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ELŐSZÓ. 
A 18. század a legutóbbi időkig irodalomtörténetírásnak 

mostohagyermeke volt. A „pihenés kora" címkével átragasz-
tott irodalmi hagyaték könyvtárak, kézirattárak, levéltárak 
alján porosodott. S talán még sokáig ott is maradt volna, 
ha a modern irodalom-szemlélet nem végzett volna egy me-
rész, messzenéző hátraarcot. A kutató szellem a 19. század 
széles, keményre taposott irodalmi országútjain eljutott a 
kezdet kis ösvényeihez is, az elfelejtett első úttaposókhoz, akik 
majdnem mindnyájan a 18. század „pihenő" talajából sar-
jadtaké 

A magyar irodalmi népiességnek megindítói, népszerű-
sítői is e századnak voltak gyermekei. Irodalmilag pallérozott 
elmék előtt ismeretes, hogy az u. n. népies mozgalom mily 
nagyfontosságú volt a Petőfi—Arany-féle nemzeti műkölté-
szet számára. Alig van a modern európai irodalmakban nem-
zeti klasszicizmus, amely a népi forrásokból oly sokat és 
oly mélyről merített volna, mint a miénk. Megérdemlik te-
hát az első, — most már bizony eléggé ismeretlen „népie-
sek", — hogy nevüket az utókor teljesen el ne felejtse. 

Ez a gondolat élt bennünk értekezésünk megírásakor. 
Nem hatalmas hőst dörzsöltünk életre Aladdin csoda-

lámpájával, nem akartunk hervadhatatlan babérkoszorút 
akasztani egy „méltatlanul elfelejtett nagy költőnek" nya-
kába. Nem! A köznapi gondolkodás átlagán felülemelkedő, 
szorgalmas, szent célokért lelkesedő, a termékeny koreszmé-
ket ösztönösen megérző és felkaroló irodalmi munkás nevét 
akartuk a teljes feledéstől megmenteni, s ezzel leróni a 
késő utókor háláját, megbecsülését, köszönetét. 





E L E T R A J Z . 
1 Gyermek- és i f júkora. 

1732—47. 

Nagy János 1732 máj. 16-án született1 Nagyváradon.2 

Szülei Nagy György és Nagy Heléna, keresztszüiei Mikoli 
János és Barda Mária voltak. E szűkös anyakönyvi bejegy-
zésen kivül családi körülményeiről semmi egyéb nem ma-
radt fenn. Még azt sem tudjuk eldönteni, vájjon nemesek 
voltak-e vagy sem. A gyermek 1741-ben került gimnáziumba. 
Az első két évben Miklányi Ambró,3 a legalsó két fokozatot 
tanító világi férfiú, az elemi tudásba vezette be. Az 1743—44. 
tanévben a grammatika első osztályában a latin nyelv alap-
elemeit ismerte meg és megtanult görögül írni és olvasni. 
Vezetője ebben az évben Hartmann Frigyes magiszter volt.4 

1744 jún. 28-án Szent Lászlóról iskoladrámát adott elő a 
gimnázium ifjúsága.5 Egy fennmaradt színlap alapján tudjuk, 

1. Születése idejéről különböző adataink vannak, Szinnyei és 
Sommervogel jún. 17-ét írják születése napjául. Ezt a keltezést találtam 
a Nomina Graduatorum et Graduandorum ab anno 1735 horum ab 1730. 
usque annum dissolutionis 1773 in Prov. Austriaca Soc. Jesu című kéz-
iratos könyv 33. lapján is. (A pannonhalmi könyvtárban.) Jún. 24-ét ta-
láltam viszont a Catalogus Provinciáé Austriae Soc. Jesu pro anno 1767. 
szintén kéziratos könyv 206. lapján. (Phalmi könyvtár ; jele 118. E. 36.) 
A íenn emiitett dátumot, amelyet a leghelyesebbnek kell tartanunk, a 
nagyváradi plébánia egykorú anyakönyvei alapján kell elfogadnunk. 

2. A hely Sommervogelt kivéve mindenütt Nagyvárad. Sommer-
vogel Varasdot ír, de ez minden bizonnyal összetévesztése a két hely-
nek. (Szerinte Pázmány is Varasdon született !) 

3. Cséplő Péter : A nagyváradi gimnázium története, Nagyvárad, 
1894. 74. L 

4. Cséplő Péter: i. m. 75. 1, 
5. „Ret. poes. adscitis in Societatem quatuor aliis Classibus D. La-

dislaum Regem Varadinensis Episcopatus Fundatorem jambo in scenam 
dédit." (E. K. Ab. 93. — 1744.) Idézve Takács Jôzseï dr.: A jezsuita is-
koladráma (1581—1773), Budapest, 1937. 83. I. 



hogy Nagy János a király második nemesi apródjának (ephe-
bus) szerepét játszotta.6 A drámát nagy fénnyel és előkelő 
közönség előtt adták elő. A jelenlévő Beöthy Mihály alispán 
a kitűnő tanulókat gazdagon megajándékozta.7 

1744—45-ben Nagy Dobra László magiszter vezetésével 
a grammatika utolsó osztályát, a syntaxist végezte.8 Ebben 
az évben már két iskoladrámát adtak elő. Az elsőhöz a 
gimnázium egész ifjúsága közül válogatták a szereplőket. 
Színre került Gritti Lajos, Szapolyai János nádorának élete.9 

A darab előtt a megjelent Csáky Miklós gróf, váradi püs-
pök tiszteletére egy declamatiot adtak elő, amelyben a Csáky 
nemzetség eredetét mondták el.10 Előadás után a püspök 
gazdagon megajándékozta a tanulókat.11 A grammatisták 
külön adták elő a. Hilderik című drámát.12 Törekvésüket Lubi 
István kanonok dicsérte meg és osztott ki jutalmakat a leg-
jobbak között. 

A poéták osztályát 1745-46-ban Molnár Márton ma-
giszter tanította. Ő volt a rétorok tanára is s így többször 
megtörtént az év folyamán, hogy a két osztály tanulói sza-
valatokkal vagy beszédek elmondásával versenyeztek 
egymással.13 Az évzáró ünnepélyen ismét iskoladráma került 
színre : „Salamon magyar király, amint a pusztában vándorol." 
A jutalmakat ezúttal Ferdényi Ferenc, Bihar megye tábla-
bírája osztogatta.14 Az év folyamán egy másik alkalommal a 
két középső osztály adta elő „János, keletrómai császár" 
című drámát.15 A gimnázium utolsó évében Faitlik Pál ma-
giszter volt a tanára. Minthogy ennek az osztálynak célja a 

6. Kiadva : Náményi Lajos ; A nagyváradi jezsuita-drámák. E. Ph. 
K. 1897. (21. k.) 799. 1. 

7. Cséplő Péter : i. m. 75. J. 
8. U. o. 76. 1. 
9. „Ludovicus Grithus Ungariae Palatínus" (E. K. Ab. 92—1745.) 

Takács J., i. m. 84. 1. 
10. „Illustr. Prosapiae Csákyanae ortum a Szabolcsio uno e primis 

Ducibus elegiaco metro deduxit." (E. K. Ab. 93— 1745.) id. Takács J. i, 
m. 84. 1. 

11. Cséplő Péter, i. m. 76. 1, 
12. Synt. „Hildericus" fE. K. Ab. 93-1745.) id. u. o. 
13. Cséplő P. i. m. 76. 1. 
14. U. o. 76—77. 1. — „Datus est Salamon Rex Hungáriáé eremum 

petens." (E. K. Ab. 93—1746.; id. Takács J., i. m. 86. 1. 
15. „Joannis Calonis Orientis Imperatoris Clementia." U. o. 



költői és szónoki műfajokban való teljes kimüvelődés volt, 
azért a tanulók gyakran léptek fel — a közönség előtt is — 
szavalatokkal és beszédekkel.16 

Iskoladráma ebben az évben már három került színre. 
1.) Absolon, atyja, Dávid ellen lázadó, 2.) József, kit testvérei 
eladtak, 3.) Keresztelő Szent János.17 

16, Cséplő Péter, i. m. 78. 1. 
17. Gramm. synt. „Absolon Davidi rebellans." (E. K. Ab. 93—1747) 

Gramm. synt. „losephus a fratribus veitditus" (u. o.) — Elem. „Divum 
Ioannem Baptistam in eremum proïiciscentem lusit." U. o. Id. Takács J. 
i. m. 88. 1. 



2. Â jezsuita. 
1747—73. 

1747. okt. 14-én 22 társával együtt Nagy János is felöl-
tötte a szerzetes-ruhát és megkezdette a jezsuitáknál előírt 
kétéves próbaidőt.18 

Ez a próbaidő gyakorlati bevezetés a Jézus társasága 
aszkézisébe, természetfeletti gondolkodásmódjába. A novieius 
feladata tehát az, hogy ebbe az új légkörbe beleszokjék. 
Naponta egy órát elmélkedik, de amellett házi munkát is 
végez. Sőt, amint az évkönyvekben olvashatjuk, a nép szá-
mára hitelemzéseket tartottak, szentbeszédeket mondottak. 
A trencséni évkönyv hosszasan ír ilyen cím alatt : Catecheses 
Novitiorum. A noviciusoknak hat állomásuk volt, ahol a lel-
kekért munkálkodtak. Egy a városban, öt a vidéken. A 
hittanra olyan sikerrel tanították a népet — mint az évkönyv 
mondja — „ut jam vix reperias, qui officium hominis Chris-
tiani ignoret. . . probavere novelli hi apostoli eo etiam suum 
zelum, quod nec solis aestu, nec ulla imbrium aut tempestatum 
vi a suscepto tradendae doctrinae Christianae studio retrahi 
se paterentur. Excussere auditoribus non raro lachrymas 
nec solum tenerae aetati, sed et adultioribus, quorum tantus 
in una, alterave statione erat accursus, ut Ecclesia amplior 
eos non caperet."19 Az évkönyv szerint olyan bűnösöket 
tudtak rábeszélni a szentségek vételére, akiket addig senki 
sem tudott megnyerni. Hatásuk folytán nagyon sok család a 
szent olvasót szombatonként a családapa vezetésével közösen 
imádkozta. De nem csak a szegényebbekre voltak nagy ha-
tással. Az előkelőbbek is szívesen hallgatták őket. így egy 
közeli gazdag nemesnek, Serényi grófnak felesége még 

18. Catalogus Provinciáé Austriae Soc. Jesu, pro anno 1767. 206.1. 
19. Annuae Collegii Trenchiniensis 1728-72. E. K. Ab. fol. 117-1748. 



vendégeit is otthon hagyta, hogy az ifjak hitelemzésén jelen 
lehessen.20 

De nézzük közelebbről Nagy Jánosnak közvetlen kör-
nyezetét. Ujoncmesterei Imrikovics György21 és Fodor Mihály22 

voltak. Ez utóbbi lelkes magyar, de amellett igazi lelki ember 
volt. Több nyomtatott munkáján kívül fennmaradt egy írott 
aszketikája is, amelyet noviciusainak állított össze. (Dictamina 
ascetica). 

A próbaidő éveiben érintkezett először Pray Györggyel, 
aki 1748-ban szintén Trencsénben tartózkodott. A rétorok és 
poéták osztályát tanította. Noviciátusának második évében 
kezdte meg első próbaévét későbbi jóbarátja, Sajnovics János.23 

A kétéves próbaidő elvégzése után Nagyot a rendi 
elöljáróság néhány társával együtt Győrbe küldte, hogy ott 
a tanári pályára előkészüljenek.24 Ebben az időben a jezsu-
itáknál a tudományos kiképzés a humanisztikus studiumok 
ismétlésével kezdődött, hogy a latin és görög nyelvben nagy 
jártasságot szerezzenek. Ezért „repetens"-nek nevezték őket. 
Ez a repetitio nemcsak azért volt hasznos, mert ezalatt az 
idő alatt a latin és görög nyelvet a bölcseleti és hittudományi 
tanulmányaik előtt jól begyakorolták, hanem azért is, mert 

20. U. o. 
21. Imrikovics György szül. Nagyszombatban 1696. szept. 8. A ma-

gyar missziók szolgálatára szentelte életét. Több kollégiumnak volt a 
rektora. Meghalt 1770. nov. 29-én. (Sommervogel S. J.: Bibliothèque de 
la Compagnie de Jésus. Bruxelles—Paris, 1894. IV. 559.) 

22. Fodor Mihály szül. Balatván 1709. szept. 28. Trencsénben volt 
novicius. Filozófiát tanított Nagyszombatban, Rektor és újoncmester volt 
még Győrött és Kassán, s itt egyúttal a harmadik próbaéves atyák fel-
ügyelője. Meghalt 1775-ben. (Sommelvogel S., i. m. III. 821—22.) 

23. Sajnovics János szül. Tordason 1733-ban. Nagyszombatban 
volt csillagász, amidőn Hell Miksa, akivel már régóta barátságban volt, 
megkérte, hogy kisérje el északra, a Venus átvonulásának megfigyelé-
sére. 1768 ápr. 18. — 1770 aug. 12. éltek itt. Ekkor nyilt alkalma Saj-
novicsnak lappokkal beszélni s rájött, hogy nyelvük a miénkhez hason-
lít. Már útközben megírta művét és Koppenhágában ki is adta: Demon-
stratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse címen 1770-ben. 
Hazatérve ismét Nagyszombatba került Weisz Ferenc mellé a csillag-
vizsgálóba. 1778 után budai egyetemi tanár lett. Szerzetének eltörlése 
mélyen megszomorította s hogy szelíd lelke vallásos érzését megtartotta, 
mutatja második művének (Idea astronomiae . . . Buda, 1778.) utolsó 
fejezete, amelyben hattyúdalként magasztalja Isten mindenhatóságát. 
(Szinnyei J., Magyar írók, XII. 38—41. ÍJ 

24. A továbbiak folyamán életének állomásait a Catalogus perso-
narum et officiorum Provinciáé Austriae Soc. Jesu adataira támasz-
kodva jelezzük. Rövidítésünk : Cat. Prov. Austriae S. J. 



az ékesszólás és költészet gyakorlása szókincsüket gazdagí-
totta, kifejezési készségüket tökéletesítette s ennek előadá-
saikban vették hasznát.25 

Ilyen tanárképző 1742. óta volt Győrött, ahová Szakol-
cáról helyezték át az akkor folyó örökösödési háború miatt.2& 

A Ratio Studiorum értelmében e célra állandóan két — egy 
latin és egy görög — tanár volt a rendházban alkalmazva, 
s 6—12 tanárjelölt (repetens) járt hozzájuk egy évig a latin 
és görög szerzők tanulmányozására ; a gimnáziumi tanárok 
pedig a tanítás, előadás és javítás módjába igyekeztek őket 
bevezetni.27 

Győrött ekkor a latin nyelv tanára Adány András,28 a 
görögé Fiztum Lőrinc29 volt.^ Noviciustársai közül csak hár-
man mentek vele Győrbe. Új társai között találjuk Splényi 
Ferencet, aki a feloszlatás után váci püspök lett.30 A győri 
ház naplója szerint a repetensek segédkeztek az istentiszte-
leteknél és a körmeneteken. Az ékesszólás gyakorlására a 
ház tagjai előtt kellett felolvasást tartaniok vagy szavalniok-
Egy alkalommal (márc. 3.) Nagyról így ír a ház esemény-
írója: „Nagy dixit praeclare."31 

1750. okt. 18-án harmadmagával Nagyszombatba ment 
a bölcseleti tanulmányok elvégzésére. Tanára Gasó István, 
lelkes magyar jezsuita volt, aki a filozófia három évében a 
tudományon kívül a nemes hazaszeretet eszméit is beléol-
totta.32 Tanárain kívül még több kiváló jezsuita is élt ebben 
az időben Nagyszombatban. 1751-ben házfőnök Kunics Fe-

25. B. Duhr S. J. : Geschichte der Jesuiten in den Ländern deut-
scher Zunge, Regensburg, 1928., IV., 1. 349. 1. 

26. Aesay Ferenc : A győri kath. í'őgimn. története. I. A jezsuita 
korszak. A győri kath. íőgimn. értesítője, 1895—96. 53. 1. 

27. U. o. 53. 1. 
28. Adány András (1717—86) szül. Egerben. 1734-ben iépett a 

rendbe. Grácban, Nagyszombatban végezte tanulmányait. (Cat. Prov. 
Austiae S. J. pro anno 1767. 582. I) 

29. Fiztumról semmit sem tudunk. 
30. Báró Miháldi Splényi Ferenc szül. Teroyén 1731-ben. A jezsuita 

élet állomásain ő is keresztülment. Tanított gimnáziumban, majd ékes-
szólástant és kánonjogot Nagyszombatban. Mint váci püspök halt meg 
1795 dec. 22-én. (Sommervogel S., i. m. VII. 1457.) 

31. Diarium Collegii Jaurinensis S. J. 175U. 
32 Gasó István szül. 1711. nov. 1. Először gimnáziumban tanított, 

majd Nagyszombatban a bölcseletet. Itt halt meg fiatalon 1755. máj. 
22-én. (Sommervogel S., i. m. 111. 1250—52.) 



renc33 a Szedecziás fordítója, 1752—53-ban Kéri Borgias Fe-
renc,34 a külföldön is híres csillagász ; itt tartózkodott Ber-
talanffy Pál35 is, a nagy magyar hitszónok. 

A bölcseleti tanulmányok első évében Aristoteles logi-
káját tanulták. Valószínűleg ők is Toletus bíboros vagy 
Fonseca kommentárjait használták hozzá, amint ez szokás-
ban is volt ebben az időben a jezsuita főiskolákon. Gyakran 
rendeztek vitatkozást, amely nemcsak dialaktikájukat csiszolta, 
hanem kiélezte bennük a kritikára való hajlamot is s így 
öntudatossá tette állásfoglalásukat egyes kérdésekben. 

A második évben természettant és természetbölcseletet 
hallgattak. Ezekhez rnint segédtudományok járultak a mate-
matika, a csillagászat és a természetrajz. Az év végi vizsgá-
laton természettanból ezt az írásban kidolgozandó tételt kap-
ták : „Fontes ex mari, an ex plu via nivi busqué dumtaxat 
originem ducant", — matematikai tételük pedig így hangzott : 
„Tuborum communicantium ope fontes salientes constructed36  

A második év végén ünnepélyesen nyerték el a baccalau-
reatust. Kedves szokás volt a jezsuita gimnáziumokban, hogy 
a poéták osztálya az új borostyánosok tiszteletére egy mű-
vet rendezett sajtó alá. Ebben az évben tanáruknak, Benkő 
Miklósnak egy dicsőítő himnuszát nyomtatták ki.37 

A harmadévesek, a metafizikusok, Aristoteles könyvei 
közül a Metaphisica 14 könyvével és az Ethica 10 könyvével 
foglalkoztak. Évvégén az egyetem 68 metafizikusa közül 44-et 
avattak magiszterré. A nyilvános vizsgálaton erről vitatkoz-
tak: „An ab urbium monumentis bellicis, an vero ab aedifi-

33 Kunics Ferenc szül. Német-Cziklin 1697-ben. Granelli Giovanni 
jezsuita drámáját fordította le (Kassa 1753.). Életében buzgó pártfogója 
és ápolója volt a magyar nyelvnek. (Szinnyei J„ i. m. Vll. 486—487.) 

34. Kéri B. Ferenc szül. Keneszlőn 1702. okt. 10-én. „Nagy csilla-
gász volt. Mint a nagyszombati csillagvizsgáló-intézet segéde, különösen 
a távcsöveket tanulmányozta, melyekhez egy tükröt is készített." Meg-
halt Nagyszombatban 1768. dec. 1. (Szinnyei J., i. m. VI. 102—4.) 

35. Bertalanffy Pál Sopron megyében szül. 1706. jan. 26-án. Ma-
gyarországon mint hitszónok 17 évig működött. Bécsben töltött hét évet, 
majd Patakon volt superior. Meghalt 1763, jan. 15-én. (Tüll Alajos: Ber-
talanfïi Pál, A pécsi jezsuita gimn. értesítője, 1930—31.) 

36. Annuae Collegii Tyrnaviensis 1752. 
37. Celsissimus princeps Nicolaus Com. Csáki summus Hungáriáé 

antistes creatus. Tyrnavíae, 1752. — idézve Zelliger A.: Pantheon Tyr-
naviense, 114. 1. 



ciis major in cives redundet félicitas?"38 írásbeli dolgoza-
tukban két tételt dolgoztak ki: 1.) De coloniis Roinanorum 
in genere; 2.) De coloniis Romanorum in Pannónia.39 

Az új magisztereket most nem a poéták, hanem a kar-
társak ajándékozták meg egy, a tiszteletükre külön kinyom-
tatott munkával, Kéri B. Ferenc Dissertatio phisica de motu 
corporum című művével. A könyv címlapján pontosan megjelöl-
ték a magiszterré avatás napját is. Innen tudjuk, hogy Nagy 
Jánost 1753 augusztus 8-án avatták a bölcselet magiszteré vé.4l) 

A bölcseleti tanulmányok elvégzése után Nagy három 
évig különböző jezsuita gimnáziumokban működött. Az első 
évben, 1753—54-beu Ungvárra került, ahol a gimnázium két 
alsó osztályát, a principistákat és a parvistákat tanította.41 

Működéséről csak annyit tudunk, hogy 1754 júl. 7-én tanít-
ványaival az Agag rex című iskoladrámát adatta elő.42 

Az 1754 - 55. tanévben Komáromban találjuk. Itt is, mint 
Ungvárott összevont osztályok voltak s ezért ismét két osz-
tályt vezetett egyszerre, a syntaxist és a grammatikát.43 S 
ezenkívül ő volt a konviktus növendékeinek lelki vezetője is. 

A következő évben ismét új gimnáziumba helyezték. 
Győrött tanította a rétorok osztályát. S egyúttal ő a Mária-
kongregáció alsó fokozatának vezetője, valamint a konviktus 
igazgatójának, Tolvai Imrének helyettese.44 A viceregensnek 
nemcsak helyettesítenie kellett a régenst, hanem minden dol-
gában támogatnia is. A növendékeket megérkezésükkor ő 
írta be. A konyhára, ebédre, élelmezésre s a szobákra, 
minden helyiség tisztaságára és jókarban tartására, általában 
minden anyagi dologra ő ügyelt fel s mindezek kezeléséről 
a régensnek adott számot. Naplót kellett vezetnie a növendé-

38. Annuae Coll. Tyrrtaviensis 1753. 
39. U. o. 
40. Sommervogel S., i. m. III. 1252. 
41. Cat. Prov. Austriae S. J. 1754. 38. 
42. Inf. Elem. Agag. Rex. Tragoedia ;(E. K. Ab. 228-1754). Id. 

Takács J„ i. m. 102. 1. 
43. Cat. Prov. Austriae S. J. 1755.40. 
44. Cat. Prov. Austriae S. J. 1756.14. — Tolvai Imre szül. 1694 okt. 

8-án Holicson. Kilenc évig magyar gyóntató volt a római Szt. Péter 
templomban. Visszatérvén a budai, bécsi, kolozsvári és győri kollégi-
umokat vezette. Végül Nagyszombatban volt a rend eltörléséig a rendi 
nyomdának igazgatója. Meghalt 1775 júl. 11. Kékkőn, Balassa kastélyá-
ban. ('Sommervogel S. J. i. m. VIII. 92—3.; 



kek hibáiról, jótulajdonságairól s ezt a régensnek be kellett 
nyújtania. S így a régensnek nagy segítségére volt a növen-
dékek testi-lelki nevelésénél.45 

1756-ban kezdte meg hittudományi tanulmányait Kas-
sán.46 Ezeket a tanulmányokat korában jól ismert teológiai 
tanároknál végezte. A dogmatikát Walter Pálnál47, Kéri Bá-
lintnál48, majd az utóbbi helyébe lépő Schmidhauer András-
nál49, a szentírásmagyarázatot Preindl Mártonnál50 és Muszka 
Antalnál51, a kánon jogot Kaprinai Istvánnál52, a hitvitázást 
Schwendtner Mátyásnál53 és Róth Károlynál54, az egyháztör-
ténetet és az ékesszólást Kaprinai Istvánnál hallgatta. A teo-

45. Acsay F., i. m. 173. 1. 
46. Cat. Prov. Austriae S. J. 1757.5. 
47. Walter Pál szül. Komáromban 1715-ben. Kassán tanított a 

teológián. Budán, Pécsett és Győrött volt rektor. Meghalt 1798-ban. 
(Sommervogel S. J. i. m. Vili. 976J 

48. Kéri Bálint Nagyszombatban született 1712-ben. Rómában volt 
hosszabb ideig magyar gyóntató a Szent Péter templomban. Utána a 
szentírástudományt tanította Grácban, majd Kassán a dogmatikát. Több 
teológiai műve maradt ránk. Meghalt 1764-ben. (Sommervogel S. J. i. m. 
IV. 1012.—13.; 

49. Schmidhauer András szül. Pécsett 1712-ben. Először a filozófiát 
tanította Nagyszombatban, majd élete végén hét évig a dogmatikát 
Kassán. Itt az egyetemnek volt néhány évig kancellárja. Meghalt 1763-
ban. (Sommervogel S. J., i. m. VII. 805.} 

50. Preindl Márton szül. Győrött 1712-ben. Már fiatalon etikát adott 
elő Kassau. Ugyanitt teológiát is tanított. Pozsonyban volt rektor. (Cat. 
Prov. Austriae S. J. Pro. anno, 1767. 327. 1.) 

51. Muszka Antal szül. Szöllősön 1718-ban. Nagyszombatban és 
Kassán a teologiának majdnem minden disciplináját tanította. A rend 
feloszlatásakor Szakolcán volt rektor. Meghalt 1785-ben. (Sommervogel 
S. J. i. m. 1474—75.) 

52. Kaprinai István Érsekújvárott született 1714-ben. 1764-től kezdve 
Kassán a jogot adta elő s már itt kezdett foglalkozni a történetírással. 
A rend feloszlatása után Esztergom-egyházmegyei pap lett és Budán élt. 
Különösen a diplomatikával foglalkozott. Meghalt Nagyszombatban 1785-
ben. (Szinney J. i. m. V. 980—83.) 

53. Schwendtner Mátyás szül. 1712-ben Karinthiában. Bár osztrák 
volt, életének nagy részét Magyarországon töltötte. Budán halt meg 1769-
beu. (Sommervogel S. J., I. m. VII. 955.) 

54. Róth Károly szül. Budán 1721-ben. Legnagyobbrészt teológiát 
tanított. Pozsonyban volt rektor és Kassán az egyetem kancellárja. A 
fényről maradt "fenn egy értekezése. Meghalt Budán 1785-ben. (Sommer-
vogel S. J. i. m. VII. 209—10.) 



lógiát bevezető liéber és görög nyelv ismétlését Szidek Gás-
pár55, illetve Bartakovics József vezette.56 

A tanulmányi ügyekről elég szűkösen szóló évi jelentés 
a mi szempontunkból csak az 1760. évről szóló jelentésben 
említ meg egy ïontosabb eseményt. Ebben az évben a jog 
tanára a Lib. 4. Decret adta elő, alkalmazva a magyar jog-
hoz és szokásokhoz. Mindenegyes fejezet után kázusokat 
kaptak, amelyeket a tanár felügyelete mellett oldtak meg« 
Több alkalommal kanonisztikus vitatkozásokat is (decisiones) 
rendeztek.57 A tanulmányokon kívül gyakorlati lelkipásztor-
kodással is foglalkoztak. Nagy az első évben Újfaluban, a 
negyedik évben pedig a helybeli plébánián volt a magyar 
ajkú hívek hitoktatója. 

Harmadéves korára esett életének legnevezetesebb 
eseménye. A rendi szokás szerint ugyanis ebben az évben 
szentelték pappá. 

Teológiai tanulmányainak befejezése után szülőföldjére, 
Nagyváradra került, ahol a rétorok és poéták osztályát vezette. 
Ő volt továbbá a tanulók Mária-kongregációjának vezetője, 
a ház történetírója és „operarius", vagyis lelkészi teendőket 
végzett. E sokoldalú elfoglaltsága mellett még két iskoladrá-
mát is előadatott tanítványaival. Egy magyar darabot év 
elején és egy latin nyelvűt év végén, 1761 szeptember 
elsején.58 

A rendi szabályok a felszentelés és a teológiai tanul-
mányok elvégzése után még egy utolsó — „tertia probatio" 
— próbaévet rendelnek el.59 Ennek elvégzésére Nagyot elöl-
járói Egerbe küldték. Ez az év a jezsuitáknál tulajdonképen 
a noviciátus harmadik éve, amelyet a szokásos aszketikus 
gyakorlatokon kívül a társaság intézményének alaposabb 
megismerésére fordítottak. Szent Ignác institutumai, a kong-
regációk dekretumai, különféle pápai bullák és rendi privi-

55. Szidek Gáspár szül. Rajecon 1718-ban. Amellett, hogy a hébert 
tanította Nagyszombatban és Kassán, ő volt a tótok lelkivezetője is az 
utóbbi helyen. Meghalt 1759-ben. (Sommervogel S. J. i. m. VII. 1783.) 

56. Bartakovics József szül. 1722-ben. Először filozófiai, majd teo-
lógiai diszciplinákat tanított Kassán. Két iskoladrámát is írt. 1763-ban 
halt meg. (Sommervogel S. J. i. m. I. 962.) 

57. Annuae Col. Cassoviensis 1760. 
58. Takács J. i. m. 113. 115. 1. 
59. Gyárfás Tihamér : Faludi Ferenc élete, Budapest, 1911. 33. 1. 



légiumok ekkor kerültek bő tárgyalás alá.60 Ebben az évben 
12-en végezték el ez utolsó próbaévet Preindl Márton veze-
tésével, aki Nagynak Kassán teológiai tanára volt. A követ-
kező évben társai közül egyedül ő maradt Egerben.61 Ő 
volt templomuk ünnepi szónoka és magyar hitoktatója, a 
gimnázium prefektusa és a ház történetírója. Mint az iskola 
prefektusa a rektornak segített az oktatás helyes vezetésében 
s az iskola igazgatásában. Ő ügyelt fel a tanárok működésére 
és a tanulókkal való bánásmódra. Szigorúan vigyáznia kellett, 
hogy az új tanárok elődeik tanítási módját és a rend elve-
ivel egyező egyéb szokásait szorgalmasan megtartsák. Figye-
lemmel kellett kísérnie a tanulók előmenetelét. Gondoskodott 
arról, hogy a tanárok és a tanulók a szükséges könyveket 
megkapják. Az ő gondolkodásának hatását kell látnunk abban 
is, hogy ebben az évben négy iskoladrámát adott elő az 
ifjúság, amelyek közül kettőt ő írt magyar nyelven.62 Az 
egyik, két Tisza-melléki ifjúnak a katolikus hitre való visz-
szatéréséről szólt, a másikban Saul történetét dolgozta fel. 
Magyar irodalmi munkásságát tehát már 1763-ban megkezdte. 
Sajnos a két dráma szövege nem maradt fenn. 

A következő évben azonban már Egertől is meg kellett 
válnia. Budán a, vízivárosi Szent Anna-templomban lett 
ünnepi és nagyböjti szónok és hitoktató.63 

Egy éves lelkipásztorkodás után mint az etika tanára 
került Nagyszombatba. A második évben itt ismét csak a 
gyakorlati lelkipásztorkodás terén dolgozott és a Szent 
Orsolya-rendi apácáknak volt rendes gyóntatója. Lelkipásztori 

60. Gyárfás T., i. m, 33. 1. 
61. Cat. Prov. Austriae S. J. 1763. 2. 
62. „Tacendus non est Pater Scholarum Praefectus, qui geminas 

ipse Agriensibus actiones idiomate patrio exhibuit : primam quidera post-
ridie Kalendas Januarias, cum Praesui Excellentissimus rara Comitate 
Religioso iuventus scholastica succurente Ulustrissimi ac Reverendissimi 
D. Mathiae Hubert Elecíi Episcopi Veliensis Siberalitate praemiis est do-
nata. Primae argumentum fuere luvenes duo Tybisci accolae ad fidem 
orthodoxam recens conversi ; quam et fictiouis et Styli gatia admodum 
commeudavit. Ipsi Excellentissimo Antistinon placere non potuit res adeo 
votis suis accomoda, quippe qui genti illi ad ovile Christi reducendae 
magnopere intendit, et insudat. Tragoediae ultimae materiam Saul rep-
robatus dedit, quae pariter cum plausu iustaque omnium admurmurati-
one fuit excepta." (História domus Agriensis 11. 1763.) 

63. Cat. Prov. Austriae S. J. 1764. 4. 



munkáját a ház eseményírója mindkét évben dicséretekkei 
halmozta el.64 

Etikai előadásainak anyagát megismerhetjük azokból a 
tételekből, amelyeket hallgatóinak adott az évvégi vizsgálatok 
alkalmával.65 A vázlatszerű anyagfelsorolás alapján Nagy 
előadásairól csak arra következtethetünk, hogy nem saját 
jegyzeteit, hanem valószínűleg Vánossi Antal Etikáját hasz-
nálta, amely 1724—-1761-ig négy kiadásban jelent meg s 
több jezsuita főiskolának volt hivatalos tankönyve. 

A következő, 1767. évben Győrbe került s itt tartózko-
dott a rend feloszlatásának évében is. Győri tartózkodásának 
első két évében az akadémián bölcseletet adott elő. Első 
évben a logikusokat és a matefizikusokat, 1768-ban pedig a 
fizikusokat tanította,66 1769-ben tartományfőnöke kinevezte 
a győri székesegyház hitszónokának s ebben a hivatalában 
meg is maradt 1773-ig. 1771-ben került a rend dignitáriusai 
közé, megválasztották ugyanis a rendi tanács tagjává.67 

A rendi névtárnak e szűkösen mért adatai mellett élete 
jezsuita korszakának utolsó éveiről a győri ház diáriuma ad 
valamivel bővebb felvilágosítást. 1769-ban többször találko-
zunk nevével a bejegyzések között. Először csak inkább 
Lébénybe járt ki, amely a jezsuiták nyaralóféléje volt, — 
valamikor bencés apátság, — majd amikor mindnagyobb 
ismeretségre tett szert a városban, különösen amikor már a 
székesegyház hitszónoka volt, sokszor kapott meghívást vil-
lásreggelire, ebédre. így többször megfordult Zichy Ferenc-

64. Cat. Prov. Austriae S. J. 1765. 30., 1766. 26. — „Ungarns qui 
statis per annum îestis et verni jejunii sextis ïeriis in templo nostro 
sementem verbi divini jecit, totum juniorem Cleruin etnonnullos e Ma-
jorum Sacerdotum Coilegio ad se traxit. Ilii quoque qui erudita ornabant 
pulpita, sacra etiam saepius conscenderunt." (Annuae Coll. Tyrnavien-
sis S. J. 1765.) — „Ungarum in templo nostro tum statis per annum 
diebus, turn praeprimis verni jejunii sextis feriis de cruciatibus Salva-
toris probata jam alias eloquentia perorantem, avidus auditor excepit, 
probavitque : Patribus quoque Franciscanis in recensendis D. Antonii 
iaudibus suam operam commodavit. Sacros liorum labores aemulari vo-
luerunt etiam illi quos aliae exercebant curae." (U. o. 1766.; 

65. A tételek egy nyomatott munkában maradtak ránk. Kemény 
István veszprémi-egyházmegyei papnövendék bölcseleti doktorátusa al-
kalmából püspökének, Koller Ignácnak tiszteletére sajtó alá rendezte 
Nagy Szent Gergely Liber pastoralis-át. Ennek a könyvnek elejére tette 
azokat a tételeket, amelyek utolsó vizsgáin szerepeltek. 

66. Cat. Prov. Austriae S. J. 1767., 1768. 13. 
67. Cat. Prov. Austriae S. J. 1769—72. 



gróf68 püspöknél, Kornis gróf segédpüspöknél és a kanono-
koknál. Itt ismerkedett meg Szily Jánossal, aki később az 
újonnan alapított szombathelyi püspökségnek lett első püs-
pöke. De nemcsak az egyházi személyekkel tartott fenn 
összeköttetést. Nem egyszer olvassuk a diáriumban, hogy a 
városkapitánynál, a révfalusi bírónál stb. tett látogatást. 
Eközben ráért arra is, hogy a rektort elkísérje hivatalos 
útjaira. így 1768. aug. 16-án együtt mentek a kollégium ja-
vainak felülvizsgálására. 

Többször ment missziós útra is. így 1772 aug. 30-án P. 
Hatos Imrével63 Székesfehérvárra ment, ahonnét annak vidé-
kére járt ki missziós szentbeszédeket mondani. 

Pannonhalmára is többször ellátogatott. Somogyi Dániel 
íoapát nevenapján mindig ott volt, sőt Szent Benedek ünne-
pén és Szent Istvánkor is megjelent. Amidőn Mária Terézia 
királynő a hazahozott Szent Jobbot Pannonhalmán nyilvános 
tiszteletre kitétette, Nagy mindjárt az első napon, júl. 16-án 
(1771) kisietett. 

Még 1768-ban egy nagyobb utazást is tett. Okt. 17-én 
Bécsbe ment, hogy fogait gyógyítássá. Valószínűleg itt ismer-
kedett meg a magyar irodalom akkori vezéreivel, Bessenyei-
ékkel, mert két hónapos itt tartózkodása alatt erre bizonyára 
nyílt alkalma. Sajnos közelebbi adatunk nincs bécsi tartóz-
kodásának körülményeiről, de az a programm, amelyet 
magáévá tett irodalmi működésében, — úgy gondoljuk — 
bécsi napjai alatt fogant meg lelkében. 

Rendtársai közül igaz barátság fűzte Sajnovics János-
hoz. Először Trencsénben találkoztak s később Nagyszom-
batban működtek együtt. Nagy Jánost Győrött is gyakran 
felkereste. Tordason lakott ugyanis öccse, Fejér megye 
főszolgabírája s valahányszor őt meglátogatta, mindig Győrön 
keresztül vette útját. Amidon nagy északi útjáról hazatért, 
akkor is első útja Győrbe vezetett A következő évben (1771.) 

68. Zichy Ferenc grôï (1743—83.) a nagy barokk püspök. L. Pisz-
ker Olivér : Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc gróf püs-
pöksége idején. (Phalmi füzetek 13. sz.) Pannonhalma, 1933. 

69. Hatos Imre szül. Pozsony megyében 1730ban. Tanított Pata-
kon, Nagyváradon, Egerben, majd Sopronban. Ez utóbbi helyen missziós 
hivatala volt, amely az egész győri egyházmegyére kiterjedt. (Cat. Prov. 
Austriae S. J. pro anno 1767. 351, 5.) 



ismét ellátogatott. Ekkor azonban már Nagy is elkísérte 
Tordasra és szept. 8-tól okt. 16-ig tartózkodtak itten. 

Az elszórt apró adatokból megpróbáltuk rekonstruálni 
azt a társadalmi életetet, amelyet Nagy győri tartózkodása 
alatt élt. Sajnos csak mozaikok maradtak ránk életének e 
jelentős szakából, de ezekből is előttünk áll a mindig tevé-
keny, mindenütt ismerős jezsuita atya, aki nem zárkózik el 
a hagyomány évszázados korlátai mögött, hanem jelen van 
mindenütt, különösen ott, ahol a magyarságról hall, ahol 
magyar szíve hasonló lelkes magyar szívekkel doboghat 
együtt. Nem retten vissza az új eszméktől ; írókkal érintkezik,, 
akik későbbi irodalmi munkásságára felismerhetően rányomják 
bélyegüket. 



3 . 1 7 7 3 u t á n . 
1773—1803. 

A jezsuita rend feloszlatása után Nagy Jánost a győri 
püspök vette fel papjai közé. Életmódjában nem sok válto-
zás történt, mert eddigi hivatalait megtartotta. Karkáplán 
lett a székesegyházban és folytatta vasárnaponkint a ma-
gyarnyelvű szentbeszédeket is. Ő maga így ír erről: „Post 
dissolutum ordinem licet jam tum quadraginta duorum an-
norum fuerim munus Capellani Capitularis quattuor annis 
sustinui. Et novem Continuis annis in Cathedrali Ecclesia 
Jaurinensi Concionatorem Dominicalem egi."70 

Győrött ebben az időben a nagy barokk főpap, Zichy 
Ferenc gróf volt a püspök. S hogy Győr a 18. század végén 
jelentős kulturális helyzetbe került, abban a legnagyobb ér-
dem őt illeti meg. Összetartó ja volt a művészeknek, akik 
nagy számban keresték fel püspöki udvarát. Nagy János — 
mint láttuk — már jezsuita korában is többször megfordult 
palotájában. S hihetjük, hogy a kapcsolat, amely megvolt 
közöttük, a következő négy év alatt még inkább elmélyült. 
Érdekes, hogy Nagy Jánosnak irodalmi munkái közül egy 
sem esik erre az időre. De megértjük, ha Zichy püspök mű-
ködését közelebbről szemléljük. Zichy gróf elsősorban a kép-
zőművészetnek és a zenének volt a rajongója.71 A katona-
ságtól visszaszerzett püspökvárat restauráltatta és az újjá-
alakított rezidenciából irányította Győrnek, a barokk város-
nak szellemi életét. Mint nagy zenebarát újjászervezte a 
székesegyház zenekarát és annak vezetését Albrechtsbergerre, 

70. Nagy J. 1794-ben folyamodott egy szombathelyi kanonoki stal-
lumért. Kérvényének a helytartótanácstól készített másolata megvan a 
szombathelyi püsp. levéltárban, I* szekrény. 

71. Jenei F.: Irodalmi élet Gyó'rött a 18. sz. végén, (írod. tört. 
dolgozatok Császár E. 60. szül. napjára.) Bpest, 1934. 118 1. 



Beethoven első mesterére bízta.72 Püspöki udvarában gyak-
ran rendezett fényes ünnepségeket, amelyeken nem egyszer 
maga a királynő, Mária Terézia is megjelent. 

Fordulat Zichy püspök halála után, illetve Fengler Jó-
zsef püspök kinevezésével következett be. Bármennyire is 
visszásnak látszik a helyzet, mégis úgy történt, hogy míg 
Zichy, a nagy magyar főpap, mint a képzőművészetek s a 
zene barátja, elsősorban külföldi mestereket pártfogolt, addig 
a magyar nyelv, a magyar irodalom talpraállííásához egy 
osztrák piaristának kellett a püspöki székbe kerülnie. Ez 
sem történt teljesen ok nélkül. Révai Miklós és Rajnis Jó-
zsef, akikről köztudomású, hogy a felvilágosodás szellemi 
áramlata nem suhant el felettük nyomtalanul, ebben az idő-
ben kezdték megindítani az irodalmi életet. S Fengler ha-
sonló gondolkozású volt. Bár Győrré érkezése idején még 
beszélni is alig tudott magyarul, mégis felvilágosult-gondol-
kodású szelleme hamarosan felismerte Révaiban és Rajnis-
ban a rokon lelket s így rövid időn belül értékelőjévé, tá-
mogatójává vált a győri írók működésének. 

Nagy János ebben az időben már nem Győrött tartóz-
kodott. Még Zichy püspök életében, 1778-ban megkapta a 
szanyi plébániát. 

Eltávozásának körülményei nagyon érdekesek. Amint 
saját szavaiból megismertük, karkápláni állásával nem na-
gyon volt megelégedve. így még a falusi plébánosságot is 
szívesen elfogadta, csakhogy ettől a hivatalától megszaba-
duljon. Örömében egy búcsúverset írt, amelyet több pél-
dányban lemásolt s minden kanonok ajtajára tett egyet.73 

A vers a szóhagyomány útján így maradt fenn: 
Vale káplánság, Vale sekrestye, 
Örök vikáriusság. Lelkem legfőbb keresztje. 
Két garasért az igádat, Itten álltam én silbakot, 
Viseltem dalmatikádat Midőn vártam az urakot 
Votivumokon. Morgolódásra. 

72. Jenei F.: i. m. 118. 1. 
73. Jakab Ferenc c. kanonoktól, a győri tanítóképzőintézet volt 

igazgatójától tudtam megszerezni, aki még kispap korában tanulta egy 
öreg kanonoktól. 



Vale succentor, Vale orgona, 
Tenorban nagy mentor. Sokféle kis furulya. 
Nem segítem énekedet, Tilli-filli sok sípodtól, 
Szakaszd meg a köldöködet, Hosszú kótás muzsikádtól 
Vale succentor. Megmenekedtem. 
Vale il agy harang, Vale Győr vára, 
Különféle sok istrang. Sok hajója, bástyája. 
Nem hívtok már vesperára, Elmegyek már Rábaközbe, 
Kompletorium, hórákra, Rábaközben Szany helységbe, 
Matutinumra. Plébániára. 

A kanonokok viszont a következő versikével búcsúztak 
el tőle : 

Isten veled Nagy János, 
Mocskosszájú plébános ! 

Szanyban élt, de a győriekkel továbbra is fenntartotta 
a kapcsolatot, elsősorban a vezérrel, Révai Miklóssal. Révai 
— az örökké pénzszükségben szenvedő ember — jóbarátait, 
így Nagyot is gyakran igénybe vette. Ismerte azonban Nagy 
költői tehetségét is, talán a kelleténél nagyobbra is értékelte 
s ösztönözte irodalmi munkálkodásra. így történt meg, hogy 
Révai győri működésének harmadik évében „öreg tollával" 
Nagy is az ifjú írók közé állt. Nem is tettele a tollat 1800-ig. 
A Méhi gazdaságban nyilván megmondja „engem is írni ta-
nít mások Példája Hazánkban, engem-is a hévség Pindus 
hegyére ragad." Érthetnénk-e mást a „mások Példáján", 
mint Révait a győri írókkal és a „hévségen" azt a lelkese-
dést, amely eltöltötte ezeket az írókat a magyar haza s a 
magyar nyelv feltámasztása ügyében. 

A győrieken kívül más írókkal is kereste az összeköt-
tetést. így Pálóczi Horváth Ádámhoz is írt költői leveleket. 
Horváth meg is emlékezett róla Földi Jánoshoz írt levelé-
ben74 1788 február 28-án : „Éppen a napokban külde a Rába 
közbül Szanybul Nagy János Plébános Ur egy Levelet Dis-
tichonokban ; én a jó Urat sohasem láttam : megpróbálom, 
ha a válaszomra szépen fog felelni, nem lessz haszontalan 
társ a Poezisnek előmozdításában — válaszolok neki Hexa-
meterekben ; és amelly hibákat az ő verseiben megjegyzet-

74. Közölte Abaíi Lajos, Figyelő, IV. 238. 1. 



tern, azokat a levél sarkánn Nota képpen felrakom ; ha hajlik 
a természetbiil és közönséges pronunciátiobul vett argumen-
tumokra ; tudom, hogy jó társ lessz : azt pedig már is látom 
belőle, hogy igyekszik magát tökéletesíteni ; mert a levele 
jobb folyású versekből áll, mint a könyvetskéje, mellyet 
ugyan akkor ajándikban küldött a Méhekrül (talán olvas-
hatta az Ur) nyomtattatott Győrben 1786. ha levelem nagyon 
nem terhelődne vele, egy darabját a levélnek ide iktatnám; 
láthatná az Ur mind a facilitássát mind hibájit." Horváth 
Ádámmal később, amidőn Nagy Balatonfüreden gyógyíttatta 
magát, valószínűleg személyesen is megismerkedett. Barátsá-
gukra vonatkozólag sajnos e levélnél több bizonyságunk 
nincsen. 

Költőnk azonban nemcsak a lelkesedést nyerte társai-
tól. Anyagért is hozzájuk fordult, elsősorban Révaihoz. Révai 
1786-ban hosszas vajúdás után ki tudta adni Faludi költe-
ményes maradványait. Nagy Jánosunk számára ez a mű 
kettőt jelentett. Egyrészt felhívta figyelmét volt rendtársának 
értékeire, másrészt a kiadáshoz kapcsolt Batteux tanulmány-
nyal a „pásztor költés" elméletét is nyújtotta. E kiadás ösz-
tönzésére látott hozzá Faludi Udvari emberének „alagyás 
versekbe" való foglalásához a Batteux-féle tanulmány alap-
ján ; ennek szemléltető példáit pedig átdolgozta versbe, 
amelyek a Nyájas Múzsa első részét teszik. Közben Írogatta 
népdalait. Rábener szatíráit Landerer Mihály vállalatának I. 
kötetéből dolgozta át. A két munka egy időben készült s 
így történt meg, hogy egyidőben kerültek a nyomdába is, 
ahonnét „egy jó szivü Hazafi" ezt jelentette: „Tiszt. Nagy 
János, Szőnyi (igy !) Plébános Ur, két rendbéli magyar mun-
kát ád minden órán sajtó alá. Eggyik Magyar Kátó név alatt, 
Mélt. Gróf Majláth Jósef Urnák ; másik, Nyájas Múzsa tzim 
alatt, Főtiszt. Zsolnai Dávid Veszprémi kanonok Urnák ajánlva 
fog meg jelenni. Amabban, a Faludi Ferenc Udvari Embe-
rében foglaltatott Maximákat, hathatós versekben bővebben 
meg fogja magyarázni. Ebben, szép Magyar Énekek, Pász-
tori Dalok, gúnyoló Versek lesznek."75 

De még ugyanebben az évben egy drámával is meg-
lepte a közönséget. A közvetlen indítást erre valószínűleg 

75. Hadi és más nevezetes történetek, 1790. márc. 2. 276. 1. 



a győri papnövendékek előadásai szolgáltatták akik pozso-
nyi kartársaik működésén felbuzdulva, az iskoladrámákon 
kívül modern szerzők darabjait is eljátszották. Az Egyptomi 
József keletkezésének főcélja azonban Sándor Lipót főher-
ceg nádorrá választásának megünneplése volt 

E sokoldalú és termékeny írói években is tevékenyen 
részt vett a megyei politikában. 1876 és 90 között a megye 
láb la bírójává választották. 

A Nyájas Múzsa megjelenése után hamarosan heves 
polémiába keveredett Szaicz Leóval. A vitát Szaicznak a 
Nyájas Múzsáról írt kemény kritikája indította meg. Az Igaz 
magyar-ban76 írja, hogy a szent Korona hazahozatalának 
örömére több szép vers jelent meg. S így folytatja: „Vajha 
mindnyájan illy szép verseket írnának, nem pedig ollyan 
szemtelen, tsunya, szerelmes, botránkoztató verseket, minő-
ket nem tsak Szatsvai Sándor az ő Bétsi Magyar Múzsájá-
ban (hogy az ő Zakariását ne említsem), nem tsak Horváth 
Ádám az ő Hol-Miében, nem tsak a Nagy Peleskei Nótárius 
az ő Budai Utazásában egy helyen (mert a többiek nekem 
is igen tetszettek) hanem még . . . kimongyam-é? . . . Szé-
gyen, gyalázat! . . . még némelly Pápista, Szerzetes, vagy 
Exszerzetes Papok is irtak, és nyilván a magok neve alatt 
világosságra botsátottak, kik ezért meg-érdemelnék, hogy 
minden Papság, a mennyire lehet, rólok levonattasék, s 
minden tzeremoniával degrádáltassanak, s — az ő verseik a, 
nyakokba akasztassanak nékik, s azokkal szégyenkőre állít-
tassanak, s azután örökre Kis Káptalanbéli Urakká tétesse-
nek, nevezetesen R. M. és N. J. ha igaz, hogy ők voltak 
valóban a Szerzői ezeknek a botránkoztató verseknek, amit 
alig lehet tsak el-is hinni. Különben hogy lehetne, egy ollyan 
tzégéres Ovidius (a Pogány Ovidius, azt mondják, hogy az 
illyen versekért számkivetésbe küldetett) Papnak, Professzor-
nak, Plébánosnak, Gyóntatónak, Kontzionátornak . . . hagyni?" 
(162. 1.) Szaicz rendreutasítása ugyancsak kemény hangú 
volt. Révai Miklós nem törődött vele. De nem í<*y Nagy. Még 
ugyanabban az évben válaszolt Szaicznak névtelenül. Az 
Oroszlány és a Nyájas Múzsa c. verselményével, amely tel-
jesen Szaicz személye ellen irányult nagyon goromba, kímé-

7(i. IV. rész, IV. cikkely, 2. jegyzés. 



letien hangon. Innét tudjuk meg, hogy Nagy és Révai közö-
sen keresték fel Szaiczot az Igaz magyarban megjelent el-
itélés után levélben s kérték, valamiképpen hozza helyre 
azt a kemény kritikát. Szaicz visszaírt : amit megírt, az meg. 
van írva, abból ő semmit el nem vesz. S újra helytelenítette 
írásaikat. Erre azonban már Nagyot is elhagyta türelme: 

„Van egy író Eger táján, 
Kinek neve Oroszlány; 
Vörös Szakái üli pofáján, 
Tolla vastag buzogány, 
Sanda szeme, egyenesen 
Semmit nem lát, félre néz, 
Ha kit le ir (bár mérgesen). 
Azt gondollya, merő méz." 

Ilyen s ennél is erősebb hangon gyalázta tovább Szaiczot 
névtelenül kiadott röpiratában. A kíméletlen, goromba sze-
mélyeskedést egyedül a becsületét védő ember elszántságá-
val menthetjük. Szaicz hamarosan válaszolt. Röpiratának-
címe : Az Oroszlány revánsot ád a Nyájas Múzsának, Leopo-
lisz, 1790. (név nélkül.) Mottója : 

„Ecce tibi Nagy János 
Motskos szájú Plébános!" 

Nagy iratához hasonló hangon, de azért általában nem.: 
olyan szenvedélyesen felelt: 

Egy vén dög van Rába-Közben, 
Kinek már nem kell az Isten, 
Tsak Venus, s-nyájas Múzsák ! . . ." 

Nagynak több érzéke volt a szatírához s ezért sikerült 
nevetségessé tennie ellenfelét ; Szaicz röpiratának olvasásakor 
viszont érezzük, hogy az igazság inkább az ő oldalán volt. 

Nagy János azonban megelégelte a veszekedést, vagy 
talán barátai intették le ; de erre a revánsra nem válaszolt. 
A két ember ellenségeskedése egészen Szaicz haláláig tar-
tott. Nagy későbbi költeményeiben ejt el egy-egy mondatot 
Szaicz ellen; ő pedig egyik munkájában az erotikumhoz ezt 
a célzatos jegyzetet fűzi : „Erotikumnak neveztetnek azok a 
botránkoztató szerelmes versek, mellyekért amaz hires Po-
gány Poéta. Ovidius számkivetésbe küldetett, s millyeneket 
már most nem tsak néinelly motskosszáju, akarám mondani» 



nyájas szájú Harangozok, hanem papok is írnak és mind 
világi, mind Szerzetes, vagy Ex-szerzetes Papok. Még Papok 
is! — De én ezt nem is igen tsudálom, jói tudván, hogy az 
Apostolok között is volt egy Júdás, hanem sokkal inkább 
tsudálom azt, hogy még azok között is, kik Isten embereinek 
akarnak tartatni, találkoznak ollyan gaz emberek, kik a gaz 
embernek nyilván pártyát merik fogni, mint N. N. N. Ez 
azonban egy kis barátságos intés, s még most meg-nem ne-
vezem őket, hanem, ha lustos nyelveket meg nem fogják — 
akár kik legyenek is azok — én azt tartom, hogy legjobb 
orvosság a botránkoztató Papok ellen az, ha a jó Papok 
nyilván megvallyák, hogy igenis találkoznak Judásolc ő kö-
zöttük is, mint az Apostolok között, de egyszersmind meg 
mutattyák, hogy ő közöttök is vannak Apostolok . . . Ez ta-
lán egy kis mentségére szolgálhat a minapi Revantsomnak, 
meliyet a jó Papok nagyon helyben hagytak, s egy Püspök 
hozzá tette, hogy ha az a botránkoztató Pap az ő megyéjé-
ben vólna, minden bizonnyal kis Káptalanbéli Úrrá tette 
volna." (30—31 1.) Látjuk tehát, hogy Nagynak többen is vé-
delmére keltek, de Szaicz őket is megfenyegette. 

A polémia akkoriban nagy port verhetett fel, mert még 
magánlevelezésben is utalnak rá. így pl. Kazinczy Ferenc 
1791 febr. 4-én Kovachich Márton Györgynek ezt írta : "Wis-
sen Sie, das P. Leo sich itzt mit einem Ungarischen Gedicht 
wider den Pfarrer zu Szany bei Raab infam prostituirt hat. 
Mir ist Trost, mein theurer Freund, unter diese gerechnet zu 
werden, die die Herren nicht schmecken, wie Leo ist/'77 

A polémia azonban kettétörte Nagy költői pályáját. Fel-
hagyott a lírai egyéniségének legjobban megfelelő műfajjal 
s teljesen az alkalmi költészet alacsonyabb nivójárá sülyedt 
alá. 

A Nyájas Múzsa kétségtelenül Nagy legsikerültebb 
könyve. Irótársai csak a Nyájas Múzsa szerzőjeként emle-
gették. Ennek a névnek azonban olyanféle hangzása volt, 
mint amidőn Révait a „Lutza Költőjének" nevezték. Volt 
benne bizonyos elismeréssel kevert felháborodás, amelyet 
Szaicz támadásai csak népszerűsítettek. De kétségtelen, hogy 
Révai értékelte Nagy irodalmi munkásságát. Amidőn a ma-

77. Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése, II. 152. 1. 



gyár tudós társaság felállításán fáradozott, a jelöltek névso-
rába hét győri irót vett fel. Nagy Jánost tiszteletbeli tagnak 
javasolta78 Molnár Jánossal és Székhelyi Majláth Antal pá-
póczi préposttal egyetemben, míg rendes tagoknak jelölte 
Balogh Sándort, a gimnázium aligazgatóját, Rajnis Józsefet,. 
Rát Mátyást, Fabehich Józsefet és önmagát. 

Az a nagy nekilendülés, amely Révai nyomán Nagyot 
az irodalom hivatott munkásai közé sodorta, hamarosan lany-
hulni kezdett. A Nyájas Múzsában elért legnagyobb és leg-
szebb teljesítmény után, kezdett visszafejlődni. A hatvanéves 
író nem tudott lépést tartani a fiatalabb nemzedékkel. Ekkor 
tért át a könnyebb fajsúlyú, néha igazán elenyészően csekély 
irodalmi értékű alkalmi verselésre. De egyéb is közreját-
szott e visszafejlődésben. Betegeskedése s az a törekvése,, 
hogy egy kanonoki állást szerezzen magának. 1794-ben szom-
bathelyi kanoniáért folyamodott a Felséghez. Kérése nem 
járt eredménnyel.79 1 797-ben újra megpróbált kanonoki szé-
ket szerezni. Ekkor már győri stallumért folyamodott. Párt-
fogót is szerzett magának Boros István szombathelyi nagy-
prépost személyében, akinek öccse a helytartótanácsnál volt 
referens. 1797 jan. 26-án köszönte meg Nagy Borosnak párt-
fogását s egyúttal azt is elárulta neki, hogy folyamodványá-
ban megemlítette vetélytársát, Barco soproni kanonokot is, 
s kérte a Felséget, hogy abban az esetben, ha Barcot ne-
vezné ki győri kanonoknak, akkor őt Barco helyébe, Sop-
ronba nevezné ki. Keserűen írja, ha ez sem sikerül, többé 
sohasem folyamodik.80 

Hogy a kanonoki székért való fáradozása miért hiusult 
meg mindenegyes esetben, pontosan nem tudjuk megmon-
dani. De analógia folytán majdnem biztosnak vehetjük, hogy 

78. „Admodimi Reverendus ac Clarissimus Dominus Joannes Nagy, 
Parochus Szanyensis in Diecesi Jaurinensi. Olim celeber in Academia 
Jaurinensi Philosophiae Professor. Patria Poesi festivissime occupatur. 
Haec eius sunt opera édita: A Méhi gazdaság, Res Apiaria scripta Car-
mine elegiaco. Nyájas Múzsa, Musa Blanditiarum. Magyar Kátó, Cato 
Hungaricus, Opus ex Faludiano Viro Aulico, Udvari ember, Redactum 
in Carmen Elegiacum. Demum Opus drammaticum, Egyiptzai József. 
Josephus Aegyptiacus." (Candidati erigendae eruditae societatis Hunga-
ricae et ratio facti in ea promovenda progressus. Jaurini, Typis Josephi 
Streibig. 1791. 64. 1.) 

79. Szombathelyi püspöki levéltár 1. szekrény. 
80. Szombathelyi szemináriumi könyvtár kézirattára, Misccllanea 42-



legfőbb oka a Nyájas Múzsa volt, illetőleg ennek azok a 
versei, amelyek miatt Szaicz Leóval is hadakozott. Az ana-
lógiát Révai és Pázmándi Horváth Endre életéből vehetjük. 
Révai 1796-ban mindenképpen gimnáziumi tanárságot akart 
szerezni. De ügye a helytartótanácsnál igen lassan ment 
előre, mert Szerdahelyi György Alajos, aki a királyi hely-
tartótanács tanulmányi bizottságának volt elnöke, Révaira 
a Luca-költemények miatt nem jó szemmel nézett s ellene 
volt Révai kinevezésének. Ezt Paintner Mihály, Révai ké-
relmének legfőbb támogatója tudta meg Somogyi János ud-
vari tanácsostól. Paintner levelében így számolt be erről 
Révainak: „Budám iam dudum cum caussa Tua scriberem, 
sciscitarerque geminam causam persecutions Mercurianae 
(Szerdahelyi) Lutzam Tuam hominem crepare vei offendisse 
intellexi: heu îrigora et ligna! Tu solus sanctus in Israel! 
Cogitabam tum ego. Et quid Nyájas Múzsa ? Quid alii poe-
tae?"81. Ha Révainak ekkora baja volt Lucája miatt, meg-
érthetjük, hogy Nagy sem lehetett kanonok a Nyájas Múzsa 
miatt. 

Hasonlóképpen eredménytelen volt Pázmándi Horváth 
Endre sok fáradozása is, hogy magának kanonoki stallumot 
szerezzen. Egy alkalommal mar első helyen volt jelölve, a-
midőn rossz kedélyhangulatban mondott megjegyzéseit félre-
magyarázva bejelentették, s sikerült ellenségeinek ismét 
megakadályozni kinevezését.82 

Az írói lendület hanyatlásának másik oka betegsége. 
Még győri jezsuita korában többször megtörtént vele — a 
Diarium Jaurinense tanúsága szerint, — hogy hirtelen meg-
betegedés miatt a vasárnapi szentbeszédet nem tudta a szé-
kesegyházban elmondani. Közelebbit nem tudunk betegségéről, 
de felteheiő, hogy későbbi bajának, epeköveinek és arany-
erének tünetei jelentkeztek már akkoriban. Valószínűleg 
betegségének kezeltetése végett járt fenn Bécsben 1791 utolsó 
hónapjaiban, amely útjáról az Erszényházi Pál és Gyomordi 
kisasszony című alkalmi versében számolt be.83 Igazi gyó-

81. A levél kelt 1796 ápr. 6. Közli Csaplár Benedek : Révai M. élete 
IV. 290. 1. 

82. Waisbecker Ede: P. Horváth Endre szépirodalmi munkássága, 
Pécs 1927, 124. 1. 

83. Megjelent : Magyar Hírmondó, 1792. 11. 129 —35. 1. és különle-
nyomatban is. 



gyulást azonban idehaza Balatonfüreden nyert. Ezt ismét 
versben jelentette be (Hálaadó versek a füredi vizi Nimfáról. 
Magyar Hirmondó, 1792., I. 369-74. 1.) így tehát 1792. szept. 
18-án egészségesen jelenhetett meg Sopronban, ahol elmon-
dotta „örömöt és hálaadást eszközlő beszédét. Midőn I. Fe-
rencnek apostoli királyunknak császári és királyi szerentsés 
megkoronáztatása végett t. n. Soprony vármegye hála adó 
áldozatott mutatott az Istennek". 

Az öreg plébános azonban előbbi hangját soha többé 
nem tudta visszaszerezni. Egyedül éldegélt Szanyban, részt-
vett még néha a megye nagyobb megmozdulásain, be-be 
látogatott Győrbe és Pápára, de az öregség jelei mindjobban 
jelentkeztek. 

1794-ben résztvett herceg Eszterházy Miklós főispáni 
beiktatásán Kismartonban, amelyet meg is énekelt.84 1795-
ben elsiratta a szeretett Sándor Lipót nádort.85 1797 augusztus 
havában ellátogatott Szombathelyre, ahol végignézte a „nemes 
tábornak ő királyi Felségek előtt tett hadi-gyakorlását". 
Nemeseink ekkor a közeledő Napóleon ellen ajánlották fel 
kardjukat a királynak. A napóleoni háborúkat azonban Nagy 
az újságokból már előbb is figyelemmel kísérte. S ujjongva 
énekelte meg latin versikékkel a „gall kakason győzedelmes-
kedő osztrák sast". 

Két év múlva nagy csapás érte. Régi jóbarátja, a nagy 
szombathelyi püspök meghalt. Külön füzetben megjelenő 
„bánat-szüntető" versben panaszolta el fájdalmát és méltatta 
a kiváló püspök érdemeit. 

Utoljára 1800-ban vette kezébe a tollat, s lefordította 
latinról Brancadóró Czézár nizibéni püspöknek VI. Pius pápa 
felett elmondott halotti beszédjét. 

Szily püspök halála úgy látszik nagy hatással volt Nagy 
Jánosra. A halál gondolata őt is megérintette. Január 2-én 
halt meg Szily s Nagy március 21-i keltezéssel írta meg 
végrendeletét.86 Terjedelme miatt csak kivonatosan ismertetjük: 

„In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti Amen! 
Inevitabilem omnibus Mortem, mihi quoque in Dies 

84. Megjelent önállóan 1794-ben. 
85. Megjelent : Magyar Hirmondó, 1795. 11. 303—304. 1. 
86. A végrendelet eredetijét a győri püspöki levéltárban találtam 

meg. Testimonia 46. fasc. 168. 



imminere sciens, ad evitandas post Mortem confusion es, 
sanus, vegetusque hoc Testamentum feci. 

Et primo quidem Ego Ioannes Baptista Nagy, Parochus 
Szanyiensis, Animam meam reddo et trado Deo Patri Omni-
potent], Filio eius Unigenito Iesu Christo et Spiritui Sancto 
Paraclyto ! Orans per Intercessionem B. M. Virginis, et om-
nium Sanctorum, ut peccatorum meorum, pro infinita sua 
Misericordia Venia largiatur, et Vitae Aeternae Participera 
eîficerre dignetur". 

Il-o: a végrendelet végrehajtóiul kijelöli Simon Péter 
csornai plébánost, esperesét és az egyedi plébánost, Kálóczy 
Imrét. 

ilí-o: „débita mea passiva exolvantur". 
IV-o: halála után kétszáz szentmisét rendel lelke üd-

véért, de meghagyja, hogy csak azok között osszák szét, akik 
megígérik, hogy halála után egy hónapon beiül elmondják 
a szentmisét. 

V.-o : a szanyi templomnak umbellára 200 frt-t, az egy-
házaskeszőinek és a szentandrásinak 25-25 frt-t hagy mise-
ruhára. 

VI.-o : felsorolja, mit adjanak gazdaasszonyának, Heisen-
berger Annának és ez utóbbi unokájának, Askhenprenner 
Annának. 

VII.-o: lia marad pénz, a kis szemináriumnak adjanak 
„sex aurei cremniczenses". A maradék fele legyen a szanyi 
templomé, másik fele pedig az említett két nőé. 

VIÍI.-o: Egyenkint felsorolja cselédjeinek évi fizetését, 
hogy a végrendelet végrehajtói kifizethessék őket. 

„Atque haec est ultima voluntas mea, quam infringere 
nemo praesumat, et quam sanus et vegetus, ipse manu propria 
scripsi et Testium quoque, ad hoc specialiter requisitorum, 
et insimui constitutorum auctoritate roboravit. Actum Szany 
Anno 1799 Die 21-ma Martii Joannes Bapt. Nagy Parochus 
Oppidi Szanyi." Tanúk Jósa József, Hegedűs Nep. János? 
Tamaskó Ferenc, Német József, Anda Imre. Mindegyiknek a 
neve mellett van a pecsétje is. 

De nemcsak ezt az egy végrendeletet hagyta hátra 
Nagy János. Négy évvel később, midőn már halálos ágyán 
feküdt, a következő kiegészitést mondta tollba : „Én alább 
irt, mivel bádjatt kezemel nem irhatok, tulajdon subscribtiomal 



e következendő rendeléseimet meg erősittem s józan és ép 
elmével az előbbi Testamentomomhoz még ezeket való meg-
tartás végett ragasztom. 

1.-o. Tiszt. Anda Imre Urnák, mivel hiv, és igaz gyá-
molom, s öregségemben Cooperatorom vala, tizenegy esz-
tendeig, tehát minden esztendőre, ez ő fizetésén kivül tes-
tálok néki készpénzt Frt 25 (a szám később is mindig a 
saját írása) azaz 25 és a zseb órát. 

2.-0. A régi Náninak hív szolgálatjáért betegségeimben 
való velem bánásait, s jó gazdasszonyságát tekintetben vévén 
hagyok az előbbi testamentomon kivül kész pénzt 300 Frt. 
(És még néhány természetbeni dolog van megemlítve). 

3.-0. Az egerszegi Náninak 30 Frt. 
4.-0. Bohár Mihály mesteremnek pro fideli servitioFrt 12. 
5.-0. A házi Cselédeimnek általában egész esztendőbeli 

fizetésen kivül 150 Frt. 
Melly rendeléseim, hogy mivel józan elmével tettem, a 

Felsőbb illető forumok által executoban vetettessenek, s bé 
teljesíttessenek akarom s kívánom, s bizonyságára nézve ez 
alább Írottak előtt, bágyott subscriptiomal erősittem. 

Szany die 22-a Julii 1803. Nagy János Szanyi Plébános 
Die 22 Julii 1803 (nagyon kusza, de a saját írásával !). Tanúk: 
Nagy György Törvény Biró, Horvát Mihály Város Birája, 
Asbolt György, Kálóczi István Esk., Nagy János kiss Biró. 
A végrendeletet Bohár Mihály „Oppidi J. Nótárius" írta. 

Ez történt július 22-én s aug. 2-án, 13 nap múlva Nagy 
János már halott volt. Anda Imre így jegyezte be a halot-
tak könyvébe aug. 2-án : „Mortuus est hic in Domino, Adm. 
Rdus. Dnus. Joannes Nagy Ex-Jesuita, AA. LL. et philoso-
phiae Doctor, 9. Cottus. Soproniensis Tabulae Judicianae Asses-
sor, in 25tu,n Annum Parochus Szanyiensis, sepeliit Adm. 
Rsmus. Dnus. Petrus Simon Can. Jaur. Hon. Par. Csornensis 
et V. A. Diaconus." 

Eltemették a Páp-utcai új temetőben, amelyet Nagy Já-
nos szentelt fel 1802 dec. 4-én.87 

Halála után mindenét elárverezték. Az árverés listáján 

87. A szanyi plébánia egykorú halottak-könyvének bejegyzése 
szerint. 



a megvásárolt könyvek között vannak megemlítve : Jung 
étzakái, Rajnis Kalauz, Vers Koszorú, Magyar Könyvház, 
Nyájas Múzsa (több példány), Paraszti Majorság, és néhány 
nem magyar című teológiai könyv. A meg-nem-vettek listá-
ján találjuk Rábner Gúnyoló versek és Eufemia vallás győ-
zedelme című könyveket. 



BEVEZETŐ. 
Nagy János irodalmi munkásságát három korszakra, 

osztva tárgyaljuk. Ha csak a művek megjelenésének idejére 
lennénk e korszakbeosztásnál figyelemmel, akkor megtörtén-
hetnék, hogy néhány hónapos korszakkal szemben 14 évből 
álló korszakot kellene felvennünk. Ilyen szempontból szük-
ségtelennek tűnnék fel fáradozásunk, hiszen három főműve 
egy korszakba kerülne s így nem korszakokról, hanem leg-
feljebb előzményekről és elhalkulásról, hanyatlásról kellene 
beszélnünk. Felosztásunkban tehát nem a művek megjelené-
sének ideje volt a főszempontunk — bár ezzel alapjában 
megegyezik, — nem is egy mindentől független, eleve el-
gondolt vázlatba gyűrtük bele az élet való jelenségeit, hanem 
a szellemi élet, a költői tehetség kibontakozása természeténél 
fogva követelte ezt az eljárásunkat. 



L Korszak. 

1. 1786. Nem kiindulási pont, nem is határkő; az első 
évgyűrűk egyike a fa derekán. Ebben az évben került ki 
Streibig József, győri könyvárus nyomdájából a Méhi gazda-
ság. 

Már nyolc éve élt Nagy János falusi magányában. 
Az irodalmi élettel való közvetlen összeköttetése megszakadt. 
Csak néha látogatott be Győrbe, vagy kereste fel levelével 
Révai Miklóst. Ez azonban nem volt egyenlő értékű az ál-
landó érintkezéssel. Ezt érezte s hírlapok útján is megpró-
bálkozott az irodalom eleven ütemébe belekapcsolódni. 

Első nyomtatott műve ennek a törekvésének gyümölcse. 
A falu, a környező élet szolgáltatta anyagát, a „mások pél-
dája" ösztönözte s a magyar nyelv és nemzet szeretete adta 
kezébe a tollat. Tanítókölteményének anyagát tehát tapaszta-
latból merítette. Egyes jelenségek azonban, — amelyekre 
majd tárgyalásunk folyamán mutatunk rá, — arra a feltevésre 
indítanak bennünket, hogy a mű megírásakor könyv, esetleg 
több is volt keze ügyében. 

A Méhi gazdaság tartalmi szempontból négy részre 
osztható : 

1. A méhek tenyésztésének haszna (I. cikkely). 
2. A méh kasokról (II—III. c.). 
3. A méhek természetéről (IV-—XIII. c.). 
4. A méhek ellenségeiről (XIV—XVII. c.). 

A XVIII. c. a mézszüretről szól, a XIX, c. befejezés, a 
XX. c. pedig „a méhék tulajdonságaihoz alkalmaztatott in-
tések". 

Az első cikkely tartalmát a címe eléggé elárulja : „A 
inéhék megszerzése, haszonra nézve ajánltatik a gazdáknak." 
A méhkasok felállítása helyéről, alakjáról, anyagáról tár-
gyaló két kisebb fejezete után tér át a mű főtárgyára, ma-
gukra a méhekre. Az előbbi didaktikus tárgyalás után érezzük, 



hogy élénkül az előadás. A tiszta oktató hangot gyakran 
szakítják meg költői sorok, élénkebb kifejezések: 

„ . . . j a j kedves Méhém! jaj drága reményem! 
Hol vagy ? vagy mi talált? jaj mi talált? oda vagy!" (14.1.) 

A hatodik cikkelyben ügyesen szemlélteti, hogyan éb-
red tavasszal a falu. Felvonulnak a gyermekek, a cigány, a 
pásztor, a béres, a libapásztorok, a kis szolga. A tavasz vir-
radását 

„Uj polgár, és régi Tzigány ezt érzi először, 
Mert a nap fényénél, megmelegedni siet. 
Téli lakásábul purdélyát rendre kirakja, 
Napnak fordítván nem kis örömmel hasát." (19. 1.) 

A méhek tavaszi kieresztése után, leírja, mily „szemet,, 
szivet gyönyörködtető mulatság a méhek takarulása." Mind 
gyakrabban kezd most már az előadás élénkítésére hasonla-
tokat is használni. A hasonlatok tárgya és célzata a legkü-
lönfélébb : a történelem, a katonaélet, népszokások stb. Az 
erkölcsi célzat majdnem mindegyikben a legfőbb vonás. 

A dolgozó-méh és a here életét egy tréfás hasonlattal 
szemlélteti : 
„így tselekedni szokás sok Amérika részibe, ahol 
Asszonyi rend dolgoz, Férfi az házba hever. 
Férfi az házba hever, s ha hozott, szült gyermeket Asszony, 
A Gyerek-ágyba is a férfi fekünni szokott." (27. 1.) 

A méhek rajzásánál és a királyné szerepénél történel-
münkből és a katonaéletből veszi a szemléltető hasonlatot: 

„így régen Magyarok szaporodván, messze határral 
Több kapitányok alatt, jöttek, eredtek ide." (28. 1.) 

A gyengéket az anyaméh kidobja a kasból, mint a saske-
selyű „egy valamely napfényt nem szeret azt kiveti." A mé-
hek úgy veszik körül a királynét, mint a katonák a fejedel-
met, midőn hadba szállnak. Ha a rajzó méhsereg szökni 
akar kertedből, kiabálj, dobolj, csengess, vagy szórj útjukba 
homokot, amint a hadvezér is a szökött katonákat először 
szóval hívogatja vissza, majd kiabál utánuk s midőn ez sem 
használ „álgyukkal lődöz előkbe." (29-32. 1.) 

A IX.—XIII. cikkelyeknél igyekezünk rámutatni arra, 
hogy a tapasztalaton kívül talán idegen forrásra is támaszko-
dott. Pálfy Erdélyi méhetskéjére gondolunk, amely néhány 
évtized alatt több kiadást ért s így feltehetjük, hogy a mé~ 



hes gazdák között ismert volt.88 Azt, hogy a gondolatmenet 
az említett fejezetekben megegyezik Pálfy művével (53—60.1.), 
nem tartjuk bizonyítéknak, hiszen a tárgy természete is 
magával hozhatta ezt a csoportosítást. A következőt azonban 
már ennek tekinthetjük. Pálfy munkája 55. lapján a méhraj-
zásnak egyik jele ez: „Mindazonáltal ha reggel s estve alól 
a kosárban és az oldalán kezdenek heverni és mint a szöllő 
gerezd csüggeni, igen nagy jele szokott lenni készületek-
nek". Nagy ezt így javítja: 

„Vagy kas szája körül ha ki-ül, s ugy függ le tsomóban, 
Nem ritkán jel ez is, szinte ha néha csal is. 
Tsal mondám, mert meg inelegűlvén napnak hevétül, 
Akkor is ugy kint üli, mintha eresztne rajot". (29. 1.) 

Ez a tapasztalatból merített, helyesbítésnek látszó néhány 
sor kétségtelenül csekély kis fogódzója a bizonyításnak, an-
nak ellenére, hogy ehhez hasonlókat az említett lapokról 
tudnánk még felsorakoztatni. De szükségtelennek tartjuk. 
Hiszen ezt az egyet is csak azért említettük meg, hogy rá-
mutassunk a mű eredetiségének természetére. Ez a látszólag 
felesleges törekvésünk tárgyalásunk folyamán nyeri majd 
csak el igazi értelmét. Most csak ennyit magyarázatul: Nagy 
az eredetiséget is szerette alárendelni legfőbb céljának, a 
magyar nyelv fejlesztésének. 

A méhrajokkal több fejezeten keresztül foglalkozik. 
Előadásmódja kétféle. A címre felel, ~ ha ez kérdés, — 
vagy kifejti bővebben mindig a tárgy mellett maradva s vé-
gén még egy csattanós hasonlattal megerősíti oktatását. De 
van egy másik módja is előadásának. Ezt ritkábban használja 
s rendszerint olyankor, amidőn kevés az anyaga, amellyel 
felelhet a kérdésre. Ilyenkor az unalmas ismétlések helyett 
az élénk előadásmód megőrzése végett, tömegesen vonul-
tatja fel a hasonlatokat, s végén hozzácsatolja igazi mon-
danivalóját. Az érdekesség azonban abban van, hogy ezek 
a hasonlatok egy lánckövetkeztetésnek szemei s úgy irá-
nyítja velük a gondolatot, hogy szükségképen! ergo-juk csak 
a címre adott felelet lehet. Ennek tipikus példája a XII. c. 
Isten amint kiszabta az évszakok idejét az esztendőben, a 

88. Teljes cím : Pálí'i Lőrinc : Erdélyi raéhetske, Kolozsvár, 1762. 
L. Sándor József: Magyar könyvesház, 122. és 30. 1. 



fák virágzását és a gyümölcsérés idejét, az állatok szaporo-
dásának idejét, ép úgy megszabta a méheknek is, hogy ta-
vasszal vagy nyár elején szaporodjanak. 

A herék kihányásárul c. következő fejezetben nem 
mulasztja el a kettős erkölcsi tanulságot levonni: 

„Gazda, tanully Méhtül te-is, és házadhoz, az embert 
Méltónak ne tegyed, kit maga dolga gyaláz 
Üzd hamar-el, ki csak a készhez terjeszti kezét-ki 
Ez restségének bére, s jutalma legyen. 
Meg-vénültt rokonidra pedig vagy apádra tekintve, 
A Méhét ne kövesd, tűrd s szeretettel előzd." (39. 1.) 
Az utolsó cikkely már nem tartozik szorosan a tárgyhoz. 

Néhány erkölcsi makszimát állít olvasója elé a méh életéből. 
A tíz rövid epigramma közül csak kettőt idézünk, az elsőt 
és az utolsót. A többi alapeszméje e kettő tanulságából fakad: 

„Méhe, viszszával, szolgál Embernek ; Egeknek, 
Gazda, te-is kaptsold dolgodat össze vegyest. 
Add-meg az Istennek, mi az Istent illeti, s azt-is 
Add-meg az embernek, mit szeretettel adhatsz."(56.1.) 

„Méhék méze gyakran, fulánkot is osztogat; ugy van; 
Mert nints édesség, mellybe ne lenne epe." (56. 1.) 
Valóban vannak a munkának a Pálóczi Horváth Ádám-

tól említett „facilitássai":89 költői hasonlatok, csattanós kife-
jezések, de vannak hibái is, különösen a verselés terén. 

Ami az anyag biztos kezelésén, a hasonlatokon és 
erkölcsi célzatú oktatásokon kívül feltűnik a mai olvasónak, 
az a népies íz, amely az egész művet átitatja úgy, hogy 
annak minden sora, minden szava, friss üdeséget, a magyar 
nép szeretetét, a magyar föld illatát árasztja. 

Nagy Jánosnak irodalmi működéséről egy nem alapos 
ismerője így nyilatkozott: „írásai irodalomtörténeti szem-
pontból csaknem teljesen értéktelenek, annál jelentősebbek 
azonban azért, mivel igazi élethű kifejezői a, kor szellemé-
nek." 90 E nyilatkozatnak első felére most nem felelünk, — 
egész értekezésünk ennek cáfolata, — s nem is ezért idéztük 
a mondatot. Nézzük azonban, hogy a Méhi gazdaságban 

89. Az idézetet lásd a 19—20. lapon. 
90. Pallos Kornél: XVI11. századvégi szerzetesíróink és a felvilá-

gosodás, Budapest, 1936. 15. 1. 



mennyiben, mivel nyilvánul meg a kor szelleme. S első 
lielyen a népiességét kell említenünk. Négy évvel előbb 
tette közzé felhívását Révai s íme Nagy az elsők között lép 
zászlója alá. S ez nem csak kortörténeti, hanem irodalom-
történeti szempontból is fontos valóság. Az eleddig csak 
lelkesedő s alkalmilag megnyilatkozó költő eljegyzi magát 
egy életképes áramlattal, élharcosa, népszerűsítője lesz. Ebben 
alkotja maradandó értékű műveit, s abban a pillanatban, 
amidőn hűtlen lesz hozzá — külső elkedvetlenítő okok miatt, 
— költői lendülete elveszti alapját, éltető talaját, kiszárad 
és soha többé nem nyeri vissza régi hangját. 

2. Az 1786-90 közötti néhány év a költői tehetség ki-
bontakozásának munkás négy esztendeje volt. Az agg poéta 
a baráti buzdítástól és kis munkájának nem várt sikerétől 
ösztönözve lázasan dolgozott. így történt azután meg, hogy 
1790 elején egyszerre két munkával jelent meg. Az Udvari 
Kátó és a Nyájas Múzsa azonban több szempontból külön-
böznek egymástól. Azonos vonás csak egy van : a költői mű 
eredetiségének és az irodalom céljának sajátos, egyéni fel-
fogása. Faludi Udvari emberének versbeszedését Nagy így 
okolja meg: 

„Első : hogy magamat mulatnám vers-faragással, 
Más : hogy nyelvünket több becsületre vigyem. 
Harmadik : hogy versbe foglalt intéseit elménk 
Könnyebben fogná meg, s ne felejtse eszünk." (14.1.) 
Ebből már sejthető, hogy mi volt ennek a műnek ren-

deltetése. A Méhi gazdaságban Pálóczi Horváthnak elsősor-
ban a verselés ellen voltak kifogásai. Valószínű, hogy ezt 
mások is szóvá tették. Viszont Nagy a sikereken felbuzdulva 
tovább akart dolgozni. így szükségesnek látta, vagy talán 
ajánlották is neki, hogy Faludi művén gyakorolja a verselés 
technikáját. Ő azonban a gyakorlatot már eleve Összekap-
csolta a magyar nyelv fejlesztésével is, vagyis már kezdettől 
fogva a nagy közönségnek is szánta. Ezért választotta Faludi 
művei közül az Udvari embert, amely ennek a kornak is 
kedvelt olvasmánya volt. Hogy a művet jobban megismer-



hessük, pillantsuk át az eredeti munka keletkezésének 
történetét. 

A 16. század elején Olaszországból, az urbinói udvarból 
indult ki az a szellem, amelynek már nem a középkor lo-
vagja volt az eszménye, hanem az udvari ember, aki azon-
ban még mindig hős, erős, jellemes, igazán nemes, de udvarias, 
finom a társalgásban, humánus. Ezt a nemes embert írja le 
Castiglione Boldizsár : II libro del cortegiano című művében. 
De amidőn a 17. században Machiavelli tanai kezdtek min-
denhová beszivárogni és a kis udvarok helyébe hatalmas 
királyok és fejedelmek udvarai léptek, a szellem is megvál-
tozott. „Most már nein az egyéni érték művelése és elismer-
tetése a cél, hanem a legfelsőbb kegy, magyarán a carrière." 
Ennek az eszménynek „ékes és édesszavu kifejezője : Grá-
cián Boldizsár, spanyol jezsuita, a XVII. sz. első felében."91 

Művének címe: Oracula manual y arte de prudencia. „Grá-
cián nem képet ad, mint elődje, — Castiglione — hanem 
maximákat,. . . melyek után igazodnia kell a feltörekvőnek".52 

Faludi Ferenc ezt a művet fordította le és adta ki 
1750—71-ig Bölcs és figyelmetes udvari ember címen, német 
és francia fordítások nyomán. Nagy János ezt a fordítást 
szedte versekbe. Próbálkozása irodalmunkban nem állott 
előzmény nélkül. Tudjuk, hogy a, 18. század elején Gyön-
gyösi István Czobor Mihály Charicliáját hozta új életre. Kor-
társai közül id. Ráday Gedeon hexaméterekben akarta átírni 
a Zrínyiászt, de csak az előljáró versekig jutott. Kónyi János, 
a strázsa-mester, rímes krónikává dolgozta át ugyancsak a 
Zrínyiászt. 

A mű három „századra" oszlik. Mindegyik száz-száz 
maximával ; a maxima áll egy tulajdonképeni maximából és 
a hozzáfűzött parafrázisból. Nagy munkája tehát abból állt, 
hogy a maximákat, amelyek a címet helyettesítik, változta-
tás nélkül átírta, a parafrázisokat pedig versbe szedte. Át-
dolgozása általában egyenetlennek mondható. Elméletben 
gondolat-átültetésre törekedett, de ezt a megvalósításban 
gyakran mellőzte. A gondolatok megritkítását abban az eset-

91. Marczali Henrik: A társadalmi eszmények történeti fejlődése, 
Budapesti Szemle, 1893. (74.) 13—16. 1. 

92. U. o. 17. 1. 



ben szívesen elnézzük neki, ha vele a megértetést akarta 
szolgálni. Azonban a pusztán kényelmességi szempontok, — 
amelyek nagyon sokszor észrevehetők, — jelentékenyen 
csökkentik az átdolgozás értékét. A szószerinti átültetéstől a 
versbeszedésnél sem idegenkedett. Pl. Faludi. „E kettőn 
mintegy annyi sarkokon fordul meg minden tökéletesség". 
Nagy: 

„E kettőn, mint két sarkon jár sorsa világnak 
E kettő nélkül járva te hátra maradsz." (I. 2.) 

Még pontosabban követte Faludit. Faludi: „A holnapit ma, 
és holnap az utóbbit intézd e l . . . Aki előre teként, azt ritkán 
éri valami véletlen történet". Nagy: 

„Holnapi munkádat ma, tanátsal, s utóbbit 
Intézd el, jól jár. a ki előre teként". (II. 50.) 

De ne gondoljuk, hogy csak elszórtan, kis mondattöre-
dékeket irt át Nagy szószerint. Egész maximákat is találha-
tunk, amelyeket az előbbi idézetekhez hasonló módon vett 
át. Ilyen pl. a II. 67. Azokat a „szörnyű oktalan vétkeket" 
sorolja fel, amelyektől az udvari embernek tartózkodnia kel:. 

Nem teljesen a szószerinti átvételre példa az I. 39., de 
élénken szemlélteti Nagy ragaszkodását Faludi szövegéhez. 
Gondolatról gondolatra halad s élénkítés végett legfeljebb 
hasonlatokkal bővítette. Faludi: „A természetnek alkotmányi» 
rendszerint mivel addig nevelkednek, javulnak, teljesednek, 
a míglen tökéletes korra jutnak. Ezen általesvén megint 
apadnak, fogynak és veszni indulnak. A mesterségeknek és 
tudományoknak munkái ellenben hovatovább mind feljebb 
és feljebb mehetnek. A válogató finom iznek mivolta azt 
hozza, magával, hogy ha mire számot tart akkor részesülhes-
sen benne, mikor szintén javában tapasztalja lenni." Nagy: 

„Mi terem földön, mind addig nő gyarapodva, 
Még tellyes voltát éri, s azonnal apad. 
Nő ember, nő fű, nő fáknak az ága, s gyümöitse, 
Ámde koros voltát egyszer elérve, rohad. 
A mesterségek, s tudományok dolga pediglen, 
Mindenkor fellyebb nő, s gyarapítja magát. 
Válogatott íznek szép, s ritka tulajdona, akkor 
Kapni mibe, mikor az szinte javára mene." (I. 39.) 

Általában azt tapasztaljuk, hogy túljutva a kezdet nehézsé-



ségein, mind könnyebben bánt a gondolatokkal. Míg az L 
és II. században gyakran akadtunk szószerinti átvételekre, 
addig a harmadik században már csak elvétve találkoztunk 
ilyenekkel. 

Iménti idézetünk már átvezet bennünket tömörségre-
törekvéséhez. Pl. Faludi: . . . „a fenhéjázó bátorság, tudo-
mány nélkül, önnön kárára erőlteti az embert : az értelem 
pedig szívbéli foganatos erő nélkül, tenyészetlen és meddő." 
Nagy : , 

„ . . . a bátorság ész nélkül semmire nem visz, 
S sziv nélkü meddőn szárad el éles eszed." (I. 4.) 

Faludi: „Nincsen a természetnek erejében olíy mindenün-
nen tekéletes alkotmány, mellyen valami éktelenség, és vad 
szin nem maradna, hogyha a gondos mesterség ezer kezével 
innen is, amonnan is tapogatván nem igazitana rajta." Meny-
nyire találóan tudja ezt Nagy egy sorba tömöríteni : 

„Természet mindég hágy le törölni valót." (1. 12.) 
A tömörségre — talán helyesebben így nevezhetnők — 

az egyszerűségre való törekvés néha öncélúvá válik. Kita-
gadja a gondolatokat is és így történik meg, hogy a Faludi-
nál megtalálható terjedelmes fejtegetésnek Írónknál található* 
megfelelője csak néhány distichon. Az az igyekezete tehát, 
hogy a fejtegetésnek csak a gerincét adja, nem ritkán a 
szűkszavúságba sodorja. Élénken szemléltető példa erre az 
I. 5. maxima, amely kb. egyharmada csak Faludi parafrázi-
sának. A gondolatcsonkítást néha maga is érzi, s hogy el-
leplezze, saját gondolataival, alanyi megnyilatkozásaival 
toldja meg, vagy hasonlattal fűszerezi. Ez utóbbitól meg kell 
különböztetni azt az esetet, amidőn a gondolatokat megtartja 
ugyan, csak a szemléltetés élénkítése végett fűz hozzá ha-
sonlatokat. Ezek a hozzáadások, betoldások mutatják, meny-
nyire egyéni módon kezelte Nagy még a más tanítását is. 
Ez is a költői tulajdon sajátos fogalmának következménye. 
Elsőnek említendő hozzáadásai a kezdősorok. Hogy a követ-
kező súlyosabb, nehezebb gondolatok iránt felébressze az 
olvasó érdeklődését, ilyenfajta sorokkal kezd: 
„Hop! ki vagyok? mi vagyok? nagy Tiszt vagyok,engemet illet. 
A becsület! Bölcs ezt ki ne mondja soha." (II. 5.) 
„Ments meg Uram nyelvek mérgétől! ments meg azoktól 



Kik nyelvek nagy határ ostora lenni szokott." (III. 28.) 
De nemcsak felkiáltással kezd. Hasonlatot is szivesen állít 
az élre : 

„Van, ki ajándékát nem igen sajnálja Leánytól 
Sőt nevet, és vigad, Lány ha reája tekint." (III. 24.) 

Legszembetűnőbb alanyi megnyilatkozása az, amidőn egy 
•egész maximát e két sorral intéz el: 

„Egy húron pendül az előbbeni Makszima evvel, 
Nem vesztek több szót, élj vele, s tudjad ide." (II. 24.) 

Ez egyszersmind bizonyíték eljárásmódja mellett, amelyet 
gondolat-áttételnek neveztük. Faludinál ugyanis ennek a 
maximának is van parafrázisa, de mivel gondolattöbbletet 
•nem jelent, fölöslegesnek tartotta még egyszer ugyanazt 
versbeszedni. De nem mindig ilyen szembeötlő átdolgozásán 
egyénisége. Pedig ez, ha elrejtve is, de ott van majd minden 
maximában. Mert nemcsak gondolatbeli többlettel alakítja ezt 
saját felfogásához, hanem ami erősebb az eredetiben, azt le-
tompítja, ami csak megbújva szégyenkezik ott, azt kiemeli 
s így egyénisége bélyegét rányomva alkotására, mindegyik 
maxima sajátos, új színt, új életet kap. De a maxima gerin-
cét is kettétöri, ha úgy érzi, hogy az élénkítés végett szük-
sége van hasonlatra. Ez néha azután szimmetrikusan osztja 
két részre a maximát. Első fele a tulajdonképeni magyará-
zat, — amelynek szemlélte tője a betoldott hasonlat, — s má-
sodik fele a magyarázatból és hasonlatból levont oktatás. 
Ilyen pl. az I. 41. 

„A ki igazságot nem akar meg bántani, és a 
Józan okosságot sérteni, óva beszéli. 
A mód nélkül nagy ditséret minden okosnál 
Tsak tékozlásnak tartatik, únja fülünk. 
Mert valamint sáfrány, s fű-szerszám hintve felesleg 
Étekre nem tetszik, sőt pökedelmet okoz: 
Ugy az igen nagy ditséret betsíiletnek az árát 
Veszti igen, s gyakran adna gyanúra okot, 
Sőt mindenre sokatmondó jelit adja, hogy eddig 
Még keveset látott, s nagy betse nem lesz utóbb." 
Leggyakoribb eset azonban, az, amidőn a maxima vé-

géhez csatol egy distichont, amely vagy a saját buzdítása, 
vagy éppen egyesszámban és első személyben a saját véle-
ménye. 



„A ki nein érzékeny, soha semmire meg sem-is indul, 
Azt igen-is jónak tartani szokta világ. 
Én pedig ezt jónak nem tartom, mert tehetetlen, 
És e féle igen-kába s otromba gyakran." (III. 66.) 
A hozzáadásoknál, elsősorban a hasonlatoknál nyílik 

alkalom megvizsgálni, hogy mennyiben maradt hű a népies-
séget megkedveltető program m jálioz. Saját hasonlatai majd-
nem mind a népi életből valók. Pl. : 

„Mert ha szilaj lovat is simítván győz meg az ember, 
Győzni az ilyent-is csak tapogatva lehet." (II. 43.) 
„Jó kotsis a lovait folyvást úgy hajtja szekérben, 
Hogy lova még hosszabb utra-is álljon elő." (If. 62.) 
Az eredetiből átvett hasonlatokat mindig határozottan 

megnevezett tárgyhoz, dologhoz, vagy személyhez kapcsolja. 
Faludi : „Némeiiy ember hasonló egy ollyan edényhez, melly-
ben elég vagyon, de keveset ád és nehezen." Nagy : 

„Vannak némellyek jó szűk tsutorához hasonlók, 
Mellyben bor lévén, fol y ki belőle kevés. 
S ami kevés folyik-is, nehezen folyik és nagy erővel, 
Ellenben másból több folyik, hogy sem elég." (III. 16.) 

A gondolat-elhagyásokról már szólottunk, de még nem 
jegyeztük meg, hogy ez éppen olyan eszköz, mim hozzáadá-
sai, hasonlatai. Ugyanazt a célt szolgálja : egyszerűbbé s így 
érthetőbbé tenni a szöveget. így Faludinak egy közepes nagy-
ságú parafrázisát, amelyhez hasonló hosszúakat tiz-tizenkét 
sorban szokott visszaadni, két sorban foglalja össze, elhagy-
ván annak bővebb magyarázatát, hogy a bölcs miért ne 
mutogassa természetadta fogyatkozásait: 

„Bölts ne jelentsd sebedet, mert roszsz akaróra találván 
Hol legjobban fáj, ott siet ütni reád." (II. 44.) 

De ezt még megtoldja egy csattanós, a népi életből vett 
hasonlattal : 

„Lóra neheztelvén lovas, ott zaklatja, szorítja, 
Hol gyengébb lévén bőre, megérzi hamar." (II. 44.) 

Erényei mellett azonban fogyatkozásait sem szabad el-
hallgatnunk. A tömörséggel szemben nem egyszer találkozunk 
felesleges bőbeszédűséggel. Faludi : „Könnyű megejteni a 



a madarat, ha röptében egyenes utat tart, nehéz ha csava-
rog, s ide is amoda is sebessen ellövellik." Nagy: 

„A puskás madarat könnyebben szokta le lőni, 
A mikor egy, s egyenes tzilon előtte repül. 
Ám de ha reptében tél tul tsavarogni találna, 
Áztat reptében földre le lőni nehéz." (I. 17.) 

Ez is mutatja, hogy Nagy bármilyen jól tudott magya-
rul, Faludi stílusának tömörségét nem mindig érte el. De 
kétségtelen, hogy hol a szókincsben, hol a mondatfüzésben 
felbukkannak Faludi stílusának nyomai. A Faludi-féle stílus 
Nagy nyelvének mintegy a főösvénye, amelyről egyszer Ba-
rótiék felé, máskor a népies felé tér le. Kifejezései néha 
meglepően rövidek, néha zsírosan népiesek, néha ellenben 
szinte értelmetlenek, annyira újszerű, azaz Barótit utánzó a 
szófüzése. Ez utóbbira több példát hozhatnánk, de csak né-
hányat mutatunk be szemléltetésül : 

„Néha felejtni valót leg-is inkább juttat eszünkbe, 
S a mit eszünkbe talál kellene tartni, felejt," (III. 26.) 

„Minden erőt azon egy munkába ki adni nem hasznos, 
Néha lehet Böltsnek tartani hátra mit azt." (II. 69.) 

„A szem most nem mint vannak, vagy folynak is a nagy 
Dolgok, hanem tsak mint látszanak, arrateként." (II. 29.) 
Amilyen változatos stílusa, épp olyan különböző ver-

selése is. Meglepően költői ritmikus sorok váltakoznak szinte 
prózai, mesterkélt sorokkal. Általában vigyáz arra, hogy egy-
egy gondolat megmaradjon a distichon határán belül. Élénk, 
„saját" hasonlataiban a zökkenő nélkül haladó sorok köny-
nyedén simulnak a distichon karjaiba. Általában azt mond-
hatjuk, hogy a Méhi gazdaság után itt már fejlettebb a rit-
musérzéke. A költőiségre való tudatos törekvésnek jele néhány 
alliteraciója : 

„Szint szinhez szabván (:ha kivált ő sorsa utóbb is 
Attól függne:) nyomán nyomdokit űzni örül." (I. 77.) 

„A ki okos, még a szélvész harag-habjait hánnya." (II. 37.) 
Tárgyalásunk folyamán eddig is többször említettük, 

hogy szerzőnk személye, egyéni jelleme, — lia néha csak 
rejtve is, de mindig ott áll a maxima mögött. S különösen 



ott érezzük meg, ahol a gondolat ellentétben áll egyénisé-
gével. Ilyen alkalom pl., amidőn a szertartátosságokról, kül-
sőségekről beszél az egyik maximában. Faludi általában te-
szi nevetségessé a mértéktelen udvariasságot s konkrétebb 
képpel csak ennyit említ : „Némelyek reszkető lábbal lép-
nek elő, mintha attól tartanának, hogy vagy ők ne vétsenek 
valakinek, vagy más nékiek." Nagy János leleménye azon-
ban ezt a képet ragadja meg, iróniájával kiszélesíti, s így 
szinte tökéletes a mértéknélküli udvariasság kipellengérezése, 
amely magyaros, józan szellemével homlokegyenest ellen-
kezett : 

„Nézd mint jőnek elő némellyek, ha messzire látnak 
Uri személyt, távul már fejek ingád, hajul. 
Hirtelenül fejeket leszegik, s majd köldököt orrok 
Éri, de két lábok meg meredve vagyon. 
Lépnek elé, s újítja megint fej az Udvari módot, 
Láb is alig földön tudja találni helyét." (II. 83.) 
Hazaszeretetét sem rejti véka alá. Faludi egyszerű so-

rát: „Gyakorlati embernek maga hazája mostohája. Az ott-
honos irigység sokat lenyomat" — így adja vissza : 

„Szint ugy édes Hazánk, s Országunk mostoha annak, 
A kit lépni elő, s menni szerencse nem hágy." (II. 98.) 
A papi lélek, a breviárumozó, zsoltározó pap is jelent-

kezik a műben. Ha apróság is, de minden esetre ószövet-
ségi kép valakit fej-lógatással, fej-ingatással gúnyolni: 

„Ellene támad irigy, azt fejt lógatva gyalázván." (III. 78.) 



II. K o r s z a k . 

Ha címet adnánk ennek a fejezetnek, ezt írhatnék: a 
költői fejlődés csúcsán. A kezdet nehézségeit legyűrvén, 
megtalálta költőnk azt a lírai formát, amely költői egyénisé-
gének legjobban megfelelt. Felért a fejlődés csúcsára. Az az 
eszmei irány, amellyel költői pályájának kezdetén eljegyezte 
magát, megtette kötelességét. Elvezette legsajátosabb terüle-
tére, a népdal-költésre. Ezen a virágos mezőn nyíltak költé-
szetének sokszínű, illatos virágai, amelyekből egy csokorra 
valót fűzött össze költeményes kötetében, a Nyájas Múzsában. 
A költemények jelentősége abban rejlik, hogy mint a tavasz 
első hírnökei, megkedveltették magukat szélesebb rétegben 
is s így előkészítői voltak a népies irány diadalra jutásának. 

A Nyájas Múzsa az Udvari Katóval egyidőben került 
ki a sajtó alól. A kötetet Zsolnai Dávid veszprémi kanonok-
nak ajánlotta, aki valószínűleg hozzájárult a mű kinyomta-
tásához is, amint a bé-mutató versekből sejthetjük: 

„ uj életem 
Te néked köszönöm ; 
Ugy szép öltözetem 
Köszönni nem szűnöm!" 

De nemcsak Zsolnainak, hanem „A nemes magyar nem"-nek 
is ajánlja verseit, akik „ösztönözték" versei kiadására : 

„Nemes származatok 
Drága jó Uraim ! 

Mit régen vártatok, 
Nagy jó Aszszonyaim! 

Im fényre botsátom 
Tsekély kis munkámat, 

S néktek-is ajánlom 
E nyájas Múzsámat." 

Kétségtelen, hogy ebben Révai hatását kell elkönyvelnünk. 



E hatásnak nyomait a kötet több helyén meg is találjuk. 
Már maga a kötet címe elárulja, hogy Révai példáján fel-
buzdulva merte kiadni ezeket a verseket. Révainak 1792-ben 
jelentek meg a Szerelem nyájaskodási című kötetben anak-
reoni dalok hazánk „szebb nemének" ajánlva, amelyeknek 
kézirata már 1790 előtt készen volt. Nem lehetetlen, hogy 
Nagy ismerte a kéziratot, hiszen Révaival jóbarátságban volt. 

A kötetben három csoportba vannak osztva a költemé-
nyek: 1.) Pásztor énekek, 2.) Rabner szatírái, 3.) Gúnyoló 
és más víg énekek. Ő így okolja meg e csoportosítást: 

„Több Pásztor-Éneknek 
A magyarázatját 

Révai könyvének 
Köszönöm: magzatját. 

Más külömbb ruhában 
Versem öltöztette, 

S mint szép lányt, uj búbban 
Élőtökbe tette. 

Rabner Szatírái 
Követik ezeket 

Mind az ő tsírái, 
Elhagyván többeket, 

Amellyek könyvében 
Nem igen tetszettek, 

És azért e könyvben 
Verst nem érdemlettek. 

A több Énekeim, 
Mellyek következnek 

Saját szüleményim, 
De tán meg köveznek 

Sok Dámák s Leányok 
Hogy őket gúnyolom, 

S mérges Oroszlányok 
Lesznek, hogy tsúfolom." 

Lássuk tehát először a pásztor énekeket ! Mindössze 
nyolc pásztor ének van a csoportba. „Révai könyvén" ennek 
Faludi — kiadását érti, Révai ugyanis Faludi „költeményes 
maradványi" első kiadásához hozzácsatolta Batteux érteke-
zését a „pásztor költésről"; Jenei Ferenc rövid tanulmányá-



ban azt írja, hogy ez az értekezés volt Nagynak ars poeti-
cája, a pásztor énekek megírásánál.93 Mi azt mondhatjuk, 
hogy nemcsak ars poeticája, hanem egyenesen forrása volt. 
Mert Nagy is nemcsak annyit ír, hogy a „magyarázatját 
Révai könyvének köszönöm", hanem „magzatját más kiilombb 
ruhában versem öltöztette". S így néhány éneknek prózai 
forrását meg is találjuk azokban a példákban, amelyeket 
Batteux szemléltetésül csatolt értekezéséhez. így Nagy régi 
módszerét vette elő ismét, magyar prózát átültetett versbe. 
Id. Rádai Gedeon gróf erről nem tudva 1792 máj. 10-én keit, 
Édes Gergelyhez intézett levelében, amidőn felsorolja a 
„pünkösdi legátus" által megküldendő könyveket, ezeket 
írja : 6.) Szabó János, szányi plébános versei. N. B. Itten a 
Gessznerből fordított két idylium: ugy mint a 3.~ik és 4.-ik 
igen jól van fordítva; A 6-ik pedig a 7-ik és a 8-ik Theo-
kritusból való fordítás ; hanem az első és a második origi-
nálisok. Az első céloz a redukált Paulinusokra ; úgy a 
tihanyi és szentmártoni apátur urakra."94 A másik eredetire 
vonatkozólag ő sem tudott közelebbi felvilágosítást adni, 
amely — mint később rámutatunk, — szintúgy szimbolizál, 
mint az első. 

Az első pásztorének Faludi hatását mutatja. Címe : Buj-
dosó pásztorok. A Révai-kiadta Faludi költeményei között 
találhatunk egy ilyen címűt: Kesergő pásztorok.95 Nagy 
pásztorénekében a szereplő pásztorok Mopszus, Tirzisz, és 
Mikon. Mikon, „bakonyi szénégető", Somogyi Dániel pannon-
halmi főapát, Tirzisz, a „birkák gondviselője" Vajda Sámuel 
tihanyi apát, Mopszus, „a szakállas ketskék őrzője", a pálo-
sok magyar provinciálisa, Gindl Gáspár. 

Nagy János mindkét eredeti pásztorénekében a Batteux 
meghatározta „vegyes német" választja. Maga is beszél és 
pásztorait is beszélteti. Az elsőnek színhelye a Bakony 

93. Jenei Ferenc: Irodalmi élet Győrött a 18. század végén. írod. 
tört. dolgozatok Császár Elemér 60. születésnapjára. —Budapest, 1934,134.1. 

94. Közölte Abafi Lajos, Figyelő, V. 360. 1. Érthetetlen előttünk, 
hogy Nagyot miért írja Szabónak : de kétségtelen, hogy róla van szó. 

95. Paintner Mihály hagyatékából azt a példányt használtam, a-
melyet maga Révai ajándékozott neki („Donum Editoris, cui Faludii 
Biographiam et quaedam Carmina suppeditavi, Paintner" — írja az 
első lapony. Ebben a könyvben Faludi említett versének címe alá írta 
Paintner: „az Exjezsuiták." 



erdeje, ahol Mikon szénégető él. Itt látogatják meg Tirzisz 
és Mopszus. A beszélgetés során elmondják egymásnak élet-
történetüket, panaszkodva Pánra, aki nyájaikat szétkergette. 
Szavaik nyomán megjelennek szemünk előtt a pápai pálos 
kolostor, a tihanyi apátság és a pannonhalmi főapátság kör-
vonalai. Mikon ez utóbbit, „pásztori tanyáját", így siratja el : 

„Ama magas hegyen nézzétek volt Tanyám ! 
Mellyet nékem hagyott az én édes Atyám! 
István volt a neve, és ő rendelt maga, 
Högy lennék után na Pásztorok oszlopa. 
Ebben a Tanyában Pásztorok dudálni 
Tanultak, és versent szépen furuglyázni, 
E hires Tanyából mentek más Tanyákba, 
Innen széledtek el sok tartományokba". (21. 1.) 

A költemény felépítése egyszerű. A pásztorok beszédjét 
ügyesen tudta érzékeltetni. Érezzük, hogy itt nem kötötte 
semmiféle szöveg. Tisztán s egyedül a magáét énekelte eh 
S azt mondhatjuk szerencsésen. Bár Faludi játékos versmér-
tékét nem követi, az elbeszélés természetes folyása azonban 
így is értékes, sőt a panasz néha elégikus hangja az állandö 
versformában még jobban kicsendül. Versmértéke alexandrin 
pár rímmel, amely, míg a költő beszél négysoros, de később 
a beszélő személyek szerint tagozódik. Ez az eljárása mind-
egyik pásztoréneknél. 

A Medve vásár című következő ének sokban hasonlít 
az elsőhöz. Szintén három pásztor beszélget, csakhogy Mop-
szus- és Tirziszhez most Koridon csatlakozik. Tirzisz egy 
medvével közeledik hozzájuk és elmondja: 

„Ingyen osztogatják most ez állatokat, 
Mellyek, amint mondják, okoztak károkat. 
Teli lett Medvékkel Pánnak tartománya, 
Azért-is illy oltsó az ő adománya. 
Mennyetek tsak hozzá, majd néktek-is juttat 
Örül ha szép móddal tőlük szabadúlhat". (24. 1.) 

S minthogy a medve, — mint Tirzisz beszéli — jó nyájőrző, 
Mopszus és Koridon is felkerekednek, hogy Pántol szerez-
zenek maguknak. Ez az ének is allegória, mint az első. A 
medvék a szerzetesek, akiket Pán, II. József, szívesen ad 
ingyen a püspöknek ; s ők nagy hasznukat veszik a „nyáj" 
őrzésében. 



Ennél az éneknél Nagynak csak a stílusát kell kiemel-
nünk. A nép beszédjét és az egyszerű pásztor gondolkodását 
itt még jobban tudja érzékeltetni. Míg az első ének alap-
hangja komoly, néha szinte elégikus, addig ez vidámabb, 
derűsebb. A medvékről Tirzisz így beszél : nem tettek azok 
semmi kárt Pán birodalmában, hiszen „vad almát, berkenyét, 
mogyorót" ettek, 

„S hol ebből ki-fogyták, talpokat-is nyalták, 
Jó etye-petyével a nyált visszafalták". (26. 1.) 

A harmadik és negyedik pásztorének Gessner két idill-
jének Révai fordítása nyomán való versbeszedése. Ez a két 
költemény a legsikerültebb alkotása a pásztorénekek között. 
Rádai Gedeon már idézett levelén kívül, egy másik helyen 
is megemlíti e sikerült átírásokat. „Én erről a német autor-
ról (Gesner) azt tartom, hogy ámbár még a több görög és 
deák vers nemekbe a régieket el nem értük, de az eclogák-
ban való kedvességre és nyájasságra vala nézve Geszner 
mind Theophrastust, mind Virgiliust felülhaladja, némely 
eclogáit a szányi plébános igen szépen fordította versekbe".96 

Az első címe: Az el tévelyedett vadász. Esinesz, a va-
dász, eltévedt az erdőben és Menalkás pásztor vezeti ki az 
erdő sűrűjéből. Jutalmul a vadász hívja gyönyörű városi 
.palotájába, de Menalkás nem hagyja el kis tanyáját. Pénz 
sem kell neki. De nagy örömére a vadász nekiadja vizes-
kulacsát. Ha összevetjük e költeményt Révai fordításával, 
szembetűnő az az élénkség, az a könnyedség, amellyel 
Nagy anyagát kezeli. Az ő átírása előtt volt már a magyar 
irodalomban Gessner idilljeinek egy jelentős fordítása, Ka-
zinezyé.97 Kazinczy fordítása kétségtelenül művészi, de a 
részletekben Nagy néha felülmúlja. Amellett, hogy ragasz-
kodik Révai szövegéhez, nem egyszer annyira elragadja a 
lirai hangulat, hogy művészileg messze felülkerekedik elő-
dein. Költőnknél érezzük a pásztorok beszédjében az egy-

96, 1792 márc. 30-án. Közölte Abafi L. Figyelő, V. 357. J. 
97. Gessner Idyliumi, Kassa, 1788. — Toldy Ferenc szerint e for-

dítást jellemzi az „egyszerű, keresetlen, s mégis a köznapin felül emel-
kedő, nemes, bájos, hajlékony beszéd, a kifejezések szerencsés megvá-
lasztása, különösen a festésekben, e kellemes fűzés, muzsikai folyása a 
nyelvnek, s az egészen elömlő költői szin a legszebben irott könyvvé 
teszik." (Kazinczy Ferenc és kora, I. Pest, 1859. 108. 1.) 



szerű lelket, a természet életét. Annyira bennélünk olvasá-
sakor a pásztorok egyszerű életében, hogyEsinesz csalogató 
beszédje sem érne el eredményt, pedig ugyancsak kívána-
tosan hívogat: 

„Jer velem pásztor, jere a városba, 
Hadd itt a kunyhódat, lakj az én házomba. 
Szalmás kunyhó helyett laksz ott Palotába, 
Meg nem akad hajad sehol-is az ágba; 
Mert márvány oszlopok tartják a házamat, 
Felyhőkkel versengő magas palotámat. 
Jó bort ihatsz nálam, és arany pohárból, 
Jó izű étkeket ehetsz ezüst tálból, 
Jere velem pásztor, jere a városba, 
Hadd itt a kunyhódat, lakj az én házamba." (30. l.)1 

Hogy láthassuk, mennyire nem végzett Nagy haszontalan 
munkát, amidőn versbe szedte Révai fordítását, idézzük Ré-
vai és Kazinczy fordításából e néhány sort: 

Gessner: „Mein braunes Mädchen ist schon, du solltest 
sie sehen, wenn sie mit frischen Rosen und einem bunten 
Kranz sich schmückt." 

Révai: „Szép az én barna Leányom. Tsak látnád,mikor 
magát friss rózsákkal, és tarkásan egybe köttetett koszorú-
val felfűzi." (232. 1.) 

Kazinczy: „Szebb az én barna kedvesein. Látnád tsak 
mikor friss rósát s virág koszorút tesz fekete hajára." (Id. ki-
adás 72. 1.) 

Nagy: „Hej! szép az én lányom, ha szinte barna-is, 
Szépen illik reá a rózsás párta-is, 
A domború melyén két három virág szál, 
Aranynál, selyemnél, s gyémántnál szebben áll." 

(32. 1.) 
Nem köti a szöveghűség. Benn él a hangulatban. Az into-
náció, amely kétségtelenül népdal hatásra emlékeztet, — lí-
rai lendülete annyira elragadja, hogy elvetve a szöveghűség 
elvét, két új sorral tökéletesíti a képet, amely így teljes 
egészet alkot. 

A másik Gessner idill átírása sajnos nem ilyen sikerült. 
Fillis és Kloe enyelkedése a tárgya. Az egyszerű tartalom, 
a szinte csak egyetlen érzésre (szerelem) tekintő anyag nem 
tudta úgy felhevíteni, mint az első éneknek összetettebb ér-



zése. Költői ereje néha fel-felcsillan ; sokszor azonban ép-
pen olyankor hagyja el, amikor kedvező alkalom nyílott 
volna kibontakozására. 

Ráday nem említi, hogy Nagy honnét vette az V. pász-
torének tárgyát. Révai illetőleg Batteux tanulmánya azonban 
erről ís felvilágosít hencünket. Moschos görög pásztorének-
költő idillje van ellőttünk a világirodalomból jól ismert tár-
gyával: Európa szűznek elragadtatásával. A közismert mito-
lógiai történetet minden különösebb siker nélkül írta át 
versekbe. 

Az utolsó 3 idill Theokritosé. Az Óriás című Polyphemos 
kyklopsz nagy szerelmét beszéli el. 

A Pásztor versengés és A halászok című két idillje 
Theokritosnak nyolcadik és XXI. eklogái. Az első Dafnisnak 
énekével vívott győzelme Menalkás felett, az utóbbiban pe-
dig egy szegény halász álmodik nagy gazdagságról. Mind-
kettőben híven követi Révai fordítását, nem riadva vissza 
szószerinti átvételektől sem. 

Összefoglalva észrevételeinket megállapíthatjuk, hogy 
költőnk nem tudta továbbfejleszteni a pásztorének műfaját. 
A színvonal, amelyet Faludi idilljei megteremtettek, nem 
emelkedett, ellenben némelyik helyen süllyedést tapasztal-
hatunk. Az énekek értékének ingadozása Nagy fejletlen íz-
lésével is magyarázható. Egyrészt nem tudta kiválasztani az 
önmagukban legértékesebb darabokat, másrészt nem mindig 
találta meg azt az érzést, amely lírai egyéniségének legjob-
ban megfelelt. Fejletlen irodalmi ízlése mellett itt is hátrá-
nyára volt az irodalom céljának általa is elfogadott kitágított 
köre, amely szerint minden jó, csak magyarul legyen írva. 
Bessenyei programmját ő száz százalékig megvalósította, 
nem gondolva arra, hogy így igazi költői babérokat hajít el 
magától. Pásztorénekei tehát általánosságban nem egyebek 
néhol művészi stilisztikai gyakorlatoknál, amelyek átlendí-
tették az egyéniségének legjobban megfelelő műformába, 
amelyben költői pályájának legértékesebb alkotásai fakadtak. 

A Nyájas Múzsa második csoportját a Rábener-féle 
„gúnyoló versek" teszik. Ha csak Nagy kijelentését vennők 
figyelembe: „Rabner után", arra kellene gondolnunk, hogy 
németből fordította. Pedig tulajdonképen itt is a régi mód-
szerét követte ; meglevő magyar fordítást dolgozott át versbe. 



Császár Elemér is említi ezt: „A kényelmes plébános való-
jában nem magát az eredeti német szöveget fordította, ha-
nem a könnyebb végét fogva a dolognak, az Sz. S. J.-tól 
magyarul tolmácsolt szatírákat foglalta versbe."98 Ezt az ál-
lítását Császár nem bizonyítja, ezért szükségesnek tartjuk, 
hogy tárgyalásunk folyamán erre is kitérjünk. Egyenlőre 
csak azt bizonyítjuk be külsőleg, hogy Nagynak már a mű 
megírásakor birtokában volt az a fordítás, amelyből átköl-
tötte szatíráit. A végrendeletéhez csatolt könyvlistából tudjuk, 
hogy halálakor megvolt. Arról, hogy már 1790 előtt meg 
lehetett könyvtárában, Füskuti Landerer Mihálynak egy tu-
dósításából győződtünk meg.99 Ebben felhívja a kiadó kö-
zönségének figyelmét a második, ezután megjelenő kötetre; 
egyúttal közli azoknak névsorát is, akik már előfizettek. 
Ezek között találjuk Nagyot is. A Hiradásból továbbá azt is 
megtudjuk, hogy e második kötetben „Rabner gunyorjai" is 
benne vannak. Tehát Nagynak már 1786-ban birtokában volt 
e könyv.100 De hogy nemcsak birtokában volt, hanem egye-
nesen ebből dolgozott, azt az egyes szatírák ismertetésénél 
példákkal fogjuk igazolni. 

A 15 szatíra a kötetben irodalmi érték szerint sorako-
zik. Az első a legjobb, minthogy tárgya (ruházat, új módi 
ostorozása) szerint ez felelt meg költőnknek legjobban. A 
következők gyengébbek; de itt is jobbak a 2 . -6 , mint a 
6.—15. Az utolsó 10 szatírának sablonos ízét úgy látszik ő 
is érezte, mert itt próbált frissíteni olyan kifejezésekkel, 
amelyek jogosan hívták ki Szaicz támadását. 

Az első szatíra címe : A ruházatról. Tartalma nagyon 
egyszerű. Valaki, aki kiváló érdemeket szerzett a közélet 

98. A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. 
(Ért. a ny. és szépt. kör. XXII. : 7.) Budapest 1913. 37. 1. — Ebben az 
idézetben csupán a „kényelmes" kifejezéshez kell megjegyzést fűznünk. 
A Cat. Prov. Austriae Soc. J. pro anno 1767. című kézirat szerint Nagy 
dános c s a k magyarul tudott. 

99. Megjelent Pozsonyban, 1786- ápr. 1-én. A pannonhalmi könyv-
tárban az 1784-es Magyas Hírmondó utolsó lapjához bekötve találtuk. 
32. 1. 

100. Teljes címe: Rabuernek szatírái vagyis gúnyoló beszédei. 
Gellertnek egy vígjátékával egyetemben. Fordította SZ. S. J., Pozsony, 
Füskuti Landerer Mihály, 1786. Az Sz. S. J. monogramm mögött Császár 
(i. m. 37. I) Szláv Sándor István állapítja meg. Helyesbíti e nevet Simái 
Ödön. Szerinte Szlavniczai Sándor István a fordító neve. (Faludi hatása 
Sándor Istvánra, Magy. Nvelv, 1915. 158. 1.) 



terén, de „paraszti" (ó-divatú) ruhát visel, ruhája miatt nem 
tud bejutni a gróf úrhoz, amikor ugyanakkor egy ostoba, de 
divatos ruhájú embert nagy hajlongásokkal fogadnak. Ké-
sőbb, az előbbi ember új-módi ruhában visszatérve, hasonló 
udvariasságban részesül. Ezek után magasztalja a szabókat, 
akik a „mai" kiváló embereket készítik. Könnyedén kezeli 
Nagy az előtte levő szöveget. Itt ott belelopja saját gondo-
latait, amelyekkel egyénivé s egyszersmind hazaivá teszi a 
szatírát. Az előadás élénk. Úgy érezzük hogy itt az újmódi 
ellen szóval-cselekedettel küzdő hazafi gondolatait olvassuk. 
Azokat ostorozza, akik abban a hiszemben élnek, „hogy a 
boldogulás áll a szép érdemben." Nagyon szellemesen, ele-
venen, könnyed stílusban írja meg köszöntését egy „érde-
mes köntösben" megjelenő ember előtt: 

„Uri ruhájának legkisebb szolgája! 
Arany sujtásának vagyok küszöbfája! 
Örvendek, hogy látom, Uri öltözetét, 
És szép köntösének drága prémezetét. 

Ajánlom magamat Uri ruhájának, 
Nagy grátziájában most vart subájának, 
Tsodálja a Haza e drága köntösét, 
Térden magasztalja annak nagy érdemét. 

Nagyságod ruháját a Nagy Isten tartsa ! 
Számos esztendőkig minden rántzát nyújtsa ! 
Hazánk örömére ! Királyunk hasznára, 
A köz-jónak kivánt szaporodására." (89. 1.) 

Érdemes összehasonlítanunk azzal a szöveggel, amelyből e 
jóízű köszöntést megszövegezte. S egyszersmind látni fogjuk, 
hogyan értelmezte Nagy az átköltést : „Alázatos szolgája 
Uri ruhájának, örvendek, hogy szerentsém légyen tisztelnem 
sujtással ki-hánnytt uj öltözetét. Magamat továbbra is aján-
lom vont arany munkájának Uri grátziájába. Az egész Haza 
tsuclálja gazdag köntöseinek nagy érdemeit. Az Ur Isten szá-
mos esztendőkig tartsa Nagyságod bársony subáját. Kirá-
lyunk hasznára, köz-jónk előmozdítására, kedves hazánk 
örömire." (144. 1.) 

„Azok ellen, kik ámbár magok vétenek a Házasság vá-
lasztásánál még-is minden fogyatkozást az Egekre vetnek, 
mondván : A Házasságok Mennyekből rendeltetnek" címe a 



második szatírának. Ez is még a sikerültebbek közé számít-
ható. Egyáltalán nem szolgai átdolgozás. Sőt mintha egyes 
részeknél már csak emlékezetből élne. Nem mondja el 
mindazt, amit forrásában talált, hanem ügyesen áthidal egyes 
részeket, összefoglalván a gondolatokat egyes strófákba, így 
a gondolatfolytonosság és a szöveghűség megmarad és még-
sem kell feleslegesen szószaporítóvá válnia, S kétségtelen, 
ahol keze szabadabban mozgott, ott élénkebb a nyelve is. 
így tulajdonképen egy Imllámzás az egész költemény. Hol 
magasra szökken, hogy hirtelen leereszkedjék a próza ne-
hézkességébe, hol vidám könnyedséggel lejt költői lendülete. 
Hogy mennyire köitői tud lenni néha, érdemes összehason-
lítanunk forrásával, amelyet nem mondhatunk gyarló fordí-
tásnak. 

„Hódító szemeddel meg győzted lelkemet, 
Ne-is kínozd tovább megsérült szivemet. 
Ajakid bibora, két gömbölyű kezed, 
Ha nevetsz, artzádon kelő két kis vermed, 
Fogaidnak hava, nyakadnak harmatja, 
Szivemet már egész halálig zaklatja." (96. 1.) 

Sándor István : „Ő hóditó szemeiről, bájoló tekintetéről, a 
nevetés közben ábrázattyán elő-termő vermetskéiről, ajakai-
nak bíboráról, gömbölyű kezeinek tsak nem vakító haváról 
tészi szólását", (152. 1.) Nem sokkai utána szószerinti átvé-
telével ilyen prózai tud lenni: 

„A fiatal rendnek társalkodásában, 
Mellyet most engednek ifiuságában, 
Merő erőszaknak találtatik módja, 
S ezt illendőségnek világ lenni mondja". (100. 1.) 

Miután az író kifejti, hogy a boldogtalan házasságok 
megakadályozása céljából legjobb lenne, ha a fiatalok nem-
csak a bálteremben ismernék meg egymást, áttér a „szép-
ségre tekintő" házasságokra. A III. szatírából veszünk egy 
idézetet, amely megcáfolhatatlanul igazolja, hogy Nagy csak 
a fordítást használta. Sándor István ugyanis elfelejtett egy 
mondatot lefordítani, s így ez Nagynál is elmaradt. 

„Mivel ez melyét untalan feszíti, 
Rövid pihegéssel lélekzetét veszti ; 
El vész orrának is illendő állása, 
Fitos lessz, s két szeme lészen baglyok társa." 



Sándor István : . . , „mivel az ő mellyét mind untalan kife-
szíti, az ő orra elveszti az ő ülendő állását, és fitossá i észen, 
az ő szemei nagyobbakká lesznek mintsem kívántatnék".(168.1.) 

Rabener pedig : . . . „weil sie ihre Brust beständig her-
vorpresst; ihre Unterlippe senkt sich, und sie kann die 
Zäne kaum bedecken; ihre Nase verliert die richtige Stel-
lung, und tritt in die Höhe; ihre Augen werden grösser,als 
sie seyn sollten".101 

A IV. szatíra az előbbi ajánlatához még azt a „józan 
tanácsot " fűzi, hogy a lányok anyja tíz évenként festesse 
meg magát, hogy a férj láthassa, milyen lesz a leendő fele-
sége 40, 50, 60, . . . stb. évés korában, amint ezt az író 
egyik barátja megtette. Majd áttér a „haszon fejébe szer-
zett" házasságokra az V. szatírában. A pénzért kötött há-
zasságokat és a szívükre „taksát" szabó agglegényeket 
gúnyolja. 

A VI.—XV. szatírák a boldogtalan házasságok szemlél-
tető példái. Mindjárt az első fölé írja az egész csoportnak 
'Címét : „Némelly balgatag házasságoknak egybehordása. 
mellyek az egek szám-adására köttettek össze \ Irodalmilag 
igazán csekély értékű elbeszélések, amelyeknek unalmát 
csak itt ott szakítja meg néhány élénkebb sor. 

A VI. Mennig Boldizsár uramnak szerencsétlen házas-
ságát, a VII. és VIII. Szaft doktor két házasságát beszéli el. 
Ez utóbbinak a halál utáni vágyakozását ügyesen felhasz-
nálja az orvosok gúnyolására. A kilencedik, amely az „os-
toba leánynak választásától" riasztja el a házasulandókat, 
így kezdődik: „Más, kinek neve nincs, ezt olvasta könyv-
ben'4 . . . Pedig ugyancsak van neve a fordítónál is, de a 
magyar fülnek nem nagyon kellemes : „Slav Zebedeus egy 
bizonyos tudós könyvben ezt olvasá" . . . A X. Pinzel Bálint 
ostoba fogadalmát ismerteti. Elhatározta, hogy azt a leányt 
veszi feleségül, aki egyik vasárnapon először megy a temp-
lomba. Házassága természetesen szerencsétlen lelt. A követ-
kező szatíra „néhai Márton mester" esetéről szól, aki csak 
azért vette el feleségét, mert Krisztinának nevezték. A XIV.-
ben egy kapzsi „Tutor", hogy magát az akasztófától meg-

101. G. W. Rabener : Satiren 4. Theil, 4. verbesserte Auflage. Wien, 
Johann Thomas Trattner, 1776, 247. 1. 



mentse, szép leányát akarata ellenére erkölcstelen gyámfiá-
hoz adja feleségül. A léha gyámfiú külföldi utazásával kap-
csolatban felhasználja az alkalmat, hogy az ilyen hazafiakat 
kigúnyolja. 

„Meg-is kell vallanunk Hazánk szégyenére, 
S külső Nemzeteknek a ditséretére. 
Hogy látnak több szeles s bolond ifiakat 
Hazánkból, hogy sem mint jó gavallérokat." (153. 1.) 

Az utolsó példa Baki Vilmos házasságáról szól, aki „szemér-
mes" asszonyt választott ki magának, de aki a valóságban 
olyan erkölcstelen volt, hogy Baki kénytelen volt egyedül 
más városba költözni. 

A Rabener-féle gúnyoló versekhez csatolt Nagy egy 
Toldalékot, amelyben a Szany szomszédságában levő tónak 
eredetét mondja el tréfás hangon. Címe : Egy Gatya-Tó ne-
vezetű Halas-Tóról, a melly azért neveztetik így, mert a 
gatyának a. formáját viseli. Vénusz istennő egy alkalommal», 
megtréfálta Marcal vizi Istent. Míg ez a Rábában fürdött^ 
amelynek istennője iránt Venus szerelemre gerjesztette; 
„gatyáját" kiterítette a közeli rétre s 

„Halas tóvá tészi vizzé változtatván, 
Vizzé vált két szára, sziget az iilete, 
Madzagot kákóbói mutat kerülete". (165. 1.) 

Az eleven tréfálózó hang könnyeddé teszi az elbeszélés 
menetét. Ez a hang a derűs öregkor humora, s egyúttal 
Nagy János igazi hangja. Ahol ez csillan ki, ott költői ihlete 
intenzívebb, nyelve frissebb, elbeszélése lendületesebb. Ennek 
hiánya von le a szatírák értékéből, viszont „saját szülémé-
nyiben" — mint látni fogjuk, — ez az értékelem. 

A Nyájas Múzsa utolsó csoportját alkotják a „gúnyoló 
s más víg énekek." Műfajukat a címben meghatározza : éne-
kek ; mi így mondhatnók : népies dalok. Találunk bennük 
népies modort, népi alakokat, népdal motívumokat s ennek 
ellenére dalai nem népdalok, hanem csak népies dalok. Ezt 
az állításunkat tárgyalásunk folyamán minden egyes lépés-
nél igazolni fogjuk. Egyelőre csak utalunk Horváth Jánosnak 
erre az általános megjegyzésére: „E Révairól elnevezhető 
korszak műköltészetének uincs még „népdal"-műfaja, hanem 
van Faludira támaszkodó „ének"-műfaja, amelybe azonban, 



kedvező körülmények között olykor már bele-bele csendül 
a népi dal hangja."102 Mint láttuk Nagy ezt a 29 éneket gú-
nyoló és vig énekeknek nevezte. Tárgyalásunkban az ő fel-
osztását követjük. 

Gúnyoló éneke kilenc vac. Tárgyuk az új módi egy-egy 
különösen szembetűnő újdonságának ostorozása. Kigúnyolja 
a festett arcokat, a „búbos és kalapos fejér nemet" a buffánt 
(krinolinos szoknya), az ok nélkül felfogadott dajkákat, a 
„gyűrűk sokaságát", az „Ala-Dubitza nevezetű pántlikát", a 
,,mód nélkül tubákoló nagy orrot" és a kozák táncot. A tar-
talom nem egészen új, a hang azonban már nagyon merész. 
Nem azért, mert bátran fel mert lépni az újdonságokkal 
szemben, hanem mert itt már a triviális, a már egyenesen 
erotikus kifejezésekben sem tompította hangját. Az erős gúnyt 
megértjük a hazáját szerető férfi kifakadásából, de az eroti-
kumra nem taíáiunk mentséget, mert ez mindenképen feles-
leges. Nem tartjuk szükségesnek felsorolni néhány példát e 
felesleges szó kimondásból, csak utalunk a 18. század szerel-
mes verseire, amelyek részint ismeretlen „mesterektől" írat-
tak ; aki ezeket ismeri, az Nagy János költeményeinek ero-
tikumáról is fogalmat alkothat. 

A szatírák — ha e főhibájuktól eltekintünk — külön-
ben nem méltatlan alkotásai költői tehetségének. A gúnyos 
hang, amely mindegyikben uralkodik, nem egyszer komi-
kummá fokozódik, sőt néha már ironikus. 

A dajkákról szóló énekben éleseu támadja azokat a 
dámákat, akik a kis kutyájukkal többet törődnek, mint a 
gyermekükkel. Már szinte naturalistának mutatja magát a 
?,mód nélkül tubákoló nagy orról" írt szatírájában. Csak egy 
strófát ízelítőül : 

„Az orrának két kávája 
Mint a kémény rút, füstös ; 
Köz-megyének tsoroszlyája, 
Szőrös, gubás, s oily fürtös, 
Hogy gyapjából ostor telne, 
Vonyogóval tépheted, 
Annyi tsöpű vagyon benne, 
Hogy puskába töltheted." (231.1.) 

102. A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bpest, 1927. 
56. 1. 



Ezek a szatírák külsőleg is szorosabban együvé tartoz-
nak. A versforma mindegyiknél ugyanaz : a 8 + 7 szótag-
számú periódus megkétszerezéséből s összerimelésével kiala-
kult strófaszerkezet, amely a 18. századvég népies énekszer-
zőinek kedvelt strófája volt. Nagy két-két ilyen strófából 
alakít egy nyolc soros versszakot. Valószínűleg nem saját 
alkotása ez, hanem Faluditól vette át, akinek két ilyen szer-
kezetű költeménye is van (Szerencse, Szakácsének). De míg 
Faludinál bizonyos trochaikus lejtést észlelhetünk, addig Nagy 
teljesen a magyar ritmusra játsza át énekeit. Nagynál e for-
maváltoztatás azonban nem a tartalom kívánta újítás. Hiszen 
a tartalomban megegyezik a Rabenertől átírt szatírákkal 
amelyeknél ugyancsak nagy szeretettel ragaszkodott az 
alexandrinhez. Nem egyéb tehát mint a, divatos strófaszer-
kezetnek felkarolása. 

A szatírák közé soroltuk még egy énekét, amely azon-
ban több tekintetben különbözik az előzőktől. A kozák tánc 
kigúnyolása már közelebb áll lírai alkotásaihoz, mint a sza-
tírákhoz. A versforma is más. Két 14-es és két 15-ös sorból 
páros rímmel alakított strófa. Az élénk hang, az állandó 
frisseség, a közvetlen szemlélet s nem az emlékkép inspirá-
cióját tételezi fel. Ez a versforma azonban nem nagyon fe-
lel meg a költemény tartalmának. Az ütemek ingadozása a 
14-es sorokban érezhetően felbillenti a strófa egyensúlyát. 
Se Faludi, sem Amadé e strófát nem használta. S hogy nála 
mégis megtaláljuk, fel kell tételeznünk, hogy valamilyen dal-
lam volt előtte, — valószínűleg a kozák tánc nótája, — amely-
nek idegen ritmusát nem tudta zökkenő nélkül átvennni. 
Ezt a feltevésünket erősíti meg az a körülmény is, hogy nála 
is csak itt fordul elő. Mindezek ellenére mégis népszerű volt 
ez az ének, mert három énekgyűjtőnk is felvette énekébe. 
Jankovich Miklós: Nemzeti dalok gyűjteménye, VIII. 139. 
ének (150. levél), Vass János versgyűjteménye 1791—1809. és 
a Magyar Énekek című kézirat.103 Vass minden változtatás 
nélkül átírta a, verset. Jankovich másolata már több figyel-
met érdemel. Címet nem írt. Az első és utolsó strófa nála is 
változatlan. De a két középsőt átalakította. Mindkettőben a 

103. Mindhárom a N. Múzeum könyvtárában. Jelük: Quart Hung. 
173. ; Act. Hung. 161. ; Quart. Hung. 177. 



14-es sorokat 15-re egészítette ki, így a homogén sorok üte-
mezése általában szilárdabb lett, bár egy alkalommal hiába 
fáradozott. Hasonlítsuk Össze e két szerkezetet! 

Nagy: „Egyik lábát magassan hányja veti a legény, 
Társa pediglen búsúl, mint kövesse ezt szegény: 
De csak járja, és nem bánja, ha lebeg-is a szoknya, 
Iparkodik, pötzkölődik, szakad tzipő, harisnya". 

Jankovich: „Egyik lábát jó magosan hányja veti a Legény, 
Leány pedig azon búsúl, mint kövesse azt szegén; 
De csak járja és nem bánnya, ha lebeg-is a szoknya, 
Iparkodik, pótzkolódik, szakad czipő, harisnya". 

Verseinek egy következő csoportja már nem szatíra, de 
még nem is dal. Amíg az előbbiekkel iükább Faludihoz csat-
lakozik, addig e 10 verse Révainak hatását mutatja. Révai-
nak német minták után költött énekei voltak Nagynak ihletői 
és részint forrásai is. Kissé azonban eltért tőle. Mert míg 
Révainál az ilyen költemények tartalmuk szerint is inkább 
játszi énekek, addig Nagy nem felejti el sohasem a, megfe-
lelő erkölcsi tanulságot is levonni a természeti képekből. 
Noé galambjának és hollójának történetéhez ilyen tanulsá-
got fűz: 

„Ilyenek most Udvaroknál 
Sok Nagy Tisztek, s Udvarlók, 

Hollók laknak Nagy Uraknál, 
Éhesek, és fondorlók ; 

Kik ha talán kiküldetnek, 
Hogy megnézzék javokat, 

Ottan mást nem cselekszenek, 
Ha nem töltik hasokat." (205. 1.) 

A XIV. és XV. éneke Venusról szól. Itt van a legszo-
rosabb kapcsolatban Révaival, akinek Kupidóról írt költe-
ményeiből (Szökevény Kupidó, Kupidó éneket kér a költő-
tő)) több gondolatot átvett. 

E tíz verse formájával az előbbi kilenc szatírához csat-
lakozik. Strófája a Faluditól örökölt 8-j-7-es sorok kombiná-
ciójából alakult strófa. Ugyanez a legtöbbször Révainál is, 
de az ő játszi könnyedségét Nagy nem mindig tudta utá-
nozni. Kifejezései nyersebbek, technikája erőltetettebb. 

Az idáig ismertetett költemények nem sok újat hoztak 



a pásztorénekek és a Rabener-féle szatírák után. Következő 
néhány költeménye az, amely magasan kiemelkedik egész 
irodalmi munkásságából. Mielőtt azonban e dalok mélyebb 
vizsgálódásába bocsátkoznánk, meg kell ismernünk a népdal-
költészet e korbeli állapotát. Azt mondjuk, „hogy e korszak-
ban a dalköltészet terén tudatos népiességről alig, csak 
magyarosságról, s a népdallal legfeljebb esetleges érintke-
zésekről lehet szó".104 Vagyis a „népdal"-t mint műfajt e 
kor költői még nem ismerték. E műfaj fogalmában három 
jegyet ismerünk : 1. személytelen jelleg, 2. igénytelen modor, 
és 3. életszerűség. Ahol e három jegy együtt megvan, ott 
beszélhetünk tiszta műnépdalról. E kor költői idáig még nem 
jutottak el. Hol egyik, hol a másik jegyre akadnak rá ön-
tudatlanul, néha egyszerre kettőre is, s nem egyszer hajlan-
dók vagyunk egy-egy dalukat tiszta műnépdalnak elfogadni, 
annyira megközelítik ez ideált. De legtöbbször a külsősé-
gek tévesztenek meg bennünket, amelyekben szeretik korunk 
dalköltői a népdal lényegét látni. Tehát amit ők „éneknek, 
vagy ritkábban dalnak neveznek, az jó részt korábbi, ma-
gyaros műköltői hagyomány (Faludi, Amadé) folytatása, s 
csak elvétve támaszkodik népi dallamokra."105 Versalakban 
is távol állnak a naiv gondolkodás- és kifejezés-módhoz 
lagjobban illő strófaszerkezetek alkalmazásától. Leggyakoribb 
a különnemű sorfajokból alakított strófa, de mindjobban 
kedveltek lesznek az egyneműekből szerkesztett egyszerű 
szerkezetek is. Egy ideig virágoznak még az u. n. rokokó 
strófák, — közös jegyük a terjedelmesség, — amelyek egyé-
nek és alkalom szerint a legváltozatosabb alakot veszik fel. 

Ez utóbbi strófaképletet Nagy egy alkalommal használja : 
„Az álnok szeretőnek megismerése" című genre dalában. 
Dalolója egy szerelmes legény. Az Amadéra emlékeztető 
terjedelmes strófa 12 sorból áll a háromsoros refrénnel együtt. 
Két 8-ast követ három 5-ös, majd négy 8-as s végül a három 
5-ös sorból álló refrén zárja le a strófát. Ez az egyetlen verse, 
amely szorosan kapcsolódik a rokokó-irodalom formahagyo-
mányába. A népiesnek egyáltalán nem mondható strófaszer-
kezetből diszharmonikusan cseng ki a csalódott falusi legény 

104. Horváth János, i. m. 89. 1. 
105. Horváth János, i. m. 90. Î. 



sóhaja, aki így is elárulja, hogy a száutás-vetésen kívül a 
gáláns költészetről is hallott már valamit. A dal olvasásakor 
tüstént feltűnnek a naiv gondolkodásnak néha durva kifeje-
zései, amelyek igazán nem illenek a műköltői versformába. 
Ez a diszharmónia az élményszerűségében valóban lírai han-
gulatot elkülöníti a jó dallal és az e korban divatos „nép-
dalától is. 

Két nagyon kedves és sikerült da!a következik : A ha-
bozó szív és a Panasztévő leány. Az előbbi énekkel szem-
ben ez a két dala, hatalmas lépést jelent az igazi népdal 
felé. Az első egy szerelmes ifjú éneke. Nem tudja, hogy két 
szerelmese köziil melyiket válassza. Elsősorban a dal sze-
mélytelen jellege tűnik szemünkbe. A szerelmes ifjú pilla-
natnyi hangulata énekli el itten habozását nem a közönség-
nek, nem egy olvasótábornak, hanem önmagának, hogy köny-
nyitsen szívén. Vagyis életszerű az élmény, életszerű a dal 
is. S ezt az illúziót még fokozza a naiv előadásmód, a népi 
gondolkodás pongyola gondolatfűzése. Egyszerű versforma, 
a hatos sorok ügyes elrendezése, a harmadik és hetedik so-
rok összegező zárószerepe csak kiemeli a naiv előadást. Ezt 
erősíti a rímek elhelyezése is. Képlete: a a b c c d b. Amadé 
is használja a hatos sorokból alakított strófát (XIII), de Nagy 
itt felülmúlja mesterét. Nála a rímek művészi elhelyezése az 
egynemű sorokat jobban összefűzi s az egész strófa szilár-
dabb lesz. Mintha külsőségeiben is túltette volna magát az e 
korban megkívánt sablonokon. Egy alkalommal használ me-
taforát, de ezt is ügyesen részelteti az élmény líraiságában, 
sot. a dal második felében vezérmotívumá teszi s ettől köl-
csönzi a megoldást s így a dalhatás művészi eszközévé teszi. 

„Mint a tenger habja 
A habokat tolja, 
Ezért-is, azért-is 

Nints nyugta lelkemnek." 
Ezt a képet alkalmazza magára a daloló. Bár csak az első 
három sor folytatja e kép kibontását, de annyira hatalmában 
tartja gondolatát, hogy végül nagyon ügyesen egy záró-
sorral visszatér erre a képre, már egészen kiszélesítve, s 
evvel partot ér a lírai hangulat is. 

„O szivem habjai, 
Szélvész vitorlái 



Már tsendesedjetek ! 
És vagy egygyikének, 
Vagy más szereltemnek, 
Akármellyikének 

Partjára vessetek!" 
A népdal-küszöb hiányzik nála. Cselekvőleg lép fel. Felkiál-
tással és kérdéssel intonál: 

„Nagy Isten ! mit tegyek ! 
Vagy már mihez kezdjek ?" 

Ez az aposztrofálás azonban már a negyedik sorban lírai 
elmondássá válik. Lendület csak az utolsó strófa emeltebb 
hangjával tér vissza, hogy záróakkordok nélkül hirtelen vágja 
el a dal áradását. Feltűnő, hogy milyen ügyes a népi gon-
golatfűzés pongyolaságának érzékeltetése a kifejezések is-
métlésével : 

„Két szép közt tsak egygyet 
Vehetek, nem többet, 
Mert egygyet, s nem többet 

Engednek Istenek!" 
A panaszt tévő leány már több tekintetben különbözik 

A habozó szívtől. Itt ugyanis a leány már nem egyedül sze-
repel. A költő, — vagy bárki más — felteszi a kérdést: 

„Mi bajod van én hugotskám ? 
Szomszédságban Angyalotskám! 
Fohászkodol, nincs határja 

Bús gondolatidnak ; 
Szomorkodol, nagy az árja 

Könnyhullatásidnak ?" 
Erre szólal meg a leány s elpanaszolja, hogy szomorú, mert 
apja is, anyja is gátolják szerelmében. A játszi finomság, 
emely a panasz eléneklésénél az amúgyis dallamos formá-
ban mutatkozik, legnagyobb érdeme Nagynak. Az első vers-
szak kérdésére a leány már a másodikban megadja a kime-
rítő választ: 

„A szerelem gyötri szivem 
Éjjel-is, nappal-is; 

Mert gátolják a szerelmem 
Anyám-is, apám-is." 



S így a következő két strófa talán feleslegesnek tűnik fel? 
Nem ! A „gátolás" fogalmában megkapaszkodik, ennek újra-
említésével szorosan hozzáfűzi a harmadikat az előzőhöz. 
Sőt megerősíti egy metaforával (a tűz a szerelem tűze), 
amely viszont egy strófán belül nem tud kibontakozni ; ma-
gához ránt tehát egy negyediket, hogy végül a hasonlat 
következményével visszamutasson önmagára : 

„Láttam én már nem egy tüzet, 
Mellyet hamu eltemetett, 
Azért mégis tsak tűz vala 

Az hamu alatt-is, 
Én szivem-is esztet vallja, 

Ha mindjárt vesztek-is." 
Annak ellenére, hogy e dalban népi alak szerepel, s a naiv 
népi gondolkodásnak megfelelően fejezi ki magát a költő, 
hogy nyelve az „átlag" nyelv, azt kell mondanunk, hogy az 
előbb megismert „népdal"-tól több dolog elválasztja. Csak a 
legfőbbet említjük, a versformát, amely két nyolcas sornak 
és két 14-esnek összefűzéséből áll, de úgy, hogy a 14-eseket 
egy 8-asra és 6-osra bontja fel. A felmondásnál jól érezhető a 
harmadik és ötödik sorok rímjeinek sorközépi rím szerepe: 
s ez a rímmel játszogatás eleven hangot, tiszta dallamosságot 
kölcsönöz a strófaszerkezetnek. Sem Faludinál, Sem Amadé-
nál, de Révainál sem található meg ez a dallamos versforma, 
vagyis ez Nagynak saját alkotása, tiszta, magyaros ritmusá-
val együtt. 

Már találkoztunk egy verssel, amelyben Nagy a táncról 
énekel. Lelkes barátja volt a táncnak, mert írt róla egy má-
sik nótát is; egy éneket pedig „a straszburgi tántznak nótá-
jára" alkalmazott. Sőt a farsangról szólóban is ezt emlegeti. 

A táncról szóló dala egyike a legsikerültebb „népdalá-
nak" olyan értelemben, amilyenben azt a kor egy figyelmes 
műköltőtől megkívánta. Erről írja Horváth János, hogy a 
„táncra buzdító népies dalok valóságos ősének tekinthető."106 

A mozzanatos jellegű dalkezdés: „Nosza legény a tántzba!" 
— ennél a dalánál is mindjárt a lírai hangulat közepébe 
ragadja az olvasót. Ez a heves nekilendülés mindenegyes 

106. I. m. 65. 1. 



strófa elején megismétlődik, ha nem is olyan erővel, de 
legalább is még durvább népiességgel. A hangulat csak a 
strófa utolsó sorában lanyhul meg mindig egy kicsikét: „Ez 
az élet gyöngy élet!" — sornak ismétlésével; de ez a pihe-
nés csak annyi, míg a táncos kipihegi magát, s mind jobban 
nekihevülve, mindig nagyobb kedvvel járja. Figyeljük csak 
meg így van-e? 

„Nosza legény a tántzba, 
Itt a leány szedd rántzba, 
Ugrasd, forgasd, mint orsót. 
Köszöntsd reá a korsót. 
Ez az élet gyöngy élet! 

A sarkantyúd zörögjön, 
Fényes patkód dörögjön, 
Kezed, lábad mozogjon, 
A lejtőre hajuljon, 
Ez az élet gyöngy élet ! 

Ahol a szép menyetske ! 
Noszsza neki vén ketske ! 
Vond a tántzba, jól járja, 
Tarát, farát riszálja, 
Ez az élet gyöngy élet ! 

Te-is tsípás vén banya, 
Világ meg únt Asszonya, 
Menny közikbe, vigadjál, 
Egygyet kettőt ugorjál, 
Ez az élet gyöngy élet!" 

Horváth megjegyzi: „Kár, hogy . . . két (utolsó) strófájában 
ez is eldurvul a Faludi-féle „Nincsen neve" módjára."107 Mi 
azt hisszük, egyenesen ez az oka, hogy eldurvul, mert Nagy-
nak kétségtelenül az „agg-lant" lebegett szeme előtt, amidőn 
dalának „vén ketskéjét"trjellemezte, hiszen még kifejezéseket 
is vett át (tarát, . . .). Teljes egészében idéztük ezt a költe-
ményt, hogy lássuk, milyen Nagynak az a dala, amellyel 
annyira megnyerte az énekgyűjtök tetszését. Mert mindegyik 
jelentősebb gyűjteményünkbe belekerült. Így a Váczi énekes-

107. I. m. 66. 1 



gyűjtemény í. darabjába (1799) ilyen címmel: Ének a Tántz-
ról (56. sz.). Jankovi-ch is érdemesnek tartotta felvenni a 
Nemzeti Dalok Gyűjteményébe, (VI.—VIII. 33. ének, 37. le-
vél). Erdélyinél (Népdalok és mondák, II. 217. 1.) két első 
versszaka egy idegen harmadikkal a III. 78. lapján is le van 
nyomtatva. Jankovichnál is találhatunk egy kis változtatást. Ő 
a strófák végén nem elégszik meg egy sornyi lélegzetvétel-
lel. Hozzácsatolja: „Mellynél szebb már nem lehet."108 A dal 
versformája közel jár a későbbi népdalköltőktől szívesen 
használt strófaszerkezethez (öt 7-es sor). Amadé (XXVIII. és 
CXXX1I.) is, Faludi (Útravaló) is költött ilyen versformában. 
Amadé az ötsorosat használja, de a rím elhelyezése Nagy-
nál ügyesebb. 

A straszburgi táncnak nótájára írt dala Bundás Geci 
és Dudás Kati szerelmi története három strófába tömörítve. 
Együtt aratnak. Látja Geci, hogy Kati milyen serényen szedi 
a markot. Beleszeret. 

„El mennek a Plébánoshoz, ki hirdettetnek, 
Kiket Isten összveszerzett, meg is esküsznek." 

A kedves szerelmi törtéuetnek nincs épen dal formája 
(13-asokból alakult 6 soros strófa.) S valóban nem is egyéb, 
mint rövidebb elbeszélő költemény. Megtalálható még : Váczi 
Énekesgy. I. db. (1799) 14. sz., Jankovich VI.—VIII. 32. ének, 
46. lev. és Erdélyi III. 272. ének, 163. lap.,ü9 

A már Amadénál is divatos duett Nagynál sem marad 
el. Ilyen a Pápa városát ditsérő bakonyi leány. Minden stró-
fa elején egy-egy kérdést ad fel Jutkának : 

„Bakonyi Jutka hol valál ? 

Bakonyi Jutka, szépek-e Pápán az új tornyok? 

Bakonyi Jutka, még azt-is: a Templom mint tetszik?" 
míg végre kibújik a szeg a zsákból, hogy miért kérdezős-
ködik olyan nagy szorgalommal : 

.108. Természetesen nem gondolunk arra, hogy ezt ő végezte el. 
Valószínűleg így hallotta énekelni valahol. 

109.. Inkább csak mint érdekességet említjük meg, hogy Pálóczi 
Horváth Ádám már 1788-ban írt egy „érthetetlen" éneket a „Staszburger 
Nótára". (Holmi, 218—19. I.) Az ő strófaszerkezete azonban annyira 
„változatos", hogy nem nem gondolhatunk (csak ebből) arra, hogy 
Nagynak talán mintája volt. 



„Bakonyi Jutka jövel hát, lakjunk mi-is Pápán!" 
A népi alakok szerepeltetésével „elég ügyesen sejtet meg a 
dal mögött egy . . . kis szerelmi történetet s a belső for-
mának is némi strófánkint ismétlődő ritmusával".1,0 A vers-
formája ennek is új. Két 14-es közé foglalt 13-as, megerő-
sítve egy 6-sal, A második 14-es két 7-esre van felbontva.. 
Ez a dal is egyike volt Nagy legkapósabb dalainak. Megta^ 
lálható : Váczi Énekesgy. I. db. (1799) 13. sz., Jankovich VI.-
VIII. 42. é. 46. lev. és a Magyar Énekek című N. Múzeumi 
kéziratban 14. 1. Erdélyi I. 391. 1. a hosszú sorokat széttör-
delve hozza. 

Horváth János idézett könyvében (65. 1.) felhívja az 
olvasó figyelmét arra, hogy „Kazinczy Örpheusában (1790. 
393. 1.) Molnár János kanonoktól van közzétéve egy „Er-
délyi Kármenta" c. vers, mely feltűnő formai rokonságot 
mutat Nagy János e versével. Strófakezdő sorai : „Szittyái 
Klára hol voltál? Budán a tornyok közt." Kérdés: „Van-e 
közük egymáshoz ? Vagy közös mintájuk volt ?" Kutatásaink 
alapján csak az elsőre tudunk határozott feleletet adni. 
Nincs közük egymáshoz, hiszen mindkettő 1790-ben jelent 
meg. S ha nagy előbb érintkezésben lehetett is Molnárral, 
—- igazolni nem tudjuk, — versét a Bakonyi Jutka megírásakor 
nem ismerhette. Molnár János verse ugyanis az Orpheus 
márciusi számában látott napvilágot, míg a. Nyájas Múzsá-
ról március 2.-án már azt jelenti egy „érdemes hazafi", 
hogy sajtó alatt van.111 Kétségtelen azonban, hogy kellett 
lenni közös mintájuknak. Ennyi hasonlóság mind a külső, 
mind a belső formában véletlenül nem történhetett.112 

Még két énekkel kell megismerkednünk. Az egyik 
genre-kép (A kesergő tzigány), a másik tréfás hangú ének 
a Fársángrul. Az előbbinek nemcsak a szereplője népi alak, 
hanem a hangja is teljes mértékben az. Sőt azt mondhat-
nók, hogy parasztos. Egy cigány énekli el szerencsétlen 
sorsát, önmagát is kigúnyolva. Meg van ebben az énekben 
a népdalnak majdnem minden külső követelménye, néhány 

110. Horváth János i. m. 64. 1. 
111. Hadi és más nevezetes történetek, 1790.276. 1. 
112. Molnár János Kárraentája cím nélkül és Szapora Margit sze-

replővel megtalálható Erdélyinél (l. 393. 1.), de a 11 versszak helyett 
csak hat van itt. 



belső is, csak egy hiányzik, a művészi tudatosság. Az egy-
szerű versformában (hat 6-os sor) fellelhető a naiv gondol-
kodás, az egyszerű gondolatfűzés, a kifejezés—ismétlés; ta-
lálunk metaforákat, erősebb szólamokat, értelemnélküli tánc-
szavakat, de hiányzik a művészi erő, amely ezeket egységbe 
folgalná, irodalmivá emelné. Sebestyén Gyula a Váczi Éne-
kesgy.-t ismertetve (Ethnográphia, 1913.), A Kesergő tzigányt 
(20. sz.) „félnépinek" (109. 1.) nevezte (akkor még nem tudta, 
hogy Nagy János költeménye; helyesbít Ethnográphia, 1916.) 
Megtalálható még a Magyar Énekek c. N. Múzeumi kézirat-
ban is. 

Az utolsónak hagyott énekről (a Fársángrul) Sebestyén 
Gyula igy ír : „Azt hiszem a 6. számú népies ízű irodalmi 
termék, a Farsangi Ének szintén utat talált a néphez, ha 
ugyan ezt az utat már a váczi Énekes Gyűjtemény Első Da-
rabjának megjelenése előtt meg nem járta."113 „Népies ízű", 
vagyis amit mond és ahogyan mondja, népies, de mégis in-
kább csak jókedvű versbeszedése a farsang örömeinek, s 
nem pillanatnyi lírai hangulat szülötte. Megtalálható : Váczi 
Énekesgy. 6. sz. „Farsangi Ének" címmel (kiadta Sebestyén 
Gy. Ethn. 1913. 109. i.) és Jankovichnál (VI.—VIII. 38. é.,42. 
lev )114 Az ének külső formája ismét új versforma. Igaz, hogy 
8-as és 7-es soroknak kombinációja ez is, de itt előbb van 
négy 7-es, erre két 8-as következik s ez után kapcsolja a 
táncszósort. 

Kicsit hosszasabban tárgyaltuk Nagy énekeit, mert úgy 
véljük, irodalmilag itt alkotott legmaradandóbbat. Ezeknek 
az énekeknek akadt egyedül visszhangja egész irodalmi mű-
ködésében, arait az énekesgyűjtemények átvételei igazolnak. 
Sőt éppen ezek alapján feltételezhetjük azt is, hogy néhány 
a nép ajkán is élt.115 

A Nyájas Múzsa utolsó lapjain még három költeményét 

113. A váczi Énekes Gyűjtemény, Ethnográphia, 1913. 109. 1. 
114. Jankovichnál az utolsó strófa hiányzik, amelyben Nagy a 

kártyázást is a farsang örömei közé számit ja. 
115. Pázmándi Horváth Endre kéziratban fennmaradt Keverék 

(III. füzet) című énekgyüjteinényében Nagynak a következő énekeit ta-
láljuk meg : Kozák Tántz, Az Álnok Szeretőnek meg-ismerése, A Ke-
sergő Tzigány, A Fársángi mulatság, A Tántz, A Búbos és Kalapos Fe-
jér Nemről, A hirtelen való Fel-emelésről, A Buffánról, Bakonvi Leány. 
(A M. T. Akad. könyvtára, Régi és üjabb írók kéziratos művei, V. 121. sz.) 



találjuk meg. Ezek közül kettőről tudjuk, hogy külön lenyo-
matban már előbb megjelentek. Az egyik A füredi vizi nim-
fának keserves panasza, amelyben a balatonfüredi forrás 
rendezését sürgeti, tehát propaganda vers. A másikat a 
Szent Korona hazahozatalának örömére és II. József halá-
lára írta. (Az öröm és szomorúság váltják egymást) A mos-
tani magyar írókhoz s kivált poétáknak társaságihoz című 
terjedelmesebb költeményében a magyar nyelvnek felkaro-
lását sürgeti s kárhoztatja az íróknak egymással való harcait. 

A Szaicz Leóval vívott polémia kettétörte Nagy költői 
pályáját. A szerencsésen megtalált úton gyalázkodások nél-
kül nem mehetett volna tovább. Az ember, a költő gondol-
kodásán győzedelmeskedett a papé, aki irtózik mások meg-
botránkoztatásától, még akkor is, ha ennek végső oka nem 
a saját, hanem a mások egyéni gyengesége. A tavaszi virá-
gok kivirultak, de a tavaszutó virágbaborulása, a nyár me-
lengető érlelése elmaradt. A Nyájas Múzsa magánosan illatozó 
virágcsokor maradt Nagy költészetében. Új utakra, új ösvé-
nyekre tért, amelyek már csak lefelé, a völgybe vezették. 
De ha semmi mást nem írt volna, csak a Nyájas Múzsát, 
akkor is megérdemelte volna, hogy nevét ne takarja a fele-
dés homálya. 



Ili. K o r s z a k . 

Abban a pillanatban, amidőn hűtlen lett költőnk a né-
piesség eszméihez, költői pályájának emelkedése megszűnt. 
A Nyájas Múzsát és az Egyiptomi Józsefet időben csak 
néhány hónap választja el egymástól, irodalmi érték szem-
pontjából azonban évtizedek. Űj műformával próbálkozott, 
amely azonban az ő szempontjából évtizedekkel való vissza-
kanyarodást jelentett. A századforduló irodalmi forrongásá-
ból az első lépést visszafelé e drámával tette meg a század 
irodalmában burjánzó alkalmi költészet felé. Az elhagyott 
útra többet sose tudott visszatérni. Költészete elsekélyesedett, 
a vágtató idők rohamában elmaradt, s a költőt elérte a fáj-
dalmas emberi sors, elfelejtették. 

1. Az 1790- 91 évek a nagy események kora. 11. József 
halála után 11. Lipót uralkodása lehetővé tette a nemzet 
szabadabb életét. Tróufoglalásakor elismerte Magyarország 
különállását, alkotmányát és a nemzet szabadságait s ezzel 
elhintette az engesztelődés magvait. Ehhez járult még az is, 
hogy megkoronáztatta magát s hogy fiát, Sándor Lipótot, a 
rendek kérésére kinevezte nádornak. 

Sándor Lipót már előbb megkedveltette magát a magya-
rokkal. Mint ifjú még Olaszországban is magyar ruhában 
járt mindig s Bécsben is szívesen eljárogatott a magyar 
kancellária üléseire.116 így már 1790 derekán, az országgyűlés 
összehívása előtt, általános volt a nemzet kívánsága, hogy 
Sándor Lipót legyen a nádor. Nagy János, aki nemcsak a 
megye életében vitt élénk szerepet, hanem a politikai élet 
egész folyamát igazi hazáját szerető lélekkel figyelte, öröm-
mel ragadott tollat, hogy a népszerű főherceget mint palatí-
nust üdvözölje. A „magyar országi palatínusnak tiszteletére" 
Egyptziai József címmel drámát írt. 

116. Mályusz Elemér : Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790—1795. 
(Fontes históriáé Hungaricae aevi receutioris), Budapest, 1926. 38—39.1. 



Sándor Lipót nov. 12-én tette le nádori esküjét. Tehát 
Nagy drámájának november előtt kellett megjelennie, még 
pedig szeptemberben vagy októberben. A „Hadi és más ne-
vezetes történetek" 1790. aug. 17. napján kelt levele utolsó 
lapján ugyanis ezt a hirdetést olvashatjuk : „Győri könyváros 
Streibig Urnái . . . most vagyon sajtó alatt eggy örvendetes 
játék, ily cini alatt : Egyptziai József, melynek szerzője 
Főtiszt. Nagy János, Szanyi Pleb. Ur."n7 

A dráma keletkezésének egyik oka tehát Sándor Lipót 
nádorráválasztása volt, akinek megválasztásában „mindnyá-
jan eggyeztünk", írja Nagy."8 

Önkéntelenül is felvetődik az a kérdés, miért éppen 
drámával ünnepelte az új nádort? Miért nem írt inkább köl-
teményt? Elődeinél inkább csak arra látott példát, hogy 
ékes szavakkal alkalmi költeményben ünnepelték jótevőiket, 
barátaikat. Hogy ezí megérthessük, lássuk hogyan állt drá-
mairodalmunk illetőleg színészetünk ügye az 1790. évben ! 

II. József önkényes rendeletei felrázták a nemzetet 
álmából. A visszahatás kezdetben csak politikai volt. A me-
gyék tiltakozása a központosító törekvések ellen. A nemzeti 
nyelv intenzivebb védelme csak két évtized múlva indult 
meg. Ebben a korban mindössze néhány lelkes írónk érezte 
meg a fenyegető veszedelmet. Majd amikor 1790 jan. 28-án 
II. József alkotmányellenes rendeleteit visszavonta s a Szent 
Koronát is hazaküldte a nemzetnek, a nemzeti eszme aka-
rata ellenére is mindjobban terjedt. Az a lelkesedés, amely-
lyel a Szent Koronát Győrött, Esztergomban és Budán fo-
gadták, visszhangra talált az ország legtávolabbi részében 
is. Nagy is így ír: 

„Az egész Magyar tér, 
Örömében vidul, 

Hogy kintse viszszatér, 
Szemlátomást újul. 

Lehet jó jelekből 
Nagy jót jövendölni, 

Viszsza tért kintsünkből 

117. II. 216. 1. 
118. Fels. Herceg Leopold Sándornak, Magyar-Ország Kedves Pa-

latínusának halálakor. Magy, Hírmondó, 1795. II. 303. L 



Bátran reményiem: 
Hogy bizony feltámad 

A magyarok napja, 
Mivel már-is hasad 

Koronán hajnala. 
Üdvözlégy angyali 

Ősi szent koronánk." (Nyájas Múzsa 272. Î.) 
Ez a lelkesedés azonban már mélyebb nyomokat hagy 

az ébredő nemzet lelkében. Mind bátrabban és sűrűbben 
kezdik íróink hangoztatni a magyar nyelv fontosságát, s az 
ennek kiművelésére felállítandó Akadémiát. De mind jobban 
fáradoznak a nemzeti játékszín felállításán és drámairodal-
munk fejlesztésén is. A Mindenes Gyűjtemény 1790.10. száma 
egyenesen ki is mondja : „A magyar Komédiáknál nints eggy 
jobb eszköz nyelvünk gyarapítására és a jó Ízlésnek kiter-
jesztésére." A Hadi és más nevezetes történetek 1790. márc. 
2-i számában ezt olvashatjuk: „A Posoni és Pesti T. T. Ne-
vendék Pap Uraknak munkás hazafiságokat jobban elő nem 
adhatjuk, mintha a Mindenes Gyűjteménynek Bold. Assz. Hav. 
23-án költ darabjából ezen . . . sorokat iktatjuk ide : „Egy 
levelet sem lehetne talán ugy közrebotsátanunk, a Posoni és 
Pesti Pap nevelő házban tanuló nemes ifjaknak ditséretek 
nélkül, ha mind ki írnánk, amit ezek a kedves hazafiak anyai 
nyelvünk gyarapítására elkövetnek." S hogy mi volt az, 
amivel nyelvünk gyarapítását annyira előmozdították, a foly-
tatásban megtaláljuk: „A Posoni T. T. Növendék Papok, 
ezen esztendőben két magyar vígjátékokat készítettek ; egyi-
ket: A Nevelők; másikat: Az öreg fösvény nevezet alatt."119 

A pozsonyi kispapok lelkes munkájába a győri szemi-
nárium növendékei is bekapcsolódtak. Ők is több darabot 
mutattak be divatos szerzőktől, elmellőzve a régi iskola-
drámákat.120 

A folyóiratok és hírlapok buzdítása mellett a magyar 
írók is megszólalnak. Kazinczy a dráma érdekében Orphe-
usában és Hamletje előszavában emeli fel szavát, majd Bá-
róczy Sándor a Védelmeztetett magyar nyelvben. Decsy Sá-
muel Pannóniai Féniksze határozottan állást foglal a nemzeti 

119, 1790. I. 277. Î. 
120. Jenei F. i. h. 120. L 



játékszín érdekében, bár elsősorban ő az Akadémia fontossá-
gát hangsúlyozza. 

Minthogy a közfelfogás a magyar nyelv ügyét ennyire 
összekötötte a dráma müvelésével, önként adódott Nagy Já-
nosnak az a terv, hogy drámával is dolgozzék azon, amin 
eddig verseivel fáradozott. 

A „játéknak mivoltát" a szerző röviden összefoglalja 
müve elején. 

„Két rendbéli álma vala Fáraónak, 
A hires Egyptus Ditső Királyjának; 
Melly azon egy dolgot képzele előre, 
Szükségnek s bővségnek volt Jövendölő je. 
Más Böitsek hasztalan fáradoztak ebben, 
Törték az eszeket hüyelyezésében, 
József Jákob Fia lett Magyarázója, 
Elrejtett titkoknak igaz meg-mondója. 
Azért király után második Személynek 
Tétetett Országban Fő Gondviselőnek; 
József Vitze Király lőn, kitől Asenet 
Putifár Pap Lánya Hitvesül vetetett." 

A játék három „végezés"-ből áll. Asenet bevallja apjá-
nak, hogy Józsefet szereti. Kéri apját, támogassa ügyét a 
Fáraónál, hogy József felesége lehessen. Alig hogy Asenet 
eltávozik, megérkezik a pap öccse, Putifár vezér. Méltatlan-
kodva panaszolja el bátyjának, hogy a Fáraó nem őt, hanem 
egy jött-ment idegent akar alkirálynak kinevezni. Bátyja 
csillapítja, megígérvén neki, hogy a Fáraót igyekezik erről 
lebeszélni. A megjelenő Fáraónak el is mondja aggodalmait. 
De megzavarja őket Asenet, akit azonban atyja megakadá-
lyaz abban, hogy a Fáraó előtt felfedje József iránti szerel-
mét. Szomorúan marad magára. József megjelenése csak 
sulyosbítja fájdalmát. Azt gondolja ugyanis, hogy itt az alka-
lom szerelmét felfedni József előtt. Ő azonban félve, hogy 
valami megrontó „szirénnel" van dolga, sietve távozik a Fá-
raó után. Asenet éneke kíséri: 

„Egek ! tisztán égő szívnek, 
Pártfogói legyetek ! 

Engem ölébe Józsefnek 
Szerelmesen tegyetek ! 



Ő-is viszont, hogy szeressen 
Mint Asenet szereti; 

Senki gátat ne vethessen, 
Mert igaz szív vezeti." (I. végzés.) 

Ismét csak a Fáraó udvarában vagyunk. Az ország 
előkelői előtt foglalja el József hivatalát. De előbb áldoznia 
kell Szerapisnak és Isisnek. Az istenfélő férfiút azonban még 
a Fáraó sem tudja erre rávenni. A Fáraó gondolkodási időt 
ad neki s elküldi. Míg az uralkodó egyedül töpreng a várat-
lan akadályon, megjelenik Putifár vezér. Átadja a Fáraónak 
fővezéri hivatalát, mert ő már nem tudja megfékezni a ka-
tonákat, akik fellázadtak József megválasztása miatt. De a 
Fáraó még rosszabbat is hall. Putifár pap hírülhozza, hogy 
az ország előkelői is elégedetlenkednek. így számára se 
marad más, hogy a nagyobb bajt elkerülje, fájó szívvel bú-
csúzik Józseftől. József elindul Kánaánba. Asenet sírva megy 
atyjához. Vigasztalja: „. . . mihelyest Királyi Helytartó lé-
szen József magam is rajta lészek, hogy élete párjának el-
jegyezzen." (IL végezés.) 

Amasis a pohárnokok mestere felfedi a Fáraó előtt, 
hogy a katonákat Putifár vezér, az ország előkelőit pedig 
Putifár pap izgatta fel József ellen. Putifár vezér is jelenti, 
hogy az elégedetlenkedőket úgy ahogy sikerült lecsillapítania. 
A Fáraó egyenlőre nem említi neki, hogy tudja álnokságát. 
Összehívja az ország előkelőit szavazásra. Míg szavaznak, 
megérkezik József, kit Amasis hivatott vissza katonáival. A 
Fáraó előtte nyitja ki a szavazó-ládát,. Egyhangúlag Józsefet 
akarják az ország nagyjai. A Fáraó most elérkezettnek látja az 
időt, hogy a két Putifárral leszámoljon. József könyörgésére 
azonban megbocsájt mindkettőnek. Ekkor érkezik meg Ase-
net. József először hallani sem akar róla: „A kit én Jegye-
semnek veszek, egy Istent imádjon velem ! Ezt ha tseleked-
heted, itt a kezem." 

Asenet: József! a te Istened az én Istenem! Azt imá-
dom ! Annak leszek a tisztelője, tsak te légy kalauzom." 
József: „Légy üdvözlött kedves Jegyesem." De ezzel még 
nem fejeződött be a játék. Putifár pap felvilágosítja a közön-
séget, hogy a Fáraó II. Lipót királyt, József a palatínust, Ase-
net Hazánkat „képezi." Mindegyiket megéljenezik. Majd így 
fejezi be beszédét : „Nosza most egy Magyar Tántzot Legé-



nyék! Ide Méltóságos Urak! Ide Méltóságos Asszonyok! 
Szabad a Tántz ! Szabad a Vigasság !" (III. végezés.) 

A dráma elolvasása után önkénytelenül vetődik fel a 
kérdés: vájjon iskoladráma-e ez, vagy világi dráma? A mű 
Önmagában nem tud erre megnyugtató feleletet adni. Köze-
lebbről meg keli ismernünk a kor drámatermését. 

Azt mondhatjuk, hogy az a drámairodalmunk, amelynek 
főcélja igazi művészi drámák alkotása volt, Bessenyei fellé-
pésével kezdődött. Azonban az ő drámái inkább könyvdrá-
mák voltak s így a közönségre nem tudtak nagy hatást 
gyakorolni. Kezdeményezése majdnem teljesen külföldi min-
tákon alapult. Az a mozgalom azonban, amely a Mindenes 
Gyűjtemény fentebb idézett felszólítása nyomán keletkezett, 
inkább az iskoladráma hagyományaira támaszkodott. S mint 
láttuk, Nagy Jánosnak is ez a mozgalom adta kezébe a tol-
lat, Bayer szerint az 1790-i „szülészeti kezdeményezésnek 
csak egyetlen körülmény kedvezett. Nem a drámairodalom 
— mert ezt hiába keressük; nem traditiokra támaszkodó-
színészetünk, — mert ez sem létezett. Egyedül az iskoladrá-
mák évszázados divatja tette lehetővé, hogy a világi színjá-
ték létesítése nem ütközött elháríthatatlan, egyhamar le nem 
győzhető akadályokba."121 Ezzel szemben azt mondhatjuk,, 
hogy mind színészetünk, mind pedig ennek szükségletére 
keletkezett drámairodalmunk ebben a korban kétségtelenül 
hatása alatt volt azon anyagi hagyományoknak is, amelyeket 
az ískoladráma „évszázados divatja" tett kedvteltekké. 

Természetesen ezen állításunkat csak néhány évre sza-
bad kiterjesztenünk, amelyeket éppen azért átmeneti kor-
szaknak nevezhetnénk. Drámaíróink hamar felfedezték az 
anyagi hagyomány súlyos terhét. 

Ez „átmenetinek" nevezett korszak kezdetén (1790) az. 
iskoladráma hagyományai még élénken észlelhetők ; majd 
mindjobban háttérbe szorultak, úgyannyira, hogy a század 
legvégén már valóban csak a közönség maradt meg az is-
koladrámák hagyományaiból. Az iskoladráma hagyományának 
továbbélése érthető is, ha meggondoljuk, hogy első dráma-
íróink majdnem mind papok voltak. Sőt ők buzdítják a vi-
lágiakat is a drámairodalom pártolásával a nemzeti játékszín 

121. Bayer József ; A nemzeti játékszín története, Budapest, 1887. 



megalapítására. Csak egy példát említünk. Fejér György, 
aki 1790. jún. 1-én a pozsonyi papnevelő intézet növendéke 
volt, az Öreg fösvény előszavában így ír: „Vajha tsak leg-
tsekélyebb okok lehetnének a Magyar Játékoknak és Játék-
néző színeknek megkedveltetésére, továbbvaló segítséget 
ígérvén, ezt legfelségesebb jutalmának tartaná." Feltételez-
hetjük-e, hogy azok, akik az iskoladráma hagyományain 
nevelődtek fel, függetleníteni tudták magukat teljesen annak 
hatásától ? S íme ez is egyik oka annak, hogy nem tudtak 
maradandót alkotni. Kétségtelen, hogy drámaművészetük fő-
célja a nyelv művelése és terjesztése, a hazafiság felébresz-
tése volt s így „a szenvedélyek tragikai és komikai kifeje-
zésével" nem sokat törődtek,,22 de az isigaz, hogy az iskola-
dráma szabályai akadályozták őket, amelyekkel szakítani 
éppen „évszázados divatjuk" miatt nehezen tudtak. 

így tehát az 1790—1796 évek drámái ugyan már nem 
iskoladrámák, de még nem is tiszta világi drámák. Ezek kö-
zött foglal helyet a mi drámánk is. A további vizsgálat fo-
lyamán tehát mindig szem előtt tartjuk, hogy mennyiben 
követi az iskoladráma nyomait s mennyiben hoz újat. Elő-
ször azonban azt kell eldöntenünk, hogy eredeti-e a dráma 
vagy sem? Mert ez a kérdés szinte önkénytelenül is felve-
tődik, ha tudjuk, hogy — különösen a jezsuitáknál — az 
egyptomi József drámák nagyon kedveltek voltak.123 

Nagy János életében kétszer került egy-egy egyptomi 
József drámával közvetlen érintkezésbe. Érdekes, hogy mind-
két dráma Le Jay francia jezsuita trilógiájának egy-egy 
darabja. Az első : „József, kit testvérei eladnak", Nagyvára-
don került színre 1746.—47. iskolai évben, amidőn Nagy 
retorikus volt.124 Ez a trilógia második számú darabja 
(Josephus venditus). Majd amidőn Nagyszombatban a filo-
zófia utolsó évét hallgatta, a trilógia harmadik darabját is-
merhette meg. Ebben az évben (1753.) ugyanis Lestyán Mó-

122. Gyulai Pál : Emlékbeszéd Szigligeti Ede fölött. Emlékbeszé-
dek, Budapest, 1902. 1. 140. 1. 
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zes125 harmadéves teológus lefordította ezt ilyen címmel : 
„Egyptomi József, azaz Mennyországnak uttya, mellyet nyitt 
az ártatlanság".'26 Ez a két dráma azonban a főszemély 
azonosságán kívül semmiféle rokonságban nincs Nagy drá-
májával. 

A hazánkban előadott többi egyptomi József drámának 
sajnos csak a címét ismerjük. S így nem volt alkalmunk, 
hogy egyéb szövegekkel egybevethessük Nagy drámáját. 
Weilen fentebb idézett műve alapján próbáltuk az esetleges 
forrást megtalálni, de kutatásunk eredménytelen maradt. 
Minthogy azonban a hazai jezsuita iskoladráma-termésünk 
a kevés eredeti kivételével különösen Németországból ván-
dorolt be hozzánk — Weilen a német nyelvterületen meg-
találhatókat gyűjtötte össze tanulmányában, — ez az ered-
ménytelenség megerősítette bennünk azt a feltevést, hogy 
Nagy drámája eredeti. Ezt támogatja Mérei Sándor is, aki 
költőnk drámáját „játékszini lajstromában" az eredeti dara-
bok között említi.127 

A dráma első sajátos tulajdonsága az egység, amely 
szerkezetben, térben, időben egyaránt megnyilvánul. Három 
„végezés"-ből áll hét-hét „megjelenés"-sel ; egy napon tör-
ténik, s egész napon át a Fáraó udvarában beszélgetnek. Ez 
a feltűnő egység a cselekményben is megvan. Az első fel-
vonásban megismerkedünk a szereplőkkel s megindul a cse-
lekmény. A másodikban bonyolódik. Ezért több a mellék-
cselekmény. Ezek azonban nem feledtetik velünk a főcse-
lekményt, mert hiszen mind ez ellen irányul. A harmadik 
felvonásban a bonyodalom feloldódik s ez ugyanazon sor-
rendben történik, mint az előző felvonásban a bonyolódás. 

Az első felvonás első jelenete a cselekmény megindí-
tásának előkészítése. A megindulás a második jelenetben 
kezdődik. Putifár pap és a vezér itt kezdik meg áskálódá-
sukat József alkirálysága ellen. Ez a főcselekmény egyik ága, 
amely József ellen irányul. A másik ága a harmadik jele-

125. Lestyán Mózes (1720—1774) székely volt. 1758-tól Udvarhelyen 
élt, ahol mint plébános halt meg a jezsuita rend feloszlatása után. 
(Szinnyei J, : Magyar írók, VII. 1110—1120.) 
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netben indul meg. A Fáraó igyekezete, hogy Józsefet alki-
rállyá tegye. Az első felvonásban a megindulásnál nem is 
megy tovább, mert a hátralévő jeleneteket Asenet és József 
megismerkedése foglalja le. Ez a drámának csak mcllékese-
ménye. Asenet szerelmét Nagy a dráma folyamán nem tudja 
kidomborítani. Mindvégig megmarad mellékes epizódnak, s 
végén is csak az általános öröm fokozásának egyik eszkö-
zévé válik. 

A második felvonás jelenetei az elsőben megkezdett 
cselekvényt bonyolítják, eredménye József elutazása. A bo-
nyolítás azonban nagyon egyszerű. Az intrikusok, a két 
Putifár, mindig csak lázításuk eredményéről számolnak be a 
Fáraónak, de úgy, mintha az éppen akaratuk ellenére tör-
ténnék. A színpadon ebből semmit sem látunk. így nem 
csodálkozunk azon sem, hogy a harmadik felvonás elején 
Amasis minden előzmény nélkül bejelenti a Fáraónak, hogy 
az egész lázadás csak a két Putifár munkájának eredményt;, 
amely azonban alapjában véve nem is olyan veszélyes, hi-
szen a nép Józsefet akarja. Erről akar megbizonyosodni a 
Fáraó, amidőn szavazásra hívja az ország előkelőit. Utána 
azután már szinte magától halad a cselekmény. József meg-
érkezése, a két Putifár megszégyenítése és Asenet boldog-
sága után teljes a nép és a Fáraó boldogsága. 

A dráma egész cselekménye a Fáraó József iránti sze-
retetére épül fel. A főszemély tehát a Fáraó. A dráma egyet-
len tragédiára emlékeztető konfliktusa is őt éri, amidőn 
József iránti szeretete ütközik népe, országa iránti szerete-
tével. Szerepe a dráma egész folyamán inkább tudomásul-
vevő. 

József, akitől a cím után azt kivánnók, hogy főszerep-
lője legyen a darabnak, még a Fáráónál is passzívabb sze-
replő. A minden erénynek eleven szobra minden aktivitást 
elkerül. Egyetlen akarati elhatározása az, hogy a Fáraónagy 
fájdalmára elindul hazafelé. De hogy erre milyen lelki küz-
delemmel jutott el, nem tudjuk meg, mert igyekszik azt a 
kulisszák mögött elvégezni. Igaz, abból a tökéletes jellemből, 
amellyel Nagy felruházta, szinte természetszerűleg követke-
zik ez a lépése. A két Putifár meg nem büntetésének kiesz-
közlése is nagyszívűségének bizonyítása. Azonban nem tisztán 



ezt a célt szolgálja. A Fáraó József iránti nagy szeretete 
bemutatásának is kiváló eszköze. 

A drámának a Fáraó és József egymás iránti nagy sze-
retetére való építése az iskoladrámákból kölcsönzött motí-
vum. A női szereplők kiküszöbölése miatt került ezekbe a 
szerelem helyébe a barátság érzelme, két férfiúnak egymás 
iránt való szeretete. S ez alól a szokás alól Nagy sem tu-
dott szabadulni, pedig Asenet szerelmét ugyancsak kihasz-
nálhatta volna. 

A dráma cselekményének tulajdonképpeni előrevivői a 
két Putifár. Putifár pap először küzd magában, hogy leánya 
ügyét karolja-e fel, vagy testvére érdekében cselekedjék. 
Józsefnek zsidó vallása miatt ez utóbbi mellett foglal állást. 
Jóindulatú ember, de a rendetlen testvéri szeretet félrevezeti. 

Putifár vezér a legmarkánsabb alak a drámában. A 
sértett önérzet készteti cselekvésre. Azonban alattomos esz-
közei miatt elnyeri büntetését. 

Tragikus hős tehát egyáltalán nincs a darabban. Nem 
is lehetett volna, mert cselekvés nagyon kevés van. A sze-
replők elbeszélgetnek, s a színpadon kívül történő fordula-
tokat csak tudomásul veszik. A dráma cselekménye is az 
iskoladrámákra emlékeztet. Megindítója a bántott önérzet. A 
bonyolítás eszközei erkölcsileg meg nem engedett dolgok, s 
így előre tudjuk, hogy ezeknek bünhödniök kell, s ez meg-
nyugtat bennünket. A katarzist nem a hős elbukása okozza, 
hanem a főintrikus megszégyenítése. így éri el Nagy is az 
iskoladráma állandó célját, az erény győzelmét. 

Asenet a dráma mellékalakja. Az egész drámán keresz-
tül csak siránkozik. Nagynak nem volt ahhoz érzéke, hogy 
igazi drámai jellemmé alakítson egy nőt. 

Eddig még nem tettünk említést a drámának egy érde-
kes sajátságáról. Az első és második felvonás végén Nagy 
egy-egy éneket helyezett el. Az első, Asenet siránkozó éneke, 
a helyzetnek megfelelő, mert hiszen Asenet az utolsó jele-
netben magára marad fájdalmában, s így megokolt, hogy 
énekben dalolja el szerelmi epedését. A másodiknál azonban 
másként vagyunk. Az utolsó jelenetben Putifár pap és Asenet 
beszélgetnek. Asenet kétségbe van esve, hogy József eltávo-
zott. Kifakad: „0 irgalmatlan Egek! o alkonyodásra jutott 
hajnalom ! melly reménytelen dér fonnyasztja életemet, s 



reménységemnek virágát !" S ime erre egész váratlanul meg-
jelennek a József után ajándékot vivők s énekelnek : 

„Jaj te szelid, és Bölts József ! jaj mire jutottál ! 
Hogy Memfistől, s Egyptustól igy megtsaladtattál ! 
Király téged Helytartónak 
Kívánt, kit mi hagytunk jónak." 

Azt gondoljuk, hogy ez a két ének az iskoladrámák előadá-
sán szokásos közjátéknak a maradványa. Ez a közjáték ti-
pikusan jezsuita szokás volt. A fődarabot ünnepélyes alkal-
makkor legtöbbször más darab keresztezte. Még pedig vagy 
tagozódva az egyes felvonások között, vagy pedig egész ter-
jedelmében az előadás valamelyik szünetében. Ez a majdnem 
mindig énekos játék nem a darab megértését segítette elő, 
hanem attól teljesen függetlenül, csupán a külső pompa ked-
véért volt függeléke az előadásnak. Az éneket zene kísérte. 
A fejlődés folyamán, az előadások elszaporodása miatt az 
interludiumot mind többször hagyták el. „A magyar nyelvű 
jezsuita drámákban már nem is találjuk meg őket, csak 
nyomai vannak meg a. felvonások közötti versszakokban."128 

Amint említettük a dráma anyagát Nagy a Szentírásból 
vette, de eredeti módon alakította. A történeten nem módo-
sított, csak azt a szerény vázat kiegészítette a két Putifár 
fondorlataival és Asenet históriájával. Meg kell emlékeznünk 
még a dráma nyelvéről. A darab prózában van írva. Nyelve 
közvetlen, könnyen folyó. Bárhol olvassuk, egyszerű monda-
tokat, keresetlen kifejezéseket találunk. Mint drámának azon-
ban nem nagy az értéke. Olyan hiányai vannak, amelyek 
mellett a mai értelemben nem lehet drámának minősíteni. 
Ezeket a hibákat azonban a kor minden drámájában meg-
találjuk. S hogy Nagy drámája mégis csak könyvdráma ma-
radt, talán annak köszönheti, hogy ínég anyagával is szorosan 
kapcsolódott az iskoladrámákhoz. Ezért nem került talán 
színre a győri szeminárium kispapjainál sem. A másik és 
talán fontosabb oka az volt, hogy Kazinczy is résztvett Ráday 
Gedeon mellett a színészet megalapításában. Ez a mellőzés 
azonban nagy hatással volt Nagy János további fejlődésére. 

128. Juharos Ferenc : A magyarországi jezsuita iskoladrámák tör-
ténete, Szeged, 1933. 136. 1. 



Többet sohasem nyúlt tollához, hogy drámával művelje ® 
magyar nyelvet és ébressze a hazafiságot. 

2. A dráma sikertelensége után visszavonult az irodalmi 
élettől. Csendes falusi magányában a mellőzés és testi be-
tegségek miatt megtört aggastyán már esak ritkán vette 
kezébe a tollat. Hírlapokból értesült a politikai és irodalmi 
élet változásairól. S ha néha mégis újra tollához nyúlt, csak 
kortörténeti szempontból figyelemreméltó alkalmi költemé-
nyeket írt magyar vagy latin nyelven. A megyei választások 
kortesversétől a halottas versekig az alkalmi költemények-
nek majdnem minden fajából találunk itt képviselőt, amelyek 
részint önállóan, részint a Magyar Hírmondó és a Magyar 
Kurírban láttak napvilágot. 

Egyetlen politikai verse a „T. N. Wesprim Vármegyei 
Státusokhoz intézett Currense vagy-is Futó levele", amely-
ben a megyei választások alkalmával Medgyesi Somogyi 
Jánost ajánlja alispánnak. A 12 négysoros strófából álló 
versről Ballagi így ír: „Egy jó tollú író ügyeskortesverse."129 

A személyeknek szóló alkalmi költeményei közül idő-
rendben az elsőt Amadé Antal gróf tiszteletére írta, aki a 
marcaltői csatornák elkészítésével jelentős területeket men-
tett meg földművelésre a szanyiak határában is. A herceg 
Eszterháziak tiszteletére két verset írt. Mindkettő nagyon 
gyenge. Csaplár Benedek az egyikről ezt az elmarasztaló 
ítéletet mondotta : „Amily hosszadalmas, oly nagyon vize-
nyős alkalmi verselmény."530 

Már több költői gondolat van Sándor Lipót főherceg 
nádor hirtelen halálára írt versében. 

A személyeknek illetőleg személyekről szóló alkalmi 
költeményei közül legsikerültebb az, amelyet Szily János, 
szombathelyi püspök halálára írt. Először arról a nagy és 
szép épitkezésről számolt be, amellyel az egyházmegye első 
püspöke a várost megajándékozta. Majd betegségének és 

129. Ballagi Géza : A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig, 
Budapest, 1888., 287. 1. 

130. Csaplár Benndek : Révai Miklós élete, Budapest, 1881—1889.. 
IV. 277. 1. 



halálának körülményeit ismerteti. Mindenütt érezzük az igaz 
jóbarátot sirató hangot. S így bár terjengőssége és felesle-
ges részletezése kárára van a költeménynek, a hangulat 
borongása, a búslakodó baráti szív dobogása azonban meg-
ható s ez bizonyos értéket kölcsönöz a soroknak. Bátran 
állíthatjuk, hogy összes alkalmi verse között ez a legsike-
rültebb. 

Mint az életrajzban említettük, Nagy 1792-ben Balaton-
füreden gyógyította magát. Felgyógyulása után „hála-adó 
verseket" írt a „füredi vizi Nimfáról", ki nem csak testi 
egészségét adta vissza, hanem tolla is „olly erőt vett", 

„Hogy kész lessz ezentúl, a Kanász-irókkal 
Sembe-szökni, bátor Vad-Oroszlányokkal!" (371. 1.) 

A Szaicz Leótól kapott seb tehát még mindig nem hegedt be. 

3. Huszonkét latin nyelvű alkalmi költeménye közül 
16 a napóleoni háborúkkal van kapcsolatban. Könnyű fo-
lyású distichonjaiban lelkesedéssel ünnepli a császári ha-
dak győzelmeit, maró gúnnyal illeti a francia forradalom 
újításait, majd igaz magyar szívvel köszönti a nemesi felke-
lőket, ezeknek vezéreit, akiknek hadigyakorlását Szombat-
helyen ő maga is végignézte. 

E verseknek olvasása után az az érzésünk, mintha 
latinul kevesebb vajúdással, s mégis sikerültebb verseket 
tudott volna írni. S ezen nem is igen csodálkozhatunk, hi-
szen a jezsuita gimnáziumokban már a poétái osztályban 
kellett a növendékeknek latin verseket készíteniök, sőt dol-
gozataikat is versben Írhatták meg. 

Legsikerültebb az a költeménye, amelyben a nemesi 
felkelőket és ezeknek fővezérét, Eszterházy Miklós herceget 
dicsőíti : 

„Curre! urge! stimula! sub Signaque Coge Cohrtes! 
Sic Rex! Sicque jubet Lex, Patriaeque Salus! 

Tu vero, Generosa cohors, Mavortia Pubes ! 
Principis Esztoradum Martia Jussa cape!" (162. 1.) 

A nemesi hadsereg pusztító erejét a jégesőhöz hasonlítja: 
„Non ita graudo quatit Sata laeta, Boumque labores, 

Ut quatient Vestrae Gallica colla manus!" 



Meg keli néhány sorban emlékeznünk Nagynak kézi-
ratban maradt verseiről is, amelyek nyelvük miatt ide tar-
toznak. Kiemelkedik közülük Révai Miklóshoz írt költői 
levele (1801. márc. 31.), amelyben megemlékezik Denis ha-
láláról, majd átcsapva magyar nyelvű prózába, megköszöni 
Révainak az elküldött verseket. Viszonzásul ő is küld néhá-
nyat, amelyekben a francia forradalom főbb szereplőit, na-
gyobb eseményeit énekelte meg. 

Alkalmi verseivel költőnk irodalmilag számbavehető 
műveket nem alkotott. Jelentőségük inkább a bennük talál-
ható, személyére vonatkozó adatoknak van, amelyek a for-
rások nagy hiánya miatt, majdnem egyedüli forrásaink vol-
tak írói korszakának megismerésénél. Latin nyelvű alkalmi 
költészete, mint kedves virágcsokor húzódik meg irodalmi 
munkásságában. Nem komoly irodalmi értéket képviselő da-
lok, de könnyed iróniájukkal, minden magyarért rajongó 
hangjukkal szép vonásokkal gyarapítják Nagy János lelki, 
arcképét. 

4. Prózája irodalmi működésében nem jelentős, éppen 
ezért csak a teljesség kedvéért említjük, meg. Egy beszéde 
és egy fordítása maradt reánk. Az „Örömöt és Hála-adást 
eszközlő Beszéd "-et 1792. szept. 18. napján mondotta Sop-
ronban, amidőn I. Ferenc királynak megkoronázását ünne-
pelték. 

Fordítása az agg író hattyúdala. Az elmúlás gondolata 
fáradt tollából nem búslakodó verseket, fájdalmas hangú 
elégiákat termelt, hanem a forradalmi korszak nagy pápá-
jának holtteste felett mondott beszédet „tette közönségessé 
a Keresztyén Híveknek vigasztalására." A fordítás ügyes 
munka. S ha Nagyot nem is mondhatjuk olyan fordítómű-
vésznek, mint Faludit, mégis el kell ismernünk, hogy jól tu-
dott magyarul. Az a nyelvi készség, amelyet a bihari fiú a 
Székelyföld határán az anyatejjel szívott magába, beoltva 
a rábaközi magyarság szókincsével, Faludinál nagyobb sti-
lusművésszé tette volna, ha fejlett irodalmi ízlése és saját 
költői egyéniségének alapos ismerője lett volna. 



Összefogla ló jel lemzés. 

Beöthy Zsolt Nagy János irodalmi működését e néhány 
sorral jellemezte: „Szintén mesterkélt és soktagú rímeiben 
keresett érdemet Nagy János győrmegyei szanyi plébános, 
ki Nyájas múzsájában a korabeli társas élet visszásságait és 
magyartalanságát gúnyolta".131 Visszaemlékezve az eddig 
tárgyaltakra, úgy érzi az olvasói is, hogy Beöthy meg nem 
felelő ítéletét helyesbítenünk kell. S ha ezt megtesszük, még 
nem esünk a másik végletbe, amelybe kevésbbé ismert iro-
dalmi munkások felfedezői szoktak esni. Mielőtt azonban 
helyesbítenénk, foglaljuk össze röviden Nagy János irodalmi 
munkásságát. 

írói és költői pályájának delelőjén kétségtelenül a Nyá-
jas múzsa áll. Az emelkedés útját jelöli a Méhi gazda-
ság és az Udvari Kátó ; a lenyugvás az Egyptomi József 
drámával kezdődik és folytatódik az alkalmi költészet ala-
csony nívóján. Az emelkedés és a lenyugvás ideje és a ter-
mett munkák értéke között érdekes viszony van. Az emel-
kedés rendkívül rövid ideig tart, de irodalmilag értékesebb 
termést ad, mint a hanyatlás ideje, amely 13 évet ölel fel s 
az Egyptomi József sikerültebb kísérlete után végkép elvész 
az alkalmi verselés lejtőin. 

Mint láttuk eredetit a jó plébános nem sokat nyújtott. 
A Méhi gazdaság című kis tanítókölíeménye valószínűleg 
idegen minta segítségével összeállított egyéni tapasztalások 
versbeszedése. Vagyis elfogadhatunk benne bizonyosfokú 
eredetiséget. Saját kora irodalmának berkeiben azonban nem 
nagyon ismerték e munkát. Nagyobb sikert ért el az Udvari 
Kátóval, amelyben viszont az eredetiséget dobta sutba. Ezek 
után nem csodálkozhatunk azon, hogy barátai ugyancsak 

131. Beöthy—Kéky: A magy. nemzeti irodalom történeti ismerte-
tése. 15. kiadás, 1928. I. 104. 1. 



meglepődtek, amidőn a Nyájas Múzsa is elhagyta a sajtót. 
Révai egyenesen akadémikusnak ajánlotta nagy lelkesedé-
sében, bár nemes ajánlatában az egyéni érdek is indító ok 
volt. S ha ez a bámulat osztatlan lett volna az olvasóközön-
ség gyér soraiban, bizonyosnak vehetjük, hogy Nagy János 
még egyébbel is bámulatba ejtette volna kortársait. 

A siker utáni hirtelen felbuzdulásában még megírta 
az Egyptomi Józsefet, ameíy egyike a századvég legtanulsá-
gosabb drámakísérletének, de az Eger felől felhangzó támadó 
hangok, s az ezek nyomában kettéoszló olvasótábor mindjob-
ban elkeserítették az amúgy is betegeskedő költőt, s többet 
nem alkotott nagyobb lélekzetű munkát. Az öregség gyenge-
sége a sekélyes alkalmi verselésre kényszerítette a megtört 
lelkesedésit költőt. Eddig ugyanis teljesen az érzelem ihlette. 
Lelkesedésből lett költővé; írt, mert szerette hazáját. Ez a 
lelkesedés azonban nem egyszer megakadályozta abban, 
hogy egyéniségének megfelelő műfajt vagy tárgyat válasszon. 
A lényeget a nyelvben látta. A tartalom irodalmilag nem 
volt fontos, legfeljebb arra, ügyelt, hogy az erkölcsi tanul-
ságot sehol el ne felejtse kiemelni. A 18. század közönsé-
gének ez kellett, s egy írónak erről megfeledkezni nagy 
hanyagságnak számított. Maradandóbb irodalmi értéket tehát 
Nagy ott alkotott, ahol öntudatlanul kiemelte magát a 
kor felfogásából, s nem az olvasót vagy a nyelvet akarta 
„magyarabbá", „jobbá" tenni, hanem ahol pillanatnyi élmé-
nye frisseségével, üdeségével, egyszerű kedvességével, nyilt 
őszinteségével gyönyörködtette olvasóját. 

Dalainak kevés száma még nem jogosít fel bennünket 
arra, hogy ezeket szerencsés alkalmazkodásoknak kellene 
tartanunk. Sőt azt kell mondanunk, hogy itt találta meg ön-
magát, vagyis Nagy elsősorban lírikus egyéniség volt. Hogy 
nem fejlődött ki tehetsége teljesen, annak okai a Szaicz-féle 
támadások és betegsége voltak. Természetes tehát, hogy iro-
dalmi munkásságának jelentőségét is alkotásainak e kisebb 
csoportja képezi. 

Felsoroltuk immár Nagynak egész irodalmi munkássá-
gát. Most csak röviden tekintettük át, de ha visszaemléke-
zünk tárgyalásunk egész folyamára, nem akadunk a Beőíhy 
állította mesterkedésre. Sőt ellenkezőleg egyszerűségre tö-



rekszik s célja az, hogy a magyar nyelvet megszerettesse 
közönségével. 

Nem teljes azonban egy íróról nyert képünk, ha csak 
Önmagában szemléljük s megfeledkezünk koráról, amelynek 
erényeitől és hibáitól senki sem tudja magát függetleníteni, 
így tudjuk csak igazán megérteni Nagy János jelentőségét is. 

A 18. század második fele nemzeti irodalmunk meg-
születésének ideje. Az első vezér és programmadó Bessenyei 
György. Programm ja röviden így foglalható össze: Az or-
szág boldogulásának legfőbb eszköze a tudomány, szükéges 
tehát a tudományt minél szélesebb körben elterjeszteni, ami 
csak a nép nyelvén történhetik; ki kell ezért művelni a 
hazai nyelvet, amelynek egyik eszköze az irodalom. írni és 
fordítani kell mentől többet, hogy a nyugati műveltség át-
jöjjön hozzánk, továbbá, hogy az így kifejlesztett nyelv tud-
jon az új tartalomhoz alkalmazkodni. Vagyis a programm 
lényege: magyarul írjunk, hogy magyarul élhessünk. 

Ha csak ezt tekintenők s nem néznénk jobban körül e 
korban, azt hihetnők, hogy Nagy János irodalmi programmja, 
Bessenyeiének másolata, a népies iskola keretei között meg-
valósítva. Ezt támogatná Nagy többszöri bécsi tartózkodása, 
amidőn módjában lehetett Bessenyeivel személyesen is meg-
ismerkedni. 

A valóság azonban mást mutat. Nagy irodalmi művelt-
sége nem volt ilyen tág horizontú. Neki nem volt elég a 
megvalósítandó cél megrajzolása főbb vonalaiban. A csont-
váz neki nem sokat nyújtott ; húsra is szüksége volt, kon-
krétebb meghatározásokra, amelyek az anyagot is házhoz 
szállítják. Ezt a kalauzt találta meg Révaiban. Az irodalomhoz 
való kapcsolódása tehát Révai Miklós személyén keresztül 
történik. Révai mutat neki utat a klasszikus formákhoz, Fa-
ludihoz, a németes dalhoz, sőt a népi dalokhoz is. 

Talán feleslegesnek látszik az a kijelentésünk, hogy a 
klasszikus formákhoz is Révai révén jutott. Hiszen egy ba-
rokk költőnek a vérében voltak a klasszikus formák. Meg-
engedjük, de csak latin nyelvű verselésre vonatkozólag. Az 
ó-klasszikai triász tagjai viszont a magyar nyelvű időmérté-
kes verselésre tanították meg. 

Nagy hatással volt reá Révain kívül Baróti Szabó Dá-
vid, amint ezt különösen az Udvari Kátó tárgyalásánál volt 



módunkban bemutatni. Hatása elsősorban stílusbeli volt. Itt 
kapcsolódhatunk bele abba a gondolatba, hogy mennyiben 
csatlakozik Nagy Faludi iskolájához. Ha csak azt feleinők e 
kérdésre : amennyiben mestere, Révai, nem válaszolnánk 
kimerítően. Mert kétségtelen többletet találunk Nagynál. S 
ez a „népi" gondolat ápolása. Révainál e gondolat megakadt 
a „régi" felkarolásában. Nagy viszont éppen az előbbit fej-
lesztette tovább. Míg Faludi a legtöbbször nem tudott sza-
badulni a kor megkívánta népi sallangoktól, addig ő néhány 
alkalommal ez alól is függetlenítette magát. Megérezte a népi 
lélek egyszerűségét, naívságát s megalkotta önkénytelenül 
is a népi naiv gondolkodásnak megfelelő dalt, a népdalmű-
fajt. Ennek nemcsak folytatója, de megértője sem akadt. 
Elvirágzott, elsikkadt, s néhány évtized múlva úgy kellett 
megtalálni. Bezzeg sallangjaival is „népi" dalai még az éne-
keskönyvekbe is belekerültek. 

Ezen eszmei hatáson kívül Faludinak formai és anyagi 
hatását is felfedezhetjük Nagy János irodalmi hagyatékában. 
A formai hatásnál nem gondolunk kizárólag csak versformák 
hasonlóságára, hanem inkább stílusbeli egyezésekre. Nagy 
nyelvének alapját kétségtelenül születése helyén Biharban 
nyerte. Ez átültetve a Rábaközbe, színesedett, de kicsiszolá-
sa! Faludinak köszönhette. S valóban ilyen kiindulásnak csak 
Faludi lehetett méltó befejezője. 

Az anyagi hatás egy pillantásra is világosan látható 
(Udvari Kátó, Pásztorének stb.) Itt jön igazán előtérbe Ré-
vai személye. Révainak Faludi-kadása volt Nagynak vezetője, 
s így közvetítésével jutott el Faludihoz. 

Annyiban tehát igaza van Beőthynek, hogy Nagy János 
a „népieskedők" közé tartozik, de abba a csoportba, amely 
Faludi iskoláján belül Révai körül csoportosult. 



i rodalmi a lkotása inak időrend]©. 

Szükségesnek tartjuk Nagy János műveinek időrendjét 
is összeállítani, hogy itt kitérjünk azokra a kérdésekre, a-
melyek eddig művei körül fennforogtak. Az eléggé közön-
séges név sok félreértésnek volt az eredője. 

Stoeger132 összetévesztette a szintén jezsuita idősebb 
Nagy Jánossal. Ez utóbbi életrajzát adja, — szerinte is 1769-ben 
halt meg, — s amellett művei közé felveszi a mi Nagy Jáno-
sunk 1790-ben megjelent műveit. Ezt a tévedést észreveszi 
Sommervogel,133 aki tehát már két Nagy Jánost ismer. A mű-
vek szétosztása azonban nem sikerült. Petrik134 szintén két 
jezsuita Nagy Jánost különböztet meg. A mi Nagy Jánosunk-
nak tulajdonít azonban egy olyan művet, amelyet Nagy János 
(meghalt : 1808.) győri szolgabíró írt. Kárpótlásként viszont 
őt is megajándékozta a mi Nagyunk egy művével. Szinnyei135 

összeállítása már alaposabb, de még mindig nem teljes. Ezért 
a következőkben Nagy összes munkáinak jegyzékét adjuk 
adjuk időrendi egymásutánban. 

1763. 
1. Juvenes duo Tybisci accolae ad fidem oríhodoxam 

recens conversi. 
Magyar nyelvű iskoladráma. 

2 Saul. 
Magyar nyelvű iskoladráma. Mindkettőnek csak a 

címét ismerjük. — História Domus Agriensis S. J. 1763. 

132. Joannes Stoeger ; Scriptores Prov. Austriacae S. J. Viennae-
Ralisbonae, 1856. 242. 1. 

133. Somraervogel S. J., i. m. V. 1542. 
134. Petrik Géza: Magyarország bibliograpliiája, 1712—1860, Buda-

pest, 1892. II. 828. 1. 
135. Szinnyei J., i. m. IX. 630—32. 1. 



1786. 
3. Méhi gazdaság, amellyet Ovidius rendihez alkalmaz-

tatott magyar versekben foglalt Nagy János győri megyének 
egyházi renden lévő személlye és Rába-közben Szany helly-
ségnek plébánusa. Győr, (8 r. 56 1.) Ny. Síreibig József. 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
1790. 

4. Udvari Kátó vagy-is Grátzián Boldizsárnak Faludi 
Ferentz által magyarra fordíttatott CCC makszimái. Mellyeket 
alagyás versekbe foglalt Nagy János. Rába-Közben Szany 
helységnek plébánusa. Győr, (8 r. 215 1.) Streibig József bet. 

Említik : Stoeger az idősebb, de nála egyetlen Nagy 
Jánosnál ilyen címen: Antiquus Cato, Carmine Elegiaco 
adumbratus. 1790. 8. — Sommervogel mindkét címmel.. 
Petrik, Szinnyei. 
5. Nyájas Múzsa. Irta Nagy János Rába-Közben Szany 

helységnek plébánusa. Győr, (8 r. 278 1.) Streibig József beL. 
Említik: Petrik, Szinnyei. 

6. Az oroszlány és a Nyájas Múzsa (k. 8 r. 4 lev.), Béts-
ben, (Ny. n.) 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
7. József Egyptus vitze királyja. Örvendetes szabású, 

játék, mellyet a magyarországi palatínusnak tiszteletére al-
kalmaztatott Nagy János. Rába-Közben Szany helységnek, 
plébánusa, és T. N. Soprony vármegyének assessora. (k. 8. 
r. 75 1.) Győrött, Steibig József bet. 

Említik : Petrik, Szinnyei. 
8. Egy köz jót szerető hazafinak currense vagy-is futó 

levele t. n. Wesprim vármegyei státusokhoz (4 r. 2 lev.) H. 
és ny. n. 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
1791. 

9. Lilieidium Galliae. Contra Voltairium in ejus Exequiis 
Parisinis. Carmen. 

Említik: Stoeger; Sommervogel a mi Nagyunknak 
adja és hozzáfűzi: „Ce poème en hongrois, je pense,n' 
est pas cité par Petrik" ; valóban sem Petrik, sem 
Szinnyei nem veszik fel. A két első auktor közlése 
Paintner Mihály jegyzetein alapul, amelyeket Pannon-



halmán őriznek. Painínernél mi ezt találtuk : „Lilici-
dium Galliae. Contra Voltairium, in ejus exequiis Pari-
sinis 1791. hung, versibus describit." (Fase. II. M. 85.) 
Magát a művet nem sikerült megtalálnunk. 
10. Jubilus in Eszterház dum in praesentia serenissimi 

coronae principis et Archi-Ducis Francisei per serenissimum 
Archi-Ducem et Regni Hungáriáé Palatinum Leopoldum 
Alexandrum celsissimus Princeps Antonius Eszterházi etc. 
in supremum Comitem J. C. Soproniensis installaretur. 1791. 
(12 r. 11 I.) Sopronii, Typis Clarae Siessin. 

11. In gratiosissimum adventum serenissimorum Archi-
Ducum Francisei, et Leopold! Alexandri ad Eszterház. (4 r. 
4 1.) Hely és idő nélkül. 

1792. 
12. Örömet és hála-adást eszközlő beszéd. Midőn I. 

Ferentznek apostoli királyunknak tsászári és királyi szerent-
sés megkoronáztatása végett t. n. Soprony vármegye hála 
adó áldozatot mutatott be az Istennek, mondotta Nagy János 
Szanyi Píébánus Egy Ugyan azon T. N. Vármegye törvényes 
táblájának birói közül. 1792. Szent Mihály havának 18. nap-
ján. (12 r. 30 1.) Sopronban, nyomt. Sziesz Kláránál. 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
13 Mélt Várkonyi gróf Amadé Antal Urnák, Böös, Baar, 

Marcaltő örökös urának és a költségével készült marczaltői 
csatornáknak emlékezetére. írta a Nyájas Múzsának szer-
zője Nagy János Szanyi plébánus, és T. N. Soprony várme-
gyének Assessora. (8 r. 16 1.) Győrött, Streibig Jósef bet. 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
Megjelent még: Magyar Hirmondó 1792. I. 413—4. 

1. és 497—504. 1. Magyar Kurir 1792.409-11. 1. 
1794. 

14. Tekintetes Nemes Soprony-vármegyének versbe-kö-
tött öröme midőn Nagy-Kegyelmű Hertzeg Eszterházi Miklós 
sat. Hertzeg Battyáni József kardinális, esztergomi érsek és 
ország prímássá által sat. Kis-Martonban, Fő-Ispányságra 
béiktattatva 1794. eszt. Sz. Iván havának 24. napján nagy 
alázatossággal bémutatta Nagy János. Sz. P. és T. N. S. V. 
T. T. B. (12. r. 15 i.) Sopronban, nyomt. Sziesz Kláránál. 

Említik : Petrik, Szinnyei. 



1797. 

15. A szombathelyi nemes tábornak ő királyi felségek 
előtt tett hadi-gyakorlása 1797. Kis Aszszony havának 16. 17. 
és 18-dik napján. Irta Nagy János T. N. Sopron vármegyé-
nek Assessora, és a Rába-Közben Szany helységnek plébá-
nusa. (8 r. 24 1.) Bétsben, ny. Hummel Dávid bet. 

Említik : Petrik, Szinnyei. 
Megjelent még : Magyar Hírmondó 1798. I. 225-40. L 

és 337. 1. 
16. Ad serenissimum regium Archi-Dueem Josephum, 

Regni Hungáriáé Palatinum, dum coram Aiigustissimo Impe-
ratore et Rege Hungáriáé cum insurgente Nobilitaíe, tenta-
men militare producerei Sabariae. Joannes Nagy P. S. (folio, 
2 l.)Sabariae, Typis Antonii Siess. 1797. 

1799. 

17. Felső Szopori Szily Jánosnak első szombathelyi püs-
köknek tsászári és királyi Felség^belső, valóságos, titkos, ta-
nátsossának sat. bánat szüntető emlékezete. Irta és ditső 
hamvainak végső tiszteletekor közönségessé tette Nagy János 
T. N. Sopron vármegyének tábla birája, és Rába-Közben 
Szany Mező-Városnak plebánusa. (8 r. 15 1.) Szombathelyen, 
Siess Antal Josef bet. 

Említik: Petrik, Szinnyei. 
13. Szent-Andrási Féniksz. Vagy is ezen nevezetű hely-

ségben, mélt. Tolnai gróff Festetics Ignátz által újonnan 
építtetett ditső templom. (8 r. 8 l.) Sopronban, ny. Szisz 
Kláránál. 

Említik : Petrik a kis-ujfalusi (Esztergom m.) pré-
dikátor müvei között ; Szinnyei. 

180Q. 
19. Halottas beszéd, meliyben VI. Piusnak római sz. 

pápának ditséterét foglalta, és deák nyelven hirdette az emi-
nentziás és Fő Tisztelendő Cardinálisok előtt Brancadóró 
Czézár nisibéni érsek. Midőn Velentzében a pátriárkái temp-
lomban gyászos egyházi szent pompával végképen meg tisz-
teltetett 1799. eszt. októbernek utolsó napján. Fordította és 
a keresztyén híveknek vigasztalására közönségessé tette 



Nagy János szanyi plébánus. (4. r. 54 1.) Győrött Streibig 
József bet. 

Említik: Petrik, Syinnyei. 

Á Magyar Hírmondóban megjeleni 
magyar nyelvű versei. 

1. Hálaadó versek a füredi vizi Nimfáról. 1792.1.369-74.1. 
2. Erszényházy Pál és Gyomordi kisasszony azaz a nád-

méznek drágasága. Irta a Nyájas Múzsa szerzője, Nagy János 
szanyi plébános és T. N. Soprony vármegye tábla birája. 
1792. II. 129-35. 1, 

Megjelent különlenyomatban is. 
3. Tekéntetes Consiliárius és Soprony vármegyei Vitz-

ispány Urnák Nagy Sándornak, a Nyájas Múzsának szerzője, 
boldogságot. 1795. I. 393-96. 1. 

4. Felséges Hertzeg Leopold Sándornak, Magyarország 
kedves palatinussának halálakor. Nagy János szanyi plébá-
nus. 1795. II. 303 4. 1. 

5. Felséges Királlyi Hertzegnek, Jósefnek, a Magyar-
országi Királlyi Helytartóságra való kineveztetésének alkal-
matosságával. 1795. II. 462—64. 1. 

A Hagyar Hírmondóban megjelent 
latin nyelvű versei. 

1. In victoriam Caesarei Exercitus, contra Gall os. 1796. 
I. 50. 1. 

2. In navim aëream Gallorum, per Caesareum militem 
captam. U. o. 

3. In eandem navim. U. o. 
4 In novam constitutionem Gallieam, Augurium, U. o. 

50-51. 1. 
5. In eandem U o. 
6. In Rempublieam Gallorum, per Gallos ipsos, ut in-

infantem in cunis jacentem descriptam. U. o. 
7. In constitutionales tarn Seniorum, quam inferioris 

senatus Galiici vestes. U. o. 51—52. 1. 



8. In eandem materiam. U. o. 
9. In fasces, et secures modernarum Iurisdictionum 

Gallicarum. U. o. 
10. In oculos argenteos, de pectore pendulos, et in ocu-

los baculis infixos, quos modo certae Jurisdictiones Gallicae, 
constitutionaliter portare debent. U. o. 

11. In annum sextum supra Nonagesimum Augurium. 
1796. I. 151—52. 1. 

12. In adventum serenissimae Filiae Regis Galliarum. U. 
o. 152. 1. 

13. In eiusdem vitam. U. o. 
14. Gróf Amadé Antalra és Fengler József püspökre. 

1796. I. 126. 1. 
15. Ad celsissimum Principem Nicolaum Eszterházi etc. 

insurgentis nobilitatis Trans-Danubianae Generalem. Dum 
insurgentem nobilitatem iterum ac saepius lustraret. 1797. 
H. 161-62 . 1. 

16. Illustrissimo Domino Comiti Antonio Amadé deVár-
kony, S. C. R. et A. M. Camerario, Inclytae tabulae regiae 
Baroni, Insurgentis nobilitatis inclyti Comitatus Veszprimien-
sis Colonello. Prompticon. 1797. U. 162-63. 1. 

K é z i r a t b a in m a r a d t m ű v e i . 

1. Contionum cursus duo praelo parati. 
Említik : Stoeger, Sommervogel. Mindketten Paint-

ner Mihály után írják, akinek kéziratában ez van : „Con-
cionum 2 cursus prelo paratos habet: impressas 3. 
Panegyricas." (Fase. II. M. 85.) A műre nem találtunk 
rá. 
2. Öt latin nyelvű verse a francia forradalom esemé-

nyeivel kapcsolatosan. 
A pannonhalmi könyvtárban. Jele: 10/a. E. 28/7. 

3. Egy költői levél (latinul) Painfcner Mihályhoz. U. o. 
4. Két költői válasz-levél a Gábriel név hangjainak 

prozódiai értékeléséről. U. o. 
5. Egy-egy magánlevele Paintnerhez és Révaihoz s ez 

utóbbihoz egy költői levele. 
A Révaihoz írt két levele a M. N. Múzeum könyv-

tárában ; a Paintnerhez intézett Pannonhalmán. (Jele : 
10/a. E. 28/7. 



Irodalom. 
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Annuae Coüigíi Cassoviensis S. J. pro annis 1735—1772. 
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Annuae Residentiae Magno-Varadiensis S. J. 1722—1772. 
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Magyar Énekek. A N. Múzeum könyvtárában. Jele : 177. 
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Nagy János folyamodványának másolata a helytartótanács 
leiratában. (1794. dec. 15.) Szombathelyi püspöki levéltár 
I. szekrény. 
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Nagy János végrendelete. Győri püspöki levéltár. (Testimonia 
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Nomina Graduatorum et Graduandorum ab anno 1735 horum 
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könyvtárában. Jele: Oct. Hung. 161. 
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