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FELVILÁGOSULT SZELLEMŰ FOGALMAZVÁNY 
EGY DEBRECENI KÉZIRATBAN 

A Déri Múzeum Irodalmi Gyűjteményében - amely 1981 óta 
Debreceni Irodalmi Múzeum néven önálló épületben működik -
a X. 74.175 kézirattári nyilvántartási számon egy 46 fólióból álló 
kéziratköteg található.1 A nyolcadrét hajtott ívekbó'l házilagosan ösz-
szefűzött könyvecskét ún. mindenes gyűjteménynek foghatjuk fel, 
bár címlapján ez olvasható: Evander és Alcimna (egy) Pásztori - Játék 
(1 795). A pásztoijáték szövege 35 fóliót tölt meg, majd az itt köz-
lendő' cím nélküli prózai szöveg, aztán Echo Corollarium című latin vers 
(dal) és két szerző és cím nélküli versszöveg következik. A füzetet egy 
kéz írta tele. Sokkal későbbről származik néhány jól megkülönböztet-
hető bejegyzés és javítás. 

Az Evander és Alcimna szövege színháztörténeti szempontból rend-
kívül becses emlék. Ilyen címen ugyanis az 1790-es években háromszor 
tartott előadást a kolozsvári színtársulat, s nem lehetetlen, hogy a dara-
bot Debrecenben is bemutatták.1 Szövege azonban e kézirat felbukka-

1 A kézirat provenienciája: Lovas Jenő Márton, mindszenti (Csong-
rád megyei) lakos ajándéka. Az ajándékozás évéről nincs tudomásunk. 
Az első nyilvántartásba vétel 1942-ben történt az 500-as számon. Ezt 
követően az anyag a Déri Múzeum Történelmi Adattárába került a 
162-es egységként. Az Irodalmi Gyűjtemény létrejöttekor kapta a jelen-
leg érvényes nyilvántartási számot. 

2 К г OSzK Színlaptárában megtalálhatók az 1795. március 23-i, az 
1796. február 18-i és az 1797. március 23-i kolozsvári előadás színlapjai. 
Enyedi Sándor is ezt a három előadást említi. Ferenczi Zoltán és Váli 
Béla nem jelzi ezeket az előadásokat. A debreceni bemutatás lehetséges, 
hiszen a kolozsvári társulat 1798-tól rendszeresen játszott Debrecen-
ben is. 



Dokumentum 727 

násáig ismeretlen volt. Szerzőjéről vagy fordítójáról ma sincs tudomá-
sunk.3 

A kéziratkötegben található versek közül teljes biztonsággal csak egy 
azonosítható, Csokonai Vitéz Mihály: A Szabadság című korai költe-
ménye. A kritikai kiadás ezt a közeikorú másolatot nem ismerheti. Az 
ott közölt szöveghez képest a kézirat néhány helyen kisebb eltérést 
mutat.4 Jóval későbbi kéz éneklési utasítást fűzött a vershez, s annak 
jegyében felismerhető szótagbetoldásokat eszközölt a versszakok utolsó 
sorában.s 

A kéziratos füzet tartalmából egyetlen darab látszik eredeti írás-
műnek, az itt közölt politikai szónoklat fogalmazványa. Nem gondol-
juk, hogy ez a beszéd elhangozhatott volna vagy nyomtatásban - pl. 
röpirat formájában - megjelenhetett volna. Sokkal inkább arról lehet 
szó, hogy a szerző saját gondolatait, véleményét, érzelmeit kívánta -
talán csak önmaga számára - rögzíteni. Bizonyos, hogy ez esetben nem 
másolattal van dolgunk, mert míg a többi szövegben szinte nem ta-
lálunk javítást, addig itt bőven akadnak olyan korrekciók, amelyek a 
fogalmazás menetében keletkezhettek. Éppen a fogalmazvány erede-
tisége miatt ez a szöveg adhat leginkább támpontot a szerző, illetve a 
másoló kilétének megállapításához is. 

Formai ismérvek alapján mindössze annyit lehet viszonylagos biz-
tonsággal megállapítani, hogy a szerző debreceni iskolában, a Refor-
mátus Kollégiumban tanulhatott. Betűformálása, kötése, a nagybetűk 
mértéktartó díszítése itteni jellegzetességeket mutat. Első látásra a kézi-
rat jellege megtévesztően hasonlít Fazekas Mihály keze írására. Az írás 
lendülete, a betűk dőlésszöge, tömörsége, a kis- és nagybetűk többségé-
nek formálása és kötésmódja a Fazekas-kéziratokban is megfigyelhető 
jellegzetességeket mutatja. Feltűnővé teszi a hasonlatosságot a Fazekas-
nál olyannyira domináns, mélyen és hosszan lehúzott z betű azonos 
karakterű írásmódja. Kéziratszakértői vélemény nem áll ugyan rendel-
kezésünkre, de a muzeológiai gyakorlat szerinti összehasonlítás alapján 
a vizsgált kézirat és Fazekas 1820 körüli kézírása között feltűnő rokon-

3Sem a kéziraton, sem a színlapokon nem szerepel az író vagy a 
fordító neve. A pásztorjáték szövegkiadása folyamatban van a Színház-
tudományi Szemlében. Kerényi Ferenc eligazító információiért ezúton 
is köszönetet mondok. 

4 A leglényegesebb szövegeltérés a 4. versszak első sorában van:sze-
badtságra helyett itt Gazdagságra olvasható. 

5 Az éneklési utasítás a 19. sz. második feléből származhat: „Kossuth 
Lajos íródeák szerint: az I-ső és Il-ik dallamra két sort kell venni. " 

14 Irodalomtörténet 1984/3 
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ság állapítható meg.6 Fontos különbségnek látszik azonban az, hogy 
itt a betűk mérete jóval kisebb, mint az öregkori Fazekas-kéziratoknál, 
ez azonban a megszokottnál kisebb formátumú papír használatának is 
következménye lehet. Feltételezésünk szerint ez a füzet 1795 és 1820 
között keletkezhetett,7 de a tárgyalt szöveg valószínűleg az 1795-höz 
közel eső' években íródott.8 Ebből az idó*bó'l azonban nem maradt fenn 
semmiféle Fazekas-kézirat.9 Azt viszont tudjuk, hogy Fazekas Mihály 
ügyesen el tudta változtatni az írását.10 Mindezeket a körülményeket 
figyelembe véve az íráskép hasonlatossága önmagában gyenge alapot ad 
hipotézisünk felállításához. 

A formai összehasonlítás egyéb módszereivel is próbálkoztunk, 
azonban sem a papír minősége és vízjele,1 ' sem a tinta színe nem mutat 
bizonyító vagy cáfoló specifikumokat. Egyetlen lényeges formai eltérés-
nek azt tartjuk, hogy a Fazekas által következetesen használt lapalji 
őrszók itt hiányoznak. 

A hangjelölési és helyesírási sajátosságok és a tájnyelvi jellem-
zők - ha nem is adnak egyértelmű bizonyítékot - hozzájárulnak a 
hipotézis megerősítéséhez. Néhány fontosnak ítélt azonosságot és kü-
lönbséget az alábbi táblázatban foglalunk ősze:'2 

6 Vö. Fazekas Mihály összes művei (FMÖM) - kritikai kiadás -
I. 184. 

7 A korszak behatárolásához segítséget ad a kézirat címlapján olvas-
ható évszám és a füzet utolsó megírt fólióján található tollpróba, amely 
Napóleon nevét formázza. 

8 A fogalmazvány írásmódja teljesen megegyezik a pásztorjáték szö-
vegének írásával, az ezt követő latin versé úgyszintén, de a két utolsó 
vers írása - bár ugyanattól a kéztől származik - későbbi bekerülésről 
tanúskodik. 

' Az első összefüggő, hiteles Fazekas-kézirat 1802-ből származik. 
I °Vö. üorottya-levelek, FMÖM II. 14. és a hozzájuk tartozó jegy-

zetek. 
I I Ugyanilyen vízjelű papírt az eredeti Fazekas-kéziratok között 

nem találunk. 
1 2 A Fazekas Mihály helyesírására vonatkozó adatokat részben a 

kritikai kiadásból, részben a gyűjteményünkben őrzött eredeti kézira-
tok elemzéséből nyertük. 
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a) A hangok jelölése: 

JELÖLT FAZEKAS MIHÁLYNÁL A VIZSGÁLT SZÖVEGBEN 
HANG jelölés példák jelölés példák 

(eló'fordulás) (előfordulás) 

о u 
ö ü 
5 ü 
ö ü 
tz 
ttz 

(gyakori) 
(gyakori) 
(gyakori) 
(ritka) 

tzitza, palatzk 
jöhettz 

о u 
ö ü 
ö и 

tz 
ttz 

(gyakori) 
(gyakori) 
(gyakori) 

tzél, pállza 
tettzett 

t j lotjolni tf 
CS 

íjak, mitjoda 
csalárdság 

s 

! 
fi 

sok, és 
bufáfonn 
fizefs 

s 
I 
f f 

szokás, is 
májik 
tapojja 

/z 
(3 

jzeressük 
épt 

/ z tijztek 

gy ggy gy 
ggy 

gyalázni 
de : edj 

b) Helyesírási sajátosságok: 

gy 
dgy 

gyerekektől 
edgy 

bizonyos köz-
nevek nagy 
kezdőbetűvel 

Atya, Asszony, 
Haza, Kalmár 
(jellemző) 

Atya, Természet, 
Nép, Rend 
(jellemző) 

idegen szavak 
írásmódja 
lyesírás 

jottista és ip-
szilonista he-
lyesírás 

általában az ere-
deti nyelv szerint: 
Theologus, Pilatus, 
de-.Múzsa 

kevert 
nyittya, boltja 

általában az ere-
deti nyelv szerint: 
Aristoteles, Orpheus 
de : Herkules 

ipszilonista 
baráttya, vallyák 
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с) Tájnyelvi jelenségek : 

lokativuszi eredetű -nn világonn, 
-n rag megnyúlik hcqdann 

szerentsésenn 

-nn magambann 
könnyebenn 
azutánn 

-unk, -ünk, -uk, -ük 
birt. személy ragok 
helyett -onk, -enk, 
•ok, -ek 

nem jellemző 

jellemző : 
házoktól, gyerekek-
től, magok, 
velenk 

szóvégi mássalhangzó ritkán 
megnyúlása 

jellemző: 
egéssz, királly 

i és -ly megnyúlása -jj éjjnek 
-Ily ollyan 

-jj nyájaitokat 
-Ily mosollygások 

Stiláris szempontból sem érdektelen összehasonlítani a vizsgált szö-
veget Fazekas prózájával. Figyelmet érdemel pl. a közbevetett monda-
tok szerkesztésmódja,1 3 az is szócska nyomatékosító szerepe tagadó 
mondatokban is,1 4 vagy a mind . . . mind szerkezetű mondatok gyakori 
használata.1 s A szenvedő szerkezetek gyakori előfordulása és a hatá-
rozatlan számnevek utáni többes szám használata inkább csak a mai 
olvasónak tűnik stiláris jellegzetességnek, a 18. században azonban ezek 
még elevenen éltek a köznyelvben is.16 

Stilisztikai értékét tekintve a vizsgált szöveg nem éri el a Fazekas-
prózák színvonalát, de ha ezt zsengének tekintjük, könnyen felismerhet-
jük azoknak a stíluseszközöknek a csíráit, amelyek a későbbi Fazekas-
prózát élvezetessé, frissé teszik. Ilyen eszközöknek tekinthetjük a 

1 3 A fogalmazvány első mondatait vö. Fazekas Mihály végrendeleté-
vel (FMÖM II. 270.), vagy A Debreceni Magyar Kalendáriom elő-
szavával (FMÖM II. 34.)! 

1 \,Ö közte és a többiek között nem látok semmi leg kissebb kü-
lömbséget is." Vö. A Debreceni Magyar Kalendáriom előszava (FMÖM 
II. 34.)! 

1 5 „. . . és minden szempillantásba készek mind a mások gyilkolá-
sára; mind a magok halálára? " Vö. Fazekas Mihály végrendelete 
(FMÖM II. 270.)! 

1 6 Pl. itt: edgynehány Famíliák, Fazekasnál: kevés vagyonkáim, ill. 
irányittatik - láttatik. 
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párhuzamokat, az allegóriát, az indulatszavak változatosságát, az ar-
chaikus és népies kifejezések használatát stb.1 7 

Leginkább a szöveg tartalmi elemzése eró'sítheti feltevésünket Faze-
kas szerzó'ségére vonatkozólag. Mindenekeló'tt a kiinduló gondolatban 
felidézett „hadi mustra" emléke kelt gyanút. A hadsereg működésének 
mechanizmusára tett megjegyzések a katonaélet belülről való ismere-
tére engednek következtetni. Az állatvilág és a társadalom párhuzamát 
ugyancsak szívesen használta Fazekas is. 

A szöveg folyamatában a hangvétel radikalizálódása igen szembe-
tűnő vonás. Minél inkább telítődik érzelmekkel, indulatokkal az érte-
kező stílusban megkezdett írás, annál gördülékenyebbé, természete-
sebbé válik a gondolatok kibontása. A retorikus elemek és az egyre 
élesebb kifejezések növelik a mű belső feszültségét. Az effajta fokozás 
Fazekastól sem idegen, bár politikai tartalmú Fazekas-prózával nem áll 
módunkban összehasonlítást tenni. Az ész szerepének hangsúlyozása a 
felvilágosodás egyik legáltalánosabb vonása, de a .jámborság" és a 
, józan okosság" győzelmének reménye már sajátosan Fazekas felfogá-
sára vall. 

Mindez azonban olyan feltételezés csupán, amelynek bizonyítására 
nem tudunk objektív eszközöket használni. A fogalmazvány szövegének 
megismerése azonban - a szerzőség kérdésének megválaszolása nélkül is 
- fontos adalékul szolgálhat a magyar felvilágosodás eszmerendszerének 
kutatásához. 

A szöveget betűhíven közöljük, csupán az s hang kétféle írásmódját 
nem különböztetjük meg, és a könnyebb olvashatóság kedvéért a nyil-
vánvaló íráshibából származó ékezeteket tesszük ki a hosszú magán-
hangzókra. A fogalmazvány javításait, törléseit a jegyzetben magyaráz-
zuk. 

Szemem előtt forogvánn még most is edgy hadi mustrának 
ameIlyet a minap láttam a képe. Mi18 annak az oka? ; hogy 
lehet az hogy annyi Száz ezer emberek (:igy Szollók magam-
bann :) edgynek19 parantsolattyára Házoktól Feleségektől 
Gyerekektől20 edgy Szóval mindenektől meg válnak; a dob-

1 7 Mind Fazekasnál, mind a vizsgált kéziratban jellemző, pl. hely-
heztették, környülállás, illetve: osztán. mia stb. 

1 s Az eredeti kis kezdőbetűt nagyra javította. 
1 'Eredetileg: edgy . . . olvasható, de ezt áthúzta. 
2"Tárgyragokat írt először, majd -tói, -töl-te javította. 
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szóra sorba állanak; seregekbe verik magokat; hideget meleget; 
éhséget szomjúságot szenvednek; és minden szempillantásba 
készek mind a mások gyilkolására; mind a magok halálára? Az 
egéssz tábor edgy óra: melly edgy rugóról igazgattatik, edgy 
Test a melly a Vezérnek akarattyától lelkesíttetik. Hát mitsoda 
jussa van ezekenn a Vezérnek? Mibenn áll az ö mások felett 
való elsősége — Ö közte és a többiek között nem látok 
semmi leg kissebb külömbséget is. Az állatok közt nem látom 
hogy edgy Ló a másiknak; edgy madár a másiknak engedelmes-
kedne; Hogy lehet hát még is hogy az emberek között egéssz 
Milliomok is martalékjai Egynek21 vagy edgynéhánynak? 
Csudállatos dolog! — Hát ha a mint Aristoteles gondolta a 
Természet edgy embert az Uralkodásra másikat az Sclávságra 
szült; miért nintsen így az állatok közt is? 

A Fiúnak az Atyától való szükséges függése szoktatta elő-
ször a Fiukat az alá-vettetésre22 az Atyákt23 pedig az ezek24 

felett való Uralkodásra — Eleintenn minden Famíliába az Atya 
volt a Királly és Pap- Edgynehány Famíliák öszve kaptsolták 
magokat hogy edgyesült erővel jobban oltalmazhassák magok-
kat a Vadak 's ellenségek dühössége ellen. Ennek a Tzélnak 
könnyebbenn való el érésére szükséges volt a Rend és Vezetés 
— A veszedelmes környül állásokba a félelemtől s illyedéstöl el 
gyalázott Sereg vagy akaratból vagy kénszeritésböl alája adta 
magát vagy Edgynek vagy edgynéhánynak a kik erössebbek s 
okosabbak voltak. - Ekkor osztánn a Népnek egéssz meg 
hódoltatására a Vezérnek hol az Herkules buzogánnyával hol 
az Orpheus Cziterájával éltek. Azutánn a vakmerőség2s és 
tsalárdság által Isteni képet szerzettek magoknak; s' a tudatlan 
népet el hitették hogy ök vagy Istenek; vagy ezeknek Barát-

2 1 A kis kezdőbetűt nagyra javította. 
2 2 Eredetileg : alá vetéshez. 
2 3Az eredeti A tyáit javításakor aza betű kimaradt. 
2 4 Ural. . . kezdetű szó áthúzva. 
2 s Eredetileg: vakmerőség által. 
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tyai. Hlyen nevek alatt meg erössitették magokat - Az első 
győzedelemnek emlékezetét oszlopok és ünnepek által ujjitot-
ták meg26 ezzel is sokat erössitették magokat. Mikor osztánn a 
Nép szaporodni kezdett azok a kik eddig edgyformánn birták a 
Királlyi páltzát; edgyformánn igazgatták az Országot fel osz-
tották edgymás közt a fö Hivatalokat; Az edgyik a Tábort 
igazgatta, a másik az Országot a harmadik az Eklésiát27 s' 
Templomokat. Hogy osztánn tettzések szerént el nyomhassák 
a Világot a Papokat a földönn kivül hellyheztették; hol az 
Égből hol a Pokolból költsönöztek nekik rettenteni való hatal-
mat; ezeknek segittségek által azutánn azt mivel tek a mit ma-
goknak tettzett. 

Hogy eleintenn ügy nézte a tudatlan község meg szabaditó-
ját mint valami Istent; a Maradékinak is szint annyit tulajdoní-
tottak: így észre vehetetlenül a Királlyi sullyos páltza alá taszí-
tottak Csendességeket Szabadtságokkal edgyütt. Már most hát 
probállyon akárki2 8 tsak panaszolkodni is az el nyomattatás 
ellen; mit tehet azok ellen a kik a tudatlan népet Machinák-
nak nevelték. Ha valaha az politikus és vallásbeli Babonaságnak 
setét ködét el fogja is űzni a Világosság a Trónus elöl; tsak 
ugyan más képpenn sántsollya még is be29 magát a Királlyi 
Szék a királlyi Páltzának electrizirozott csapása által melly a 
nagy Vezértől fogva a leg alább való sclávig minden tagonn 
keresztül szalad; kiváltképpenn a népnek seprejénn — Akarmit-
soda nyomorék30 Törpe legyen is már most a Monarcha még is 
Óriás a mennyibenn a Tábor Jobb az Papi Rend bal keze és az 
Udvari Tisztek lába gyanánt szolgálnak. Jaj a Népnek ha ötét 
akármellyk kezével pusztittya vagy ezzel a lábával tapossa: A 
szegény embereknek ugy Természetekké válik a Sclávság, hogy 

2 6 Eredetileg : erössitették meg. 
2 7 Mondatvégi pont lehúzva. 
2 8 Az is szócska lehúzva. 
2 9 A még is be a sántsolja fölé írva. 
3 0 Eredetileg : nyomorult. 
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magok jó szántókból31 le sütik fejeket hogy az Fö Ur a 
Papság által nyakokba tehesse a nehéz Jármot; és ezt ók Grat-
zianak vallyák. Így osztánn nem az Igazság mellett való buzgó-
ságból nem a Hazáért hanem szokásból az élet meg unásából a 
nagyobb kínzástól való félelemből és az kegyelmes mosollygá-
sok utánn való igyekezetből3 2 halnak meg. Hát hogy bátor-
kodtok Pásztorok a Ti Nyájjaitokat a kövér gyepről a puszta 
homokra hajtani— Nem őriztetitek ezeket a Kutyákkal hanem 
széllyel szaggattattyátok. Mindent el szenvednek a szegény 
Bárányok: de ha őket éhei meg döglesztitek hol vesztek utól-
lyára tellyet gyapjút hol vesztek Ifjú Bárányokat? - Hát ha a 
Nyáj a félelem és rettegés mia széllyel szalad nem vesznek é el 
a Pásztorok is a kutyákkal edgyütt? 

lrtódzatok Nem a Nyájrol és kutyákról van a Beszéd; 
hanem az Emberekről és azokrol az Emberekről a kik vagy 
elébb vagy hátrább meg fogják velenk éreztetni az magok ereje-
ket mint ti most ő velek az el nyomattatást: mert a morális és 
physicus világba a Döfések és a vissza döfések edgyformák — 
Ha reményleni akarjátok hatalmatoknak tartósságát sokkal 
több gondotok legyen annak a mi van bölts igazgatására mint 
messzebbre való terjesztésére. De a fel fuvalkodott Urasághoz 
szokott Despota el felejti hogy a királlyi szék fundamentomá-
nak meg vetésére több ész és Jámborság kívántatik mint fegy-
ver és buzogán. 

Istentelen! Ki kezéből vetted te a Királlyi Páltzát; ha nem 
egyenest a Nép kezéből is; de mindég attól az Elejidtöl a kik 
közzül az első tsak azért lett a Népnek Feje mert meg szabadí-
totta azt vagy az ellenségtől vagy a dühös vad állattól. Méltat-
lan!: te magad nem tsak ugy dühösködtz: mint edgy ellenség; 
hanem mint edgy vad fene állat Mindent el szenved a gyenge 
és félénk azt gondolod a mit tsak el követhet rajta a kegyetlen-
ség és tsalárdság: De mi lessz belölle? ha Gyenge és félénk 

31A nem tsak akarva áthúzva. 
3 2 Az óhajtás szó áthúzva. 
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szivü meg világosodik; s' ha ez a meg világosodás néki a fel-
támadásra erőt és bátorságot33 ád? De te meg akadállyozta-
tod ugy é? a meg világosodást — Alávaló! nem engeded meg 
talán hogy a meg világosodás a melly már Európának nagyobb 
részébe el terjedt be jöjjön abba a mit te Országodnak nevezel; 
Könnyebbenn el tilthatod a Napot a Déli-lineárol. Inkább vilá-
gosítsd meg magadat is mint a Néptől tiltsad: Inkább az Okos-
ságra épitts valamit mint az erőszakra; Inkább kövesd az Igaz-
ság vezér tsillagát; mint az hamis csalárdságot. Ti meg koroná-
zott prédáló vad állatok a Baldachin us neve alatt emlékezzetek 
meg rolla hogy a kiket prédáltok tsak ollyan emberek mint t i3 4 
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