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KAPOSI KRISZTINA* 
 

A Névtelen szerző Comico-Tragoediájának 
filológiai és textológiai kérdései 
 
Adalékok a szöveg forrásaihoz és irodalmi párhuzamaihoz 
 
 

Bevezetés 
 
A Névtelen szerzőtől származó Comico-Tragoedia több szempontból is ki-
emelt filológiai–textológiai figyelmet érdemel. A szakirodalom talán legtöb-
bet tárgyalt kérdései közé a mű attribúciója tartozik, ám nem csupán a felté-
telezett szerző személye és annak felekezeti kötődése (protestáns vagy 
katolikus) eldöntetlen, de a mű pontos keletkezési ideje sem ismert – csu-
pán hozzávetőleges adatok állnak a rendelkezésünkre. Hasonlóképp további 
kutatásokat igényel a szöveg forrásainak és irodalmi párhuzamainak a fel-
térképezése is. 

Tanulmányommal elsősorban ez utóbbi kérdéskörhöz, vagyis a Comico-
Tragoedia irodalmi kontextusának feltárásához szeretnék hozzájárulni. A mű 
általános értelemben vett filológiai és textológiai problémáinak áttekintése 
után legfőképp azt vizsgálom, hogy a Névtelen szerző alkotásának mely 
művek lehettek a forrásai, illetőleg irodalmi előzményei. Noha az eddigi 
szakirodalomban találunk erre irányuló törekvéseket, meglepő módon egyet-
len tanulmány sem említi a mű párhuzamainak sorában a szintén az 1600-as 
években keletkezett unitárius Fiátfalvi György Pokolbeli látomását, illetve 
annak „prózai variánsát”, a Szétsi Jánosnak mutatott rettenetes dolog című infer-
nó-leírást. Véleményem szerint e két mű azonban több szállal is kapcsoló-
dik a Comico-Tragoedia pokolábrázolásához, s a Gazdag pokolbeli büntetései-
nek leírásához feltételezhetően modellként is szolgált. Ez az irodalmi 
kapcsolat pedig fontos adalékokkal szolgálhat darab geneziséhez, s a jelen-

                                                   
* Kaposi Krisztina az ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány MA-képzésén a Közép-
kori és koraújkori irodalom szakirány hallgatója. Dolgozatának témavezető tanára: Dr. Kiss 
Farkas Gábor egyetemi adjunktus. 
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leg Névtelenként számon tartott szerző személyének meghatározásához, 
vagy legalábbis származásának, felekezeti irányultságának és szerepkörének 
behatárolásához is közelebb vihet. 
 
 

I. A Comico-Tragoedia kettős textológiai beágyazottsága: 
az irodalmi és néprajzi szöveghagyomány egymásra rétegződése 

 
Noha a reneszánsz korszakától kezdve általánossá vált, hogy a középkor 
anonimitást előtérbe helyező szerzőségi gyakorlatával szemben a születő 
műveket szinte minden esetben a dicsőséget, hírnevet hozó szerzői név 
feltüntetésének individualizáló gesztusával látták el, mégsem egyedülálló a 
17. század irodalmában a névtelen alkotások jelenléte. Az RMDE második 
kötetét1 áttekintve több olyan drámai emléket is találunk, amelyek ismeret-
len szerzőtől származnak. A Filius prodigus,2 a Constantinus és Victoria,3 a Jesu 
filii Mariae,4 a Comoedia Erdély siralmas állapotjáról,5 egy 17. század közepi Mo-
ralitás-töredék,6 valamint a Comoedia Generalis de conflictu Turcorum et Hungarorum 
vel Actus Generalis de Turcis et Hungaris7 mind olyan szövegekként hagyomá-
nyozódtak ránk, melyeknek attribúcióját homály fedi. Ezek közé az alkotá-

                                                   
1 Régi magyar drámai emlékek, szerk. KARDOS Tibor, Bp., Akadémiai, II, 1960. (A továbbiak-
ban: RMDE.) 
2 A tékozló fiú (1630–40 körül), RMDE II, 5–42. A mű egyetlen kéziratos kolligátumban 
maradt fenn (Miscellanea Fris Valnetini de Nádasd, ferences kézirat, jelenleg lappang.) Betűhív 
közlése: ALSZEGHY Zsolt, EPhK 1935, 34–64. (Lásd még az OSZK fotokópia-sorozatát: 
Fasc I. (MS) 605. 8 felvételes, de hiányos.) 
3 Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való igaz szerelmekrül írott comoedia (1648), RMDE II, 
105–18. (Egyetlen ismert kézirata az MTA Kézirattárában: RUI 4-r. 241. jelzet alatt, a 
„Horváth–magyar emlékek” feliratú dobozban.) 
4 Jesu fili Mariae (1650–61 között), RMDE II, 191–205. (Lelőhelye: RAKlt, az Apor-
formulárium toldaléka, és mikrofilmmásolata az MTA Könyvtárában.) 
5 Comoedia Erdély siralmas állapotjáról (1668), RMDE II, 207–226. (Egyetlen kéziratos példá-
nya a brassói Honterus Gimnázium levéltárában található. Gyárfás Tihamér betűhív átirata: 
Comoedia Edély siralmas állapotjáról, Gyoma, 1909 (betűhív, teljes kiadás).)  
6 Moralitás-töredék (17. sz. közepe), RMDE II, 227–237. (Kézirata: Śtátny slovenský ústredný 
archív II, Bratislava, fond RK. fasc. Lit-hist. č. 2. Mikrofilmmásolat: MTA B. 78/x.) 
7 Comoedia Generalis de conflictu Turcorum et Hungarorum vel Actus Generalis de Turcis et Hungaris 
(17. század vége), RMDE II, 514–555. (Lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, Fol. 
Hung. 1737.) 
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sok közé tartozik a Névtelen Comico-Tragoedia is,8 hiszen fennmaradt szöveg-
változatainak egyike sem tartalmaz olyan adatot, amelyből egyértelműen a 
mű szerzőjére lehetne következtetni. Míg azonban az előbbiekben felsorolt 
drámák mindegyike csupán egyetlen kéziratos példányban maradt ránk, a 
Comico-Tragoedia szövegét három 17. századi nyomtatott kiadás9 (valamint 
több későbbi reprint)10 és számos kéziratos másolat is megőrizte; mi több, 
második felvonása még folklorizálódott is ponyvanyomtatványok közvetíté-
sével. Már e széleskörű elterjedtség is jól mutatja, hogy a Névtelen szerző 
Comico-Tragoediája – alkotójának ismeretlensége ellenére – nem illeszkedik 
teljesen a 17. század anonim drámatermésének sorába. Kiemeli onnan egy-
részt fennmaradt szövegváltozatainak – más drámákéhoz viszonyított – 
nagy száma (ami ráadásul egy kétfelé ágazó, irodalmi és néprajzi szövegha-
gyomány meglétéről tanúskodik), másrészt fölöttébb gazdag utóélete, mely 
nem utolsó sorban a darab második scénájához kötődő populáris hagyo-
mányláncnak a kiterjedtségében érhető tetten. 

A szöveg editio princepse jelenlegi ismereteink szerint a Szenczi Ábrahám 
nyomdájában készült 1646-os váradi kiadás.11 Ám ennek az edíciónak sajná-
latos módon csupán néhány részlete, a címlapnak és három levélnek a töre-
déke maradt ránk,12 amelyet az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának gyűj-
teménye őriz. E csonka kiadás töredékeit id. Szinnyei József fejtette ki 

                                                   
8 RMDE II, 43–103. 
9 1. Comico-tragoedia, contans scenis quator quarum: 1. de Virtute et Vitio, 2. de Divite purpurato et 
Paupero Lazaro, 3. de Milite scelerato 4. de Praefecto tyranno (agit), Várad, Szenczi Kertész Ábra-
hám, 1646. (RMK I, 787b; Sztripszky I, 191; MKSz 1878, 272; RMNy 2157. Mikrofilmmá-
solata: Országos Széchényi Könyvtár, FM2/2213.); 2. Comico-tragoedia…, Lőcse, 1683. 
(Brewer S. (36) lev, 8r., RMK I, 1305. Mikrofilmmásolata: FM 2/2309.); 3. Comico-
tragoedia…, Kolozsvár, 1699. (Misztótfalusi Kis Miklós (27///I lev, 1 fm.–8r.); RMK I, 
1539. Mikrofilmen: FM2/094.) 
10 1. Comico tragoedia, constans scenis quatuor, Azaz négy szakaszokból álló, rész szerént víg, rész 
szerént szomoru historia, [H. n.], 1748; 2. Comico tragoedia… Azaz négy szakaszokból..., [H. n.], 
1756; 3. Comico tragoedia… Azaz négy szakaszokból..., Vátzon nyomtatt. Ambro Ferentz könyv 
nyomtató által, 1783. 
11 Comico-tragoedia..., Várad, 1646. (9. j.) 
12 Egészen pontosan: az első füzet első, és az ezzel összefüggő utolsó, nyolcadik levelének 
alsó fele maradt fenn két darabban, valamint fennmaradt az első füzet hetedik levelének egy 
töredéke (amelyeken a címlap alsó fele olvasható az impresszumadatokkal), továbbá az első 
jelenet (scena) öt felvonása (actus) a megjelenítendő szereplők neveivel, valamint a dráma 
310–321, 339–350, 368–380 és 398–410. sorai. 
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Georgius Becker Orator extemporaneus című művének13 kötéstáblájából Ba-
lassi–Rimay Istenes Énekinek egy elveszettnek hitt kiadásával együtt. Erről a 
fontos filológiai eseményről elsőként Fraknói Vilmos adott tájékoztatást a 
Magyar Könyvszemle 1878-as évfolyamában,14 amelyet később Vadai István15 
és V. Ecsedy Judit16 pontosított, illetve látott el további érdekes adalékok-
kal. Fraknói közleménye előtt a Comico-Tragoedia legrégebbi ismert kiadásá-
nak az 1683-ik évi lőcsei lenyomatot hitték.17 Toldy Ferenc is alőcsei kiadást 
ismeri és vette alapul, amikor A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy 
Sándorig című 1867-es irodalomtörténeti munkájában18 említést tett a 
Comico-Tragoediáról, bár 16. századi drámáink között. Mindazonáltal a mű 
legkorábbi teljes kiadása valóban az 1683-as, Brewer Samuel által kiadott 
lőcsei szöveg. Ennek egyetlen teljes példányát korábban a marosvásárhelyi 
Teleki Könyvtár őrizte (a teljes példányról egy fotokópia is készült kiegészí-
tésként a szöveg OSZK-ban található csonka példányához). 

A szöveg harmadik nyomtatott kiadása az Tótfalusi Kis Miklós-féle 
1699-es kolozsvári edíció, mely jelenleg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem könyvtárában, a volt Erdélyi Múzeum könyvtárában találha-
tó,19 mikrofilmmásolatát20 pedig az OSZK őrzi. 

E három nyomtatott kiadáson kívül több 17. századi kéziratos másolat21 
is tovább hagyományozta a Comico-Tragoedia szövegét. Közülük a sokáig 

                                                   
13 Georgius BECKER, Oratur exemporaneus, Várad, 1656. (RMK II, 866.) 
14 FRAKNÓI Vilmos, Könyvtáblákban fölfedezett XVI. és XVII. századbeli magyar ősnyomtatványok, 
Magyar Könyvszemle 3 (1878), 251–302, 29. tétel. Fraknói még úgy véli, hogy egy 1650-es 
váradi nyomtatvány kötéstáblájából került elő a két töredék. Vadai István tanulmánya azon-
ban 1656-ra datálta az anyakiadvány megjelenését, amit V. Ecsedy Judit is megerősített. 
15 VADAI István, Balassi – Rimay „Istenes Éneki”-nek elveszett kiadásairól, ItK 95 (1991), 63–73. 
16 V. ECSEDY Judit, Tipográfiai vizsgálódások az „Istenes énekek” körül, MKsz 113 (1997), 201–
205. 
17 Comico-tragoedia..., Lőcse, 1863. (9. j.) 
18 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig, második bőv. 
czímképes kiadás egy kötetben, Pest, 1867, 203. 
19 Jelzete: R.M.R. 9532. 
20 Comico-tragoedia..., Kolozsvár, 1699. (9. j.) 
21 KÁJONI János, Latin-magyar versgyűjtemény (Hymnarium), Csíksomlyó, 1659–1677 k. (Jelzet: 
A V 3/5250. Fotómásolat (részleges): MTAK Ms 11.027/3–6, f.23–26, f 820–900.); KÁJO-
NI János, Cantionale Catholicum, Csík, 1676. (MTAK RM I, 4r 316; RMK I, 1188.); Cantus 
catholici (Editio Szelepcsenyiana), Nagyszombat, 1675, 188.; Ó búlátott sok kínt vallott gyarló tes-
tem…( Országos Széchényi Könyvtár, RMK I, 1183a); Mihál Farkas-kódex (1677–1687) 
(Országos Széchényi Könyvtár, Oct. Hung. 482.); Écsi-énekeskönyv (1700–1725), (150 lev. 19 
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lappangó, ám időközben 1980-ban előkerült22 Kájoni János Latin–magyar 
versgyűjteménye a dráma egészét tartalmazza (a 75–97. lapokon). A további 
kéziratos másolatok – mint például Petrovay Miklós énekeskönyve (1671–
1672) vagy Mihál Farkas kódexe (1677–1687) – azonban a szövegnek csu-
pán egyes részeit vették át.23 Ez többnyire a dráma második felvonását je-
lentette, vagyis a bibliai szegény Lázárról és a Gazdag emberről szóló szö-
vegegységet vagy annak legkedveltebb részét, a Gazdag pokolbeli siralmát, 
mely utóbbi több 18. századi kéziratban önálló költeményként is megtalál-
ható. 

A Comico-Tragoedia 17. és 18. századi kéziratos másolatai tehát már a szö-
veg folklorizálódásának kezdetét jelzik, ugyanis a későbbi ponyvanyomtat-
ványok is hasonlóképp a dráma II. felvonásának (a Comico-Tragoedia szó-
használata szerint scénájának), a szegény Lázár és a Gazdag ember történetét 
tartalmazó szövegegységnek a rövidített és átdolgozott változatát közvetí-
tették a populáris olvasóközönség felé. E ponyvanyomtatványokon keresz-
tül történő közvetítési folyamat eredményeképp a Comico-Tragoedia II. 
scénája lényegében beleolvadt a kalendáriumi szokások elevenen élő tradí-
ciójába, és a népi színjátszás repertoárjának szerves részévé vált. 

                                                                                                                       
cm, Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/3. Mf: Országos Széchényi Könyvtár, 
FM 1/2187.); ILLYÉS István, Soltari énekek a magyar anyaszentegyház vigasztalására és halottas 
enekek a szomorú temetések alkalmatosságára: Hozzá-adatván rövideden a jól meg-haláshoz való 
keszület, Nagyszombat, 1693. (RMK I. 1446/1.); Petrovay Miklós-énekeskönyve (1670–1672) 
(212 lev. 16 cm, Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1526. sz. Mf: MTAK A 135/I, 
368/IV, 220/II. (Pótlás)).  
22 Dömötör Tekla az RMDE II. jegyzeteiben Jénáki alapján még lappangónak tudja Kájoni 
gyűjteményét, de Stoll Béla A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 
(1542–1840) című munkájában már a gyűjtemény előkerüléséről tájékoztat. A kézirat a 
csíksomlyói ferences zárda Mária-szobor talapzatából került elő 1980-ban. (Erről lásd: 
MUCKENHAUPT Erzsébet, A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei: Könyvleletek 1980–1985, Bp.–
Kolozsvár, Balassi, Polis, 1999, 11–18. A két, 1980-as és 1985-ös könyvlelet leírásai: Uo., 
19–26, 27–36.) A kézirat: KÁJONI János, Latin–magyar versgyűjtemény (Hymnarium), Csíksom-
lyó, 1659–1677. (Jelzete: A V 3/5250. Fotómásolat (részleges): MTAK Ms 11.027/3–6, 
f.23–26, f 820–900.) Könyvészeti leírását lásd: MUCKENHAUPT, A csíksomlyói..., i. m., 100 (I. 
7. tétel); STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–
1840), Bp., 2002 (102. tétel); JÉNÁKI Ferenc, Kájoni János énekeskönyve és forrásai, Kolozsvár, 
Magyar Irodalomtörténeti Szeminárium, 1914, 52–53. 
23 Petrovay Miklós gyűjteményes kötetének 151b–167a lapjaira a Comico-Tragoedia második és 
harmadik scénájának szövegét másolta át, Mihál Farkas pedig mindössze a IV. actus II. 
scénájának egy jelenetét, a pokolbeli Gazdag siralmát (Lessus Divitis infernalis decantatur, 25a–27b 
lapok), ahogy számos más, 17–18. századi kézirat is szintén a drámának ezen részletét emeli ki. 
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Kocziány László egy mádéfalvai, Volly István pedig egy gyergyóalfalui né-
pi játékot nyomtatásban is közzétett,24 hasonlóan Dömötör Teklához, aki az 
RMDE II. kötetében a Comico-Tragoedia függelékeként egy Gyergyódit- 
róban előadott változatot közölt.25 Ezeknek a meghatározott szöveg- és rí-
tuselemekből felépített népi szokásjátékoknak a megnevezésére a néprajzi 
szakirodalom külön terminusokat is bevezetett: a szegény Lázár és a Gazdag 
ember bibliai–irodalmi parabolájának folklorizált dramatikus változatai legin-
kább a dúsgazdagolás vagy az ördögfarsang, ördögbetlehemes néven ismertek. Kará-
csonyné Molnár Erika doktori értekezéséből26 pedig azt is tudjuk, hogy e már 
feledésbe merültnek hitt népszokás Szentegyházán még napjainkban is él. 

A Comico-Tragoediával kapcsolatban tehát egy kettős textológiai beágya-
zottságról beszélhetünk, ahol az irodalmi és néprajzi szöveghagyomány 
egymásra rétegződése figyelhető meg. 
 
 

II. A szöveg datálása 
 
A Comico-Tragoedia keletkezési idejének meghatározása már régóta viták 
tárgyát képezi a szakirodalomban. Mivel szerzőjét nem ismerjük és a mű 
szövege sem tartalmaz erre vonatkozóan semmiféle egyértelmű és pontos 
utalást – például akrosztichont, kolofont vagy valamilyen történelmi ese-
mény illetve személy említését –, jelentős problémákba ütközünk a keletke-
zés idejének megállapításánál. Biztos támpontot csupán a mű editio 
princepsének, vagyis a Szenczi Ábrahám-féle váradi kiadásnak a megjelenési 
éve jelent. Ez az 1646-os dátum tekinthető a terminus ante quemnek. További 
kiindulási pontot az egyes scénák és actusok előtt olvasható nótajelzések 
vizsgálata adhat. Ezt Dézsi Lajos végezte el Comico-Tragoedia czímű moralitá-
sunk koráról című kiváló tanulmányában.27 Dézsi a szövegben előforduló 

                                                   
24 VOLLY István, Népi játékok, Bp., Egyetemi Nyomda, 1938, III, 37 (Gyergyóalfalui Dúsgaz-
dag). 
25 RMDE II, 89–92. 
26 KARÁCSONYNÉ MOLNÁR Erika, A kalendáriumi szokások tárgyai: egy székelyföldi farsangi 
maszkos alakoskodás, a dúsgazdagolás és tárgyi világa példáján, doktori értekezés [kézirat], Bp., 
ELTE BTK, 2008. 
27 DÉZSI Lajos, Comico-tragoedia című moralitásunk koráról, Budapesti Szemle, 118 (1904), 83–
397. 
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valamennyi, összesen tizennégy nótajelzést28 alapos és mélyreható vizsgálat 
alá vetette, részletes leírást adva eredetükről, valamint a hozzájuk kötődő 
irodalmi kontextusról. Az első scéna első actusának29 Ad Notam Lyricam 
Odes: Imé melly szép újság sat. jelzéséről megállapította, hogy a benne feltünte-
tett nóta a Vásárhelyi daloskönyv egyik darabja. Az azonos kezdetű verset 
(Ime, mely újság, / De nem vigasság/ érkezik…) egy Kóródi nevű személy írta, 
kinek nevét is csupán a költeménybe rejtett cseles akrosztichonból tudjuk. 
Szintén a költemény árulja el a szerzés évét is: 

Hatszáz esztendő 
Hetedik üdő 
Mikor járt 

Egy úgy irta versül, 
Hogy szeretőjétül 
Az elvált, 

Ki helyett soha, 
Hogy mást, azt mondja, 
Nem talált. 

– olvashatjuk a kolofonban. A vers tehát 1607-ban készült, s ez arra enged 
következtetni, hogy a Comico-Tragoedia sem készülhetett korábban (a 16. 
században), ahogyan azt Toldy és Beöthy gondolta. Már önmagában ez az 
egy adat elegendő lenne a Comico-Tragoedia datálásának pontosításához, de 
Dézsi további bizonyítékokat is hoz állítása igazolására, végkövetkeztetés-
ként pedig leírja, hogy a mű nótajelzéseinek fő forrása valószínűsíthetően a 
Vásárhelyi daloskönyv egy korábbi (1646 előtti) változata volt. Dézsi tanulmá-
nyának értelmében tehát az 1607-es évet tekinthetjük a terminus post 
quemnek. 

Az eddigi eredmények alapján a Comico-Tragoedia hozzávetőleges keletke-
zési idejét tehát az 1607–1646 közötti időszakra tehetjük. Ez a periódus a 
szöveg forrásainak és irodalmi párhuzamainak az eddigieknél teljesebb fel-
térképezésével azonban még jobban szűkíthető lenne – ez további kutatá-
sokat igényel. 

                                                   
28 A Comico-Tragoedia nótajelzéseivel kapcsolatban lásd még: KASTNER Jenő, Az első magyar 
opera = Emlékkönyv gr. Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai működésének emlékére születé-
sének ötvenedik évfordulóján, Bp., Rákosi, 1925, 419–426. 
29 A Comico-Tragoedia szerzője a „scéna” és az „actus” megjelöléseket értelmileg felcserélten 
használja. 
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III. Az attribúciós kérdés: Felvinczi contra Rimay, 
valamint a felekezeti kötődés problematikussága 

 
A keletkezés idejének meghatározásához hasonlóan a szerzőség kérdését 
illetően is megoszlanak a vélemények a Comico-Tragoediával kapcsolatban: 
Négyesy László és Binder Jenő Felvinczi alkotásának gondolta a művet, míg 
Dézsi Lajos Rimay szerzősége mellett érvelt. Ám az sem kizárt, hogy az 
egyébként textuális és motivikus szinten erősen Nyéki Vörös Mátyás-i kö-
tődésű szöveg a nagyszombati katolikus irodalmi központ terméke, s esetleg 
a szerzőség is magának Nyékinek tulajdonítható. A mű attribúciójával kap-
csolatban tehát több, egymásnak ellentmondó nézettel kell számolnunk. 

Négyesy László Beöthy Zsolt Irodalomtörténetében Felvinczi kapcsán fel-
veti,30 hogy talán a Névtelen szerzőtől származó, s szintén a 17. századra 
datálható Comico-Tragoedia is Felvinczihez köthető.31 Mint mondja, „e fölte-
vést fontos egyezések támogatják”, ám ennek kifejtésére már nem vállalko-
zik. Binder Jenő Egy magyar Lázár-dráma és rokonai című remek tanulmányá-
ban32 azonban tovább folytatja Négyesy gondolatmenetét, és hat pontba 
szedve vizsgálja a Comico-Tragoedia Felvinczi szerzősége mellett szóló érve-
it.33 A külső tanúbizonyságok között sorolja fel az azonos címet (Comico-
Tragoedia), a szerkezeti egységeket jelölő actus és scéna (a Névtelen szerzőnél), 
valamint tselekedet és megjelenés (Felvinczinél) kifejezések értelmileg felcserélt 
használatát, a sok esetben azonos nótajelzéseket, valamint az ezekhez illesz-
kedő verselési egybeeséseket. A textuálisan megragadható belső érvek kö-
zött a számos közelebbi vagy távolabbi hasonlóságot mutató nyelvi egyezést 
és rokon kifejezést, valamint a nyelvhasználat határozottan erdélyies színe-
zetét említi. Binder véleménye szerint Felvinczi szerzősége mellett szól még 
a két szöveg alapgondolatának, eszmei–tartalmi mondanivalójának feltűnő 
azonossága, de ezt látszanak alátámasztani a biográfiai adatok is. Nem el-

                                                   
30 A magyar irodalom története: Képes díszmunka két kötetben, szerk. BEÖTHY Zsolt, Bp., Athe-
naeum, 1896, I, 412. 
31 Felvinczi Györgynek van egy 1693-as, szintén Comico-Tragoedia címet viselő drámai kísérle-
te. Négyesy László, majd Binder Jenő erre alapozza, hogy esetleg a Névtelen Comico-Tragoedia 
is az ő alkotása lehet: mindkettőjük érvelése ezt a felvetést teszi meg kiindulópontjául. 
32 BINDER Jenő, Egy magyar Lázár-dráma és rokonai, EPhK 22 (1898), 19–43, 97–111, 221–
323. 
33 BINDER, i. m., 228–232. 
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képzelhetetlen ugyanis, hogy az 1673-ig Erdélyben tartózkodó Felvinczi írta 
a Névtelen Comico-Tragoediát, még az egyértelműen neki tulajdonított, azonos 
címet viselő 1693-as drámai kísérlete előtt – és ez nem mondana ellent a mű 
akkoriban elsőnek tételezett kiadása, az 1683-as lőcsei edíció időpontjának 
sem. Binder a Comico-Tragoedia attribúciójával kapcsolatban ugyan nem mond-
ja ki határozottan Felvinczi szerzőségét, az általa felhozott érvek egymás-
utánja mégis ezt bizonyítja. 

Binder Jenő – annak ellenére, hogy az 1646-os váradi kiadást nem ismer-
te – kétségkívül számos fontos egyezésre és hasonlóságra mutatott rá ta-
nulmányában: a két Comico-Tragoedia azonos szerzőségét azonban Fraknói 
Vilmos 1878-as közleménye egyértelműen megcáfolta.34 Fraknói ugyanis 
tájékoztatást adott arról, hogy a Névtelen Comico-Tragoedia legrégebbi, első 
kiadása nem az 1683-as lőcsei lenyomat, hanem a Szenczi Ábrahám-féle 
1646-os váradi töredék. E fontos filológiai adalék – tekintve, hogy Felvinczi 
1645 körül születetett – tehát megkérdőjelezhetetlen bizonyítékként szolgál 
a Névtelen Comico-Tragoedia Felvinczi György-i szerzőségével szemben. 

Dézsi Lajos egy új nevet hozott be az attribúciós vitába: Rimay Jánosét. 
Dézsi már említett tanulmányában35 a szöveg datálása mellett a szerzőség 
kérdésére is megkísérelt választ adni. Az egyik momentum, mely véleménye 
szerint közel hozza egymáshoz Rimay Jánost és a Névtelen szerző alkotását, 
a dráma harmadik actusának nótája. A „Nota eiusdem: vel Légyen jó idő tsak” 
nótajelzés ugyanis Rimay Lelki vigasztalás (Metaphorica cantio) című költemé-
nyéből eredeztethető:36 

Legyen jó idő csak, fecske száll házamra, 
Nincs oldhatatlan nyűg vetvén nyavalyámra, 
Ha gondja Istennek csak egy szál hajamra, 
Inkább gondot visel lelkemre s magamra…37 

A másik, ennél már lényegesen erősebb érv, mely Rimayhoz kapcsolja a 
Névtelen szerző Comico-Tragoediáját, egy tematikus jellegű kapcsolódás.38 
Rimay alkotásai között két olyan költeményt is találunk (1. Encomia virtutum; 
2. Encomia et effecta virtutum), amelyek a Virtusról szólnak, akárcsak a Comico-

                                                   
34 FRAKNÓI, i. m., 251–302. 
35 DÉZSI, i. m., 383–397. 
36 Uo., 388–389. 
37 RIMAY János Írásai, kiad. ÁCS Pál, Bp., Balassi, 1994. 
38 Uo., 394–397. 
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Tragoedia első jelenete, a De virtute et vitio. E Virtusról szóló Rimay-verseken 
kívül azonban a kéziratos hagyaték tartalmaz az Encomia et effecta virtutumban 
szereplő erényekről írott önálló költeményeket is, amelyek Dézsi elképzelé-
se szerint egy a Comico-Tragoedia első jelenetéhez hasonló, nagyobb szabású 
költői alkotást előlegeznek. E feltételezett Comico-Tragoedia-szerű mű meg-
létét látszik igazolni Esterházy Pál és Bori István 1632-es levélváltása is, 
mely egy De Virtute, vagy az Udvariságról című, ismeretlennek hitt Rimay-
műről számol bel.39 Dézsi a levélben említett, De Virtute címet viselő, lap-
pangó Rimay-művet egy érdekes analógia felállításával a Comico-Tragoediával 
azonosítja. Elgondolása szerint a cím előtagja (De Virtute) tökéletesen ráillik 
a Névtelen szerző Comico-Tragoediájára, legfőképp annak első scénájára (De 
virtute et vitio), a kiegészítő jellegű értelmező utótag (vagy az Udvariságról) pe-
dig a dráma második scénájára vonatkozhat – ehhez a feltételezéséhez az 
első scéna zárlatának, valamint a második scéna kezdő sorainak szövegbeli 
utalásai nyújtanak alapot.40 

Dézsi elképzelését – amely szerint Rimay János lenne a Comico-Tragoedia 
szerzője – azonban Ferenczi Zoltán megcáfolta.41 Ferenczi egyfelől rámuta-
tott arra, hogy Rimay két, virtusokról szóló költeménye – az Encomia 
virtutum és az Encomia et effecta virtutum, amelyeket Dézsi tematikus összefüg-
gésbe hozott a Comico-Tragoediával – voltaképpen ugyannak a témának kétfé-
le (egy rövidebb és egy hosszabb, részletesebb) kidolgozásai, ám egyiknek 
sincsenek szövegszintű megfelelései a Névtelen szerző drámájával. Másfelől 
az Esterházy és Bori levelezésében említett De virtute címet viselő elveszett 
Rimay-művel kapcsolatban Ferenczi magát a szerzőt, Rimayt idézve adott 
egyértelmű cáfolatot Dézsi Rimayt vélő szerzőségi érvére. Rimay az I. Rá-
kóczi Györgyhöz írott, 1629. május 25-én kelt levelében42 egy „satyrás, dor-
gáló, feddő írás”-ról beszél a „nem udvari udvariság ellen”, amely a „virtust 
háta megé veti”. A levélben említett mű esetében tehát – mégha e művet 
jelenleg nem is ismerjük, s így elveszettnek tételezzük fel – egy prózai mun-
káról van szó, mely semmiképp sem lehet azonos a drámai formában író-
dott, alapvetően verses felépítésű Comico-Tragoediával. Ferenczi – Ipolyi Ar-
                                                   
39 Rimay János államiratai és levelezése, kiad. IPOLYI Arnold, Bp., Akadémiai, 1887, 362–363. 
40 „S így Injustitiát az Udvariakhoz, / Küldöm Molestiát zendült Parasztsághoz / Mi is 
Ebrietas jer menjünk Udvarhoz, / Egy nagy Gazdag ember hítt miket házához.” 
41 FERENCZI Zoltán, Rimay János, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1911, 209. 
42 Uo., 332. 
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nold feltételezését43 megerősítve – ezenfelül még azt is megjegyzi, hogy a 
Rimay Államiratainak 81–82. lapján olvasható szövegrészlet, amely szintén 
prózai formát mutat, nagy valószínűséggel ennek az Udvariságról szóló, lap-
pangó műnek a töredéke lehet. Ferenczi e több ponton is megálló, erős 
ellenérveket felsorakoztató gondolatmenete tehát minden kétséget kizáróan 
elvetette a Comico-Tragoeda Rimay János-i szerzőségét.Láthatjuk tehát, hogy a 
mű attribúciója a szakirodalom talán legtöbbet tárgyalt kérdéseként van 
jelen, ám e rendkívül élénk érdeklődés és a szerzőséggel kapcsolatos érvek 
és ellenérvek mélyreható s olykor hosszas ütköztetése ellenére mégsem 
sikerült tisztázni a Comico-Tragoedia létrehozójának személyét. Mivel a kuta-
tás jelenlegi állása szerint teljes bizonyossággal egyetlen szerző sem köthető 
a darabhoz (hiszen a szövegek között fennálló különböző tematikus és 
motivikus azonosságok és hasonlóságok még nem tekinthetők a szerzőséget 
egyértelműen alátámasztó bizonyítéknak), a dráma szerzőjét névtelenként 
kell kezelnünk mindaddig, amíg nem jutunk olyan egyértelmű és biztos 
adatokig, amelyek minden kétséget kizáróan igazolják valamely 17. századi 
alkotó szerzőségét. 

Ebből adódóan a szöveg felekezeti irányultsága sem dönthető el meg-
nyugtatóan. Annyi bizonyos, hogy katolikus és protestáns körökben egy-
aránt ismert volt a darab, s éppúgy fennmaradt a katolikus Kájoni versgyűj-
teményében – Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa és a Tintinnabulum Tripudi- 
antium című verses ars moriendi rövidített változatai mellett –, mint számos 
más 18. századi unitárius kéziratban. S habár Bayer József szerint a Névte-
len szerző Comico-Tragoediáját „inkább irodalmi kísérletnek mondhatjuk egy 
idejét múlt formán belül, melynek nincs egyéb célja, mint hogy olvasmány-
képpen hasson”,44 az iskolai színjátszás élő gyakorlatával is számolnunk 
kell, ugyanis a Vett-jegyzőkönyv (1697)45 tanúsága szerint a nagyszebeni luthe-

                                                   
43 IPOLYI Arnold, Tudósítás Rimay János munkáiról, Új Magyar Múzeum, 1853/1, 481–483. 
44 BAYER József, A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig, Bp., MTA, 1897, 
I, 26. 
45 A Vett-jegyzőkönyv nevet viselő 1697-es kézirat Vett János György nagyszebeni diák fel-
jegyzéseit tartalmazza. A kézirat Cantiones Hungaricae et Latinae című fejezetében található egy 
Cantio ad Hungaricam Comediam című, ad notam jelzéssel is ellátott verses prológus, amely 
egyértelműen a Névtelen Comico-Tragoedia előadására utal. Habár a prológusban nem szerepel 
sem a darab címe, sem a feltételezett szerző neve vagy valamilyen erre vonatkozó adat, a 
szereplők nevei és azok felsorolásának sorrendje megegyezik a Comico-Tragoediáéval. A Vett-
jegyzőkönyv kéziratos változata jelenleg Kolozsváron található, de mikrofilmmásolata hozzá-
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ránus iskola diákjai a 17. század végén elő is adták a darabot.46 Ennek kap-
csán jegyzi meg Dömötör Tekla,47 hogy a protestáns Erdélyben feltételez-
hetően hagyománya lehetett a Comico-Tragoedia előadásának, s valószínűsíti 
azt is, hogy szerzője is innen származik. Elképzelését egyfelől támogatja a 
szövegben előforduló „kegyetlen szász ispán” kifejezés említése, amely 
kétségkívül Erdély kulturális kontextusához köthető, másfelől pedig alátá-
maszthatják a Comico-Tragoedia erdélyies színezetű nyelvi alakjai, melyeket 
Binder Jenő gyűjtött össze már idézett tanulmányában.48 Szem előtt kell 
tartanunk ugyanakkor azt is, hogy a Névtelen szerző alkotása éppígy Nyéki 
Vörös Mátyáshoz és a nagyszombati katolikus irodalmi központhoz is kap-
csolható – ezt textuális és motivikus szintű párhuzamok egyaránt igazolják. 
 
 

IV. A szöveg forrásai és irodalmi párhuzamai 
 
A Névtelen szerző Comico-Tragoeidája egy fölöttébb rejtelmes alkotásként áll 
tehát előttünk, éppen ezért óvatosan kell közelítenünk lehetséges irodalmi 
forrásaihoz, illetve párhuzamaihoz is. A darab első felvonásának Psycho- 
machiája, vagyis a megszemélyesített erényeknek és bűnöknek az allegorikus 
vetélkedése, valamint a további scénák bibliai jeleneteinek dramaturgiai 
megoldásai és főképp gondolati, valamint nyelvi–stilisztikai világuk jellegze-
tességei középkori előzményekre tekintenek vissza. A legalapvetőbb mintát 
a Gualterus Mapes költeményén alapuló Visio Philiberti jelenti,49 de ugyanígy 
példaként kínálkozhatott a Névtelen szerző számára annak barokk modor-
ban elkészített 17. századi parafrázisa, vagyis Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa 
is.50 A lehetséges előképek és párhuzamok számbavételénél azonban nem 
szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a szövegekben megfigyelhető motívu-
moknak, toposzoknak és különféle kulturális paneleknek a jelenléte nem 
                                                                                                                       
férhető az MTA könyvtárában is. A kézirat leírását lásd: SZABÓ T. Attila, Az Erdélyi Múzeum 
Egylet XVI–XIX. századi kéziratos énekeskönyvei, Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929, 288. 
46 Erről részletesen lásd: DÖMÖTÖR Tekla, A magyar Lázár-dráma nagyszebeni előadásához, FK 
1 (1955), 410–419.; VARGA Imre, Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. században, ItK 69 
(1965), 287 –291.  
47 DÖMÖTÖR, A magyar Lázár-dráma..., 413. 
48 BINDER, i. m., 231. 
49 Magyar nyelvű fordítása: Nádor-kódex, 1508, 313–342. (Nyt XV, 224–229.) 
50 RMKT XVII/II, 35–171. 
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feltétlenül jelenti a vizsgált szövegek közötti genetikus kapcsolatot. Ezek az 
összefüggések és hasonlóságok sokkal inkább egy közös kulturális háttérről 
és tudásanyagról szolgálnak adalékként.Mindazonáltal tény, hogy a Névtelen 
szerző Comico-Tragoediája többszörös intertextuális kapcsolódásokat jelöl ki 
egyfelől az európai Lázárdráma–irodalommal, másfelől pedig a halálkölté-
szet számos darabjával. A 15–16. századi reneszánsz típusú humanista Láz-
ár-parabolákkal Binder Jenő vetette össze a drámát kiváló tanulmányában,51 
melyben számos közös vonást tárt fel. A magyar nyelvű forrásokat illetően 
Dömötör Tekla az RMDE II. kötetének tárgyi jegyzeteiben Pesti György 
Haláltáncénekével és az Ének a Gazdagrul című verssel való párhuzamos he-
lyeket közölte. Többen felhívták a figyelmet a drámának a Nyéki Vörös 
Mátyás Dialógusával, valamint a Tintinnabulum Tripudiantium című verses ars 
moriendi gondolati struktúrájával és közös motívumkincsével való hasonló-
ságaira is. Meglátásom szerint Fiátfalvi György Pokolbeli látomása és annak 
„prózai variánsa”, a Szétsi Jánosnak mutatott rettenetes dolog című elbeszélés 
még további két fontos, mintaként megjelölhető alkotásként bővíti a Comico-
Tragoediához kapcsolható feltételezett forrásoknak és előképeknek a számát. 
 
 

V. Újabb adalékok: Fiátfalvi György Pokolbeli látomása 
és Szétsi János infernóleírása 

 
Fiátfalvi György Pokolbeli látomásának jelenlegi ismereteink szerint eddig 
négy kéziratos másolata ismert. Az első változatra Szabó T. Attila bukkant 
rá az Erdélyi Múzeum kézirattárának egy 18. század végi csonka kéziratos 
füzetében. Felfedezéséről az Erdélyi Irodalmi Szemlében számolt be, megje-
gyezve azt is, hogy az általa közölt szövegváltozaton52 kívül a kolozsvári 
unitárius kollégium kézirattárában is fellelhető a szöveg, ezt azonban a 
könyvtári katalógus hiányosságai miatt nem találhatta meg. Megtalálta vi-
szont Klaniczay Tibor, aki egy kolligátum (Román Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Kolozsvári Filiálé, Ms. U. 1214/A–B.) 31–34. levelein bukkant 
rá Fiátfalvi költeményének másolatára, ám annak csonka – csupán a szöveg 
73. strófájától kezdődő – formájában. E két kéziratos másolat mellett Lakó 
                                                   
51 BINDER Jenő, Egy magyar Lázár-dráma és rokonai, EPhK 22 (1898), 19–43, 97–111, 221–323. 
52 SZABÓ T. Attila, Fiátfalvi György Pokolbeli látomása 1626-ból, ItK 41 (1931), 71–86. 
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Elemér a szöveg még két másik változatáról is hírt adott.53 Eszerint 
Fiátfalvi költeményének harmadik változata az Ms. U. 2137. jelzetű, fedőlap 
nélküli, cérnával összefogott füzetecskében található, mely a szöveg címét is 
megőrizte: Sz[en]tgyörgyi mester historiája. A negyedik változatot pedig az idő-
közben elveszett Brassai-kódex 28–45. lapjai tartalmazták, hasonlóképp 
megőrizve a mű címét is.54 

A Pokolbeli látomás szerzője a 17. századi levéltári iratok tanúságai szerint 
az 1620-as években Bethlen István erdélyi gubernátor „scribája”, vagyis 
íródeákja volt, 1626-ban – tehát költeménye megírásának idején – pedig az 
erdőszentgyörgyi iskola tanítója lehetett. Erről az adatról a Pokolbeli látomás 
záró strófája tájékoztat, csakúgy, mint szerzőjének nevéről, melyet a vers-
főkből olvashatunk ki:55 

Írtam ez verseket Böjtmásnak havába, 
Kisküküllő mellett szöntgyörgyi schólába, 
Ezer 600-ban és 26-dikban, 
Nevét [GEORGIUS FIATFALVI] is feltette vers iniciumban.56 

A szöveg közvetlen forrását nem ismerjük, ám tudomásunk van egy 
1645-ös, prózai formában íródott, hasonlóképp a pokolbeli kínok szörnyű-
ségeit tárgyaló elbeszélésről, a Szétsi Jánosnak mutatott rettenetes dolog címet 
viselő munkáról,57 mely zavarba ejtően sok hasonlóságot mutat Fiátfalvi 
Pokolbeli látomásával. A két szöveg keletkezési idejét (1626 és 1645) tekintve, 
nem elképzelhetetlen, hogy Szétsi János infernóleírása Fiátfalvi költeményét 
használta forrásaként, de talán valószínűbbnek tarthatjuk, hogy e két pokol-
ra szállás inkább egy közös előzményre megy vissza, s mindkét szerző abból 
merített alkotásának megírásakor. Mivel azonban e feltételezett közös for-
rást jelenleg nem ismerjük, a Comico-Tragoediával való kapcsolódások vizsgá-
latakor is csupán e rendelkezésünkre álló két szövegből indulhatunk ki, ezek 
közül is leginkább Fiátfalvi Pokolbeli látomásából. A Névtelen szerző alkotá-
sával való összevetésére egyfelől a szöveg kronológiai közelsége, másfelől 

                                                   
53 LAKÓ Elemér, Fiátfalvi György erdőszentgyörgyi mester históriája 1626-ból, Keresztény Magvető 
85 (1979), 39–54. 
54 Történelmi Tár, 1896, 122–125. 
55 SZABÓ T. Attila, Adatok Fiátfalvi György életéhez, ItK 49 (1939), 179–180. 
56 RMKT XVII/IV, 152. 
57 A Mihály deák-kódex őrizte meg a 97a–104a lapokon. (DÉZSI Lajos, Régi magyar versesköny-
vek ismertetése (IV. Mihály deák codexe), ItK 25 (1915), 431–444. 
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pedig verses formája nyújt alapot, de indokolttá teszi az összehasonlítást a 
két szöveg nyelvezetének hasonlósága is, valamint a bennük található moti-
vikus és textuális jegyeknek az azonossága, s legfőképp a pokolbeli bünteté-
sek leírásának rokonsága. 

A Comico-Tragoedia és Fiátfalvi Pokolbeli látomásának motivikus hasonlósá-
gai közül a legszembetűnőbb kétségkívül az angyali intés mozzanata, vala-
mint a már a Visio Philbertiből is ismert átkozódás motívuma A Névtelen 
szerző drámájának második scénájában a hitvány Gazdag lelkét elragadni 
készülő ördögöket Angelus megállásra készteti, csakúgy, mint Fiátfalvi köl-
teményének angyala, aki a testi bűnökben vétkes embernél járó követségé-
nek második alkalmával hirdet – hasonlóképpen teológiai argumentumokra 
épülő – bíztató szavakat: 

 
Comico-Tragoedia Fiátfalvi Pokolbeli látomása 

 
„Hallád gonosz Sátán, ne siess elkapni, 
Testétől a lelkét menten elragadni, 
Senkit Isten mennyből nem akar kihagyni, 
Christus életet jött mindeneknek adni. Min-
denért, jól tudod, az Úr Christus meg- 

holt, 
Kit önnön képére, mint ezt, teremtett volt; 
Isten felől gyakran éltében ez is szólt, 
Nem érdemel talán azért örök poklot.” 

 
(Act. II., Sc. II., 63: 800–807.) 

 
Az angyal bíztatta, énnekem azt monda: 
„Noha nagy sok, úgy mond, bűneidnek  

száma, 
Az Isten nem akar így vetni pokolra, 
Nem akarja lelked így vetni halálra. 
Akarja szent nevét, hogy higgyed, ki légyen, 

Ostora tereád egy kevéssé legyen, 
Hogy az te példádon sok ember rettegjen, 
Bűnből nagy sokokat veled teríthessen.” 
 

(RMKT XVII/IV, 140–14: 81–88.) 
 

De ahogy a Comico-Tragoedia Lázár-jelenetének alávaló s szűkmarkú 
Divese éktelen szitkozódásba kezd az örök kárhozat rettenetében, úgy 
Fiátfalvi poklának birodalmát is a fösvény lélek átkozódásának szavai hatják 
át: 

 
Comico-Tragoedia Fiátfalvi Pokolbeli látomása 

 
„Átkozott volt földön néktek engedésem! 
Átkozott volt e világra születésem! 
Nem áldott volt, átkozott volt, minden járá-

som s kelésem. 
Átkozott volt, aki szült volt e világra! 
Átkozott volt, ki nevelt volt ily nagy búra! 
Átkozott, hogy meg nem ölt volt, ne  

 
„Hirtelen az ismét egy emberré válék, 
Mely embertől én ott szörnyű átkot hallék, 
Az nagy kínzás miatt sokat átkozódék, 
Az ördögök közül ilyen szókat hallék: 
Átkozott az óra melljeben születtem 
Az emlők átkoztak kiben neveltettém 
Anyám is átkozott kitől születtetem 
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juttam volna e kínra! 
Soha bátor e világnak az ő színét, 
A szép Napnak ne láthattam volna fényét! 
Szüléimnek soha bár ne esmértem volna 

személyét. 
Jobb volt volna kis koromban, ha  

engemet 
kis sélyébe tették volna testecskémet; 
Álnok dajkám, miért nem metszted volt meg 

akkor én gégémet? 
Jobb volt volna, oroszlánok nőstényének 
Lettem volna eledelül kölykeinek, 
Hogynem mint ily nagy szörnyű kínt szerzet-

tem volna fejemnek.” 
 

(Act. IV., Sc. II., 69: 1053–1067.) 

mind föld meny es Tenger átkozzák éretem, 
Az Istent is végre szörnyen meg átkozá, 
Mind mennyeieket szörnyen le karomlá, 
Iszonyú nagy kínja őneki észt hozá, 
Rettentő például előmbe így adá. 
Kérdem, mi az oka, a komornyik monda: 
„Fösvénységgel élt ez, az immár jutalma, 
Az Úrhoz nem tére, sőt nekünk szolgála, 
Örökkön örökké ez lészen jutalma.” 
 
 
 
 
 

 
(RMKT XVII/IV, 143–144: 197–212.) 

 
Érdekesebb analógiát kínál azonban a pokolbeli büntetések leírása. Mind-

két szöveg megegyezik abban, hogy a bennük megjelenő büntetőapparátusok 
a bűnök típusa szerint differenciált, érdem szerinti bűnhődés elve alapján 
működnek. Fiátfalvi alkotásának esetében ez minden bizonnyal a Dante Infer-
nójában alapvető eljárásként érvényesülő contrapasso elvéből táplálkozik, hiszen 
Fiátfalvi költeményének más jellemzői is az itáliai mester Commediájával rokon 
gondolatvilágról árulkodnak, amelyet az unitárius iskolamester talán latin 
prédikációkból ismerhetett. Természetesen a Névtelen szerzővel kapcsolat-
ban sem zárhatjuk ki Dante közvetett vagy közvetlen hatását, de valószí-
nűbbnek látszik, hogy a Comico-Tragoedia „dantei jegyei” – így például az el-
lenbüntetés alkalmazása is – inkább Fiátfalvi költeményéből eredeztethetőek, 
mely alkotás több szempontból is irodalmi modellként szolgálhatott számára. 

A Comico-Tragoedia ördögei, miután felnyitották a pokol kapuit, kínzó szer-
számokat és tüzes vasfogókat készítenek a fösvény Gazdagnak, mondván: 

Jutalmad meglészen amint cselekedtél, 
Szintén úgy fizetnek, mire fösvénykedtél, 
A szegény Lázárral miért jól nem tettél, 
Várj, majd torkodra forr, amit ittál s öttél.58 

De miből is áll pontosan a Gazdag büntetése? Egyfelől mérges skorpiók, 
tüzes vasfogók, éles beretvák, nyársak, vashorgok, s mindenféle hegyes 
kínzó szerszámok alkotják e rettenetes büntetőapparátus eszközeinek kel-
                                                   
58 Act. III., Sc. II., 65: 870–874. 
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léktárát – ám ennél még iszonyúbb kínokat is el kell szenvednie a többszö-
rösen is bűnös, vétkekben tobzódó Gazdagnak: 

Gyorsan tövis ágyat vess Dromo őnéki, 
Rút férgekkel minden velejét szíjtasd ki, 
Fogát is mind egyig, siess, hamar vond ki; 
Ne tégyen kéméllést rajta soha senki! 

 
Hevítsétek hamar a Tantalus kádját, 
Vasfúrókkal fúrjátok által az agyát, 
Nosza gyújtsátok fel alatta ő ágyát! 
Kóstolja, ha jó-é, örök tűznek lángját! 
 
[…] 

 
Hamar hát Ördögök őt fojtogassátok, 
Ezerképpen szálljon ő reá sok átok, 
Tüzes csigán testét jól megforgassátok, 
Sebeit áspissal szörnyen marassátok! 
Elsőben is néki tolják ki a szemét, 
No rontsátok öszve már minden tetemét, 
Liggassátok által ti mind a tíz körmét, 
Hadd emlegesse meg világi örömét! 
 
Egészlen ő róla bőrit levonjátok, 
Gyengén tartott testét épen bésózzátok, 
Álnok s csalárd szívét általnyársoljátok, 
Talpig sarátnakba őtet takarjátok! 
Hamar metéljétek el mind orrát s fülét: 
(Így jár az, valaki Istene ellen vét,) 
Egyenként szedjétek ki a szeme szőrét, 
Olajban rántsátok meg a feje bőrét! 
 
Egyfelől egyitek karjait megtörje, 
Másfelől a mástok őtet pofon verje, 
A többitek néki szárát fürészelje, 
Ő testét metélni senki ne restellje!59 

– olvashatjuk Pluto ellentmondást nem tűrő utasításait. 
Érdekes módon nagyon hasonlóan bűnhődnek Fiátfalvi poklának kár-

hozottai is:60 A fösvény egy tűzlánggal teli égő kemencében gyötrettetik; az 
                                                   
59 Act. III., Sc. II., 66: 902–909; 67: 958–975. 
60 RMKT XVII/IV, 143–151, 189–440. 
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ártatlanokat kínzó, kegyetlen gyilkos egy kaszákkal és beretvákkal teli tövis-
ágyban ég, s mindezeken túl még ízenként el is metélik testét; a haragos, 
átkozódó és istent káromló ember egy tüzes kádban szenvedi, ahogy testi 
férgek kínozzák örökké; a hazugok nyakán lyukat fúrnak, majd nyakuk csi-
golyáján kivonják csalfaságban lomozó nyelvüket, s éles beretvákkal metélik 
azt;  a gazdag uzsorások tüzes szekérben kínzattatnak, amelyben tüzes vas-
fogókkal szaggatják testüket; a saját javaikkal meg nem elégedő kapzsi bű-
nösöknek fogókkal kivonják a belüket; a részegek a kénköves tűztől lángoló 
tó vizét kénytelenek inni; a szegényeket nyomorgató kegyetlenek pedig vé-
res tajtékokat vetnek szájukon. 

A büntetések leírásának hasonlóságán túl egymással azonos lexikai ele-
meket és rokon szintaktikai szerkezeteket is találunk a két szövegben (a 
rokonságot mutató elemeket dőlt betűtípussal szedtem): 

 
Comico-Tragoedia Fiátfalvi Pokolbeli látomása 

„Mert nem tudom soha, mi az állat vagy, 
Én amint látom, tehát ember nem vagy, 
 Sem Angyal, sem Ördög te bizony nem vagy, 
Nosza, mondd meg szép szóval azért, ki vagy.” 
 

(Act. III., Sc. IV., 82:1590–1593.) 

„Az élő Istennek nagy nevére kérlek, 
Mondd meg, ha angyal vagy, avagy mit reméljek, 
Ha késértet vagy is, mond meg, téged kérlek.”  
 
 

(RMKT XVII/IV., 90–92.) 

 
Comico-Tragoedia Fiátfalvi Pokolbeli látomása 

 
 
 
 
„Mert örökkön mind örökké lesz kínzásom, 
Soha nem lesz innét nékem távozásom, 
S bár úgy lenne, csak lehetne sok kínok-
ban kimúlásom.” 
 
(Act.IV., Ss., II., 69: 1044–1046.) 
 

 
„Fösvénységgel élt ez, az immár jutalma, 
Az Úrhoz nem tére, sőt nekünk szolgála, 
Örökkön örökké ez lészen jutalma.” 
 
(RMKT XVII/IV, 144: 211–212.) 
 
„Sok ártatlan vérnek volt szomjúhozója, 
Bűntelen az embert gyakorta kínozta, 
Mikor nem ölhetett, ugyan szomjúhozta, 
Immár mindörökké ez lészen jutalma.” 
 

(RMKT XVII/IV, 144: 225–228.) 
 
Jól látható az is, hogy Fiátfalvi Pokolbeli látomása és a Comico-Tragoedia má-

sodik scénája versformájában is megegyezik egymással. Mindezeken túl azon- 
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ban érdemes a két szöveg kronológiai adataira is egy pillantást vetni. 
Fiátfalvi György Pokolbeli látomását, mint ahogyan azt a költemény kolofon-
jából tudjuk, 1626-ban írta. A Comico-Tragoedia keletkezési idejét az eddigi 
kutatások eredményei alapján pedig az 1607–1646 közötti időszakra tehet-
jük, ahol a terminus post quemet az első scéna első actusához tartozó nótajel-
zésnek a Vásárhelyi daloskönyvből való eredeztetése adja, a terminus ante quemet 
pedig a dráma editio princepsének, vagyis az 1646-os váradi kiadásnak az idő-
pontja jelenti. 

Minden kétséget kizáróan természetesen nem állíthatjuk, hogy Fiátfalvi 
György lenne a Comico-Tragoedia szerzője, azonban egyfelől a két szöveg 
között meglévő számos hasonlóság – a versformától a lexikai, szintaktikai 
és motivikus elemek megfelelésén át egészen a pokolbeli büntetések leírásá-
nak hasonlóságáig –, másfelől pedig a két szöveg egymáshoz való kronoló-
giai közelsége mégis azt engedi sejtetni, hogy nem lenne lehetetlen a Comico-
Tragoedia szerzőségét is Fiátfalvinak tulajdonítani. Elképzelhető ugyanis, 
hogy Fiátfalvi a Pokolbeli látomás után, annak témájára és motivikus anyagára 
támaszkodva egy nagyobb drámai vállalkozás (a Comico-Tragoedia?) megírásá-
ra is rászánta magát. Ha pedig így van, akkor a Comico-Tragoedia hozzávető-
leges keletkezési időpontja is egy rövidebb periódusra, az 1626–1646 közöt-
ti időszakra szűkülne. Ennek teljes bizonyításához azonban további 
filológiai érvek lennének szükségesek, így bizonyosan csak annyit állítha-
tunk, hogy Fiátfalvi György Pokolbeli látomása legalább olyan fontos, ha nem 
fontosabb helyet foglal el a Comico-Tragoedia feltételezett forrásainak és iro-
dalmi párhuzamainak a sorában, mint Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa vagy a 
Tintinnabulum Tripudiantium című verses ars moriendi – és kétségtelenül alap-
vető modellként szolgálhatott a Névtelen szerző számára. 
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PÉTER ZOLTÁN∗ 
 

Varjas János levelei Péczeli Józsefhez 
 
 

1. 
 
Csákvári Varjas János (1721–1786) korának neves tudós egyénisége volt, aki 
a Debreceni Református Kollégium tanáraként jelentős szerepet játszott a 
város református közösségének életében. Ha költőként nem is hagyott hátra 
kiemelkedő alkotásokat, s mai szemmel nézve alakját középszerűnek is kell 
megítélnünk, az akkor is vitathatatlan, hogy szakadatlan munkabírásával 
nagyon sokat tett a református kollégiumért. 

Jelen dolgozat írója Péczeli József levelezésének kiadásra előkészítése so-
rán találkozott Varjas János 15 vejéhez írt, máig kiadatlan levelével,1 és ezen 
levelek alapján vállalkozik rá, hogy egy rövidebb áttekintés keretein belül 
ismertesse írójuk tudományos érdeklődését, és bemutassa azokat a nehézsé-
geket, amelyekkel a kollégium tanáraként szembe kellett néznie. 

Mivel a mai napig nem született olyan átfogó tanulmány, mely a neves 
debreceni professzor munkásságát és életét ismertetné, nem tartom haszon-
talannak dolgozatom első részében Varjas János életrajzának rövid áttekin-
tését, erre vonatkozóan pedig a legfőbb forrásnak Sinai Miklós írását tekin-
tettem, melyet a neves professzor kollégája temetésén olvasott fel 1786. 
június 6-án, és amit 1859-ben nyomtatásban is megjelentettek.2 Kazinczy 
Ferenc is Sinai életrajzát használta, mikor 1808-ban Magyar régiségek és ritka-
ságok című kötetében megjelentette a Megtért embernek énekét, és röviden ösz-
szefoglalta Varjas életpályáját.3 Szinnyei József csak pár sorban emlékezett 

                                                   
∗ Péter Zoltán a PPKE BTK Magyar nyelv és irodalom MA-képzésén a Régi magyarországi 
irodalom szakirány hallgatója. Dolgozatának témavezető tanára: Szelestei N. László egyete-
mi tanár. 
1 Péczeli József Levelezése, MTA Könyvtára, Kézirattár, Magyar irodalmi levelezés, 4. r. 143. 
sz., a továbbiakban PLev, 84–98. számú levelek. 
2 SINAI Miklós, Néhai Tiszteletes Tudós Varjas János Uram életének folyása = SZILÁGYI István, 
Varjas János életéhez, Új Magyar Múzeum, 1859, 479–482. 
3 Magyar régiségek és ritkaságok I., Pest, kiad. KAZINCZY Ferenc, 1808, 190. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1721�
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meg Varjasról,4 ahogy a Debreceni Református Kollégium történetét bemu-
tató vaskos kötet is csak egy rövid életrajzot közöl róla.5 Az életrajz leg-
újabb összefoglalásának a Magyar művelődéstörténeti lexikon Berecz Ágnes ké-
szítette szócikke tekinthető.6 

Sinai szerint Varjas 1721. január 2-án Acsán született. Nemes családból 
származott, édesapja Varjas István, édesanyja Pap Ilona. Tanulmányait 
Csáktornyán kezdte, majd Kecskeméten folytatta. 1738-ban a Debreceni 
Református Kollégium diákja lett. Itt Maróthi György és Szilágyi Sámuel 
tanítványa volt. 1746-tól a kollégium retorika tanára, majd következő évtől 
könyvtárosa lett. Az 1740-es évek végén külföldi tanulmányútra indult: 
előbb a zürichi, majd az utrechti egyetem hallgatója. Sinai megjegyzi, hogy 
„Helvetiából Belgiumba ment és Ultraiectumban tiszt. Tudós Vesseling és 
Millius híres professorokat tanulás végett meglátogatta”.7 Sinaival ellentét-
ben azonban se Szinnyei, se a MAMŰL nem említi belgiumi útját. 

1750-ban tért haza Magyarországra, és lett a kecskeméti kollégium igaz-
gatója és tanára. Ebben az évben vette feleségül Sződi Katalint, Maróthi 
György özvegyét, Sződi István lányát. Sződi István a debreceni református 
gyülekezet vezető lelkésze volt. 

1752-ben meghalt Tabajdi János, a Debreceni Kollégium tanára. Kár-
mán Andrást akarták meghívni helyébe, aki Losoncon volt tudós-
lelkipásztor, de ő végül nem fogadta el a meghívást. Ezután kapott felkérést 
Varjas, hogy legyen a kollégium katekizmus tanára. Nem sokkal ezután 
teológiát is oktatott Debrecenben, de igazi hírnévre mint a zsidó antikvitá-
sok és a keleti nyelvek professzora tett szert. 

1786-ban bekövetkezett haláláig, összesen 34 évig volt a kollégium taná-
ra. 1754-ben lelkésszé szentelték, papi hivatását azonban sohasem gyakorol-
ta, de számos egyházi megbízást elvállalt. Ha nem túl gyakran, de olykor 
prédikálhatott is, hiszen egyik levelében így írt: 

                                                   
4 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái. Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/ 
html/. (A megtekintés ideje: 2013. jún. 10.) 
5 A debreceni református kollégium története, szerk. BARCZA József, Bp., Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988, 99–100. 
6 Magyar művelődéstörténeti lexikon XII., szerk. TAMÁS Zsuzsa, Bp., 2011, 313–314. A további-
akban: MAMŰL. 
7 SINAI, i. m.,  480. 
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A’ papolo székben alig lehetett felmásznom. Praedikállottam I. Mos. XLVI. 30. 
Nem forditottam: ha akartam volna sem lett volna idö hozzá, szerdai déltül fog-
va pénteki nyolc óráig. Elég Sermonst vettünk a’ Frantzoktul viszsza kellene ad-
nunk Magyarul.8 

Egy másikban pedig ezt olvashatjuk: 

A’ mi Jó Emberünk T. Superintendens Uram meghala és eltemettették d. 21. Jul. 
Kovátsiban. Én voltam hivattatva edgyik hogy predikáljak felette másik T. Hu-
nyadi Uram.9 

Ez esetben azonban betegség miatt nem tudott eleget tenni a meghívás-
nak. Emellett számos más megbízást is elvállalt, mint a kollégium tanára 
részt vett II. József fogadásán is, mikor a kalapos király a kálvinista Rómába 
látogatott. Ennek emlékére később egy csak e betűs magánhangzókat tar-
talmazó levéllel is megtisztelte az uralkodót.10 

Sinai Miklós így emlékezik meg Varjas utolsó napjairól:  

a betegség és a keserves fájdalmak megkörnyékezvén, egészlen elerőtlenedett és 
három holnapoktól fogva fájdalmai s buzgóságos fohászkodásai után, lelkét az 
úrnak szent kezébe ajánlotta és megnyugodott minden fáradságaitól, 1786-dik 
esztemdőben, ezen folyó szent Iván havának 4-dik napján, reggeli 7 és 8 óra kö-
zött, minek utána élt volna LXV esztendőket, VI holnapokat, és 2 napokat.11 

Utolsó, lányához írt levelében így írt betegeskedéséről: 

Edes Leányom Katám! 
Nagy megujjulásomra lett beteg ágyamban, a’ Férjed távol létében irt ’s küldött 
leveled vétele. Nem tsudálom ha rolam annyi földre kedvtelen hireket hallasz. 
Ittis elégszer volt nékem már holt hirem a’ városon. Jöttekis némellyek, mint 
holtnak látásomra. Áldott az UR! Élek még, de nagy erötelenkedések között. Igy 
tetszett ö Felségének engemet meglátogatni. Igyekezem Isten kegyelme által 
békeséges türéssel és jó remenységgel várni az UR szabaditását.12 

Kazinczy Ferenc Varjas irodalmi munkásságáról megjegyzi, hogy 
„Könyveket nem írt, noha az tőle kitelhetett volna”.13 Ezzel szemben jegyzi 

                                                   
8 PLev, 85. sz. levél. 
9 Uo., 97. sz. levél. 
10 Iosepho II. Romanorum Imperatori Pio. Felici. Augusto Sacrafissimae Suae Maiestatis Devotissimus 
Subditus Joannes Varjas = SZILÁGYI István, Varjas János életéhez, Új Magyar Múzeum, 1859, 
476–478. 
11 SINAI, i. m., (2. j.) 481. 
12 PLev, 98. sz. levél. 
13 KAZINCZY, i. m., 190. 



 

190 
 

meg Szilágyi István, hogy abban a ismeretlen verselő által írt parentációban, 
ami Varjas temetésén hangzott el, a következő olvasható: 

Mely sok munkát küldött a könyvnyomtatóra: 
Ti sok néma könyvek, indúljatok szóra.14 

Szilágyi úgy értelmezte ezeket a sorokat, hogy Varjas saját műveit adatta 
ki, és nem érti, hogy itt pontosan mely művekre utalhat a vers. Véleményem 
szerint azonban itt a mások által írt, Varjas által kiadatott könyvekre utalt a 
versíró. A debreceni professzor ugyanis több, elsősorban az oktatásban 
használt könyvet is újra kiadatott. Többek között kétszer megjelentette 
Maróthi György Arithmeticáját, újra kiadatta Benedict Pictet Medulla 
christianae theologiae című kötetét, Phaedrus meséit Horatius Ars poeticájával, a 
Dicta Catonisszal egy kötetben. Ezenkívül háromszor megjelentette Maróthi 
zsoltáros kötetét kibővítve.15 Ez minden bizonnyal azzal áll összefüggésben, 
hogy 1753-ban a kollégiumi professzori tanács megbízta a híres, Maróthi 
által alapított énekkar vezetésével. 

Költői működésével Varjas iskolát teremtett. Csupa azonos magánhang-
zót tartalmazó versei miatt diákjai tréfásan csak „Verjes Jénes”-nek becéz-
ték.16 Leghíresebb költeménye az ötvenöt versszakból álló Megtért embernek 
éneke, amely csupa e betűs szóból áll. Varjas ma talán már kicsit megmoso-
lyogtató versének komoly mondanivalója van: az átérzett bűnbánat és az 
ember esendősége. Egyet kell értsek Mezei Márta megállapításával, misze-
rint ez, illetve a formai ügyeskedés tudós magyarázata menti meg a kísérlet 
furcsaságát.17 A kortársak közül Kazinczy Ferenc és Földi János is tudós 
mentségeket keresett Varjas kísérletére.18 

A kísérlet pedig nem maradt válasz nélkül: Hunyadi Ferenc debreceni 
prédikátor előbb a, majd o és ö hangon felelt meg Varjasnak.19 De Varjas és 
követői megrekedtek a puszta technikai formaságoknál: verseik jó mester-

                                                   
14 SINAI, i. m., 483. 
15 A debreceni református kollégium története, szerk. BARCZA József, Bp., Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinati Irodájának Sajtó osztálya, 1988, 100. 
16 GYŐRI L. János, A kollégium szerepe a magyar művelődésben. Forrás: http://digit.drk.hu/?m= 
lib&book=2&p=14. (A megtekintés ideje: 2013. jún. 10.) 
17 MEZEI Márta, Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt, Bp., Akadémiai, 1974, 151.  
18 Uo. 
19 Varjas János – Hunyady Ferenc azonos mássalhangzókon írott versei, OSZK, Kézirattár, Analekta 
6474. 
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munkák, de semmi többek. A költőiségnek nagyrészt híján vannak (bár 
kétségtelen, hogy a Megtért embernek éneke tartalmaz néhány jól sikerült stró-
fát – erre Mezei Márta is felhívta a figyelmet),20 illetve egy idő után komoly-
talanná és ízléstelenné válnak. 

Mint alkotó, Varjas elsősorban e betűs elégiájával élt a köztudatban. Az 
Elegia veri nominis post tot secula ab elegies inventis si musis placet prima et ipsa Hun-
garica először 1775-ben jelent meg Debrecenben. Másodszorra Kazinczy 
adta ki már hivatkozott kötetében, a Magyar régiségek és ritkaságokban, az 
1800-as évek első felében.21 Aztán a huszadik században Weöres Sándor 
válogatott be belőle egy részletet híres, Három veréb hat szemmel címet viselő 
antológiájába.22 Ezenkívül egy részlete bekerült a Magyar költők: 18. század 
című kötetbe is.23 

Említett versein kívül Varjasnak két kéziratban maradt munkája található 
meg a Debreceni Kollégium Kézirattárában. Az egyik egy héber nyelvtan, a 
másik egy katekizmusmagyarázat.24 Mindkettő tanári munkásságának ter-
méke, ahogy valószínűleg a Bod Péter Magyar Athénásához írt jegyzetei is.25 
 
 

2. 
 
Varjas János botanikai érdeklődésének a Péczeli Józsefhez írt levelekben 
több alkalommal is hangot adott. 1781 decemberében kelt írásában26 a nyár-
fáról és a nyírfáról értekezett. 

A nyárfának két fajtájáról tett említést: a fekete és a fehér nyárról. A fe-
kete nyár „a’ fa körül vala mennyire a’ levelei el széllednek, mindenütt új 
növényeket, plántákat, hoz”, ezzel szemben a fehér nyár  „mint, a’ füzfa, a’ 

                                                   
20 MEZEI, i. m., 152. 
21 Prof. Varjas János E vocálisú éneke. Debreczenben, 1775. = Magyar régiségek és ritkaságok I., Pest, 
kiad. KAZINCZY Ferenc, 1808, 190. 
22 Három veréb hat szemmel: Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból, szerk. 
WEÖRES Sándor, Bp., Szépirodalmi, 1977, 317–318. 
23 Magyar költők 18. század, szerk. MEZEI Márta, Bp., Magyar remekírók, Szépirodalmi, 1983, 
492–494. 
24 MAMŰL XII., 314. 
25 HÉTHY Zoltán, Varjas János debreceni professzor jegyzetei Bod Péter Magyar Athénásához, Déri 
Múzeum Évkönyve, 1974. 
26 PLev, 84. sz. levél. 
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le dugott ágakbul tenyészik”. Mind a két nyárfafajta magvai terméses to-
kokban állnak és repítőszőrösek, vagyis mind a két fajta magvakkal szapo-
rodik, és mind a kettő szaporítható dugványozással. Ennek ellenére Varjas 
mégis úgy ír, mintha két különböző módon lehetne szaporítani a két fafaj-
tát. Valószínűleg azért csak a fehér nyár kapcsán emlékezik meg a dugvá-
nyozással kapcsolatos szaporításról, mert ezt a fajtát láthatta ily módon 
szaporítani. A szöveg tanúsága szerint ez a fajta állt a kollégium és saját 
háza udvarán is. Ennek pedig egyszerűen az lehet a magyarázata, hogy ez a 
fajta nemcsak a nedvesebb, folyami völgyekben, mocsaras területeken, ha-
nem a szárazabb országrészeken is kezdettől fogva jelen volt – ellentétben a 
fekete nyárral, amely az ártéti folyamvölgyeket részesítette inkább előnyben 
szerte a Kárpát-medencében.27 A fehér nyár a déli, szárazabb országrészek 
jellegzetes növénye volt már az 1700-as években is. 

A század második felében indultak meg azok az Alföld-fásítási törekvé-
sek, melyeknek során majd száz éven át honi fafajokat, köztük fekete nyárt 
és fehér füzet alkalmaztak. Ennek következtében a fekete nyár is elterjedt 
szerte az Alföldön, a szárazabb, homokosabb területeken is. Valószínűleg 
ezekről a telepítésekről Varjasnak nem sok információja lehetet, hiszen azt 
írja, hogy a „nyár fa tsuda ha nem terjed a’ Genevai homokon”.28 Holott a 
homokos talaj megkötésére már ekkor sikerrel alkalmaztak fekete nyárfákat. 

A nyárfa után a nyírfáról is hosszabban írt a debreceni professzor. Állítá-
sa szerint a „nyir fa nálunk elég sürü”, ugyanakkor „tenyészésének vizsgála-
tában eddig gondos” nem volt.  Azt viszont tudni véli, hogy az ágaiból sep-
rűket csinálnak, a hóhér is azzal „seprűz”, illetve erősebb ágaiból 
abroncsokat készítenek. Úgy tartották, hogy „vas alá kerék talpnakis legjobb 
a’ nyirfa”. 

Ezután a nyírfa lecsapolásáról és a nyírfanedv fogyasztásáról értekezik. 
Megemlékezik Fazekas Sámuel nevű sógoráról, akinek a szőlőjében volt egy 
igen nagy nyírfa, és ebből a nyírfából minden tavasszal csebreket szedett 
tele vízzel. Varjas szerint „ollyan természeti vagyon annak a’ fának, hogy 
mikor fakadni kezdenek a’ fák, ö néki az ö vékony gyenge ágai tele levén 
vizzel egészen le felé hajlanak és önként viz tseppeket botsátanak”. Nem a 

                                                   
27Növénytan. – Forrás: http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/novenytan/ 
novenytan/kiadvanyok/evfa/EVFA2004.pdf. (A megtekintés ideje: 2013. jún. 10.) 
28 Uo.  
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sógora volt az egyetlen, aki szívesen fogyasztotta a nyírfanedvet: egy bizo-
nyos Őz Ferenc úgy élt vele, mint a „márciusi szesszel”. „Ugy tartotta hogy 
száraz betegség ellen lehet a’ nyir vizzel élni”, de Varjas mindezt csak mese-
beszédnek tartotta. Azzal érvelt, hogy nincs tudományosan, a tapasztalat 
által alátámasztva ez az állítás. Itt megmutatkozik korszerű tudományos 
gondolkodásmódja, amelynek máshol is hangot ad a levelekben. 

A nyírfát kezdettől fogva használták gyógyászati célokra, a nyírfa nedvet 
ősidők óta fogyaszthatták. Évente tavasszal megcsapolták a nyírfákat, a 
nyírfa nedvből később szeszes italokat is készítettek. Az 1850-es évekig 
egyfajta természetes antibiotikumként használták. Segíti az emésztést, tisz-
títja a vért, jó hatással van a vizelet kiválasztásra, de egyszerű szomjoltóként 
is lehet használni. A nyírfa népi gyógyászatban való használata megszokott 
volt – ennek szép bizonyítékai Varjas sorai is. 

Utolsó, külföldre címzett levelében Varjas görögdinnye magokat gyűjtött 
össze Péczelinek, és zárt a levél mellé a borítékba.29 A magok különfélék 
voltak: 

a’ sárga magva leg kevesebb: tser hajubul valo: ezt könnyen meg lehet esmerni ö 
Nganak. A’ Görög dinnye magok, szinekre nézve igen különbözök, de mind ve-
res bélüekbül szedtem magam öket, olly szépek voltak a’ dinnyék mint a’ 
pomagranat szokott belöl lenni.30 

A gondosan, saját maga válogatott magvakkal az volt a célja, hogy tanít-
ványa ismertesse meg a dinnyét a svájciakkal, mert elmondása szerint ott 
nem ismerték azt. Külön ügyelt arra, hogy jó ízű dinnyék magvait tegye 
félre a címzett számára. Az 1783-as esztendőben a levél tanúsága szerint 
igen jó volt a dinnyetermés:  

Soha talám olly nagy dinnyék és olly böven nem termettek nálunk, mint ez 
esztendöben. T. Ormos Uram lakodalmába meg mérettünk edgyet és nyomott 
24. fontot: az elött magam házánál fontoltattam meg kettöt, és noha már nagyon 
apadt bélüek voltak, mégis nyomtak 43. fontot.31 

Egy másik levelében tanácsokat fogalmazott meg a dinnye elvetésének 
az idejéről.32 Eszerint a dinnyét május elején szokták vetni. Ha lehet sejteni, 

                                                   
29 PLev, 87. sz. levél. 
30 Uo. 
31 Uo. 
32 PLev, 86. sz. levél. 
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hogy az időjárás miatt nem érne meg, vagy a növény már palánta korában 
elfagyna, akkor a magok egy részét el lehet tenni a következő esztendőre is. 

A dinnye mellett Varjas pedig olajfacsemetéket is szívesen küldene 
Svájcba, Saussure uramnak: 

Az olajfárul azt mondják itt az emberek hogy nem magrul, hanem tsemetérül le-
het szaporitani. Ha mód volna benne: örömest küldenék az Urnak Saussur 
Uramnak.33 

Varjas maga is foglalkozott növénytermesztéssel, borkészítéssel. Próbál-
kozott repce termesztésével,34 illetve volt egy kisebb szőlőskertje.35 Egy 
alkalommal egyik látogatója, Nagy István uram, „Jankai aszszu szölö bor 
készítésben”36 találta. Egyik levelében pedig bizonyos, magasra növő fűfélé-
ről érdeklődött, amelynek magvát Pázmándi uramtól kapta: 

Az Urat Pázmándi Uramat ne sajnálja megkérdezni T. Uram: mekkorára, vagy 
mennyire szokott nöni az a’ fü, mellynek magvát az Ur én hozzám küldötte? Én 
elvetettem és majd holnunk allyáig ér és kövér igen majd olyan mint a’ som-kóro 
nálunk; azon kivül hogy a’ szára nem olly kemény annak, mint a’ som koronak 
Meliboeus szokott lenni.37 

Ebből a leírásból nem lehet kideríteni, pontosan melyik magasra növő 
fűféléről lehet szó. Valószínűleg egy nem őshonos fajtáról, melyet dísznö-
vényként ültettek. 

Varjas botanikai érdeklődésében nincs semmi különös. Debrecenben a 
növénytan iránti érdeklődésnek évszázados hagyományai voltak: a 16. szá-
zadban a városban működő Melius Juhász Péter írta meg az első magyar 
Herbariumot.38 Ezután hosszú ideig nincs adat arról, hogy valaki botanikával 
foglalkozott volna a kollégium tanárai közül. Azt viszont tudjuk, hogy a 
kollégium professzorai közül többen is folytattak orvosi tanulmányokat, a 
botanika ismerete pedig a városi orvosok tudományához tartozott.39 Hat-
vani István (1718–1786) példája bizonyítja, hogy ezek az orvos tanárok 

                                                   
33 Uo. 
34 PLev, 87. sz. levél. 
35 PLev, 86. sz. levél. 
36 PLev, 87. sz. levél. 
37 PLev, 92. sz. levél.  
38 Herbarium Az Faknac Fvveknec nevekröl, természetekröl, és hasznairül Magyar nyelwre, és ez rendre 
hoszta az Doctoroc Könyeiből, Kolozsvár, 1578.  
39 A debreceni…, i. m., 615. 
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valóban foglalkoztak botanikával,40 ami elsősorban a gyógynövények és a 
mérgező növények ismeretét jelentette. A botanika nem volt önálló tudo-
mány, hanem az orvoslás részét képezte. A 18. században még nem külö-
nültek el egymástól a különböző tudományok, nem létezett önálló termé-
szettudomány, ezen belül botanika, fizika, kémia vagy földrajz. A korszak 
nagy tanáregyéniségei pedig majd mindannyian polihisztorok voltak. A tu-
domány fejlődése még nem lépte át azt a határt, amit egy tehetséges, átfogó 
érdeklődésű ember ne tudott volna áttekinteni. A természettudományokat 
az 1700-as évek első felében egységesen filozófiának nevezték, s végleges 
elkülönülésük a teológiától csak a század második felében zajlott le.41 Varjas 
szerint szükséges volt a tanároknak természettudományokkal is foglalkozni 
a teológiai és filozófiai tanulmányok mellett: 

Nékünk szükségünk vagyon a’ naturalis historiárais: hogy ne nevessenek ben-
nünket a’ Theologia mellett azok, a’ kik most normalisták akarnak lenni egész 
hazánkban.42  

A felvilágosodás időszakában az egyházi tudományosságot képviselők 
mellett már kialakulóban volt egy világi értelmiségi réteg is. Talán rájuk utal 
a szöveg, ők akarnak „normalisták lenni egész hazánkban”. 

A fizikoteológia irányzatának a megjelenése is arról tanúskodik, hogy az 
egyházi tudományosságot művelők igyekeztek magukévá tenni a legújabb 
tudományos eredményeket. A fizikoteológia hatásáról tanúskodnak Varjas 
következő sorai: 

Az edgy utálatos féreg: mindazáltal azis hirdeti a’ Teremtönek böltseségét és 
gondviselését ’s hatalmát. Hát az ezeknél nemesebb teremtések! etc. etc.43 

Csodálja a természet nagyságát, és úgy érzi, hogy a világ jelenségeiben 
rejlő ismereteket nem lehet a maguk teljességében feltárni. Még azokról az 
élőlényekről is alig tud valamit az ember, amikkel mindennap találkozik:   

A’ Pók uton, út félen, füvön, fán, házban ’s azon kivül mindeneknek szemek 
elött forog: mégis ugy tartom, századik sem esmeri közölünk tsak a’ nagyjábul is. 
Játdzodtam edgykor nagy emberek elött tsak ezzel a’ kérdésselis: honnan botsátja 
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az ö fonalát, és hogy kötheti meg az ö kötelét az egyenesen által ellenben valo 
ághoz vagy karóhoz s’á’t.44 

A keleti nyelvek professzoraként Varjast a természettudományok mellett 
a nyelvészet is érdekelte. Egyik levelében a nyelvújítással kapcsolatos dol-
gokról fejtette ki véleményét. Elsősorban didaktikai megfontolásból írta a 
következőket: 

Nem szerettem soha azt a’ képtelen babonasságot, hogy minden szót magyarul 
tegyenek ki a’ Magyar beszédben, akar mirül legyen a’ szó.45 

A grammatikával kapcsolatos szakkifejezéseknek a magyarosítását nem 
tartotta szükségesnek: „Grammatica, casus, nominativus, G. D. A. V. e. 
Singularis, Pluralis, Participium, Adverbium, Supinum, Gerundium” – eze-
ket állítása szerint megtartotta az oktatás folyamán, és nem fordította le 
őket magyarra. Felfogása szerint a gyerekeket ezekre a fogalmakra hamar 
meg lehet tanítani „értelmesen”. Ezzel szemben nehezebbnek tartja megér-
tetni velük azt, hogy mi az a részelt szó, és hogy ha meg is tanulják, hogy 
mit kell érteni eme fogalmon, annak se veszik sok hasznát. Mert a latin és 
más idegen nyelvek tanulása esetén ismét új néven kell megtanulniuk 
ugyanazokat a fogalmakat. Ezért sokkal hasznosabbnak tartja, hogyha a 
diákokat eleve a grammatikában használt latin „szakkifejezésekkel” ismer-
tetjük meg. Ezeknek az elnevezését később más nyelvek tanulása közben is 
tudják hasznosítani:  

Deák szók pedig megtartathatnak minden nyelven valo Grammaticában, és elég 
edgyhez megtanulni mit tegyen.46 

Annak se híve, hogy a mindennapokban mindenféle „szót beleelegyítse-
nek” a magyar beszédbe. Az egyes tudományokkal és mesterségekkel kap-
csolatban a legtöbb fogalomnak, eszköznek nem volt magyar elnevezése. 
Varjas nem is adna nekik, hanem azok idegennyelvű megnevezését használ-
ná, mert más nemzetek is ezen a néven nevezik azokat. A szakszavak eseté-
ben célszerűnek látta egyfajta „nemzetközileg” mindenki számára érthető, 
közös szókincs használatát. Azt viszont nem nézte jó szemmel, hogy divat-
ból vagy műveltségüknek fitogtatása céljából egyesek német vagy francia 
szavakat kevertek beszédükbe. Gyöngyössiné asszony kényszerűségbe tette 
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ezt – idézett levele tanúsága szerint –, mert idős korában költözött német 
nyelvű környezetbe, és a nyelvet nem tudta rendesen elsajátítani. Az itthoni 
kisasszonyok viszont nem kényszerülnének rá erre, mégis így járnak el. Var-
jas a mindennapi beszédbe csak akkor emelne be nem magyar kifejezéseket, 
ha „nálok-nélkül” élni nem lehetne. Viszont ha a tudományról van szó, és 
olyan szóval találkozna, amely a magyar közbeszédben még ismeretlen, 
akkor azt nevezné „azon nével, a’ mellyen nevezte talám az a’ kitül 
legelöszször neveztetett, ha már más nemzetekis felvették azt a’ szót.”47 

De a szabó vagy a csizmadia helyett miért használná a snajder és a 
schuszter szavakat? Csak abban az esetben tartaná ezt célszerűnek (a rövid-
ségnek okáért), ha német szabót vagy csizmadiát értene rajtuk. Debrecen 
városában így jártak el (legalábbis a levél szöveg tanúsága szerint): a schneider 
és a schuszter alatt német szabót és cipészt értettek. 

A magyar nyelvet nem tartja alávalóbbnak az angolnál vagy a franciánál: 

a’ mi nyelvünk sem lészen utolsó a’ világi nyelvek között, a’ melly külömben 
mostis sokban majd hozzá foghatatlan.48 

Ugyanakkor fontosnak tartaná, hogy a külföld példáját követve mi is a 
tudományok és az olvasás szeretetére tanítsuk az egyszerű embereket. 

Péczeli Henriás-fordításával kapcsolatban megjegyzi, hogy veje úgy igye-
kezett magyar nyelvre ültetni a Henriade eposzt, hogy nyelvünket a franciá-
val egy szintre emelje. Állítása szerint fordítóként veje sem kevesebbet, sem 
többet nem mondott a francia költőnél. Azonban Varjas nem tudott franci-
ául. Saussure hozzá címzett levelének megvan a latin nyelvű fordítása a 
Péczeli-levelezés kéziratai között,49 illetve megvan Varjas latin nyelvű vá-
laszlevele.50 A francia tudósnak latinul válaszolt és franciául írott levelét 
latinra fordíttatta. Miért tette volna ezt, ha beszélte volna a francia nyelvet? 
Vagyis a Henriással kapcsolatban a fordítói munka milyenségéről írtakat 
valószínűleg nem az eredeti és a magyar szöveg összeolvasása alapján hatá-
rozta meg. Azt viszont nyelvtanárként nagyon jól látta, hogy pontos és hű 
fordítást nehéz készíteni egy idegen nyelvű szövegből. Ezzel kapcsolatban 
jegyezte meg a magyar nyelvről: 

                                                   
47 Uo. 
48 Uo. 
49 PLev, 92. sz. levél. 
50 PLev, 43. sz. levél. 
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nem olly paraszt a’ mi nyelvünk, hogy ezzelis valamire ne lehetne menni, tsak 
munkába vennék minden dologban.51 

Érdekes, hogy a levelekben költészeti kérdésekről nem értekezik Pécze-
livel. A levelek tanúsága szerint, miközben Péczeli dolgozott a maga 
Henriás-fordításán, már munka közben megismerhetett részleteket Szilágyi 
Sámuel fordításából.52 Szilágyi és Péczeli közel egy időben ültették át ma-
gyar nyelvre a III. Henrikről szóló eposzt. Varjas írta 1784 júniusában kelt 
levelében: 

Imé küldök edgy levelet Henriásbul, a’ Forditónak hire nélkül, a’mint a’ Leiro 
maga tehetségébül tsak ott a’ hol néki akkor következett valamit le irot belöle, 
hogy kérésemre velem közölhesse. Legjobban esett igy, hogy gyanu se lehessen 
hozzá; hogy a’ szebbjét szemelte volna ki.53 

Nem nevezi meg a fordítót, de nem valószínű, hogy az eposz egy har-
madik magyarosítójáról lenne szó. Kiválogatta és elküldte vejének Szilágyi 
elkészült fordításának legjobbnak ítélt részeit. Emellett saját, e betűs elégiá-
ját is megküldte Péczelinek.54 

Azonban míg a Henriással kapcsolatban dicséri, első irodalmi próbálko-
zása kapcsán megfeddi volt tanítványát. Péczeli Zayr-fordítása elé tervezett 
előszavában bírálta Gyöngyösi István költészetét, és önmagát mintegy a 
népszerű barokk költővel szemben határozta meg.55 Ennek a bevezető 
résznek (mely egyébként mélyebb nyelvészeti és irodalmi kérdésekről is 
értekezik) a kéziratát elküldte apósának és Teleki Józsefnek is. Varjas elma-
rasztaló véleményének adott hangot, melynek a végkövetkeztetése, hogy 
„Gyöngyösiért pedig talám sokan kardot rántanak”.56 Arra inti a komáromi 
prédikátort, hogy inkább maradjon lelkészi hivatalánál, és ne szítson iro-
dalmi vitákat. 

 
 
 

                                                   
51 PLev, 92. sz. levél. 
52 Voltér úrnak Henriása. Magyar versekben frantzia nyelvből fordíttatott, Pozsony, 1789. A fordí-
tást végül Szilágyi Sámuel fia adta ki apja halála után, tehát később jelent meg, mint Péczeli 
Henriás-fordítása 
53 PLev, 88. sz. levél. 
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3. 
 
A 17. században több magyarországi református zsinaton is hoztak olyan 
intézkedéseket, amelyek értelmében azokat az iskolamestereket, akik elha-
nyagolták a Heidelbergi Katekizmus tanítását, megfosztották hivatalukból és 
kizárták őket az egyházmegye közösségéből. 1701-ben aztán a tiszántúli 
egyházkerület a huszti zsinaton szigorú rendelkezéseket hozott a Káté taní-
tása érdekében. Többek között elrendelte, hogy a prédikátorok a vasárnapi 
istentiszteletek alkalmával magyarázzák a Kátét, az iskolamestereket hetente 
kétszer examináljanak belőle, és aki ezt elmulasztja, arra szigorú büntetés 
vár. A Felső-Duna-melléken 1713-ban a kocsi zsinat kötelezte az iskolames-
tereket, hogy minden évben vizsgázzanak a Káté négy-négy kérdéséből.57 

A Heidelbergi Káté szövege gyakorlatilag a reformátusok egyik legfonto-
sabb tankönyve volt, s nagy gondokat okozott a református oktatásban, 
amikor Mária Terézia rendeleteivel ellehetetlenítette a Káté kiadását. A ka-
tekizmus tanáraként Varjas Jánosnak is szembe kellett néznie a Káté szöve-
gének hiányával. Úgy gondolom, a levélszövegekben az erre vonatkozó 
utalásokat a maguk teljességében csak akkor érthetjük meg, ha ismerjük a 
Káté kiadása körül kialakult bonyodalmakat, hiszen ezen eseményekre való 
utalások lépten-nyomon megjelennek bennük. Ezért nem tartom haszonta-
lannak a téma rövid történeti áttekintését. 

Miután sikeresen befejezte az osztrák-örökösödési háborút, 1747-ben 
Mária Terézia rendeletben kötelezte Debrecen vezetését, hogy a városban 
kinyomtatott Heidelbergi Kátékat koboztassák el. Az ekkor még többségében 
református városvezetés erre nem volt hajlandó, és érdemben csak 1748-
ban adott választ a Helytartótanácsnak, melyben kifejtette, hogy a Káté a 
világ református gyülekezetének hitvallása, amit eddig Magyarországon is 
szabadon adhattak ki és használhattak.58 Vagyis burkoltan közölték, hogy 
nem áll szándékukban végrehajtani a parancsolatot. A Helytartótanács ez-
után tíz éven át eredménytelenül rendelte el újból és újból a katekizmusok 

                                                   
57 ESZE Tamás, A Heidelbergi Káté története Magyarországon  a XVIII. században = A Heidelbergi 
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Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1965, 173. 
58 Uo., 184. 



 

200 
 

elkobzását, de annyit azért sikerült elérnie, hogy a városi tanács lemondjon 
a Káté újrakiadásának szándékáról.59 

A Heidelbergi Katekizmus szövegére azonban továbbra is nagy volt az 
igény, hiszen az újabb kiadások példányai gyorsan elfogytak, a régebbi ki-
adások példányai pedig hamar elhasználódtak. Ezért a debreceniek már 
azelőtt megegyeztek Im-Hof Rudolf bázeli nyomdásszal a Káté magyar 
nyelven való kiadásáról, mielőtt a városvezetés bejelentette volna, hogy 
egyelőre elállnak annak újbóli kiadásától. Bázelben összesen kétszer adatták 
ki a Heidelbergi Káté szövegét magyar nyelven: 1754-ben és 1760-ban.60 
Ezek a kiadások azonban csak igen körülményes úton, több év elteltével 
érkeztek meg az alföldi mezővárosba, de a bázeli kiadásokat még Varjas 
idejében is használták a levelek tanúsága szerint: 

Cathechismusbul nem szolgálhatunk, nints magunknakis. Tavalis elment a’ 
Basileai nyomtatás exemplárban harum Mariason.61 

Péczelinek is szüksége lett volna példányokra a Kátéból, hiszen prédiká-
torként vasárnaponként neki is fel kellett volna olvasnia belőle, illetve Ko-
máromban is vizsgáztatniuk kellett az iskolamestereket a Káté szövegéből. 
Több esetben is apósától próbált meg kérni egy-egy példányt, de eredmény-
telenül. A bázeli kiadással kapcsolatban írta Varjas a következőket neki: 

Basileai Catekismust itt irul se lehet talalni. Talám két esztendökkel ez elött T. 
Kehi Uramnak küldöttem innen kötetlen edgy edgy rénesforinton. De most kö-
tetlen sem lehet kétennyi áronis találni. Én félvén attul a’ mi esett, a’ magam 
gyermekeim számára, nyomtattattam még boldog idöbe, edgy nehányat. Azokbul 
szolgálok edgyel; ha tetszik T. Jó Uramnak, nintsen a’ T. Uram könyvei között.62 

A kiadás nagy előnye volt, hogy az még megcsonkolatlan, átíratlan for-
mában tartalmazta a Heidelbergi Katekizmus teljes szövegét, szemben a század 
utolsó éveiben készült kiadásokkal. Ugyanis 1757-ben a Helytartótanács 
végül az egész ország területén elrendelte a kiadott Káté-szövegek össze-
gyűjtését és beszolgáltatását. A debreceni püspök63 minden egyházkerületbe 
utasítást küldött, hogy tagadják meg a Káték kiszolgáltatását. A nép védel-
mébe is vette a katekizmust, és elrejtette annak példányait a hatóságok em-
                                                   
59 Uo. 
60 ESZE, i. m., 185. 
61 PLev, 93. sz. levél. 
62 PLev, 90. sz. levél. 
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berei elől. A református egyház vezetősége pedig apológiában fordult a 
Helytartótanácshoz, amelyben tíz pontba szedték azokat az okokat, amik 
arra kötelezik őket, hogy meg kell maradniuk a Káté szövegének használata 
mellett.64 Többek között kifejtették, hogy a magyar református egyház része 
a világ református közösségének, ennek következtében ők önkényesen nem 
változtathatják meg a Káté szövegét, még akkor sem, ha el kell ismerniük, 
hogy annak egyes részei több helyen is sérthetik a katolikusokat.65 Különö-
sen igaznak érezték ezt a 80. kérdésre adott felelet esetében, de utaltak rá, 
hogy a bécsi béke pontjai is mellettük állnak, és hogy a Káté szövegében 
nincs semmi, ami felségsértésre utalna. Ezenkívül arra is utaltak, hogy a 
katolikusokat inkrimináló részeket nem Magyarországon írták, s ha azokat a 
prédikátorok a katolikusokat sértő módon magyarázták, akkor megbüntet-
ték őket.66 

Erdélyben egészen addig nem rendelték el a Káté példányainak begyűjtését, 
amíg az ottani katolikus püspök67 fel nem jelentette a reformátusokat a Káté 
szövege miatt. Állítása szerint a katolikus vallás mellett a Káté szövege a Habs-
burg házat is sértő és becsmérlő kijelentéseket tartalmaz. E feljelentés kapcsán 
rendelték el a Káté betiltását, példányainak összegyűjtését Erdélyben is. 

A debreceni püspök végül 1769-ben begyűjtette a Káté háromszáz pél-
dányát, és megüzente a Helytartótanácsnak, hogy ha gondolják, vitessék el 
tőlük azokat. Mikor újból szükségessé vált a Káté kinyomtatása, annak ön-
törvényű kiadását már nem merték vállalni. 1778-ben felterjesztik a kate-
kizmus szövegét a hatóságokhoz Pozsonyba nyomtatás céljából. Felterjesz-
tésükre azonban nem érkezett válasz, majd ismételt sürgetésükre közölték 
velük, hogy a felterjesztett példány elveszett. Egy év múlva azonban Lande-
rer János Mihály (1725–1795) kiadta a Kátét Pozsonyban.  

A katolikus Landerer követte a Helytartótanács utasításait, és az összes 
helyet, amelyet sértőnek éreztek a katolikusokra, átírta vagy kihagyta az új 
kiadásból. Ezek a helyek a következők voltak: a 30., a 80. és a 98. kérdések 
és a rájuk adott feleletek.68 Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Varjas: 
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Az Heyd. Cathecismust Landerer kinyomtattatta Posonba a’ múlt esztendöben, 
végezte Novemberben. Elhagyva a XXX-dik kérdést. A’ LXXXdikat meg 
tsonkázta. A’ mi értelmünket egészen feltette ugy a’ mint vagyon: a’ magokét 
pediig tsak igy tette. A’ Pápások tanitják h. a’ Kr. része szeréntis jelen vagyon a’ 
Kenyérnek és Bornak szine alatt és ez okáért kell ötet imádni. Többet egy szót 
sem tett hozzá.69 

A reformátusok heves tiltakozással fogadták a megcsonkított, átírt szö-
vegű Káté megjelenését. A debreceni püspök arra buzdította a híveket és a 
lelkipásztorokat, hogy ne használják a Heidelbergi Káté cenzúrázott kiadá-
sát. Ugyanakkor a katekizmust oktatóknak szembe kellett nézniük azzal a 
problémával, hogy nincsen helyette más. Ezért esetenként előfordulhatott, 
hogy használták a pozsonyi kiadást, illetve sokan tanácstalanok lehettek 
azzal kapcsolatban, hogy használják-e? Erre utalnak Varjas sorai is: 

Most parantsolatunk vagyon hogy a’ Palatina Catechizmust tisztitsuk meg az 
ellenkezöknek károkoztatásuktul; minthogy a’ mint mondják, már másuttis az a’ 
könyv letétetett. Az embereink haboznak: letegyéke, vagy megtsonkázva meg-
tartsák? Sokan kérnek arra hogy Superville Catechismusát vegyék fel; noha ehez 
is nintsen reménység hogy egészszen megengedjék be vétetni.70 

Varjas arról a bizonyos 80. kérdésre adott feleletről is elmélkedik, amely 
annyira szúrta a katolikusok szemét: 

A’ Misében pedig tagadják hogy az eleveneknek és megholtaknak bünök 
megbotsátatva volnának a’ Krisztusnak edgyetlen [halála által] Mise mondo Pa-
pok mostanis minden napon áldozandják érettek a Krisztust.71 

Maga a kérdés így hangzik: Mi különbség van az úrvacsora és a pápista 
mise között? A rá adott válasz pedig: 

Az úrvacsora nekünk arról tesz bizonyságot, hogy bűneink teljességgel megbo-
csáttatnak Krisztus amaz egy áldozatáért, amelyet ő maga a keresztfán egyszer 
véghezvitt.  Továbbá, hogy mi a Szentlélek által Krisztusba oltatunk, aki most a 
maga valóságos testével a mennyekben, az Atyának jobbján van, és azt akarja, 
hogy őt ott imádjuk. A misében pedig azt tanítják, hogy élők és holtak bűnei nem 
bocsáttatnak meg Krisztus kínszenvedéséért, ha misemondó papok által Krisztus 
azokért naponként is meg nem áldoztatik. Azonfelül azt is tanítják, hogy Krisz-
tus teste szerint igazán és testileg jelen van a kenyér és a bor színe alatt, és ennek 
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okáért azokban kell őt imádni. Eszerint a mise alapjában véve nem más, mint 
megtagadása Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és kínszenvedésének.72 

A káté tehát nyíltan kimondja, hogy a mise bálványimádó, és általa a ka-
tolikusok tagadják, hogy Jézus megváltotta halálával az emberiség bűneit. 
Varjas egyenesen azt állítja ezzel kapcsolatban, hogy a katolikus liturgiának 
nincsen létjogosultsága a hagyomány, csak a trienti zsinat szerint.73 Ugyan-
azon levélszövegben egy másik lapszéli jegyzetben arról is ír, hogy a misé-
ben tagadják, hogy Jézus megváltotta volna bűneinket kereszthalála által. Az 
öntudatos református teológus fölényével szól a katolikus tanítás ellen, és 
akárcsak a többség, ő sem hajlandó használni a katekizmust cenzúrázott 
állapotában. 

Egyébként a debreceniek már a kiadás napvilágra kerülése előtt megsejt-
hettek valamit a Káté elleni „merényletből”, ugyanis 1780 júliusában Mihály- 
falvi János, pozsonyi ágens jelentette nekik, hogy a pozsonyi cenzorok 
felülvizsgálták a Nagy- és a Kiskáté szövegét, és azokban változtatást tettek. 
A tiszántúli szuperintendentia augusztus 6-án tartott gyűlésén elhatározta, 
hogy erről értesíti a többi egyházkerületet is, és az uralkodóhoz fordul. 
Ezen a gyűlésen maga Varjas János is részt vett, és beszámolt róla, hogy 
már 1773-ban megjelent a Nagykáténak egy módosított szövegű kiadása 
Pozsonyban, illetve a Kiskáté egy cenzúrázott példánya Vácott. Véleménye 
szerint az akció a debreceni nyomda ellen irányult, ami tönkre fog menni, 
ha nem adhat ki református könyveket.74   

Ebbe természetesen a debreceniek nem nyugodtak bele. Nem sokkal 
Mária Terézia halála és II. József trónra kerülése után máris kérvényezték az 
új uralkodótól, hogy kinyomtathassák a Káté teljes szövegét. II. József 
azonban nem engedélyezte ezt, és igazoltnak vélte a pozsonyi nyomdász 
eljárását (többek között arra hivatkozva, hogy a Káté svájci kiadásaiból is 
törölték a 80. kérdést és a rá adott feleletet). A református egyházkerület 
vezetősége ezután ismét utasította a lelkipásztorokat, hogy az átírt és meg-
csonkított példányokat sehol se használják. Ezúttal Erdélybe is megküldték 
a parancsolatot: 

                                                   
72 Heidelbergi káté. A református keresztyén egyház hitvallása, Kolozsvár, Erdélyi Református 
Egyházkerület, 2003. Forrás: http://reformatus.ro/adatok/kate/II-kate.htm 
73 PLev, 85. sz. levél. 
74 ESZE, i. m., 195. 
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Az Erdélyiek irják, hogy reájukis parantsolat ment, hogy a’ Catechismust 
külömben ne nyomtatassák, hanem ugy a’ mint mi elönkbe irodott. Nem tudjuk 
mit kelljen tselekednünk, illy kétséges dolgokban.75 

Varjas és társai pedig bizonytalanok voltak, mint ahogy azt már fentebb 
is említettem. 1784-ben – mely évben az idézett levélszöveg keletkezett – az 
állt az elégedetlenség hátterében, hogy még 1782-ben úgy döntött a refor-
mátus gyülekezett, hogy nem törli, hanem módosítja a 80. kérdés szövegét, 
de II. József ezt sem hagyta jóvá, és kitartott amellett, hogy a Káténak ezt a 
részét törölni kell.76 A debreceniek persze kötötték az ebet a karóhoz, és 
nem engedtek, ahogyan a bécsi udvar sem. Ebben a feszült helyzetben nem 
lehetett egyszerű az iskolamesterek, katekizmustanárok dolga, akiknek el 
kellett látniuk feladatukat: oktatni a híveket, az ifjúságot az igaz hitre, ami-
hez szükségük volt a Heidelbergi Katekizmus szövegére. Csakhogy a cenzúrá-
zatlan példányok kiadásai szép lassan elfogytak, elhasználódtak, elkallódtak 
a használat során. Bizonyára többen is rákényszerültek a cenzúrázott kiadá-
sok használatára – a tiltások ellenére is. Maga Varjas János is fontos szere-
pet tulajdonított annak, hogy a Káté szövegét megismertessék a hívekkel, 
már egészen kis gyermekkortól. Egy helyütt arról írt, hogy kötelezné a kán-
tort a gyermekek katekizálására a templomban. A zürichi minta alapján, 
vagy úgy, hogy vasárnaponként a szolgák és az inasok jelenlétében, délben a 
reggeli, illetve később az esti istentisztelet előtt katekizálják a gyermekeket. 
Utal a Szatmárban bevett gyakorlatra, mely szerint a kántor a délután fo-
lyamán a gyerekeknek előadta azt, amit a prédikátortól hallott. Varjas sze-
rint ez is elfogadható módszer lenne.77 Ennek következtében még az is 
elképzelhető, hogy a Káté szövegének a hiánya következtében ő maga is 
használta a pozsonyi kiadást. 

Varjas katekizmusértelmezése – mint arra már utaltam – a mai napig ki-
adatlanul pihen a Debreceni Református Kollégium kézirattárában, s elkép-
zelhető, hogy több érdemi információval is szolgálna Varjas tanári működé-
sével kapcsolatban. 

                                                   
75 PLev, 90. sz. levél. 
76 ESZE, i. m., 199–200. 
77 PLev, 89. sz. levél. 



 

205 
 

BALOG EDIT OTILIA∗ 
 
Az önkonstruálás, a(z ön)reprezentáció 
és a költőnővé válás alakzatai 
Fábián Julianna és Gvadányi József levelezésében 
 
 

Bevezetés és célkitűzés 
 
Maga a jelenség, hogy a 18. század végén tollat ragadjon (és magyar nyel- 
ven) alkosson egy nő, meglehetősen szubverzívnak számított. Az irodalmi 
intézményrendszer (szimbolikus rendjének) kialakításában épp úgy a férfiak 
vettek részt, ahogy a társadalmi berendezkedés vezető pozícióit is ők töltöt-
ték be. 

Mégis voltak nők, akik a 18. század végén és a 19. század elején írásaik- 
kal kívánták a szó szoros értelmében észre vétetni magukat, annak ellenére, 
hogy mindegyikük rendelkezett az írónői szerepkörön kívül más tevékeny-
ségi körrel, szereppel.1 Az alkotó nők között találjuk például Molnár Borbá-
lát és Újfalvy Krisztinát, akik egyedülálló módon, önállóan, közös kötetet 
adtak ki.2 Ugyancsak ekkor verselt a Csokonai Vitéz Mihállyal is levelet 
váltó Vályi Klára mellett Dukai Takách Judit, akinek művei ma a kánon 
peremén helyezkednek el. A költőnők között sajátos helyet foglal el Fábián 
Julianna. Ennek alátámasztásaként elég arra utalni, hogy megjelent egy 

                                                   
∗ Balog Edit Otilia a DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Ké- 
szülő doktori értekezésének témája: Női alkotók, nőképek a felvilágosodás korának magyar irodal-
mában. Témavezető tanára: Dr. Borbély Szilárd egyetemi docens. 
1 Molnár Borbála Mikes Anna társalkodónője volt. Erdélyben Újfalvy Krisztina birtokainak 
ügyeit intézte. A hagyomány szerint ő volt az első női bíró, aki férfiaknak való ruhát viselt. 
A szintén verselő Vályi Klára bábaasszonyként dolgozott. (FÁBRI Anna, „A szép tiltott táj 
felé”: a magyar nőírók története a két századforduló között (1795–1905), Bp., Kortárs, 1996, 13.) 
2 Barátsági vetélkedés, vagy Molnár Borbálának Máté Jánosné asszonnyal két nem hibái és érdemei felől 
folytatott levelezései, Kolozsvár, 1804. 
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episztolakötete nyomtatásban3, melyben gróf Gvadányi Józseffel való közös 
levélváltását olvashatjuk. 

Dolgozatom középpontjába Fábián Julianna alakját és a Gvadányi József 
nyugalmazott lovas generálissal váltott leveleket tartalmazó episztolakötetet 
állítom.4 (A releváns kérdések megválaszolásához elsősorban az episztola-
kötet szövegeit hívom segítségül.) Érdekel, hogy mit árul el a levelezés Fá-
bián Juliannáról mint személyről, hogy mit árul el Fábián Julianna önmagá-
ról, és hogy hogyan viszonyul ehhez Gvadányi. A textushoz szoros szö- 
vegolvasással közelítve kísérlem meg felvázolni, hogyan reprezentálja ön-
magát Fábián, azaz hogyan megy végbe az énkonstruálás, az önkonstruálás 
nyelvi folyamata. Ennek hozadékaként foglalkoztat az is, hogy az episzto-
lákban alkalmazott nyelvi alakzatok hogyan referálnak a tényleges életkö-
rülményekkel, hogyan viszonyulnak a rendelkezésünkre álló (életrajzi) ada-
tokhoz.  

A költőnőt, Fábián Juliannát mintegy esettanulmányként értelmezve a 
dolgozat második egységében arra keresem a választ, hogy mi jelentette 
vagy mi jelenthette a(z író) nők számára az alapvető motivációs bázist. Mi-
ért vált számukra, illetve kifejezetten Fábián számára fontossá a színrelépés 
az irodalom kialakulóban levő színpadán? Ezen kívül kérdésként merül fel, 
hogy vajon hogyan ment, hogyan mehetett végbe a költőnő „létrejötte”, 
megteremtése, hiszen nyilvánvalóan önállóan nem léphettek a nyilvánosság 
elé: szükségük volt olyan férfira, férfiakra, akik legitimmé tették szövegeiket, 
személyüket. Hogyan járult tehát hozzá ehhez a folyamathoz Gvadányi 
alakja? 

 
 
 
 
 

                                                   
3 Verses levelezés, a’ mellyet folytatott Gróf Gvadányi József Magyar Lovas Generális Nemes Fábián 
Juliannával, Nemes Bédi János Élete Párjával, mellybe több nyájas dolgok mellett, Királyi Komárom 
Városába történt siralmos Föld-indúlás-is le-írattatott, és a’ Versekbe Gyönyörködők’ kedvekért ki-
adatatott, Pozsony, Veber Simon Péter költségével és betüivel, 1798. 
4 Tanulmányom egy hosszabb dolgozatnak része: jelen írásomban Fábián Julianna alakjára 
koncentrálok, így más költőnők, valamint Gvadányi munkásságának részletezése kiesnek a 
vizsgálódás homlokteréből. 
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Fábián Julianna (1765/1766–1810) – ami tudható 
 
Fábián Julianna biográfiai adataival legutóbb Fábri Anna foglalkozott rész-
letesebben, aki „A szép tiltott táj felé”: A magyar írónők élete két századforduló 
között (1795–1905)5 című monográfiájában közöl rövid életrajzot a költőnő-
ről, valamint ismerteti a költőnő 1798-ban kiadott episztolakötetét. Fábri 
leginkább Szinnyei József életrajzára, valamint Zilahy Károly6, Fáylné 
Hentaller Mariska7 és Bánhegyi Jób8 munkáira támaszkodhatott, mely köte-
tek összefoglalták a költőnő életével kapcsolatos, kevés bizonyosan állítható 
adatot, tényt. 

Fábián Julianna egyes források szerint 1765-ben, más források szerint 
1766-ban született Komáromban. Nemesi származásával összhangban a 
szintén komáromi nemes, Bédi János csizmadiamester felesége lett húszesz-
tendős korában. Házasságuk tíz évig tartott, négy gyermekük közül kettő 
maradt életben, és érte meg a felnőtt kort. A feleség, az anya, a háziasszony 
szerepének való megfelelés mellett Fábiánnak jutott ideje (a család bevétele-
inek növelése érdekében) főkötők varrására, és nem mellékesen mindemel-
lett írói ambíciói voltak. Irodalmi szalonja némi hírnévre, jelentőségre tett 
szert a korban: közismert például, hogy itt találkozott először egymással 
Csokonai és Vajda Julianna 1797-ben. Összejöveteleit szalonnak nevezni 
talán túlzás, de valóban megfordultak itt irodalmat kedvelő személyek (pél-
dául a Molnár Borbálával, később Fábiánnal is levelező Édes Gergely), és a 
látogatók társalgási témái között bizonyára az irodalmi művek is szerepeltek. 

Fábián első férje pontosan még nem adatolt halála után, 1801-ben újra a 
házasság kötelékébe lépett: az orosz cári testőrség korábbi tagjának, Balog 
Istvánnak lett felesége. A források szerint második házassága nagyon bol-
dog volt, és 1810 tavaszán, néhány órával férje halála után a komáromi köl-
tőnő is elhalálozott.  

 
 

                                                   
5 A könyv bibliográfiai adatait lásd az 1. jegyzetben. 
6 ZILAHY Károly, Hölgyek lantja: Magyar költőnők műveiből, Pest, 1865. 
7 FÁYLNÉ HENTALLER Mariska, A magyar írónőkről, Bp., 1889. 
8 BÁNHEGYI Jób, Magyar nóták, Bp., 1939. 
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Fábián Julianna és Gvadányi József – a kapcsolatfelvétel körülményei 
és a kötet célja 

 
Fábián Julianna gróf Gvadányi Józsefet 1795. október 24-én kelt levelében 
kereste meg: ismeretlenül, ami több szempontból nevezhető szokatlan, sőt 
bátor lépésnek. Fábián úgy kereste fel Gvadányit, hogy ismeretlenek voltak 
egymás számára: kezdetben ez a közvetettség formálja levelezésüket is. 
Ráadásul Fábián nőként tette meg ezt a lépést, tehát a Másik pozíciójából, 
kapcsolatteremtőként, túllépve ezzel hagyományos szereplehetőségein: hi-
szen neki mint nőnek nemigen lehettek (volna) önálló, független tettei. 
Ezen kívül hatalmas volt Gvadányi és Fábián között a rangkülönbség is, 
amire a levelezésükben több alkalommal utalást tesznek. Nem véletlen 
azonban, hogy épp a gróf felé fordult a költőnő figyelme – választása tájé-
kozottságra utal, lehetőségeihez mérten minden valószínűség szerint követ-
te a korabeli irodalmi élet változásait. 

Szigetvári Iván egyenesen „Helikoni kör”-t vél felfedezni Gvadányi kö-
rül9 – bár Bíró Ferenccel egyetértve mondhatjuk, hogy „talán túlzás e verses 
levelek nyomán kirajzolódó kis irodalmi kört »Gvadányi Helikoni köré«-nek 
nevezni”,10 mivel a cél csupán egy–egy kötet kiadása lehetett.11 A gróf ver-
ses levelezést folytatott, majd köteteket adott ki Molnár Borbálával, Édes 
Gergellyel, Csizi Istvánnal megvalósuló levélváltásaiból. Gvadányi megkere-
sése mellett szólt, hogy a korban tudott volt róla: népszerűsége ellenére az 
átalakulóban lévő irodalomban tőle meglehetősen távol állt a professzio- 
nalitás,12 azaz tekintély volt, de egyben olyan személy is, aki a hagyományos 
verselés, a Gyöngyösi-iskola híve volt. Az irodalmi jelenlét, a (magyar nyel-
vű) művek alkotása és azok számának növelése, tehát a befogadás gesztusa 
fontosabb volt Gvadányinak és körének, mint az, hogy a létrejövő alkotá-
sok (esztétikai szempontból) hibátlanok legyenek: a nőírók így nem estek 
eleve negatív megítélés alá, kaphattak lehetőséget a nyilvánosság előtt. Lát-
nunk kell tehát egy intencionált célt Gvadányi nőköltőket illető tevékenysé-
gében: a kánon bővítését, a szerzők számának növelését, a verselő nők be-

                                                   
9 SZIGETVÁRI Iván, Gvadányi helikoni köre, ItK, 1917, 39–56. 
10 BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1998, 301. 
11 Uo. 
12 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”…, i. m., 15. 
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emelését az irodalmi köztudatba. Nem mellékesen ezzel Gvadányi saját 
szerepeinek számát, önnön elismertségét, hírnevét öregbíthette, és nemcsak 
katonaként, íróként lehetett rá tekinteni, hanem mecénásként is. 

Érdemes hosszabban idézni és megvizsgálni az episztolakötet Gvadányi 
által 1797. október 16-án írt Elö-beszédét. Kitűnik ugyanis ebből a pretextus- 
ból, hogy Gvadányi milyen céllal teljesítette a komáromi, armális nemesi 
ranggal rendelkező költőnő azon kívánságát, hogy tökéletesítse verseit. Az 
előszóban az is olvasható, mi motiválta kettejük verses leveleinek kiadását: 

nem más okra való nézve tselekedtem én eztet, hanem hogy valmint ő, úgy mind 
a’ két Magyar Hazába élő ſzép Nem – is öſztönt, ízlést és kedvet nyerhessen a’ Ver-
selésre. Nem – is lett ezen igyekezetem foganat nélkül való, mivel valamint Ha-
zámba, úgy az Erdélyi Nagy Hertzegſégben – is támodtak Nemes Mólnár Borbá-
lának, és Nemes Fábián Juliannának követői, a’ mint alább az Érdemes Közönség 
neveiket fogja is olvasni. Így tehát a’ külső Nemzetek, nem leſznek ezentúl olly bal 
vélekedésbe, hogy a Magyar ſzép Nem, elégtelen vólna jó nevelésének fogyatko-
zása miatt a’ ſzép tudományokra, mert már most munkáikból látni fogják, hogy 
ha fel- nem múllyák talán- is öket, de leg- alább egy köröm feketényit ſem fognak 
nékiek engedni. De ugyan-is ha Hazánk fiai mindenre alkalmotossak, bizonnyára Leá-
nyai-is ollyak leſznek, tsak akarják. 13 

A bevezetőből kitűnik, hogy Gvadányi elsősorban női olvasóknak szánja 
a művet, nem kisebb céllal, minthogy e szöveg olvastán bennük is felmerül-
jön a késztetés az irodalom művelése iránt: immáron nem befogadóként, 
hanem szövegalkotóként, vagyis az irodalmat aktívan művelő személyként. 
Az ösztönzés mellett kedvet kíván kelteni az íráshoz – és ami talán a legér-
dekesebb: saját művét méltónak, megfelelőnek tartja arra, hogy formálja a 
nők ízlését. Ebből következően ezt a munkát prototípusként, példaként 
értelmezhetjük, mely kiindulópont lehet a verselni kívánó nők számára. 
Nem lehet nem észrevenni ebből a célkitűzésből az újítás, a teremtés, a 
létrehozás szándékát, mely egyszerre lépteti Fábián Juliannát alkotói pozíci-
óba, valamint biztosítja Gvadányi helyét egy merőben új mecénási és men-
tori szerepben. Az újdonságot a költőnő „teremtésén” túl az olvasóközön-
ség „teremtése”14 jelenti, továbbá az, hogy célja annak bizonyítása, hogy a 
magyar nők képesek értékes, élvezetes, hasznos művek alkotására. Gvadá-
                                                   
13 GVADÁNYI József, Elö-beszéd = Verses levelezés…, i. m. 
14 A költőnő „teremtésére”, a Pygmalion-effektusra Fábri Anna is utal. (FÁBRI, „A szép tiltott 
táj felé”…, i. m., 14.; FÁBRI Anna, „Fekete hattyúk, fejér csókák”: Hősnők és írónők a XVIII–XIX. 
század fordulójának magyar irodalmában = Folytonosság vagy fordulat?, szerk. DEBRECZENI Attila, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1996, 302, 305. 
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nyi a bevezetésben már tudósít a cél eléréséről: a közönséget megszólítva 
hívja fel külön az olvasók figyelmét arra, hogy Molnárnak és Fábiánnak 
követői vannak, azaz néhányan ténylegesen kedvet, ösztönzést kaptak az 
íráshoz általuk.15 

Külön kiemelendőnek vélem Gvadányi azon szándékát, hogy bizonyíta-
ni igyekszik (a külföldiek számára) a magyar hölgyek alkalmasságát a tudo-
mányok és az irodalom művelésére, hiszen ekkor „az irodalom és a nyelv 
művelése és szeretete csak elszigetelt jelenség, még az írni és olvasni tudó 
nők körében is.”16 A Nyugat-Európához viszonyított lemaradás csökkenté-
sében való részvétele kapcsán ismét saját17 tevékenységét hangsúlyozza a 
Szakolcán élő, népszerű költő. Nem lehet ugyanis a gesztusértéknél na-
gyobb jelentőséget tulajdonítani annak részletnek, mely szerint csak akara-
tuktól, kitartásuktól függ az, hogy a nők ugyanolyan teljesítményre legyenek 
képesek, mint „Hazánk fiai”, akik már most „mindenre alkalmasak”. Mégis 
érdekes már magának a jelzésértékű szándéknak a szöveg ilyen hangsúlyos 
helyen történő előfordulása. Fábri Annával összhangban állíthatjuk,18 hogy 
a befogadás, a népszerű/dilettáns irodalmi életbe való beilleszkedés és sze-
repvállalás fontosabb volt, mint a kirekesztés, történjen e kívül maradás 
akár esztétikai okokból, akár a társadalmi pozíció különbségéből, akár az 
alkotó neméből adódóan. 
 
 
Fábián Julianna – ami az episztolákból olvasható és kikövetkeztethető 
 
Dolgozatom következő szakaszában arra fordítok figyelmet, milyen képet 
láttat magáról a költőnő Gvadányinak címzett leveleiben. Először azt állí-
tom középpontba, mit tudhatunk meg (mindennapi) életéről, megvizsgá-
                                                   
15 „[…] majd fog verselni ſok Dáma / Mert mi ſzép Nemünket példák fel – indíttyák / Illy 
nemes munkákra ſzíveket buzdíttyák”. (Verses levelezés…, i. m., 4.) 
16 FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete: Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779–1848, Bp., 
Magvető, 1987, 83. 
17 „A nőknek a szalonéleten keresztül az irodalomba való integrálása, akár olvasóként, akár 
szerzőként, Németországban a 18. század közepén, a Gottsched-féle szalon megnyitása 
körüli években kezdődött, és ez az alapjában véve társadalomtörténeti jelenség egy sor 
ízlésbeli következménnyel járt.” (HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi progra-
mok a 19. század első felében, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2000, 126–127.)  
18 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”…, i. m., 14. 
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lom, hogy lehetséges-e az életrajz adatait kiegészítenünk, valamint hogy 
alátámasztják-e a levélszövegek az ismert tényeket. Vizsgálódásaim szemlél-
tetéséhez két levelet emelek ki: az egyik a levelezés felütése, a másik pedig a 
Fábián által írt harmadik levél, melyben élettörténetét írja le a gróf kérésére.  

A kötetben Fábián Julianna tizenhét számozott episztoláját olvashatjuk, 
melyek közül az első 1795. október 24-én íródott. A gróf megszólítása tisz-
teletteljes, a rangkülönbségnek megfelelő: 

Méltóſágos Gróf Úr! Múzsák Mecenássa, 
Ama nagy Mecenás egy nagy lelkü mássa.”19 

Különös módon életkörülményeiről, személyéről Fábián Julianna szinte 
semmilyen leírást nem közöl a kapcsolatot megalapozó levélben. A célját azon-
ban annál pontosabban fogalmazza meg, már közvetlenül a megszólítás után: 

Bízván grátziádban te hozzád járúlok, 
Tsekély Verseimmel lábadhoz borúlok.20 

Tettét Fábián maga is bátornak tartja, de egyben felkéri a grófot arra is, 
szánja meg őt. Az episztola további részeiben a költőnő verseiről, ambíciói-
ról szól, majd segítséget, mentorálást kér Gvadányitól.21 Fábián második, 
1795. november 13-án kelt levelében továbbra sem ír életéről, mindennap-
jairól, családjáról: önreprezetációja a költőnői létre korlátozódik. 

A harmadik, 1795. december 26-án írt episztolájában kell megoldania a 
költőnőnek az első költői feladatot, melyet a gróf így kér tőle: 

De míg ſzeméllyesen jobban meg- esmérlek, 
Ha meg nem bántalak, arra egyre kérlek: 
Add tudtomra élted folytatod miképpen? 
Egésſégedben – is, vagy –é mindég épen? 
Hymen mikor kötött életed párjához? 
Tégedet ölelö érdemes karjához? 
Égtül hány Magzattal vagy meg- áldva immár? 
Mert ha nem gyümöltsös a’ jó fa, a’ nagy kár 
De Curiosusnak ne tartsál engemet, 
Mert tsak a’ barátſág kiſzteti ſzívemet; 
Hogy tsak ennyire –is meg esmérhesselek, 
Szívembe mélyebben bé- rekeſzthesselek.22 

                                                   
19 Verses levelezés..., i. m., 1. 
20 Uo.  
21 Ezekre a részekre tanulmányom egy későbbi szakaszában még visszatérek. 
22 Uo., 14. 
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Több rétege van e nyilatkozatnak. Szól Gvadányiról, kifejezi őszinte kíván-
csiságát: hogy meg szeretné ismerni levelezőpartnerét, szól az olvasókhoz: 
ha a költőnő felel a kérdésekre, nemcsak a gróf ismeri meg életét, múltját, 
hanem az episztolakötet olvasója is, és szól végül magáról Fábián Julianná-
ról, hiszen az ő élettörténetéről akar tudni a nyugalmazott generális. Biográ-
fiáját a költőnő osztja meg Gvadányival és a későbbi olvasókkal, vagyis 
önmaga életét nyelvi formába önti, szöveggé alakítja. E folyamatban szere-
pet kap a fikcionalizálás és a stilizálás. Ez a kérdéssor az első költői feladat, 
mellyel a gróf a költőnő felé fordul (ezt követi majd egy későbbi kérés, ne-
vezetesen hogy a költőnő foglalja versbe az 1763-as komáromi földrengés 
történetét). Gvadányi első kérése értelmezhető tehát egy próbaként, vizsga-
feladatként, melynek teljesítése bizonyíthatja Fábián Julianna verselési ké-
pességeit, nagyobb költői feladatok megoldására való alkalmasságát. 

Élettörténetét a költőnő a harmadik levélben írja le, megoldva a számára 
kijelölt költői feladatot. Az eddigre már megszokottnak mondható magasz-
taló megszólítás, majd az olvasott levélre történő rövid reagálás után tér rá 
sorsa leírására, rögzítve, hogy a gróf kérésének tesz eleget: 

Sorsom írására itt már mostan térek, 
De hoſzſzas nem leſzek hamar véget érek. 
Ezt pediglen teſzem Nagyſágod ſzavára, 
Vagy hellyesebben ſzóllok parantsolattyára.23 

A „parantsolattyára” kifejezés mutatja, hogy a költőnő a mentora által 
kijelölt feladatot komolyan veszi, annak való megfelelését magától értető-
dőnek tartja. 

Feltűnő módon gyermekkoráról, származásáról, szüleiről nem szól, szü-
letésének helyét sem írja le, mely hiátus arra enged következtetni, hogy szü-
lőhelye és mostani lakóhelye egyaránt Komárom lehetett, ellenkező esetben 
utalnia illett volna a költözésre. Fábián gyermekkorának helyszíne az adatok 
hiánya folytán még további vizsgálódást kíván. A biográfia mostanáig is-
mert tényeiből úgy tűnik, életének színtere mindvégig a Duna-menti telepü-
lés. Az első életesemény, melyet megemlítendőnek vél, az húszesztendős 
korában kötött házassága. Ez az esemény szintén egybevág az ismert élet-
rajzokkal, mivel a biográfusok valószínűleg a versből vették az adatokat. A 
házasság tíz évig tartott, melynek a férj halála vetett véget. Az episztola 

                                                   
23 Uo., 17. 
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írásának idején az első férj, Bédi János, még életben volt, hiszen Fábián így 
fogalmaz: 

Tíz nyarat, tíz telet, töltöttem már vele, 
Miólta egyé tett házasſág kötele.24 

A férj halála körülbelül a levélváltások idején, vagy kevéssel azután kö-
vetkezhetett be, bár erre külön nem tér ki a levelezés, így pontos adatok 
sem állnak rendelkezésünkre, csupán abból tudunk erre következtetni, hogy 
az episztolában Fábián Julianna már tíz együtt töltött télre utal, továbbá az 
is tudott, hogy a gyászidő letelte után a költőnő Balog István felesége lett.25 

Első házasságának deskripcióját nagyon röviden, mindössze két sorral 
végzi el: 

Ezen idö alatt éltünk békesſégben, 
Hites ſzeméllyeket illetö hívſégben.26 

Ezt követően a gyermekeit hozza szóba, mellyel szintén Gvadányi kér-
désére felel: 

Az Úr négy magzatot adott, 
Kik közül a’ halál kettöt el- ragadott 
Úgymint a’ leg-elsöt, melly vólt Juliánna, 
Kő ſzív vólna, ki illy ſzép leányt ne ſzánna. 
János és Sámuel, kik vagynak középben, 
Isten jó voltából élnek testben épben. 
Utólsó volt József, aki tsak hamarjában 
Innet el-költözött, gyengétske korában.27 

Ennek kapcsán ismét azt adatolhatjuk, hogy a biográfia ismert tényei 
egybevágnak az episztola tartalmával. Kiegészítésként a gyermekek neveit, 
nemét, illetve korai halálukat tudhatjuk meg. 

Fábián Julianna csak gyermekei említése után szól önnön életkoráról, de 
sem születésének pontos dátumát, sem életkorát nem közli a gróffal, így az 
olvasókkal sem: 

Éltem’ eſztendeje mind öſzve három tíz […].28 

                                                   
24 Uo.  
25 Felmerül viszont a gyanú, ha a férj a levélváltás idején halt (volna) meg, miért nem említi 
azt Fábián? Ezen adatok pontosítása, a férj(ek) életeseményeinek feltárása további kutatást 
igényel.  
26 Verses levelezés..., i. m., 17. 
27 Uo., 17–18. 
28 Uo., 18.  
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A források egy része szerint Fábián Julianna 1765-ben, más része szerint 
pedig 1766-ban született. Fábri Anna rövid életrajzában,29 ugyanúgy, ahogy 
Bánhegyi Jóbnál,30 továbbá A Magyar költőnők antológiájában31 az 1765-ös 
dátum szerepel, Szinnyei József, Zilahy Károly32 nem közöl dátumot. A 
PIM adattárában33 az 1766-os dátumot találtam. 

A családjáról, életkoráról szóló leírás után a költőnő röviden mindennapi 
tevékenységéről tesz említést. 

Életünk folytattuk mi munkáló ſorsban, 
Mellyet itt le-írok, négy, öt, vagy hat ſorban. 
Az Uram gyakorló mesterſéges élte, 
A’ tsizmadiaſág: mert mindég azt vélte, 
Hogy ez után léſzen egy darab kenyere, 
Izzad is valóban, érette tenyere. 
Én hogy ſegítſége lehessek Uramnak, 
Mindenfélét varrok másoknak, ’s magamnak. 
Kevés jövedelmünk ekkép ſzaporítom, 
Naponként mint tölem telik gyarapítom. 
Gazdaſzſzonyſágomat ezzel nem fogyaſztom, 
De a’ verselést-is azért nem halaſztom.34 

Kitűnik, hogy Fábián Julianna és hitvestársa nevüket és származásukat 
tekintve nemesek, életvitelük azonban a polgárokéhoz közelít: mind a férj, 
mind a feleség iparosmesterséget folytat, ebben is azonosság fedezhető fel a 
források és a levelezés között. A költőnő anyai, feleségi szerepkörei mellett 
gazdasszony, varrónő, költőnő is egyben. Ezek közül Fábián nem emel ki 
egyetlen szerepet sem, így egyenrangúnak tételezhetjük fel őket, mindegyik-
nek igyekszik megfelelni. Bár a verselést csak utolsóként említi, a kontextus 
mégis nyomatékot ad ennek a tevékenységének, hiszen a levélíró éppen azt 
hangsúlyozza, hogy a versírást minden más tennivalója ellenére sem hanya-
golja el. 

                                                   
29 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”…, i. m., 33–34. 
30 BÁNHEGYI, i. m., 34. 
31 Magyar költőnők antológiája, szerk. S. SÁRDI Margit, TÓTH László, Bp., Enciklopédia, 1997, 
58. 
32 ZILAHY, i. m., 25. 
33 Forrás: 
http://opac.pim.hu/index.jsp?from_page=result&page=details&dbname=database_osszes
&bib1id=20003&bib1field=0&term=53701&too_many_records=false&rc=3&pos=1&off
set=1&stepsize=10&oldOffset=100000 (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 29.) 
34 Verses levelezés..., i. m., 18. (Kiemelés tőlem: B. E. O.) 
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Ha az ebben az episztolában olvasható adatokat összevetjük Szinnyei 
József életrajzával,35 azt tételezhetjük fel, hogy Szinnyei minden valószínű-
ség szerint ebből dolgozhatott: a verses levelet használhatta forrásként, 
mert kizárólag az itt olvasható szólamokat olvashatjuk vissza a biográfiában, 
melyeket az azóta íródott munkák is (kevés kiegészítéssel) átvettek. 

Fábián Julianna további levelei nem tartalmaznak (részletes) leírást életé-
ről, a költőnő egy-egy epizódot emel csak ki: ilyenre példa egy házasságkö-
tés utáni vigasság versbe foglalása,36 vagy a gróf küldötte magvak iránti 
örömének kifejezése.37 

Vissza-visszatérő motívumként utal viszont varrónői szerepkörére, leg-
inkább menyasszonyoknak szükséges, általuk megrendelt ruhadarabok (fő-
kötő, paplanhuzat) elkészítéséről beszél versében. A továbbiakban néhány 
olyan szöveghelyre teszek utalást, ahol Fábián Julianna önmagát varrónő-
ként reprezentálja. 

Olvasható ilyen önreprezentáció például az ötödik levelében: 

Szüzeknek koſzorú és Párták hellyekbe, 
Számtalan fökötöt kell varrnom fejekbe.38 

Többször előforduló nyelvi alakzat a válaszlevél késésének a varrás té-
nyével történő mentegetése. Teszi ezt például szintén az előbb szóba ho-
zott, ötödik levélben: 

Ez hát késésemnek egy bizonyos oka 
Mivel e’ munkának van most nálam ſoka. 
E’ munka pediglen nékem nagy haſznot hajt 
[…] 
Szívesen a’ Lányok kéſz pénzel fizetnek […].39 

1796. július 10-én írt, kilenvedik verses levelében, melyben már a föld-
rengés leírásának második része is olvasható, ismét a menyasszonyokat 
hozza szóba: 

 
 

                                                   
35 Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/f/f04959.htm (Az utolsó megtekintés 
ideje: 2013. szept. 29.) 
36 Verses levelezés..., i. m., 27–28. 
37 Uo., 42–43.  
38 Uo., 36. 
39 Uo., 37. 
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Most pedig a’ bóltba ſellyemért ſétálok. 
Ezzel Meny aſzſzonynak fogok paplant varni, 
Mellyel völegénnyét bé-fogja takarni.40 

Hasonló módon jár el a tizenkettedik levelében, majd a tizenötödik 
episztolában is: 

Most ſok dolgom vagyon, a’ lyányok kínoznak, 
Sok féle kitákat fökötöknek hoznak.41 

Felelek is ímé, mint tudok, ’s mint lehet, 
Mivel a két Leány immár férhez mehet. 
Mert fökötöjököt már kezekbe adtam […]42 

Az idézett szöveghelyekkel szándékomban állt bizonyítani, hogy Fábián 
Julianna a levelezés teljes időtartama alatt foglalkozott varrással, a verselést 
az életrajzból ismerhető módon csupán kiegészítő tevékenységként, mai 
szóval fogalmazva egyfajta „hobbiként” folytatta. 

A levelezésről, illetve Fábián Julianna életéről eddig elmondottakat ér-
demes összevetni Barbara Evers Hász-Fehér Katalin által idézett és fel-
használt eredményeivel. Evers szerint a női alkotók témái között leginkább 
„saját életük, boldog vagy boldogtalan házasságuk, családi ünnepeik, társa-
dalmi szerepükkel kapcsolatos reflexióik, a férfitársadalomban elfoglalt 
helyük, szerepük és lehetőségeik szerepelnek. Kedvelt műfajuk a tankölte-
mény és az elmélkedés, a mese és a kisebb novella, a leíró vers, vagyis min-
den olyan téma és műforma, ami a férfiszektorban megmaradt tudományon 
és politikán innen, a magánszféra tanultság nélkül is elérhető jelenségkörébe 
esik.”43 Fábián ír ugyan életéről, házasságáról, e családi életet azonban csak 
utalásszerűen örökíti meg (leginkább Gvadányi kérésének téve eleget ezzel). 

Érdemes viszont felfigyelni arra, hogy az episztolákban nem lelhetőek 
fel tipikusan nőinek nevezhető, a korban aktuálisnak mondható „nőirodal-
mi” témák: a nőnevelés, a gyermeknevelés, az olvasási szokások szinte telje-
sen kimaradnak. Nem így történik például Molnár Borbála és Újfalvy Krisz-
tina levelezéskötetében,44 melyben a felsorolt témák nagy arányban 
fellelhetők. Ennek oka Fábián Gvadányiról alkotott képe is lehet, hiszen 

                                                   
40 Uo., 68. 
41 Uo., 94. 
42 Uo., 120. 
43 HÁSZ-FEHÉR, i. m., 128. 
44 Barátsági vetélkedés…, i. m. 
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Fábián Julianna úgy vélhette, hogy ezekről a témákról talán keveset tudhat a 
gróf, esetleg untatná őt, továbbá ilyen dolgokról írni illetlenség is volna. 

A műfaj kérdéskörére áttérve ismét azt vehetjük észre, hogy Fábián Juli-
anna alakja nem lehet példa a korabeli tipikus nőíróra. A tárgyként számára 
kijelölt komáromi földrengés ugyanis semmiképpen sem nevezhető „női 
témának”, műfaja pedig nem sorolható be a Hász-Fehér Katalin tanulmá-
nyában tipikusként felsorolt műfajok közé. Vagyis Fábián szövegeiben túl-
lép a magánszférán, és a történelmi esemény (első) megörökítésével belép a 
férfiszektorba – sőt, még a politikán sem marad teljesen kívül, hiszen a gró-
fot arra kéri, számoljon be számára a pozsonyi országgyűlés eseményeiről.45 
Gvadányi elsősorban nem Julianna női mivoltára fókuszált, amikor a komá-
romi földrengés megverselésével bízta meg őt, amiből következtethetünk 
arra is, hogy az elöljáró beszédének megfelelően valóban bizonyítani kíván-
ta a magyar nők, jelen esetben Fábián Julianna költői rátermettségét. 

Az idézet utolsó mondatában, a tanultságra vonatkozóan szintén túllép a 
megszokott női szerepkörön Komárom költőnője, mert a földrengésről 
írván több alkalommal említi, hogy kutatnia kellett, továbbá hogy a gróf 
biztatására idősebb embereket kért meg, osszák meg vele a földrengésről 
tudottakat.46 A földrengés leírásának folyamatára a következő részben térek 
ki. 
 
 
Fábián Julianna magáról alkotott képe költőnőként – az életrajzon túl 

A motivációk bemutatása 
 

Az életrajz hiányos volta, a rendelkezésre álló források hiánya arra késztet, 
hogy elgondolkozzam: vajon miért érezhette szükségét egy vidéki közne-
mes, egy csizmadia felesége, hogy költőnő legyen? Tanulmányom követke-
ző szakaszában néhány erre vonatkozó hipotézist tárgyalok, melyeket a 
Verses levelezés… részleteivel vetek össze. Reményeim szerint az összevetés 
által közelebb lehet jutni ahhoz a képhez, melyet a költőnő önmagáról láttat 
a levelezés nyelvi közegén keresztül. 

                                                   
45 Verses levelezés..., i. m., 130. 
46 A földrengés leírására a következő részben térek ki. 
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Fábri Anna szerint a „szegénység, de legalábbis szerény életlehetőségek, 
egyhangú hétköznapok, csalódások és megcsalattatások, szerelmi boldogta-
lanság, gyermeknevelési gondok és egészségi panaszok fordították a nők 
figyelmét a költészet felé: az irodalom olvasva is pótlék és vigasz volt, az 
önkiterjesztés nagy lehetősége, amely csodálatosan megsokszorozódott az 
írói tevékenységben”.47 Bár kétségtelen, hogy Fábián Julianna élete nem volt 
problémamentes, a költőnő (nagy) vagyonnal sem rendelkezett és a gyer-
mekei felnevelése vesződséggel járhatott, mégsem állítható, hogy számára 
az írás csupán pótlék vagy vigasz lett volna. Az önkiterjesztés, pontosabban 
az önkifejezés lehetőségét magától értetődően motivációnak tekinthetjük, 
de ez minden alkotás lényege, így külön kiemelése Julianna esetében sem 
indokolt. Izgalmasabb kérdés számomra, hogy ő miért pont az írásban látta 
a kiteljesedés lehetőségét? Mindenképpen vonzhatta a lehetősége, nevének 
megörökítésére, fennmaradása, azaz feltételezhetünk egyfajta narcisztikus, 
akár exhibicionista jellemvonást is. 

Mindezekből következően állítható, hogy Fábián Julianna egyfajta hír-
névre kívánt szert tenni. Ehhez szükséges volt számára valaki, akinek a 
hatására elkezdett írni. Ez a személy Molnár Borbála volt, aki a korban szo-
katlan módon nagy népszerűségnek örvendett, miután 1793-ban megjelent 
a Molnár Borbála munkáji48, mely kötettel kapcsolatban Bíró Ferenc egy ka-
lózkiadást is szóba hoz49. Molnár neve a Verses levelezés… több komáromi 
keltezésű episztolájában előfordul. A továbbiakban ezeket a szöveghelyeket 
sorolom fel katalógusszerűen. 

Fábián már az első levelében rögzíti, leginkább hogy Molnár Borbála ha-
tására vett tollat a kezébe.50 Ezt így foglalja a leoninusi versformába: 

Most tsekély levelem feleletét kéri, 
Így lángoló tüzem, óltását el-éri. 
Lángoló ſzívemnek im tsak ez az oka, 
Mólnár Borbálának dítsérője ſoka. 
Mivel a’ miólta olvastam könyveit, 

                                                   
47 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”…, i. m., 14. 
48 MOLNÁR Borbála Munkáji, Kassa, 1793. 
49 BÍRÓ, i. m., 286–287. 
50 Ha Molnár Borbála írói ambícióit hasonlítjuk össze a Fábri Anna által megfogalmazott 
tényezőkkel szemben, teljesen más kép tárul elénk, mint a komáromi nőíró esetében. Mol-
nár kezébe a tollat megromlott házassága, boldogtalan élete adta. Ezt munkáiban is rögzíti, 
és a szakirodalom is utal rá. 
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[…] 
Azólta nagy tűzzel éget a’ Poësis, 
[…] 
Aztat ha akarnám bennem el-óltani, 
Nem lehet, terméſzet kiſztet még tóldani.51 

Az idézett sorokban Fábián Julianna a Borbálát illető és számára is elérni 
vágyott dicséretek mellett egy ösztönszerű késztetésre utal, melyet Gvadá-
nyi a válaszlevelében poeta natus-i indíttatásként értelmez. Az első levelében 
Fábián még az alábbi módon hivatkozott Molnárra: 

Verselésbe kaptam, mikor nem-is vártam; 
Mert Borbála könyvét mihent meg-ſzerzettem, 
[…] 
Hogy versellyek ő lett meg- vallom öſztönöm, 
És hogy már verselek, nékie köszönöm.52 

A negyedik episztolában Molnár már a Parnasszus lakójaként reprezen-
tálódik, mely hegyre Fábián Julianna is fel szeretne jutni. 

A gróf mellett időközben másokkal is leveleket kezdett váltani Fábián.53 
Nagy örömének ad hangot, amikor Borbála levelének kézhez vételéről 
szólhat: 

Tizen- negyedikén Borbálától futott, 
A’ melly nagy örömmel elömbe is jutott.54 

Molnár Borbálát a későbbi komáromi levelek nem említik. Ennek egyik 
oka lehet, hogy már nincs szükség annak megmagyarázására, miért ír, to-
vábbá hogy a levelezés második felében a földrengés leírása kap nagyobb 
teret. 

A szövegben végig kettősség tapasztalható Fábián Julianna önreprezen-
tációjában: egyrészt jelen van vágya az alkotásra, a Parnasszus hegyének 
megmászására, és leveleit nyomtatásban szeretné látni, másrészt ezzel egy-
idejűleg folyamatos szabadkozása is megfigyelhető. Szabadkozása egyrészt 
                                                   
51 Verses levelezés…, i. m., 2. 
52 Uo. 
53 Ezek között volt Édes Gergely is. A kutatás következő fázisában érdemes lesz pontosan 
adatolni, kivel állt levelezési kapcsolatban Fábián Julianna, és ennek segítségével kirajzolni a 
körülötte lévő kapcsolati hálózatot. Ezután lehetőség adódhat más költőnők kapcsolati 
hálójának leírására is, továbbá egymáshoz való kapcsolatuk elemzésére, témáik összehason-
lítására. Erre jó példa lehet Keszeg Anna Gyöngyössi János című monográfiájában alkalmazott 
módszere (KESZEG Anna, Bp., Ráció, 2011.).  
54 Verses levelezés..., i. m., 38. 
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fakad(hat) versírói tapasztalatlanságából és ebből adódó bizonytalanságából, 
másrészt származhat abból a rangkülönbségből, mely közte és gróf Gvadá-
nyi között volt. 

A teljesség igénye nélkül idézek olyan szöveghelyeket, melyekben mecé-
nását közvetlenül szólítja meg, és/vagy önnön versírói énjét reprezentálja. 
Az eddigiekben alkalmazott módon lineárisan haladok végig a köteten. Ez a 
vizsgálati szempont nem engedi meg, hogy figyelmen kívül hagyjam a kötet-
indító episztolát. A már tárgyalt tiszteletteljes megszólításon túl Fábián Juli- 
anna ugyanis itt kéri meg először a grófot versei jobbítására: 

Söt illy tanúlatlant, mint én vagyok szánnya 
Szánnya bennem, mivel nem sokat tanúltam, 
Mint a’ férges gyümölts tsak héjába húltam. 
Instállom ſegítse e’ vad fát óltani, 
Hibás Verseimet jobbakkal tóldani.55 

Ebből a részletből kitűnik, hogy Julianna nem rendelkezik (irodalmi) 
előképzettséggel. Pironkodása ellenére várja a gróf válaszát, majd még egy-
szer verseinek jobbítására kéri fel őt: 

Most tsekély levelem feleletét kéri, 
Így lángoló tüzem, óltását el-éri. 
[…] 
De imé verseim még faragatlanok, 
Hibákkal tellyesek, pallérozatlanok 
Ha Nagyſágod léſzen ebbe kalaúzom,  
Tudom lantom húrját, hogy majd fellyebb húzom. 
Még Helikonra is tudom hogy fel-vezet, 
[…] 
Jobbakkal ſzolgálok, ha olly idöt érek, 
Most pedig ezekröl botsánatot kérek.56 

Második episztolájában a tisztelete inkább fokozódik, örömét, alázatát 
egyidejűleg fejezi ki: 

Ezen betses levél tellyes grátziával,  
Mellyet látván ſzívem alig bír magával. 
[…] 
E’ Grófi grátziát kellene hálálnom,  
’S Nagyſága elibe ſzeméllyesen álnom, 
És lábai elött artzal le- borúlni, 
Öröm özönébül bö könyveknek húlni. 

                                                   
55 Uo., 1. 
56 Uo., 2–3. 
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Ezekkel nagy Grófom lábait áſztatom, 
Önnön kezeimmel gyengén mosogatom. 
[…] 
Most hát tsak Versekkel léſzek tiſztelöje, 
[…] 
Azért; mert Verseim kívánnya ſegítni, 
A’ Magyar hazában nevemet említni. 
[…] 
Így majd gyenge Múzsám ſzebbeket fog ſzülni, 
Ha Nagyſága mellém kormányra fog ülni. 
’S ha illy nagy Méltóſág léſzen Pátrónusom, 
Meg- némúl mint bálvány irígy Zoilusom. 
Egek! meg mit ígér, hogy ki-nyomtattattya 
[…] Leg-kisebb ſzolgálód nem tudgya hálálni, 
Drága ígéreted, mint kellyen viſzſzálni. 
Míg élek ſzívemből én aztat fogadom, 
Hogy tiſzteletedet örömmel meg- adom. 
Hív ſzolgálatodra magam’ kötelezem, 
[…] 
Kegyes Válaſzodat óhajtva el-várván, 
Grófi Nagyſágodat kéſz kéz tsókolással 
Üdvezlem […].57 

A hosszabb idézet kitűnően példázza, milyen nyelvi formulákkal, stílus-
ban és hangnemben szólítja meg mecénás mentorát a nevének fennmaradá-
sára (is) vágyó Fábián Julianna. Érdemes megfigyelni alárendelt pozíciójá-
nak tudatosítását, a leborulást, a lábmosás bibliai gesztusát, az elköszö- 
néskor nyújtott kézcsókot. Megszólalása magabiztosnak hat, hangsúlyozza a 
gróf mentori és mecénási szerepét, tanításai, tanácsai által versei tökéletese-
dését, és nevének (a mű nyomtatás utáni) ismertté válását ugyanúgy várja, 
mint kritikusai elnémulását. A fent leírt kettősség a szövegész sajátja: Gva-
dányi magasztalása mellett önmagát a gróf legkisebb szolgálójaként repre-
zentálja, magabiztossága pedig többször kételkedésbe vált, mint például a 
kerülő tizedik és tizenötödik levélben. 

A rangkülönbségre, a hálára, a tisztelet megverselésére minden episzto-
lából idézhető lenne szöveghely. A már elemzett harmadik verses levélben 
például Fábián Julianna a következő módon reagál a gróf látogatásának 
lehetőségére: 

Tsudállom e’ példás le- ereſzkedésed, 
[…] 

                                                   
57 Uo., 9–10. 
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Hogy méltónak tartod ſzerény ſzeméllyemet 
Látogatásodra, ’s együgyüſégemet.58 

A nyelvi megformálás nem változik a tizedik episztolában sem: 

Mivel hogy így íra hozzám Gróf Gvadányi, 
Barátném: holott nints érdemem ſzikrányi 
Elég ha lehetek ſzolgáló, ’s tanítvány, 
Érzékeny ſzívetském többet nem – is kíván.59 

A földrengés leírása során, ugyanúgy, mint élettörténetéről szólván, Fá-
bián igyekszik a gróf utasításainak maradéktalanul megfelelni: ez az igyeke-
zete is költői motivációként tartható számon. 

Ennek bizonyítására a teljesség igénye nélkül utalnék néhány szöveghely-
re. Célom annak láttatása, hogy Fábián Julianna a földrengés megverselése-
kor alkalmazza a szabadkozás nyelvi alakzatait, és a tapasztalatlanságából 
adódó nehézségeket megoldva írja le a természeti katasztrófát. Gvadányi a 
harmadik episztolára írott válaszában kéri először a költőnőt a földrengés 
megverselésére: 

Írd-le, hogy mint esett Komárom romlása, 
A’ midön rongálta földnek indúlása.60 

A nyolcadik, 1796. április 17-én íródott levelében olvasható a költőnő 
mestermunkájának első részlete. Hiányosságai, képességének mentegetése 
legalább akkora teret kap itt még, mint az esemény leírása: 

Intettél; hogy írjak ama nagy romlásról,  
[…] 
Mellyben édes hazám Komárom városa, 
Forgott nagy veſzély közt két Duna ſzorossa. 
Ezen intésedre: ſzegény ſzolgálódnak 
Bánat ſérti ſzívét, mert kívánásodnak 
Majd nem teſz eleget; ’s hogy kérted meg-bánod, 
Utóllyára hibás munkáját el-hányod. 
Mert a’ mint Nagyſágod aztat kívángattya, 
Múzsám e’ nagy romlást ki nem danolgattya.61 

 

                                                   
58 Uo., 17. 
59 Uo., 78. 
60 Uo., 22. 
61 Uo., 59. 
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Ezután mégis tárgyilagosan, pontosan, az olvasó érdeklődésére számot 
tartóan kezdi el a földrengés leírását. 

Fábián a kilencedik, 1796. július 10-én kelt episztolájában folytatja a 
deskripciót. Megfigyelhető, hogy immáron Gvadányival egyetértve ő is ter-
mészeti képződményként beszél a földrengésről, nem isteni kinyilatkozta-
tást vagy büntetést lát benne. Ebben a levélben nem említi képességei hiá-
nyát, ennek oka lehet a gróf dicsérete, kérése a folytatásra. A következő 
levelet tisztelgésnek foghatjuk fel, a retorika nem változik a korábbiakhoz 
képest, sőt a magasztalás az időközben megtörtént személyes találkozás 
ellenére inkább fokozódik. A tizenegyes sorszámú egységben Fábián vissza-
tér a mestermunkájához: 

A’ mint meg-ígérte, hogy többel-is ſzolgál, 
Az el-maradtakkal ímé elödbe áll. 
De marad még itthon, mellyel másſzor mégyen 
Hogy kérdéseidre feleletet tégyen.62 

A gróf külön figyelmet fordít arra, hogy a készülőben lévő mű hiteles le-
írást tartalmazzon, tehát irodalmi és történelmi szempontból értékes legyen. 
Ezért biztatja levelezőpartnerét az áldozatok neveinek kutatására, ám az 
információszerzés nehézségekbe ütközik Julianna számára, így késedelmét 
válaszlevelében nem kizárólag gazdasszonyi kötelességeivel indokolja: 

Hanem az: hogy noha ſok felé járkáltam, 
A’ hóltak neveit kérdeztem vizsgáltam. 
Sok járás után- is kevésre mehettem, 
[…] 
Mert az eredeti hiteles írások, 
Városi ’s Egyházi jegyzések ’s több mások 
Innet, mint mondatik, Budára vitettek,63 

A halottak nevei iránti érdeklődés után egy egyházi ember életútjáról, 
életének földrengés alatti eseményeiről kérdezte őt Gvadányi, melyre szin-
tén felelt Julianna: 

A’ miként Nagyſágod minap parantsolta, 
Végire jártam én ennek- is azólta.64 

                                                   
62 Uo., 86. 
63 Uo., 92. 
64 Uo., 102–103. 



 

224 
 

A cigányok földrengés alatti életének megverselése nem problémamen-
tes, de ahogyan az a szöveg működésének, retorikai alakzatainak megfelel, a 
tanítvány mindent elkövet, hogy mentora kívánságának megfeleljen, így ez 
alkalommal egy helybélit kérdezett: 

Már mostan fel- veſzem azon kérdésedet, 
Óh vajha ebbe – is tölthetném kedvedet; 
Mellyet én elömbe te a’ Tzigányokról 
Tettél […].65 

Fábián eltökéltsége a levelezés végére is megmarad: 

Parantsolatodat, mellyet írod hogy végső, 
Olly kéſzſéggel téſzem, mint azt, melly vólt első.66 

A komáromi költőnő utolsó megszólalása keretet alkot a legelsővel, tisz-
teletéről, hálájáról számol be, és egyszerre zárja le a földindulás leírását és a 
levelezést: 

No már kedves Grófom valamit tsak tudtam, 
Mind ki-tettem; ’s hidgyed, hogy én nem hazudtam. 
Többet nem-is írok a’ föld-indúlásról, 
De ha parantsolod inkább írok másról; 
Mert ſzolgálatidra mind halok, mind élek; 
Valamíg e’ földön tart bennem a lélek.67 

Meglátásom szerint a későbbiek során érdemes lesz elemezni a földren-
gés leírását, kitérve Fábián Julianna munkamódszerére és „kutatási” gyakor-
latára. Az esemény képeit, alakzatait is be lehetne vonni az interpretációba, 
mert a leírások izgalmas, már-már naturalistának nevezhető képeket tartal-
maznak.68 

Talán nem minden eredmény nélkül való a kapcsolatot megtalálni Fábi-
án Julianna szalonja, írónői és varrónői tevékenysége között. A két szerep-
kör, az írói tevékenységet folytató nemes asszony és a megélhetésért mes-
terséget űzni kénytelen feleség alakja között hatalmas távolság van. Ha 
visszatekintünk az életrajz adataira, azt látjuk, hogy Fábián húsz esztendős 
korában ment férjhez, majd tíz év múlva özveggyé vált, a levelezés ideje 
                                                   
65 Uo., 121. 
66 Uo., 133. 
67 Uo., 136. 
68 Mivel jelen dolgozatomban a motivációra koncentrálok, ennek a kérdéskörnek a tárgyalá-
sától eltekintek. 
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tájékán elveszítette első férjét, második házasságot egyelőre nem köthetett. 
Így a levelezés, az írás alternatív céljaként feltételezhetjük, hogy Fábián Juli-
anna talán férjjelöltet láthatott az idősödő, nyugalmazott generálisban, vagy 
akár a kötet egyik majdani olvasójában. Ugyanígy szalonjában az irodalom-
ról szóló diskurzus mellett a kelengyék varrása közben feltehetően a leendő 
férjek is szóba kerültek, és Fábián háza maga, a kelengyék varrásának meg-
beszélése egyben alkalmat szolgáltathatott egyfajta házasságközvetítői sze-
repkör betöltésére is, hiszen a menyasszonyokkal együtt a még pártát viselő 
kisasszonyok, fiatal leányok is meglátogathatták Fábián Juliannát. 

Végül meg kell említenem, hogy a korban divatjelenséggé vált a közköl-
tészet: meglepően sok (köz)nemes kezdett verselni a 18–19. század forduló-
ján. „Szóltak versek a születés vagy névnapokon, disznótoron vagy farsangi 
mulatságon, költemény kísérte a lakodalmi ebédet éppen úgy, mint a gyász-
szertartást, versbe kívánkoztak a furcsa vagy tréfás aktualitások […].”69 Ezt 
a fajta populáris költészetet leginkább vidéki nemesek művelték, akik a név-
telenségből törtek ki, verseik alapja pedig a „későbarokk populáris poézis 
eleven hagyománya”70 volt. Fábián Julianna ebből a szempontból egyike 
azoknak, aki például Édes Gergely és Csizi István mellett követte a korban 
lejátszódó folyamatot. 
 
 

Gvadányi József Fábián Juliannáról alkotott képe  
– az episztolák tükrében 

 
Dolgozatomnak ebben a fejezetében a gróf leveleit állítom elemzésem kö-
zéppontjába. Az foglalkoztat, hogy a gróf milyen képet közvetít a költőnő-
ről, hogyan segíti a versírás folyamatában, hogyan éri el, hogy Julianna 
megörökítse az 1763-as komáromi földrengés történetét. Az eddig alkalma-
zott módszernek megfelelően szöveghelyeket idézek, az alábbi motívumok-
ra figyelve: hogyan bátorítja Gvadányi Fábián Juliannát az írásra? Milyen 
nyelvi alakzatok használatával kéri, hogy ne törődjön kritikusaival? Hogyan 

                                                   
69 BÍRÓ, i. m., 281. 
70 Uo., 282. 
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adja ki, majd kéri számon a verselési feladatokat? Végül, hogyan válik a 
csizmadia feleségéből költőnő?71 

Már az előbeszédben szól Gvadányi Fábián versírói vágyáról és hajlan-
dóságáról, s emellett utal arra, hogy több alkalommal kellett bátorítania a 
költőnőt a levelezés folytatására, sőt: már itt beszámol a költőnőt ért kriti-
kákról: 

Barátnémnak ſok Zoilussai, és Mómussai -is támadtak, de bíztatásomra meg-
vetette ezen dib dáb embereket, és levelezését folytatta. A’ Komáromi Föld-
indúlásnak le-írására-is nehézſégét által látván nehezen adta ma gát, de öſztön - 
zésemre ehez-is hozzá fogott, a’ mint- is munkáját mély alázatosſággal nyújttya a’ 
Nagy érdemü Közönſégnek…72 

Azt láthatjuk, hogy bár a költőnő veszi fel a gróffal a kapcsolatot, mégis 
a nyugalmazott generális szerepéről olvashatunk a kötetindító gondolatok-
ban. 

Első episztolájában Gvadányi előbb meglepődését, majd örömét fejezi 
ki: 

Az öröm özöne borítá ſzívemet, 
[…] 
Söt tapsoltam, mivel Múzsáinknak ſzáma 
Szaporodik; majd fog verselni ſok Dáma.73 

Vagyis a gróf nem kizárólag Fábiánt tartja szem előtt, hanem a levele-
zéskötet hatására is gondol, ahogyan az előbeszédben utalt rá: véleménye 
szerint Fábián Julianna költői tevékenysége másokat is versírásra fog kész-
tetni. Gvadányi stílusának, nyelvi formuláinak láttatása érdekében érdemes 
hosszabban idézni ezen első verses levelét: 

Nagyon magaſztalom e’ kívánſágodat, 
[…] 
Hanem éſzre veſzem, hogy egy kis félelem 
Háborít téged, de okát nem lelem. 
[…] 
Mert e’ leveledet, melly elméd gyümöltse, 
A’ tudományoknak nézze bár melly Böltse, 
Tudom helybe hadgya, jóllehet tsak zsenge, 
De a’ ki illyt munkál, olly elme nem gyenge. 

                                                   
71 A terjedelmi korlátok miatt ebben az alfejezetben sem törekedhetek minden, az elemzési 
szempontnak megfelelő szöveghely említésére, interpretálására. 
72 GVADÁNYI, Elö-beszéd…, i. m., [o. n.] 
73 Uo., 4. 
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[…] 
Aſzſzonyom tudgyad azt! Poëta ſzületik, 
Az Orátor pedig munkával tétetik. 
[…] 
A bátrakat ſzokta Fortuna ſegítni, 
Féléngeket pedig hátra kénſzerítni. 
Azért mint valamelly fegyveres Amazon, 
Bátran menj! 
[…] 
Azt kívánod tölem, hogy legyek Vezéred, 
Mentorſágom alatt, véled; tzélod éred. 
[…] 
Ugyan tsak kérésed meg-nem fogom vetni, 
[…] 
Kérlek hát versekbe én velem levelez’, 
E’ tetted el-hidgyed, majd arra kötelez; 
Hogy levelezésünket majd ki-nyomtattatom, 
’S a’ két Magyar hazán kereſztül futtatom; 
[…] 
Válaſzló leveled óhajtva el várom.74 

E sorokból kitűnik, hogy Gvadányi biztosítja Fábián Juliannát támogatá-
sáról, egyben bátorságra szólítja fel, olyannyira, hogy női harcosként jeleníti 
meg soraiban. Szintén figyelmet érdemel a tény, hogy a gróf már itt rögzíti a 
levelezés nyomtatását, és egyben megalapozza a maga mentori és mecénási 
szerepét is, hiszen egyértelmű, a költőnő nem rendelkezik a kötet publikálá-
sához szükséges anyagiakkal, sőt, ha rendelkezne is az ehhez szükséges pénz- 
zel, nőként, önállóan más megítélés alá esne, mint a gróf tanítványaként. 

Az 1795. december 10-én kelt, második levelében Gvadányi nyomatéko-
sítja a kötet kiadását, és Fábián Juliannát Molnár Borbálához hasonlítja: 

Tsak te vagy esmerös Molnár Borbálával 
Tik vagytok ſzép nemünk ragyogó ſzép fénnye, 
Nem vagytok hívſágnak tündéres edénnye 
[…] 
E’ levelezésed ki- is nyomtattatom, 
Hogy ſzíves barátod vagyok, meg- mutatom.75 

Fábián harmadik episztolájára válaszul, az 1796. január 22-i levelében 
szól először Gvadányi a földrengés megverselésének lehetőségéről: 

 

                                                   
74 Uo., 5–8. 
75 Uo., 14–15. 
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Bátorkodok lenni még-is egy kéréssel. 
Írd-le, hogy mint esett Komárom romlása, 
A’ midön rongálta földnek indúlása. 
Mert levelezésünk így kedvesebb léſzen, 
A’ közönſég arról ha értelmet véſzen.76 

A gróf tehát a Fábián fejlődésére fordított figyelem mellett tekintettel 
van a majdani olvasók szórakoztatására is, és a téma újdonságát hangsú-
lyozva egyúttal munkamódszert is ajánl a költőnőnek: 

Hidd a’ Nemes város még bé-veſz kedvébe, 
Látván, hogy új Múzsa támadott keblébe. 
Írj annyit, a’ mennyit errül fogſz hallani, 
Mennyit az öregek fognak majd mondani. 
Szükſég-is ezekkel, hogy te értekezzél, 
Curázsi! tsak rajta! meréſzen versezzél.77 

Az idézett szakasz után a levelezéskötetet metaszöveg szakítja meg, me-
lyet Gvadányi ír Közbe való Jegyzés címmel.78 Itt a következőkről szerez tu-
domást az olvasó: a költőnő, mielőtt a földrengés megverselését teljesítené, 
prózai levelet intéz Gvadányihoz, mert erőn felülinek érzi a rászabott fel-
adatot. Ezt a levelet nem közli a kötet, de Gvadányi hivatkozik rá, s emellett 
ismét szóba hozza a téma újdonságát és az olvasók szórakoztatásának ter-
vét. Arról is értesülünk később, hogy Fábián egyes leveleire Gvadányi nem 
válaszol. Interpretálhatjuk mindezt tanító, didaktikus elemként: ha a tanít-
vány, a Parnasszusra kívánkozó költőnő nem teljesíti a feladatát, azaz nem 
tesz önmaga tökéletesítéséért, akkor nem kap választ, szövegeit figyelmen 
kívül hagyja a mentor. Hatékonynak bizonyul Gvadányi módszere, mert 
Fábián elkezdi a földrengés megverselését. 

A gróf biztatása egyből visszatér, miután megkapta a komáromi földin-
dulásról szóló leírás első részletét: 

A trágár nyelvekre kérlek ügyet ne vess, 
Elég ha személlyed én elöttem kedves. 
Tsak annyit árt néked ezek lotsogása, 
Mint Hóldra böfögö ebnek ugatása.79 

                                                   
76 Uo., 22. 
77 Uo., 23. 
78 Uo., 23–25. 
79 Uo., 63. 
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Ezen levelében reagál Gvadányi a Fábián-féle leírásra, majd további 
munkára sarkallja a költőnőt: 

Azért menny tovább-is e’ fel-vett munkádba, 
Hadd gyönyörködhessek verselö Múzsádba.80 

A gróf – ahogy ezt már tanulmányom előző fejezetében említettem – a 
halottak nevének megörökítésére is felszólítja Fábiánt: 

Nem egy jeles ember, tudom itt ki-múla, 
Ki mindjárt meg-hala, ki meg kínnal fúla. 
A’ Nemessek nevét írd-meg; el is várom […].81 

Az 1796-os esztendő Kisasszony havának 10-én íródott levelében Gva-
dányi újabb feladatot ad: 

Hanem kérlek, aztat adgyad értésemre, 
Mellyet ha tselekſzel, tselekſzel kedvemre, 
Városnak melly réſzin kezdődött a’ dülés, 
[…] 
A’ meg-öltek ſzámát tudom ſzámba vette 
A’ város. és aztat igazán ki-tette, 
Eztet- is ſzeretném tudni ment melly ſokra, 
Azt-is; mennyi házak dültek rakásokra.82 

Meglátásom szerint Gvadányi kérdései sajátos funkcióval rendelkeznek: 
céljuk a költőnők sorába vágyó Fábián segítése, hiszen a költőnő a kérdések 
megválaszolásával halad előre a földrengés leírásában, így nem kell egyedül 
eldöntenie, hogy mi kerüljön verse következő egységébe. A módszert újsze-
rűnek tartom az olvasó érdeklődésének fenntartása szempontjából is, hiszen 
tovább kell olvasnunk a történetet, ha kíváncsiak vagyunk a természeti je-
lenség hatásainak deskripciójára. Gvadányi ezen levelét Fábián válaszának 
várományosaként zárja: 

De ha kérdéseimre valaſzodat veſzem, 
Pennámra megintlen kezeimet tesſzem.83 

Itt újra azt láthatjuk, hogy a gróf kiköti: csak akkor válaszol, ha megkapja 
feltett kérdéseire a feleletet, tehát ha Fábián Julianna halad a mestermunka 
elkészítésével. 
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Gvadányi azonban dicséri is levelezőtársát, amikor meg van elégedve 
annak munkájával: 

Mert a’ föld-indúlást fested olly hellyesen, 
Hogy ki Verseidet olvassa ſzemessen; 
Lehetetlen ſzíve, hogy meg-ne indúllyon.84” 
 
„Nagy kár! te férjfinak, hogy nem teremtettél, 
És mint Aſzſzony állat, Pappá nem lehettél. 
Hidd! fel- múltál vólna te minden Papokat, 
Esperest, Püspököt, Praedikátorokat, 
Mert illy ſzép könyörgést mivel tudſz munkálni, 
Szint illy ſzépen tudtál vólna prédikálni.85 

A költőnőről alkotott kép reprezentálásának szempontjából ezt a szö-
veghelyet igen markánsnak tekintem. Véleményem szerint az idézet nagy-
szerűen példázza a gróf pozitív véleményét: férfiaknak szánt hivatásban is el 
tudja képzelni Fábiánt – ebből látható, hogy Gvadányi nem nemek alapján, 
hanem sokkal inkább érdem alapján tesz különbséget az emberek között. 

Az 1796-os esztendő nyilas havának 15. napján kelt levelében adja ki 
Gvadányi az utolsónak szánt verselési feladatot: 

Most tsak arra kérlek, még egy kérésemet, 
Meg ne vesd, és hallyad végső kérdésemet. 
Írd- meg ezen veſzély, melly ſokáig tartott, 
Komáromon kívül hány helyſégnek ártott. 
[…] 
El- várom errül tudósításodat, 
Mert tudom ſzereted te hív barátodat.86 

A kötetzáró episztola dicséri a komáromi nőírót: 

Te ollyan ékessen, s’ olly hellyessen írtál, 
Hogy itt Virgilius erejével bírtál. 
[…] 
Annyival-is inkább mivel ezen munkád, 
Anyai nyelvünkön elsö verses próbád, 
Még-is olly éke van ezen te zsengédnek, 
Hogy ebbül ki-tetszik ereje elmédnek. 
[…] 
Ezen munkád neved az Égig emeli…87 
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Keretes szerkezetként Gvadányi visszautal Molnár Borbálára, ezt köve-
tően pedig az ő és Fábián Julianna követőiről ír: 

Újfalvy Kristina vele Vaji Klára, 
Huſzár Erzsébet is, és Veſzprémi Sára, 
Nyomotokban vannak, hágják már Helicont […].88 

Végül a gróf további munkára biztatja levelezőtársát, és még egyszer fel-
szólítja őt a kritikusok véleményének tudomásul nem vételére – sőt, a leve-
lezés végső passzusában gróf Gvadányi József lemond saját mentori pozíci-
ójáról is: 

Ne bánd, ha támad is nyálas Zoilusod, 
[…] 
Mert okos emberek illyeket megvetnek […].89 
 
Azért hogy Mentorod legyek ne-is keress, 
De ugyan tsak kérlek míg élek, hogy ſzeress. 
Ezzel végződik velem való munkád, 
Én pedig maradok hív Barátod ſzolgád.90 

Gvadányi módszere, tanítása hasonlít a poézisoktatásra. A korban jel-
lemzően a poétai osztályokban a pictura és a sententia leírását oktatták: 
Gvadányi mintha ezt az iskolát kívánta volna Fábiánnal teljesíttetni. 

Összefoglalva elmondható, hogy a gróf mindvégig eleget tesz mentori 
szerepkörének, dicséretét, bátorítását, a feladatok kiadását, számonkérését 
jó érzékkel, megfelelő időzítéssel hajtja végre. 
 
 

Összegzés, következtetések és a kutatás folytatásának lehetőségei 
 
Dolgozatomban egy a felvilágosodás idején élt komáromi költőnő, Fábián 
Julianna egyetlen publikált kötetét értelmeztem. Izgalmas kérdéskörnek 
tartottam a személyiség, az identitás nyelvi megformáltságának jelenlétét az 
episztolákban. Ehhez előbb az életrajz, majd a motiváció irányából közelí-
tettem. Az életrajz esetében megvizsgáltam, hogy a Verses levelezés… milyen 
képet láttat a költőnőről az ismert források tükrében. Megállapíthatónak 
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vélem, hogy Szinnyei József leginkább a kötetben található „adatokra” tá-
maszkodott életrajza megírásakor, és ugyanezeket a tényeket mondja újra a 
Fábián Juliannával foglalkozó néhány tanulmány és a nőírókat tematizáló 
összefoglalások is. 

Fábián indíttatása, motiváltsága elgondolkoztatott. Írói ambícióit több 
szempontból elemeztem: bizonyítottam Molnár Borbála hatását, ösztönző 
erejét; kimutattam, hogy a levelezés egészében kettősség jellemzi a költőnő 
önreprezentációját: egyrészt egyértelműen szerepet kíván vállalni az irodal-
mi életben, nyomtatásban szeretné viszontlátni episztoláit, másrészt azon-
ban szabadkozása, az irodalmi közegen belüli idegensége, oda nem illőségé-
nek érzése még az utolsó episztolák elküldésének idejére sem szűnik meg. A 
gróf mecénási szerepe, biztatása, tanítása a szöveg egészében jelen van. 
Fábián maradéktalanul teljesíti Gvadányi feladatait, annak ellenére, hogy 
utal kritikusaira és saját gyenge versírói képességeire egyaránt. Fábiánt mo-
tiválhatta még a korra jellemző versírási divat is, továbbá felmerült bennem 
annak lehetősége, hogy szalonjában férjet is kereshetett magának. 

A fentieken kívül vizsgáltam még azt a képet, melyet Gvadányi József 
közvetít nekünk Fábián Juliannáról. A gróf leveleiben végig támogatja Juli-
annát, verseire nem tesz negatív megjegyzést – elvárja viszont, hogy teljesítse 
az általa kijelölt versírási feladatokat, és ennek elmaradása esetén válaszleve-
lében figyelmeztet a hiányossága. Szembetűnő, hogy Gvadányi Fábiánhoz 
nem mint nőhöz szól, nem női témát kínál számára, hanem amazonként 
reprezentálja őt, aki képességei alapján papi hivatásra is alkalmas lenne. 

A kutatás folytatásában érdemes lesz foglalkozni a most vizsgált kötet-
ben Gvadányiról reprezentált képpel mind saját, mind Fábián Julianna leve-
leinek tükrében. Gvadányi József – a dolgozatban csak utalásszerűen szóba 
hozott – Molnár Borbálával is levelezésben állt. Leveleik az Unalmas órák-
ban, vagy is a téli hosszú estvéken való időtöltés. A melyet a versekben gyönyörködőknek 
kedvekért kiadott című kötetben olvashatók.91 Úgy vélem, a kutatás követke-
ző fázisában hasznos lesz összehasonlítani kettejük levelezését a most 
elemzett episztolakötettel, így adatolható lesz, hogy van-e különbség Gva-
dányi szólamaiban, attitűdjében a két hölggyel folytatott levelezése alapján: 
egy ilyen vizsgálat során megfigyelhetném, hogy jelen van-e nála mindig a 

                                                   
91 Unalmas órákban, vagy is a téli hosszú estvéken való időtöltés. A melyet a versekben gyönyörködőknek 
kedvekért kiadott, Pozsony, 1795. 
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mecénási szerepvállalás, valamint hogy a Molnár Borbálával folytatott leve-
lezés módosíthatja-e, és ha igen, akkor hogyan módosíthatja a lovas generá-
lisról alkotott képet. Az alkotókról eddig ismert információink gazdagításá-
ra, árnyalására alkalmas lehet továbbá a Fábián Julianna és Molnár Borbála 
közötti levélváltás elemzése is. A kutatás folytatásának másik irányára az 51. 
lábjegyzetben tettem utalást: a Keszeg Anna által alkalmazott módszerrel 
Fábián Julianna és esetlegesen más korabeli alkotók (Édes Gergely, Molnár 
Borbála, Gvadányi József) kapcsolati hálózatát is megrajzolhatnám. Végül 
kutatásom folytatásának további opcióját jelentené az irodalomelmélet be-
vonása a vizsgálódásba, különös tekintettel az identitáselméleti, szubjek-
tumelméleti munkákra. 
 
 
 



 

 
 

 




