írókat Széchenyivel való közelebbi megismerkedésük 
időrendjében tárgyaljuk. — 

Sajnos, csak kevés előmunkálat könnyített a nagy anya-
gon. Az a tény pedig, hogy a nagy gróf igen sokszor név-
telenül szeretett adakozni, — maga nem jegyezte fel, a mű-
vekben pedig megtiltotta nevének felemlítését, — különösen 
is nehézzé, sőt lehetetlenné teszi irodalompártolásának ki-
merítő összeállítását.3 

3. Már a gróf életében is az újságok és folyóiratok többször pró-
bálták felsorolni mecénásságának adatait (Pl. 1791-ben a Hadi és más 
nevezetes történetek IV. szakasz 541. 1.) de nagyon fogyatékosan s 
-csak részben tehették ezt. 



2. Kónyi János. 

A Széchenyi-családban szinte öröklődött a mélységes s 
különösen a magyar műveltség szinvonalának emelésére 
irányuló áldozatkész hazaszeretetet.1 Széchenyi Ferenc már 
fiatal korában megmutatta, hogy nem lesz méltatlan az örök-
séghez. Bécsi tanulóévei alatt a Collegium Theresianum gaz-
dag könyvtára és a növendékekkel külön is foglalkozó lel-
kes könyvtáros, Denis Mihály mellett megtanulta a köny-
veknek s általában az irodalomnak megbecsülését. 

Magyar lelkét pedig minden bizonnyal nem hagyta 
érintetlenül a magyar testőrgárdában fellobbanó láng, a test-
őrifjak szerény irodalmi köréből elinduló művelődési és 
irodalmi mozgalom. Tudott a híres testőrifjak, Bessenyeiék 
felvilágosodásának magyar törekvéseiről.2 Kezdettől fogva 
élénk figyelemmel kisérte az irodalmat s minden magyar 
irodalmi megmozdulást. Hamarosan azonban hozzájárult az, 
érdeklődéshez az irodalom művelőinek áldozatrakész segé-
lyezése is. így érthető csak, hogy az alig 24 éves Széchenyi 
Ferenc kortársai szemében már mecénásként szerepelt.3 

Ebből az időből irodalompártolására vonatkozó adataink 
még csak szórványosak. Eddigi tudomásunk szerint Kónyi 

1. Fraknói i. m. 5, 1. V. ö. Széchenyi György és Széchenyi Pál 
munkássága, Cl. Nagy Iván: Magyarország családai. 1—Xlll. Fest, 
1857—1868, Bártfai Szabó és Fraknói i. m. ide vonatkozó részeit) Szé-
chenyi György adományai, meghaladták a 2,400.000 forintot s családjá-
nak is közel másfél milliót hagyott . Friedrich István: Gróf Széchenyi 
István élete. 1. k. Budapest, 1915. 5. 1. 

2. Bessenyei György első munkája, egy nagyobbszabású filozófiai 
költemény: „Az embernek próbája" már 1772-ben megjelent Bécsben. 
Ebben az esztendőben kerüi oda Széchenyi Ferenc is. 

3. Többek közt Tessedik (Theschedik) Sámuel szarvasi ev. lelkész 
már 1784-ben így í r : „Euer Hochgräfliche Excelenz . . . machen sich 
das gröszte Vergnügen daraus, zur Erfüllung patriotischer Wünsche für 
das Wohl des Vaterlandes thät ig mitzuwirken." (Magyar Könyvszemle 
1902. évf. 339. 1.; 



János, a gr. Eszterházi Antal regiment egyszerű, szegény 
strázsamestere fordult először Széchenyi Ferenchez, a Kő-
szegen székelő dunántúli kerületi tábla akkori ülnökéhez, 
anyagi támogatást kérve egyik fordításának kinyomtatására.4 

Hogy mikor és hogyan ismerték meg egymást, nem tudjuk. 
Biztosra vehetjük azonban, — amint ez Kónyi 1782 október 
29-én a grófnak írt leveléből kikövetkeztethető, — hogy 
Kónyi 1778 első felében terjesztette elő a grófnak kérelmét ; 
az pedig Zimányi nevű fiskálisának levele útján értesítette 
őt adományáról. 

Az említett mű a lelkes strázsamesternek nem első 
munkája.5 Mint az előzők, ez is németből való fordítás. Ca-
raccioli Lajos Antal nagy feltűnést keltett francia munkájá-
nak, a „Lettres intéressantes du pape Clément XIV." c. két 
kötetes műnek német fordításából az első részt dolgozta át 
Kónyi magyarra.6 A fordítás már 1778-ban készen volt. Csak 
az állami sajtóellenőrzés lassúsága késleltette négy évig a 
kinyomtatást, minden bizonnyal tárgyának kényessége miatt. 
Közben a szorgalmas Kónyinak öt kisebb-nagyobb műve is 
megjelent. 

A sajtórendőrség engedélyének vétele után Kónyi 1782 
október 29-én azonnal írt Széchenyi Ferencnek.7 Mivel „Gan-
ganelli Levelei magyarban, már valahára a Censurán, noha 
minden igazítás nélkül által keltek", kérte a grófot, hogy 
Ígérete szerint („hogy tudniillik . . . 110 forintokat nagy ke-
gyelméből resolválni . . . méltóztatott") a kinyomatást írás-
beli parancsával megindítsa. E leveléhez mellékelve Széche-
nyinek elküldötte néhány eddig megjelent munkáját is hálás 
tisztelettel. Egyébként ez az első levél, mely a „Nagy Mél-
tóságú Grófhoz" mint „Kegyelmes Uram s Patronusom"-hoz 
szól. Joga volt ehhez Kónyinak, hiszen kifejezett ígéretben 
bízott.8 

4. Kónyi Jánosra vonatkozó adatokat összeállította Dr. Griinn Al-
bert : Gróí Széchenyi Ferenc és Kónyi János. — Magyar Könyvszemle. 
1902. évf. 319—346. 1. 

5. Szinnyei 1778-ig hetet sorol fel. (Szinnyei J.: Magyar írók VI. 
k. 942. 1.) 

6. „Das Leben des Papstes Clemens des XIV." Frankfurt, 1776. 
7. Kónyi első ismert levele. Griinn i. m. 324. 1. 
8. A kegyes vagy kegyelmes Patronusom megszólítást használja 

Széchenyivel szemben majdnem minden levelében. így: 1782. dec. 27-én, 
1783. szept. 21. és dec. 6.; 1784. szept. 17.; 1786. szept. 18. stb, 



A gróf nem sokáig "/várat válaszával.9 Köszöni a kül-
dött könyveket s a könyvnyomtató címét kéri, hogy vele 
érintkezésbe léphessen. ígéretét tehát kész teljesíteni. Grünn 
Albert kutatásai alapján azonban érdekes megfigyelnünk az 
eredeti szöveget is. A befejezés először más volt s csak 
utóbb töröltetett. Kitűnik ebből, hogy Széchenyi a fordítás 
kiadási költségeire ígért segélyt először meg akarta tagadni 
s csak később határozta el magát annak megadására. A tö-
rölt befejezés ez : „Ami pedig a száz forintokat illeti, mivel-
hogy Pölöskei jószágomnak az idén lett kiváltásakor sok 
költségeim estenek, azokat mostanában el nem küldhö-
töm. Más móddal s alkalmatossággal örömest fogom szol-
gálni . . ." Úgy látszik, Széchenyinek nem nagy kedve volt 
az egyszerű strázsamesterrel összeköttetésbe lépni s csak 
nehezen határozta el magát Ígéretének teljesítésére. Minden-
esetre része volt ebben a kedvezőtlen kritikának, amellyel 
Kónyi irodalmi munkásságát az előkelőbb körök megítélték.10 

Lehetséges, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a gróf 
támogatásával teljesen ismeretlen akart maradni. így í r : 
„. . . előre ezen szívességemért (a 110 ft. felajánlásáért) ke-
gyelmedtől kívánván, hogy sem az élőbeszédben, sem pedig 
a könyvben sehol is a nevemről emlékezet ne tétessék, 
egyéb eránt ajánlás hellett nehezteléssel fogom venni . . ." 
Nem kell azonban ebből merész következtetéseket levon-
nunk, hiszen Széchenyi irodalompártolásában sokszor talál-
kozunk ilyen kikötésekkel." Ugyanebben a levélben máshol 
bíztatja is Kónyit a fiatal gróf s kifejezi örömét, „hogy az 
jó munkáknak nyelvünkre való fordításával az tudományok-
nak kiterjesztésén Strásamester Uram szünet nélkül iparko-
dik." E szavakra felbátorodva Kónyi válaszlevelében irodalmi 
terveiről is megemlékezik. Egy helyt így kiált fel : „Ah ! 

íj, 1782. nov. 23-án ír Kőszegről. Grünn i. m. 326. Fraknói i. m. 
121. szerint tévesen nov. 28-án. Ez Széchenyi első fennmaradt magyar 
levele. 

lu. Grünn i. m. 326. 1. — Kónyái műveit jobbára csak az egy-
szerű nép kedvelte. Az egykorú írók semmibe vették, kegyetlen kriti-
kával illették és kigúnyolták (pl. Bessenyei György. „A philosophus" 
V. felvonásának 7. jelenetében). A katonasásnál sem látták szívesen 
irodalmi törekvéseit. Emiatt többször panaszkodik is leveleiben. 

11. Csokonainak pl. csak a diéta után engedi meg a legszerényebb 
ajánlást. Kovachichnak is csak példaadásból szabad a gróf nevét közöl-
nie. Collin szobrára teljesen névtelenül küld pénzt stb. 



melly szép munka ez . . ." ; Berklay munkáival kapcsolatban 
pedig : „ . . . oh ! melly nehezek a versei ! melyekben én a 
régi magyar módot, (a 4 együtt hangzó Strophákat) megtar-
tani igyekezem, mert tsak ugy vélem, hogy szebb és mes-
terségesebb négy szót mint kettőt találni." 12 

Itt látjuk Széchenyi irodalompártolásának történetében 
először, — jóllehet csak igen röviden, — hogy az író ismer-
teti pártfogója előtt irodalmi elveit, célkitűzéseit és törekvé-
sei t Ez a jelenség már öntudatos íróegyéniséget sejtett an-
nak ellenére, hogy Kónyi külön ki is fejezi : „ . . . mindenek-
ben Nagyságodnak parancsolatja szerént igyekezek élni." 

A könyv további sorsára vonatkozólag a későbbi leve-
lek csak a nyomtatásról s a 100 forint elküldéséről szólnak. 
(Csupán Kónyinak dec.[27-én írt fellengzős és ter jengős újévi 
köszöntője érdemel említést.) Az ú j esztendőben, 1783-ban 
aztán megjelent a kérdéses munka Budán „Landerer Katalin 
Özvegyének betűivel" a következő cimen : „XIV-dik Kelemen 
pápának ama nagy emlékezetű Ganganellinek levelei." 13 Az 
előszószerű „Rövid tudósí tásában Kónyi engedelmeskedve 
Széchenyi óhajának, nem említi a mecénás nevét, de nem 
emlékezik meg másképpen sem a munka kiadásának körül-
ményeiről, csak megígéri, hogy szíves fogadtatás esetén a 
második részt is közrebocsájtja. Ez azonban sohasem tör-
tént meg. 

Az első rész megjelenése után Kónyi „nagy háladatos-
s á g á t . . . ámbár nem méltán való tökéletességgel . . . , de 
gyenge szívének ki-telhetöb buzgóságából" két levélben fe-
jezte ki Széchenyi előtt.14 „Kegyes kezeinek tsókolására" 
ugyan személyesen is fel szerette volna keresni a grófot, de 
az ez elől nagy elfoglaltságára hivatkozva visszavonult. 

Lehet, hogy a személyes találkozással nagyobb kegyet 
is remélt Kónyi az ifjú gróftól : irodalmi munkásságának to-
vábbi anyagi megalapozását, pályáján való előmenetelét vagy, 
ha szabadulni tudna a katonai élettől, a gróf szolgálatában 
való alkalmazását. Ezeknek említése vagy rájuk való célzás 

12. 1782. dec. 1. Fehérvárról. Közölve Grünn i. m. 328. 1. 
13. Széchenyi 1783. szept. 5-én Kónyainak írt levele április 20-án 

már a kész példányokról beszél. Grünn i. m. 334. 1. 
14. 1783. júl. 24-én és szept. 21-én. Grünn i. m. 335. 1. 



többször előfordult ugyanis a derék strázsamester egyre rit-
kuló leveleiben.15 

Széchenyi Ferencet azonban ezidőben más foglalta el. 
II. József 1783. aug. 17-én Horvát-, Sziavon- és Dalmátorszá-
gok báni helytartójává nevezte ki. Nagy lelkiismeretességgel 
és buzgósággal látott a munkához. Neve egyre jobban ismertté 
lett mind az udvari körökben, mind pedig honfitársai között. 
Természetes, hogy kevesebb ideje maradt az írókkal s az 
irodalommal való foglalkozásra. Új hivatalában használni 
akart alattvalóinak mind politikai, mind társadalmi, mind 
pedig gazdasági téren. A „hasznosság" hangsúlyozása a fel-
világosodás ú j áramlatának amúgy is vívmánya volt. Nem 
tekinthető tehát véletlennek az, hogy az Alföld felé ter jedő 
híre felbátorította Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lel-
készt, hogy levél kíséretében elküldje neki egyik gazdasági 
munkáját, mely kevéssel előbb jelent meg „Der Landmann 
in Ungarn, was er ist und was er sein könnte ; nebst einem 
Plane von einem regulirten Dorfe" címen.16 A levélben a lel-
kes gazdász Széchenyi közismert tevékeny hazafiságára és 
nem utolsó sorban felvilágosultságára hivatkozik ; ezért mert 
— úgymond — alkalmatlankodni küldeményével, melyben a 
hazai mezőgazdasági viszonyok javítására vonatkozó gondo-
latainak s gyakorlati terveinek egy részét összefoglalta.17 

Nem a nagybirtokosok helyzetét tartotta szem előtt, hanem 
a földmíves osztály állapotán akar t segíteni.13 A gróf tehát 
amikor a könyvet szívesen fogadta, nem a családi örökség-
ként reászállott nagy adósságaira gondolt, hanem vezette 

15. FI. 1783. dec. 6-án és 1784. szept. 17-én írt levelei. Grünn i. m. 
337. k. 

16. Szinnyei i. m. XIV. k. 51. kk. Nevét Theschediknek is írták. 
Grünn i. m. 339. 1. 

17. A felvilágosul tság észimádata indította meg az anyagi mű-
veltség emelése érdekében az ilyen fordítások sorozatát. S mindjárt az 
első nevek között Széchenyi Ferenccel találkozunk. Hóman—Szekfű i. m. 
VI. 336. 1. 

18. Elsősorban a falusi gazdálkodás szabályozásával: — a falvak 
tervszerűen építendők, a parasztok felvilágosítandók, közölni kell ve-
lük a királyi rendeleteket, a papok pedig alkalmi beszédekkel hassa-
nak a nép felvilágosítására stb. Grünn i. m. 342. 1. — Tessedik a ráció 
hasznosság-elvét magasabb erkölcsi célok, emberhez méltó és Istenhez 
való felemelkedésre alkalmas életforma megvalósítására akarja felhasz-
nálni. S ezzel nagyobb értéket képvisel pusztán haszonelvű társai 
mellett, Hóman—Szekfű VI. k. 337. 1. 



ebben a parasztvilág sorsa iránt való őszinte érdeklődés is. 
Tessediknek írt válaszában meg is ígéri, hogy ha ú j falut te-
lepítenek, azt a „Landmann" elvei alapján rendezi be, azon-
kívül — itt ismét a hazája sorsát szívén viselő mecénás szól 
belőle, — költségén magyarra fogja fordíttatni.19 

Lehetséges, hogy Széchenyi már ekkor gondolt Kónyi 
Jánosra. Adatunk azonban nincs arról, mikor bízta meg őt 
Tessedik munkájának magyarra fordításával. Tény ezzel 
szemben az, hogy a kevéssel ezelőtt leszerelt strázsamester 
1785. december 18-án már előleget kért munkájára.20 Addig is 
kisebb-nagyobb kérelmeivel állandóan ostromolta, a gróf 
azonban nem mindig tudta azokat teljesíteni. Most örült, 
hogy munkát adhatott neki.21 

Kónyi hamarosan elkészítette fordítását s az 1786. év 
végén Pécsett meg is jelent a következő címen : „A paraszt 
ember Magyar országban, Mitsoda és mi lehetne egy jó 
rendbe-szedett falunak rajzolatjával egyetemben." 22 Grünn 
Albert szavai szerint meglátszik rajta, hogy Kónyi „nem a 
saját jó szántából látott hozzá, hanem csupán a gróf érde-
keit szolgálta", noha Széchenyi Ferenc nevéről egy szóval 
sem emlékezik meg az egész munka, pedig a levelezésből 
kétségkívül kitűnik, hogy a megbízás, a fordító díjazása s 
a kiadás a legapróbb részletekig a gróf érdeme. 

Ezzel meg is szakadt a kapcsolat Széchenyi és Kónyi 
között. A gróf sehogy sem tudott megbarátkozni II. József 
alkotmányellenes újításaival, ezért 1787: elején minden ál-
lásáról lemondva, birtokait bérbe adva, hosszabb külföldi 

19. 1785. jan. 30-án Zágrábból. Széchenyinek Tessedikkel való 
további kapcsolatáról nem tndunk. A Széchenyi könyvtár katalógusait, 
melyeket a Tessedik-hagyatékban találunk, alighanem nem Széchenyi-
től kapta, hanem csak Eggenberger könyvárus útján. Köszönő válasz-
leveléről sem tudunk. Bártfai Szabó László: A Széchenyi-könyvtár 
első katalógusa. Magyar Köeyvszemle. 1927. évf. 316. 1. 

20. Grünn i. m. 344. 1. 
21. Széchenyi „a környülálló dolgok miatt nem segíthet, sok 

költsége lévén, tisztjévé sem teheti" — olvassuk a levelező-könyvben. 
Egy levél hátán pedig ezt : „Kónyái kér, melyet meg is nyert." Grünn 
i. m. 339. 1. 

22. Érdekes megjegyezni, hogy Széchenyi a könyvnek a bécsi 
Junker által készített rézmetszeteire eleinte csak felerészben akart 
magyar felírást nyomatni. Később azonban csupán magyar szöveget 
kívánt. Grünn i. m. 343. 1. 



útra indult. Visszatérte után komolyabb politikai kérdések 
és nagyobb jelentőségű írók kötötték le figyelmét. A kisebb 
tehetségű, lelkesen fordítgató Kónyi Jánossal tudomásunk 
szerint többé nem törődött.23 

. 23. Grünn i. m. 345—6. 1. Kónyinak ezután már csak egy mun-
kájáról tudunk s alighanem nemsokára meg is halt. Ez Szinnyei véle-
ménye is. I. m. VI. 942. 1. 



3. Révai Miklós. 

Időrendben Révai a második az írók s költők közül, 
akit Széchenyi Ferenc közelebbről is megismert. Kapcso-
latuk azonban — miként Kónyinál is — eléggé külsőleges 
s csaknem teljesen megáll az anyagi segítés határánál. 
Sőt tulajdonképpen csak egy esetben vonatkozik meghatá-
rozott könyv kiadására. Akkor sem indult meg köztük a 
mecénás és író személyes viszonya. Hogy miért nem köze-
ledtek jobban egymáshoz, teljes biztonsággal nehéz eldön-
tenünk. Annyi bizonyos, hogy Révai esetében a szorosabb 
kapcsolat lehelősége nagyobb volt, mint a kevésbbé tehet-
séges, irodalmi körökben ismeretlen, egyszerű strázsamester-
nél, Kónyinál. 

Nem lehet ellentétes politikai eszmékre gondolnunk. 
Hiszen a gróf az uralkodóhoz mindig hű volt s különösen 
eleinte erősen magábaszívta a felvilágosodás gondolkodás-
módját. Révai pedig legtöbb ellenségét részint az uralkodó 
hatalomhoz való közeledésével, részint az ú j rend szenve-
délyes dicsőítésével szerezte.1 Arra sem gondolhatunk, hogy 
az igen önérzetes Révai csak közelebbi környezetéből vá-
lasztotta volna mecénásait, s ezek elegendő segítségükkel 
fölöslegessé tettek volna minden más támogatást. Ez eset-
ben érthetetlenek volnának Révai könyörgő levelei.2 Révai 
megsértődéséről sem lehet szó, mert levelei ilyesmit nem 
árulnak el és Széchenyi ok nélkül, mereven sohasem uta-
sította el.3 

1. Császár Elemér: Deákos költők Budapest, 1914. I. k. 208. 1. 
2. Legnagyobb mecénása gr. Károlyi Antal volt. (Csaplár Bene-

dek : Révai Miklós élete. Budapest, 1881—89. I. 354. k. ; 11. 223, 245. 1.) 
S még a vele való kapcsolat is állandó elhidegülést s újra összetalál-
kozást mutat tel (Csaplár i. m. 1. 354. 1.) Áltatában Révainak „heves-
kedése miatt csakis rövid tar tamúak lehettek . . . összeköttetései". 
<TV. 188. L) Pedig volt finom érzéke az előkelők megnyerésére. ("11. 24.) 

3. Sőt. 1791. december 26-i levelében elismeri, hogy a gróf több 
ízben mutatta „hajlandóságát" hozzá. Valjavec Frigyes : Magyar írók 
levelei gróf Széchenvi Ferenchez. Irodalomtört. Közlemények (1934.) 44. 
évf. 186. 1. 



A legvalószínűbb ok az lehetett, hogy a gróf ismerte 
Révai Miklós gyengéit. A saját vallomása szerint természe-
tének „hajlandósága" el lenére lépett a piaristák szerzetébe. 
Sorsát és szenvedéseit sohasem viselte türelmesen. Ajkán 
állandó a panasz. Legtöbb esetben szerencsétlen, szenvedé-
lyes és végletes természete okozta mindezt. S ehhez járult 
még rendkívül szertelen önérzete, mely örökösen perpat-
varba keverte. Mindenben sértést, szándékosságot, mellőzést 
vagy rosszindulatot látott. Maga ellen haragította legjobb 
barátait és jótevőit, akiktől sorsa függött. Azt hitte egyéni 
kiválóságai fölmentik egyházi és szerzetesi kötelességei 
alól. Ezért életének állandó eleme az ellenségekkel, hara-
gosokkal való küzdelem.4 Szerencsétlen tulajdonságaihoz 
járul még állhatatlansága is. „Majdnem természeti tulajdo-
nának látszik az, hogy semminemű dologban sem állhata-
tos" hangzik róla az általános vélemény.5 

Ezek után nem lehet érthetetlen Széchenyi Ferenc 
gróf tartózkodóbb viselkedése s az a körülmény, hogy az 
oly megrázó erővel könyörgő szegény írót nagyobb meg-
bízással, hathatósabb segítséggel nem tüntette ki.6 Ez ma-
gyarázza meg talán azt is, hogy nagy tervének, egy irodalmi 
társaság megalapításának 1790. október 3-i megbeszélésén 
éppen ő, az irodalmi társaság eszméjének leglelkesebb híve 
és hirdetője nem vett részt a többi neves író között. 

Pedig levelei szerint igen rászorult volna egy nagy-
lelkű mecénás támogatására. Széchenyihez intézett, ránk 
maradt levelei szomorú helyzetéről festenek megrázó ké-

4. Valjavec i. m. 187. 1. — Császár i. ra. 201—21. Kazinczynak ír ja 
egyszer: „Nem akartok ti engemet még tökéletesen érteni : idővel s 
lassankint szoktok majd a felfedezett valóságokhoz". Ez életének önér-
zetes jelmondata is lehetne. 

5. Csaplár IV. 319. 1. Nóvák Krizosztom akkori főigazgatótól (ké-
sőbbi pannonhalmi főapáttól) a budai iskolai főhatóság által kívánt 
minősítés szerint : „Instabilitás . . . et passió ad continuas mutationum 
vicissitudines, ita in Viro praedominans est : ut fera naturalis eius 
genius esse videatur, in nulla se esse consistentem." — Superioris 
Studiorum Directoris Chrysostomi Nóvák Opinio de Presbytero Nicolao 
Révay. Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára. Fol. Hung. 353. 
(46—47.; 

6. Általános jelenség volt ez Révaival szemben. Kivált a főbb-
rendűek s az egyházi hatóságok különös aggodalommal nézték. Csap-
lár i. m. If. 169. 1. Pl Szily Jánost, a nagy hazafit külön ajánlásával 
sem sikerült megszereznie magának, noha az igen szívesen pártfogolt 
mindenkit. II. 287, 319. 1. 



pet. Ismerve azonban Révainak nemcsak „udvariaskodó 
képességeit", hanem semmivel megelégedni nem tudó lelke 
vádoló és védő panaszszavait is, nem lehet szórul-szóra venni 
ezeket. Leveleinek jórészében „pártfogásért esedezik" vagy 
„segedelemkéréssel folyamodik az Országnak Főebb Rend-
jeihezz, a Hazának támogató Oszlopaihozz" s élénken leírja 
„szörnyű ínségét", mely ar ra viszi, hogy „pénzt kolduljon". 
Sőt több költeménye megalkotásának körülményeire nézve 
is külön megjegyzi, milyen „szomorú állapotban" írta 
azokat.7 

Lehetséges, hogy már előbb is ismerték egymást. Ada-
taink azonban arra engednek következtetni, hogy Révai 
életében 1783-ban jelenik meg közvetlen közelről az akkor 
még fiatal gróf. Kedves barátja és rendtársa, Széchenyi 
családdal ismerős Nagy Jeromos hívta fel figyelmét arra az 
eseményre, hogy Széchenyi Ferencet aug. 17-én a császár 
és király horvát báni helytartónak nevezte ki.8 Ugyancsak 
ő kérte meg arra is, hog / ixjon latin üdvözlő költeményt a 
beiktatás október 20-i ünnepé i / i re . 9 Révai teljesítette kéré-
sét, s a kívánt latin „adplausust" egy elégia kíséretében 
csakhamar elküldötte rendtársának. A latin distichonos 
elégiában szomorú helyzetéről panaszkodik.10 

De kiemelkedve nyomorúságából és leküzdve vágyát, 
hogy magyar nyelven írjon (Alter amor, siquid mea sors 
cecinisse maligna Me sint, in pátriám me trahit usque lyram)11  

nemcsak bizonyos ügyességgel, de határozottan művészi 
tehetséggel s észrevehető ihletettséggel zengi el sikerült 
distichonjait az új báni helytartóról. 

A mi szempontunkból az egységes szerkezetű költe-

7. Fraknöi i. m. 127. k., 183. k.; Valjavec i. m. 185. k. Caplár i. m. 
I. 24, 201, 246 ; II. 215, 223, 119, 31 1. (Széchenyi Ferenc báni s Ürményi 
József főispáni beiktatására szerzett versekre vonatkozólag.; 

8. Fraknói i. m. 94. 1. Csaplár i. m. II. 103. Érdekes jelenség, 
hogy Révai számos alkalmi dicsőítő költeményét felszólításra írta. Már 
ez előtt is pl. Ürményi Józsefnek bihari főispánságára való beiktatása-
kor Horváth Mihály kérésére írt magyar versezetet. Csaplár i. m. II. 
31. 77, 220. stb. 

10. „cum prorsus tristibus iactabar fortunae fluctibus". 
Vonz egy más szeretet, ha talán még zengeni vágynám — 
A honi nyelv vonz már, ihlet is a honi lant. 

11. Magyar fordítása: Hegedűs István, Révai Miklós üdvözlő verse 
gróf Széchenyi Ferenchez. Erdélyi Múzeum XX. (1903^ 471. 1. 



ménynek azok a sorai fontosak, amelyek a grófra, mint 
mecénásra vonatkoznak. Révai jóllehet személyes kapcso-
latokat nem érint, — talán akkor még nem is érinthetett, 
— mégis az egész ódát a „Nagy Pártfogó" gondolatával 
telíti12. A fiatal Széchenyiben csak a kezdet nagyszerűségét 
csodálja, de érdekessé, elevenné s kerekké teszi költemé-
nyét azzal, hogy visszaemlékezik nagy elődjére, Széchenyi 
György esztergomi prímásra. Bámulatos áldozatkészségét 
költői megszemélyesítés által idézi.13 Ezt a sok reményre 
bíztató áldozatkész mecénásságot emeli ki Révai mint csa-
ládi jellemvonást: a „mira Széchényia virtus"-!14 

Érdekes belekapcsolnunk ezt az ódát — vagy legalább 
is ódai lendületű költeményt — Révai költészetének törté-
netébe. Már növendék-éveiben írogatott latin verseket s 
nem hagyott fel vele akkor sem, amikor Sárvári Ferenc 
rendtársa buzdítására 1773-ban magyarul is megszólaltatta 
lantját. Első eredeti magyar költeményét 1777-ben írta 
(„Bolla Mártonnak") s ettől kezdve egyre ritkábbak latin 
munkái. Ő is ezentúl — bár többször, mint Rajnis József 
és Baróti Szabó Dávid — jóformán csak ünnepies alkal-
makkor fordul a klasszikus nyelvhez.15 Ez a körülmény új 
színben láttatja Révainak 1783-ban és még inkább 1802-ben 
Széchenyire írt köszöntő sorait.16 

12. »Úgy árad jóvolta csak áldást szerte örökké 
És ahová szeme néz, száli vele áldó kegye is. 
S száll le, miként örökös forrásból az égbül az áldás 
Gazdag bőségben ontva szüntelen alá 
Erre törekvék mindig erénye a Széchenyieknek, 
Isteni jóságot megközelítni kívánt." 

13. „Megjelenik ama György, le alá szállt égi lakából . . . 
És ahogy meglátá a derék ivadékot a földön, 
Lelkem előtt a nagy ős szózata szóla ekép". 

Hegedűs i. m. 472—473. 1. Valóban csodálkoznunk kell, ha pl. a „Zeit-
schrift von und für Ungarn" összeállítása alapján a Magyar Hírmondó 
1803. március 29-i utolsó számában (390—31.) „közhaszonra tett ada-
kozásainak és fundatioinak beszédes listáját" látjuk. 

14. Az 1792-es kiadás 104. lapjának jegyzetében ezt fűzi Révai 
hozzá: „Inter illas animi dotes, quibus est hie comes insigniter con-
spicuus, princeps est, et ab omnibus maximae celebrata haereditaria 
illa, huicque illustri genti propria et domestica virtus, rara nempe 
animi bonitas et mira dementia." 

15. Hogy azonban később is megbecsülte és sokra tartotta latin 
költészetét, mutatja az, hogy két kötetben össze is gyűjtötte latin ver-
seit: Latina (1792J és Carmina quaedam (1801.;. Császár i. m. 20n, 1. 

16. Csiszár i. m. 205. k. és Csaplár i. m. III. 409. 1. 



E verses üdvözlés további sorsáról adataink nem adnak 
kielégítő felvilágosítást. Lehet, hogy Nagy Jeromos elkül-
dötte Széchenyinek és hogy október 20-án, mikor az új báni 
helytartót a zágrábi püspök, mint királyi biztos beiktatta, a 
nagy ünnepélyen ezt az ódát is felolvasták. Az sincs kizárva, 
hogy Révai (vagy esetleg Nagy Jeromos) — az akkori szo-
kás szerint — külön lapra kinyomtatva küldte meg az 
ünnepelt grófnak ; vagy hogy — mint ezidőtájt több Révai-
vers — a magyar Hírmondóban jelent meg. Erre; enged 
következtetni Csaplár Benedek Révai-életrajzának egy helye, 
mely szerint Latina (Edita amicorum hortatu et sumptibus 
Jaurini) c. 1792-ben megjelent latin gyűjteményében Révai 
e költeményt „ismét kiadta."17 Szinnyei összeállítása nem 
nyújt erre nézve semmi felvilágosítást. 8 Viszont Fraknói 
munkájának egy jegyzetében megemlíti, hogy Révai „csak" 
1792-ben „Latina" című versgyűjteményében nyomatta ki.19 

Az adatok általában sem Csaplárnál, sem Fraknóinál nem a 
legbiztosabbak. Az Orsz. Széchenyi könyvtár kézirattárának 
ide vonatkozó kötetei (Quart. Lat. 2207. és Fol. Hung. 353.) 
sem adnak támasztó pontot biztos következtetésre. így egye-
lőre e kérdést eldöntenünk nem lehet. 

Kétségtelen adatunk van azonban 1786-ból. Ez év ele-
jén ugyanis Révai elküldötte „Magyar Költeményes Gyűjte-
m é n y i é n e k 1786-ban megjelent „Első Darabját". S úgy 
látszik, e küldemény pártfogása alatt írta meg július 27-én 
kérő levelét.20 Panaszkodik ebben, hogy „sok ellenkező 
akadályok keresztül fűzik" dolgát és csak „tsekélyül jő a ' 
segedelem". Éppen ezért így folytatja : „főképen Kegyelmes 
Uramhoz folyamodom, és alázatosan kérem, hogy tsak költ-
sön is méltóztassék annyi pénzt adni, leg alább 50 aranyat, 
a' mennyivel neki erősödvén, a' Szent Leopoldi Pesti Vá-
sárra, a' mint fogadtam, a többi öt Darabokat is kibocsát-
hassam . . ." Érdekes, hogy megrázó levele végén nem 
ajándékot, hanem csak kölcsönt mer kérni.21 S hogy ezt 

17. II. 104. 1. 
18. XI. 861. 
19. 97. 1. 
20. Valjavec i, m. 185. k. (Nem betűhíven: Fraknói i. m. 127. k.) 
21. Irodalmi kölcsön kérése Széchenyitől nem ismeretlen dolog. 

Ugyanígy pl. Pálóczi Horváth Ádám, Bacsányi János, Décsv Sámuel is. * 
Fraknói i. m. 190. k. 



legalább ekkor komolyan értette, bizonyítják szavai, melyek 
a visszafizetés szándékát árulják el.22 Révai nagyra becsülte 
Széchenyi támogatását, nemcsak azért, mert bízott az anyagi 
segélyben, hanem azért is, mert érezte Széchenyi egyénisé-
gének s nevének súlyát. Tudta, hogy a pártfogás által „nyil-
vánságosan" látja a „Magyarság, hogy vagyon valami a' do-
logban". 

Széchenyi Ferenc válaszát nem ismerjük. Bátran elfo-
gadhatjuk azonban Fraknói megállapítását s biztosra vehet-
jük, „hogy Kónyi János mecénása nem vonta meg Révaitól 
sem támogatását." Hogy a Magyar Költeményes Gyűjtemény 
nem jelenhetett meg Révai elgondolásai alapján, bizonyára 
nem Széchenyin múlt. E feltevést Révai későbbi hálás leve-
lei is bizonyítják.23 

A Széchenyi-Révai viszonyt vizsgálva, bizonyos negativ 
jelenséget sem szabad mellőznünk. Révai régebbi életrajz-
írói: Bánóczi József és Csaplár Benedek nem veszik figye-
lembe azt az eseményt, melyet Kazinczy Ferenc 1790. no-
vember 2-án említ Aranka Györgynek egyik levelében.24 Egy 
„Litterarius Consessus"-ról számol be barátjának, melynek 
tárgya egy Magyar Társaság felállításának terve. Feltűnő, 
hogy az irodalmi eseményekben részletező s aprólékos Ka-
zinczy éppen Arankának, az erdélyi Nyelvmívelő Társaság 
megalapítójának mily szűkszavúan adja elő a Széchenyi há-
zában történteket. Kazinczy lelkét ugyanis éppen a tudós 
társaság eszméje nem ragadta meg erősebben. Az eszme 
lelkes terjesztését és kialakítását Bessenyei György közvet-
len kezdeményezése nyomán Révai Miklós vallotta magáé-
nak.25 Annál feltűnőbb az, hogy éppen Révai neve hiányzik 
a nagy országgyűlés alatt Széchenyi Ferenc kezdeményezé-
sére összegyűlt társaság névsorából. Pedig néhány nappal 
előbb még ő is Pesten időzött (aug. 23—szept. végéig az 

22. Adat nincs rá, de egyébként sem valószínű, hogy Révai be-
válthatta ígéretét. 

26. Fraknói i. m. 128. 1. Bár e leveleket sem a Széchenyi családi 
levéltárban, sem a Széchenyi kézirattárban nem volt módomban meg-
találni. 

24. Kazinczy lev. II. k. 120. 1. 
25. Sőt „az ügyek ágensévé téve megbízatott a mozgalom hatha-

tósabb megindításával." Csaplár i. m. III. 170. és Császár Elemér; Bes-
senyei akadémiai törekvései (Értekezések a nyelv és széptudományok 
köréből, XXL k. 7. sz ) Budapest, 1910. 58. 1. 



összejövetel pedig október 2-án volt) és lankadatlanul fára-
dozott Fengler József győri püspök anyagi támogatásával az 
országgyűlés miatt Pestre sereglett főurak, nemesek, tudó-
sok és írók között a „Societas Hungarica" planumának meg-
valósításán.26 Révai a főuraknál is többször megfordult. Ön-
ként adódik tehát a gondolat, hogy a Széchenyi által meg-
hívott társadalmi és irodalmi előkelőségek között elsősorban 
szerepeljen az, aki az egész tudós társaság tervét készíti, a 
helytartótanáccsal közvetlenül érintkezik, a leendő tagokat 
összeírja, szóval az egész mozgalom valódi lelke.27 

Kazinczy említett levelében megmagyarázza Bacsányi 
János távolmaradását. Teljesen hallgat azonban Révairól. 
Igaza lehet Váczynak, hogy Széchenyi esetleg készakarva 
mellőzte, mert ismerte Révai kevésbé szerencsés természetét 
és talán fülébe jutottak magánéletének egyes kétes értékű 
mozzanatai.28 

Révai azonban e mellőzés ellenére is alighanem részt 
vett — legalább is közvetve — Széchenyi ílyírányú törek-
véseiben. 

A gróf balatonfüredi tartózkodása alatt 1789-ben már 
komolyan foglalkozott egy irodalmi társaság gondolatával ; 
később sem tett le róla. Az októberi összejövetel közvetlen 
indítéka azonban az országgyűlésnek a magyar nyelv jogá-
ról szóló törvényjavaslata mellett mégis az a Révai által 
szított lelkesedés lehetett, melyet a főrendek körében Révai 
gyújtott még nagyobb fokban azzal, hogy az általa kiadott 
Bessenyei-féle Jámbor szándéknak 800 példányát az ország-
gyűlés tartama alatt forgalomba hozta.29 Ezen kívül bizonyára 
az a „planum", melyet Széchenyi házi összejövetelén — Ka-
zinczy értesítése szerint — felolvastak, nem volt teljesen 
független Révainak akkor ugyan még ki nem nyomtatott, de 
alaposan kidolgozott „Planum"-ától. Annál is inkább, mert a 
„litterarius consessus" tagjai gondolataikban s eszméikben 
általában megegyeztek Révaival. Nevük kivétel nélkül sze-
repel a Révai ajánlotta akadémiai „Candidatusok" sorában is.30 

Csaplár i. m. III. 172. k. 
27. Váczy János : Kazinczy Ferenc és kora. Bádapest, 1915. 328.1. 
28. Váczy i. ra. 328. 1. 
2M. Révai Péczeli Józsefhez írt levelében. Csaplár i. m. III. 171.1. 
30. Csaplár i. m. 111. 219. 1. — Szinnyei XI. 862. 1. 



Az 1790-i események után hosszabb ideig nem tudunk 
semmit sem Révainak Széchenyivel való kapcsolatáról. Az 
1797 december 26-án kelt könyörgő levél a legközelebbi ismert 
adat.31 Már elején felemlíti Révai, az akkori esztergomi ta-
nár, a gróf hozzá „sok ízben mutatott hajlandóságát", de 
levelének hűvöskés hangja s az egész jellege közelebbi kap-
csolatot nem sejtet. Szegény Révai hosszasan, elkeseredetten 
vázolja „Ínségből Ínségbe dűlő állhatatlan szomorú szeren-
cséjét", „napról napra nevekedő nyomorúságát", „rongyos-
kodását", „szidalmaknak, mocsoknak s gyalázatnak elviselé-
sét", mely „tsak nem kétségbe esésbe" sodorja. A legvál-
tozatosabb s legmegindítóbb kifejezésekkel szinte felsikolt, 
hogy Széchenyinek a „köz jóért buzgódó jámbor fiakan való 
való könyörületessége" megmentse a teljes elveszéstől. Nem 
egy kiadandó könyvhöz kér pártfogást, hanem élete körül-
ményeinek, adóságainak rendezése miatt „esedezik" a „Ke-
gyelmes Urnák véle született különös kegyességéért." De 
tudja azt is, hogy Széchenyi Ferenc neheztel rá vagy ismer-
heti életének egyes rendetlen körülményeit, kevésbbé helye-
selhető tetteit s viselkedését. Ezért jónak látja hosszasabban 
kifejteni, mennyire „természete hajlandósága ellen, színes 
ámításokra" lépett be a szerzetbe s ennek ellenére köteles-
ségét mindig, még anyagi áldozatok árán is teljesítette.32 

Ennek bizonyítására leveléhez még öt okiratmásolatot is 
mellékel : igazgatóinak elismerő bizonyítványait.33 Mindez azt 
mutatja, hogy Révai komolyan meg akarta változtatni Szé-
chenyi Ferenc kedvezőtlen véleményét. Okvetlen meg akar ta 
nyerni jóindulatú támogatását. Adatunk ugyan nincsen rá, 
de nem kételkedhetünk benne, hogy a megszorult költő 
megrázó kérelme nem maradt eredménytelen. 

Sőt még ar ra is joggal gondolhatunk, hogy Révainak 
mégis sikerült magát tisztára mosnia. így ért jük meg ugyanis 
teljesen azt hogy Széchenyi könyvtárkatalogusaival kedves-
kedett neki. Sőt csakhamar István fia tanítását is reá bízta 

31. Valjavec i. m. 186—188. 1. és Fraknói i. m. 188—190. L 
32. E ténynek más lélektani alapot ad Bánóczi József: Révai 

Miklós élete és munkái. 1879. 17. kk. és mást Csaplár i. m. I. k. 35. kk. 
— Nem feladatunk a kérdést eldönteni, de valószínűbbnek látjuk Bá-
nóczi szigorúbb felfogását. 

33. Valjavec i. m. 188—190. 1. 



oly dolgokban, melyekben nevelője kevésbbé volt képzett.34 

A gróf nagy nemzeti a jándéka igazán értékes és egy-
szersmind gyakorlatilag is használható csak akkor lett, ami-
kor kiadta könyvtárának katalógusait. A magyar „tudomá-
nyosság" még nem volt ez időben oly eleven, hogy erről 
tudomást is szerzett volna. Az éleslátású gróf maga küldte 
meg tehát teljesen ingyen katalógusainak vaskos köteteit az 
összes vármegyéknek, minden nagyobb városnak, minden 
valamire való írónak s az akkori társadalom minden kiváló 
emberének.35 Az ajándék mindig levél kíséretében ment. — 
Széchenyi Révaihoz is az előkelő főúr finom szerénységével 
írt latinul, — véletlenül éppen azon a napon, 1802. aug. 
16-án, amelyen Vályi Andrásnak, a pesti egyetemen a ma-
gyar nyelv és irodalom tanárának halálával megüresedett 
tanszékébe a királyi kinevezés után beiktatták.36 Ezt azonban 
Széchenyi levele nem érinti, pusztán a katalogusok elkül-
déséhez fűz néhány szót és kéri Révait, hogy sajátkezű írá-
sával értesítse a kötetek vételéről, mert a hazai íróktól ka-
pott ily kéziratokat külön könyvként szeretné elhelyezni a 
Bibliothekában.37 

Révai a „megkülönböztetett figyelemmel" küldött kata-
lógusokra s a levélre latin költeménnyel válaszolt.38 Jövőbe-
látó lélekkel hirdette előre, milyen óriási hatással lesz a 
nemzeti könyvtár megnyitása a nemzet tudományos és mű-

34. Ezenkívül Széchenyi 1805. jún. 26-án Miller Jakabnak írt le-
velében szelíd megértéssel említi, hogy „. . . oly nevezetes embereknek, 
mint Schedius, Schwartner, Révai stb. megvannak nemcsak a tudomá-
nyos téren, hanem egyébként is a maguk személyes ellenségei. . . " 
Kollánvi Ferenc ; A Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Országos 
Könyvtára 1802—1902. 1. k. Budapest, 1905. 115. 1. 

35. Bártfai Szabó László : A Széchenyi könyvtár első katalógusa, 
i. h. 310. 1. és Sebestyén i. m. 177. 1. 

36. Sebestyén i. m. 182. 1. és Dr. Erdélyi Pál: Révai Miklós kéz-
iratai a Nemzeti Múzeum könvvtárában. Magyar Könyvszemle 1889, 
évf. 136. 1. 

37. „ . . . non aliud peto, quam ut Uteris perbrevibus Manu tarnen 
propria in Phylera intégra Sermone, quo libuerit. exaratis, Me de 
percepto Indice certum facere velis. Cuperem enim virorum de Re 
Literaria Patriae nostrae Charissimae, preclare hac mea Aetate meri-
torum Chirographa in unum volumen collecta in caudem Bibiiothecam 
reponere" — Sebestyén i. m. 182. 1. 

38. Nyomtatásban terjedelmes címe: Bibliotheca hungarica patriae 
consecrata a pio et immortalis meriti optimate exc. ac ill. dno comité 
Francisco Széchenyi de Sárvári Felső Vidék, quam inter publica 
gratiarum officia s:io etiam iusto, ac debito carmine celebravit. Pest-
hini, 1802. 



velődési fejlődésére. A latin óda elején magasztalva emlé-
kezett meg Széchenyi fáradhatatlan könyvgyűjtéséről. Ez 
azonban csak rejtett érték maradt volna. De „hogy ne le-
gyen csak a szemnek majd csodatárgya a sok kincs", Szé-
chenyi . . . „nagy lélelekkel a Honnak ajándékul adja a 
könyvtárt", s ezáltal 

majd kel a régi írók seregéhez ú j sereg itten 
S büszke örömmel is egyesül azzal, 
S míg magyar áll és míg magyar él csak emitt eme földön, 
Széchenyi nagy neve élni fog addig.39 

Később Révai maga is hozzájárult az országos könyv-
tár gyarapításához jórészt saját munkáival. Adományát — 
mint minden másét is — Széchenyi saját költségén a Bécs-
ben megjelenő magyar újságok s a pesti Zeitschrift von und 
für Ungarn lapjain a nagyközönséggel is tudatta.40 

A nagy nemzeti könyvtárral természetesen éppen egye-
temi tanszéke miatt továbbra is kapcsolatban maradt Révai. 
A gróffal azonban közvetlenül alighanem csak 1803 körül 
érintkezett, mikor fiát tanította. A kis Istvánnak 1803 novem-
ber 29-i levele szól erről. Tanítója s nevelője mindenben 
Liebenberg (Lunkányi) János volt csupán a rendkívüli tár-
gyak közül rajzra, geometriára és architektúrára Révai ok-
tatta az első vagy második grammatikai osztályban.41 

Ezzel megszűnnek adataink Széchenyi és Révai kap-
csolataira vonatkozólag, melyekben valódi mecénási mű-
ködésnek kevés alkalma nyilt, részint a válságos idő, a kö-
rülmények s az egyéniségek különbözősége miatt. 

39. Hegedűs István fordítása. 
„Thesaurus meliore ne post mirantibus esset 
Tantum oculis spectabilis . . . 
„Magnanimus Pátriám praegrandi munere d o n a t . . . 
„Et noua Scriptorum series feliciter aucta 
Antiquis se gestiet a d d i . . . 
„Donec et Hungáriám florebit nomen in orbe 
Et virtus SZÉCHÉNY1A v i t e t . . . " A grófnak nyújtott példány-

ból. Orsz. Széchenyi-könyvtár kézirattára. Quart. Lat. 2207. (51—52). — 
Ettől több helyen eltér Horváth István könyvtárából származó és az 
Orsz. Széchenyi-Könyvtár kézirattárának Quart. Lat. 2207. (49—50). alatt 
levő szövege. 

40. Az újságok névsorai alapján Kollányi i. m. 96. 97. 105. 1. 
41. Szinnyei XI, 860. Fraknói i. m. 30 i I. Kevéssel Széchenyi Fe-

renc ottartózkodása után Révai a bécsi Therezianum tanáraitól bővebb 
kiképzést nyert Károlyi Antal gróf támogatásával rajzból és műépíté-
szetbői, 1787—1793-ig foglalkozott is dicséretesen rajztanítással Győrött. 
— Szinnyei XI. 858; Császár i. m. 200 1; Csaplár i. m. 111. k. 139 1. stb. 
Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István a gymnaziumban. Századok 1907. 
évi. 913. 918. 1. 



4. Pálóczi Horváth Ádám. 

Széchenyi Ferenc egész életében sokat betegeskedett. 
Orvosi tanácsra már 1780 körül Balatonfüreden töltött hosz-
szabb időt. 1782-ben az arácsi dombon nyaralót is építtetett 
magának s ezentúl évenkint ellátogatott Füredre. Nem csoda 
tehát, hogy megismerkedett Pálóczi Horváth Ádámmal, aki 
1782-ben első feleségével a tihanyi kamara jószágait bérelve 
hol Füreden, hol pedig Szántódon lakott.1 

Első találkozásuk időpontja bizonytalan. 1788-ban Hor-
váth mint tényt említi, hogy „Gróff Szetsényi unszolására" 
a következő év elején Bécsbe megy, mégpedig azért, hogy 
idegen nyelveket tanuljon. Nem mindig zárkózott el tehát 
teljesen az idegen nyelvektől a nagy „szittya magyar", sőt 
ebben az időben kedve is volt hozzá, noha ugyanezen le-
vélben büszkeséggel megvallja, hogy két-három esztendővel 
ezelőtt megvetésből nem igyekezett „idegen nyelvek tanu-
lásán".2 

Lehet, hogy ebben a változásban Széchenyi Ferenc 
széleskörű, a külföldit is átölelő műveltségének is szerepe 
van. Megismerve ugyanis Horváth Ádám tehetségét és vad 
magyarságát, üdvösnek látta műveltsége hiányainak kiegé-
szítését, a külföldiek megismerését s idegen irodalmak ta-
nulmányozását. Éppen ezért nemcsak „unszolással", hanem 
— mint Fraknói joggal felteszi — anyagi támogatással is 
akarta segíteni bécsi útjára.3 Kazinczy is bíztatta, sőt fel-

1. Fraknói i. m. 130. 1. és Szinnyei i. m. 4. k. 1121. o. 
2. Pintér Jenő ezt a csontos magyarságát egyoldalúan hangsú-

lyozza. A magy. irod. történetnek kézikönyve Budapest 1921. I. k. 315. 
1. és Kazinczy lev. 1. k. 222. 1. 

3. Fraknói i. m. 123. 1. Horváth már régebben volt Bécsben — 
alighanem Széchenyi költségén — mert Hunniása előszavát 1787 máju-
sában Bécsben keltezte. Teljes félreértés tehát az, hogy Fraknói a Hun-
nias befejezését erre a később mégis elmaradt bécsi útra, vagyis 1789 
elejére teszi, holott az már 1787-ben megjelent Győrött. (Szinnyei i. m. 
4. k. 1124. o.) 



rótta Horváthnak, hogy nem „szólja az idegen nyelveket", 
de Széchenyi hathatós közreműködésének hatását ennek 
ellenére sem tagadhatjuk. Ezért sóhajt fel Horváth Ádám : 
„Az erőszak és a' szegénység mit nem tehet ?" Pedig a 
gróf unszolása nem lehetett erőszak, s ő sem volt ekkor 
még oly szegény, hogy a helyzet teljesen módosította volna 
saját akaratát. A bécsi tartózkodás meghiúsulása (legalább 
is a hosszabb bécsi tartózkodásé) ebben az esetben is bizo-
nyára a körülményeken és nem Széchenyin múlt.4 A fent 
említett levelében Horváth Ádám néhány sorral alább így 
ír : „.. .nálunk a' Tanuló embereknek nyomorúság a' dolga a' 
könyv' Tár nem léte miatt." Valószínű, hogy a gróffal való 
beszélgetésekben ez a kérdés is előkerült, s ezáltal Széche-
nyi és Horváth viszonya bizonyos kölcsönösségre tarthat 
számot. 

Valóban. Tovább vizsgálva kapcsolatukat ugyanezt 
tapasztaljuk. Széchenyi az 1789. év nyarán meglátogatja 
őt Füreden. Beszélgetésüknek bővebb tudósításunk nincs. 
De úgy látszik, igen rokonszenves lehetett a gróf előtt a 
lelkes ifjú, mert egyik munkájának : a „Nyári éjtszaká"-nak 
kéziratát, jóllehet csaknem teljesen ismerte (talán a költő 
maga olvasta fel neki még régebben egy füredi nyári éjt-
szakán), elkérte tőle. Szándéka — amint egy levélből meg-
tudjuk — az volt, hogy „egynehány Bétsi jó Barátaival 
öszve ülvén által olvassa."5 Széchenyi Ferenc tehát nem-
csak érdeklődött a magyar írók iránt, hanem közve-
tített is a korabeli irodalom s a főrangúak között. Ezáltal 
igyekezett felkelteni s ébren tartani a magyar litteratura 
iránt való érdeklődést a legmagasabb s legtehetősebb osz-
tályban. 

Magát Horváthot is bizonyára ő ismertette meg „sok 
méltóságokkal", akikkel saját szava szerint „tsak nem min-
dennap" együtt volt s akik ismerték az egyes irodalmi 
törekvéseket. Dicsérték a szándékot s Horváthon keresz-
tül buzdították barátját, Kazinczyt is munkájában.6 

4. Horváth csak Kazinczynak kilenc levelet írt 1789 elején s mind 
Szántódról, Füredről vagy Pápáról vannak keltezve. 

5. Horváth Ádám levele Bacsányinak 1789 ápr. 17-én. Kazinczy 
lev. 1. k. 330 l. 

6. Levele Kazinczynak 1789 júl. 18-án. Kazinczy lev. 1. k. 399. 1 



Amikor a „Nyári éjtszaka" a cenzúra engedélyét meg-
nyerte, a szerző megegyezett Széchenyivel, „akinek név 
nélkül dedicalva volt", a kiadás lehetőségeiben. Horváth 
Kazinczynak 1788 nyarán megindult Magyar Múzeumára 
gondolt, de különféle nehézségek („korrigálás" stb.) azt 
eredményezték, hogy 1791-ben önállóan jelent meg. S ek-
kor — éppen a mecénással kapcsolatban — egy kis bonyo-
dalomra adott okot. 

Ebben az időben (1789 nyarán) azonban még a leg-
teljesebb volt az egyetértés. Pálóczi Horváth Ádám is igye-
kezett kielégíteni a gróf irodalmi érdeklődését. Egy júliusi 
találkozás alkalmával Kazinczy Bácsmegyeiét vitte el neki. 
Érdeklődésére nem mondta meg szerzőjét, hanem incselke-
dett egy kicsit : „el fogom hozni a' képét, és meg fogja 
ismerni Excellentiád." Valóban így is történt. Ebből látható 
mily őszinte és meleg volt a kapcsolat közöttük.7 

Július 3Ü-án a gróf számára néhány verset írt s talán 
ezekkel hálálta meg azt, hogy „egy új társaságba" avathatta 
be magát, melyet akkor még „csak gróf Szétsenyi, Péczeli 
és ő határoztak meg."8 Az u. n. füredi irodalmi eszmecse-
rékről s az ott felmerült magyar irodalmi társaság tervéről 
van itt szó. Ő már áprilisban lelkendezett a „lábbadozó" 
magyar társaságoknak, melyeknek „virágzásokat reményl-
hetni". S ezért Váczy bátran következtetheti, hogy éppen 
Horváthnak sikerült Széchenyi Ferenc grófot is rávenni egy 
újabb irodalmi társaság megalakulásának támogatására.9 

Ezzel szemben a hathatós kezdeményezés érdemét nem le-
het a gróftól elvitatni, aki „nem elégszik meg azzal, hogy 
anyagi áldozatokat hoz a nemzet irodalmi fejlesztése érde-
kében, hanem másokat is meg akar nyerni, kivált a vagyo-
nos főrangúak közül, ennek a hazafias törekvésnek". '0 

Mielőtt Széchenyi augusztus 8-án elhagyta Füredet, 

7. Horváth 1789 aug. 8-án Kazinczynak írt levele szerint. Kazin-
czy lev. 1. 409 1. 

8. Kazinczy lev, 1. k, 411 1. 
9. Váczy i. m. I. k. 270 1. 
10. Kollányi i. m. I. k. 7 1. 



személyesen is találkoztak. Péczeli Józseffel" együtt azt 
határozták, hogy a két író keressen magához magyar író-
kat és tudósokat (hiszen akkor még a tudományosság, a 
,,tudákosság" tette a litteratorokat); a gróf pedig mágnás-
jóbarátait vegye rá arra, hogy mindegyik „egy egy nemes 
Ifjat sub titulo Secretarii tartson maga mellett; a' kiknek 
egyéb dolgok ne legyen, hanem a' jó Francz és Német 
könyveket forgassák magyarra".12 

Mindhárman teljesítették is csakhamar ígéretüket. Hor-
váth Ádám azonnal írt Kazinczynak. Meghívta, hogy együt-
tesen felkeressék Széchenyit.13 Kazinczy valószínű tartózko-
dása ellen mindjárt érvelt is : bátran jöhet, hiszen Széchenyi 
is „latomus", s ezenkívül is „igen jó helyen van a' szíve"; 
a többi főrangúak mintájára ő nem németesedett, nem fran-
ciásodott el, hanem pl. „Bétsben mind a' fiának, mind a' 
leányának magyar asszony dajkákat tart, a' kik a' Fejre 
valóban (fejkendő) hordozzák a kis grófokat a 'Bástyákon."1 4 

Maga Széchenyi Ferenc pedig úgy teljesítette ígéretét, 
hogy Bárány Péter miskolci születésű nemes ifjút vette maga 
mellé, aki első fordítását már fél évre rá be is fejezte.15 A 
gróffal szorosabb kapcsolatban lévő Horváth pedig — annak 
ellenére, hogy ő „csupa magyar" — görög és deák köny-
vek fordítását vállalta magára. Az ezekből nyelvünkbe ke-

11. Róla ezt írja Horváth: „ . . . a' mult hónapban itt takott Fü-
redenn, majd három hétig ; szörnyű indulat van abban az emberben a ' 
magyar nyelv i r á n t . . . " Ismerős volt ugyan Széchenyivel, de mecénási 
kapcsolat nem épülhetett ki köztük, mert Péczeli csakhamar ezután 
meghalt (1792-ben). 

12. Kazinczynak írt levél. 1789 aug. 11-én. — Kazinczy lev. 1. k 
420 1. Szekíű Gyula ír ja: A magyar nyelv és vele a nemzeti művelődés 
apostolai nem a tisztán latinos olvasmányon felnőtt nemesek, akik oly 
bátran dörögnek a megyegyűléseken a kormány ellen rendi jogaik vé-
delmében, hanem a külföldi nyelveket tanult és a külföld színvonalára 
lebírhatatlan nosztalgiával áhítozó írók Bessenyei Györgytől Kazinczy 
Ferencig, meg a külföldet valóságban megjárt nagyurak, a Telekiek, 
gróf Széchenyi Ferenc, gróf Festetich György és Széchenyi Istvánnak 
más főnemes elődei." Hóman—Szekfű : Magyar Történet VII. k. 661. 

13. Kazinczy lev. 1. k. 482 1. 
14. Kazinczy lev. 1. k. 421 1. Hogy a magyarság nyelvét sőt még 

külsőségeit is mily nagy tiszteletben tartotta a gróf, bizonyítják egykorú 
írások. Pl. Kazinczy lev. 1. k. 524 1. ; 2. k. V—VI. I. : 3 k. 6 l. és Pályám 
emlékezete Kazinczy tói 123 1. (Abafi kiadása Budapest 1879.) 

15. Fraknói i. m. 183 1. 



riilő idegenszerűséget ugyanis még eltűrte, csak a németes 
és franciás nyelvrontásnak volt esküdt ellensége.16 

A szép kezdet mellett is az élesszemű Horváth azon-
nal meglátta az „Institutumnak sok hijját". Maga javasolta, 
hogy évenkint kétszer-háromszor gyűljenek össze, mutassák 
be munkáikat, bírálják és javítsák azokat. A pártpolitikától 
minden vonalon idegenkedő Széchenyi azonban nem helye-
selte e tervet, „ne hogy némellyek conventiculum nevet 
adjanak neki" és valami titkos politikai szövetséget sejtse-
nek benne, ami aztán kellemetlen helyzetet teremthetne a 
hatóságokkal és a cenzúrával. így inkább abban állapodtak 
meg, hogy „per Manus küldözik egymásnak" munkáikat. A 
szorosabb egyesülés ellen szólt még az is, hogy hátha meg-
bontja valamelyik író az egyességet s uralkodni akar a töb-
bin, mint Bacsányi.17 Ezek miatt a nehézségek miatt az új 
„társulat" egyelőre meghiúsult. Pedig maga Kazinczy is, 
aki végre Horváth Ádám unszolására meglátogatta Széchenyi 
Ferencet, szívesen fogadta a gondolatot.18 Ő természetesen 
az egész kérdést az írók oldaláról fogta meg, de annak 
ellenére, hogy Orpheusát inkább a saját áldozatkészsége 
árán akarta kiadni, mégis „nemcsak az írókat gyűjtötte 
maga köré a Dunántúl és Erdélyben, Pesten és a Fölvidé-
ken, hanem az ország vezérembereit, a nagybirtokú főura-
kat is, akiktől anyagi támogatást remélt s akiknek pártfo-
gását serkentő például tüntette föl a nemzet előtt", mint pl. 
Széchenyi mecénásságát.19 

Nem is csoda, hiszen Széchenyi Ferenc egyre bőkezűb-
ben segítette az írókat ; még pedig mind személyüket, mind 
irodalmi tevékenységüket. A Horváthnak juttatott pénzado-
mányok és kölcsönök is nagy összeggé növekedtek. Pedig 
ezenkívül még természetben is igyekezett zavartalanná 
tenni életét annak, akit „a' születés nem tett olyan szeren-

16. A „Nyári éjtszaka" c. könvvének „praefatiojá"-ban és Kazin-
czy lev. I. k. 272 1. 

17. Kazinczy lev. 1. k. 437 1. 
18. „Széchenyi! áldott Hazafi! Be szép gondolat a ' Secretarius-

sággal. Haza szülj húsz Széchenyit 's megmutatjuk mit teszünk" — lel-
kendezik Kazinczy 1789 aug. 2l-én Horváthnak írt levelében. Kazinczy 
lev. 1. k. 438 1. 

19. Váczy i. m. I. k. 272 1. 



eséssé", mert csak annyija van, hogy „egy élő ember be éri 
vele."20 Érezte is ezt a szegény gazdálkodó költő oly őszin-
tén, hogy köszönete nemcsak hálálkodó levelekben csordult 
ki, hanem barátait pl. Kazinczyt is kérte : imádkozzanak,, 
hogy sokáig él jen és szeressék őt nagyon — noha sokan 
nem szeretik.21 

Éppen ezért fájt Horváthnak félreértésük egyik köny-
vének kiadása alkalmával. Leveleiben alighanem sötétebben 
ítélte meg a történeteket s felfogását az idő csak mélyítette, 
úgyhogy a végén elhidegülésüket is ezzel akarta megma-
gyarázi. 

Láttuk már, hogy „Nyári éjtszaka" c. csillagászati tár-
gyú költői művét Széchenyi kevéssel megírása után meg-
ismerte. Sőt a kéziratot el is kérte, hogy felolvassa barátai 
körében. Horváth tehát joggal következtetett arra, hogy a 
bőkezű mecénás e könyv kiadásánál sem marad tétlenül s 
bátran írta Kazinczynak 1789 július 18-án, hogy nemsokára 
megjelenő (cenzúrától visszaérkezett) műve Széchenyinek 
„név nélkül dedicalva van".22 Ugyanez év telén pedig már 
részletesen tárgyalt Kazinczyval a kiadásról. Ráday szerint 
legjobb volna, ha Kazinczy „hónapos írásaiban darabonkint 
ki adogatná". Horváth azonban váltig erősítgette, hogy műve 
„szaggatva semmit sem ér". Kazinczy egészben is kiadta 
volna, csak Kassán nem volt akkor alkalmas, asztronomiá-
hoz is értő „corrector". Ezért költőnk úgy határozott : „meg 
kell várnom Szétsenyi levelét."23 

E levélről ad hírt Horváth barát jának a következő év 
elején.24 A nagy gróf biztosítja a lelkes költőt: „ő azon 
munkálkodik, hogy (Horváth) minden heterogenea nyugta-
lanságok nélkül el-lehessen, és a' Musáknak áldozhassék". 
Ez nagyjelentőségű nyilatkozat. Kifejezi Széchenyi nemes 
felfogását. A költőket nemcsak munkájukban, de megélhe-
tésükben is támogatni akarja. 

20. Horváth levele Kazinczyhoz 1789 okt. 16-án. Kazinczy lev. 1. 
k. 482. 1. Széchenyi hajóján 120 zsák búza érkezett utána — újságolja 
Kazinczynak 1789 szept. 9-én. U. o. 466 1. 

21. Kazinczy lev. 1. k. 465 1. 
22. Kazinczy lev. 1. k. 399 1. 
23. Kazinczy lev. 1. k. 508 1. 
24. 1790 jan. 29-én. Kazinczy lev. 2. k. 21 1. 



Semmit sem ír azonban a „Nyári éjtszaka" kiadásáról. 
Horváth ezért ismét levéllel fordul hozzá megemlítve a ki-
adás, a nyomdák és korrektorok összes nehézségeit. 

Közben azonban talán jobb ajánlatot nyer s kissé há-
látlanul, de a szükség kényszerítése mellett elfordul e mű-
vével Széchenyitől. Maga is érezte tapintatlanságát s Szé-
chenyinek későbbi hűvösebb viselkedését, — pedig még 
sok éven keresztül szoros a kapcsolat köztük, — evvel ma-
gyarázza. 1806 szepember 27-én egy levélben Széchenyiről 
azt írja Kazinczynak, hogy „jóbarátbul lett ellenség, — látd, 
mit tett nekem a' Literatura — látd, mit szül a' Nyári éjt-
szakát, mellyet valaha Széchenyinek szántam, Sándornak 
ajánlani.25 Sőt még 1814-ben is megjegyzi, hogy Széchenyi-
ben „még most is manet alta mente repostum, hogy a' Nyári 
éjtszaka nem neki van dedicalva.26 

Általában úgy látszik, Horváth nem kereste ilyen szem-
pontból mecénása kegyét. Szinnyei bibliográfiájában feiso-
rolt 26 életében megjelent könyve közül kifejezetten egyet 
sem ajánlott Széchenyinek. Pedig még jóidéig kapcsolatuk 
állandó volt. Természetesen hathatósan elősegítette ezt mind-
kettőnek sorozatos füredi tartózkodása is. 

Az alig egy évvel előbb megbeszélt magyar irodalmi 
ill. tudós társaság eszméje állandóan foglalkoztatta Széche-
nyit.27 1790 ben az országgyűlés nagy pesti találkozója kiváló 
alkalmat nyújtott a gondolat terjesztésére. Széchenyi erre a 
feladatra a kéznél lévő, magyarságáról híres s munkái alap-
ján is megbecsült Horváth Ádámot szemelte ki, aki jól 
ismerte az eddigi próbálkozások gondolatát, irányát és ne-
hézségeit. Most tehát egyenesen megbízta a magyar tudós 
társaság felállítása tervének kidolgozásával.28 Horváth a gróf 
szándéka szerint nem írói egyesületalapítással kezdte, mely.-

25. Kazinczy lev. 4. k. 332 1. Horváth ugyanis alkalmasabbnak 
találta a nem régen megválasztott nádornak, Sándor főhercegnek aján-
lani munkáját, amint ezt akkor igen sokan megtették. L. „Hadi és más 
nev, történetek" IV. szakasza 1791. 38. 1. és Ballagi Géza: A politikai 
irodalom Magyarországon 1825-ig. Budapest 1888. 430—431 1. 

26. Kazinczy lev. 11. k. 422 1. 
27. Nagy szó ez, hiszen a nagy reformokra készülő s nemzeti fel-

lángolások tüzében végbement 1790—91. országgyűlést is hidegen hagy-
ták Bessenyei György és Révai Miklós nyelvpártoló törekvései. Hóman 
Szekfű: M. T. VI. k. 404 1. 

28. Fraknói i. m. 186 1. 



nek hátrányait már a füredi irodalmi eszmecserék alkalmá-
val élesen és tisztán látták, hanem könyvkiadótársulatot 
akart szervezni. Úgy gondolta, hogy ide bármely író be-
küldhetné művét ; írókból alakult areopág döntene arról, 
melyik benyújtott mű érdemes a kiadásra ; az ő határozatuk 
alapján adnák k i ; de c ly szépen, hogy minden példány el-
keljen. Természetesen e vállalkozáshoz nagyobb összeg is 
kellene. Ezért — a terv szerint — gazdag mecénások éven-
kint együttesen ezer forintot adnának össze, de ugyaneny-
nyit a könyvkereskedés és kiadás is hozna s az így éven-
kint növekvő összegből az írókat is jutalmazni lehetne.2^ 

E tervnek megvitatására 1790 október 3-án Széchenyi 
Ferenc pesti házában „egy Lítterarius Consessus" gyűlt egybe. 
Kazinczy Ferencnek egy már említett leírása szerint részt 
vettek rajta a gróf Pesten tartózkodó barátai közül azok, 
kik a magyar nyelv és irodalom érdekében áldozatokra is 
készek voltak : gr. Berényi Gábor későbbi ugocsai, dr. Orczy 
László abaúji főispán, dr. Podtnaniczky József helytartósági 
tanácsos, br. Vay István szabolcsi, Vay József borsodi, 
Balog Péter nógrádi, Máriássy István gömöri követ és Spis-
sich János zalai alispán30 — Érdekes, hogy közülük leg-
többen az országgyűlés június 11-én és 12-én tartott ülésein 
,,az anyai nyelv" nemzeti nyelvvé tétele érdekében felszó-
laltak. (így pl. Máriássy, Vay István, Vay József, Balog Pé-
te r stb.31) Az országgyűlésen maga is segítette tehát Széche-
nyit munkájában. 

Említettük már, hogy ugyanekkor más mecénások meg-
bízásából Révai Miklós is nagy tevékenységet folytatott va-
lami magyar tudós társaság érdekében. Neki is részletes 
tervei voltak, melyek bizonyára nem hagyták érintetlenül a 
Horváth által kidolgozottat. Nincsenek ugyan pontosabb 
adataink, de annak ellenére, hogy a már előbb érintett 

29. Szinnyei i. m. IV. k. 1122. o. 
30. Aranka Györgynek 1790. nov. 2-án Kazinczy lev. 2. k. 120 és 

563 1. 
31. Verseghy költeményt is írt ekkor hozzájuk a következő címen : 

„Emlékesztető oszlop azon hazafiak tiszteletére, a kik az ország előtt, 
júniusnak 11-dik és 12-dik napján 1790, a haza-nyelvnek bévétele mel-
lett szóllottak." — Felsorolja itt az említettek nevét, „kik az első talp-
falat veték a mi boldogulásunknak felvitelére." — Péczeli József is d i -
csőítő himnusszal üdvözölte a hazafias rendeket, Ballagi: i. m. 556-558 1. 



okok alapján sem Révai sem Bacsányi nem vehetett részt a 
grófnál összegyűlt értekezleten, az ott megjelent írók : Ka-
zinczy, Horváth, Nagyváthy János32 és a gróf titkára, Bárány 
Péter ismerték és a megjelenteknek ismertették az efféle 
törekvéseket. 

Aki ismerte a századforduló lassú nemzeti ébredését 
megelőző időnek- történetét, nem csodálkozik azon, hogy 
Széchenyinek e második kísérlete is csak féleredmények-
kel végződött. Pedig a legjobb helyen tapogatóztak Besse-
nyei György „Holmi"-jának „tiszta magyar akadémiát" kí-
vánó kezdeményezése óta Decsy Sámuel munkáján s Besse-
nyei „Jámbor szándékán" keresztül Révai Miklós ezirányú 
munkásságáig ugyanis a magyar tudós társaság felállításá-
hoz a legfőbb két kellék hiányzott : a pénz és a magyar 
„tudós"33 Széchenyi ezért hívta egybe együttes megbeszé-
lésre megfelelő anyagi tőkével rendelkező főúri barátait és 
a magyar tudományosság kiválló képviselőit. 

A társaság tervében sem haladtak teljesen járatlan és 
töretlen úton. Sem Horváth, sem pedig Széchenyi. Bessenyei 
„Jámbor szándék"-ában az anyanyelv kiművelését tűzte ki 
az akadémia főcéljául. Korának eszméi diktálták ezt neki, 
mert az anyanyelv fejlettségével a tudományok ter jedése is 
kapcsolatban lévén, ezáltal a felvilágosodás hazánkban is 
megindult hódító útjára. — Révai „Planum"-a előtt is isme-
retes volt ez a célkitűzés. Horváthról tudjuk, hogy egész 
életében erre törekedett. Széchenyi összejövetelén pedig a 
magyar nyelv bátor szószólói vettek részt.34 

Természetesen mind a Bessenyei-Révai féle, mind a 

32. Megyei táblabíró és földbirtokos, aki még a nyolcvanas évek 
végén bécsi tartózkodása alatt az egyik szabadkőmíves páholyban vette 
fel kapcsolatát régi ismerősével Széchenyi Ferenccel. Szinnyei i. m. IX. 
k. 7920. — Őrá bízta Révai a Magyar Társaság planuma kidolgozásának 
egy részét. Kazinczy lev. 2. k. 138 1. 

33. Bessenyei; A holmi. Bécs 1777. 239 1. — Decsy: Pannóniai 
Féniksz avagy hamvából íei-támadott magyar nyelv. 179u. — Bessenyei: 
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bécs 1790. (Révai 
adta ki;. V. ö. ; Ballagi i. m. 587 1. 

34. Figyelemreméltó jelenség ez különösen akkor, ha tudjuk, hogy 
a rendi alkotmány egybeforrott a latin nyelvvel. A nemesség mint po-
litikai tényező görcsösen ragaszkodott hozzá. Viszont a felvilágosultak 
látták, hogy a felvilágosodásnak a tanulatlan ember nyelvén, magyarul 
kell végbemennie. íme felvilágosult magyar főuraink nagy kettőssége e 
korban. Széchenyi Ferenc is buzgón kereste a megoldást. 



Széchenyi-Horváth féle elgondolás tovább jutott ezen az el-
méleti állásponton. — A gyakorlati megvalósítás lehetőségét 
Bessenyei elsősorban egy magyar nyelvtan és szótár elké-
szítésében látta. Erre magyar tudósoknak (íróknak) kell 
összeállniok a király beelegyezésével s az ország költségén 
(az ország főrendeinek támogatásával). E munkájukon kívül 
irodalmi pályadíjakat tűznének ki, azokat megbírálnák és a 
jutalmazottakat saját nyomdájukban kiadnák. 

Révai Miklós Plánumában ugyanezen eszméket tette 
magáévá s részleteiben is oly szabatosan kidolgozta, hogy 
1825-ben Vay Ábrahám is e szerint készítette az országgyű-
léshez benyújtott javaslatát.35 — Révai tervében egészen 
világosan megosztotta már a tudós társaság munkáját. Ez 
részben a nyelv művelésére, részben pedig a tudományok 
és művészetek terjesztésére vonatkozott volna. Az elsőben 
ő is a magyar nyelv fejlesztését, valamint grammatikájának 
és teljes szótárának elkészítését szorgalmazta. A második 
részben pedig műveltebb nemzetek irodalmi termékeinek 
magyarra fordítását, eredeti tudományos munkára pályaté-
telek kitűzését, elbírálását és saját kinyomatását hangsú-
lyozta. Legfeljebb még azzal ment tovább, hogy meg akarta 
szervezni valamely magyar színtársulat segítségével a jó és 
„erkölcsképző" drámák előadását. 

Érdekes, hogy a Széchenyi-Horváth féle tervben e má-
sodik rész célkitűzéséből az utolsó híjával mind szerepelt. 
A gróf már régebben komolyan foglalkozott „jó Franz és 
Német könyvek" lefordításával s Bárány Péter útján a meg-
valósítás is megindult. Az írók pályatétel-kitűző és elbíráló 
egyesülése az 1790 október 2-iki megbeszélés tárgya volt s 
ugyancsak itt kerül t elő a saját költségén, mecénási támo-
gatással fenntartott nyomda kérdése is. — A lényeges kü-
lönbség abban állott, hogy míg Bessenyei és Révaiék mindig 
királyi pártfogás alatt álló országos intézményt akartak, ad-
dig Széchenyiék a maguk hazafias lelkesedését vették alapul 
s fokozatosan akarták társaságukat szélesebb körben is el-
terjeszteni. Ez magyarázza meg Horváth Ádám szerényebb 
anyagi feltételeit. Ő 2000 ft-ról beszélt csupán, holott Révai 

35. Planum erigendae eruditae societatis hungarice alterum ela-
bo ra t e s . Viennae. 1790. 



24000 ft-ot okvetlenül szükségesnek tartott, melynek jó ré-
szét a tanulmányi alapból kívánta kiutaltatni.36 

Ebből a rövid összehasonlításból is világosan kitűnik, 
hogy Széchenyi törekvésének megvan pontosan a helye 
irodalmunk történetében. Az eredménytelenség, ill. a csekély 
eredmények tekintetében sem áll egyedül. Nem a tervek 
fogyatékosságán vagy hirdetőik tehetetlenségén múlt, hogy 
1790-ben a magyar tudós társaság a jó alkalom (a magya r 

nyelv jogainak visszaállítása) s a sorozatos próbálkozások 
ellenére sem alakult meg.37 

Ugyancsak ebből az esztendőből Horváth Ádám följegy-
zésében igen becses adatunk van Széchenyi Ferencre vo-
natkozólag. Február 18-án ír ja Kazinczynak, hogy „két lyánka, 
egy farsangi estve énekelte . . . Groff Szétsényinek egy Ári-
áját", mely Horváthnak „megtetszett" s plajbásszal „írta reá 
a magyar sorokat."38 Kazinczynak el is küldte mind a kottát 
mind pedig a szöveget. Sajnos azonban mindkettő elveszett. 
Mindenesetre érdekes, hogy a zenekedvelő Széchenyi nóta-
dallamot költ s erre Horváth szöveget ír. Biztosra vehetjük 
ugyanis, hogy Horváth, amint író barátjának elújságolta, 
ugyanúgy megismertette munkáját a gróffal is. 

A további megbízatások s további közös munkák egye-
lőre ismeretlenek; de 1793-ból kezünkben van két hosszú 
levél. — Mindjárt az elsőnek elején, szeptember 14-iki ke-
lettel, beszámol Horváth egy Széchenyitől kapott „földmérő 
munka" elvégzéséről, majd felemlíti nagy tartozásait, mely 
szerint Széchenyinek „nem tsak azon kegyességéér t . . köte-
lesse, mellyel a' Tudományokhoz, s' különösen a' Magyar 
Tudósokhoz viseltetik", hanem 1500 ft „mag-pénzei is adóssa".39 

A levél további részei szerint egyszer már személyesen ke-

36. V. ö. Baliagi i. m. 586—592 I. 
37. Baliagi i. m. 590 I. Sajnos csakhamar szalmaláng lett az az 

erélyes nemzeti felbuzdulás, amely a szentkorona hazahozatala s az 
országgyűlésnek a török uralom óta először Budára történt összehívása 
által az új főváros életében különösen nagy jelentőséggel indult. Wald-
apfel József : A hazai hírlap és folyóirat-irodalom történetéhez. Magyar 
Könyvszemle 1930. évf. 73 1. 

38. Kazinczy lev. 2. k. 36 ). 
39. Valjavec i. m. 190—192 1. Fraknói i. m. 190 lapján tévesen írt 

szept. 24-dikét. Valjavec pedig szept. 17-dikét. Ugyancsak Fraknói i. m. 
190 lapján tévesen 3000 ft vetőmagvásárlási kölcsönről van szó. 



reste Széchenyit Sopronban, hogy adóssága „le-törlésére" 
dolgot kérjen, mert „alázatossággal" kénytelen megvallani, 
hogy a kölcsönzött pénz nála „nem jó helyen vagyon". „Mert 
— úgymond — szegény sorsú születésbül, a ' betsület szár-
nyán, megelégedésemen is fellylil emelkedtem ; de tsoportos 
szerentsétlenségeim utóbb, tsak-nem az el-élésre is tehetet-
lenné tettek". Házasságával s gazdálkodásával sincs szeren-
cséje s így barátai „segítségére s' rész szerént kezességére" 
szorúl. Mivel Széchenyi „füredi mulatságainak vége felé . . . 
kegyes szánakozását méltóztatott mutatni . . . némelly maga-
hitt bátorsággal" teszi meg az „orcza pirító lépést", hogy 
meg ne károsítsa a „olly jó kegyes Uramat". Könyörög, 
„hogy maga Excellentiád méltóztasson benne módot mutatni, 
hogy' a költsönt, eszemmel s' két kezemmel leszolgálhassam, 
melyért még szolgálatom mellett is örökös hálaadással val-
lom magamat Excellentiádnak kötelesnek". Horváth itt első-
sorban további földméréseket ért, mert er re már régóta hí-
vatottnak érezte magát. Más helyen nyiltan ki is mondja, 
hogy legnagyobbat ilyen hasonló matematikus-geometrikus 
ill. csillagászati munkával tudna mívelni. 

Széchenyi maga is tudta ezt, válaszában egyes birto-
kainak — a kutasi és soproni birtoktesteknek — felmérését 
kérte. A gróf levele azonban — mivel nem Füredre címezte 
— „későtskén érkezett". Bár Horváth bizalma, mint december 
15-i levelében írja, nem csüggedt, hogy a késedelmet kérel-
mének megvetésére magyarázta volna. Egyben „alázatosan" 
köszöni a gróf „kegyes ajánlását" s értesíti második házas-
ságáról s más személyes ügyeiről.40 

E levél után ismét nagyobb úr következik adatainkban. 
A Nemzeti Múzeum Széchenyi családi levéltárában csak 1798 
április 13-áról találunk írást Horváth Ádámtól.41 „Ns. Somogy-
vármegye' Parantsolatábúl" Horváth „alázatos vélekedést" 
nyújtott be Vályi András egyetemi tanár február 7-i körle-
veléről, melyet a vármegyéknek megküldve „Magyar Ország-
nak leírása" c. munkájához adatok megküldését kéri. — A 
megbízást minden valószínűség szerint Horváth nem Szé-
chenyi Ferenctől kapta, hiszen őt csak április 6-án nevezték 

40. Valjavec i. m. 307—8 1. 
41. I. III. 56. a. 



ki somogyi főispánnak s csak július 4-én történt meg beik-
tatása.42 

Ebből az alkalomból azonban sokkal becsesebb adalék 
számunkra az a beszámoló, mellyel maga Horváth Ádám a 
Magyar Hírmondóban elmondja az installáció „fényes és 
pompás ceremóniáit".43 Itt említi, hogy már július 2-án fo-
gadták Széchenyit a vármegye szélén levő Simoni-pusztán, 
ahol a deputáció vezetőjének „magyar orátziója" után Hor-
váth Ádám Megyebéli Tábla Bíró írásban által adta Ő Excel-
lentiájának a . . . (később ugyanezen újságban először ki-
nyomatott) egynehány vers sorokat", — melyeket „Őexcel-
lentziája köszönettel fogadott." — Minden bizonnyal Horváth 
versezete díszes kéziratának átadásáról van szó, mert a 
Magyar Hirmondóban július 20-án közölt összeállítás hat ki-
nyomtatott üdvözlő költemény felsorolása után Horváth mun-
kája mellé ezt fűzi: „ki fog nyomtatódni".44 

Ez történt meg kétszeri Ígérgetés után az augusztus 3-i 
számban „A megkoszorúzott Virtus" cím alatt.45 Horvát az 
„ajánlást" római mezbe öltözteti s többször visszatér arra a 
gondolatára, hogy az ú j főispánban magyar Cincinatust lás-
son. Ennek ellenére, ha pl. Csokonai ugyanez alkalomra írt 
ódáját olvassuk, igazat adunk a költőnek, hogy az „arabs 
illatokkal szagos áldozatok" mellett ő csak „egy kis tiszta 
lisztetskét hozhat." De bíztatja azért magát : 

„Jer Te is Eratóm ! és örvendezve lássad, 
Midőn a mezőről hé tér Méczénásod," 

s bizton reméli . . . 
A czifrán kötözött 
Polgári koszorúk 's borostyánok között 
El veszi tőled is e' nagy származású 
Méltóság, a' tsekélly s mezei szabású 
Pásztori bokrétát" . . . 

így énekel most Széchenyiről, aki 
„A. nagy, köz dolgokra nevelt, és született 
Kőt ; a' szép tudományt, Ország esméretet. 

42. Annál is inkább, mert mint hivatalnoka már régebben is dol-
gozott Somogy vármegyének. L. pl. Kazinczy lev. 2. k. 20 1. Fraknói 
i. m. 179 1. (Fraknói tévedésből jún. 4-éről qeszél.) 

43. Magyar Hírmondó 1798. augusztus 3-diki számának toldaléká-
ban 152|a—156 I. 

44. 1798. évf. 85. i. 
45. 156—162. 1. 



A' mellyek mind nyilván voltak a' Hazába, 
El rejtette Czenki Tuskúlánumába." 

És a kérdőrevonás hangján folytatja: 
,,S' eddig is hol vette magának 
Azt a' just Apolló? hogy e Hazájának 
fő diszére termett Hazafit, könyv tá r ja ' 
Falai közt, mint egy Remetét be zárja." 

Csak abban nyugszik meg, hogy most végre nagy az öröm : 
Széchenyi az őt megillető helyre került. 

Tudjuk, hogy ebbe az örömbe hivatalból kijáró boldog-
ság is vegyült, hogy azonban Horváth ekkor nem pusztán 
kötelességből járt el, mutatja egy kéziratban fennmaradt köl-
teménye, melyet ugyanekkor „Öröm Somogyban" címen 
Festetics Juliánná grófnőnek, Széchenyi Ferenc hitvesének 
tiszteletére írt.46 

Valamivel később azonban megindulhatott már az elhi-
degülés folyamata, mely arra vezetett, hogy Horváth — bár 
meglehetős nagy tisztelettel, de mégis — mint „ellenségéről" 
beszéljen mecénásáról.47 1814-ben pedig ugyancsak Kazinczy-
nak panaszkodik, hogy Széchenyivel „némely igazségtalansá-
gokért sokat kellett ízetlenkednie" és annak ellenére, hogy 
győzött, magára hagyatódott, azaz a nagy mecénás lelke s 
ezzel együtt erszénye is bezárult előtte.48 

Ha a szakítás okait vizsgáljuk, nem elégedhetünk meg 
a költőnek azzal a kijelentésével, amely igazságtalanságokról 
s főúri féltékenységről szól. Ezek éppen Széchenyi Ferenc-
nél nem elegendő érvek. Súlyosabb okoknak kell fennforog-
niok. S ezek elsősorban művelődési, vallási és erkölcsi okok 
lehettek. 

Az idegen műveltség kifinomult képviselői között for-
golódó nagyúr mindinkább visszatetszőnek érezhette az ön-
maga törzsökös magyarságába gubózó s abban lassankint 
egészen megátalkodott Horváth Ádámot. Ő a külföldi maga-
sabb műveltség színvonalára akarta emelni az eredeti ma-
gyart. Ezzel azonban az önimádó magyar véglet természet-

46. Szinnyei i. m. IV. k. 1127. o. Nyomtatásban e szerint nem je-
lent meg. Kézirata a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. Fraknói 
i. m. 181 1. 

47. 1806 szept. 27. Kazinczynak írt levele. Kazinczy lev. 4. k. 3321. 
48 Kazinczy lev. 11. k. 422 1. 



szerűleg ellentétben állt. — Ezenkívül tudjuk, hogy a sze-
rencsétlen kimenetelű Martinovics-féle összeesküvés után 
megváltozott a gróf vallásossága is. Horváth pedig az éles 
vallásügyi vitákban a liberális pártnak volt híve s mások is 
figyelemre méltatták vallási törekvéseit a kálvinisták egyhá-
zában. — S végül az utolsó évtizedeiben igen szigorú vallási 
felfogású katolikus gróf rossz néven vehette Horváth Ádám 
nem mindig fegyelmezett életét és sorozatos házasságait. 
Annál is inkább, mert mindig több és több olyan író vette 
körül, akik ilyen szempontból is közelebb álltak hozzá. Hor-
váth így valóban magára maradt. Széchenyitől elfeledve halt 
meg néhány hónappal a nagy mecénás halála előtt. 



5. Kazinczy Ferenc. 

Széchenyi Ferenc gróf mecénási működését vizsgálva, 
az írókkal való ismeretségét és barátságát kutatva, eleve fel 
kell tennünk, hogy többször összetalálkozott korának nagy 
írójával, Kazinczyval. Valóban majdnem négy évtizedet ölel 
fel személyes kapcsolatuk története. Viszonyuk irodalmi és 
művelődési ; általában csak távolról érinti a tulajdonképpeni 
mecénásságot. Közben politikai megnemértésük egy időre 
mindkettőt elfogulttá teszi egymás iránt. De barátságuk éppen 
a maga változásaiban a legérdekesebb mindkét egyéniségre 
nézve. 

Kazinczy Ferenc a nagyapai ősi kúrián már serdülő 
gyermekkorában megtanulta a tekintélytiszteletet s e tisz-
telet valódi áhítatosságig emelkedett benne, valahányszor 
oly nagy urak közelébe kerülhetett, mint aminő Széchenyi 
Ferenc volt. Ilyenkor élénken elméjébe véste, amit csak 
hallott vagy látott tőlük.1 Sőt már festett képük is komoly-
ságra intette, — amint maga írta egy 1786-ban Pászthorynál 
tett látogatásáról : „ B e l é p v é n . . m e g r e z z e n é k , midőn a fal-
ról Széchenyi, Skerlecz Miklós, Szily, Somssich Lázár nézé-
nek le rám". S ekkor magára tekintett és kissé különös 
öltözete („strinfliben" jelent meg) oly visszásnak tünt fel 
előtte, hogy ezentúl így soha többé „e szent helyre, e szent 
férfiak képe elé" nem lépett. — Nem csoda tehát, ha később 
is tisztelettel szól Széchenyiről.2 

A gróf is, mielőtt találkoztak volna, híréből már korán 
megismerte Kazinczyt és munkáit. Ez időben dolgozott Ka-
zinczy Gessner-fordításán, melynek híre Czirjéken, Báróczyn 
keresztül (vagy esetleg közvetlenül) Pászthory Sándorhoz ér. 

1. Váczy i. m. i. 242 1. 
2. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Kiadta: Abafi Lajos, Bu-

dapest 1879. 90 1. 



Ô igen jó barátja volt Széchenyinek, s természetesen ezt is 
elújságolta az irodalomkedvelő grófnak, „a mit osztán a Hel-
vécián keresztül Francia- és Angolországba utazó Széchenyi 
Zürichben Gessnernek" is elmondott.3 Ez 1787-ben történt — 
tehát körülbelül akkor, amikor Kazinczy Gessnerét nyom-
ták.4 Széchenyi hazaérkeztével bizonyára érdeklődött a mű 
után s így Kazinczyt még jobban megismerte. Erre mutat 
egy 1789 júliusi Horváth Ádám közölte történet is. „Egy 
Bátsmegyeit viszek egyszer Groíf Szétsenyinek s' kérdi az 
Auctorát, — azt felelem : el fogom hozni a képét, és meg 
fogja ismerni Exce l l en t i ád . . . " A gróf tehát már annyira is-
meri Kazinczyt, hogy képéről felismeri.5 

Horváth különben sokat vár Széchenyinek Kazinczyval 
való találkozásától. Több levelében bíztatja is, jöjjön egyszer 
feléjük s Cenken vagy Bécsben látogassa meg Széchenyi 
Ferencet.6 

Kazinczy is óhajtja a találkozást, mert ismeri és érté-
keli a gróf hazafias, irodalmi törekvéseit. Egy levelében így 
kiált fel 1789 augusztusában: „Szécsenyi! áldott Hazafi! . . . 
Haza szülj húsz Széchenyit 's megmutatjuk mit teszünk".7 

Ily érzülettel eltelve a gróf iránt indult útnak Kazinczy 
ugyanez év őszén. Minden valószínűség szerint legalább is 
hazautaztában szándéka volt személyes ismeretséget kötni. 
De a találkozás mégis váratlan volt. Utazásának célját, Bé-
cset éppen el akarta hagyni, mikor búcsút vett Pászthorytól. 
Az azonban nem fogadta el búcsú látogatását, hanem lelkére 
kötötte, hogy még mielőtt Bécset elhagyja okvetlen látogassa 
meg Széchenyi Ferencet, hiszen éppen a császárvárosban 
időzik s az „urak-utcáján" lakik.8 — Kazinczy el is ment 

3. Pályám emlékezete 81) és 279 J. (Kazinczy Gábor második má-
solata szerintj — Kazinczy lev. 15. k. 184 1. 

4. Csak az évszám 1788 rajta, de már 1787-ben megjelent. Kazin-
czy lev. 15. k. 184. 1. 

5. Levél Kazinczynak. 1788 aug. 8-án. Kazinczy lev. 1. k. 409—10 1. 
De nem Horváth ismertette meg vele Kazinczy nevét. Fraknói i. m. 124.1. 

6. Kazinczy lev. 1. k. 421. 482; 436—7. 1. 
7. Kazinczy lev. 1. k. 438. 1. 



Széchenyi lakására. Együl találta. „Megzavart látása, — írja. 
— Ennyi méltóságot emberben nem találtam. Ráillik igazán : 
bonum virum facile crederes, magnum libenter. Religiosus 
tisztelettel állék a valóban nagy férfi előtt, — már sok nagy 
tetteit hallottam".9 Aranka Györgynek is így jellemzi a talál-
kozás pillanatát és Széchenyi jel lemét: „Eggv szent Hazafi 
Alig szerettem valaha valakit annyira, mint őtet első tekin-
tettel : de rettegtem előtte, olly nagy volt reverentiám, vene-
ratiom. Ha ki őtet látja, hazafiúságát hallja, azonnal hozzá-
fog az íráshoz".10 

Ez utóbbi mondat valóságát igazolja az is, hogy a szí-
vélyes fogadás után irodalmi témákra terelődött a beszél-
getés. „A gróf Anacharsisnak utazását hozta elő". Barthélémy 
abbé ily című munkájá t ." Kazinczy ekkor még nem ismerte 
közelebbről; meghagyta tehát nek i : „El ne menj Bécsből a 
könyv nélkül". Kazinczy ehhez hozzáfűzi életrajzában : „A 
könyvet Széchenyi nélkül is olvastam volna, de szeretek a 
jóknak tartozni, és sohasem olvastam úgy, soha nem raga-
dott el egyik vagy másik helye, hogy fel ne kiáltsak : itt 
Széchenyi melle is felmelegülve vert". '2 

Beszélgetésük közben csakhamar Kazinczy munkáira 
terelődött a szó. Széchenyi kérte, mondjon el valamit kisebb 
költeményeiből. Szabadkozott, hogy nem tud könyv nélkül 
egyet sem ; „ . . . ha kezemnél volna kisded csomóm, öröm-
mel vetném annak ítélete alá, ki mesterségének német nyel-

8. Fraknói i. m. 225 lapján azt írja, hogy Kazinczy Cenken ke-
reste fel a grófot. A Pályára emlékezete 117. és 121. lapján írtak alap-
ján („Bécsbe menvén . . . " és „Minekelőtte Bécset elhagyom . . .") azon-
ban csakis bécsi találkozót vehetünk biztosra. „Bétsben . . . Görög De-
meter uramat, Bárótzit' s' mindenek felett Groff Szécsényit láttam" — 
írja még 1789 év végén. Kazinczy lev. k. 518 1. Ezenkívül 1804-ben egy 
levélben így ír: „Szégyennel mondom, hogy Sopronyt és Eszterházát 
soha nem láttam. Nem ismervén a helyek fekvésé t . . ." Kazinczy lev. 
3. k. 162 1. Már pedig Cenk Sopron közelében van. 

9. Pályám emlékezete. 121—2 1. 
10. Kazinczy levele 1789 dec. 18-án Kazinczy lev. 1. k. 518—9 1. 
11. Jean-Jacques Barthélémy : Voyage du jeune Anacharsis en 

Grèce. 
12. 122 1. 



ven oly szép bizonyságit adá".13 A gróf azonban nem tágí-
tott. „Egy-egy rövid epigrammámat mondottam fel, — ír ja 
Kazinczy, — mely rövidsége által bíztathata, hogy el -nem 
fogok akadni*4. — A jelenet oly élesen vésődött az író el-
méjébe, hogy húsz évre rá egyik Rumy Károlynak írt leve-
lében egészen szemléletesen írja le a párbeszédet s itt jelzi 
azt is, hogy az előadott költemény „fordítmány volt Käszt-
ner epigrammájából : „Fiam te is ? szólt Julius. Anyám, de 
Róma, mondá Brutus, s mélyebben döfe meg, szabadság 
szent vasa".14 

Adatunk nincs arra, hogy Széchenyinek tetszett-e az 
epigramma. Annyi azonban bizonyos, hogy Pászthoryval, 
akkori jóbarátjával való első találkozása alkalmával elújsá-
golta neki. Mert mikor Kazinczy két nap múlva búcsút vett 
Pászthorytól, így szólt hozzá : „Ön e napokban valaki előtt 
egy epigrammot mondott e l ; súgja azt tollamba". — Életraj-
zában Kazinczy erre megjegyzi : pedig „sehol nem mondám 
el dolgozásaimat, mint Széchenyinél". — így érdeklődött 
a fiatal gróf és baráti köre a magyar írók munkái iránt s 
lelkesen törődött velük. — Ebédre is magánál tartotta Ka-
zinczyt. Kérte, „buzdítaná cselédit", — így nevezé erdélyi-
esen gyermekeit, — hogy hónukat és hónuk nyelvét nyel-
vét nagyon szeressék. Ezt természetesen a lelkes hazafi 
szívesen meg is tette.15 

Az első találkozás, a személyes ismeretség jó hatással 
volt Kazinczyra. Nagyravágyó lelkének nemcsak jól esett 
Széchenyi érdeklődése és elismerése, a gróf nemcsak egy 
könyve hívta föl figyelmét, hanem „újabb irodalmi vállalko-
zásokra is adott impolzust".16 Néhány héttel e látogatás után 

13. Széchenyi irogatott kisebb költeményeket — már ifjú kora óta. 
Egy sikerültebb német nyelvű elégiáját Kazinczy életrajzi emlékezései-
ben „németül irt verseinek jelenségéül" közölte is. Darabosságait azzal 
menti, hogy nem anyanyelvén írta, ami viszont „nekünk, az anyanyelv 
barátainak kevélységünk." — Pályám emlékezete 123. 1. L. még Kazin-
czy lev. 2. k. 36 1. Érdekes adat ezenkívül gróf Forgáeh Miklós 1785. 
jűn. 15-én kelt Hajnóczynak írt fevelének egyik része: „Diese Würde 
(a kerületi királyi biztosság!) thunt nicht übereinstimmen mit dem schö-
nen durchdringenden und innigst rührenden Versen, welche Graf 
Széchenyi gemachet." — Hajnóczy lefoglalt iratai között. L. Fraknói 
Vilmos : Martinovics és társainak összeesküvése. Századok. 1878 évf. 24. 1 

14. Kazinczy lev. 7. k. 114 1. 
15. Pályám emlékezete. 123—4 1. és Kazinczy lev. 7. k, 114 1. 
16. Fraknói i. m. 125 1. 



levélben közli Széchenyivel egyéb híreken kívül azt is, hogy 
„Orpheus" címen havi folyóiratot indít. Horváth Ádámtól 
tudta, hogy Széchenyi is „latomus", tehát bizalommal tár ja 
fel előtte „projectumát", ha nem is egészen nviltan, mint 
szabadkőmíves író a szabankőmíves célkitűzésű Orpheusra 
vonatkozólag.17 Széchenyi Horváth közbenjárására kész volt 
anyagilag is támogatni ebben Kazinczyit. Ő azonban egyelőre 
úgy határozott, hogy maga adja ki külön az Orpheust, s 
csak később kívánta felsorakoztatni Orpheusa mögé a szel-
lemi élet akkori kiválóságait akár mint írókat, akár mint 
mecénásokat, akár csak mint olvasókat.18 — Széchenyi 1790 
elején értesült Kazinczy ilyen szándékáról s január 20-i vá-
laszlevelében nem is érinti az anyagi támogatás kérdését, 
hanem annál inkább „örvendezve" fogadja Kazinczy „szí-
vességét" : „Orpheus nevezetű holnapos írása" elküldésének 
ígéretét. Bizalommal tekint az új folyóirat elé, mert „remény-
séget n y ú j t a n a k . . . (Kazinczy) eddig is közhaszonra bofsátott 
több rendbéli helyes munkái". 

Kazinczy úgy látszik más irodalmi és iskolai-inspektori 
terveiről is beszámolt levelében, mert a gróf így válaszol 
rá : „A Magyar Literaturának hasznosabb, és helyesebb elő 
mozdítására, és gyarapítására tzélzó Projectumárul is tészen 
az Ur emlékezetett kedves Levelében, bizonyára óhaitva 
várom ennek el végzését, és be' mutatását, hogy annál ha-
marébb az szerént Hazánknak Ifjúsága nagyobb köz haszon-
nal neveltessék, és a Magyar Literatura elő mozdítassék".'9 

Itt minden bizonnyal azokról az „Instructiókról és Projectu-
mokról" van szó, melyeket Kazinczy Ferenc, mint a kassai 
tankerület elemi iskoláinak II. József által kinevezett felü-
gyelője hivatalában hangsúlyozott s melyeknek mielőbbi 
megvalósulását szorgalmazta. Ebben az időben három 
vizitátort iktatott be hivatalába s beiktató beszédé-
ben megszövegezte pontosan az ifjúság nevelésére, a ma-
gyar és német nyelvek tanítására s a „Normális Oskolák" 
jövőjére vonatkozó gondolatait. Kevéssel utána Péczeli Jó-

17. Kazinczyt 1784-ben Orpheus névvel vették fel a miskolci sza-
badkőmíves páholyba is. Pintér J. (1. irod.) 5. k, 229 l. 

18. Váczy i. m. I. 272 1. 
19. Kazinczy lev. 2. k. 9—10 1. és Fraknói i. m. 125—7 1. 



zseîîel közölte az eseményt : December 20-án „Három Visi-
tatoraiinnak jelenlétekben eggy Oratiot tartottam, a' melly-
ben őket hivataljokba be-vezettem".20 — Egyben kérte is 
Péczelit, hogy ezt a beszédet az általa szerkesztett Mindenes 
Gyűjtemények egyik kötetébe iktassa bele. Majd pedig így 
folytatja: „Meg küldöttem ezt a' §-t Grófi Széchényinek is, 
sőt az egész Oratiot mind Németül, mind magyarul íe-n3/om-
tattatván, minden-felé el-kiildöin . . ."2I Kitűnik ebből, hogy 
a hazafias „inspektor" beszédének a magyar és német nyelv-
ről szóló részét még kéziratban elküldötte a grófnak. Ösz-
tönözték erre a balatonfüredi magyar nyelvet pártfogoló 
irodalmi eszmecserék hírei s az a személyes tapasztalat, 
melyet a lélekben teljesen magyar s gyermekeit magyarul 
nevelő grófról Bécsben nyert. 

Az ismeretség, a sűrűbb érintkezés természetessé teszi 
hogy Kazinczy „szívess tisztelője": Széchenyi később sem 
feledkezett meg róla.22 A következő esemény azonban már 
igen becses adalék a gróf mecénási irodalom- s író-pártoló 
egyéniségéhez. Széchenyi 1791-i nápolyi útján Milanóban 
találkozott Ferdinánd főherceggel. A magyar literatúráról is 
esett szó, s a gróf többek közt felemlítette Kazinczy Gess-
ner fordítását is. Erre azonnal megkérte a grófot a magyarul 
jól beszélő főherceg, hogy juttasson el neki egy példányt. 
— 1792 június 17-ig Széchenyinek nem volt alkalma Kazin-
czyval érintkezni. E napon azonban ő is meg az író is a 
királynál volt kihallgatáson. Az előszobában találkoztak. A 
Pályám emlékezete így szól a történtekről : „ . . . nyiiék az 
ajtó, s gróf Széchenyi Ferenc kijőve a királytól udvari gyá-
szában, s a szent Januarius nápolyi rend veres pántlikájá-
val és csillagával, s inegálla Splényi mellett ; haliám minden 
szavait. Én rövidlátású vagyok, . . . nem látom, a kik itt 
vannak ; kérlek nevezd meg őket. — Nevemet hallván, jött 

20. Kazinczy levele Pécseiül ez 1789 dec. 23-án. Kazinczy lev. 1. 
k. 523-4 1. 

21. Megjelent a következő címen: „Hivatalba vezető beszéd, me-
lyet a kassai tudománybeíi megye nemzett oskoláinak legelső királyi 
visitatoraihoz tartott, mint a megnevezett oskoláknak királyi districtu-
alis inspectora Kassán decz. 20. 1789." Ugyanez németül is Szinnyei i. 
m. 5. 1275 1. 

22. L pl. egy nyomtatvány küldése; Kazinczy lev. 2. k. 140 K 
•Széchenyi levele Kazinczy hoz 1790 jan. 20-án Kazinczy lev. 2. k. 10. 1. 



s beszélé, hogy most érkezik Nápolyból . . . s hogy Milánó-
ban Ferdinánd főherceggel, Teréziánk fiával magyarul szólott. 
Megértvén tőle a főherceg, hogy Gessnernek idylljei ma-
gyarra vannak fordítva, parancsolá a grófnak, hogy a köny-
vet küldené meg, ezért vettessem félre a címlapot és Ráday-
na*. szóló levelet s nyomtattassak oda egy ajánlót a főher-
ceghez".23 — Mindez azt mutatja, hogy Széchenyinek tet-
szettek Kazinczy munkái s azokat terjeszteni akarta. Sőt 
valamikép szavával, ajánlatával és figyelmeztetéseivel köz-
vetlenül is irányította őt. 

Sajnos a közeli években mind Széchenyi, mind pedig 
Kazinczy életében történő nagy változások lassan a tel jes 
szakításhoz vezettek. Leleplezték a Martinovics-féle össze-
esküvést. Kazinczynak ez 2387 napos súlyos fogságába került. 
Széchenyi pedig egész valójában megrendülve meg akart 
tagadni minden közösséget a mult szabadkőmíves kapcso-
lataival. Csak abban az esetben tett kivételt, amikor ki-
nyomtatott könyvtárkatalogusainak szétküldéséről volt szó. 
Kezünkben van Kazinczynak egy 1803 január 24-én Szé-
chenyihez írt levele, melyben hivatkozik arra, hogy a gróf 
„becses könyvtárja ' Catalogussát ingyen osztogatja", de 
könyvárusoknál nem kapható. Kéri Széchenyit, ha „kegyel-
meire nem tartja egész érdemtelennek", ajándékozza meg 
öt e kötetekkel Eggenberger könyvárus útján. Kérelméhez 
az okot pedig ily jellegzetes formában adja meg a szép-
halmi mester : „Az az Istenség, a ' mellynek Excellentziád 
illy szép áldozatot nyújt, és a mellynek szolgálatjára egész 
dicső éleíe szentelve van, nékem is Istenségem; 's e ' rész-
ben nem vagyok méltatlan hazafiúi felsegéllésére".24 Szé-
chenyi azonnal intézkedett, hogy a katalogusok, még pedig 
finom papírra nyomtatott példányok, eljussanak hozzá.25 A 
mód maga is megtisztelő volt, mert nem a könyvkereskedő 

23. 1(53—4 1. — Ugyanerről beszámol Kazinczy Kis Jánosnak 1807 
nov .4-én írt levelében is. Itt azt fűzi még Széchenyi óhajához: „Kérlek, 
adj eggy exemplárt nekem, 's nyomattass elébe eggy levelet a' Fő Her-
ceghez. — Azt feleltem, hogy az a' fordítás nem érdemli a' bemutatást, 
most készül más ; azzal szolgálni fogok." — Továbbá nem beszélhettek, 
mert „az ajtón álló Kamarás" kiáltotta Kazinczy nevét az audiencia 
során. Kazinczy lev. 5. k. 214—5 1. 

24. Valjavec i. m. 391—2 I. 
25. 1804 március 12-én í r ja : ,,a' Gr. Széchenyi Biblioth. i n d e x e . . . 

nálam meg vagyon." — Kazinczy lev. 3. k. 188 1. 



által kapta meg, hanem Péchy alispán adta át neki. — An-
nak ellenére azonban, hogy a gróf a köszönő válaszsorokat 
külön könyvben összegyűjtölte, — nincsen semmi nyoma 
Kazinczy köszönetének.26 

Pusztán e tény nem foglalja még magában a teljes 
szakítást. Sőt Kazinczy még nagyon is számít Széchenyire. 
Eddigi munkái kiadásának egyes köteteit ugyanis hírneve-
sebb főuraknak akar ja ajánlani, ami által a kiadás költségei 
födözve volnának. A mágnások között nem utolsó sorban 
gondol Széchenyi Ferencre. Sőt mielőtt tervének megvaló-
sításáról mégis lemond, „először Széchenyi Ferenc és Fes-
tetics György grófoknál tesz kísérletet". De egyiknél sem ér 
el sikert. Pedig ők azok, kik íróink igyekezetét a leglelke-
sebben támogatták.27 

Széchenyi, „régi pártfogói közül legkiválóbb", annyira 
nem óhajtja a titkos rendőrség figyelmét magára felhívni, 
hogy szinte szóba se áll vele kiszabadulása után. Kazinczy 
egyenlőre csak sejti a valóságot, de még nem bizonyosodott 
meg róla.28 

1803-ban figyelmességét akarja kimutatni a gróf i ránt : 
„complimente!" akar neki tenni. — Fogsága után ugyaniä 
nagy gonddal fogott hozzá ismét fordításaihoz. Kezébe ju-
tottak Marmontel francia író erkölcsi meséi (,.Contes moraux" 
1761 és 1765; „Nouveaux contes moraux" 1801.) Elhatározta, 

26. Bártfai Szabó László: A Széchenyi-könyvtár első katalógusa 
i. h. 300. I. Kísérőlevélről nem tudunk. (Bár a Magy. Tud. Akadémia 
könyvtárának irodalmi levelezése közt van egy Kazinczynak szóló 
Széchenyi-levél. Váczy i. m. I. 5891. jegyzete szerint.,) — Kazinczy sem 
írt. De ebből nem következik az, hogy „valószínűleg személyesen mon-
dott köszönetet." Valjaveo i. m. 392. lapján levő érvelése félreértésen 
alapszik. Kis Jánosnak írt levelében ezek a szavak : „Anikónak scenáját 
által hoztam Czenknek tájára, hogy Gróf Szécsényinek vele Compli-
mentet tegyek" nem Kazinczy látogatását fejezi ki, hanem csak azt, — 
miként alább említjük, — hogy Kazinczy kedveskedni akarván régi me-
cénásának. „A szép „Anikó" c. munkáját egy Széchenyi birtok helyi 
viszonyaihoz fűzi. — Kazinczy lev. 3. k. 162 i. — Széchenyi meglátoga-
tása legfeljebb c«ak szándék lehetett, mert 1803 júl. 23-án írja Kis Já-
nosnak : „Tudod, hogy az volt plánomban, hogy Bécsből vissza jővén 
Sopronyt, Kőszege t . . . meglássam. Ezen szerencsémtől megfosztott a' 
Tatán M áj. 21-dikén történt feldőlésem (kocsija felborult) Orront' por-
czogója ketté tört . . ." Kazinczy lev. 3. k. 73 1. 

27. Pintér Jenő magy. irod. tört. V. k. 236 1. 
2S. Váczy i m. 1. 588—99 1. Széchenyit, az áldozatkész pártfogót, 

csakugyan még a Martinovics-féle összeesküvés legradikálisabb röpira-
tainak szerzői is mint rokonérzelmű férfit mutatják be. Megokolt volt 
tehát nagy óvatossága. Fraknói, Századok, IS7S. évf. 10 1. 



hogy lefordít belőlük néhányat. Nem volt azonban szándé-
kában puszta fordítást adni, hanem inkább átültetésfélét, 
melyben megmarad ugyan a tartalom, de hazai környezetbe 
kerül. — „Marmontel szívképző regéi" közül a „szép Anikó" 
cselekvényét Széchenyi egyik birtokára akarta helyezni s őt 
magát is valamikép szerepeltetni. — 1803 novemberében, 
vagy még előtte írt ez ügyben barátjának, Németh Lászlónak, 
aki ismerős volt Dunántúl s Széchenyi jószágairól is pontos 
adatokat tudott szolgáltatni. Kérte, nevezzen meg neki egy 
falut, mely Széchenyi birtokán fekszik, plébánosa van s la-
kosai szőlőtenyésztéssel is foglalkoznak. Németh november 
22-én válaszolt s mint Kazinczy is gondolta: Cenket ajánlotta. 
Sejtve azonban, hogy ez a levele nem érkezett meg a szép-
halmi vezérhez, december 31-én megismételte adatait.29 Ka-
zinczy, úgy látszik, e második levelet sem kapta meg idejé-
ben, mert 1804 február 12-én panaszkodott Kis Jánosnak : 
„írtam eránta Némethünknek 's nem felel". Különben a 
„szívképző Regék" kéziratát már előbb megküldte Kisnek 
„ítélet mondás" végett, s a Némethnek feltett kérdéseket 
neki is megírta. Kis válaszlevelében a Széchenyi-birtokok 
közül Kis-Cenket, Öreg-Cenkeí, Lövőt és Kövesdet sorolja 
fel. Véleménye szerint „legjobb lenne a' regébe Kövesd, ha 
ugyan Széchenyire akarod alkalmaztatni ; de én azt gondo-
lom, hogy nem téssz neki vele complimentet".33 Kis tehát 
le akarja Kazinczyt beszélni szándékáról ; még pedig — 
mint a továbbiakban említi -- azért, mert az erkölcsileg 
szigorú felfogású gróf nem fogja szívesen venni, ha bele 
kerül abba a regébe, melyben unaloműző mulatságokról, 
rendetlen életű társaságokról vagy pl. leányrablóról esik 
szó. A széphalmi mesier megköszöni a figyelmeztetést, de 
mégis azt tartja, hogy „Kövesd' Urának hitvese igen édesen 
érzi magát csiklándva, hogy ott hozattatik-elő, a'hol nem 
várta, — hogy véle együtt nagy és tiszteletet érdemlő test-
vére (Festetics György gr.) is említetik — hogy jószága vá-
lasztatott a' történet scénájává". Maid pedig azzal vigasztalja 
meg magát, hogy „osztán a nagylelkű Földes Úr, körülle-
begve Nápolyi pántlikával, mutatja mind civilis, mind moralis-

29. Kazinczy lev. 3. k. 122 és 141 1. 
3u. Kazinczy lev. 3. k. 135, 148, 162 J. 



nagyságát" (mely által t. i. „a könüyű társaságnak magasan 
fölé emelkedik"). Elhatározását közli barátjával is : „Anikónak 
scenáját által hoztam Czenknek tájára, hogy gróf Széchenyi-
nek vele Complimentet tegyek . . . azt a ' tömjént, mellyet 
néki gyújtok, a' Virtusnak gyújtom.31 

„Marmontel szívképző regéi" egyelőre nem kerültek 
kiadásra. Csak 1808-ban láttak napvilágot, mint „Kazinczy-
nak fordított egyveleg írásai" I. kötete.32 

Minderről természetesen Széchenyi nem értesült. Mint 
a többi aulikus érzelmű mágnás, ő is óvatosan kerülte a 
Kazinczyval való érintkezést, sőt Festetics György gróffal 
együtt tudni sem akart róla.33 

A széphalmi vezér nyilatkozatai is egyre ritkábbak 
lesznek s mind hűvösebbek. Egyelőre még érdeklődik iránta, 
majd pedig nem tudja tollára venni Széchenyi nevét keserű 
kifakadás nélkül. Már 1805-ben tisztán áll előtte Széchenyi 
pálfordulása, mikor a főispánjára sokszor panaszkodó so-
mogyi főadószedőnek, Sárközy Istvánnak elmondja, mily ke-
serves látnia, hogy „némelly gyáva fő vagy megváltozott, 
vagy nem mer a maga alakjában megjelenni.34 Hogy mi volt 
ennek oka ? Sejthető. Kazinczy részint br. Izdenczy József 
államtanácsos fenyegetéseinek, részint pedig annak tulajdo-

31. Kazinczy lev. 3. k, 162 és 526 1. Valóban így kezdődik a mese: 
„Kövesd templomának innepét ülte gróf Széchenyiné, a nagy Festetics 
testvére, kinek onnan nem vala távol czenki kastélya . . ." 

32. Az öt kötetre tervezett vállalat vevők hiányában mindjárt 
ezzel az első kötettel elakadt. — Az 1814—16 kiadott „Kazinczy Ferenc 
munkái" I. kötetében is szerepelnek szívképző regék Marmonteltől. 
— „A szép Anikó"-t aztán 1893-ban Veszely Ödön ad ta -k i az Olcsó 
Könyvtárban (319 s z ; Budapesten. Szinnyei i. m. V. k. 1277—8 o ; Pin-
tér J. magy. irod. tört. (7) V. k. 257—9 1. 

33. Kovács Antal : Kazinczy Ferenc pályája 1803—1808. Egyetemes 
Philologiai Közlöny XIX. (1895) évf. 305 1. — Pintér 2 (1. irod.; 1. kötet 
459. 1. Erre céloz világosan: Kazinczy lev. 2. k. 470 és 601 1. Németh 
László barátja is 1802-ben örül, hogy Kazinczy mégis elfogad tőle pénzt, 
mert ezzel érzi azt a gyönyörűséget, hogy akkor szolgált Kazinczynak, 
„mikor sokan nevét is nyelvekre venni nem merték." Kazinczy lev. 2. 
k. 454. 1. 

34. Hivatalai s más adatok iránt tudakozódik Sárközy Istvánnál, 
aki Széchenyi alattvalója volt. Kazinczy lev. 7. k. 144 1. — Feleletben 
Sárközy igen kikel Széchenyi ellen (csak „Maulmacher"-nek nevezi). 
Kazinczy lev. 7. k. 278—9 1 — 1809-ben még kényszeredetten elismeri, 
hogy „irigylést érdemlő" dolog, „midőn a ' nagy ember nagy atyáktól 
vette eredetét. Széchenyi nagy rollt játszott Nápolyi útjával 's a' nagy 
rollt nagy fénnyel 's igazi fénnyel vitte." Kazinczy lev. 4. k. 455. 1. és 
Fraknói i. m. 163 1. még Kazinczy lev. 3. k. 443 1. és Váczy i. m. I. 5891. 



nította, hogy a gróf előbbi „freimaurei'koclását" megbánta. 
Lelkiismeretfurdalásai elől menekült — úgymond egy alka-
lommal Kultsár Istvánnak — azzal, hogy élete hátralévő 
részét katolikus vallása és a trón szolgálatának szentelte.35 

Kazinczy ekkor közel járt az igazsághoz. Abban azon-
ban nem volt igaza, mikor különféle rágalmak s ellentétes 
politikai álláspontja alapján üres dicsőség- és hírvággyal 
vádolta meg a nemeslelkű grófot. Pedig mindezt megtette. 
Súlyos rágalmakat hallott különösen Baykor „fiskálistól", aki 
egy ideig Festetics Györgynél volt szolgálatban s mind róla, 
mind pedig Széchenyi Ferencről oly dolgokat beszélt, me-
lyek megingatták Kazinczy bizalmát az ő emberi nagysá-
gukban. Politikai felfogása is állandó ellentétbe hozta az 
aulikus érzelmű gróffal. Minduntalan szemére vetette, hogy 
„németizál", azaz „austriai módon" gondolkozik.36 

Az azonban már valóban kákán is csomónak keresése, 
mikor még a könyvtáradományozást is alacsony szándékkal 
akar ja magyarázni s azzal vádolja a nagy mecénást, hogy 
„az Udvar piotectioja alatt" ajándékozta nemzetének könyv-
tárát. Sőt egyenesen kimondja, hogy „nem kellett volna az 
Udvarnak adni a' Bibliothékát".-7 Pedig tudjuk, hogy Széchenyi 
Ferenc a legőszintébb hazafiságból cselekedett akkor, ami-
kor könyvtárát s gyűjteményeit országos múzeum rangjára 
emelte, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. A 
büszke széphalmi vezér azonban szélső elfogultságában odáig 

35. Váczy i. m. I. 5S9 1. és Fraknói i. m. 171 1. E véleményét fe-
jezi ki Kazinczy 1809 jan. 21-én gr. Dezsewffy Józsefnek ; „Izdenczi 
ijesztett rá, osztán maga is érzette, hogy ifjabb korában freymaurer-
kedett " Kazinczy lev. 6. k. 193 1. Ugyanígy márc. 8-án Sárközy Istvánnak 
is; ,,a' veszedelmes időkben Izdenczy Status Consil. Űr azt vetette sze-
mére, hogy vallástalan, hogy kőmíves; s ezek megszeppentették." Ka-
zinczy lev. 6. k. 280 1. Félhetett is a gróf Izdenczytől, mert ez fa já t ül-
döző "gyűlöletével az udvarnál és a külföld előtt kimondhatatlan sokat 
ártott mind az egyeseknek, mind a magyar nemzetnek. Különösen mi-
kor Martinovics lefejezése és a vezető magyar szellemek (Zichy, 
Ürményi, Haller stb.) eltávolítása után Bécsben korlátlan tekintélyre 
tett szert. 

36. Kazinczy lev. 3. k. 546. I. és 4 k. 443—5 I. Kazinczy maga írja, 
hogy Bavkorral való beszélgetésekor „felnyílt a szeme", U. a. 4. k. 
421—2 1. Később maga is észrevette, hogy Baykor a neki nem tetsző 
emberek teljesen ieaztalan erkölcsi megölésétől sem riad vissza. Bárt-
fai Szabó: A Széchenvi-család története. II. k. 410 1. — Cserei Farkas-
nak 1806 okt. 27-én írt levelét 1. Kazinczy lev. 4. k. 385 1. 

37. 1806 okt. 9-én és dec. 27-én Csereynek írt leveleiben. Kazinczy 
lev. 4. k. 360 és 444 1. 



ment, hogy még ettől a cselekedettől is elvitatta a tiszta 
szándékot.38 Sőt nemcsak maga alkotott ily tévesen rossz vé-
leményt a grófról, hanem levelezése által pl. Cserey Far-
kasnak, Széchenyi pártfogolnának „szeméről is levette a 
hályogot", aki aztán így kiált fel : „Ugyan miért kell a külső 
fény által nagy embernek képmutatónak lenni ?" s az „utá-
latos és az emberiség érdemének dicső méltóságát annyira 
alacsonyító képmutatást" felismeri Széchenyiben is, aki „te-
hát nem az, kinek gondolta." Végső következményképpen 
mindketten látva Széchenyi iránt való régi lelkesedésüket s 
mostani szakadásukat azt vonják le : „jól esnék, ha Isten az 
embereket rövid ideig hagyná élni".39 

Még sok idézetet lehetne felhozni Kazinczy és Széche-
nyi viszonyának e látszólagos teljes szakadása idejéből. A 
nemzet legnagyobb része azonban nem úgy látta Széchenyi 
Ferenc egyéniségét, mint Kazinczy.40 

Később ő is teljes mértékben megváltoztatta vélemé-
nyét. Maga vall ja: „az emberi dolgok sok tekintetben csak 
karikákként forognak, fel és le, s hátra és előre".41 Már 1810-
ben ú j ra dicsérettel és tisztelettel adózik Széchenyi Ferenc-
nek, hogy „azoktól, kiknek Bibliothekája Catalogusait aján-
dékban küldözgeti, azt kívánja viszont, hogy tulajdon kezek-
kel írjanak eggy köszönő levelet, melyben bibliographiai 

38. „Hogy lehetetlen legyen tőle megtagadni a jutalmat", azért 
tette, amit tett ; „fösvénységből", „telhetetlenségből". Kazinczy lev. 4. k. 
444 1. — „Hogy Széchenyi nagy ember volt, az tagadhatatlan (N. B. de 
csak voit!) Túlélte magát. Fényért volt nagy, és igazi erő nélkül." U. 
o. 4. k. 418 1. Még hivatalairól is csak azért mond le Kazinczy szerint, 
mert nagyobbat nem kapott. U. o. 

39. Cserey Farkas levelei Kazinczyhoz 1806 dec, 21-én és 1807. 
jan. 8-án. Kazinczy lev. 4. k. 422, 43S és 460 1. 

40. Néha természetesen elfogultságában egész naivságokra ragad-
ta t ja magát. Egy alkalommal pl. kikel a gróf ellen, ,,a' kinek 
aranygyapjas pántlika fityeg a' nyakán" s azt jósolja neki, hogy "gyap-
jasságán felül 50 esztendő múlva kevesen fognak valamit tudni" róla. 
Kazinczy lev, 9. k. 68 1. — Vagy mikor a főispáni búcsúzásról ír. U. o. 
9. k. 251. Hasonló meg nem értő adatok vannak Széchenyi Ferenc val-
lásosságáról is. Kazinczy lev. 4. k. 418, 437 1. és 6. k. 259 1. 

41. Ponori Thewrewk Józsefnek 1816-ban írt levelében. Kazinczy 
lev. 14. k. 472. 1. Még hirtelenebb, hatékonyabb és teljesebb volt pl. a 
kibékülés Festetics Györggyel. 1818-ban ihletett szép költeményt írt 
hozzá, levelez yele s ódával köszönti stb. Kazinczy lev. 16. k. XXXII. 1. 
és Váczy ; A keszthelyi Helikon, Budapesti Szemle 1905 évf. 345. sz. 
321-353 1. 



tudósításaikat feltalálhassa".42 E válaszokat ugyanis a gróf 
összegyűjtötte s így e munkája mint irodalomtörténeti adat-
tár is megbecsülésre és értekelésre tarthatott számot. Kü-
lönben Kazinczy maga is számtalan levélben gyűjtöget ilyen 
adatokat. Tehát itt csak helyeselhetett Széchenyinek. Egyéb-
ként eg / r e jobban látta, hogy az országos könyvtár s annak 
katalógusai mily áldásos hatást fejtenek ki s hogy tudomá-
nyos munka szinte lehetetlen nélkülük.43 Maga is számta-
lanszor rászorul. 1817-ben pl. ú j ra kéri a „Széchenyi-Index 
három első kötetét", „mert — mint írja — a' mit nekem a' 
gróf külde, eggy Német Országi Tudósnak meg nem tagad-
hattam".44 

Az 1812 második fele körülbelül az az idő, amikor tel-
jesen felhagy elfogult helytelen véleményével. Kissé véde-
kezik ugyan, hogy mások is „akkor úgy hitték, hogy az igen 
nemes szívű Gróf Széchényi Ferencz, Aranygyapjas, és nagy-
keresztes tagja a Nápolyi Szent-Januariusi-Rendnek" nem-
igazi emberi nagyság, mert mások előtt is „gyanúba liozá 
magát, hogy Iudex Curiaevá akar tétetni, ha az Ország má-
sodik méltóságáért háromszáz ezer forintot fog is fizetni." 
Mikor megbizonyosodott arról, hogy a valóságban nem így 
volt, újra felmelegedik a nagy irodalompártoló iránt. Rumy 
Károlynak írja : „Was Gr. Széchényi Ihnen schrieb, finde ich 
sehr gegründet. Dass er sich bey Tisch des Bischofs mit 
Ihnen unterhielt, macht ihn mir schätzungswerth. Meine 
Achtung für Széchényi ist durch einige Erzählungen des 
Hofrath Vay wirklich gehoben.45 

Sajnos a gróf már ekkor állandóan Bécsben lakik s az 

42. Levél 1810. júl. 1-én Aranka Györgynek. Kazinczy lev. 8. k. 2.1. 
43. Sándor István műve előtt (Magyar Könyvesház, 1803) nem 

igen volt magyar bibliográfia, „sőt a korabeli könyvgyűjtemények is 
többnyire rendezetlenül hevertek. A könyvtárkatalogusok közül is csak 
egy-pár forgott közkézen, így különösen a Széchenyi országos könyv-
tár lajstromsorozata. (1799—1807)". Pintér 4. I. 79 1. — Zádor Györg^is 
ír ja Kazinczynak, hogy a Magyar Poesisz Litteraria Históriájának elő-
készítésén fáradozik. Felsorolja, mely könyveket használ (Horányit, 
Wallaszkyt stb ), de egyik sem elég, mert „jobbára Pápay 's a' Catalo-
gusz voltak idáig Sedé'd Kézi Könyveim." Kazinczy lev. 18. k. 4(3. 

44. Kölcseynek írja 1817 jún. 14-én. Kazinczy lev. 15. k. 240 1. 
45. 1812 szept. 3-án. Kazinczy lev. 10. k 94. 1. Kazinczynak egyik 

ismeretlen művében. Abafi közlése Figyelőjében I. k. (1876) 375 l. és 
Magyar Pantheon. Abafi kiadása Budapest é. n. 268.1. 



irodalomból mecénási lelkét néhány kivétellel már csak azok 
a művek foglalják le, melyek bécsi köréből kiinduló nagy 
törekvése: a magyarországi vallásos megújhodás szolgála-
tába állíthatók. A minden vallási megkötöttséget kárhoztató 
liberális Kazinczynak természetesen éppen ezért semmi ke-
resni valója nem veit már Széchenyinél. 

Lehiggadva és tisztábban látva azonban igen szépen ír 
róla Rumy Károly Monumenta Hungarica c. művének II. 
kötetéhez szóló előszavában. Az író nevében köszönetet 
mond ,,a' legragyogóbb Hazafinak, az örök dicsőségű Szé-
chényinek, ki a' jót itt is, mint mindenütt, a' hol annak elő-
segéllésére a' Haza' nevében szóllíttatik meg, gyámolította."45 

A kötet valóban Széchenyi Ferenc grófnak van ajánlva, de 
az előszót maga Rumy Károly írta s egy szó említés sincs 
benne Kazinczyról. De hogy ő az említett sorokat egészen 
őszintén írta, mutatja kísérő levelének kívánsága : „Gott gebe 
nur, dass Sie Käufer und Széchényis finden !"47 

Lehetetlen itt a r ra az időre nem gondolnunk, amikor 
Kazinczy legjobban lelkesedett a grófért. Húsz Széchenyit kí-
vánt nemzetének s a magyar irodalom aranykorát ígérte.43 

A gróf azonban néhány évre rá meghalt s a széphalmi 
vezér csak gyászbeszédszerű megemlékezésekben juttathatta 
kifejezésre háláját s megbecsülését. 1822-ben a Tudományos 
Gyűjtemény III. kötete hozza dicsérő sorait, melyben illetett 
lélekkel szól mind jószívűségéről, irodalompártolásáról, ma-
gyarságáról, mind pedig zene-kedveléséről, német költemé-
nyeiről s meleg családiasságában rejlő „nyájas nagyságáról".49 

Erre hívja fel 1826-ban barátjának, Kis Jánosnak is 
figyelmét, mikor azt hivatalosan megbízzák Széchenyi Ferenc 
és Festetics György grófról a Magyar Tudós Társaság má-
sodik nagygyűlésén mondandó emlékbeszéd megtartásával. 

4(>. Vorrede zu Prof. Rumis Monumenta Hung. 2-ter Band. „Az 
olvasóhoz". Kazinczy lev. 13. k. 351. 1. 

47. 1815 dec. lö-án. Kazinczy lev. 14. k. 353 1. Az „előbeszéd" 
megtérésedből" a III. kötet elejére került (V—VIII. Í j — némi válto-

zással. U. o. 517 1. 
48. Kazinczy lev. 1. k. 438 1. 
49. Tud. Gyűjt. 1822. III. k. 124-5 1. A szerző jeléül használt — I. 

H. G. — két gondolatjele az abc ben következő K. és F. betűket, Ka-
zinczy nevének kezdőbetűit jelöli. — Lígvanaz; Magvar Pantheon Abafi 
kiadásában 242-4 1. 



Kazinczy „feldolgozva óhajtaná látni" a Tudományos Gyűj-
teményben mondottakat. Figyelmezteti Kist, „ne feledje ma-
gasztalni Széchenyinét sem" és ké r i : „Barátom, írd meleg 
szívvel ezt az Oratiót . . .50 

Maga is felmelegszik, ha valamiképen eszébe jut a nagy 
gróf. Képének látása is felidézi benne a tisztelet érzését s 
mint mondja : „örvendék szerencsémnek, hogy engem az a' 
halhatatlan férfiú ismert és eggy kissé szeretett."51 Pályája 
emlékezetében sem feledkezik meg róla. Sőt Toldy Ferenc 
előtt ki is emeli, hogy „megbecsülhetetlen dolgok fordulnak 
elő benne, mind Literaturánkra nézve, mind azért, hogy . . . 
(egyebek közt) . . .a' Széchényi István a t y j á t . . . festik."52 így 
akarta tehát jóvátenni mindazt, amit gondolatban, beszélge-
téseiben s leveleiben a nagy egyéniség, a nagy irodalom-
pártoló ellen elkövetett.53 

50. 1826 júl. 7-én. Kazinczy lev. 20. k. 55-6 1. — A beszédről Váczy 
azt írja, nem jelent meg U. o. 20. k. 573 1. Valójában pedig igen : Ma-
gyar Tudós Társaság Évkönyvei I. k. Pest 1833. 164—177 lapjain. 

51. Guzmics Izidornak írja 1828 máj. 10-én. Kazinczy lev. 20. k. 508 1. 
52. 1828 okt. 21-én. Kazinczy lev. 20. k. 540 1. 
53. Guzmics Izidor OSB félreértését kell még tisztáznunk Szé-

chenyi Ferenccel kapcsolatban. — Tudjuk, hogy 1828 novemberében a 
Tudományos Gyűjtemény XI. számában igen szépen nyilatkozik Kazinczy 
Széchenyiről (45, 76—79 I.) és gr. Eszterházy Károly egri püspökről 
(7u—73 1.) December 10-én pedig azt írja Guzmicsnak Pyrker László 
egri érseknél tett látogatásáról : „Melly colosszalis nagyságú férfi ez , . . . 
's mit sorvada össze az ő látásában mind az a'mit láttam valaha" (Ka-
zinczy lev. 20. k. 561 1.) Guzmics dec. 18-án válaszol. A Tud. Gyűjt, 
novemberi számát olvasta s erre célozva megjegyzi : „két embert úgy 
festél, mint az emberi nagyságnak ideáljait. 'S ne neked, jő leveled, 's 
ezek a nagyságok csak pygméusok a most először láttad colossalis 
nagyságú Férfiú mellett !" CU. o. 20. k. 565 l) Kazinczy sejti, hogy Guz-
micsból Pyrker iránt való ellenszenve beszél, de még mikor tisztázni 
akar ja a helyzetet, akkor sem gondol Széchenyi Ferencre, aki előtte 
„pygméussá" törpült volna. Nyiltan meg is kérdezi, kit ért Guzmics 
azon a két emberen : „talán Swietent és Pászthoryt . . .?" (1829. febr. 8-án 
U. o. 21. k. 13 1. „A pygméusokká lett Nagyok. . . Eszterházy Kár. és 
Széchenyi Fer. . . f e l e l i rá Guzmics (febr. 16-án U. o. 21. k. 17 1.) leg-
alább is ő úgy gondolta, de megnyugszik abban, hogy barát ja Pyrker 
László dicséretekor nem gondolt e nagyságokkal — így Széchenyi Fe-
renccel — való összehasonlításra. 



é. Kis 3cmos. 
A XVIII. század kilencvenes éveiben nem volt titok a 

magyar literatura élniakarása és fejlesztése. Kazinczyék és 
Péczeliék egyre keresték az irodalmi jegecesedési közpon-
tokat. Hatásuk kiterjedt a társadalom egyik legfogékonyabb 
rétegére: az ifjúságra is. Példájuk nyomán az egyes iskolák 
lelkes tanulói között is „támadtak némelly nevendék Tár-
saságok" oly céllal, hogy a magyar literatura és a. nemzeti 
közműveltség emeléséhez szerény tehetségük szerint ily 
formában is hozzájáruljanak.1 

A soproni evangélikus liceumban is, annak ellenére, 
hogy ez az iskola szinte kizárólag latin és németnyelvű 
műveltséget adott, néhány professzor — különösen Schwart-
ner Márton, Rakwitz Károly és Raies Péter — hangsúlyozta 
az önművelés, az egyéni továbbképzés fontosságát magyar 
szempontból is. — E körülménynek és az egyik növendék-
nek — Kis Jánosnak — Péczeli Józseffel való levelezésének 
eredményeképpen a liceumban 1790 március 20-án néhány 
ifjú „magyarul tanuló társaság" néven egyesületet alakított.2 

Az egyesülésnek hamar híre ment ; s az egykorúak 
örömmel üdvözölték a szerény irodalmi kört. Péczeli József 
az akkori komáromi református prédikátor már előzőleg is-
merte szándékukat. De „hamar értésekre esett az akkor 
Haditörténetek címe alatt járt bécsi magyar újság kiadóinak 
is, az utóbb csász. kir. udvari nevelővé s kamarássá lett 
Görög Demeternek és szerkesztő társának Kerekes Sámuel-

1. Pápay Sámuel: A magyar Literatura esmérete. Veszprém 1808. 
417 1. és Hofbauer László : Vidéki irodalmi társaságaink története a XVIII. 
század végétől a XIX. század végéig. Budapest, 1930, 3(3. 1. 

2, Kiss János szuperintendens, emlékezései életéből. Maga által 
feljegyezve. Budapest,. 1890. fOlcsó könyvtár 283 sz.) 67 1. A kezdemé-
nyező ifjak ; Kis János, Potyondy László, Hrabowszky István, Halasy 
Mihály és Németh Mihály teológusok voltak. Hofbauer i. m. 37 l. 



nek," akik a lelkes ifjak munkáját nemcsak buzdításokkal,, 
levelekkel és könyvajándékokkal segítették, hanem lapjuk-
ban is figyelemmel kísérték.3 

Nem tudjuk biztosan, vájjon Péczeli József, Görög De-
meter, vagy talán a Haditörténetek tudósísása hívta-e fel a 
soproni magyar társaságra Széchenyi Ferenc figyelmét. 
Egyik sem lehetetlen. Sőt a gróf soproni tartózkodása alatt 
személyesen is hallhatott a dologról. — Tény mindenesetre 
az, hogy a megalakulása után csakhamar segítségükre sie-
tett. — Kis János emlékezéseiben hálatelt szívvel gondol 
e r re : „. . .a minden jó igyekezetet, kivált nemzetünk javára 
célzót forrón szerető gr. Széchenyi Ferenc sem tartotta 
rangjához és méltóságához illetlennek hozzánk kegyesen 
lebocsátkozni, s intézetünk hasznosabbá tevése végett bölcs 
tanácsokat adni."4 

De a nagy mecénás nem állt meg a tanácsoknál, hanem 
még ugyanez évben titkárával, Bárány Péterrel „új csomó 
magyar könyveket" küldött.5 Bárány az irodalmi társaság 
vezető tanárának : Raies professzornak jelentette be Szé-
chenyi küldeményét s egyben érdeklődött is a „tagok mun-
kálkodásai" iránt. Raies egy éppen akkortájt készült munká-
val dicsekedett: a tehetséges és nyelvekben jártas Kis Já-
nos teológus angol fordításával. „A buzgó hazafi (Bárány 
Péter) — ír ja Kis János — az angol fordítás említése által 
figyelmessé tétetvén, elkéré azt, s grófja (Széchenyi Ferenc) 
előtt, ki Czenkre ment, az úton elolvasá. A nem kevésbbé 
nemesszívű, mint bölcs gróf az ifjúi igyekezetet méltányol-
ván s a szerzőt serkenteni kívánván, (Kis észrevette Szé-
chenyi mecénásságának indító okait is !) legelsőbben meg-
kérdezteté Raicstól; nem vallana-e ez kárt erkölcsi tekin-
tetben, ha munkája kinyomatnék, s miután ez iránt meg-
nyugtató feleletet vett, nekem irata, tisztázzam le a mun-

3. „Hadi és más nevezetes történetek" c. folyóirat 1790. évfolyama 
több lapján. — Kis i. m. 69 1. ; Pintér 2. 396 1. 

4. 70 I. 
5. Alighanem Görög Demeter felkérése alapján, mert Kis emléke-

zéseiben Görög „atyáskodását" is dicséri ez alkalommal. 73 1. 



kacskát s ajánljam fijának Lajosnak, ki ekkor alig lehete 
több tíz évesnél . . ." 

Széchenyit nem annyira a tárgy foghatta meg e mun-
kánál, mint inkább a lelkes ifjú törekvése s talán nem utolsó 
sorban az a körülmény, hogy ezáltal egy angol munka ke-
rül fordításban a magyar olvasóközönség elé. Tudjuk, 
hogy Dunántúl a gróf terjesztette az angol hatást, aki 1787-
ben járt Angliában s az angol szellem iránti rajongását (ez 
minden bizonnyal a Bécsben megismert angolbarát osztrák 
arisztokrácia hatását is mutatja) később örökségül hagyta 
fiára. Most is idősebbik gyermekére gondol s neki ajánltatja 
az „allegoriás költeményt." 7 

A kiadás munkájára Széchenyi Görög Demetert kérte 
meg. A költségeket a gróf fedezte, de Görög a mecénással 
egyetértésben és „szép lelke sugallatából" nagy propagandát 
is fejtett ki mellette ; „alkalmas drágán" megvásároltatta a 
példányokat „vallásbeli különbségre nem tekintve számos 
hazai latin oskolák igazgatóival, . . hogy a jobb igyekezetű 
tanulók között serkentés végett ingyen kiosztogattassanak."8 

Ezenkívül a magyar hírlapok is hirdették a munkát, 
melynek ára lassankint „szép summácskát tett ."9 Széchenyi 
ezt az ifjú teológusnak ajándékoztatta, aki így ki tudott 

6. Kis i. m. 73-4 I. — A „Hadi és más nevezetes Történetek" 1791 
máj. 17-i számának hirdetése szerint is Kis „fordítását egy nagy re-
mény ségű nevendék Hazafinak — Gróf Széchenyi Lajos ő Nagyságának 
ajánlotta, ki is nyilván meg bizonyította, hogy házi példából tanullya 
( ! ) a munkás hazafi szeretetet. Mert a néki ajánlott munkát, saját mu-
latságára kapott pénzebeli gyújteményetskéjéből ezerszer kinyomtat-
tatta, 's mind az ezer nyomtatványt a szerzőnek ajándékozta." — 
Ugyanerre vonatkozólag érdekes történetet említ a fenti bécsi újság 
augusztus 19-i száma Cl 791. II. rész. 236-7 1.) Az egyik szombathelyi is-
kolában ugyanis a tanító „a hatodik Oskolabélick" elé az ifjú gr. Szé-
chenyi Lajos hazafi buzgóságát állította példaképül a magyar nyelv 
pártolására. Az egyik tanuló (Bedötz István) mindjárt költeményben örö-
kítette meg a kis gróf tettét s versét a következő ritmusos sorokkal 
fejezte be ; ,,Im' hírét Szétsény vetekedve nézi 

Attya' nevének," 
7. Farkas Gyula: A magyar romantika. Budapest 1930. 221-2 I. — 

L. még Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi Ist-
ván fellépéséig. Budapest 1917. Értekezések a M. Tud. Akadémia nyelv 
és széptud. osztályán XXI1L 

8. Kis i. m. 74 1. Címe volt : Hercules választása. Allegoriás köl-
temény. Anglusból fordíttatott Lowth szerint. Bécs. 1791. 

9. Pl. a „Hadi és más nevezetes Történetek" egész részletesen. 
1791. május 17-i számának 611—615 1. 



menni tanulmányai folytatására Göttingában, majd pedig a 
jenai egyetemre.10 

Régi vágya volt ez Kisnek; s most megvalósult. Az 
összeggel megkönnyebbült „szegény sorsa" is. Nem csoda, 
ha minden alkalmat megragadott, hogy háláját a gróf előtt 
kifejezze. Költeményeinek egyike, melyet a tíz éves „Méltó-
ságos Gróf Széchenyi Lajos Úrfinak, Olasz Országi útjából 
lett szerentsés hazaérkezésekor" írt, a „Magyar Hírmondó" 
1792 augusztus 10-i számának „toldalékában" jelent meg. Eb-
ben mintegy felkéri a kis Lajos grófot, hogy csókoljon az ő 
nevében kezet nagylelkű atyjának, .kinek halhatatlan tetteit 
az egész nemzet áldja. 

„Kedves Gróf! . . . Két Nagyságos Háznak ragyogsz 
[sugárival, 

Lepve van mindkettő, fényes virtusival ; 
Százanként számlálod Nagy ősid' neveit, 
Kiknek Hazánk áldja halhatlan' tetteit." 

Később : 
„Nagy lelkű Atyádnak járván ösvénnyében . . ." 

És ismét : 
„Szerentsés Gróf ! örvendj ! tsókoljad kezeit 
Azoknak, kik adják élted' örömeit!" 

Még idős korában is megemlíti, hogy ifjúsága idején ritka-
ságok közé tartozott az ily nemesszívű irodalompártoló főúr. 
Éppen ezért „buzdító jó akarói" közül háláját fokozottabb 
mértékben „az esmeretes érdemű s buzgalmú nagy hazafi, 
sárvári felsővidéki gróf Széchenyi Ferenc érdemli", aki őt 
„az írói pályára" bevezette.11 

10. 1791. szept. 19-én vette át Bécsben Görög távolléte miatt annak 
barátjától, Kerekes Sámueltől a jövedelmet. Kis i. m. 124. 1. Tévedés 
tehát Szinnyei VI. köt. 307. 1. az, hogy e munkájáért „írói díjat kapott 
Görög Demetertől". 

11. Kis i. m. 342 1. 1803-ban pedig így ír, amikor megköszöni a 
Széchenyitől kapott katalógusokat : „Én rám nézve pedig még az is ne-
veli ezen szerentsét, hogy ez előtt tizenkét esztendőkkel (a' mit minden-
kor fris és háládatos emlékezetben tartokj Excellentiád volt az, a' ki 
szorgalmatosságom' sengéjét megkedvellvén első munkátskámat kinyom-
tat tat ta s' az által engem az érdemnek a' tudományok' mezején való 
keresésére hathatósan felserkentett" Magyar Nenzeti Műzeuro Orsz. 
Széchenyi-könyvtár kézirattára írod. Levelek. — Mások is igen érté-
kelték Széchenyinek ezt a mecénásságát, hogy ifjú írókat ily hathatósan 
segített. Tertina ír ja 1799-ben : „Luculentissima eiusdem liberalitatis 
exempla meritissimis patriae nostrae civibus Kissio, Kovachichio, Vályio 
et aliis exhibita palam faciunt." Grűnn i. m. 324 1. 



Később is többször találkoztak. Személyesen is. így 
mindjárt azután, hogy Kis János 1793 őszén hazaérkezett Je-
nából. S hogy a gróf miként fogadta, maga Kis beszéli e l : 
„Gróf Széchenyi Ferenc, kinél udvarlásomat tettem, velem 
hosszas beszélgetésbe bocsátkozék, s asztalához is meg-
hívni méltóztaték."12 

Ekkor azonban Kis előbb mint a Prónay család neve-
lője, majd győri tanár s utóbb nagybaráti prédikátor már 
nem szorult rá Széchenyi közvetlen anyagi segítésére. An-
nál nagyobb érték volt számára a gróf tekintélyes könyv-
tára. Távolléte ugyan sokszor akadályozta ebben, de így is 
többször fordult meg Sopronban. Mindenkori vágya végre 
1808-ban mégis teljesült: előbb mint prédikátor, utóbb mint 
szuperintendens visszakerült a városba, itt finomabb társa-
sággal érintkezhetett és újra felvehette a szorosabb kapcso-
latokat az irodalommal. 

Széchenyi ekkor már erősen közeledett új működési 
területéhez. A vallásosság és a katolikus vallás szellemének 
ápolása és terjesztése legközvetlenebb célja. E cél elérésé-
ben hű maradván ifjú korának felfogásához ismét a sajtót, 
(az ájtatossági, tudományos és szépirodalomban egyaránt), 
az erősen katolikus szellemű sajtót akarta felhasználni esz-
közül. Ez azonban nem zavarta azt a finom lelkű kapcsola-
tot, mely Kis Jánost már ifjú kora óta őhozzá fűzte. Ezentúl 
is épúgy feljárt a grófhoz. A beszélgetések s a könyvtár 
közvetve ezentúl is nagy mecénási tevékenységet fejtett ki. 
Kis maga ír ja emlékezéseiben, hogy „utóbb is több rendbeli 
kegyességeivel" lelkesítette. Különöskép „hálára kötelezte 
maga iránt" soproni prédikátor korában mikor az évnek egy 
részét Széchenyi is Sopronban töltötte.13 

A megújúló katolikus szellemet Kis is észrevette Szé-
chenyiben és környezetén, de mind itt, mind pedig a „katho-
likus papi s professzori rend" körében „mindenkor illő val-
lási türelmet" tapasztalt ; „a vallási súrlódás csaknem egé-
szen száműzve lévén" felekezeti különbség nem szakította 
szét barátságát. Mindig sokat találok — írja — „olyanokat, 
kiket tisztelnem s becsülnöm kellett, s kik esmereteiket és 

12. Kis i. m. 155 1. 
13. Kis i. m. 343 1. 



tapasztalásaikat velem örömest közölték . . . Az ezen osz-
tálybelieket illetőleg különös hálás emlékezetben vágynák 
s maradnak nálam mindig, a megholtak közül gróf Széche-
nyi Ferçnc, az esmeretes nagy hazafi, kitől mig a teleket 
Sopronban töltötte, több rendbeli kegyességeket tapasztal-
tam, s házi bibliothékájából is mielőtt azt a nemzeti könyv-
tárhoz ajándékozta, sok jeles és drága könyveket olvastam."14 

E sorokból kitűnik, hogy Kis még szuperintendens ko-
rában is legalább a házi könyvtár révén kapcsolatban volt 
Széchenyivel. 1818 őszén a gróf az éppen Bécsben időző 
József főhercegnek bejelentette, hogy a világirodalom klasszi-
kusainak munkáiból álló soproni könyvtárát is az Országos Mú-
zeumnak adja. Ettől kezdve tehát Kis nem kaphatott köny-
vet a házi bibliothekából, de alkalma sem igen volt rá, hi-
szen a Széchenyivel való kapcsolat a gróf állandó távolléte, 
bécsi tartózkodása miatt úgyis megszűnt. 

Széchenyi Ferenc gróf halála után több mint egy év-
tizeddel, talán éppen az egykori ismeretség alapján, Kis Já-
nost kér te fel az Akadémia a róla való emlékbeszéd elmon-
dására.15 Ismeretes az a levelezés, mely közte és Kazinczy 
között ezzel kapcsolatban lefolyt. Tudjuk, hogy a széphalmi 
vezér Dayka és Virág mellett Kist tartotta az első magyar 
költőnek s éppen ezért kérte barátját, hogy a nagy Széche-
nyi emlékbeszédét dicsőítő hangon, nagy lélekkel, meleg 
szívvel s Cicero szónoki stílusán mondja el. Ez meg is történt. 

A „haza két dicső fiáról" : Széchenyi Ferenc és Feste-
tics György grófról a Magyar Tudós Társaság előkelő köré-
ben Kis János tag „forró indulattal" és „buzdító magaszta-
lással" beszélt, hogy ezáltal a Magyar Tudós Társaság köte-
lességét lerója: „a hála oltárán nekik tömjént gyújtson." 
Teszi ezt pedig ő, akit a személyes ismeretség is lelkesít. 
Ennek ellenére tudja, hogy jól szerkesztett mesteri körmon-

14. Kis i. m. 265-6 1. Alább említett Széchenyi emlékbeszédében 
mondotta Kis János, hogy részben Széchenyi Ferenc által „ama' vér-
szomjuzó s vérrelhízó bálvány a fanatismus lerontatván, helyette a' 
vallási türelem, ez a' belső békeség' egyik legbiztosabb őrangyala, mind 
nagyobb és nagyobb tisztelet tárgyává t e te te t t . . . " 172 1. 

15. A Magyar Tudós Társaság második nagygyűlésének (1832) 
„tárgyai jeleitették k i . . . : emlékbeszéd. .. .hogy . . . Gróf Festetics Györ-
gyöt és Gróf Széchényi Ferencet mint a ' magyar míveltség nagy nevű 
úttörőit tisztelje meg." — Magyar Tudós Társaság Évkönyvei I. k. Pest, 
1833. 70 és 165 1. 



datai és magával ragadó s mégis nyugodtan ünnepélyes 
hangja „nem fizet meg" úgy, mint kívánná, már csak „sze-
mélye iránt bizonyított jótéteményeikért" sem. De nem akar 
„cifra előadással" a „magasztalok hibájába" esni s a „kép-
zelést az igazsággal" összekeverni ; hiszen a „dicséretre mél-
tókat egyedül saját tetteik által lehet dicsérni." Igaz, hogy 
Széchenyi Ferenc sokszor „rej tekben s hírkeresés nélkül" 
cselekedett, s ezért „csak később fog igazán tündökölni", 
de sok nemes tette „a jelen korban is nagy nevet szerzett 
neki." 

Mindezt nem is lehet egy beszéd keretében felemlíteni. 
Kis ezért csak a kettőjük között közös és az Akadémiát kö-
zelebbről érdeklő mozzanatokra akar rámutatni. így szól : 
„okos munkásságukról", „gazdasági bölcsességükről", „buzgó 
hazaszeretetükről" s ez utóbbival kapcsolatban „közhasznú 
intézeteikről." 

Kiemeli, hogy Széchenyi Ferenc mindenkor nemcsak 
a „szűkölködők könnyeit törölte le", hanem nagy lelemé-
nyességgel „ébresztette mindig a földmívelők, mesterembe-
rek, művészek, tudósok szorgalmát" is és „eszközölte ezál-
tal a nemzet kimíveltetését." — Nemcsak „a nemzeti nyelv 
kelendősét" mozdította elő hathatósan mind családjában, 
mind szélesebb körben ; nemcsak a tudományok és mester-
ségek terjesztése végett életre jött magyar tudós Társaság 
születése napját segítette hajnalcsillag gyanánt felderíteni", 
hanem birtokain és családjánál is „gazdasági tisztté és ne-
velővé oly értelmes és tudományos férfiakat választott, oly 
sok talentumos ifjakat saját költségén taníttatott, annyi tu-
dósoknak s íróknak volt nagylelkű Maecenása s magát felejtő 
bőkezűségében a Nemzeti Múzeum alapításával oly nagyot 
és példaadót alkotott, hogy neve a Ptolemaeusok s Hunyadi 
Mátyások fényes nevei mellett az idők fogytáig fog ragyogni".16 

Ezzel búcsúzott Kis János, ezzel a Magyar Tudós Tár-
saság s velük a tudósok, írók és költők társadalma a nagy 
irodalompártolótól. Őszintén érzett hálájuknak egy szerény 
virága volt ez. 

16. A' Magyar Tudós Társaság Évkönyvei I. k. Pesten, 1833. 
164—177 1. 



7. Csokonai Vitéz Mihály. 

Széchenyi Ferenc irodalompártolásának legszebb, leg-
gazdagabb s kétségkívül legérdekesebb lapjain Csokonai 
Vitéz Mihállyal találkozunk. Benne mintegy központban egye-
sült a századvég egész magyar műveltsége. Ő az, aki öntu-
datlanul sejteti „bohém életével s egy primitívebb idő félig ~ 
kész eszközeivel is" irodalmunk későbbi dicsőséges korszakát. 
Nem ugyan egybeolvadva, de megtalálható benne, „a száz-
színű költőben", korának mindenféle ízlése. Nem volt idegen 
számára sem a magyaros, sem a deákos, sem a franciás, 
sem a németes irány. Valami csodálatos, addig sohasem ta-
pasztalt egyéni eredetiséget sugárzó költői tehetség, de tudós 
filologus, történetbúvár és esztetikus is.' 

Mindezek a tulajdonságok alkalmasak arra, hogy S z é -
chenyit első pillanatra megnyerjék. A gróf széles európai 
műveltsége, a kor szépíróban is tudós erényeket kívánó 
szelleme nagyon segítettek ebben. — A mecénásság másik 
feltétele sem hiányzott. Csokonai szükségességként, sőt 
csaknem költői jogként fogta fel a pártfogást. Nem akart 
egyszerűen kéregetni. Voltakép nem is ajándékot keresett, 
hanem igazi mecénást — az irodalom érdekében.2 Széchenyi 
Ferenc személyében el is nyerte volna teljes mértékben,, 
csakhogy a körülmények, a gróf nagy nemes adományának 
hatalmas költségei csökkentették a lehetőségeket. 

Nem tudunk arról, hogy Csokonai magánélete ismerős 
volt-e s visszatetszést keltett-e Széchenyiben, annyi azonban 
bizonyos, hogy a költő faragatlanabb modora nem tett jó 
szolgálatot: a társadalmi szokásokat elhanyagolta, nem volt 

1. Horváth János : Csokonai. Budapest, 1936. t. h. 
2. Ferenczi Zoltán: Csokonai („KolÄc és írók" sorozatban) Buda-

pest 1907. 147 1. L. még Kardos A. összeállítását „Csokonai mecénásai"" 
címen Csokonai Lapok 1905. éví. 2, és 4. sz.-ban. 



.„szalonember" s kérő leveleiben, ajánlásaiban is nem egy-
szer elárulta önérzetét és büszkeségét. 

Más részről azonban Csokonainak Széchenyihez írt le-
veleit nagy őszinteség, mély közvetlenség, hazafias erő, 
lendület és erkölcsi érzés hatja át. Éppen e levelezés alap-
ján értesülünk talán legjobban Csokonai céljairól, terveiről, 
küzködéseiről, sőt a korabeli hátramaradt állapotokról is. 
A költő levelei őszinte nyilatkozatokat tartalmaznak. Áthatja 
őket a címzett nagy és komoly egyénisége s írójukban éppen 
nem valami léha, víg poétát sejtetnek. A válaszlevelek pedig 
a legközvetlenebbül tudósítanak Széchenyi Ferenc irodalmi 
terveiről, kudarcairól, anyagi viszonyairól és arról a nemes 
hazafiságról, mely lelkében lobogott.3 

Érdekes, hogy e nagy irodalmi és mecénási ismeretség 
ellenére is személyesen aligha találkoztak. Nincs adatunk 
rá, hogy közelebbi megismerkedésük az 1796 év végi po-
zsonyi országgyűlésen személyes érintkezés formájában tör-
tént-e. A körülmények inkább az ellenkezőjére engednek 
következtetni. Később is — jóllehet Csokonainak szándéka 
volt a grófot meglátogatni — csak egyszer fordult meg Ka-
posvárott, s levelezésük sem tételez fel személyes találkozást.4 

A nyolc évig tartó jelentékeny kapcsolat 1796-ban kez-
dődött. A király november 6-ra Pozsonyba hívta össze az 
ország rendeit. — Csokonai is megjelenik a városban s re-
ménykedik, hogy a nemzet vezérférfiainak támogatására 
talál. Megindítja a „Diétái Magyar Musá"-t, melyben lelke-
sítő alkalmi s egyéb költeményeit közli. De "reménységénél 
kevesebb praenumeratorok miatt" a pozsonyi nyomdásznak, 
Weber Simon Péternek csakhamar adósa lesz, s akkor ő is 
— „valamint többnyire minden ügyetlen literatorok", — az 

3. Bánvai Elemér: Csokonai kiadatlan levelei. Erdélvi Múzeum, 
szerk. Szádeczky Lajos. XXII. k. 1905. 432 1. 

4. így pl.: „kötelességemnek tartandom személyes udvarlásomat 
is megtenn i . . . " Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei Három kötetben. 
Kiadták: Harsányi István és Dr. Gulyás József. Budapest, 1922. 11. kötet 
720 1. „ . . . é n Kaposváron mindössze is egyszer voltam, akkor is betegen 
és kúra kedvéér t , . . . " U. o. I, k. 543 1. Váczy is arról ír, hogy Csokonai 
Kazinczyt kérte fel, „hogy két ódáját juttassa Rhédey Lajos és Szé-
chenyi Ferenc grófok kezébe, akiket Csokonai nem ismert személyesen." 
Váczy János : Az „Árkádia" pör. Irodalomtörténeti Közi. VI. évf. (1896; 
139 I. 



országgyűlésen jelen lévő Széchenyi Ferenc „hazafiúi ke-
gyelmes szívében találja fel a segedelmet." 5 

Maga emlékszik meg erről „háládatosan" a grófnak írt 
egyik levelében : „ . . .a Magyar Múzsának kiadásakor Hazám 
kikötő-helyében hajójörést szenvedtem és csak Excellenciád 
méltóztatott a habok közül való kivergődésemre 16 aranyat 
resolválni."6 Ezzel egyelőre rendezte adóságát, viszont 
egy következő (az utolsó) számért is remélt valamit, de nem 
kaphatott, mert a gróf addigra már eltávozott Pozsonyból, 
így Csokonai „minden vigasztalás és reménység nélkül ma-
radt." Ha „bajaiból tűrhetően kimenekedve" később mégis 
megegyezett nyomdászával, szegény kalandor életet kellett 
élnie. Ha jókedve s betévő falatja mindig megvolt is, mű-
veinek önerejéből való kiadására nem gondolhatott.7 

Pedig komáromi szerelme, egyéb élményei és olvas-
mányai hamarosan megduzzasztották verseskötetét. Költői 
becsvágya a r ra ösztönözte, hogy az 1797-i „nyári insurrec-
tionak üres ideje alatt" összeszedje írásait. : eredeti költe-
ményeit, görög, deák, francia, német, és olasz fordításait, 
bölcsészeti és esztétikai tanulmányait. „Nyájas Musa" néven 
kiadásra gondol s eszébe jut Széchenyi, aki egyszer már 
pártfogásába vette. — 1798 január 23-án ír neki Komáromból.8 

Éleslátással és sajnos nagyon is igazan vázolja „nemzeti 
l i teraturánknak s azzal együtt a magyar charakternek ügye-
fogyott állapotját." Nem vonakodik kimondani, hogy „ennyi 
fényes nemzetek szomszédságában is úgy élünk, mintha 
most is a Caspium partjain sátoroznánk s a világos XVIII. 
századnak végén is ránk nézve ama boldogtalan Közép Idő 
látszik folydogálni." Mindez pedig azért, mert a közönségben 
nincs olvasó kedv; az írók meg „vagy meghaltak, vagy 
szerencsétlenségbe estek", vagy „elhallgattak, hiszen nincs 
aki őket serkentené." 

Csokonai azonban nem akar elnémulni, hanem teljesí-
teni akar ja litarator-kötelességeit. A „Nyájas Músa"-kiadás 
tervéről lemond ugyan, de csak azért, hogy a Péczeli halá-

5. Csokonai levele Széchenyi Ferenchez 1798 jan. 23-án, Összes-
művei II. k. 644. 1. 

6. 1902 jan. 9-én, Összes művei II. k. 703 1. 
7. összes műve II. 664 1. 
8. Összes művei II. 644—674 1. 



Iával félbeszakadt Mindenes Gyűjteményt Űj Mindenes Gyűj-
temény néven kiadhassa. 

Hogy azonban vállalkozása a kudarcok számát ne sza-
porítsa a „új gyűjtemény homlokára a haza-szerette Széche-
nyi nevet" szándékozik függeszteni. E levele útján akarta 
„teljes megalázkodással (a gróf) oltalmába ajánlani, hogy ezt 
hatalmas szárnyai alá venni s a világra lejendő kijöhetésére 
felsegélleni méltóztassa." — Csokonai nem kételkedik ké-
relmének teljesítésében, hiszen a gróf „méltóságos nevét a 
Haza és Múzsák oltárán már elbélyegezték a halhatatlan-
ságra." Mégis költői önérzetével mintegy figyelmezteti és 
buzdítja pártfogóját : „most ! most kell iparkodni ! Hadd ser-
kenjenek fel a veszteglő Tudósok, hadd szokjon az olvasás-
hoz a közönség . . ." 

Széchenyi megértette a felszólítást. S bár a francia 
háború válságai — éppen a pozsonyi diéta után — az ország 
rendeinek áldozatkészségét igen próbára tették,9 mégis e 
levélre száz forintot küldött Csokonainak.!4) Bővebb válaszra 
vagy szorosabb kapcsolatok megindítására a háborús idő s 
a nem régen lezajlott közfölkelések bonyodalmai azonban 
nem voltak alkalmasak. A száz forint elküldésén kívül nem 
is történt semmi 

Lassan múltak a napok. Csokonai állás nélkül tengő-
dött. Komáromi szerelmét is éppen ezért veszítette el. Köl-
teményei ez időben csak nagy szomorúságát tolmácsolják. 
Érezzük belőlük, hogy a költő szinte nem találja helyét se-
hol sem. Somogy környékén különféle helyeken tartózkodik. 
Itt hallja hírét Széchenyi Somogyvármegye főispáni szé-
kébe való július 4-i ünnepélyes beiktatásának. 

Alighanem személyesen ment ez alkalommal Kapos-
várra." Nem bizonyítható azonban semmiből sem, hogy sze-
mélyesen adta-e elő vagy nyújtotta-e át az ünnepelt grófnak 

9. Széchenyi Ferenc készpénzben maga 12.000 frtot ajánlott meg 
hadisegélyül. — Fraknói i. m. 177-8 1. 

10. Legalább is így tudja Ferenczi i. m. 83 1. 
11. összes müvei I. k. 543 1. írja, hogy egyszer volt Kaposvárott 

s 544 1. pedig, hogy a Dorottyában levő „Einzug" ideáját „a mult fő-
ispán ő excjának beiktatásakor tett solennitásból" merítette. 



a somogyi alispán: Sárközy István költségén12 Pécsett ki-
nyomatott alkalmi üdvözlő költeményét, „A haza templomá-
nak örömnapja" című 310 párosrímü alexandrinra terjedő 
ódáját.13 

Csokonai, — mint Fraknói helyesen megjegyzi, — már 
előhírnöke egy ú j irodalmi kornak, de még nem veti meg 
elődeinek s kortársainak azt a gyakorlatát, hogy jutalom re-
ményében múzsájukat készségesen egy-egy irodalompártoló 
főúr dicsőítésére és szolgálatába kényszerítik. — Ennek elle-
nére „Csokonai alkalmi müvei azzal a kivételes előnnyel 
dicsekedhetnek, hogy azokban az érzés és lelkesedés való-
ban költői formát ölt." 

Ily esettel állunk szemben most is. Csokonai lelki ösz-
szetétele s környezete hamar felejtette vele bánatát ; örömmel 
élte magát bele a mecénás dicsőítés ideálvilágába. Költemé-
nyében szomorú hangon indul : „Idézi a hajdani magyar 
bajnokok tisztelt emlékét, de megkönnyebbülten hagyja ott 
a szörnyű környéket, a hadi erdőt a szelídebb békesség 
mezeinek a kedvéért, hol a haza temploma áll, rokokó liget, 
berkek, csergetegek, virágok, fülemilés lugasok közelében." 14 

Czinderynek, az elhunyt főispánnak sírján könnyezve sóhaj-
tozó szép szűz, Somogy angyala villámlásra, mennydörgésre 
s mennyei harsonák hangjára riad fel. "S imé — leszáll az 
Űr egy fényes fe lhőben ;" s felolvastatja „a titkok örök 

12. „Én tetten őtet (Csokonait) itt isméretessé, én nyomtattam ki 
az Haza öröm napját (vagy mi neve ?) installatiónkkor" — írja Sárközy 
Kazinczynak 1805 okt. 26-án. Kazinczy lev. 3. k. 459 1. 

13. összes művei I. k- 235-244 1. Erről a Magyar Hirmondó is meg-
emlékezik 1798 július 20,-i számának 84-5 lapján : „Még a' Magyar Apolló 
is különösen kívánta jelesíteni Gróf Széchenyi Ferentz nagy Hazánkfia' 
érdemlett meg tiszteltetésének víg innepét, mert számos tanítványait 
buzdította fel örvendező Versezetek' készítésére, a' mellyeknek tsu-
pán a' l a j s t r oma . . . eléggé mutatja, hogy . . . a' Tudományok' Pártfogói, 
a' Meczénások . . . tiszteletet nyernek . . . , mely hólttok után is fenn ma-
rad az ő emlékezetek eránt ,s ' nemes példájoknak követésére serkentvén 
még a' késő Maradék közül is, a' hozzájuk hasonló sorsú 's lelkű Fér-
fiakat, nem engedi egészszen ki-halni a' Virtust az Emberek közül " — 
Ezután felsorolja az üdvözlő költemények címeit és íróit. Csokonain 
kívül ezek szerint Nagy Ferenc veszprémi kanonok latin és magyar 
„dall"-ban, Bertalan Ferenc „Tsászári plébános" mecénást dicsőítő „Öröm 
Versekben", Czenke Ferenc tanitó és a soproni „Magyar tanuló Társa-
ság' nevébenn" Siklós István külön kiadott költeményben hódolnak. 
Pálóczi Horváth Ádám már ismert „Megkoszorúzott virtusát" éppen a 
Magyar Hirmondó egy későbbi számában tette közzé (1798. évf. 146-161.1.) 

14. Horváth ; Csokonai i. m. 28. I. 



könyvéből" „a magyar hazának írott fátumokat", — jelenleg 
a készülődő nagy örömöt. Csokonai folytatja a látomást. Be-
megy a „haza templomának" káprázatosan feldíszített oltá-
rához, amelyhez éppen most vezeti „hazánk angyala" Szé-
chenyit.15 Az új főispánt „az érdem bíbor palástjával és zöld 
babérágával tisztelvén" dicsőítő szózattal vigasztalja a haza 
angyala Somogy nimfáját. Helyenként túlzásokkal magasz-
talja Széchenyi eddigi pályáját József császár alatt viselt 
hivatalaiban, nápolyi küldetésében szerzett érdemeit és nagy 
egyéniségét. Csokonai a haza angyalának ajkán külön dicséri 
a gróf irodalompártolását, amiért „Magyarország . . . az égig 
emeli. Erdély csudálkozva hirdeti s hálával, Miket tesz a 
magyar literaturával." Igazolt tehát a „haza szűzének" vissza-
visszatérő költői kérdése: „Nem vagy-é hát nyertes, Somogy, 
Széchenyivel ?" 

Csokonai még a beiktatás ünnepségei a'att Széchenyi 
feleségének „Tolnai gróf Festetics Juliánná asszonynak ő 
excjának udvarlására" is ír külön költeményt „Izis és Oziris" 
címen.16 — Itt sem elégszik meg egyszerű dicséretekkel. 
Költői tárgyat választ magának s megtalálja azt Izis és Ozi-
ris istenek történetében. E két egyptomi istenség áldásainak 
dicsőítésével kezdi. Aztán így folytatja : 

Boldog pár ! sokat kerestem 

15. Erre a költői elemre érdekes lényt vet Petz Gedeon egyik 
könyvismertetése. Szerinte a XVIII. sz-ban igen kedveltek és divatosak 
voltak az olyan allegóriák, „melyek valamely absztrakt fogalmat isten-
ségnek tekintve, az illető istenség templomába helyezik a cselekvényt." 
Számtalanszor előfordul különösen az angolban és a németeknél. A "ré-
gebbiek közül legismertebb Chauker „Dicsőség háza" (House of Fame;, 
amely Pope hasonló című müvének mintája. (The temple of Fame. 1711) 
Ez utóbbiból merített aztán Pyra öt énekes nagy allegóriájában : a „Der 
Tempel der wahren Dichtkunst" (1737) c. költeményben. Ezt követik 
később pl. Thomson „Castle of indolence" (1748), Dusch „Tempel der 
Liebe" (1757), Zachariä „Tempel des Friedens" és Uz „Tempel des Ge-
schmacks" c. művei. Sőt e motívumból indul ki Goethe is „Zueignung"-já-
ban. (1784) — Hogy Csokonai közvetlenül honnét vette a gondolatot, 
csak a legpontosabb összetevés tudná kimutatni. Az említetteket jófor-
mán mind ismerte a tudós Csokonai. —- Petz csak Pyra munkájából 
hozza a párhuzamos részeket és a keret azonosságának kimutatásával 
teljesen elfogadhatóvá teszi megállapítását, hogy „Csokonainak vagy 
éppen Pyra „Tempel der Diclitkunst"-ja, vagy ennek valamely utánzata 
szolgált mintául." — Petz Godeon: „Freundschaftliche Lieder* von I. J. 
Pyra und S. G. Lange (Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. 
Jahrhunderts) Hgb. von A. Sauer" — Ismertetés. Egyetemes Philologiai 
Közlöny X. évf. (1886) 354—357 1. 

16. összes művei. I. k. 265—9 1. 



Párodat a világbau, 
S im mai nap feltaláltam 
Másod Somogyságban. 

Könnyen megismerte őket „haliván a hazával s néppel tett 
sok érdemeiket", melyek közül mindenik kiváló. Egymás 
fényét azonban nem rontják ie: 

Oziris szép Izisével 
Lám együtt fényeskedik, 
A hold a nap feljöttével17 

Lám meg nem setétedik. 
Világoskodjék is mindegyék — fejezi ki Csokonai jókíván-
ságát, s hozzáteszi némi kis önzéssel : 

Idvezlégy szép istenasszony ! 
Újra zengem, idvezlégy! 
S hogy jóvoltod elárasszon, 
Kérünk végig velünk légy. 

Az említett „jóvolt" nem hiányzott egyik ünnepeltnél 
sem. A gróf maga száz forintot adott, a grófnépedig ötvenet. 
Meg is köszönte a költő s hálásan emlékezik rá vissza hat 
évvel később Dorottyájának kiadásában.'8 De érezve azt, 
hogy e két sikerült költeményével sokkal nagyobb értékűt 
alkotott mint mások magasztalon hízelgő versezeteikkel, 
önérzetesen hozzáteszi: „Méltatlan panasz az, hogy nem-
zetünkben Mecénások nincsenek ; vágynák igen is, csak az 
íróink vagy importunosok ne légyenek, vagy sordidusok." — 
Hej pedig ő is de sokat szenvedett élete folyamán pénz-
hiányban !1 9 

Egyelőre somogyi tartózkodása alatt azonban kellemes 
társaséletet élt. Horváth Ádám és Sárközy István házánál 
nem volt mulatság vagy családi ünnep, melyet vidor társa-
ságával, tréfás hevenyészeteivel ne fűszerezett volna. Nem 
csoda, ha mulatozásai írói működését is befolyásolták. Saját 
bevallása nyomán : „sok vidám házaknál esmeretségben" 
lévén részvéttel hallotta, hogy kivált „a szépnembéliek . . . 

17. Csokonai szereti Széchenyit napnak, különösen „cenki napnak" 
nevezni. Talán alkalmat adott erre az is, hogy a Széchenyi család cí-
merében a nap két helyen is szerepel. Fraknói i. m. 41 1 

18. „N. mélt. Gr. Szécsényi Ferenc ő excja egy presentben is 100 
rí., a grófné ő excja egy ódámért 50 rf . . . . adtak. „Összes müvei 1. k. 
601 1. 

19. Schedel Ferenc: Csokonai Mihály minden munkái. Pest. 1844. 
LXIV. V. 



nagy részént sajnálkoztak, hogy oly rövid időt szabott ka-
lendáriomjok az országos bohóskodásra." így keletkezett 1799 
elején egy „furcsa vitézi versezet" : a „Dorottya vagyis Dámák 
Diadalma a Fársángon."2 0 

Meg kell ezt említenünk azért, mert éppen Széchenyi 
Ferenc világi szellemű és káprázatosan barokk installanciós 
ünnepségei ösztönözték „Carnevál Einzug-jának" színes le-
írására. Igaz ugyan, hogy az első ének farsangi menete csak 
később került a darabba, a tények meg pusztán mintául és 
ihletőül szolgáltak, mégis szólnunk kell róla, mert maga 
Csokonai is burkoltan kitér ezzel kapcsolatban mecénására. 

Az előszóban felveti a kérdést : miért választotta tréfás 
darabjának színhelyéül Kaposvárt? Nehogy valamiképpen 
megsértse az új főispánt, így felel rá : „az nem azért esett, 
hogy a sokszor említésbe jött abususokat ott találtam volna 
fel legjobban ; éppen nem. Abban a nemes megyébben, 
melyre én mindenkor idylliumos elmerliléssel emlékezem, 
a barbarizmusnak nincs helye, (pedig máskor hogy szidta 
Somogy elmaradottságát !), de a luxusnak vétkesebb neme 
sem verhetett még fészket. Nemesek annak nemesei, mint 
mindenha valának, s teljesek a nemzeti buzgósággal. Egy 
Széchenyi provinciájában mit találhatna az ember satirára 
valót?"2 1 

Somogy választásának egyedüli oka az, hogy a költő 
ott lakott. Sőt — saját szavai szerint — minden célzást vagy 
annak lehetőségét is kerülte, úgy hogy „Balaton és a Dráva 
partjai közt egyetlen egy személyt sem találhatni, aki le-
írásával és meséjével megegyezne." — Ezzel szemben állnak 
azonban Schwarzl királyi cenzor észrevételei, melyek miatt 
nem engedélyezte a kinyomatást. Nemcsak a „mocskos ki-
fejezésekre" hivatkozik, hanem arra is, hogy aki „a Somogy 
vármegyei nemességet esmeri, s a valóban történt dologról 
emlékezik, mint péld. okáért én, . . . könnyen tudhatja ki 

20. Ekkor címe még „A fársáng" volt. Összes művei. I. k. 538 i. 
21. Összes művei I k. 542 1. Már pedis: 6 ezt aka r t a : „Az én 

szerzeményemnek interosszéje áll a nemzeti luxusnak és elkoresosodás-
nak kisjúnyolásában. s ltjainknak és leányainknak csintalan, sőt sok-
szor pajzán mulatságaiknak megbüntetésében." Nemcsak nevettetni 
-óhajt, hanem az emberi szív rossz vol tá t . . . helyre hozni iparkodik. 
iU. o. I. k. 549 1. 



volt légyen a vén Dorottya, a görbe hátú Adelgunda stb."22 

Ismervén azonban a cenzorok alaptalanul is célzásokat szi-
matoló természetét mégis inkább igazat adhatunk a költőnek, 
ki váltig erősítgeti, hogy munkáján „senki meg nem ütkö-
zött", pedig „négy esztendő olta (1803 febr. 6-án írja) ismé-
rik sok úri rendű urak és asszonyságok", . . . elégnek ol-
vasta fel a költő „némely víg kompániákban, elégnek megvan 
kézírásban is."23 

Ma már nem lehet megállapítanunk, mennyiben vette 
élő személyekről (esetleg Széchenyi környezetéből) müvé-
nek tárgyát s mennyi volt a művészi alakítás benne. A 
munka elkészülte után pusztán „fényt és pompát" akart adni 
a történetnek „vévén az ideát a mult főispán ő excjának 
beiktatásakor tett solemnitásból, mely az előtt való nyáron 
esett." De az „akkori vezér urakból kiókumlálni" Csokonai 
farsangjának vezéralakjait nem lehet. — A grófra való szá-
mos utalás magukban az énekekben pedig csak arra való, 
hogy a pontos adatok erejével az igazság látszatát keltse s 
így elérje költészete célját : az ámulást.24 Ezek közül kettőt 
érdemes felemlíteni : egyik az, ahol a „palatínus nótájára" 
táncolt tánc magyar voltával Széchenyi Ferenc magyarságára 
céloz, a második pedig, amikor önmagát is szerepelteti a 
farsangon s a már ismert módon önérzetes büszkeséggel 
szól költőtársaihoz a mecénásokról. 

Csokonai hányatott élete rövid időre ezután nyugalma-
sabb lesz. Visszatér Debrecenbe. Széchenyi gróffal való 
kapcsolatait is hiába keressük 1802. év elejéig. Közben kisebb 
irodalompártolók támogatják. Mikor azonban munkáinak 
gyűjteményes kiadásával foglalkozik, egy Pesten nyert bíz-
tatás alapján azonnal a grófra, a „cenki napra" gondol és 
ter jedelmes levéllel keresi fel.25 

A levelet mindjárt művei kiadásának ajánlásául szánta ; 
ezért választotta majdnem egész terjedelmében azt a jól 

22. Schedel i. m. LXIV. 
23. Összes művei. 1. k. 544 1. 
24. Pl. Összes művei I. k. 552, 561, 562, 569 és 601 1. L. még Hor-

váth Csokonai i. ra. 60 1. 
25. Összes művei II. k. 702—3 1. Ekkor már érlelődik benne költői 

í'őhivatásaként nagy historica epopeájának: az Árpádnak terve s eddigi 
munkáinak kiadásával akarta a multat lezárni. Schedel i. m. LVIII és 
Ferenczi i. m. 117 1. 



megszerkesztett írást, melyet már négy évvel ezelőtt a Nyájas 
Múzsa kiadásának szándékával Koháry Ferenc grófnak és 
Orczy László bárónak megküldött — sikertelenül.26 Nem 
vonhatunk le tehát e közös szövegből messzire menő követ-
keztetéseket. Azt pedig, hogy Csokonai több helyen volt 
kénytelen „a kegyelem aj taján bézörgetni", a szegény köl-
tőnek nem róhatjuk fel. Korának szelleme, a mecénások 
köteles dicsérete s annak ismerete is, hogy az általános 
emberi gyöngeség hízelgő szavakra könnyebben nyitja meg 
a zsebeket, megmagyarázza cselekedetét. 

A hazának panaszain kezdi alázatos levelét. Az az 
„elevenség, mely 1790 táján lelkesített bennünket, eltűnt ; — 
visszabuktunk az éjtszakába ! Theátrumunk, typographiánk s 
a közönség olvasásban való lanyhasága" mind ezt mutatja. 
S ha így haladunk tovább még nyelvünk is elpusztul száz 
év alatt.27 De „ha mi magunk felütjük hosszas álmunkból 
fejeinket, . . . utánok iramodunk a nyugoti nemzeteknek." 
Ezért akar ő is dolgozni; „de most oly fiatal lévén még, 
mint maga a magyar ízlés, csak gyenge poetai játszásokkal" 
kedveskedik a közönségnek. 

Eddig a közös szöveg. Ezután pedig Csokonai közvet-
lenül szól Széchenyinek. Feleleveníti eddigi kapcsolatukat 
mind a diétán, mind pedig a beiktatáson. Ezért meg Szé-
chenyi más küzismert irodalompártolása miatt is bizodalom-
mal már előre hálálkodik a grófnak.28 

Ferenczi Zoltán szerint ez a levél „olyszerű felkiáltás 
nyelvünk és irodalmunk megmentése végett, mint minő volt 
a maga idejében Zrínyi szózata (A török áfium ellen való 
orvosság) a haza érdekében." Akármint legyen is, annyi 
bizonyos, hogy „most végre kilenc évi reménykedés és foly-

26. Összes művei II. k. 636 és 644 I Tudjuk, hogy akkor is írt 
Széchenyinek, de akkor nem ezt a szöveget használta. 

27. Csokonai szomorú megállapítása csaknem szószerint egyezik 
avval, ahogyan Herder alig tíz évvel előbb megjelent toművében a 
magyarság jövőjét elintézi: „ . . . und nach Jahrhunderten wird man 
vielleicht ihre Sprache kaum finden." Ckleen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit. — 1784—91 IV. Teil. XVI. Buch, II.) Pedig Herder 
a természetes fejlődés akadálytalan előrehaladásában hisz. 

28. „ . . . sok hazabéli könyvek, melyek homlokukon az Excellen-
ciád nagy Nevét viselni szerencsésnek, . . . tudósok, kik az Excellenciád 
nyájas leereszkedéséből életet és újabb kedvet s z ív t ak , . . . helyek, ké-
pek, Múzeumok, levélborítékok . , . mind-mind elárulják ezt. összes mü-
vei II. k. 702-3 I. 



tonos csalódás után csakugyan mosolyogni látszott a sze-
rencse." Széchenyi pesti tartózkodása idején csakhamar 
válaszol.29 Szerényen, de öntudattal ismeri el magáról, hogy 
„a magyar literaturának szíves előmozdítója" s hogy külö-
nös tisztelője azoknak az érdemes hazafiaknak, ,,akik anya-
nyelvünkön készült munkájokkal kívánnak a hazának hasz-
nálni." Éppen ezért „elősegítő készségét" most sem vonja 
el. Mindössze három kívánalma teljesítését kéri. Először is 
szerénysége tiltja, hogy a közelgő országgyűlés (1802 május 
2—október 31.) előtt szerepeljen mint mecénás, mert el 
akar ja távoztatni azt a gyanút, hogy „csak fitoktatásbul vagy 
dicsőség okáért billegeltetné a könyvet nevével." Másodszor 
pedig mivel a sorozat „nevének címje alatt mutattatik be 
az országnak", kéri Csokonaitól a kéziratok előzetes meg-
küldését. Nem kételkedik abban, hogy a költő, „mindeneket 
a mostani haza környülállásaihoz képest vigyázó szemmel" 
állított össze, mégis előre „tökéletesen" meg akar ja ismerni 
az egyes darabokat. 

Nevezetes mozzanat ez Széchenyi irodalompártolásában. 
Látjuk mennyire túl van már ekkor a pusztán anyagi támo-
gatáson. S jóllehet még nem egyetlen eszme érdekébe állítja 
mecénás-erejét, de felügyelni kíván a neve alatt megjelent 
munkákra. Saját szavai alapján politikai és erkölcsi ellenőr-
zésre kell itt elsősorban gondolnunk. 

A grófnak végül harmadik kívánsága az volt, hogy „a 
hozzá intézett praefátio gyanánt szolgáló levelet" ne nyom-
tassa ki így (teljes jól megszerkesztett terjedelmében és te-
lítve nyílt dicséretekkel), hanem vagy másítsa meg, vagy 
pedig csak rövid dedikációt írjon helyette. (Nevének haszná-
latát tehát ez esetben megengedte.) 

A szándékolt ajánlással kapcsolatban Fraknói Vilmos 
úgy tudja, hogy Csokonai január 9-i leveléhez külön ajánló 
költeményt is írt. S ezt a verses ajánlást utasította volna vissza 
Széchenyi. Szerinte Csokonai ismerte ugyan a grófnak dicső-
ítő ajánlólevelek iránt való ellenszenvét, de új kísérletet tett 
ennek leküzdésére, mikor tagadhatatlanul a legszellemesebb 
módon próbálta kijátszani Széchenyi szerénység-sugallta tar-
tózkodását. Ez utóbbi megállapítás teljesen elfogadható, mert 

29. Fraknói i. m. 194-5 1. és Schedel i. m. Ll—LIK 



a költő valóban ihletetten, ügyesen s ötletesen írta meg 
szóban forgó költeményét „Gróf Széchenyi Ferenc ő excel-
lentiájához."30 Elmondja beime, hogy van valaki, aki nem 
akarja, hogy róla dicsőítőén emlékezzenek meg s bár ez a 
kívánság a költőnek „szent törvénye", mégis akik „sok 
százan esmérik jótéteményeit", nehezen hallgatnak. Csoko-
nai nem is szól róla, 

De e violák kilehelik, 
Ki e törpe versek magok, 
Hogy a te fényedtől diszellik 
Uj életek, szinek, szagok. 

Majd tovább így szól a grófnak a magyarság s a költők ér-
dekében tett müveiről: 

Nézd, nézd, ama kisded pacsirta 
Hogy kél fel a göröngy alól, 
Eddig szárnyát, nyelvét nem bírta, 
De most repüí, s vidulva szól. 

Végül pedig szelid kacérkodással szándékosan elszólja magát : 
Menj kis madár, menj, hogy szíhassad 
A felsőbb abroncsok hevét, 
Csakhogy vigyázz és elhallgassad 
Gróf Széchenyinek nagy nevét. 

Belső érvek nem szólnak sem mellette, sem ellene, de 
Széchenyinek idézett soraiból, mely szeriht a „práéfatio gya-
nánt szolgáló levél" (tehát nem kölíeméiiy) megmásítását 
kérte, az következik, hogy a verses ajánlás más alkalomra 
szólott.31 Ezt a feltevést támogatja az a tény is, högy Har-
sányi István és Gulyás József modern forráskutatásuk alán-
ján is csak annyit tudtak megállapítani, hogy a „hátrahagyott 
elegyes versek" harmadik könyvébe tartozik e költemény s 
az 1797-től 1804-ig ter jedő időszakból vaíő.32 

A boldog költő február 13-án felelt Komáromból meg-
köszönve a pártfogást.33 Természetesen mindent elfogadott. 

30. Összes művei 11. k. 112 1. 
31. Alighanem éppen a kívánt „megmásított" ajánlásról van itt 

szó, melyet a költő 1802 szeptember 24-i leveléhez mellékelhetett. 
V. ö. Összes művei 11. k. 726 1. 

32. összes művei 11. k. 3, 92 1. 111. 
33. Összes művei II. k. 704—6 1. 



Széchenyi második kérelmére vonatkozólag érdekes, meny-
nyire ismeri a gróf komolyságát. Jogainak tudatában így ír : 
„A serieuse gondolatokban elkívántam szorgalmatosan ke-
rülni mind azt, valami a dolognak mostani fekvéséhez képest 
botránkoztató volna (politika ! !) valamint a nyájasabb tár-
gyak körül, még ahol a myrtuskoszorúért láttatom is éne-
kelni (erotika és irodalom kérdése . . . ! !)r minden obsceni-
tast és pajkosságot ; úgy, hogy az én Baljaimban inkább a 
Petrárka Lauráját találni fel, mint sem a Tómisi Számkive-
tettnek a Corinnáját (erkölcs ! !). De előre minek szabódom ? 
Excellenciád maga méltóztassék róla ítéletet bölcs általlá-
tása szerént h o z n i " . . . Ezért a gróf kívánsága szerint „heft-
weis" el akar ja küldeni munkáit. Csak a „nagyobbacska 
fordításokat" nem tartja szükségesnek — s ez ismét becses 
mozzanat Széchenyire nézve, — minthogy a gróf „széles tu-
dománya az eredeti nyelven ezekkel úgyis esméretes." Ezért 
csak „megnevezi" őket. Felsorolásában többek között Tasso, 
Metastasio, Montesquieu, Pope, Schikaneder és Kleist szere-
pel egy-egy munkával. Ezek ismeretét tehát Csokonai biz-
tosra vette. 

Az említett fordítások közül Kleist „Tavasz"-ának „ma-
gyarítására" s még néhány kisebb műre időközben - megér-
kezett a cenzori engedély. Elhatározta tehát, hogy legalább 
Kleistot külön kötetben haladéktalanul kiadja. Pompás ötlete 
támadt. Ha a gróf csak az országgyűlés után adta is oda 
nevét, mégis Széchenyi név alatt fog mejelenni, mert a gróf-
nénak fog vele „névnapi alázatos ajándékul . . . udvarolni." 
Mindjárt mellékeli is jelen leveléhez „az ajánló kis versecs-' 
két", melyeta „Tavasz" ajánlásaként akar kinyomatni. Az el-
fogadásban biztos, hiszen „ennek Nyomtattatása semmiben 
sem ellenkezik azon 3 ponttal; minthogy még a diéta előtt 
jóval kikerül (1), a foglalatja világszerte esméretes (2), az 
Ajánló Levél pedig a Mélt. Grófnéhez, Ő Excelleneiájához 
vagyon intézve (3)." Viszont az eladott példányok nyeresége 
Csokonai életét könnyíti meg a többi munkák kiadásának 
idejéig. 

Tudta azonban, hogy kérelmét a grófnénak közvetlenül 
is ki kell fejeznie. Nevenapján, február 16-án, neki is meg-
ír ja szándékát s „névnapi udvarlására" elküldi ajánló 
költeményét ís, melyet Horatius egy ódájának néhány sorára 



írt.34 Minci a tíz versszakon meglátszik az üres dicséret kény-
szere. Az egész nem más, mint különféle képeknek — igaz, 
néha szemléletetes és találó képeknek — színes halmaza a 
„heroina" körül. Itt is, meg a levélben is felemlíti azt a 
gondolatot, hogy eddigi pályája során „két méltóságos név" 
öntött beléje bizalmat : Széchenyi és Festetics neve. S e két 
tisztelt nevet az ünnepelt grófné (szül. Festetics Julianna, 
gróf Festetics György testvére), „szerencsésen" önmagában 
egyesíti.35 

A szellemes bókokra ez alkalommal sem Széchenyiné, 
sem Széchenyi közvetlenül nem válaszolt. Úgy látszik, a 
grófné nem kedvelte annyira a tömjénillatot, mint keszthelyi 
bátyja, mert oly irányba bízták meg Kultsár Istvánt, az ifjú 
Festetics László prefektusát, hogy vegye rá a költőt ajánlá-
sának elhagyására. Kultsár ezt néhány nap múlva, február 
20-án igen gyengéden levélben Csokonai tudomására hozta : 
„Érdemes Hazafi ! Épen Ő Exjánál voltam, midőn az Úr le-
vele érkezett Julianna napjára. Kegyesen vették ugyan mind 
gróf Széchenyi maga Ő Exja, mind a grófné. De emennek 
szemérmetes és fényleni nem akaró szíve mégis arra vette 
a grófot, hogy az ajánlást mellékelné el. Azért Ő Exja álta-
lam kívánta az Úrnak tudtára adni, hogy mind maga, mind 
grófnéja eránt viseltető tiszteletét nagyra becsüli, és a költ-
ségbeli segítséget a Tavasz kiadására sem tagadja meg az 
Úrtól, hanem az Ajánlást méltóztassék elhagyni." 36 

Csokonai talán engedelmeskedett volna a grófnak, de 
az akkori póstaviszonyok miatt mire Kultsár levelét meg-
kapta, a nyomda már régen elkészítette az ajánlás lapjait. 
S ekkor már nem akarta a kőltő egyszerűen elvetni. Mégis 
csakhamar aggódni kezdett : vájjon nem sértődött-e meg a 

34. Összes művei. II. k. 707-10 1 ; t. k. 623-5 1. 
35. Valóban Csokonai élete és működése ettől a két névtől elvá-

laszthatatlan. A „cenki nap" és a „Keszthelyi Indiges" nélkül Csokonai 
el nem képzelhető. Természetesen mások is támogatták mindig, de lé-
nyeges és fontos ügyekben csak élete vége felé szerepelnek más 
pártfogók. Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály. Budapest, 1880. 
256, 294-5 1. 

36. S hozzáteszi még : „Én, vaiamint ezen Főméltóságoknak anyai 
nyelvünk eránt való nagy érdemeiket annái inkább becsülöm, mennél 
inkább rejteni akarják, úgy az Űrnak hazafiúi igyekezeteinek is annál 
nagyobban örvendek, mennél hathatósabb pártfogókra talált ily nagy-
lelkű Méltóságokban." Schedel i. m. LIII. 



nemes Széchenyi-pár az ajánlás kinyomatása miatt ? — Még 
ez év nyarán levelet intézett tehát a Széchenyi-háznál is-
merős nemeslelkű Kultsárhoz, aki nem késett őt augusztus 
4-én kelt levelében megnyugtatni, hogy „azon nem szüksé-
ges sokat t ö r ő d n i . . . Ez nem fájlalható sérelem arra nézve, 
ki megtiszteltetett : az Úrra nézve pedig a világ előtt nye-
reség. Ha mindég így vétünk, bocsánandó lészen. Tessék az 
igazat megírni azoknak, a kiket illet." E tanácsot sok vi-
szontagsága után Csokonai ugyanez év szeptemberében né-
miképpen követte is.37 

Közben azonban valóban az ajánló költeménnyel az 
élén napvilágot látott a Kleist-fordítás borítékján a címmel 
„Csokonai Vitéz Mihály munkái I. kötetének első csomója. 
A tavasz." A komáromi nyomda augusztus 12-én írt a köl-
tőnek, hogy a „Tavasz" kész és átvehető.38 Különféle okai 
lehetnek az ily hosszú kérésnek, — hiszen Csokonyai feb-
ruári leveleiben hamaros kiadásról beszél. Mindenesetre 
nem Széchenyi miatt történt, aki mind engedélyét mind 
támogatását kifejezetten és komolyan megadta. Csokonai 
maga is biztos volt benne, mert március hó táján Haykul 
Antal bécsi nyomdász előnyös ajánlatát (200 példányt kapott 
volna szerzői díjul) a gróftól nyert bíztatás nagyobb re-
ménye miatt legalább is egyelőre elejtette. „Tavaszának" 
élőbeszédében is bejelenti, hogy többi műveit „hazánknak 
egy fő oszlopa, ki nemzetéhez való buzgó indulatjának sok 
jeleiről esméretes, a köz fényre kiemelni méltóztatik." 39 

Igen hálás és bízó lélekkel írja meg végre szeptember 
24-én hatalmas levelét Széchenyi Ferencnek, melyben be-
számol utolsó levelétől eltelt hányatott életéről.40 Ezzel ki 

37. Schedel i. m. LVI—LVII. később is bíztatja : „ . . . illik a két 
Főméi tóságot megbecsülni." 

38. A kész mű első ismert hirdetése a Magyar Hírmondó 1802 
szept. 10. számában. Huszonkettedik szakasz 342 1. Schedel i. rn. LVII. 
Természetesen már előbb is hirdették pl. Magyar Hírmondó 1802 márc. 
5. számában. Huszonnegyedik szakasz 324-6 1. 

39. összes művei I. k. 625 1. és Ferenczi i. m. 120 1. 
40. összes művei II. k. 714-26 1. Nem tudom honnét veszi Kollányi 

i. m. 71 és 74 lapján a levelek keltezését, de máshol mindenütt máskép 
találtam. Barcsa János dr. összeállításában szerepel csak így. Szerinte 
a Magy. Tudom. Akadémia könyvtárának fogalmazványpéldánya szept. 
16, 18, 19-ről szól. A Magyar Nemzeti Múzeum Sz. es. kvt. 1. 111. 56. 
b. alatt syereplő példány pedig 24-i (a prcfnínak szóló 25-i) kel-
tezető. Barcsa János : A Csokonaira vonatkozó irodalom és kéziratok. 
Irodalomtörténeti közlemények 18. évf. (1908) 106-7 1. 



is menti magát, hogy ilyen soká nem hallatott semmit ma-
gáról. De — amint írja — egyrészt a váratlanul hosszú 
országgyűlés alatt nem akart a grófnál alkalmatlankodni, 
másrészt pedig a június 11-i debreceni nagy tűzvész k ishá-
zát egyetlen „Sans-Souciját" és „Tusculanumát" teljesen el-
pusztította s ennek felépítése temérdek gondot okozott az 
ilyesmihez tudatlan ideálpoétának. S most ennek tulajdonítja 
azt a ,,parolátlanságot", hogy „poemáinak" felküldésével ily 
soká várakozott. S mivel I. Ferenc királynak június 23-i 
legfelsőbb elhatározása útján Széchenyi Ferenc nagy könyv-
tárajándékozása mindenki előtt ismeretes befejezett tény lett, 
Csokonai is ennek méltatására tér át azonnal s ezzel kap-
csolatban számos lapon keresztül dicsér, hódol, irodalmi és 
művelődési elveit hirdeti s figyelemreméltó történelmi isme-
reteit csillogtatja. 

Nagynak tart ja már magát a könyvgyűjtést is, de „min-
den hazabéli tudósoknak háládatosságát" érdemli meg a 
nagy gyűjtemény közkinccsé tétele. Viszont a tudósok közül 
„kevés van, akit e jótétemény nagyobban interesszálna", 
mint Csokonait. 

Mert ő „négy fontos célt látott mindig maga előtt, úgy-
mint a virtust, a hazafiságot, az Ízlést és az egészséget", e 
négy „tudománynak a mívelésére" szánta magát. Ez fűti 
most is, hogy egész életét az „Árpádról és őseleink megtele-
pedésekről írandó heroica epopoeája" megalkotására áldozza. 
Hazafiúi és költői kötelességet lát ebben. S hogy ezt milyen 
komolyan vette, mutatja a fiatal költőnek meglepő elmélye-
dése és ismerete a „magyarok atyafiságára" vonatkozólag a 
következő sorokban. A forráskutatás nagy munkája közben 
ki is akar ja adni minden kezeügyébe kerülő műnek „ma-
gyarokat illető helyeit" „Thesaurus antiquitatum hungarica-
rum, sive Collectio scriptorum omnis aevi, linguae et nati-
onis, quicunque de origine, affinitate, patria, moribus, rebus-
que gestis Magyarorum ad mortem ducis Arpadi quidpiam 
memoriae prodiderunt" címen. 

Ezeket a sok reménnyel kecsegtető szép terveket azon-
ban „falun vagy mezővároson, ahol egy pfarreri könyvpol-
con kívül alig találni egyebet", megvalósítani nem lehet. 
Ezért teljesen meggyőző érveléssel Csokonai oda jut el, 
hogy „Árpád írójának egy bibliothékánál való lakás" okvet-



lenül szükséges. S melyik lehetne ez a bibliotheka, ha nem 
Széchenyié, azaz most már a Széchenyi gyűjtötte országos 
könyvtár, ahová a király végzése alapján a gróf nevezi ki 
az őröket s egyéb hivatalnokokat. Csokonai erre kéri most 
régi pártfogóját. Szerényen egynek nevezi magát „a legcse-
kélyebb emberek közzül" s nem is a „custosi első rangért" 
folyamodik, hanem boldog lesz, ha „cancellista fővel" szol-
gálhat a dicső gyűjtemény mellett, mely őreá nézve „földi 
paradicsom". Esedezve írja, hogy ha e nagy kitüntetést 
„csekély talenínmai nem is érdemlik meg," nyomjon többet 
a kegyelmes gróf nemes szívében a csapásokkal sújtott költő 
„szomorú sorsának meggondolása s a csupa könyörületes-
ség." Minden erejével meg akar ja ezt hálálni. ígéri, hogy 
— ha a hivatalt megkapja — „az académiabéli ifjúságnak a 
nationalis poesisről" („erudite és aesthetice") ingyen ad min-
dennapi leckéket. Igen fontos ez — írja Herder-szerű fel-
fogással — hiszen „minden nemzetek nyelve és eruditioja a 
poesison kezdődött." Az irodalom tanítása tehát a közmű-
veltség fellendülésével jár, mert „csak a poéta és a poetai 
bátorsághoz szoktatott lélek" mer újítani, már pedig a „fél 
faragású nyelvet" törni, rontani, építeni s újítani kell, hogy 
nagyobb műveltség tejesztésére alkalmasabb legyen.41 Nagy 
nemzeti hasznot haj tana tehát — Csokonai szerint — kine-
vezése. 

A költő maga csak egy nehézséget lát: és ez a vallás. 
A liberális Széchenyi Ferenc ekkor már erősen visszatérő-
ben volt családjának hagyományos mély vallásossága, átélt 
katolicizmusa felé, s ha még nem is fogta fel teljes lénye-
gében, külsőleg igyekezett minden cselekedetével a katoli-
kus vallást támogatni. Ezért kötötte ki azt, hogy a Biblio-
theka hivatalnokai még abban az esetben is, ha nem gyer-
mekeinek tanítói vannak ott, csak katolikusok lehetnek.42 

Csokonai pedig, — jóllehet már egészen fiatal korában gon-

41. Tolnai Vilmos : A nyelvújítás (A magyar nyelvtudomány kézi-
könyve II. k. 12. füzet) Budapest 1929. 98 9 1. 

42. Széchenyi az 1802 március havában írt folyamodványban azt 
kéri, hogy ő és utódai az országos múzeum felügyelői állására katolikus 
vallású egyént jelölhessen. Fraknói i. m. 238 I. — 1. Ferenc király június 
23-i legfelsőbb elhatározásában pedig így ír : „ . . . clementer indulgeo, 
u t . . . (comes Sz.) id, quod petit, obtineat." Kollányi i. m. 1. k. 68 1. után 
levő hasomásból. 



dolkozott a katolikus vallásra való térésről — protestáns 
volt.43 A nehézséget azonban megoldhatónak tartja. Sőt, bár 
nem vallja magát politikusnak, „csak saját érzéseit és gon-
dolatait kívánja a gróffal közleni" (mecénás és író belső 
kapcsolata! !), e szerint az ő alkalmaztatása a protestánsok 
ellenvetéseire „nem alkalmatlan politikai fogás" volna. S így 
megismétlődnék a híres angol eset s Széchenyi „a catholi-
cus statusban Csokonainak, a reformátusnak az volna, ami 
a reformata Angliában volt a catholicus Popnak Lord Boling-
brocke." 

Ezzel előadta nagy kérését s az érvek egész sorával 
támogadta azt. Maga is észreveszi, hogy „szinte oratiot lát-
tat az instantia helyett írni, s levél helyett panegyricust." 
Egyben jelenti azt is, hogy a grófnénak ajánlott Kleist-for-
dítást, ha késve is, de „mély főhajtással" nyújtja át. Úgyszin-
tén a gróf „parancsolatjára készített kurtább ajánló levelet" is.44 

A Julianna-napra szóló könyvecskéről: Kleist „Tavaszá-
ról" Csokonai bővebben egy nappal később ír magának a 
grófnénak.45 Végre Kultsár útján küldheti egyik példányát, 
mert eddig sok minden akadályozta ebben. Sorozatos sze-
rencsétlenségek : hogy Széchenyiék Csokonai érkeztekor 
már eltávoztak Pestről, betegsége, a pusztító tűzvész és egyéb 
csapások ily sokáig nem engedték, hogy a grófné „lábai elé" 
terjessze" munkáját.46 Egyben férjénél való „kegyelmes köz-
benjárásáért" is esedezik, mert -- mint írja — nagy életmű-
vét egyedül csak a pesti bibliotheca mellett alkothalja meg, 

43. Érdekes, hogy mecénásai jobbára a katolikus főurak közül 
kerültek ki. Sőt maga is egy levelében így ír : „Megvallom,. . . hogy 
azon uraságok után, kik . . . hitem sorsosi . . . nem csak kevés vonatta-
tással vagyok, hanem tőlük . . .tartok, félek, futok . . ." (Csak rövidség 
kedvéért idéztük töredékesen. Az egész szöveg nem hangzik ily élesen.) 
Összes művei II. k. 790-1 1. Haraszti i. m. 321 1. 

44. Teljes bizonysággal nehéz megállapítani, de különféle jelek 
arra mutatnak, hogy itt a Fraknói (i. m. 193 1.) által előbbre helyezett 
szellemesen burkolózó ajánló költeményről van szó. (Összes művei II. k. 
112-3 1.) 

45. Összes művei 11. k. 727-9 1. 
46. Haraszti azt tartja, hogy Csokonai megfeldekezett (?) az elkül-. 

désről s amikor Széchenyi könyvtárajándékozásáról hall, akkor tér csak 
észbe. (i. m. 2i>9 I.) Schedel szerint pedig az ajánlás engedetlen kinyo-
matásának eltussolása miatt várakozott. — Lehet, hogy ezek is valóban 
közrejátszottak. 

\ 



s ígéri, hogy a Széchenyi nevet „együgyű Múzsájával tem-
jénezni holtáig meg nem szűnik".47 

Sőt már szinte előlegben ú j Széchenyieket dicsőítő köl-
teményen dolgozik.48 1 802. év nyarán ugyanis 25 éves évfor-
dulója lesz a gróf boldog házasságának. Alighanem már ek-
kor kezdte írni versezetét, mert első felében szinte teljesen 
a június U-i nagy debreceni tűzvész élénk festése szerepel.49 

A költő „elnémulva zokog Dácia paliagán'4 a borzasztó üsz-
kök és pernyék között. Idézi a szörnyű „füstgomolyagokat* 
a lakosok jajjait" s a halál „zsibbadt csendességét" a pusz^ 
tulás után. De még itt sem tud szabadulni sajátosan nem-
valódi világától s a gyász ecsetelésére is roppant zsúfolt 
mitologiai szertárával vonul fel. önkéntelenül felsóhajt: fel-
vidúlhat-e még valaha, mikor odavan „gondolatai szárnyra 
röppenésének" mindenkori tanúja : Tiburja s számtalanszor 
körülrajongott rózsalugasának, ahol Philomélával felváltva 
zengte eddig a „pindusi dallokat", „nincs árnyéka tovább". 
De hirtelen az öröm és dicsőítés változatos képei kerülnek 
elő. |„Menyegzőt mutató innepi lárma" üti meg a költő fü-
lét. Kéri a „gángesi szellőket", hogy vigyék a hang irányá-
ban. Szárnyra emelkedve átrepül Budának Corvin ragyogtatta 
„szent hegyén" s csakhamar „Nizidernek (a Fertőnek) csen-
des tükrében látja meg képét", s szemléli ezüstmenyegző-
jén a Széchenyi-párnak hódoló istenek és nimfák sürgését-
forgását. Az öreg Pán, Thetis, Ceres, Bacchus s Vénus-Uránia 
színes környezetében az ünnepelt pár is mint Isis és Osiris 
fogadja a költő Kalliopéjának dicsőítő szavait.50 S „vele zeng 
az egész vidék" : 

„Jóltévő Osiris ! életadó atyánk ! 
Izis nyájas anyánk ! éljetek ! éljetek ! 
Ês a boldog aranykort 
Oh kezdjétek elöl megint !" 

47. Csokonai egész őszintén nagy fontosságot tulajdonított a „Szé-
chényi ana bibliothecának". Kitűnik ez egy Kultsárnak írt levelének só-
Várgó-irígykedő hangjából. V. ö. összes művei 11. k. 731 1. 

48. „A szélhez" c. ódáról van szó. összes művei I. k. 399-404 1. 
49. Lehetséges, hogy valamivel későbben írta. De semmi szín alatt 

nem Széchenyi november 19-i levelének vétele után, mint az Fraknói 
i. m. 200 lapján és Schedel i. m. LIX-LX szelvényén szereplő megálla-
pítások alapján hihető lenne. 

50. V. ö. a régebbi hasonlattal Széchenyi beiktatásakor a grófné-
nak ajánlott költeményben. 



Csokonai majd ismét az irodalompártoló előtt hódol: 
„S im a földmívelő keszthelyi Indigesz 
Húgával jön az én Kalliopém kegyes 
Disze s gyámola ; szivén 
Hogy csillognak az érdemek".51 

Befejezésül Vénus-Uránia ígéri, hogy a „hószínű szeretők 
huszonöt tavaszának rózsáit fél századra fogja nyújtani." Az 
Amathusi Vénusz pedig egyik gyermeküknek esküvőjére 
figyelmeztet. így áldották az ünnepelt párt istenek és embe-
rek s a nagy boldogságban a szomorúszívű „pallagi dallos" 
is „bort és kedvet ivott velük." 

A figyelembemutatások bizonyos nemében Csokonai a 
kor divatjához képest nem volt hanyag soha. Ennek tulajdo-
nítható, hogy az ezüstlakodalom alkalmát így felhasználta. 
Költeményét nem küldte azonban közvetlenül az ünnepel-
teknek, hanem Bécsbe a Magyar Hírmondóba. Csak mivel az 
sokáig késedelmeskedett, adta tudtára Széchenyinek decem-
ber 19-én írt levelében.52 — Később meghallotta, hogy az 
újságnak küldött kézirata „eltévelyedett". Ezért 1803 január-
jában a grófnénak más okból hálalevél kíséretében „enthu-
siasmusának örömkönnyekbe olvadott csekély ódáját lábai-
nál leteszi." 53 — Tudomásunk szerint ezért külön nem kapott 
ajándékot a költő Széchenyitől. 

De térjünk vissza az 1802 őszére. Lássuk hogyan fo-
gadták Cenken Csokonai óhaját és levelét. 

A szelíd lelkű pártfogók sem az ajánlás kinyomatásáért, 
sem Kleist elküldésének hosszú késedelméért, sem pedig a 
kancellista állás többszöri kérelmezéséért nem nehezteltek 
meg.54 Könyvtárával, katalógusaival való elfoglaltságai s hi-
vatalos szereplései mellett a nagy gróf mégis időt szakított 

51. Érdekes, hogy a „Kalliopém kegyes gyámola" szavakhoz 
Csokonai jegyzetben hozzáfűzi : „Én ezt a tiszteletet olyan jussal adha-
tom, mint Horatius a magáét 1.1. k. Od. 1. v. 2. és 1., 11. Od. 17. v. 2., 3." 

52. Összes művei 11. k. 732 1. 
53. Összes művei 11. k. 737-8 1. Magyar Hírmondónak 1802 decem-

ber 8-án elküldött kézirat teljesen elveszett. Később külön íven mégis 
megjelent két másik ódával együtt 1803-ban 16 lapon a Magyar Hírmondó 
utolsó negyede mellett márciusban. Schedel i. m. LXV1. és LXXXV1. 
szelv. 

54. Ferenczi november 19-e előtt Csokonainak m é | egy levelét em-
líti (I. m. 124. 1.). Ezt azonban sehol sem találtuk meg. 



magának, hogy november 19-én Sopronból maga írjon Csoko-
nainak.55 Ez a levél talán legszebb bizonyítéka nemes me-
cénási lelkületének, Semmi hidegség, semmi éreztetett le-
ereszkedés nincs benne. Csupa szerénység, részvét, együtt-
érzés s az írói egyéniség oly magasfokú megbecsülése, hogy 
a gróf maga kéri a küldött „csekélység barátságos el foga-
dását." Hogy eltávolodtunk tehát már az írót-tartó főúr, a 
fizető mágnás, a humanista mecénás típusától ! 

Széchenyi levelének elején őszintén megvallja, mennyire 
szégyenli, hogy a költő „több ízbéli leveleire elébb nem fe-
lelhetett." Oka volt ennek az országgyűlés meg a gróf be-
tegeskedése. Mással nem akart íratni, mert „igaz szívességé-
nek kimutatását" nem bízhatja senkire másra. Nagy rész-
véttel olvasta a hozzáküldött leveleket s „a szomorú károk 
minémő kipótlására" Kultsár útján egy kis „csekélységet" 
küld. „Nem több ugyan ezen adomány száz forintnál, — írja 
— hanem az ország múzeumára fordítandó költség és a ca-
talogusok kinyomtatása tartóztat nagyobbaknak szolgáltatá-
sátul még egy üdéig, miglen hazám museumát rendbe szed-
hetem. Fogadom, hogy annak szerencsés elintézése után Nagy 
Uramnak magam nyújtok szolgálatjára alkalmatosságot." 

Sőt biztosítja is Csokonait, hogy okvetlen őt nevezte 
volna ki, ha — királyi leirat alapján is — gyermekeinek 
nevelői nem nyertek volna erre jogot. A kérdéses állás 
viszont amúgy is csak addig szól míg a családban nevelőkre 
szükség van. Ez a rövid idő azonban Csokonainak nem ele-
gendő. A körülmények ily állása mellett is Széchenyi maga 
kéri a költő további bizalmát. Érdemeit ugyanis nagyon be-
csüli s örömét leli abban, ha „tiszteletét és készségét" meg-
mutathatja iránta. A száz forint segély mellett „Könytár-
háza" addig megjelent három kötetes lajstrom példányának 
megküldésével fejezte ki igaz jóindulatát. Mind a pénzösszeg 
mind pedig a katalogusok átadását a gróf Sopronból Pestre 
utaztában Kultsárra bízta.56 

Kultsár december 8-án intézkedik a száz forint eljutta-
tásáról és levélben megemlíti, hogy a neki ajándékozott ka-
tatogusokat „mivel 3 tomusból állnak, valamely más alkal-

55. Schedel i. m. LV111. szelv. 
56. Mindhárom kötete finom papírra nyomott példányokból való 

volt. Bártfai Szabó: A Széchenyi-könyvtár első katalógusa i. h. 293. 1. 



matosság által" el fogja küldeni.67 Ezt a levelet Csokonai a 
december 13-i postanapon kapta meg s ekkor értesült a nagy 
örömről.58 Széchenyinek sokkal korábbi keletű levele valami 
oknál fogva csak három nappal később érkezett meg hozzá. 

E három nap alatt sokat és nagy hálával foglalkozott 
a Széhenyiekkel. Kultsár ugyanis említett levelében kereken 
megírta, mit szokott kérni a gróf a katalogusok megküldé-
sekor: „meg kell azt köszönni egy egész árkus formájára 
(folio) készült papiroson. Ha tetszik versben vagy folyó be-
szédben." Csokonai, aki ódáiban a költészet s tudomány mű-
velőit és pártfogóit máskor is ünnepelte nagy örömében ter-
mészetesen az elsőt választja. Ez alkalommal azonban az 
istenekkel s angyalokkal benépesített világba barátját: Kul-
csárt is beviszi. Neki köszöni meg, hogy Dunántúlról, az „új 
fényt" Debrecenbe, „e magyar Arkadiába" is elhozta „egy 
elfelejtett kis danoló magyarhoz." Ez viszont a „cenki oltá-
rokra" tereli a költő figyelmét. „Ott áll temploma a szelíd 
Múzsáknak". „Ott tőré be Széchenyi csendes virtusa az ólom 
éjnek százszeres ajtait." őt kell dicsőíteni. Hiszen, ha éne-
keket zengenek a lantosok a csaták hőseinek, az „emberek 
meggyilkolóinak", mennyivel inkább kell ezt megtenni an-
nak, „ki annyi halottat ismét életre hozott s ki annyi sok 
élőnek édes gyámola és dísze".59 S igaz, hogy nagy dicsőség 
a dalnok lantjának dicsérete is, de Csokonai szeme ódája 
végén a jövőbe fúródik s látja, amint a „történelem angyala" 
„roppant betűkkel" vési ki az örökkévalóságra Széchenyi di-
cső nevét.60 

A költemény hamar készült. Csokonai már a következő 
december 19-i postával elküldötte a gróf levelére a választ s 

57. Schedel i. m. L1X. szelv. 
58. Ezért adta ódájának címéül : „A Nagymélt. Gróf Széchenyi Fe-

renc Ő Excellenciája Nemzeti könyvtárjára, mely (t. i. a hír is meg a 
katalógus is) hozzám Kulcsár úr által érkezett." Összes művei I. k. 415— 
17 1. — A grófnak később átnyújtott kézirat címe : „Hála-ének Nagymélt. 
Gróf Széchény Ferenc Ő Exc-ához, a ' Nemzeti könyvház Lajstromának 
küldéséért." M. N. M. O. Sz. Kt. kézirattár Fol. Hung. 333. 

59. Már Széchenyi főispáni beiktatásakor is, de épúgy itt is a „há-
borúk gyilkos hősei helyett az irodalom és műveltség támogatóinak cso-
dálatára hívja föl a nemzetet." Pintér 4 , - 2 . k. 78—80 1. 

60. Ugyanekkor Csokonain kívül még számosan pl. Révai, Bárczy, 
Hannulik, Kovács, Nagy, Hatvani, Szerdahelyi stb. lantjukra vették di-
csőítve Széchenyi nevét. Kollányi i. m. I. k. 94. 1. 



csatolta hozzá a „csekély lyrica composition is. A válaszle-
vél minden szaván ott remeg a nagy öröm eleven-friss har-
mata. Csokonai érzi, hogy Széchenyinek, a nemes férfinek 
sorai nem üres biztatást takarnak. „Eláradott indulatait" nem 
tudja hamarjában kifejezni, nem is „erőlködik kifárasztott 
rhetoricával". Inkább a levelét megszakító „pausajelek jelez-
ték a mesterkézetlen szívnek néma ékesszólását" — Széche-
nyi leveléért : „boldogsága diplomájáért" és a „reá nézve 
legnagyobb kincsért": a könyvtárháznak katalógusaiért.61 

Ez utóbbiak a következő év (1803) január 18-án érkez-
tek hozzá Kultsártól. Azonnal hozzáfog gondos átnézésük-
höz. Bizonyára örömmel látja bennük saját műveinek címeit is 
pl. az I. k. 241. vagy a II. k. 538. lapján. De figyelme már ak-
kor is, amikor csak „először nézi keresztül", sok mindenre 
kiterjed. Másnap jelentést is küld erről Széchenyinek. Levele 
elején röviden megismétli decemberi sorait, mert a postán 
újabban néhány levelet elkevertek s fél, hogy a grófhoz 
„írott hálálkodó levele is a belé zárt ódával arra a bosszús 
sorsa talált jutni".62 Ezután felhívja a gróf figyelmét oly 
könyvekre, melyek vagy Debrecenben, vagy annak környé-
kén „jöttek ki s mivel ritkuló félben lévő magyar és magyar-
országi könyvek, nem kerülhettek a Dunán túl lévő környé-
kekre" (Apácai Csere János, Maróthy György, Szilágyi Sámuel, 
Sinai Miklós, Budai Ézsaiás egyes munkái) és felajánlja ma-
gát, hogy ha a gróftól „effélékről parancsolatot vesz, sze-
rencséjének tartja öszveszedni" a hiányzó könyveket. S hogy 
nagy szolgálgálatkészsége nem puszta udvariasság, mindjárt 
közvetlen ajánlatot is tesz pl. Földi János összes munkáira 
és Nagy Gábor „nevezetes többnyire originális diplomatica 
gyűjteményére" vonatkozólag. 

Széchenyi azonnal válaszolt.63 Kérte a „debreceniek ál-
tal kiadott vagy bizonyosan kiadandó minden görög vagy 

61. Összes művei 11. k. 731—2. 1. Ugyanezen levelében említi, hogy 
december 8-án a Széchenyi család jubileuma alkalmából írt költeményét 
felküldte az újságnak és sajnálatát fejezi ki, hogy „ennyire késtek még 
vele." 

62. Összes művei 11. k. 735-7 1. Éppen így biztonság kedvéért küldi 
el ismét a levelével együtt magyar Kleistjét és egy „completatióra való 
csekély és futó munkácskáját." — Ugyanezt telte január 19-én a gróf-
nénak írt levelének mellékletéül is. 

63. 1803 január 30-án. Schedel i. m. LX. szelv. 



deák classicus auctorok editioinak elenchusát" s közölve vele 
eddigi terveit megbízta az említett munkák megszerzésével. 
Csak azt kívánta, hogy előbb értesítést küldjön róla, nehogy 
„duplicatumokat vegyen".64 Egyben tudtára adta azt is, hogy 
,,felesége a napokban Kulcsár által megköszöni az ajándé-
kot." Ebből a kijelentésből és más körülményekből jött rá 
Csokonai arra, hogy az év tavaszán (április 16-án Kultsár 
és Beleznay útján) Pestről kapott 50 forintot, melyhez azt 
az értesítést fűzték, hogy ajándékozója ismeretlen akar ma-
radni, Széchenyi Ferencné nagylelkű adománya a neki aján-
lott „Tavaszért".65 

Őhozzá fordul tehát hálatelt sorokkal a költő július 17-én, 
mikor egy jó barátjától kétségtelenül megtudja, hogy „régi 
gyanúja és vélekedése csakugyan igazságos volt." Ezért 
„amit ekkoráig kötelességből külsőkép elmúlatott, azt most 
e hálalevelével" teljesíti, — bár amit mond, tudja, hogy 
„csak erőlködő selypesség és rebegés lesz." De még így is 
akarja köszönteni a cenki napnak levegőjét s ezzel a leg-
kifejezőbben jellemzi a nagy gróf szerény és hűséges élet-
társát. „Jussom van mind magam mind édes Hazámra nézve, 
a Grófot Ő Excelienciáját minden soromban a NAP-hoz ha-
sonlítani, mely ragyog és éltet: nincs-e jussom akkor Exci-
ádat az Aetherhez hasonlítani, mely noha nem kívánja ma-
gát mutatni, mégis terjesztője a fénynek és melegségnek ? 
— Excellenciád is csak jóltévő s élesztő Munkáiban érezteti 
vélünk nemes voltát. Kötelez e' bennünket írókat arra, hogy 
a köznépet is, mely rövidebb látású, figyelmessé tegyük az 
— Aetherre !" Ezért ígéri hogy Múzsáját ezentúl sem hall-
gattatja el a grófnérói való éneklésben. — Sajnos azonban 
ez már nem történhetett meg más elfoglaltságai s korai ha-
lála miatt.66 

Aki Csokonainak lobbanékony természetét ismeri, ter-
mészetesen nein fogja ezeket a szavakat értelmük teljes 

64. Csokonai valóban nagy erőfeszítéseket tett a ritka könyvek s 
kéziratok Széchenyi számára való megszerzésére. V. ö. Kazinczy lev. 3. 
k. 2UU-1 1. — De pl. Földi János önéletrajzát és kéziratait nem tudta 
megszerezni. Dr. Mixich Lajos : Földi János költeményei. Régi Magyar 
Könyvtár 25 sz. Budapest 1910. 26. 1. 

65. Schedel i. m. LXV szelv ; Ferenczi i. m. 125. 1. és Fraknói i. 
m. 201 1. 

66. Összes művei 11. k. 771-2. 1. 



súlyával mérni. Bár a költő sokszor érezte, hogy Széchenyi 
segítsége nélkül könnyen magára maradt volna. Dorottyájának 
1803 február 6-án írt „előljáró beszédében" említette pana-
szosan, hogy „a poéták ajánlólevelet írnak, a Maecénások 
pedig nem is válaszolnak rá." Festetics Györgynek és Rhé-
dei Lajosnak szóltak e vádló szavak. Széchenyivel szemben 
azonban mindig tartózkodó tisztelettel viseltetett. Egészen 
más tárgyú munkáiba is bele-beleszőtte dicsérő és hálaadó 
célzásait. így „Mélt. Gróf Festetics György Ő Nagyságára 
A hadi oskoláról" írt ódájában. Nemcsak az ünnepelt húgát,, 
haaem sógorát is felemlíti megemlékezve a „nemzeti könyv-
tárat fundáló" grófnak: a „cenki napnak ragyogásáról." Má-
tyás király erényekben és tudományokban egyaránt dicsőült 
lelkét örömmel szólítja meg viszontlátva azt „Keszthely és 
Cenk istenülő grófjaiban."67 

Más alkalommal Schrand kir. tanácsosné halálára írt 
idyliumában : az „Amaryllisben" szerepelnek a „cenki nap 
jóltévő sugárai." A szomorú apa (Thyrsis) is „cenki napjá-
nak boldogító fényére kényszeríti az esméretlen lantost" 
keserveinek vigasztalása céljából. Sőt nein is akar csak így 
burkoltan beszélni ; egyik jegyzetében nyíltan kimondja, hogy 
„fő pártfogóját" : gr. Széchenyi Ferencet nevezi így lakóhe-
lyéről.68 

Az ilyen bókolások a szegény költő részéről természe-
tesen nemcsak figyelmességek és hálanyilvánítások voltak,, 
hanem állandó gyengéd figyelmeztetés is a pártfogolásra. A 
gróf, mint láttuk, sokkal finomabb lelkű volt, mintsem hogy 
észre ne vette volna ezeket. A nemzetnek adott könyvtárá-
nak építkezései, díszítése, a további katalógusok elkészítése 
és szétküldése s az állandó tervszerű gyarapítás miatt azon-
ban kénytelen volt a legkisebbre csökkenteni egyes emberek 

67. Összes művei I. k. 424 és 427 1. Haraszti szerint ezért az ódá-
ért Festetich 50 forintot küldött és „Széchenyinél sem maradt el a ha-
tás, 100 forint képében" Ci. m. 294 1.; E kijelentés alighanem tévedésen 
alapszik, mert a valóban ezidőtájt küldött 100 forintnak — mint láttuk, 
— más indító oka volt. 

68. Összes művei I. k. 335 és 337 1. E megjegyzés az „Árkádia" 
szóval kapcsolatban történik, melyet itt épúgy, mint egyik Széchenyihez 
írt ódájában Alföld vagy Debrecen értelemben használ. V. ö. Összes 
művei I. k. 335 és 415 1. ; Kazinczy lev. 4. k. XV. 1. ; Váczy János : Az 
„Arkadia pör." i. h. 157 1. 



közvetlen támogatását. De a kapcsolat nem sziint meg kö-
zöttük.69 

Csokonai Vitéz Mihály maga is gyarapította az országos 
könyvtárat s használta még debreceni tartózkodásakor is, 
amint ez Széchenyinek írt utolsó leveléből kitűnik.70 

Elmondja ebben, hogy „Anákreoni Ódáinak" kiadásában meg-
akadt, mert a jegyzetekhez egy okvetlen szükséges művet a 
perzsa költészetről sehol sem tud megtalálni. Ezért ennek a 
könyvnek Debrecenbe való kikölcsönzését kéri. — Tudjuk, 
hogy ilyesmit az alapszabályok nem engedtek meg. Széchenyi 
tehát 1804 szeptember 5-én Pestről írt levelében kérelmének 
teljesítését kénytelen megtagadni tőle. De ekkor Csokonai 
már igen nagy beteg s nem a gróf rendszeretete és szabály-
hűsége egyetlen oka annak, hogy az Anákreoni dalok csak 
a költő halála után jóval később jelenhettek meg. 

Ezzel elérkeztünk Csokonai rövid, de gazdag életének 
utolsó napjaihoz. — Tagadhatatlan, — a költő maga is elis-
merte, — hogy Széchenyi sokat támogatta életében. Sőt ha 
a halál el nem ragadja Csokonait oly korán, bizonyosan még 
igazibb s nagyobb teljesedésbe mentek volna a gróf pártfogó 
ígéretei. 

Befejezésül szólnunk kell még egy félbemaradt, kelte-
zetlen levélről.71 1802 - 1804 táján keletkezhetett. A grófnak 
szól s a hála legmélyebb érzelmei lengik át. „Fentebb be-
széddel" akar élni, „mint amilyent a levélírás törvényei 
diétáinak", mert szíve parancsol elméjének s érzései „ma-
gosabbak a rhetorika mesterséginéi." így hálálkodik: „A 
Széchenyi és Festetich név, istenem és királyom után, leg-
tiszteltebb név én előttem. Tartozom ezzel, sokképen tarto-
zom mint magyar (hálá szüléimnek!) mint ember (hálá az 
Égnek !) mint én önönmagam (hálá Nagyságtoknak). — Közlött 
jótéteményi Exctoknak engemet, a nemzetet, az emberiséget, 
Exctek éránk lekötelezték . . . Excád és Mltgos Grófné ő 

69. Pintér ezt kevésbbé veszi figyelembe s inkább azt emeli ki, 
hogy Csokonai „járt-kelt mindenfelé, kérvényeket és leveleket írt, töm-
jénezett a vagyonos embereknek, rimánkodott a cenzoroknak" stb stb 
. . . és Széchenyi „folyton megújuló kérelmei előtt végre is elzárkózott." 
Pintér 4 . -2 . k. 75. 1 

70. 1804 jún. 15-dikén összes művei II. k. 789-90 1. V. Ö. Kazin-
czy lev. 3. k. 202 1. 

71. Összes művei 11. k. 758—61. 1. 



Excja, valának legelsők, kik kegyes tekintettel nékem erőt 
adni, s nagyobb igyekezetekre felbátorítani méltóztattak. Az 
én lantom és jövendőbéli epicus trombitám (Árpád !) légye-
nek még előre az Excétok pártfogásának felszentelve . . . s 
csak annyit kérek, hogy szabad légyen (a Széchenyi nevet) 
a mélt. Festetics névvel, egyedül magával, megközösíteni." 

Ugyanezen levelében rátér tervezett „heroicum poemá-
jára" : az Árpád-eposzra is. Édesanyja házának leégése óta 
valóságos rögeszméjévé vált, hogy e munkáját a könyvtárak 
mellett való adatgyűjtés után valami csendes kis birtokán 
kell megalkotnia ; s a szerény kis lakot s ellátást egy nagy 
úrtól kell kapnia.72 Erre ismételten tesz célzást is verseiben 
s leveleiben. így a most tárgyalt levélben Széchenyinek 
egészen kifejezetten említ egy Debrecentől félórára eső for-
rást, mely mellett „képzelé ő ki földjét és házát, hol haláláig 
Árpádiászán dolgozhassék." — Addig is azonban egy „prés 
alatt heverő" munkájával akar kedveskedni a grófnak.73 

Itt megszakad a levél. Nem küldték el címzettjéhez. 
Kérései sem nyertek tehát meghallgatást. De teljesedett leve-
lében kifejezett óhajtása : „Vajha ez a levelem, mely boldo-
gabb századunknak kezébe kerülhet, elég bizonysága lehetne 
az én Excd érdemei eránt való mázatlan tiszteletemnek, s 
annak maradandó jeleül szolgálhatna!" 

Hosszabban foglalkoztunk Csokonaival. Nemcsak azért, 
mert a legnagyobb költő a gróf támogatottjai között, hanem 
azért is, mert számos fennmaradt levele igen jellemző mind 
Széchenyi irodalompártoló lelkületére, mind pedig arra .a 
tisztelettel teljes komoly érzületre, mely eltöltötte a Széche-
nyihez forduló, az ő támogatását kérő tudósoknak, íróknak 
és költőknek lelkét. 

72. Mint nemrég Voltairenek, Duchatelet márkiné, de kivált Cso-
konai mintaképének, Rousseaunak adott Epinay asszony az ermitageban,. 
később a Luxemburgi herceg montmorencyi kertjében és Girardin Er-
menonvilleben. Ferenczi i. m. 147 1. Egészen hasonló kivánsága volt a 
mostoha viszonyokkal küzködő Fessier Ignác Aurélnak is. Engel János 
Keresztélyhez írta 1808. aug. 28-án, hogy Széchenyinek megküldte 
művei jegyzékét, s „egy rövid, de hü curriculum vitaet" . . . „Mi volna pl. 
ennek a mágnásnak, ha egy kis házat és kertet ajándékozna egy sír-
hoz közelgő, antik férfiúnak." — Abafi La jos ; Fessier Ignác Aurél. 
Századok 1878 évf. 632 1. 

73. Alighanem az „Anakreonni Ódákról" van itt szó. Fraknói i. m_ 
202 1. 



8. À többi „tudósok".1 

Széchenyi Ferenc nagyon szerette a könyveket. Szinte 
szenvedélye lett a könyvgyűjtés. Már 1779-ben rendez-
tette horpácsi könyvtárát. A korán érett ésszel gondol-
kozó gróf azonban itt is bölcsen, a legnagyobb ész- és cél-
szerűséggel járt el. Ezzel is valami nagyot akart alkotni. 

Az országos könyvtár gondolata — előbb természetesen 
szerényebben, utóbb mind inkább erőteljesen — hamar fel-
ötlött előtte.2 S hogy ez nem volt a közönség előtt sem 
ismeretlen, bizonyítja egy újságcikk 1797 őszéről.3 — Mégis 
különféle okoknál fogva a tényleges átadás 1802-ig húzódott. 
I. Ferenc király június 23-i legfelsőbb elhatározása fogadta 

1. A kor nem beszélt íróról vagy költőről. De még literátorról 
sem. Legnagyobb dicséretnek minősítették, ha tudósnak nevezték őket. 
Széchenyi Ferenc is öreg korában levelezését rendezgetve több, mint 
800 levelet két ïasciculusban (a mai M. N. M. Sz. es. Ivt. I. III. No 56. Lit. 
a és b.) ily cím alá helyez ; „Tudósoknak leveli". Itt található a legtöbb 
anyag a gróf irodalmi mecénásságára. — Széchenyi Ferenc ugyanis 
nem valami öncélú irodalmat támogatott, hanem a tudósokat, hogy ez-
által „emelje a hazát". Mint már említettük, Széchenyi mecénássága 
inkább hazafiság volt, mint szoros értelemben vett irodalom-pártolás, 

2. 1795 elején már elhatározza, hogy „magyar könyvtárat" gyűjt. 
Fraknói i. m. 220. 

3. „A' Tudományokat, a' Magyar Nemzet között terjeszteni törekvő 
Nemzeti Lélek jelenségei" cím alatt Bathyányi Ignác erdélyi püspök 
„égvizsgálóját" s Bathyányi József esztergomi érsek „köz-bibliotheká-
ját" említő sorok után így ír: „Somogy Vármegye Fő Ispánnya, Gróf 
Széchenyi Ferenc ő Kegyelmessége is szándékozik Czenkről Sopronba 
szállíttatni bé a' maga gondosan és válogatva össze-szedett könyv- és 
kézírásbeli Gyűjteményének nagy részét, s 'ez eránt oly rendelést tenni, 
hogy Mások is hasznát vehessék. Czenkenn tsak a' Magyar Bibliotheka 
marad." Magyar Hírmondó. 1797 szept. 18-i számában (361 1.) 



el véglegesen a nagy adományt. December 10-én pedig József 
nádor személyes jelenlétében nyílt meg ünnepélyesen a lá-
togatók előtt az intézet.4 

A közbeeső idő Széchenyi számára természetesen nem 
volt a pihenés ideje. A könyvtárral s a katalógusokkal járó 
rengeteg gond és anyagi áldozat hivatali ténykedései s ne-
hézségei, adóssággal agyonterhelt birtokügyei mellett testileg-
lelkileg minden erejét lefoglalta.5 — Nem csoda tehát, ha 
ezidőben zavartalan és huzamos mecénási kapcsolat még 
kevésbbé fejlődhetett ki a gróf és az egyes írók között — 
annak ellenére, hogy éppen könyvtárával kapcsolatban igen 
sok tudóssal, íróval s költővel ismerkedett meg. 

Ezek természetesen sokszor fordulnak hozzá segítségért. 
Széchenyi mecénásságának történetében azonban ismételten 
oly akadályok merültek fel, melyek szíve szerint való ter-
veit a legnagyobb mértékben befolyásolták s mecénás-kedvét 
szűkebb mederbe terelték. így 1791 körül nápolyi küldetése 
emésztette fel anyagi erejének jó részét; — 1797 nyarán a 
felkelő nemesség, később a francia háborúk fegyverzaja né-
mította el irodalmi buzgóságának belső hangját;6 — 1802 
körül pedig könyvtárának rendezése, kiegészítése, átadása 
és a katalogusok kiadása kényszerítették arra, hogy ezekben 

4. Kollányi i. m. I. k. 68 és 106 1. Akkor mintegy lő.OüO nyomtat-
ványból, 2000 kéziratból és 20.000 oklevélből állott a könyvtár. Nyom-
tatványai és kéziratai azóta negyvenszeresére, oklevelei százszo-
rosára* növekedtek . . . Nyireő István : A Magyar Nemzeti Múzeum Or-
szágos Széchenyi Könyvtárának átszervezési munkálatai. — Magyar 
Könyvszemle 1927. évf. 213 1), de ez is elég volt arra, hogy a tudomá-
nyok — különösen a történeti tudományok — kifejlődésének nagy len-
dületet adjon. Farkas Gyula: Magyar Romantika 166 1. 

5. Csak a katalógusokra magukra 160.000 forintot fordított. Frak-
nói i. m. 320 1. — Viszont éppen ez emelte magasan más könyvtárak 
értéke főié. Széchenyi Fenenc ugyanis nem végrendeletben adta könyv-
gyűjteményét a nemzetnek, hanem az átadás után még két évtizedig 
volt a folytonosan erősödő nyilvános intézet éltető szelleme. Sebestyén 
i. m. 177 1. és Varjú Elemér: 'A gyulafehérvári Battyány könyvtár. Ma-
gyar Könyvszemle 1899. évf. 171 1. 

6. Maga panaszkodik Kovachichnak 1797 április 27-én Cenkről írt 
levelében : „Doluit mihi quidem in sane, eum in re litteraria silere de-
buerim, quod mihi semper grata fuit, et quod per Conspectum Armorum 
adhuc desolata jacet." M. N. M. O. Sz. K. kézirattára Quart, lat. 43. 13. 
k. 95 1. — (Szomorú dolog, hogy nekem is el kell hallgatnom irodalmi 
dolgaimmal, pedig ezek nekem mindig oly kedvesek voltak. De elné-
mítja hangomat a fegyverzaj, a fölkelő nemesség készülődése. Fraknói 
i. m. 217 1.) 



az években jóformán kizárólag csak egyes esetekre, egyes 
könyvkiadások lehetővé tételére szorítkozzék. 

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a környeze-
tében élő embereknek egész fiatal koruktól halálukig megadott 
minden tőle telhető lehetőséget a munkásságra. Legneve-
sebek voltak közöttük: Hajnóczy, Tibolth, Bárány, Kiss és 
Pigay ; a könyvtárral kapcsolatban pedig Kovachich, Miller 
és Horvát István. 

Időrendben első Hajnóczy József. 1779-ben ismerkedett 
meg az akkor huszonöt éves gróffal. Jogi tanulmányai s 
ügyvédi oklevele alapján a jogi ügyietek elintézését vállalta. 
A gróf azonban csakhamar felismerte egyéb tehetségeit és 
megbízta horpácsi könyvtárának rendezésével, gyarapításával 
és összeírásával. Hajnóczy nagy lelkesedéssel dolgozott. 
1780 januárjában már az elkészült szakkatalógust mutathatta 
be Széchenyi Ferencnek. így aztán a gróf és ügyvédje kö-
zött csakhamar szívélyes baráti viszony keletkezett — s 
Széchenyi minden összeköttetését felhasználta arra, hogy 
Hajnóczynak tervei és törekvései előtt az útat egyengesse. 

Hajnóczy egyike volt kora legbuzgóbb és legavatotabb 
történetkutatóinak és az első a világi tudósok közül, aki 
kifejezetten történeti anyaggyűjtéssel foglalkozott.7 Nagy 
műveltséggel és széles látókörrel rendelkezett. Egyaránt ér-
deklődött a külföldi irodalom termékei és hazánk történelmi 
múltjának emlékei iránt. S erre adta meg a módot tragikus 
haláláig csaknem tizenöt éven keresztül Széchenyi pártfo-
gása. Kérésére megnyíltak a lelkes kutató előtt a megyék, 
városok, főurak levéltárai s a főnemesek féltékenyen őrzött 
leveles ládái. Hajnóczy aggályos gondossággal aztán kimá-
solta s összeállította kéziratos oklevélgyűjteményének vaskos 
köteteit. Munkája közben a gróf állandó érdeklődése kísérte. 
Sőt csakhamar teljes bizalmával is kitüntette. 

Szellemi irányuk rokonsága természetesen nagyban 
hozzájárult barátságukhoz. Nemcsak a nyugati irodalmak 

7. Szekfű Gyula szerint „a kor sok tehetsége közt talán a legna-
gyobb politikai ész". Hóman—Szekfű. M. T. VI k. 380 1. De Marczali 
nyilatkozata, mely szerint Hajnóczy Széchenyi István „méltó elődje" 
lett volna, kissé túlzottnak minősítendő. Marczali Henrik ; Az 1790—91 
országgyűlés. Budapest 1907 I. k. 3ü3 1. 



újabb termékeinek ismerete és élvezése vagy a múlt idők 
emlékeinek kegyeletes tisztelete volt az összekötő kapocs. 
A ritka tiszta fejű politikusnak éleslátása és mérsékelt re-
formjai meggyőződéses jozefinizmusával s a francia encik-
lopédisták felé tolódó irányával együtt megnyerők voltak a 
felvilágosodott és szabadkőmíves színezetű fiatal gróf előtt. 
Valósággal megkedvelték egymást. Ragaszkodtak egymáshoz. 

Széchenyi 1783 nyarán horvátországi helyettes báni 
kinevezésekor titkárként vitte magával Zágrábba, majd pedig 
két évre rá, mikor a gróf elnyerte a pécsi kerület királyi 
biztosságát, biztosi titkár lett.8 1786-ban azonban Széchenyi 
visszavonul az állami ügyektől. Külföldi útra megy. Hajnóczy 
itt nem követi, hanem elfogadja a gróf közbenjárására neki 
felajánlott szerémi alispánságot királyi tanácsosi címmel. 

Baráti összeköttetésük azonban továbbra is megmarad. 
Sokat leveleznek. S a gróf volt titkára a kapcsolatot nö-
velni igyekszik. Ez azonban nem akadályozza meg azt, hogy 
1790-ben a törvényes közigazgatás visszaállításakor állását 
— nemessége nem lévén — elveszítse. Ekkor ismét csak 
Széchenyi Ferenc karolja fel. 1791 októberében visszaköltözik 
régi pártfogójának cenki kastélyába. 

Eszmevilága ekkor már rohamosan változik. Lázasan 
dolgozik emlékiratain, melyek már kifejezetten egy rousseaui 
ideális államrendet hirdetnek. Egyszersmind nem mulasz-
totta el az időt oklevéltárának kiegészítése szempontjából 
sem. Ismét jól felhasználta a gróf gazdag kéziratgyűjte-
ményét. 

Ezzel a nagy felkészültséggel mindenképpen Pestre 
szeretett volna menni Kovachich mellé. Pártfogója ezt is 
kieszközli számára. 1792 júniusában az „újabb kor Socratese" 
(Kazinczy Ferenc nevezte el így) már el is foglalhatta helyét 
a budai kamara titkárságában (legyőzött vetélytársa éppen 
barátja, Kazinczy volt). Itt azután a történeti tanulmányok-
tól lassan teljesen a forradalmi olvasmányokhoz fordult. 

8. Itt érdemes megemlíteni, hogy az alkotmányhü gróf nem tar-
totta a királyi biztos állásnak elfogadását a magyar alkotmányos in-
tézmények nyilt ellentétének. (Fraknói i. m. 104 1.) S ugyanekkor Haj-
nóczy nyíltan megvallja, hogy a „közjó szempontjából közönyös dolog 
az, vájjon a törvényeket egy nemzet, vagy egy ember a lko t j a " . . . (Haj-
nóczy válasza gróf Forgách Miklós 1785 június 15-i levelére.) 



Belesodródott a Martinovics-féle titkos szövetségbe s éppen 
ú j házasságára készült, mikor váratlanul elfogták.9 

Szóltunk már arról, mily nagyjelentőségű volt Széchenyi 
életére vonatkozólag is hűséges titkárának elfogatása, elíté-
lése és halála. Bár neki nem kellett vallomást tennie, mégis 
természetszerűleg mélyen megrendítették az események.10 

Lehetséges, hogy tervei is voltak még Hajnóczy val. Annyi 
azonban bizonyos, hogy eddig közvetlen pártfogója könyv-
kiadásaiban nem lehetett, mert névtelenül megjelent munkái 
nem viselhették homlokukon a gróf nevét. (Pedig legalább 
kettőt — az 1792-ben megjelenteket — minden valószínűség 
szerint Széchenyi kastélyában rendezett nyomda alá). Ezért 
Széchenyi nem közvetlenül a. művek kiadását támogatta. 

Hajnóczy tudta ezt. Nem is felejtette el a gróf más ter-
mészetű pártfogását sem. Élete utolsó pillanatáig hálás volt 
érte. Büszkén írta: „Széchenyi gróf életpályám egyik főté-
nyezője és pedig ami előttem a legértékesebb, szíve mélyé-
ből ez."11 Viszontszolgálatra mindig készen állott, araikor 
csak tehette. 

Ugyancsak nagy munkásságot fejtett ki Széchenyi há-
zánál Tibolth Mihály is. Elsősorban a legidősebb fiúnak, 
Lajosnak, azután pedig Pálnak és Istvánnak is nevelője volt 
1788-tól kezdve ; mivel a gróf „drága magzatait hazafiaknak 
gondviselésére bízta." Mint nevelőt nem győzik dicsérni kor-
társai.12 De más téren is gazdagon gyümölcsöztette tehetsé-
gét és lelkiismeretes szorgalmát.13 Széchenyi Ferenc csak-
hamar annyira megkedvelte, hogy 1791-ben nagy nápolyi 
küldetésekor követségi titkárként magával vitte. 

v Tibolth barátsága nyomán lesz Széchenyiből, a műked-
velő könyvbarátból az országos múzeum megalapítója. A 

9. Széchenyi házasságára való tekintettel még kevéssel ezelőtt is 
új lakása bebútorozására 225 forintot ajándékozott neki, amint gondo-
san vezetett számadó naplójából kitűnik. Fraknói i. m. 167 I. 

10. A gróf elégette ugyan a nála található iratokat ; tizenkilenc le-
vele azonban megmaradt. M. N. M. Sz. es. lvt. I. III. 55. b. 

11. Fraknói i. m. 135 1. 
12. Pl. „Hadi és más nev. történetek" 1791. 42 1. 
13. Pl. A Miller által összeállított kéziratkatalogus nyomásainak 

felügyeletét és korrektúráját a gróf Tibolthra bízta. Millernek ez na-
gyon kedve szerint történt, mert tudta, hogy így a lehető legkevesebb 
sajtóhiba marad munkájában. Kollányi i. m. I. k. 323 1. 



kilencvenes években ugyanis Tibolth nekilát a köüyvek 
rendezésének, a pótlások, összeírások, csoportosítások nem 
éppen könnyű feladatának megoldásához. Sőt ezzel párhu-
zamosan a gróf megbízására néhány éven belül elkészíti a 
nyomtatványok katalógusát, majd pedig a lajstromsorozat 
első és második kiegészítő pótkötetét. Széchenyi ezenkívül 
az éremgyűjtemény katalógusának összeállítására is felkéri, 
ezt azonban betegsége miatt nem vállalhatta el.14 

Nem szükséges arról szólnunk, milyen nagy mecénásság 
volt a katalogusok kiadása és szétküldése. Csak arra utalunk, 
hogy Széchenyi e kötetek által Tibolth és a többi lajs-
tromkészítő tudós közreműködésével igen nagy szolgálatot 
tett az irodalmi műveltség terjedése s az irodalomtörténet-
írás terén is.15 

Tibolth a kataloguskészítés idején teljesen átveszi a 
könyvtárnak s a gyűjteményeknek gondozását. Miudenre 
felügyel; minden az ő kezén megy keresztül. Ő a teljes ha-
talmú megbízott a könyvátadásoknál. Különös és kényes 
könyvtári küldetéseket intéz el, s még az átadás után is az 
országos könyvtár hivatalos tisztviselőivel szemben erélyesen 
védi a gróf érdekeit. Egyszóval ebben az irányban haláláig 
teljesen Széchenyi jobbkeze.16 

Méltán írhatta róla a „Honművész" : „a Széchenyi or-
szágos könyvtár öszveszedésében fő munkás v a l a , . . . a hal-
hatatlan emlékű Nagy Széchenyi Ferencnek fő segédje, a 
ritkább könyvek, litteraturai s múzeumba tartozó drágaságok 
fürkészője, egybeszedője."17 Tehetséges ember volt. De, 
amivé lett, Széchenyi tette pártfogásával s foglalkoztatá-
sával. Ezt elismeri maga is, mikor feddőleg írja a gróf el-
len magát igazságtalanul csúnya kirohanásokra ragadtató 
Millernek : „Ez mindig fájdalmasan esik nekem, mert ő 
jóltevőm és barátom, s a világ minden kincséért sem tenném 

14. Kollányi i. m, I. k. 51, 57, 79, 99, 141 és 144 1. 
15. Pintér Jenő 2. — I. k. 79. 1. vagy mint Zádor György írja Ka-

zinczynak : „A Magy. Poesisz Litteraria Hisztoriájának előkészítésén fá-
radozom ; . . . jobbára Pápay 's a' Catalogusz voltak idáig Segéd Kézi 
Könyveim" Kazinczy lev. 18 k. 403 1. 

16. Kollányi i. m. I. k. 79, 138, 139, 284, 298 és 417 1. 
17. Honművész. 1933. 5. sz. (április 18) 



ki magamat a szemrehányásnak, hogy hálátlan voltam iránta " 
— Valóban, egész élete helytállás volt e szavakért18 

Többször említettük már, hogy Széchenyi Ferenc még 
1789 nyarán magyar irodalmi szövetkezésre gondolva idegen 
nyelvű munkák magyar kiadása céljából állandó titkár fog-
lalkoztatását vállalta. — Első ilyen titkára Bálvány Péter, 
tehetséges nemes ember volt. Már 1790-ben szorgalmasan 
dolgozott Széchenyi mellett. Első munkája azonban nem si-
került szándéka szerint, mert a cenzúra nem engedélyezte 
kinyomatását.19 Két másik fordítása viszont az utána követ-
kező években sikerrel és szép számban eljutott a magyar 
közönséghez. 1791-ben Ewald német munkáját fordította a 
„köznép megvilágosodásáról"; 1792-ben pedig ugyancsak né-
metből Brüh! nyomán adta ki „A talált gyermek" című öt 
felvonásos vígjátékát. 

Hírnevét azonban mégsem ezekkel a munkákkal sze-
rezte, hanem pályadíjat nyert lélektani dolgozatával. 

A Görög és Kerekes szerkesztésében megjelenő bécsi 
magyar újság, a „Hadi és más nevezetes történetek" majd-
nem egy időben egy magyar grammatikára szóló pályatétellel 
a „Lélekről való Tudományra is 30 arany érdempénzt tett 
fel." Azt tudjuk biztosan, hogy a grammatikai pályázatnál 
Széchenyi gróf mecénássága tevékeny szerepet játszott, itt 
azonban eddigelé csak sejtésekkel dolgozunk. Széchenyi 
ismerős volt Görögékkel s ismerte újságjuk nemzetnevelő 
és fejlesztő törekvéseit. Biztos adatunk még sincsen. 

Annál feltűnőbb, hogy Kazinczy Ferenc még számos év 
után is minden kétséget kizárólag az egész lélektani pálya-
tételt a grófnak tulajdonítja.20 Még pedig nem is dícsérőleg. 
Bár szívből örvend annak, hogy a valóban számos pálya-
tétellel hazánk tudósai hathatósan serkentetnek a munkára, 
sőt maga is ajánl több tárgyat (epigrammát, szép éneket, 
szonettet, tragédiát, klasszikus fordítás stb.) de őszintén meg-

18. Miller levelezése XIV. 1. Kollányi i. m. I. k. 358 1. 
19 „Korvinus Mátyás, egy vitéz nemzeti szomorúval elegyes víg-

játék 5 szakaszban tört. jegyzetekkel együtt." Vertesz Frigyes után ma-
gyarul kidolgozta B. P, 1790. 

20. Sőt még arról is tud, hogy az ünnepélyes díjkiosztásra maga 
Széchenyi hívta meg Báróczyt szónoknak. Kazinczy lev. 10. k. 413 1. V. 
ö. még 11 k. 150 és 509 1. 



mondja, hogy „az olly képtelenségek, mint a' Széchenyié, a ' 
legjobb Psychologiára, . . . l iteraturánknak nem csecsemő 
korára valók." 21 

Ennek ellenére is 1790 végére három jeligés mű érke-
zett be. Közülük Bárány Péterét ítélték legjobbnak a bí-
rálók.22 

1971 január 22-én gyűltek össze Bécsben Kerekesnél 
szerénykörű irodalmi estélyre az érdekeltek és érdeklődők, 
hogy ennek keretében átnyújtsák „Gr. Széchényi ő Exc. Ti-
toknokjának" a 30 arany érdem-pénzt.23 Lelkes s jobbára 
ismert nevű emberekből álló társaság volt hivatalos. A ren-
dező Görög Demeter természetesen a bécsi magyar főurak 
közüJ senkit sem mert meghívni. Ép úgy mint ahogy Szé-
chenyi Ferencet sem kérte fel. Mégis Széchenyi közvetlen 
környezetéből is többen jelen voltak (Tibolth nevelő és az 
irodalmilag is tevékeny Kiss doktor). Az őszbecsavarodott 
fejű Báróezy főstrázsamester könnyekig ható beszéd kísére-
tében nyújtotta át a díjat Bárány Péternek. A veteránok 
nyugodt lelkesedésével adott tanácsokat a fiatal írónak. 
Beszédéből inkább a „Védelmezett magyar nyelv" szerzőjére, 
mint az elridegült alchymistára következtethetünk. A nemzet 
nevében megköszöni a „hanyatló" magyar nyelv „élesztge-
tésében mutatott mindennemű fáradhatatlan szorgalmatossá-
gokat." Nemesen értékeli a mecénások önfeláldozó segítsé-
gének fontosságát és hálával, buzdítással köszönti a kitün-
tetett Bárány Pétert.24 

A fiatal író örömmel teli hangon mond köszönetet. 
Válaszbeszéde épúgy elárulja nagy olvasottságát, széleskörű 
bölcseleti ismereteit, mint maga a lélekről írt munkája, me-
lyen szinte meglátszik az, hogy gazdag könyvtár mellett 

2t. Kazinczy levele br. Prónay Sándornak 1805. — Kazinczy lev. 
3. k. 434 1. 

22. A másik kettőnek szerzője ismeretlen maradt (Hadi és más 
nev. tört. 1791. IV. szakasz 136. 1.) ; számos jel azonban arra utal, hogy 
Pálóczy Horváth Ádám is Magyar Psychologiáját ez alkalomra (egy pá-
lyázatra, melyre egy „hazafi" 30 forintot ígért; írta. — S érdekes hogy 
ez a nem nyertes munka 1792-ben napvilágot látott, míg Bárány műve 
valami oknál fogva csak kézirat maradt. (1. Kazinczy lev. 1. k. 317, 
527-8, 576 1. és Szinnyei i. m. 4. k. 1125. o.) 

23. Az egész esemény részletes leírása a Hadi és más nev. tört. 
1791. IV. szakasz 89—95 1. 

24. Marton József : Magyar Voltaire magyar encziklopédisták-
Nagyszombat. 1900. 59—60. 1. 



írták. Meg is köszöni ezt a névtelen támogatást beszéde 
végén s a „kis gyülekezet lelkesen üríti poharát a magyar 
Mecénásokra." 

Bárány Péter számára a Széchenyi Ferenc mellett való 
secretariusság nem volt a tétlenség ideje. Különösen az első 
időkben néhány év alatt részint a gróf megbízásából, részint 
önállóan öt terjedelmes könyv kerül ki keze alól.25 

Nem sokára azonban Széchenyinek helyzete is sokat 
változik. A kor szelleme, a háborúk, az anyagi helyzet s a 
gróf nagy lelki átalakulása megakasztja a munkát. Bárány 
is mint gazdasági főtiszt nyer alkalmazást. így az, „aki a 
90-es évek táján majd minden irodalmi megmozduláshoz el-
jutott" később szinte feltűnést keltett, amikor Sopronban 
1802 ben „mélt. gr. Battyhány Miklósnak és mélt. gr. Szé-
chenyi Franciska k. a. mennyegzői örömnapjára" megjelen-
tette üdvözlő énekét. Elkerülvén Széchenyi házától további 
élete jórészt ismeretlen.26 

Csak tizenhat évvel később írt egyik levelét ismerjük, 
melyben az akkor már igen buzgó, vallásos gróf előtt fejte-
geti elveit az életről.27 Régi tehetségében még mindig bízva 
ú j könyvet szeretne ilyesmiről kiadni, „melly a ' tiszta élet-
nek betses érdemét volta képpen terjeszti." Egy latin 
verses mű lefordítására gondol. „Nyittray Andrásnak olly 
Deák Poémája ez, mellynek külső tehetségéhez, festése-
ihez, verseihez hasonlót a' múlt két század nem mutathat ; 
ezen felül a' világi és Szent Tudományok tengere bámu-
lásra vonsza a' Tudós olvasót is." Az öt könyvből álló mun-
kát Széchenyivel szeretné kiadatni. Ötszáz forintot kér 
ezért. Ha Széchenyi „ditső Nevével díszeskednék" ugyanis a 
mű, „ezen kis áldozat által sok előkelő Lelket megnyerne" 
a gróf a virtusnak. 

25. Szinnyei i. h. nem szól mindről. így pl. Campe (Kleine Seelen-
lefere für Kinder) fordításáról sem, amelyet pedig a Hadi és más nev. 
tört, 1791. IV. szakasz 550. lapján „a Lélekről való felsőbb Tudományra 
bevezető gyanánt" hirdet. 

26. Ebből is kiviláglik, hogy az irodalom terén Széchenyi tette 
Bárányt azzá, amivé lett. Meghatók azok a levelek, melyeket testvére 
és édesatyja intézett a grófhoz. Nem győznek hálálkodni, — még saját-
termelésű borokkal is, — hogy Széchenyi így felkarolta Péterüket. M. 
N. M. Sz. es. Ivt. T. I. F. III. Nr. 55. Lit. a. 

27. 1818 îebr. 27-én M. N. M. Sz. es. Ivt. I. III. 56. b. 



A terv további sorsát nem ismerjük. Széchenyi gróf 
azonban mikor ügyei kissé rendeződtek s a könyvtár is 
aránylag simán fejlődött, ismét kiilön titkárt tartott jó köny-
vek (ekkor már leginkább vallásos könyvek) fordítására. Ilyen 
minőségben segítette (végrendelete szerint még halála után 
is) Pigay Antalt, aki így valóban számos fordítással gyara-
pította irodalmunkat.28 

Nem volna teljes a gróf közvetlen környezetéről szóló 
beszámolónk, ha meg nem emlékeznek irodalmilag is tevé-
keny orvosának munkásságáról. A miskolci születésű Kiss 
József orvosdoktorrá avatása után nem sokára, 1790 őszén a 
Széchenyi-ház udvari orvosa lett. Széchenyi Ferenc bölcs 
éleslátása felismerte benne a tehetséget. Valóban „nem mint 
csupa orvos, hanem mint valódi szíves tisztelő barátja a 
grófi háznak, 34 esztendeig fáradhatatlan ügyességgel szol-
gált uraságának."29 

Tudását és tehetségét mi sem mutatja inkább, mint 
hogy hét nagyobb, részint népszerű, részint tudományos 
munkát jelentetett meg magyar, latin és német nyelven az 
orvostudomány s egyéb természettudományok köréből, sőt egy-
szer a magyar nyelv érdekében is.30 Mindegyikről nem tudjuk 
ugyan, de néhányról egészen biztos, hogy a könyvkiadásra 
udvari orvosának a gróf maga „elegendő summát rendelt."31 

Sőt végrendeletében halála ulán is bőségesen gondoskodott 
Kiss dr. nyugodt életéről. 

Nem tartoznak egészen szorosan Széchenyi Ferenc kör-
nyezetéhez azok, akik kizárólag a könyvtárral voltak elfog-
lalva. Nem is akarunk ezekről szólni, mert ez új fejezetet 
jelent a gróf életében. Vannak itt azonban oly jelenségek is, 

28. L. lejebb a bécsi mecénásságnál. 
29. Nekrológ a Tudományos Gyűjtemény 1831. évi IV. kötet 126-7 

lapján. Tehetségét dicséri pl. Hadi és más nev. tört. 1791. IV. szakasz 
664-7 1. 

30. Szinnyei i. m. 6. k. 334-5 — A felvilágosodás sajátos vele-
járója az orvosi könyvek kiadása. Az orvostudomány, bármennyire 
kezdetleges volt is, már rálépett a tapasztalat és megfigyelés út jára s 
a racionalizmus szellemében folytatta felvilágosító munkáját. Hóman— 
Szekfű VI. k. 337 1. 

31. Pl. „Az érvágónak pathologiája, melyet a magyar borbélyok-
nak hasznokra írt." E könyv mecénásáról Hadi és más nev. tört. 1791. 
IV. szakasz. 542 1. 



melyek közvetlenül érintik Széchenyi irodalompártolását 
Meg kell tehát említenünk őket egészen röviden. 

Legtudósabb s legszélesebb látókörű volt közöttük a 
magyar jogtörténetírás előkészítője : Kovachich Márton 
György. Országoshírű tudósnak tartották már akkor is, mikor 
megismerkedett a gróffal. Munkája: az okiratok, jegyző-
könyvek, jelentések másolása vezette Széchenyihez. Sokat 
voltak egymás segítségére. Kovachich szakszerű tanácsokkal 
és beszerzésekkel, Széchenyi pedig erkölcsi és anyagi támo-
gatásával. Erkölcsi pártfogolással : amennyiben elfogadta a 
tudós ajánlásait s amúgy is termékeny tehetségét állandóan 
ösztönözte. Anyagiakban pedig előnyös szerződések, ajándé-
kok s könyveinek kiadása formájában. 

Már legelső, kéziratokra vonatkozó szerződésüknél is a 
gróf kamatot nem fizetett az addig ajándékozott több száz 
forintra való tekintettel. Később is sok segítségben részesült.32 

Bizalommal panaszolta tehát el 1797 december 22-i levelében 
mostoha sorsát: hogy a legnagyobb nélkülözések elé néz 
áldott állapotban levő feleségével együtt.33 A gróf szívét az 
ilyen levelek mindig megfogták. S ha már nem tudott köz-
vetlenül segítséget nyújtani* legalább terveinek megvalósítá-
sát intézte úgy, hogy ezzel segíthessen. 

Most is 1798 tavaszán Kovachichot felesévével és gyer-
mekével együtt meghívta Cenkre, hogy ott a kéziratok ka-
talógusait elkészítse. Ez Kovachichnak való szakmunka volt. 
Családjának gondja is megszűnt volna. A könyvtárnak pedig 
épúgy, mint magának a tudósnak is — Széchenyi levele 
szerint dicsőséget szerezne. — Mégis a gróf többszöri fel-
szólítására adott állandó kitérő válaszok eredménye a kata-
lógusok elkészítésének visszautasítása lett.34 

Ez azonban nem jelentette az irodalmi kapcsolat meg-
szakadását. Kovachich ezután is többször felkérte Széchenyi 

32. Ennek alapján hivatkozik Kovachich munkáiban oly sokszor 
Széchenyi Ferencre, különösen kéziratgyűjteményére. L. Szinnyei i. h. 
Fraknói i. m. 210 1. 1799-ben még nemességet is a gróf közbenjárására 
nyer. 

33. M. N, M. Sz. es. lvt. I. III. 56. a. 
34. 1789 szept. 25-i levélben közli ezt Kovachich. Fraknói i, m. 

229 1. és Kollányi i. m. I. k. 53—5 1. 



Ferenc grófot pártfogójának.35 Már 1797-ben engedélyt kért 
arra, hogy „Monumenta Antiquitatum Jurisprudentíae Hun-
gáriáé" című kiadandó munkáját neki ajánlhassa s hozzá a 
gróf arcképét is mellékelhesse.36 Széchenyire igen jellemző 
válasz így szólt: „Mindig igyekeztem elhárítani magamtól 
azt, hogy nevem alatt könyvek jelenjenek meg; Tekintetes 
Uraságod munkája azonban azon könyvek közé tartozik, 
melyet az utókor is méltó figyelemre fog érdemesíteni. Ezért 
a szerző és a könyv kedvéért s nem magamért az ajánlást 
elfogadom."37 

Hasonlókép jellemző Kovachich egy másik kérésének 
teljesítése is. 1798 tavaszán ismét egy készülő munkát kívánt 
a tudós neki ajánlani. A beleegyezést megint csak megkapta, 
de a válasz és egy kikötés a gróf nemes lelkét ismét meg-
csillantotta. „Kikötöm, — írta május 6-án — hogy az elő-
szóban engem ne dicsőítsen ; mert a dicséreteket, amelyek a 
gazdagságnak szólnak, ha az jó célra fordíttatik is, nem 
szenvedhetem. Nincs érdemem abban, hogy őseimtől vagyont 
örököltem és azt kötelességem szerint gyermekeim számára 
megőrzöm."38 

Ez a könyv „Formulae solennes styli in cancellaria etc. 
regni Hungáriáé olim usitati" címen 1799 elején meg is 
jelent. A terjedelmes ajánló sorokban Kovachich Széchenyi 
tilalma ellenére („pro quo verbis nihil in laudes Tuas 
dici voluisti, T i b i . . . amplissimas grates dico . . . " ) hálával 
ismeri el, hogy munkája Széchenyi sürgetésére („Te potissi-
mum urgente") és teljesen az ő költségén láthat napvilágot. 

Tulajdonképpen egy Széchenyi Ferenc által tervezett 
sorozat első kötetéről van itt szó. A gondolat s a buzdítás a 
grófé s mivel ő a cenki kézirattárat jórészt ismeri, azzal 
nyitja meg a sorozatot, hogy mutatvány gyanánt („pro spe-

35. Lassankint nyilvánvaló lett ez akkor is, amikor a gróf nem 
engedte közölni nevét és támogatását. Tertina 1799-ben kifejezetten em-
líti. Grűnn i. m. 324 1. 

36. 1797 febr. 3-i kettős levelében. Sz. lvt. I. 111. 56. a . 
37. Fraknói i. m. 214—5 1. Kollányi i. m. I. k. 35 1. — Március 

3-áD pedig már megköszöni a teljes engedélyt : „Cum magno solatio 
percepi Epistolam Exc. V. et Tiboltii, ac non minus generosam, quam 
gratiosam resolutionem circa acceptandam dedicationem et concensùm 
in sculpturam imaginis." Sz. lvt. I. III. 56. a. 

38. Fraknói i. m. 219 1. 



ciraine Operis") a Széchenyi-féle kézirat-katalógust részben 
kiadja. 

Ilyen kiadásra és ajánlásra Széchenyi természetesen 
nem adott engedélyt s ezt ebben az esetben kénytelen volt 
erélyesen visszautasítani. Ő könyvtárának és mindenféle 
gyűjteményének teljes katalógusait akarta a tudományos 
világ használatára bocsátani, de mutatványként szolgáló rész-
letkiadásokra, más gyűjteményekkel közös katalógusokra nem 
is gondolt.39 A dolgon segíteni már nem lehetett. Minden 
bizonnyal azonban Kovachich furcsa viselkedéséhez ez is 
hozzájárult s előkészítette az elhidegülést. Anyagi támogatá-
sát és mecénásságát viszont még ennek ellenére sem vonta 
meg Széchenyi Ferenc a tudós férfiútól.40 

Jóval később ismerkedett meg Miller Ferdinánd Ja-
kabbal. A sokoldalú munkát végző Miller 1800 őszén ke-
reste fel először levélben Nagyváradról, ahol tanárkodása 
után nyugalomba vonult. A mecénást, pártolót és gyűjtőt 
ünneplő levél, Miller hírneve s a gróféhoz hasonló felfogása 
hamar közelebbi kapcsolatot teremtett köztük. 

Két évre rá az első személyes találkozáson már az or-
szágos könyvtár őri állásáról beszélnek. Miller valóban el is 
nyerte ezt olyan feltétellel, hogy annak idején helyét a 
Széchenyi-család nevelőinek át kell adnia. Milier igen lelki-
ismeretesen szívén viselte az országos gyűjtemények sorsát, 
de — jóllehet a Széchenyi nevet örökké dicsérni akarta — 
többször csúnya ellenkezésbe került a gróf fal.41 Az élesszemű 

39. Bántotta az is, hogy a többször is kiadott előfizetési felhívás-
ban nem így írt Kovachich s most a látszat a gróf nyerészkedési vá-
gyára engedne következtetni. Kollányi i. m. I. k. 55 1. 

40. Fraknói i. m. 232 1. Az országos könyvtár megalapításakor 
szintén, nyomorúságos helyzetéről panaszkodó levelet írt Kovachich. 
Kegyes pártfogóját állásszerzésre kéri. Mint írja — ezáltal csak meg-
tetézi a hazai irodalom körül szerzett érdemeit és örök dicsőséget sze-
rez nevének. („Rogo . . . Excellentiam Vestram, tamquam Fautorem 
Gratiosissimum . . . dignetur praepotenti suo patrocinio, quod mihi 
saepius gratiose promissum ommino spero, ad provehendam meam 
sortem efficaciter concurrere, et hoc etiam ad cumulum suorum de re 
Patriae literaria adjicere meritorum, quod apud omnes, quibus mei 
conatus literarii noti erunt, immortalem Excellentiae Vestrae nomiois 
glóriám conciliabit" . . . Kovachich levele 1802 július 9-én. Sz. Ivt. 
I. 111. 56. a.) — Az új könyvtárban Széchenyi azonban az alapszabályok 
értelmében nem alkalmazhatta. Mégis életük végéig leveleztek egymás-
sal — jobbára azonban csak különféle kézirat-ügyekben. Fraknói i. m. 
243—5, 247. 1. 

41. Pl. Fraknói i. m. 281 stb. 1. 



pártfogó mindezzel nem törődve kamatoztatta a buzgó könyv-
tárőr tehetségét. Ennek eredményei a vaskos katalógus-kö-
tetek és az 1807-ben két könyvben megjelent levelezés-kia-
dás „Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et 
Pauli Colocensis e comitibus Széchényi... datae et acceptae . . . " 
címen. Széchenyi Ferenc így áldozott Miller segítségével 
élete alkonyán nagy ősei emlékének. 

A teljesség és nagy neve miatt meg kell emlékeznünk 
az országos könyvtárnak már Széchenyi életében is egyik 
kiváló őréről, „az utolsó ázsiai magyarról" : Horvát Ist-
vánról. Bár rövid ideig tartó, de személyes ismeretség és 
barátság kötötte össze őket.42 Különösen az u. n. segédkönyv-
tárral kapcsolatban, melynek gondolatát a gróf teljesen 
Horváttól kapta s általa valósította is meg. Mindez azonban 
a könyvtárügyekhez tartozik. Erre pedig ezúttal nem térhe-
tünk ki.43 

Hosszú sora van ugyanis azoknak a szórványos mecé-
násságoknak is, melyek a könyvtáralapítástól függetlenül be-
cses adalékokat szolgáltatnak a nagy gróf irodalmi kapcso-
lataihoz. 

Külön keli szólnunk egy pályatételről. A Görög és 
Kerekes szerkesztésében megjelenő bécsi újság 1789-ben 
„egy Magyar Nyelv tanító Könyvetske írása végett" húsz 
arany „jutalom pénzt" tett fel.44 / Nyelvünk „gazdagodása, 
rendbe szedése és tsinosabbodása" szempontjából nagy fon-
tosságú volt ez. Eredménye szintén nem lebecsülendő. A 

42. Horvát pl. 1820-ban egy nyomtatványt küldött Széchenyinek. 
A gróf betegsége miatt titkára, Pigay válaszolt „a barátságos indulat 
új zálogára" s biztosította a tudóst arról, hogy urának „barátsága a 
Tekintetes úr eránt semmi változást nem szenvedett, szívéből óhajtván, 
hogy viszontag a Tekintetes úré is eránta mindenkor a régi maradjon." 
Sebestyén i. m. 197 1. L. még Horvát Árpád : Közlemények irománytár-
cámból. Irodalomtörténeti közlemények IV. (1894) évf. 102 1. 

43. Horvát István 1805. évi jegyzeteiben érdekes adatot találunk 
Széchenyi Ferencről. Horvát egy verseskötetre akadt a Nemzeti Múze-
um könyvtárában; „benne nyoltz nyelveken íratott versek", melynek 
„gondolata Széchenyi Ferenctől származott." Mint magyar ember, nem 
nagyon helyesli a magyarországi kisebbségi költők együttes, többnyelvű 
antológiáját, de megvallja maga is, hogy mint embernek gróf derék 
gondolatát „helbe köll hagynia." Horvát Istvánnak minden napra szol-
gáló jegyzőkönyve 1805. eszt. (Széchy Károly másolatából.) Irodalom-
történeti közlemények XXII. (1912) évf. 83 1. 

44. Hadi és más nevezetes történetek. Első szakasz 1789. 281— 
288 1. 



debreceni bíráló bizottság kiadásra mégsem ajánlott egyet 
sem közülük, hanem a pályamüvekből összesített nyelvtau : 
az u. n. Debreceni Grammatika megírására vállalkozott. Ez 
azután 1795-ben Széchenyi Ferenc gróf és Munkovich György 
pécsi kanonok, c. püspök hathatós anyagi támogatásával meg 
is jelent.45 így tehát Széchenyi az elvben ortologus, de 
Gottsched-Adelung mintára mégis nyelvújító mozgalom hi-
vatásos terjesztésében is részt vett. S ez éppen ebben az 
időben nem megvetendő mecénásság volt.46 

A következőkben az egyes kisebb irodalmi kapcsolatok 
és irodalorapártoiások mozaikszemeit kíséreljük meg össze-
állítani. 

Széchenyi Ferenc gróf mecénás-hajlamait korán észre-
vették az írók és tudósok. Már 1783-ban horvát báni kine-
vezése alkalmával, amikor Révai latin költeményt írt hozzá, 
üdvözlő levelekkel köszöntötték mások is. így pl. a történet-
író Pálma Károly nagyprépost és Barcsay Ábrahám, a 
Bessenyei Társaság őrnagy-költője. Az előbbi a bécsi There-
sianumban egykor tanára volt; az utóbbival 1782-ben ismer-
kedett meg Sopronban. Számtalan baráti jókívánság, politikai 
együttérzés, bíztatás, figyelmeztetés maradt ránk Barcsayval 
való kiterjedt levelezésükben. Irodalmi szempontból azon-
ban terméketlen volt. Ilyen kérdések a levelekben egyetlen 
dalnak megemlítésén kívül elő sem fordulnak.47 

Alig néhány év múlva, mikor Széchenyi Ferenc a pécsi 
kerület királyi biztosa lett, szintén nagyszámú üdvözlő iratot 
kapott. Még az öreg gróf Gyulai Sámuel altábornagy és 

45. Pintér I. k. 291-2 1. A bevezetésben olvassuk, hogy Széchenyi 300 
forintot adományozott. 

46. Tolnai i. m. 75. 1. Széchenyi érdeklődése és gondossága ebben 
az ügyben is világosan kitűnik pl. Görög Demeter 1794 március 11-i le-
veléből. Valjavec i. m. 387. 1. 

47. Dr. Esztegár László; Barcsay Ábrahám levelei gróf Széchenyi 
Ferenchez. Történelmi Tár V. (1904) 539-557. 1. (Közli a leveleket 1783-
1792-ig. Legfeljebb Széchenyire vonatkozólag érdekes adat Barcsay 1785. 
júl. 21-én Tournayból írt levelének néhány sora : „Nem kétlem, hogy 
akármily ige is mézzel folyó ajkaidról (t. i. Széchenyiéről) származván, 
kedves ne legyen figyelmes hallgatóidnak. Bízom is azért benned, hogy 
a természetnek ily kellemes ajándékával vissza nem élsz, hanem inkább 
Orpheus módjára jóra oktatod és szelídebbé tévén, boldogságra hajtod 
gondviselésre bízott nyájaidat. Mert úgy ismerem igenis nemes szívedet, 
hogy elejétől fogva azt szabta zsinórmértékül magának : Propter se pe-
titur virtus non propter honorem." íme Széhenvire vonatkoztatva, a szó-
nok klaszszikus meghatározása: orator: vir bonus dicendi peri tus! 



költő is felkereste soraival. A harmincegy éves, de pályáján 
hirtelen emelkedő férfi nagy erkölcsi súlyának beszédes képe 
ez is.48 

Nagy tisztelettel emlékezik meg róla ugyanekkor Nagy-
váthy János. Ő a grófnak nemcsak személyes ismeretségét 
és barátságát élvezte, — az 1790. évi pesti „litterarius con-
sessuson" is részt vett, — hanem irodalompártoló működé-
sének gyümölcsét is. Többek között pl. 1791-ben több mint 
1200 lapos könyve "A szorgalmatos mezei Gazda" címen 
csak Széchenyi pártfogása alapján jelenhetett meg.49 Igaz, 
hogy az írónak juttatott 436 forint először csak kölcsön volt. 
A tartozás azonban még évek multán is fennállt s alighanem 
Széchenyi szándékosan elfelejtette. Hiszen majdnem minden 
mecénási ténykedésénél — ha kölcsönről volt is szó — ki-
zárólag csak a köz javát tekintette.50 

Éppen ezért nem adhatott helyet Szalkay Antal kéré-
sének. Lelkiismerete, feddhetetlen jelleme és a közjó szem 
előtt tartása nem engedte, hogy Blumauer bécsi felvilágosult 
költő „Travestierte Aeneis"-ének magyar fordítása az ő tá-
mogatásával kezdje romboló munkáját a magyarok közt. 
Szabadszájú, erkölcsöt, vallást és felsőbbséget kigúnyoló 
munka volt ez. Eredetijének megjelentekor is bámult a vi-
lág a cenzúra engedékenységén. Mégis a Szalkay-féle fordí-
tás első kötetét kinyomtathatták. A második és harmadik 
kötet kéziratát pedig a könnyelmű életet élő, állandó pénz-
zavarából ilyen könyv átültetésével kimenekülni szándékozó 
Szalkay a grófnak ajánlotta fel. Száz aranyat kért ennek fe-
jében. Széchenyi azonban soha ily munkára nem költötte 
pénzét s mivel irodalom-fogalma az erkölcs fogalmát is ma-
gában foglalta, soha ilyesmit nem támogatott.51 

48. Fraknói i. m. 106 1. 
49. Ezzel kapcsolatban a Hadi és más nev. történetek. V. szakasz 

1791. 304 1. hangsúlyozza Széchenyi nagylelkűségét és „az említett Mél-
tóság buzgó Hazafiságának" utánzására bíztat más gazdag nemeseket is. 

50. Kollányi i. m. I. k. 3 1. A Széchenyi Ívtár I. III. 56. b. alatt van 
egy levél 1792. dec. 31-ről, amely egy kis részlet esetleges visszatéríté-
sét említi meg. Az egész összeget azonban Nagyváthy biztosan nem fi-
zette vissza. 

51. Dr. Illéssy János : Szalkay Antal. írod. tört. közi. (1898.) 8. évf_ 
20 kk. Nem is tartotta magánál a kéziratot s így az egésznek nyoma ve-
szett. Gulvás József : Szalkay Antal Aeneisének kéziratai. Irodalom tör-
téneti közlemények. 39. (1929.) évf. 214—5 1. 



Egészen más volt a helyzet Bacsúnyi János esetében. 
Keservesen szenvedett és viselnie kellett a hazaárulás vád-
ját is. Igaz, hogy egyénisége, jelleme és viselkedése nem 
volt kifogástalan. Széchenyi is kitért előle. De irodalmi meg-
kötöttségének és kemény sorsának láttára, — amennyire 
aulikus érzületével és a haza ügyével összeegyeztethető 
volt — mindig segítette. 

Nem hívta ugyan meg 1790-ben a magyar tudós társa-
ság ügyében tartott értekezletre, ismervén „garaboncáskodó 
lelkét", — de pl. a Magyar Múzeum c. folyóirat, melyet ez-
időben (1791-ben) már teljesen Bacsányi vezetett, esák az 
ő 200 forintos kölesönével és támogatásával jelenhetett meg.52 

A grófba vetett bizalma nem is rendült meg még akkor 
sem, mikor fogságából kiszabadulva így ír neki : „Rabságom 
idejének eltelése . . . után hazánknak nagy részéből pro-
scribáltatván . . . ide jövék Bécsbe ; s reménylvén, hogy így 
annál előbb megmenekedhetem azoknak üldözésektől, akik 
oly megátalkodva keresik a veszedelmet".53 Hat nyomorúsá-
gos esztendőn át egy forintnyi napidíjból tengette életét.54 

Joggal panaszkodik tehát a grófnak. Elkeseredetten esede-
dezik segélyért: „Maholnap koldustáskára juthatok e mos-
toha földön." Csak kölcsönért mer folyamodni, de a vissza-
fizetést csupán abban az esetben ígéri, lia „valaha boldogabb 
állapotba" jut. S hozzá teszi : „Ha előbb el kellene mennem 
az élők közül, hogysem eleget tehetnék kötelességemnek, 
enyhítse meg Excellentiádnak valamennyire ebbéli kárát az 
a gondolat, hogy amint tőlem kitelhetett, én is igyekeztem 
szolgálni annak a Hazának, amelyért áldozatot tenni Excel-
lentiádnak szokássá vált." Pontos adatunk s az esetleges 
válasz nem maradt fönn. Biztosra vehetjük azonban, hogy 
általánosságban kérései nem maradtak meddőek. 

Ugyan így vagyunk Báróczy Sándorral is. Annyit biz-
tosan tudunk, hogy közvetlen viszony kapcsolta a grófhoz. 
Kazinczy egy levelében ezzel védi meg : „Báróczit nagyon 
kedvelte Referendarius Pászthory s a nagy Széchenyi és min-

52. Szinnvei Ferenc : Bacsányi János. írod. tört. közi. 38. 1. és 
Fraknói i. m. 187. 1. 

53. 1796 szept. 27-én. Szinnyei Ferenc i. m. 49. 1. 
54. Horánszky Lajos ;Bacsányi János és kora. Budapest 1907. 114 1. 



den igazán nagy ; s ezt említeni a vádra elég".55 Máshol pe-
dig úgy ír, hogy a gróf psychologiára kiírt pályázatának díj-
kiosztására maga a gróf őt kérte fel ünnepi szónoknak, ő az-
tán névtelenül magasztalta is az irodalom pátfogóit. A grófnak 
írt és fennmaradt leveleiben azonban a testőríró ritkán em-
lékezett meg literátor mivoltáról. Itt jóformán mindig csak 
az alkimia délibábos ábrándjaival foglalkozott. Ezek kedvé-
ért hagyta el az irodalmat, pedig ebben az irányban lett 
volna hivatva nagyot alkotni. Sorai a lelkes rózsakeresztes-
nek titokzatos érzelemvilágát tükrözik. Néhányszor azonban 
mégis kitör belőle egy-pár szó, mellyel a gróf nemes szívét, 
„sok érdemes szűkölködőknek hasznára" fordított életét ma-
gasztalja.56 

Valóban megható leveleket olvasunk Széchenyi Ferenc 
gróf levéltári gyűjteményében. 

Farkas András is hosszú írásban panaszkodik kemény 
sorsáról. Könyveit küldi a grófnak s támogatást kér. Őszin-
tén hangoztatja, hogy ,,a' Virtusnak mindenkor szokott irigye 
lenni ; és a Mai Poéták igen porba estek és igen el fogytak 
a' valóságos igaz Pártfogói (Mecénási) mert másként : Diver-
sis diversa piacent így szokták mondani. Mely édesen em-
lékszem én ama régi aranyidőre, amelyben Julius császár 
élt és a Poéták azzal együtt ebédeltek. De ma erről azt le-
het mondani : 

„Az Arany időben rég' Aranyat kapánk, 
De e vas időben csak vasat nyes kapánk".37 

Farkas Széchenyinél, ha nem is aranyat, de támogatást nyert 
s ez újra megbékítette őt a „vas-idővel." 

Ugyancsak lelkendezésekre fakad Széchenyi mecénás-
sága láttán Domby Sámuel orvosdoktor is. Egyik levelé-
ben elmondja, hogy 78 éves korában már nem tud aludni; 
ezért éjjel is hazájának akar szolgálni. Egy francia szerző 
németre fordított könyvét ültette tehát át magyarra : „Mi-
képen kelljen a' Gyermeket úgy nevelni természet sze-
rént, hogy egészségesek, nagyok, erősek és hosszú életűek 
lehessenek?" címen. A kinyomatást Széchenyitől kéri, mert 

55. Kazinczy lev. 14. k. 555. 1. 
56. Pl. Valjavec i. m. 182 1. 
57. Farkas 1808 május 25-i levele Széchenyihez. Sz. lvt. I. III. 55. a. 



az Ő „Nagy Neve alatt" akarja kibocsájtani. S büszkén írja, 
hogy ez is cáfolat lesz az oly nyilatkozatokra, hogy „nin-
csenek hazánkban tanult emberek" — és Van Swieten szava 
sem áll többé: „Magna est adhuc in patria tua barbaries".58  

Ez ellen a vélemény ellen küzdött Széchenyi. Látjuk 
mennyire nem riadt vissza áldozatoktól sem érdekében. De 
épen ez az áldozatos élet nem egyszer kellemetlenségbe is 
keverte. A Magyar Kurir szerkesztőjének : Decsy Sámuelnek 
is pl. kölcsön adott 1767 forintot. A tartozásokat általában 
udvari ágense, — Keresztúry István — meghatározott idő-
ben visszakérte. Egy ilyen alkalommal — Keresztúry 1793 
december 5-i levele után — Decsy igazságtalan kemény sza-
vakkal írt a grófnak : „ . . . felettébb meg szomorodtam, hogy 
Excellentiád, a' ki másokkal az irigységig szokott jól tenni, 
másoknak ingerlésekre, velem, mint a' hazának leghaszon-
talanabb tagjával úgy akart bánni. Míg élek mindenkor bá-
nom, hogy nemzeti nyelvünknek előmeneteléért csak pen-
nát is fogtam kezembe, mert a mint keservesen tapasztalom, 
valamint másoknak, úgy nékem mártyromságot kell érette 
szenvednem. . . . Jól tudja Excellentiád, mire fordíttatott lé-
gyen azon pénz, nem az én, hanem nemzeti nyelvünknek 
hasznára, és így nem énvelem, hanem a' Haza hasznával fog 
Excellentiád keményen bánni, mellyre lehetetlen, hogy Excel-
lentiádnak jó szíve 's vele született kegyelmessége bírhassa. 
. . . Akár mint bánnyon Excellentiád velem, ha felfeszíttet 
is, én most eleget nem tehetek, hanem . . . jövő esztendő-
ben . . . le fizetem azon summát. . . Reménylem, hogy vala-
mint eddig, úgy ezután is kegyelmességét fogja Excellentiád 
hozzám mutatni, és engemet veszedelembe nem ejteni." Az 
egy esztendő haladékából azonban hét is lett s végül Szé-
chenyi Decsy 1800 április 15-i kérő levelére a fennmaradt 
egész összeget elengedte.59 

Az előbb idézett levelében Decsy szorult helyzetén úgy 
is igyekezett segíteni, hogy egy szintén Bécsben tartózkodó 
Berken János nevezetű rézmetsző méltatlanságát festette le, 

58. Dornby 1806 április 30-i levele Széchenyihez. Sz. lvt. I. III. 54. c. 
59. Valjavec i. m. 310—12 1. L. megköszönő és egyéb leveleit Sz. 

lvt. I . 111. 56. b. 



akit a gróf számos éven át támogatott.60 Görög és Kerekes 
újságában 1791-ben már Széchenyi mecénássága első helyén 
jelöli azt, hogy „Berken rézmetszőnek taníttatására" évi száz 
forintot fordított.61 Decsy részegesnek, korhelynek és erkölcs-
telennek igyekszik beállítani. Akármint volt is a dolog, jel-
lemző, hogyan akarták a szegény tudósok, írók és művészek 
egymást megelőzni Széchenyi pártfogásának élvezésében. Sőt 
Decsy őszintén meg is írja, hogy ezzel Görög Demeter eset-
leges tudósításai előtt magát nem „a leg rútabb színnel" 
akarta lefesteni. 

Valóban tarthatott Görög értesítéseitől; hiszen a jó nevű 
szerkesztő és nevelő nem állott idegenül Széchenyivel szem-
ben. Leveleit mindig „igen kegyes Pártfogónk", „nagy lelkű 
Pártfogónk" megszólítással kezdi. A fennmaradt levelek 
mindegyike könyvkiadásokról (Magyar Grammatika stb.), ter-
vekről, nehézségekről, kisebb-nagyobb ajándékokról s min-
dig hálás köszönetről szólnak.62 Ezt a köszönetet akarta oly 
módon leróni, hogy a magyar hírlapok gyűjteményét s más 
könyveit az országos könyvtárnak adta. 1795 november 3-i 
levelében írta, hogy szégyenli a leveleket pénzért adni a 
grófnak, kinek úgyis sokkal tartozik hozzá annyi ízben ta-
núsított kegyességeért. Kénytelen azonban így cselekedni, 
mert a gróf kijelentette, hogy ingyen semmit el nem fogad, 
sőt a számla benyújtása megújított parancsa is volt.63 

Ugyancsak nagy tisztelettel kér és hálálkodik galánthai 
gr. Fekete János is „kegyes pártfogó urának" írt leveleiben. 
Elszegényedett gróf. Egykor generalis. Volt politikus, de-
mokrata, katona, író, műfordító és költő. Furcsa szabadkő-
míves nézetei miatt nem igen jutott a nyilvánosság elé. Az 
is, ami megjelent tőle, névtelen maradt, mert neve — mint 
írja — „soha se piszkolt sajtót". Úgy látszik, hallott valamit 
Széchenyi gróf szabadkőmíves múltjáról, mert csak így ért-

60. Igen érdekesek sorozatos kérő levelei, melyekben egy-egy 
esztendőre további „patrociniumot", „egy tsinos öltözet ruhára valói", 
vagy „valami subsidiumot" kér s azzal érvelve, hogy „Mester akar lenni", 
egész természetesnek tar t ja a gróí' állandó pártfogását, melyet kis ké-
pekkel vagy „visit biletetskékkei" hálál meg. Sz. lvt. 1. 111. 5ö. a. 

61. IV. szakasz 541. 1. 
62. Valjavec i. m. 387-9 I. Nyolc darab 1793—1805-ig. Sz. ivt. 
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hető meg az, hogy Voltaire „Orleansi szüz"-ét és a „Ter-
mészet Törvényéről" írt munkáját magyarra fordítva — mivel 
cenzúrát nem remélt rá — Széchenyi Ferencre bízta, hogy 
miként Oiczy László a Dunán innen, úgy Széchenyi Dunán-
túl terjessze kéziratos formában.64 

Széchenyi válaszában nem nagyon lelkesedhetett a 
gondolatért. Kevésbbé barátságos álláspontot foglalt el Vol-
taire munkáival szemben. Fekete legközelebbi levelében 
szabadkozik is és azzal tér ki a válasz elől, hogy a gróf 
„nagy elméjének megbántása nélkül nem lehetne" a fordí-
tásra késztető okokat felsorolni. Ismeri tehát a gróf világ-
nézetében a Martinovics-összeesküvés elfojtása után bekö-
vetkezett döntő fordulatot.65 

Széchenyi nem törekedett túlságosan Fekete gróf ké-
résének teljesítésére. Pedig a sok csalódást átszenvedett költő 
az „Orleansi szűz elöljáró énekében" barátainak és pártjának 
fényes körét meg akarta örökíteni. Széchenyit is megemlíti. 

„Énekimtől, mondám egyet ajánlani 
Kívántam a' Jóknak mellyekről szóllani 

Nagyobb számok miatt külön nem lehetett, 
Mert annyi dicső név ide nem férhetett. 

Fáy, s' Horvát Palkók, Gömörnek Pistája, 
Acél remek tolla, Jezernicki szája, 

igaz Magyar szívvel esze Szétsenyinek 
Józan viselése szép Püspök Prinyinek stb" 

s utána vagy 16 főúr és főpap szerepel barátaiként. Közöttük 
Gvadányi is, akiről különben Széchenyinek írt levelében is 
érdekes említést tesz. igen becsüli „tiszta magyarságát", de 
jó néven venné, ha a kifinomult franciákhoz is „nyergelné 
és járatná . . . szárnyas paripáját." 60 

Sokkal komolyabb ember volt és Széchenyi tetszését is 
sokkal inkább megnyerte ebben az időben Vályi András, 
a pesti egyetem fiatal tanára. A magyar nyelv és irodalom 

(>4. „Egy Tudós Igaz magyar szívű Urat" akart választani. Válasz-
tása Széchenyi Ferencre esett, inert „néni képes találni" mást, „a ki-
nek kegyes pártfogásában a Magyar Árva M usa inkább bízhasson. . . " 
Levele 1797 október 30-án. Vaijavec i. m. 389 1. 

65. 1797 december 17-i levél. Vaijavec i. m. 390-391 í. 
6tí. Morvay Győző : Galánthay gróf Fekete János. Írod. tört. közi. 
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tanszékén, — de már előbb is alkalma volt rá a magyar nyelv 
jogaiért és fejlődéséért harcolt. Kisebb-nagyobb munkáival 
szinte Széchenyiével párhuzamos törekvéseket hirdetett. 

Tudta ezt a gróf. Éppen ezért szívesen vette 1798-ban 
levelét, melyben nagy földrajzi és nemzetgazdaságtani mun-
kájához támogatást kért. Szerényen így í r : „Jól tudom én 
azt, hogy Excellencziád az ilyen esedezésekkel mindenfelől 
ostromoltatik, s mint a méhek, úgy tolongnak a' szűkölkö-
dők Excellentiád könyörülő kasához", de azért bátran kér, 
mert úttörő és nagy fontosságú munkát végez, jóllehet „egy 
fillére sincs".67 A gróf megértette és méltányolta a kérést és 
a „Magyarországnak leírása" című mű harmadik kötetének 
ajánlását elfogadva száz forintot küldött Vályinak tisztelet-
díjul. Sőt megengedte, hogy e munka számára költségén 
arcképét a magyar származású, de Bécsben élő Czetter Sá-
muellel rézbe metszessék. — Előzőleg is már többször kül-
dött a nyomtatatás ideje alatt kisebb-nagyobb összeget. 

E kötet bevezetésében „a könyvnek készítője mély 
tisztelettel" fejezi ki köszönetét: „ . . . szabad légyen a Haza 
előtt megvallanom, hányan vágynák, a kik vagy a nemzeti 
Nyelv mellett, vagy a szép mesterségekben, vagy más köz-
jóra végzett külömbféle munkákban foglalatoskodván, Excell-
lentiádnak, mintegy a Haza hasznára szántt Jótéteményeivel 
élnek ? — Boldog az a Haza, a mellynek ily gyámolai 
vágynák ; boldogok azok, a kik illy Méltóságoktól függenek, 
vagy vezéreltetnek ; boldog vagyok én, hogy tsekély mun-
káimat illy kegyes Jóltévőmnek ajánlhatom." 

Valóban boldog lehetett Vályi, mert a gróf felismerve 
tehetségét, továbbra is hathatósan támogatta volna. A sokat 
ígérő fiatal professzor korai halála azonban megakadályozta 
ebben. 

Néhány év múlva egy másik nagy munka jelenik meg 
Széchenyi Ferencnek ajánlva : Budai Ferenc : „Magyarország 
polgári históriára való lexikon," melyet a neves Budai 
Ézsaiás adott ki 1804-5-ben. Az ő kérésére támogatta a gróf 

67. 1798. jan. 10-i leveléből Sz. lvt. 1. 1J1. 56. a. 



a vállalkozást,68 melyért a könyv ajánlólevele így mond kö-
szönetet : „ . . . nem a' szokás, nemis az alatsony hízelkedés 
vitt (az ajánlásra, hanem) . . . a' Magyar Históriában és 
Literaturában mindenektől megesmért és tagadást nem szen -
vedő Nagy Érdemei szorosan megkívánják tőlem, (hogy) 
, . . alázatos és hálaadó köszönetet tegyek" . . . „fogadja hát 
ótalma alá , . . . engedje meg, hadd ékesítse és kedveltesse 
ezen könyvet az a' Név, melyet az egész haza szeret, én 
(Budai Ézsaiás) pedig tisztelni és magasztalni meg nem 
szűnök."69 

Cserey Farkas esetében már ilyen zavartalan tiszte-
letről nem beszélhetünk. Az ő barátsága szorosan kapcso-
latos Kazinczy felfogásával. Ugyanazt a szenvedélyes elhi-
degülést is magában foglalja. 1804 május 23-án még nagy 
bizalommal felküldi Erdélyből Eckhartshausen Ferenc német 
író : „Duldung und Meschenliebe in rührenden Erzählungen" 
című művének általa készített magyar fordítását.70 Széchenyi 
Ferencnek akarja ajánlani. Nem pusztán anyagi okból, mert 
kész a nyomatás költségeinek fedezésére, hanem a gróf er-

- kölcsi súlyát kívánja az állami sajtóellenőrzés esetleges 
akadékoskodásánál. Az erdélyi sajtórendőrségen „különösen" 
átment ugyan, de Cserey nem akarja fordítását az erdélyi 
kisebb nyomdákra bízni. Ezért küldi fel a grófhoz.71 

A kézirat ügyében Miller intézkedett. Végleges választ 
azonban csak 1808. év elején küldhetett. A pesti cenzor 
tüzetes átolvasás után nem merte engedélyezni s így a „fels. 
Consilium" teljes ülése elé került. Onnan viszont Bécsbe 
küldték. — Széchenyi próbált ugyan közbejárni, de „ő fel-

68. Érdekes Budai Ézsaiás levele Széchenyihez, melyben kéri, 
hogy testvére munkáját „oly Nagy Névnek fénye alatt bocsájthassa 
a Magyar Közönségnek eleibe, mely az egész Magyar Nemzet szeretetét 
magához vonta." Ez — mint írja — „a legnagyobb ajánlás a Magyar 
•Közönségnek a Magyarokról és Magyarul szóló munkára" vonatkozólag. 
Sz. lvt. 1. 111. 56. a. 

69. Budai Ferenc említett munkájának ^Nagyvárad, 1804-5) Budai 
Ézsaiástól származó ajánló levelében 3—6 1. 

70. Magyar cím : Türelem és Felebaráti szeretet. 
71. 1804 máj. 23-i levél Valjavec i. m. 392-3 1. Ugyanebben a le-

vélben más munkákat is küld Cserey a könyvtár számára s felhívja a 
gróf figyelmét atyja két kisebb művének kinyomatására. Széchenyi 
alighanem elutasítólag viselkedett. A munkák máig sem jelentek meg. 
S ez bizonyára közrejátszott a fejleményekbea. 



ségének teljes akarattya" szerint ennek ellenére is a végső 
hatóságok a „mostani időnek környül álásokhoz éppen nem 
alkalmatosnak" minősítették. 

így a kinyomatásból semmi sem lett, csak a kézirat 
került az országos könyvtárba megőrzés végett. Erről 1806 
március 6-án ír Cserey Kazinczynak, aki közben a már em-
lített félreismerés alapján igyekszik a dolgot Széchenyi 
„vallásosságával" magyarázni s általában rossz színben tün-
teti fel. Az év végére már Cserey is így vélekedik. Ka-
zinczy sorai „háijogot vettek le szeméről." Most már látja, 
hogy „nincs veszedelmesebb intézet, mint az, melyet az 
excessive religiosus ember Istenének áldozni törekedik. 
Istenének, mert az olyannak minden bizonnyal más és talán 
egészen idegen Istene van." Nyíltan kimondja, ha így ismerte 
volna annak idején Széchenyit, nem ajánlotta volna neki 
fordítását s akkor most magyar kezekben forogna és világot 
látott volna ezen szép és igen hasznos könyv.72 

Később nemcsak személyében, de közéleti felfogásában 
is teljesen elfordul tőle. Egy év múlva pedig már így nyi-
latkozik : „utálom ocsmányságát Széchenyinek" . . . Hiába 
minden nagy embert szükségkép kísérnek ellenségei.73 

Széchenyi gróffal körülbelül egykorú támogatottjai mel-
lett nem hagyhatjuk ki egy egészen fiatal, de igen tehetséges 
férfiú hathatós pártfogolását sem: Ungvárnémeti Tóth 
Lászlóét. Bécsi orvosnövendék volt, de Kazinczy már ekkor 
nagyra becsülte.74 1 820-ban akarta letenni doktorátusát; 
ehhez azonban 600 forintra volt szüksége. Háromszázat az 
egri érsektől kapott, a többiért pedig „esedező levéllel" 
fordult Széchenyihez.75 

A gróf hallott már róla 76 és készséggel utaltatott ki 

72. Kazinczy lev. 4. k. 77. 1. és Cserey levele Kazinczyhoz 1806 
december 21-én. 4. k. 437-8 1. Később is így: „Széchenyi tehát nem az, 
akinek lenni gondoltam." U. o. 460 1. 

73. Levél Kazinczynak 1807 november 3-án. Kazinczy lev. 5. k. 
2. 1. 

74. Halála után Rumy Károlynak írta : „Der edle junge Mann war 
mir unendlich theuer. Unsere Literatur konnte keinen herbern Verlust 
leiden." — Kazinczy lev. 17. k. 284 1. 

75. Kazinczy lev. 17. k. 177 1. 
76. Már csak azért is, mert Tóth egyik „Öröm éneke" a Nemzeti 

Múzeummal volt kapcsolatos. Szinnyei i. m. 14 k. 418. 1. 



neki 300 forintot, ami lehetővé tette, hogy „dicsőséggel" 
megszerezze a doktorátust.77 A fiatal költő is ismerte Szé-
chenyi áldozatkészségét s bátran fordult hozzá, igaz ugyan, 
hogy félt a gróf veszedelmes betegségétől. „A mi Nagy Szé-
chénynk vizikórságban vagyon . . . Nagy oszlopunk ki fog 
benne dőlni . . ." írja Kazinczynak. Mégis egészen vá-
ratlanul néhány hónappal előbb halt meg, mint a nagybeteg 
mecénás. 

A többi Bécsben élő és csak félig-meddig magyar ki-
válóságokkal is felvette Széchenyi a kapcsolatot. Ilyennek 
számítható a hányatott életű Rumy Károly György is. Ka-
zinczy barátságával és nagyszámú levelével ajándékozta 
meg. Mégis szerencsétlen volt, mert ,,sem a magyar, sem a 
külföldi közönség nem tudott vele megbarátkozni ; ennek 
szemében hazafiatlan, német volt (csak 20 éves korában 
kezdett magyarul tanulni), amaz előtt pedig egy ismeretlen 
és idegenszerű kultúra exponense, amelynek érdekében 
harcolt".78 

Széchenyi Ferenccel ennek ellenére is hamar össze-
köttetésbe került. A magyar irodalom és saját szomorú sorsa 
láttán nagyon meg tudta becsülni a gróf pártfogását. 
1812-ben egy levelében írja : „Ew. Excellenz sind als ein 
Beförderer der Wissenschaften und Künste und als ein 
grosser Wohlthäter rühmlichst b e k a n n t . . 7 9 Egy évre rá 
pedig — a magyar irodalmat ismertető hivatásának megfe-
lelően — a Wiener Allgemeine Literatur Zeitung hasábjain 
ad hírt a magyar nyelvű közönségnek Széchenyi irodalom-
pártolásáról. 

Maga akkor érezte leginkább Széchenyi támogatását, 
mikor több kisebb műve és cikke után nagy háromkötetes 

77. Kazinczy lev. 17. k. 284 1. és 20. k. 463-4 1. — Máskor pedig 
ezt ír ja Kazinczy Rumynak : „Ungvár Némethi Tóth erhält eben jetzt 
den Doctorhut. Er muss 600 fl. dafür erlegen; die Hälfte erhielt er 
dazu von dem Erzbischof in Erlau, die andere Hälfte von Graf Szé-
chenyi . . Kazinczy lev. 17. k. 208 1. Ugyanígy Széchenyi Ferenc tette 
lehetővé segítségével („benignitate et libcralitate") Bácsmegyey Ferenc 
medicus-doktorságát, melyről Bácsmegyey egy leveléből értesülünk. Sz. 
lvt. 1. Ili. 55. a. 

78. Szögi Ferenc; Rumy Károly György a magyar irodalom ismer-
tetője. Budapest, 1934. 19 1. 

79. 1812 aug. 3-án Sz. lvt. 1. 111. 56, a. 



munkába fogott.80 Ebben felhagyott az általánosabb nemzeti-
ségi érdekek figyelembevételével s csak a magyar érdekeket 
szolgálta. „Monumenta Hungarica azaz magyar emlékezetes 
írások" címen történelmi forrás-gyűjteményt adott ki. Meg-
írását már keszthelyi tanárkodása alatt elkezdte. Talán Szé-
chenyi is már ebben az időben hallott először a műről. 
Annyi azonban bizonyos, hogy megengedte a mű második 
kötetének ajánlását és 300 forinttal ajándékozta meg a 
szerzőt.81 

Ez tette lehetővé a mű kiadását. Az előszót eredetileg 
Kazinczy írta meg e kötethez (aki közben kibékült Szé-
chenyivel). Szépen méltatta a gróf mecénási érdemeit. Va-
lami oknál fogva — mint már Kazinczy tárgyalásakor emlí-
tettük — mégis Rumy előszava látott napvilágot.82 

Széchenyinek e kései irodalompártolásában figyelemre-
méltó az, hogy erős vallásos iránya mellett is mily magasz-
tosan látta maga előtt a haza javát. Szóltunk arról, hogy 
ebben az időben jóformán kizárólag vallásos műveket támo-
gatott, de mikor látta, hogy a magyar történelem szempont-
jából mily fontos munkáról volt szó, készséggel támogatta 
az akkor még protestáns szerző tisztán világi müvét. Ezt 
sem szabad elfelejteni akkor, ha Széchenyi „vallásos gyen-
geségéről" akar valaki beszélni. 

A magyar-német közvetítők közül meg kell még emlí-
tenünk Engel János Keresztélyt. Ő különösen a könyvtár-
katalogusok ügyében tett sok szolgálatot a grófnak. Kapcso-
latukra levelezésük vet világot. Minden bizonnyal azonban 

80. 1811 júniusában pl. levél keretében küldi el német nyelvű föld-
rajzi és statisztikai Szótárát, melyet a gróf 100 forinttal viszonzott. Sz. 
lvt. 1. 111. 56. a, 

81. A Hazai és Külfölfi Tudósítások (1816. szept. 11-i 21. sz.) lel-
kendezve írja a legutóbbi dunántúli mecénások között : „ . . . Nagy Mélt. 
Gróf Széchenyi Ferenc Ő Excija, ki azon kívül is a' Nemzeti Bibiiothe-
kát valóban királyi bőkezűséggel neveli, mostanában T. Tudós Rumi Ká-
roly Urat a' Monumenta Hungarica nevü históriai gyűjtemény második 
részének neki ajánlásáért 300 forintokkal ajándékozta meg . . . örömmel 
. . . mondhatni (tehát) : Sunt Maecenates, non deerunt crede Marones." 
L. még Maçvar Kurir 1816. év i szept. 77-i (23. sz.) Told.-ban és Kazinczy 
lev. 14. k. 559. I. 

82. L. Kazinczy lev. 14. k. 517 1. Kazinczy „előbeszéde" a harma-
dik kötet elejére csúszott „megtévedésből"—némi változással.(V-Vlll. 1.) 



személyesen is ismerték egymást.83 S hogy Széchenyi a 
szegény gyógyszerészfiúnak legalább is kisebb dolgokban 
pártfogója volt s munkáját bőségesen jutalmazta, bizonyítják 
a leveleknek a „mecénáshoz" intézett sorai.84 

Engel írta a katalogusok első pótkötetének előszavát. 
Sőt felkérte a gróf éremgyűjteményének összeírására. Ez 
ugyan nem valósult meg, de a többi katalogus-kötet külföldre 
való szétküldésénél széles európai ismeretségével igen 
hasznosan közreműködött. — Széchenyi ugyanis annak 
ellenére, hogy sajátos tulajdonsága volt a személyes kap-
csolatokra irányuló hajlam, külföldi tudósokkal mégsem 
volt annyira ismerős, hogy e nagy munkát maga elvégez-
hette volna.85 Igen megbecsülte tehát Engel segítségét. Mégis 
1804 táján a tudós részéről egy kis elhidegülés tapasztalható, 
a nélkül azonban, hogy ez a további együttműködést meg-
szakította volna.86 

A könyvtárral s a katalógusokkal kapcsolatban nem lehet 
kifelejtenünk Széchenyinek egyik kedvenc tudós és költő 
tanárát a bécsi Theresianumban : Denis Mihály jezsuita atyát. 
Ő adta az első ösztönzést a grófnak a könyvek, írók és 
tudósok megbecsülésére és szeretetére. így tehát, ha nem 
is közvetlenül, de közvetve, ő is beletartozik Széchenyi 
irodalmi áldozatkészségének történetébe. Ő írta az országos 

83. Valjavec, Fritz: Johann Christian von Engels Briefe an den 
Grafen Franz Széchenyi. (1803—18U8.) Neue Heimatblätter 11. Jg. (Buda-
pest 1937J 120 1. 

84. Már a megszólításban is mindenütt szerepel: pl. „Hochzu-
ehrendster Herr und Mäcen !" vagy „Insonders hochzuehrender Herr und 
Gönner !" stb. 1. Valjavec fenti levélkiadása 122-132 1. 

85. Csak később lett a jénai tudós társaság, a varsói királyi iro-
dalmi társaság, a bécsi szépművészeti akadémia a, göttingai tudós 
társaság s egyéb egyesület tagja. 1. Fraknói i. m. 263. 1. és Bártfai Szabó 
i. m. 393 és 701 1. Engel munkássága Széchenyi mellett azért is értékes, 
mert visszatükrözi az akkori szellemáramlatok hatókörének határait is. 
Hazánkban ezidőben még a fetvilágosodás uralkodik. Csokonai „gessneri 
századról" beszél s számtalan adat igazolja Klopstock egykori magyar 
utókorát. (I Juhász Gergely O. S. B. : Klopstock magyar utókora. Buda-
pest, 1935.) A századfordulón uralomra jutó nagy nyugati eszmék még 
nem érintették a magyar köröket. Tudtunkkal a katalógusokból nem ke-
rült egy sem Weimarba s a romatikusok közül sem kapta meg senki 
(1. Valjavec német levélkiadása 121 1.). Széchenyi grófnak élete végén 
Bécsbe kellett mennie, hogy az új romantikus irány magához vonja s 
hogy ezt kelet felé terjessze. 

86. Valjavec anyagi elégedetlenséget sejt, melyet Engel 1806 no-
vember 11-én Tibolthnak írt levelében néhány célzás támogat. (129-30.1.) 



könyvtár könyvkatalogusának első bevezetését, melyben 
büszkén vallja tanítványának a nagy mecénás grófot.87 

Valami hasonló büszkeség, nemzeti önérzet és megbe-
csülés tűnik elő azokból a Széchenyihez — levél vagy költe-
mény formájában — írt sorokból is, melyek legtöbbnyire nem 
támogatáskérést, olcsó hízelgést vagy legalább is jutalom 
reményét tartalmazzák. 

Kisfaludy Sándortól pl. négy ilyen levelünk is van.88 

Minden önérdeken kívül egyedül a „Magyar Haza nagylelkű, 
nagyszívű és hatalmas Fiának" érdemeit magasztalja. Kis-
faludy minduntalan munkáinak megküldésével kedveskedik 
a grófnak ; vagy közvetlen neki, vagy „Őexcellentiája dicső-
ségének : a Nemzeti Könyvtárnak." A gróf szintén könyvet 
küld viszonzásul: Széchenyi György és Pál érsek levelezé-
sének 1807. évi kiadását. Az így szorosabbra fűzött kapcso-
latnak eredménye aztán az lett, hogy Kisfaludy bátran kö-
zölte a gróffal irodalmi terveit s ha közvetlen mecénáságára 
nem volt is szüksége, „a magyar nyelvet s a magyar litte-
raturát mindig alázatos tisztelettel ajánlotta hathatós kegyel-
mébe." 

Ugyancsak egyik munkája elküldéséről ad hírt Ver-
seghy Ferenc 1806 június 22-i levele is.89 Mindjárt az első 
sorok jellegzetes példái annak a viselkedésnek, ahogy majd-
nem minden író és költő közeledett a grófhoz. Felemlíti a 
a nagy tiszteletet, mely visszatartja minden alkalmatlanko-
dástól. Viszont ismeri Széchenyi „hazafiúiságát" (általában az 
irodalom-pártolás fogalma ebben az időben csaknem azonos 
volt a közvéleményben a hazafisággal!) Ez pedig arra kö-
telezi, hogy új munkáját elsőnek küldje meg neki.90 Sőt több 
példányt mellékel azzal a kéréssel, hogy azokat Festetich 
György grófnak Széchenyi továbbítsa, mert — mint írja — 
őt nem ismeri (tehát Széchenyit közelebbről ismerte). — A 
mecénás még ilyesmiben is segítette az írókat. Köszönő 
válaszában aztán szorosabbra fűzte Verseghy vei ismeretségét. 

87. 1. még Festetics György levele 1775 december 2-án. Fraknói 
i. m. 72. 1. 

88. Valjavec i. m. 394-6 1. 
89. Valjavec i. m. 393-4 1. 
90. „A magyar musának háladatos öröme Herculesnek amaz öntött 

képzeténn" 1806^ (Jórészt József nádorról szól.) 



Ez nagy elfoglaltsága miatt személyesen ugyan nem keres-
hette fel a grófot, de megható levélben nyilvánította „érzé-
keny háládatosságát." 

Verseghy és Himfy költője aránylag későn keresett 
közvetlen ismeretséget a gróffal. Mások már régebben meg-
szólaltak s gyengébb vagy tehetségesebb módon lantjukra 
vették Széchenyi életének egyes kimagasló eseményeit. 

Virág Benedek már 1791-ben, Széchenyi nápolyi útja 
előtt, ódában ajánlja az utasok védő angyalának pártfogá-
sába.91 

A főispáni beiktatással kapcsolatban 1798-ban pedig 
egész sora van az üdvözlő költeményeknek. Az új főispán 
közvetlen alattvalója, Sárközy István gondoskodott róluk. 
Csokonaiét — mint láttuk — ki is nyomtatta. Széchenyire 
vonatkozó nyilatkozatai azonban nem egészen helytállók, 
mert a komoly kötelességteljesítésre szorító elöljáró elleni 
kitörések nyomai láthatók rajta.92 

Sárközy közlése nyomán ismerjük meg a fiatal Kovács 
József balatonhídvégi református lelkész versét is, melyet 
1802 után írt. A „dicső Széchenyinek" égeti oltára tömjénét 
s lelkesedve hirdeti, hogy a „halhatatlanság gyémánt tor-
nácin vár rá az istenesedés." 93 

Ugyanekkor Berzsenyi Dániel is klasszikus formában 
ódát ír „gróf Széchenyi Ferenchez." Büszkén vallja : nagy 
dolognak kellett történnie, hogy Múzsája megszólal : semmi 
nem hívhatja énekre azt, csak „az istenibb erkölcs". Most 
sem Széchenyi kincsei, nem hivatali méltósága, nem birtokai 
késztetik énekre, hanem csak a Széchenyiben lakozó „pha-
rusi láng", egyéniségének kővára, mely „szent menedék 
minden igaznak és a bűnnek kegyes ostora." Ez az erény 

91. „vezessen . . . Rafael angyal . . ." „Gr. Széchenyi Ferenc ő 
excjának 1791." Virág Benedek Poétái munkái. Toldy Ferenc kiadása. 
Pest, 1863. 20-21. 1. Pintér Jenő szépen beilleszti ezt az ódát Virág többi 
művei közé, ahol „sorra bevonulnak az 1790—lb20-ig három évtized em-
legetettebb egyéniségei : Széchenyi Ferenc és Festetich György, két iro-
dalmi gróf; Ráday Gedeon és Gvadányi József, a két verselő'gróf stb." 
Pintér 4.-1. k. 214 1. 

92. Széchenyi „Maulmacher", ki „úgy bánik velem, mint szolgá-
jával." Kazinczy lev. 7. k. 278 1. és 13. k. 417 1. 

93. Egyébként átveszi Csokonaitól a „cenki nap" hasonlatot s több-
ször is kihasználja. Kazinczy lev. 12. k. 21-23 1. 



kelt iel s a „Corvin tárának" dicsőségét valósítja meg újra 
Széchenyi által.94 

Ugyancsak „Nagy Mátyásnak híres Könyv-Tárházát" 
emlegeti Orczy József báró, Orczy Lőrinc fia is válaszkölte-
ményében, melyet 1803-ban írt a „magyar hazának ajánlott 
könyvtárház Jegyző Könyveinek véle lett közöltetésére." 
Orczy nemcsak a politikában, de a versfaragásban is a már 
említett Fekete János grófot követte. Itt is az ő szokásos 
versformáján „magasztalja fogytig hízelgés nélkül" a nagy 
grófot.95 

Valóban szinte kifogyhatatlan a Széchenyiről írt költe-
mények száma. A mindkét magyar hazának távolibb részei-
ből is érkeztek versek vagy utalások. így az erdélyi Aranka 
György egyik költeményében elmondja, hogy „Batthyány, 
Bruckental, Teleki, Széchenyi stb. a nagy lelkű, magyar 
szívű más igaz Hérosok például elől mennek." 36 

Sok évre Széchenyi halála után pedig még maga 
Czuczor Gergely, a nagy bencés költő e gyönyörű két sor-
ral áldoz emlékének: 

„Mindened áldozatul haza oltárára tevéd le : 
Mindenedért mindent — nagy fiat — adtak egek," 

Végül röviden még utalunk a kor egyik híres gaz-
dasági írójára : Pethe Ferencre. Gazdasági munkáit rendre 
elküldötte a grófnak. „Vizsgálódó Magyar Gazda nevezetű 
tudósításához" 1813 októberében a „nagylelkű Pártfogók 
Segedelmét" kérte s így Széchenyihez „a hasznos Tudomá-
nyok Előmozdítójához 's Anyanyelvünk' erős Gyámolához" 
fordult.97 

Ugyanígy Szrógh Sámuel is több munkáját és kéziratát 
küldi, melyek közül egyet a gróf ki is nyomatott.98 

Legalább névleg meg kell említenünk Széchenyinek 

94. Merényi Oszkár dr. : Berzsenyi Dániel költői művei. Régi Ma-
gyar Könyvtár 39. sz. (Budapest 1936) 21 és 188-9. 1. L. még Kazinczy 
lev. 6. k. 357. 1. 

95. Morvay Győző : Báró Orczy József verse Széchenyihez. Ma-
gyar Könyvszemle. 1905. évf. 92-94 1. 

96. Kazinczy lev. 3. k. 252-3, 274 és 538 1. Arankának Széchenyi-
éhez hasonló nyelvi törekvéseiről már máshol szóltunk. 

97. Sz. lvt. I. 111. 56. a. 
98. Sz. lvt. I. 111. 56. a. 



Paintner Mihállyal és Pálya Istvánnal való meleg barátsá-
gát ," Ribai György, Ráth Mátyás, Bolla Márton, Horányi 
Elek és Rájniss József ismeretségét. 

Igen sokan küldtek könyveik közül néhányat hálából a 
grófnak : így pl. Boda József, Budai Ézsaiás, Fábchicht Jó-
zsef, Jordánszky Elek, Knaisz Mihály, Kondé József, Kónyi 
János, Kölesy Vincze, Mátyási József, Mócsi Elek, Molnár 
Borbála és még sokan mások.100 

Még érdekesebb azoknak a szerepe, akik kézirataikat 
küldik Széchenyi Ferencnek azzal a kéréssel, hogy a gróf 
tegye be a Bibliothékába. Legtöbbje készséggel felajánlja, 
hogy ha a nemes mecénás „meg akarja segélleni kegyesen 
tsekélységüket", bocsásson egyet-mást közzé belőlük. 
Deák Dániel egyszerűen kimondja : „én egy mecénást kere-
sek." Andrád Sámuel, Décsy Antal, Knaisz Mihály, Mátyási 
József, Mócsi Elek, Vályi Klára és mások is hasonlóképpen.101 

Pontosan és kimerítően megállapítani Széchenyi Ferenc 
gróf mecénásságát ezeknél sem lehetséges — a munkák je-
lentéktelensége, a gróf szerénysége és egyéb okok miatt. 

A többieknek — még sokaknak — nevét pedig még 
említeni sincs módunkban, hiszen oly nagy anyagról van 
szó, — csak az öreg gróftól „gyermekei bátorítására" össze-
állított „rész szerént kérő, rész szerént köszönő levelek" s 
a „tudósoknak leveli" száma közel 1250,102 — hogy az erős 
kiválogatás elkerülhetetlen volt. 

De az eddigiekből is kitűnik, hogy nem hiába alkal-
mazta Tertina Mihály nagyváradi professzor Széchenyiről írt 
hosszú költeményében a nagy grófra az összes klasszikus 
irodalompártolók nevét.103 

99. Mindkettőnek köszönő levelei Sz. lvt. I. 111. 56. a 
100. Levelezés alapján. Sz. lvt. I. 111. 56. a. és b. 
101. Sz. lvt. I. Hl. 56. a. és b. 
102. Sz. lvt. I. 111. 55. a, b, 56. a, b. 
103. Egy helyen pl. „Fabricius, Cicero, Maecenas, Pollio, Phoebus." 

Sz. lvt. I. 111, 56. a 



9. Á bécsi romantikus kör. 

Széchenyi Ferenc gróf tántoríthatatlan jellem s függet-
len hazafi. Életének minden pillanatában, ha lelkiismeretével 
kell ellentétbe kerülnie, inkább lemond minden méltóságá-
ról, de nem akar elvein keresztülgázolva érvényesülni. 

1806-ban már másodszor adja be lemondását a király-
nak. Szemének nagyfokú gyengesége s más betegségei al-
kalmas ürügyek erre. A király azonban nem fogadja el. 
Továbbra is tevékenyen szerepel tehát a közéletben (az 
1806-i országgyűlésen az udvari párt vezérszónoka, vasme-
gyei főispáni adminisztrátor lesz, megkapja az aranygyapjas-
rendet stb.). Minden alkalmat felhasznál azonban a visszavo-
nulásra. 1808-ban végre a király elfogadja lemondását két 
személynöki állásáról s 1811 június 12-én felmentik összes 
hivatalától. Az év augusztusán a pozsonyi országgyűlésre 
már el sem megy.1 

Nemsokára Pestről Bécsbe teszi át állandó téli lakását. 
Egyideig az Űri-utcában lakik ; 1814-ben pedig a Landstrassén 
vásárolt nagy házába költözik. A nyári hónapokat viszont 
ezentúl is Cenken tölti. 

Nemcsak tartózkodási helye változik meg ebben az idő-
ben, hanem mecénásságának új lehetőségeivel ennek egész 
arculata is. Hiszen Bécs ekkor egészen kiváltságos szerepet 
játszik a magyar szellemi életben. A 18. és 19. század min-
den nyugati mozgalma elsősorban Bécs közvetítésével jut 
el hozzánk. Természetes, hogy Széchenyi Ferencnek ez a 
második huzamosabb idejű bécsi tartózkodása éppúgy nem 
marad nyom nélkül lelkében és cselekedeteiben, amint első 
ottléte — tanulóévei — is elhatározó hatással voltak életére. 

Könyvtárának ügyei minden időben szívén feküdtek. 

1. Fraknói i. m. 252-3 ; 270-1 1, 



Sokat törődik ezzel nehézségek, meg nem érdemelt táma-
dások és fájdalmak ellenére most is. 

Az írókkal való kapcsolatát, személyes vagy még inkább 
személyi irodalompártolását viszont e korban felváltja az 
eszme mecénássága. Mind jobban egy irányban érez szük-
séget, ezért lelkesedik s erre áldozza fel anyagi támogató 
erejét is. Nem tűnik ugyan el előtte az íróegyéniség (a költő-
egyéniség tiszteletének beszédes példáját láttuk Csokonai-
nál!), sőt ebben az időben kerül a legközvetlenebb, leglel-
kesebb s legbizalmasabb barátságba a bécsi katolikus ro-
mantika nagy költőivel (Wernerrel, Schlegel Frigyessel stb.), 
mégis nem egyes írók támogatása már a célja. A Bécsben 
meginduló és a romantikából táplálkozó, de abból kinövő 
katolikus restaurációs eszme általános egyházi s magyar ér-
dekeinek szolgálatába állítja nagy tekintélyét s anyagi erejét. 

Mindig fejedelmi egyéniség volt. Tudták ezt a magyar 
literatura munkásai. Ezért vonzódtak hozzá. Életének eb-
ben az utolsó szakaszában azonban megcsappant még a sze-
génysorsú literatorok bizalma is. Széchenyi lelke mélyéig 
hatoló meggyőződése szerint egyre hangosabban hirdette 
aulikus érzületét s mély vallásossága is egyre szögesebb el-
lentétbe került a liberális divatáramlattal. A kor elnyoma-
tástól rettegő s felvilágosodást hirdető magyarjának hang-
súlyozottan ellenzéki volta természetesen nem szívlelte sem 
az előbbit, sem az utóbbit.2 — Széchenyit magát pedig anyagi 
erőinek fenyegető kimerülése kényszerítette óvatosságra.3 

Mindezekhez hozzájárul az, hogy a nagy gróf megis-
merkedik ez időben Bécs lelki életének legnagyobb alakjá-
val : Hofbauer Szent Kelemennel. Körülöttük jegecesedik, 
kristályosodik ki az a sajátos romantikus és mégis romanti-
kát meghazudtoló egynemű lelkiséggel bíró társadalom, mely 

2. Már az 1806-i országgyűlésen elégedetlenkedtek aulikussága 
miatt; somogyi alattvalói csaknem lázadásban törtek k i s ennek királyi 
elnyomását csak fogcsikorgatva tűrték ; a könyvtár ügyeiben Miller ké-
sőbbi igazgató kellemetlenkedett, ahol csak tudott ; ismerősek Kazin-
czynak intrikái is stb. Fraknói i. m. 260, 263-70 ; 281-98 1. 

3. 1775—1814-ig terjedő időben a pénztári naplók csaknem 4 mil-
lió forint kiadást jeleznek a napi szükségleteken kívül. A birtok adós-
sága is 2 millió forinton felül állt. Ezért volt az, hogy fiainak — így 
Széchenyi Istvánnak is — költekezéseit katonaéletükben igen rossz né-
ven vette (nemcsak nevelési szempontból). Fraknói i. m. 320; 316-8 1. 



a grófot utolsó éveiben teljesen elfoglalja. Hofbauer atya a 
szellemi vezér, Széchenyi pedig a társadalmi s anyagi ösz-
szetartója az érdekes múltú, hányatott életű, de egy-cél-fű-
tötte lelkes gárdának. 

Tudjuk, hogy a német romantikának egészen sajátos 
életszükséglete volt a meleg barátiasság alapján álló irodalmi 
körök alakítása (pl. jenai, drezdai, heidelbergi, berlini kör, 
vagy éppen az egyházi téren is működő Görres-kör stb.). A 
A romantikus lélek minden mozgalmassága a túlfűtött egye-
diség és a közösség rajongásának sarokpontjai között inga-
dozott.4 S míg amaz az „én" korlátlan uralmát, addig ez a 
világpolgárságot, világegyháziságot s a barátokhoz való szen-
vedélyes ragaszkodást célozta.5 Megtagadták volna tehát ro-
mantikus voltukat azok az írók, akik a 19. sz. elején leg-
nagyobbrészt Németországból Ausztriába s annak fővá-
rosába jöttek, ha romatikus barátságukból ú j csoportosulás 
nem fejlődött volna. Már pedig minden változásuk ellenére 
sem tagadták meg azt, — csak továbbfejlődtek. Természete-
sen ebben a jellemző vonásukban is. S ez a fejlődés volt 
egyik oka annak, hogy ebben az esetben a személyes ba-
rátság mellett felhagytak az alaki kör gondolatával. 

Széchenyi Ferenc életének s irodalompártolásának utolsó 
öt-hat évére fontos mindennek ismerete. Ő családi magyar 
hagyományain nevelkedett föl. Európai műveltségre tett szert. 
De irányzódása inkább Anglia, mint Németország felé szólt. 
Hivatalai meg annyira lekötötték, hogy nem tudott kora 
áramlataiba teljesen belekapcsolódni. Éppen ezért az ő meg-
jelenésével aránylag idegen elem került a romantikus „ba-

4. Th. Litt: Ethik der Neuzeit (Mensch und Charakter. Handbuch 
der Philosophie.) Kiadja A. Baeumler és M. Schroeter. Abt. 3. 193 i. 124 1. 

5. V. ö. Anton L. Mayer: Liturgie, Romantik und Restauration. 
(Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 10. (1930.) Münster in Westf.) 100 1. 
Széchenyi Ferencnek egyik legjobb bécsi ismerőse: Schlegel Frigyes 
önmagát a barátság kielégíthetetlen bestiájának — „in der Freundschaft 
unersättliche Bestie" — nevezte. (L.Paul Kluckhohn: Persönlichkeit und 
Gemeinschaft. — 1925. 21 1.) A romantikus barátság különben egész sa-
játos kapcsolat. A testvérek vérségi kapcsolata és a házassági kötelék 
a romantikus felfogás szerint csak alap és alkalom, hogy szellemi test-
vérbarátság fejlődjék ki. Nos ilyen szellemi barátság közpotjába került 
a nagy mecénás is. Thienemann i. m. 247-8 1. 



rátok" közé.6 S ez a második ok, amiért a bécsi katolikus 
romantika írói nem alkottak szoros értelemben vett irodalmi 
társaságot. 

Ehhez járult azonban még az is, hogy az akkori joze-
finista rendőrállam nyugalmának megtartását a hivatalos 
tényezők a legerélyesebben biztosítani akarták. Ellene álltak 
tehát minden olyan próbálkozásnak, melynek mélyebb gyö-
kerei, pláne lelki, vallási és egyházpolitikai céljai lehettek.7 

Nem új egyesülettel vagy körrel, hanem baráti össze-
jövetelek rendszeresített sorozatával állunk itt szemben. Szem-
beötlő magyar alkalomszerűséget önkéntelenül is az adott 
az összejöveteleknek, hogy a magyar póstanapokon, hétfőn 
és pénteken tartották.8 

Hogy mikor ismerkedtek meg egymással, még nincs 
mindenkire nézve eldöntve. A két vezéregyéniség : a gróf és 
a redemptorista szerzetes első találkozásának időpontja sem 
egészen biztos. Hofer legkésőbb a bécsi kongresszus (1814 
szept.—1815 júl.) idejére teszi a barátság kezdetét.9 Való-
ban ebben az időben kezdődik Széchenyi életében egy oly 

ti. Schweitzer szerint Széchenyi Ferenc királyhűségével, bátor ha-
zavédésével, hősies áldozataival, nemes embersegítésével, irodalompár-
tolásával, művészetnek és tudománynak szentelt eietével született ro-
mantikus volt. De ő is hozzáteszi, hogy nem vonta le a romantikából a 
végső következtetéseket. B. W. Schweitzer : Kirchliche Romantik. (His-
toriscne Jahrbücher der Gorresgesellschaït) München 1928. 400 1. 

7. így is igen hamar gyanúsak lettek. A nagyszámú rendőrjelen-
tésből látható, mennyire szemmel kísérték működésüket. (L. Polizey-Ak-
ten. Staatsarchiv des Innern und der Justiz. Wien — ezekre az évekre 
vonatkozólag.) Hofbauer személye — redemptorista szerzetes lévén — 
különben sem volt kívánatos a hivatalos körök előtt. Metternich egyik 
levelében „egyházi Cliatanbriandoknak" gúnyolta őket. (Wittichen-Salzer: 
Briefe von und an Friedrich von Gentz. München, 1909. III. Bd. 410 1.) 
S tulajdonképpen csak Széchenyi nagy tekintélye, régi érdemei — és 
esetleg barátjának, Hudeiist államtanácsosnak közbenjárása — miatt 
nem kellemetlenkedtek többet a rendőrség részéről. V. ö. Gillemot i. m. 
28. 1. 

8. Job Sebestyén császári és királyi udvari káplán minden leve-
lében, mely valamelyiküknek szól, üdvözli a „Montägler und Fretägler"-
eket. Gillemot i. m. 21, 23 1. 

9. P. Dr. Hofer, Johannes: Der heilige Clemens Maria Hofbauer. 
Freiburg i. Br. 1923. 298 1. De előbb is lehetett, hiszen Hofbauer már 
1808 óta dolgozott s híres volt Bécsben. Első biztos adat Schlegel 
Frigyesnének Frankfurtban tartózkodó urához írt levelében, mely 
szerint 1815 decemberében a Széchenyi házában rendezett adventi elmél-
kedéseken (melyet Werner tartott) Hofbauer Szt. Kelemen is meg-
jelent. Eckardt Johannes : Clemens Maria Hofbauer und die Wiener Ro-
mantikerkreise. Hochland. 8 Jhg. Bd. I. 188 1. és Breznay Béla dr. ; A 
modern kor hajnalán. Budapest 1912. 406-7 1. 



erős és eleven tevékenykedés, mely csak Hoíbauer hatásá-
val magyarázható. A konvertita-mozgalom nagy munkása, a 
szentéletű pap, a már régen buzgó, katolikus életet élő gróf 
„megtérését" nem munkálhatta. Széchenyi vallásossága azon-
ban eddig inkább passziv hit volt, de aktivitását (elsősorban 
egyházpolitikai és hitéleti aktivitását) Hoíbauer által nyerte, 
így tehát a szent Széchenyinek nemcsak vallásos irányát 
módosította és szilárdította meg, hanem irodalompártolásá-
nak is ú j ösztönzést, új és igen erős indító okot s egészen új 
területet adott. Ezért kell vele kissé bővebben foglalkoznunk.10  

Hofbauer volt az, aki legtöbbet érintkezett a gróffal, de 
nem kevésbbé szoros barátság fűzte a többihez is.M Első he 
lyen kell említenünk a jenai romantikus kör egyik hősét: 
Schlegel Frigyest és nejét Dorottyát. Ők valóban „romati-
kus" élet után kerültek Bécsbe. Itt a katolikus romantika és 
restauráció vezető egyéniségeinek számítottak. 1815 októbe-

10. Iványi-Grünwald Béla megállapítását: „Széchenyi Ferenc val-
lásossága sohasem tudott megtelni szociális tartalommal", nem úgy kell 
értenünk, hogy minden „humánus, emberi érzés" hiányzott volna „re-
meteszerű, antiszociális vallásosságából" (mint Hermann érti), hanerct ez 
csak egy jellemző megkülönböztető fiának, Istvánnak sajátosan társa-
dalomjavító, szociális és univerzális lelki összetételétől, amelyet az apa, 
még Hofbauer hatása alatt sem ért el teljesen. Dr. ifj. Iványi-Grünwald 
Béla : Gr. Széchenyi István Hitel (Magyarország újabbkori történetének 
forrásai) Budapest 1930. 200 1. Hermann Egyed 0 . Praem. Gróf Széche-
nyi Ferenc. Korunk Szava 1936 évf. 137 1. Ifj. Iványi-Grünwald Béla; 
Széchenyi István vallásosságának kérdése. Regnum. Egyháztörténeti év-
könyv. Budapest 1937. 271-3 1. 

11. Hetenként kétszer ebédre hívta meg őt (a gróf;, ilyenkor min-
dig kocsiján hozatta házához és vitette vissza a kolostorába. A szigorú 
életű szerzetes kerülte a világias szórakozásokat, de szívesen jelent meg 
Széchenyinél, akinek körében vallásos tárgyakról folyt a társalgás és 
jótékonyságának gyakorlásában támogatásra számíthatott. Fraknói i. 
m. 347.* Nem volt mágnáscsalád Bécsben, amelynek körében szentünk 
és az ő ügye oly otthonosan érezhette magát, mint Széchenyi Ferenc 
gróf házában, aki „még házát, vagyonát, asztalát és kertjét is megosz-
totta Hofbauer atyával és az ő szerzetestársaival, illetve jelöltjeivel." 
Széchenyi házában voltak az összejövetelek, kertje mindig nyitva állt 
Hoíbauer előtt s a hét meghatározott napjain vendégsége után „szegé-
nyei és fiatal emberei számára való kedves harapnivalókkal ugyancsak 
megrakodva érkezett mindig haza." Breznay i. m. 404, 406-8 1. — A pá-
ter oly gyakran járt a Széchenyi-házba, hogy a rendőrség azt hitte, 
hogy ott lakik. („P. Hofbauer woht in der Vorstadt bey den blinden 
Grafen Seczéni dessen Vorleser er ist" — Polizei-Akten, i. h. 1982 szám 
1815 szept. 29.) Hofer i. m. 3u0 1. 



rében Ismerkedtek össze s csakhamar meleg barátság fejlő-
dött közöttük.12 

Ugyanígy a kölcsönös tisztelet és szeretet fűzte Széche-
nyiékhez Werner Zakariást is. Hányatott élete után szintén 
mint korvetita az akkori Bécset valósággal lázba hozta hit-
szónoklataival.13 Magyarokkal s Magyarországgal is nem egy-
szer közvetlen kapcsolatba került látogatásai során.14 — Amet-
ternichi idő egyetlen bécsi politikai napilapját : az „Österreichi-
scher Beobachtert" szerkesztő Pilat József Antal pedig hi-
vatásával kapcsolatban jutott közelebb a magyar lélekhez. 
Ő is gyakori látogatója volt a gróf házának s mecénásságá-
ban is segítette. Pártfogoltjait — szegény újságírókat — 
ajánlotta Széchenyi támogatásába, az viszont szívesen jut-
tatott barátjaitól írt cikket Pilat lapjába. Ezek természetesen 
meg is jelentek s ismét adatot nyújtanak Széchenyi ter-
mékeny s pénzadományon jóval túleső irodalompártolására. 

Egészen közel jutott még hozzá Passy Antal és test-
vére György is. Az előbbi a gróf felolvasója,15 az utóbbi pe-
dig az alább említendő vallásos kölcsönkönyvtár vezetője és 
az „Ölzweige" vallásos szépirodalmi lap szerkesztője volt.16 

Tekintélyes szerepet vitt a baráti körben és Széchenyi 
Ferenc mellett még a magyarok is második vezérnek ismer-
ték el a tevékeny báró Penkler Józsefet. — A többiek többé-
kevésbbé szintén élénk kapcsolatban voltak Széchenyivel. 
Név szerint említsük meg a világiak közül: Klinkowström 
Frigyes Ágost neves pedagógust, Müller Ádám állambölcselőt, 

12. Bleyer Jakab : Gróf Széchenyi Ferenc és Schlegel Frigyes, 
Budapesti Szemle 150. k. 427 1. Vagy Széchenyi Ferencné unokahuga, 
Zichyné vagy Hofbauer ismertette meg őket egymással. L. még Bleyer 
Jakab: Friedrich Schlegel am Bunderstage in Frankfurt. — Ungarische 
Rundschau 2. (1913) évf. 650 1. — Dorottya férjének frankfurti tartózko-
dása alatt, míg utána nem mehetett, Széchenyiéknél lakott. Engel Mária: 
Dorothea Schlegel bécsi évei. Budapest, 1918. 46. L. — Gillemot i. m.20 1. 

13. Eckardt i. m. 184—192 1. 
14. Többször járt Pinkafőn (sok levelét innen keltezte: Briefe des 

Dichters Friedrich Ludwig Zacharias Werner. Hgb. v. Dr. Oswald Floeck 
2. Bde. München 1914 ), ahol az özvegy Batthyányi grófnénak, — kinek 
gyóntatója volt, — magaalapította kolostora állott. (TÍankó József: Hof-
bauer Kelemen Mária, Magyar Sión. 1865. 98. 1 ) Nemcsak itt, hanem pl. 
Szombathelyen is sikerrel prédikált. Itt magának Somogyi Lipót püs-
pöknek is megtetszett. Gillemot i. m. 24. 1. 

15. Pap akart lenni s Széchenyi kész volt Fischer egii érsek sze-
mináriumában elhelyezni. De máskép történt. 

16. Gillemot i. m. 24-5 1. 



Hormayr József történetírót és Collin József Henrik írót, 
az egyháziak közül pedig Melfferich József Antalt (huzamo-
sabb ideig volt Széchenyi vendége), Jób Sebestyén udvari káp-
lánt, Veilli János Emanuel egykori zsidó orvost, s ezeken 
kívül még a rossaui szervita perjelt, a gróf gyóntatóját, Allioli, 
Zängerle és Ziegler professzorokat.17 

A gróf rajtuk kívül is mindig sok baráttal és ismerős-
sel dicsekedhetett. Érdekes, milyen sok esetben indul 
meg a barátság könyvek kölcsönzése és ajándékozása út-
ján ; tehát bizonyos szempontból irodalmi s mecénás-mó-
don. — így pl. Széchenyi barátja s mozgalmuk lelkes 
támogatója lett Severolli Antal Gábor bécsi nuncius is. 
Már első Széchenyihez intézett levelében könyveket, ka-
talógusokat köszön, könyveket küld és egy vallásos mű 
terjesztésekor vevők gyűjtésére számít.18 Később is szinte 
minden leveléhez könyveket (a fennmaradt levelek alapján 
több mint negyvenet) juttat Széchenyihez kérvén, hogy 
szétosztásuk előtt köttesse be őket.19 Széchenyi természetesen 
hasonló küldeményekkel válaszol és többször sikerrel segít 
pártfogoltjain Severolíi támogatása alapján.20 

Ugyancsak könyvküldéssel indul meg Széchenyi barátsága 
a Slolgerg grófokkal is. Frigyes Lipót felesége Zsófia ír 
először. Közvetlen célja az, hogy könyveket juttasson Szé-
chenyi családjának nőtagjaihoz. Az így megindult levelezés 
után irodalmi szempontból is egészen megnövekedett, úgy-
hogy a költő-grófok saját munkáikért nemcsak a Széchenyi-
katalogusokat kapták meg, hanem más Széchenyi mecénás-
ságán született műveket is.21 Ezenkívül a levelek alapján a 

17. Gillemot i. m. 22—25 1. : Engel i. ra. 21 1. — A sort lehetne még 
folytatni Silbert, Madlener, Stocker plébános stb. neveivel is. 

18. 1811 május 9-én. Sz. Ivt. I. III. 54. c. 
19. Gillemot i. m. 26 1. 
20. Több diétán volt Magyarországon. Megismerte, megszerette a 

magyarokat. Legtöbbször csak „la buona nazione Ungherese" vagy 
„buoni Ungheresi"-nek nevezte őket. V. ö. Meszlényi Antal : Severoii 
bécsi nuncius egyházpolitikája (1802—1816J főtekintettel Magyarországra. 
Budapesti Szemle 225 k. 241-2 1. 

21. Sajnos teljesen világos kép ez irányban nem áll előttünk, mivel 
Széchenyinek a Stolbergékhez írt levelei nincsenek kiadva s a szász-
országi Braunában levő Stolberg-Ievéltár sem hozzáférhető egyelőre. A 
többire vonatkozólag 1. Bleyer Jakab : Friedrich Leopold Graf zu Stol-
berg und Graf Franz Széchenyi. Volkstum und Kulturpolitik (Eine 
Sammlung von Aufsätzen hgb. v. H. Konen und J. P. Steifes.) Köln 1932. 
431—442 Í. 



mecénás megismeri jobban a konvertita miinsteri írónak 
munkásságát s eszmekörébe illesztve igyekszik azt terjesz-
teni.22 Ezért került számos munkájáról ismertetés és több 
apróbb cikke a Széchenyi alapította irodalmi és hitéleti 
folyóiratba; az „Őlzweige"-be.23 

Bármennyire tisztelte azonban Széchenyi Stolgergéket, 
személyes találkozásra nem került sor. Ugyanígy volt a 
hányatott életű, sokszor támadott Sailer püspökkel is. A gróf 
sokat fáradozott a püspök „rehabilitálásán" (még pedig si-
kerrel, amint ezt Gillemot művében szépen kimutatta). Köz-
vetlenül, meg Weinhofer pinkafői plébános közvetítésével 
még sokáig érintkezésben maradtak. A gróf gondosan meg-
őrizte a Sailertől kapott leveleket és könyveket. Egyik 
munkáját magyarra is fordíttatta s kiadta. Sőt a többi Saiier-
mü magyar közrebocsájtását is szándékolta; a püspök sze-
rénysége azonban kitért ez elől. így az említett magyar 
fordításon kívül csak Sailer meggyőződését és elveit pon-
tokban leszögező terjedelmesebb levél latin fordítását nyo-
matta ki Széchenyi s küldte meg többek közt magyar püs-
pöki karnak is.24 

A magyar püspöki karral különben amúgy is élénk 
kapcsolatban állott a nagy mecénás. Sokszor felhasználta 
ismeretségét mind egyházpolitikai törekvéseinek elősegíté-
sére, terjesztésére, mind pedig irodalompártolása érdekében. 
Ki kell emelnünk közülük Széchenyinek egykori bécsi ta-
nulótársát, a nagy mecénás egri érseket, br. Fischer Ist-
vánt (itt ismét tetemes könyvajándékozásokkal találkozunk ; 
Széchenyi apránkénk több mint 500 kötetet küld Egerbe ; 
egyszer pedig vallásos munkák bő katalógusát, melyben 

22. Pl. Stolberg 1816 nov. 19-i levele közli a két Stolberg-testvér 
irodalmi tevékenykedésének teljes lajstromát. Bleyer : Stolberg und 
Széchenyi i. li. 439—40 1. 

23. PL Stolberg szép haláláról is megható tudósítást olvashatunk 
benne. Gillemot i. m. 44—45 1. így jutottak művei hazánkba is, ahol pl. 
Weihofer pinkafői plébános igen lelkesedett értük, — amiut naplóiból 
kitűnik. 

24. Gillemot i. m. 34—40 1. Kéziratos magyar fordítások azonban 
voltak. Így pl. Vidovics Áíroston 1824-ben Pápán lefordította Sailernek 
maximáit és Sambuga-életrajzát „Némelly Jegyzések" címmel. L. bőveb-
ben : Dr. Szalay Jeromos ; Vidovics Ágoston, (Különlenyomat a pápai Szent 
Benedek-rendi kat. Szent Mór gimnázium 1939-40. évi Évkönyvéből) 9, 
13 és 14 1. 



jelzi, miket szerezzen be okvetlenül az érsek25) és a szintén 
régi ismerős szombathelyi főpapot: Somogyi Lipótot. 

Ők ketten képviselték maradéktalanul — anyagi hozzá-
járulással is — Magyarországon Széchenyiék törekvéseit. 
Kettőjük között Jordánszky Elek esztergomi kanonok, ké-
sőbb finnini püspök volt igen sokszor a közvetítő. Teológiai 
doktor, jeles író és nyelvismerete alapján sokoldalú fordító 
lévén, jól ismerte a vallásos irodalmat.26 Munkái mellett a 
vallásos kölcsönkönyvtárral kapcsolatban is hasznos taná-
csokkal segíthette a gróf pártfogó munkáját.27 

Lelkesen belekapcsolódott még az új egyházi mozgal-
makba és törekvésekbe Weinhofer József is. Élete végéig 
Pinkafő plébánosa volt, de kiterjedt levelezése s tekintélyes 
könyvtára megmentette a teljes elzárkózottságtól és elma-
radástól. Széchenyi leánya, Franciska élt özvegy korában 
plébániája területén. Alighanem ő ismertette meg a plébá-
nost atyjával, aki aztán a pinkafői iskola és plébánia gazdag 
jótevője lett.28 Weinhofer pedig élénk részt vett Széchenyi 
terveiben. Könyvekre hívja fel a gróf figyelmét. Széchenyi 
aztán tovább ajánlja s így egy-egy vallásos könyv kézről-
kézre jár s mélyebb nyomokat hagy.29 

Könyvek, folyóiratok, röpiratok ajándékozása és való-
ságos köröztetése annyira gyakori, hogy szinte jellemző 
mozzanatnak tekinthetnők. A mecénás-munkának ez a módja 
(sokszor a könyv saját kiadású ; máskor nagyobb példány-
szám megvásárlása jelenti a pártfogást; ismét máskor maga 
a terjesztés már irodalompártolás) érdemes volna pontosabb 
kinyomozásra is. Ez azonban már terjedelme miatt is külön 

25. „nagy örömmel is vettem Ama megjegyzett Könyveket, mely-
lyek Excellenciádnak bölcs és a dolgokhoz értő ítélete Szerént méltón 
meg-különböztettek és ki-választattak, már némely részről ösmérem, s' 
Excellentiádnak fontos ítélése után, még jobban becsülöm és azoknak, 
a mellyek könyv-táromban még nem találtattnak megszerzések iránt 
rendelést is tettem." Fischer érsek levele Széchenyihez 1816 nov. 2. Sz. 
lvt. I. III. 54. a. 

26. Szinnyei i. m. 5. k. 635—6, irodalmi munkássága erősen hiányos. 
27. Külön iatin tervezetet is állított össze számára e címen : „Ins-

titutum pro Bibliothecis Parochialibus in Hungaria" — Gillemot i. m. 52.1. 
28. Erstes Schulprotocoll der Pfarre Pinkafeld. Pinkafői plébániai 

levéltárban. Gillemot i. m. 36. 1. 
29. Pl. Sailer „Sambuga, wie er war" c. munkájára. Weinhofer le-

vele 1816 nov. 11. Gillemot 53. 1. V. ö. az előző lapon 24. sz. jegyzettel. 



tanulmányt kíván.30 Legyen elég most csak egy jellemző 
esetre utalunk : Schlegel Frigyesék megismerkedésük után 
következő napon már könyvküldeménnyel — Baader Ferenc 
munkájával — kedveskednek a grófnak.31 

Pedig ezt csak eszközként használták céljaikhoz. Szé-
chenyinek és a köréjük csoportosuló íróknak, politikusok-
nak és papoknak törekvései legnagyobbrészt ugyanis inkább 
egyházpolitikai jellegűek voltak. Itt léptek túl a körhöz tar-
tozó legerősebben romantikus egyéniségek is a romantikán 
s tűzték ki a restaurációnak, a katolikus állameszme érvényre-
jutásának céljait szemük elé. Főelvük a felvilágosodással és 
forradalommal szemben az arisztokráciának, a monarchiának s 
a hierarchiának megerősítése volt.32 Ez utóbbinak érdekében 
küzdöttek többek közt a jezsuita rend visszaállításáért, Sailer 
püspök helyzetének tisztázásáért, a német államegyház le-
hetetlenné tételéért és a magyar püspöki kar ellen irányúló 
vádaknak tények kimutaíatásával való eloszlatásáért. — Nagy 
munka volt ez. Teljes eredményt éppen ezért egymaguk nem 
érhettek el. Terveiket, elgondolásaikat minden módon terjesz-
teniük s népszerűsíteniük kellett. Erre szolgáltak folyóirataik, 
kölcsönkönyvtáruk, könyvkiadványaik és azok ingyenes 
szétosztása. Vegyük tehát ezeket sorra. 

A Széchenyi-körrel kapcsolatban álló folyóiratok közül 
legfontosabb a hetenkint kétszer négy lap terjedelemben meg-
jelenő „Ölzweige", az alább tárgyalt vallásos kölcsönkönytár 
megvalósításának segédeszköze. A könyvtár tagjai ingyen 
kapták, mert anyagilag életében teljesen a gróf fedezte s 
halála után a könyvtárnak felesége után biztosított összeg-
ből utaltak ki magfelelő mennyiséget 1823 decemberéig. 

Célkitűzésében „a vallásos költészet" szerepelt — „Zeit-
schrift für religiöse Poesie", — de elbeszéléseivel s ismerteté-
seivel nem csupán a vallásos élet elmélyítésére szolgált, 
hanem a könyvtár propagandája s a kör törekvéseinek 
Hofbauer atya szellemében népszerűsítője is volt. 1819—1822 

30. Részben feldolgozta Gillemot i. m.-ben. 
31. Gillemot i. m. 20 1. — Széchenyi is alighanem könyveket kül-

dött Schlegelnek mindjárt az első találkozás után. Erre vonatkozhatik 
Schlegel Frigyes első levelének „die übersandten" szava. Bleyer: Fr. 
Schlegel am Bundestage in Frankfurt i. m. 650 1. 

32. L. bővebben Baxa, Jakob : Gesellschaft und Staat im Spie-
gel deutscher Romantik. Jena, 1924 több helyén. 



decemberéig Passy György szerkesztette, utána egy évig 
Silbert. Kiadó három redemptorista volt : Passy Antal, Passy 
György és Veith János. Mint munkatársak vagy írók szere-
peltek benne többek között: Schlegel, Werner, Madiener, 
Stolberg, Müller, Görres és Brentano is.33 Annak ellenére 
azonban, hogy néhány példánya még magyar falvak plébá-
nosaihoz is eljutott, a szerény folyóirat nagy tömegeket nem 
mozgathatott meg. 

Egészen más helyzetben volt a bizonyos mértékben a 
kör tagjai által szerkesztett bécsi politikai napilap : az Ös-
terreichischer Beobachter. 1810-ben Schlegel Frigyes szer-
kesztette s tőle vette át 1811-ben az egykori felvilágosult 
szabadgondolkodó és szabadkőmíves Pilat, akit azonban 
Hofbauer egészen megnyert magának és gondolatának. Min-
den mód meg lett volna tehát, hogy eszméiket a Széchenyi-
Hofbauer-kör tagjai így a nagy nyilvánossággal közöljék. De 
mégis csak módjával és burkoltan tehették, mert Pilat a 
hatalmas Metternichnek magántitkára lévén, az „Österrei-
chischer Beobachter" tulajdonképpen Metternich hivatalos 
sajtószerve lett. Mindazonáltal Schlegel, Klinkowstrőm és 
Széchenyi többi pártfogoltjai azért állandóan helyet kaptak 
benne. Valamikép tehát mégis „az egyházi párt publicisz-
tikai főképviselője lett."34 

Széchenyi grófnak közvetlen irodalompártoló tevékeny-
ségét ez a lap nem nagyon érinti. Ugyanígy áll a helyzet 
más két esetben : az 1812-13-ban Schlegel szerkesztésében 
megjelenő „Deutsches Museum" és az 1820-23-ban ugyan-
csak általa kiadott „Concordia" című folyóirattal is. A gróf 
természetesen előfizetője és anyagi támogatója volt minde-
gyiknek. Hatásuk azonban más irányú, mert ezek inkább 
irodalmi s esztétikai téren mozognak, bár sokat feszegetik a 
„keresztény államszervezetet is."35 Széchenyi Ferenc mégis 
nagy propagandát fejt ki az utóbbi lap : a „Concordia" ér-
dekében a magyar püspökök között, kik közül többen 

33. J. W. Nagl-J. Zeidler-E. Castle: Deutsch-Österreichische Lite-
raturgeschichte. Wien. 1899—2937. II. k. 847 1. 

34. Nagl i. m. 865—6 1. Több magyar is szerepel benne cikkekkel. 
Jordánszky Elek többször is. 

35. Weise Alfred, Die Entwicklung des Fuhlens und Denkens der 
Romantik — auf Grund der romantischen Zeitschriften ('Diss.) Leipzig. 
1912. 167 1. 



(Fischer, Klobusiczky, Huzbély, Schwarzenberg püspökök) meg 
is ígérik német papjaik között való terjesztését.36 

Ha nem is szélesebb körű, de mélyebb hatású volt egy 
újszerű vállalkozás. Széchenyi mecénásságát ismét új oldal-
ról világítja meg. Hofbauer ösztönzésére, de több mint há-
romnegyed részben a gróf nagylelkű adományozásával lé-
tesült ez a maga idejében egyedülálló intézmény : a bécsi 
vallásos kölcsönkönyvtár, a „Geistliche Leihbibliothek " 
Az előfizetők között igen sok volt a magyar arisztokrata 
(ez is Sz. műve !). Magyar könyv azonban elég kevés akadt 
benne. Mégis még magyar falusi plébánosok is igénybevet-
ték. Ismét egy adat tehát, hogyan hatott Széchenyi bécsi 
munkája a magyar vallásos életre.37 

Miként a nagy magyar könyvtár- és gyűjteményalapí-
tást a gróf irodalompártolásának tárgyalásából mellőznünk 
kellett, úgy itt is csak a gróf áldozatkészségére utalva em-
lítjük, hogy több mint másfélezer könyv ajándékozása mel-
lett közel 12.000 forintot fizetett különféle irodalmi vállalko-
zásokra.38 

Ezzel elérkeztünk Széchenyinek legszorosabb értelem-
ben vett bécsi mecénásságáig : a köny vkiadásokig. — Ő és 
társai meggyőződésük minden erejével küzdöttek a felvilá-
gosodástól és racionalizmustól megbódult embereknek a 
hithez s a vallásos élethez való visszatérítéséért.39 Felis-
merve a betű nagy hatalmát, a sajtó nagy erejére számí-
tottak. Jó könyvek kiadását és terjesztését vallották tehát 
legfőbb közvetlen feladatuknak. Az írók és fordítók személye 
az eszme terjesztésének hivatása mellett most teljesen el-
törpül. Számtalanszor felemlítik és dicsérik a nagy gróf 
„ritka példáját", de ezentúl jóformán egyetlen esetben sem 
írnak ajánló sorokat vagy dicsőítő költeményeket.40 A mé-

36. Gillemot i. m. 57 1. 
37. Gillemot i. m. 45, 46 ; 12, 25 1. 
38. Gillemot i. m. 43—44 1. 
39. „A Felséges I s t e n . . . a gyenge fáradságomat azzal fogja 

talán meg-jutalmazni, hogy egynéhány tőlünk el-szakadott Atyánkfiai 
az igazságnak esméreteire vissza térnek", ha a Széchenyi mecénássága 
által kiadott „könyvetskéket illő készülettel fogják olvasni. Jordánszky 
Elek 1916 május 27-i leveléből Sz. lvt. I. III. 56. a. 

4U. L. pl. Jordánszky levele Pozsonyból 1816 február 28-án. Sz. 
lvt. I. III. 56. a. 



lyen vallásos gróf alázatos szerénysége ugyanis öreg ko-
rára véglegesen nem szenvedhette az ilyesmiket. Az eszme 
és a magasztos cél amúgy sem engedett kicsinyes egyéni 
kötlőcélokat érvényesülni. Ezt megértették Széchenyi író-
barátai is és szívesen elismerték nagy szellemi és anyagi 
irodalompártolását. Jordánszky írja egyik levelében egy bi-
zonyos könyvecske elkészítésekor : „ . . . az egész érdem 
Excellentziádé lészen, mert én soha ilyen munkára nem 
vetemedtem volna, ha csak excellentziád és gróf Eszterházy 
Károlyné Ő Exja, ezzel nem foglalatoskodtatok volna."4 1 

De nemcsak ő, hanem mások is nyíltan vallották, hogy Szé-
chenyi Ferenc halála pillanatáig „nem szűnt meg jóságos 
cselekedetek gyakorlásában . . . az ájtatos könyvek kiterjesz-
tésében és a jó intézetek előmozdításában." 42 

Említettük már Sailer püspök védőlevelének latin kia-
dását s egyik könyvének magyar fordítását, úgyszintén azo-
kat a cikkeket is, melyek Széchenyi hatására kerültek 
egyes folyóiratokba. Lássunk most legalább néhányat az ő 
támogatásával és szándékával megjelent könyvek közül. 

Jordánszky kanonok pl. egyenesen a gróf levélbeli 
megbízására dolgozik. Ő fedezi jó néhány vallásos munkája 
költségeit (rendszerint 40Ü példányt). Egyszersmind szétosz-
tásukról is gondoskodik. Weinhofer plébános ugyancsak 
Széchenyi megbízására és 1000 forint költségére énekes-
könyvet állít össze a németajkú magyarok számára, akik 
azt szeretettel használták is sokáig.43 A gróf költségén nyom-
ják és osztják szét Droste : „Der Papst in Verhältnisse zum 
Catholicizmus" c. könyvét, melyet előbb Jordánszky Elek 
ültetett át latinra, Csincsics János pedig magyarra. — Amint 
1790 tá ján külön titkárt tartott Széchenyi maga mellett „jó 
német és franz könyvek" fordíttatására, éppen úgy élete 
legvégén külön „titoknokot" foglalkoztatott vallásos művek 
magyarra fordításával. Pigay Antal volt ez a nyelvekben 

41. Pozsony 1810 május 17-én. Minden valószínűség szerint a kö-
vetkező könyvről van itt szó : Egy igaz emberbarátnak gondolatai a 
Német- (S Magyar-) országban megállapított három vallás e r á n t . . . a 
magyar atyafiak kedvéért németből magyarra fordíttatott s közre bo-
csáttatott. Bécsben 1816. L. Szinnyei i. m. 5. k. 637. 

42. Gillemot i. m. 51 és 56 1. 
43. Sz. lvt. I. III. 56. b. — Somogyi püspöknek is úgy megtetszett, 

hogy magyar fordításáról gondolkodott. 



járatos titkár. (Széchenyi végrendeletében e secretariusáról 
külön is szeretettel megemlékezik). Többek között „Érteke-
zés a keresztény reménységről" címen „a legtisztább ma-
gyarsággal" — mint Rudnay primás levele mondja — lefor-
dította a „Traité de 1* espérance chrétienne" című müvét,44 

németből Sailer imakönyvét, továbbá „A keresztény katho-
likus anyaszentegyház tagjának szerencséje" címen a „Das 
Glück ein Glied der Katholischen Kirche zu seyn" című mun-
kát, egy Oltáriszentségről szóló füzetkét: „Die Andacht zum 
hl. Altalsacrament" stb.45 — Speranza Paszkál örült, hogy a 
grófban mecénást talált vallásos munkái kiadására. „De in-
fallibilitate Ecclesiae" című műve annyira tetszik Széchenyi-
nek, hogy le akar ja fordíttatni. Más könyveiből is nagyobb 
példányszámot bocsájtott a gróf rendelkezésére. — Később 
a „Der Katholische Lehrbegriff" című könyvet fordíttatja s 
adat ja ki Széchenyi.46 Az egyetlen németnyelvű magyaror-
szági lapnak, Folnesics János újságjának pedig fennmaradása 
is egyedül csak a gróf adományainak és terjesztésének 
köszönhető, mikor előfizetőinek száma 50 alá esett,47 

A sort még tovább lehetne folytatni a teljes kimerítésig.48 

Széchenyi irodalompártolása ekkori szellemének megismeré-
sére azonban ez is teljesen elég. Mielőtt mégis a könyvosz-
togatásokról szólnánk, meg kell emlékeznünk a szentírás 
magyar kiadásának terveiről. 

Jordánszky Eiek hívta fel e r re a gróf figyelmét. Ter-

44. Erről írja a Tudományos Gyűjtemény 1821. évi II. kötetének 
könyvszemléje (125 \), hogy ,,a' Nagy Széchenyi Ferentz Gróf keresztyén 
buzgóságának utolsó tanója." (valóban a mű csak 1820-ban jelent meg.) 
„A nagy hazaíi tudniillik . . . e' szép munkát lefordíttatta, nagy számú 
példányokban kinyomatta, és a Püspöki Megyéknek ajándékba küldötte. 
Áldás ezért is hamvaira." — A szétosztással kapcsolatban aztán Rudnay 
Sándor esztergomi primás köszönő levéllel kereste fel Pigayt, melyet a 
Magyar Kurir 1821. évi szeptember 18-i 23. száma teljes egészében 
közölt. Kazinczy is említi ezt Dessewffy József grófnak írt egyik leve-
lében. Kazinczy lev. 17. k. 532, 844-5 1. 

45. Sz. lvt. I. III. 54. a. 
46. Az utóbbi kettőt Gillemot tévesen idézi. 
47. Érdekes Folnesics 1807 április 25-1 levele. A lelkes író hosszú 

fejtegetésben ismerteti legfrissebb nagy munkáját : a Magyar Szaturnosi 
tudós Igyekezet-et s ennek kiadására is kéri „a Hazai Tudósságnak leg-
hathatósabb Felsegítőjét" (ez a megszólítás;. — Sz. Ivt. I. III. 56. a. 

48. Jordánszky terve a vallásos kiadótársulatról, Weinhofer gya-
korlati életből merített, indítványainak s kívánságainak eredményei, 
különféle röpiratok stb. mind ide tartoznának. L. Gillemot i. m. 51, 
54, 61. L 



mészetesen egy ilyen hatalmas mű kinyomtatása nagyobb 
áldozatot kívánt a pártfogótól is. Széchenyi azonban szívesen 
adta volna,49 hiszen a régi Káldi György-féle kiadás már 
kevésbbé volt hozzáférhető, s még inkább azért, mert ez 
időben az angliai protestáns Biblia-társulat 2000 drb Károlyi-
féle bibliát küldött Magyarországra igen olcsó áron. Ennek 
ellensúlyozására a magyar püspöki kar is támogatta a gon-
dolatot. A megvalósítás mégis késett, Közben Jordánszkynak 
tudomására jutott, hogy a budai nyomdában 400 drb Káldi-
biblia hever. Közölte ezt Széchenyivel, ki azonnal megvette 
s nem sokára rá (legnagyobbrészt még 1818-ban) tizenöt 
püspökség legszegényebb plébániáinak az egri érseki hivatal 
által kiosztatta50 — Ez tulajdonképpen csak gyorssegély volt. 
Az új kinyomtatás gondolata továbbra is élt s csak Széchenyi 
halála akadályozta meg azt, hogy nem nevéhez fűződik a 
következő magyar katolikus szentírás-kiadás, sőt a nyitrai 
püspök útján a tót fordítás is.51 így is nagy érdeme volt a 
meglévők szétosztásában. 

Különben is ezrekre megy azoknak a könyveknek 
száma, melyeket a gróf leginkább a magyar püspökök útján 
ingyen kiosztatott. Ez is tágabb értelemben mecénási munka, 
hiszen így nemcsak az olvasók műveltségét tágította, hanem 
az írókat is nagyobb rétegben megismertette. Természetesen 
a jelen esetben, mint már említettük, sokkal inkább a val-
lási elmélyülés munkálása volt a nagy mecénás célja, mint 
az írók hírnevének terjesztése. Éppen ezért elegendő a már 
felemlítettek mellett utalnunk Gillemot Katalin idézett érte-
kezésének adataira, ahol cím szerint felsorol kb. 3200 szét-
osztott könyvet. Pedig még ő sem dolgozta fel a Széchenyi-
levéltár temérdek anyagát teljesen. Hogy mily áldozatkész 

49. 4000 forintot át is adott Jordánszkynak a szentíráshoz csato-
landó Káldi-féle „Oktató Intés" kinyomatására, mely a Károlyi féle for-
dítás tévedéseire mutat rá. 

50. Gillemot i. m. 52, 53 1. 
51. A gróf halála után 1822-ben gyűltek össze Pozsonyban nemzeti 

zsinatra a magyar püspökök. Itt határozták el Káldi György S. J. átdol-
gozott fordításának kiadását. (íme Széchenyi Ferenc mecénásságának 
távoli ösztönző hatása, mely nélküle igen lassan haladt). A tervet azon-
ban valójában csak 1865-ben valósította meg Bartakovies Béla egri ér-
sek. — Közben más fordítások jelentek meg. (1834-6-ig 6 kötetben Sze-
pesy Ignác pécsi püspök kiadása, 1851-ben Szabó József féle képes 
kiadás). — L. a Bartakovies féle szentírás előszavában VI. 1. 



volt más irányban is a gróf, világosan mutatják másfajta tá-
mogatásai is. A lelkészkedő papságról maga írja egy leve-
lében, hogy „nem szívlelheti szegénységüket." Segített is 
számtalanszor. Pénzsegéllyel, könyvsegéllyel, taníttatás válla-
lásával, s ha ő már nem tehette tovább, legalább feleségének 
jó lelkére hatott, aki pl. ebben az időben 10.000 forintos 
alapítványt tett.52 

Nem csodálható tehát, ha éppen a magyar püspöki kar 
volt a leghálásabb iránta. Őszintén elismerték pártfogói nagy-
ságát. Br. Fischer István egri érsek 1816 november 2-án a 
grófnak írt levelében nyíltan és ünnepélyesen is köszönetet 
rnond „a most uralkodó szabad és istentelen gondolkodásnak 
mérge ellen ritka buzgó törekvéseiért, melyekkel — mint 
később, 1817 október 13-án írja — „őket, a magyar anya-
szentegyháznak érdemtelen elöljáróit is valóban orcapirulásig 
megszégyenít." f 3 — A szombathelyi püspök, Somogyi Lipót 
pedig Széchenyi Ferenc egész mecénásságát úgy fogta fel, 
hogy az Úr Isten a grófba „öntötte az elfelejthetetlen emlé-
kezetű két Sz. Főpapoknak lelkét." 54 

Valóban Széchenyi Ferenc életének ebben az utolsó 
szakaszában (1815—20) szívvel-lélekkel beleállt kora bécsi szel-
lemi életének sajátos „restaurációs" irányába. Köréje cso-
portosultak sokan a hasonló eszmékért harcolók közül. S a 
gróf mindenét, tekintélyét, erejét belevetette a gondolat 
terjesztésébe és megvalósításába.55 Mint láttuk egyes szálai 
elértek a nagy német Birodalomba épúgy, mint Rómába s 
még a magyarországi falvaknak is jutott belőle.56 

52. Gillemot i. m. 21, 22, 24, 30, 41, 51—57 1. 
53. Minkettő Sz. lvt. I. III. 54. a. 
54. Széchenyi György primása és Széchenyi Pál érsekre gondolt 

itt kik egész életükben fáradhatatlanul tevékeny mecénások voltak — 
Gillemot i. m. 54, 57 1. 

55. Ernst Troeltsch : Die Restaurationsepoche am Anfang des 19. 
Jahrhunderts. 1913. 

56. Beszédes példája ennek az a tekintélyes levelezés, melyet 
Szécnenyi Ferenc nemcsak saját birtoka, hanem még egész távol eső 
községek plébánosaival és lelkipásztoraival folytatott. L. Sz. ívtár több 
levelét. 



Nagyszabású irodalompártolás, egyedülálló, de rövid 
mozgalom volt. „Széchenyi áldozatkészsége, Jordánszky 
szorgalma és energiája, Fischer és Somogyi jóakarata tar-
totta össze." Előzmények híján, mikor pár éven belül 
meghalt Hofbauer, Széchenyi, Fischer és Somogyi is, velük 
pusztult az egész tiszavirágéletű mozgalom.57 

57. Gillemot i. m. 63 1. 



Gróf Széchenyi Ferenc 
írodalompártolásánok alapja és fejlődése. 

Nagyon hiányos volna Széchenyi Ferenc mecénás-
ságának képe, ha nem említenők élete utolsó korszakából 
származó kéziratát. Ennek kapcsán a már említett hazafiság 
mellet veleszületett tehetségében megláthatjuk mecénásságá-
nak másik alapját. Nemcsak pénzt áldozott eszméjéért, ha-
nem maga is kezébe vette a tollat, hogy a kárhozatos „Auf-
klärung" ellen felemelje szavát. S ebben a „Vom Zeitgeist" 
című német munkájában érinti az irodalompártolás kérdé-
sét is.1 

Ne tekintsünk most e sok más szempontból is figye-
lemre méltó írásnak a vallási, politikai, állami, gazdasági, 
szociális és katonai életre vonatkozó egyéb megállapításait 
és tanácsait, csak azt emeljük ki belőle, mennyire látja a 
gróf korának körülményeibe ágyazva a pártfogó szüksé-
gességét az irodalomban. Nyíltan írja, hogy a felvilágosodás 
minden sajtószabadsága és írásözöne ellenére is mind az író, 
mind a könyvkereskedő, sőt a komoly olvasó is elégedetlen. 
S mindez azért, mert nincs igazi pártfogó, alacsonyak az írói 
tiszteletdíjak és anyagi nehézségek miatt a nyomdák is legin-
kább csak füzeteket, röpiratokat adnak ki, ami viszont az 
olvasóközönséget szoktatja el a komoly könyvektől. 

Ezzel szemben a teendőket így látja : 1. csak komoly 
„tudósokat" támogassanak; 2. a tehetősek bőkezűbben me-
cénáskodjanak ; 3. az írók elégedjenek meg szerényebb díja-
zással; 4. a könyvkiadók jó könyveket bocsássanak ki s ne 

1. Nem tudjuk, nyilvánosságra akarta-e hozni kéziratát, annyi azon-
ban bizonyos, hogy mindmáig nem adták közre. A Széchenyi-család 
levéltárában van „Von Zeitgeist ; verfasset v. Grafen Franz v. Széchenyi 
in 4to pagg 168. I. köt : 12 sz. I. csom: 7. sz." jelzéssel. (Orsz. levéltári 
jelzete 6Ü85. fasciculus) A kézirat 168 negyedrét, félhasábos könnyen 
olvasható tisztázat a gróf sajátkezű betoldásaival. 



csak röpiratokat. Röpiratoknak úgyis csak mérsékel t sajtó-
szabadságot lehet engedni. Vallásos, metafizikai és államtu-
dományi könyveknek pedig szerinte okvetlen szükségük van 
a józan állami ellenőrzésre.2 

Mindezek a teendők természetesen az öreg gróf éles-
látásának és a bécsi romantikus-restaurációs kör célkitűzé-

2. Fraknói i. m. 349 1. és Gillemot i. m. 67—71 1. Az egész munka 
felelet a az elején feltett kérdésre : 

„Frage : Was ist der Geist unserer Zeit ? 
Antwort : Eine allgemeine Unzufriedenheit aller Stände, Klassen, 

und einzelnen Menschen. — Den Beweis mögen folgend Zeilen geben 
(itt felsorolja Széchenyi 65 lapon keresztül az uralkodók, népek, egyházi 
férfiak, miniszterek, államférfiak, nemesek, polgárok, kereskedők, gyá-
rosok, katonák, parasztok, nagytőkések elégedetlenségének okait; majd 
így folytatja :) . . . Endlich ist auch bey aller Schreib - und Press-
freyheit der Schriftsteller, der Buchhändler, und auch der Leser dennoch 
unzufrieden, weil Ersterer bey gegenwärtiger Zeit auf Maecenaten nur 
selten rechnen kann, und sein Honoraire, welches Er vom Buchdrucker 
fordert, wegen des allenthalben eingeschlichenen Nachdruckes auch 
kärger als vorhin gezt'orden ist, weil dadurch seine Exemplare lange 
unverkauft liegen bleiben, und der Buchhändler, um doch redlich sich 
fortbringen zu können, sich mehr auf den Verkauf der Broschüren (die 
ihm häufig zugesandet werden, als anderer wesentlicheren Bücher 
verlegen musz, weil die Leser sich auch mehr auf jene, als auf diese 
("die auszerdem zu kostspielig zu seyn pflegen, und aus den Schulen 
sowohl, als Gesellschaften verdrängt wurden) angereitzt finden — und 
weil endlich gute Bücher, bevor sie noch erkauft werden können, bereits 
durch die Zeitungen, oder durch Flugschriften (die um leichtes Geld 
ausgestreut werdenj herabgesetzt, und lächerlich gemacht zu werden 
pflegen, folglich der Leser von dem Abkauf derselben abgeschreckt 
wird, und nicht jeder die Mittel hat sich die Bessern anzuschaffen. 

Diese sind die Wirkungen des gegenwertipen Zeitgeistes! . . . 
ohnehin nichts so schwer ist als Begriffe, und Meinungen, die man durch 
eine längere Reihe der Jahre auszubreiten sich bemüht , . . . in einem 
Augenblicke umzuändern. Ich will also nur einiger wenigen Mitteln 
erwähnen, die vielleicht manche Unzufridene befriedigen dürften, bis 
nicht die beste Lehrerin (die Zeit) und günstigere Umstände die Frey-
heits und Gleichheits Prediger entlarven. . . (itt feleletet ad Széchenyi, 
mint lehetne az egyes néposztályok és csoportok elégedetlenségét meg-
szüntetni; az írókról ezt í r ja ) : . . . Endlich was die Buchdrucker, 
Schriftsteller u. Leser betrifft, so werden (wurden) diese erst dann zu 
frieden gestellt werden können, wenn wegen der Aufhebung der unbe-
schränkten Pressfreyheit Sie gezwungen seyn werden sich auf wesent-
lichere, u. nützlichere Dinge zu verlegen, dann, da die Leselust auch... 
(olvashatatlan szó) und immer bleiben wird so werden auch Bücher 
stets gekauft u. . . . Privat und Hausbibliotheken errichtet werden. So 
lange aber der Geschmack der Leser gleichsam cezwungen wird, sich 
auf ärtrerlinhe, revolutionäre, u. verläumderische Broschüren und Zei-
tungen lenken zu lassen, so wird freylich weder der Schriftsteller auf 
ein billigeres Honorar, noch auch der Buchdrucker auf einen hinläng-
lichen . . . (olvashatatlan szó) rechnen können . . . (később a 164. és 
167. lapon ismét szó van a röpiratok és füzetkék „sáskajárásról" s rossz 
hatásukról, valamint az ellenük való küzdelem módozatairól. — Majd 
pedier a korszellem veszélyeinek és az általános tanácstalanságnak meg-
említésével fejezi be Széchenyi Ferenc kéziratát). 



seinek tanúbizonyságai. De nem itt jelennek meg először 
ilyen és hasonló gondolatok. Széchenyi Ferenc egy másik, 
sokkal korábbi, talán 1794-ből származó német kézirata: a 
„Flüchtige Gedanken über Lehrer" is sejti már ezeket.3 

Ha már gróf Széchenyi Ferencnek az irodalompártolást 
is érintő írásaira kitérünk, említsük meg röviden, hogy párt-
fogói működését elősegítette finom művészi érzéke — külö-
nösen az irodalom, a szónoklás és a zene terén. Tudomá-
sunk van hazafias költeményeiről. Ezekről a nagyműveltségű 
Forgách Miklós gróf is elismeréssel ír.4 Kazinczy egy német 
költeményét írja le nem kevés dicsérettel.5 Szónoki tehetsé-
géről, lendületéről és nemes ünnepélyességéről pedig kor-
társai nyilatkozatán kívül beszédeinek kéziratai tanúskodnak 
(különösen egy soproni beszéde és két országgyűlési be-
széde : az újoncemelés és Vay tábornok ügyében).6 A kép-
zőművészetekhez is finom érzéke volt. A zenét különösen 
kedvelte. Amikor csak módja volt rá, zenekart tartott házá-
nál s több zeneszerzőt anyagilag is hathatósan segített.7 De 
nemcsak támogatója és kedvelője, hanem avatott művelője 
is volt a zenének. Zongorázni igen szépen tudott. Sőt több 
dalt maga is szerzett. Ezekről azonban sajnos már csak egy-
korú levelekből értesülhetünk.8 Mindenesetre e szórványos 
feljegyzések is egy kis magyarázattal szolgálhatnak a nagy 
gróf kiterjedt irodalompártolásának megértéséhez. 

* * A 
¥ * •'(• * * 

Mindjárt munkánk elején, Széchenyi Ferenc lelki fejlő-
dését vázolva érintettük irodalompártolásának ezzel jórészt 
párhuzamos vonalát is. Tárgyalásunk során figyelemmel vol-

3 Valjavec i. m. 388. I. Szintén a Széchenyi családi levéltárban. 
De nem tévesztendő össze a „Flüchtige Gedanken über die künftige 
Sicherheit der Oestr. Monarchie" c. 1810-ből való kézirattal. (I. k. 12 sz. 
I. csomó 2 drb. kiadva Bártfai Szabó i. m. II. k. 601—637 1.) 

4. Fraknói i. m. 129 1. és ugyanaz : Martinovics és társainak össze-
esküvése. 103. 1. 

5. Pályám emlékezete 123. 1. (Abafi kiadása.) 
6. Fraknói i. m. 178, 255—261 1. 
7. 1781-ben pl. Pley el zeneszerző kapott két partitúráért 4 tallért; 

1783-ban pedig Tomasini Luigi quartettjeiért 6 forintot. Fraknói i. m. 
117 1. — Ugyanilyen szívesen bocsájtotta bárki rendelkezésére gazdag 
kótagyűjteményét. 

8. Pályám emlékezete 123 1. (Abafi kiadása). — Tudományos Gyűj-
temény 1822. III. k. 125 1. — Kazinczy lev. 2. k. 36 1. 



tunk a fejlődés szempontjára. Adatokból és tényekből azon-
ban nem akartunk irányzatos módosítással valami egyszerű 
fejlődési sort alkotni. Egy roppant bonyolult kor, egy erő-
sen egyéni és kifinomult főúri lélek s egy ezerarcú író-tudós' 
társadalmi rérteg összetevőiből nyertük a képet. Mégsem lesz 
érdektelen néhány jellemző mozzanat kiemelése. Széche-
nyi maga is hangoztatta ezeket az e lvedet : 1. Az íróknak 
nyugodt megélhetést akart teremteni (pl. Pálóczi Horváth 
Ádám) ; 2. közhasznú könyveket akart segíteni (gazdasági, 
orvosi, vallási könyveket) ; 3. a kiadott könyveket baráti kö-
rében ismertette és terjesztette (Kazinczyról pl. Gessuernek, 
sőt a nápolyi királynak is szólt) ; 4. csak azokat akarta se-
gíteni, akik megérdemelték (pl. erkölcsileg kifogásolhatót nem); 
5. hangoztatta, hogy az író ne várjon tiszteletdíjat, amíg for-
radalmi és rágalmazó dolgokat í r ; 6. „mindennemű religio 
vagy név alatt levő felebarátját" akarta pártfogolni ; 7. nem 
tekintett sohasem a hálaadásra ; 8. nem dicsekvésből tette 
amit tett, hiszen nevét is sokszor elhallgatta (pl. még a Biblio-
téka feliratába sem engedte teljes nevét belevésni) és vé-
gül 9. mindent jó példa adásából cselekedett, amikor megen-
gedte, hogy önkénytelenül is csillogjon a dicsőítés fényében. 

A vörös fonál azonban, amely minden irodalompártolá-
sán keresztül vonul : — hazafisága. A hozzá írt minden köl-
temény közös jelszava is ez : hazafiság és példaadás. 

Irodalmi mecénássága sem volt elsősorban irodalmi. 
„Tudósokat" támogatott a haza érdekében. Emelte a „tudó-
sokat", hogy azok emelhessék a hazát. Alapjában véve párt-
fogói működése tehát a hazafiság körébe tartozott. Éppen 
úgy, mint ahogy az irodalom fogalmát is abban az időben a 
„tudákosság", a tudományosság fogalmával vették egyenlőnek. 

Széchenyinek ez a tiszta szellemű, önzetlen hazafisága 
merőben kizárja cselekedeteiből a „humanista mecénásság" 
tipusát. Nem csillogni, nem dicsőíttetni akar. A felébredt ma-
gyar jellemvonása rejlik minden cselekedetében. Fejleszteni 
akar ja a magyart. Személye is csak addig fontos, ameddig 
jó példaként vonz. Csak azért engedi a nagyobb ajánlásokat 
s nevének közlését is. 

De amint nagy lelke mégis csak ugyanegy volt a felvi-
lágosult szabadelvű és romantikus Széchenyiben, a jozefin-
ista és a gyökeresen vallásos Széchenyiben egyaránt, úgy 



irodalompártolásának hazafisága is élete egyes szakaszaiban 
más és más arculattal jelenik meg. 

A fiatal gróf családja iránt való kötelességének érzi a 
mecénásságot. Nem melegszik fel először sem az írók, sem 
pedig munkájuk iránt. Segítségnyújtása csak anyagi mecé-
násság. (Pl. Kónyi Jánosnál.) Egyedül a segítés szándéka és 
a családi vagyon kötelezettsége ösztönzi még ekkor. 

Később megnyílik szíve az író mint ember iránt. Fej-
lődő lelke nagyúri környezetében is meghallja a szegény 
írók szavát. Könyörgő levelekre adománnyal válaszol. Célja 
azonban általános : az írónak megélhetést biztosítani, hogy 
dolgozhassék. De hogy mit dolgozik — arra még kevés ha-
tással van. Ezt lehetne talán személyi mecánásságnak ne-
vezni (pl. Pálóczi Hováíh Ádám esetében). 

Ezt a fokot követte azután az író egyéniségének meg-
ismerése. Nagy lelki változása s a kor kényszerítő körülmé-
nyei szükségessé tették nemcsak az író személye, hanem 
szelleme és munkássága iránt való érdeklődést. így sokkal 
szorosabb kapcsolat fejlődött ki, mely Széchenyit az íróval 
nemcsak egymás nagyobb megismerésében, hanem valódi 
barátságban is összekötötte (pl. Csokonai Vitéz Mihállyal).9 

Ezt írói mecénásságnak mondhatnók szemben az öreg 
gróf egészen sajátos irodalompártolásával, amelyben az író-
egyéniség, az író személye szinte teljesen eltűnik vagy leg-
alább is láthatatlanná lesz az eszme fényében. Éppen az 
eszme fontossága és nagysága miatt ez a pártfogói működés 
talán a legkiterjedtebb. Ezt bizonyítja feltűnő nagy levelezése 
is öregebb korában. Itt már nem az „írót" támogatja, hanem 
az „eszmét" terjeszti. Mindegy számára az író. Sőt az is, váj-
jon a munka eredeti-e, vagy fordítás (nem is kell számára 
eredeti a kipróbált külföldi helyett ! Kármán gondolata !). Ez 
a mecénásság már az eszme mecénássága (pl. a bécsi ro-
mantikus körben). 

Érdekes, hogy irodalompártolásának ezt a fejlődését 
(egyes fokai — hangsúlyozzuk — nem törvényszerűen és 

9. Széchenyi Ferenc körülményei sajnos nem engedték meg, hogy 
kapcsolata pártfogoltjaival olyan legyen, mint volt pl. Goethe kapcsolata 
a weimari udvarral. — V. ö. Mayer Ilona: A német udvari költészet a 
XVIII. században. Irodalomtudományi évkönyv. Budapest 1937. II. k. 
437—44 I. 



kizárólagosan következnek egymás után) sem az ő korában r 

sem azóta nem vették észre. Mindig csak az anyagi segítést, 
a pénzadományt emelték ki s dicsőítették. A nemes csele-
kedetet sugalló és ösztönző nagy lélek szellemi erejét, tet-
teinek indítóokát és hátterét nem tekintették. Jóllehet sok-
szor felkiáltottak : „Hány könyvek jöttek napfényre, melyek-
nek szerzője a' Nemes Adakozót eltitkolni kérettek ! Hány az 
ő költségén nyomatott szép foglalatú munkák !" 

Ha tehát ehhez a pusztán anyagi pártfogó tevékenysé-
géhez hozzávesszük Széchenyi Ferenc személyi, írói s végül 
eszmei irodalompártolását is, éreznünk kell Kis Pál szavai-
nak súlyát. Igazat kell adnunk neki több mint száz év mul-
tán is: „Míg Magyar él, zengeni fog annak ajkain dicső jó-
tévője, Nagy Széchenyije !" 10 

U. i. o. gl. D. 

10. Kis Pál nekrológjából. Tudományos Gyűjtemény 1821. évf. 
X. k. 93 1. 
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