
A fi a tal lány ki ej tet te ke zé bõl a po ha -
rat, mely nek ol da lán az ar zén por egy 
fel ol dat lan csí kot hú zott, és a szõ nyeg re
zu hant. Sze me elõtt vé gig pö rög tek az 
el múlt ta vasz és nyár ese mé nyei: ko lozs -
vá ri tar tóz ko dá sa, tit kos ta lál ko zá sok és
le vél vál tás ok, és gú nyos mo sollyal üd vö -
zöl te a ha lál sze lét. Egy pil la nat ra lát ta a
Mikeszászára se reg lett ro kon ság és meg -
hí vot tak ar cán a meg döb be nést és az ap ja
gyász pom pá já val együtt a sa ját te me té sét,
amely re annyi ra vá gyott. Eb ben a mi nu -
tum ban si koly ve tett vé get a ha lált vá ró
kel le mes gon do la tá nak, be lé pett a szo bá -
ba édes any ja és meg pil lan tot ta az éle té -
nek vé get ve tõ lányt a föl dön.

A lány, Radák Polyxénia még csak 
ti zen hét éves volt, ami kor a ná la jó val
idõ sebb, meg öz ve gyült Bánffy György fe -
le sé gül kér te. A csa lá di le ve le zés bõl ki de -
rül, hogy édes ap ja, Radák (II.) Ádám a
lány ké rõt az anyá hoz uta sí tot ta: „A le ány
az any jáé, az én fe le le tem utolsó”.1 Így 
az anyá ra há rult a vá lasz adás, és mint a
le ve lek bõl ki tû nik, a Polyxéna dön té se is
szá mí tott. Az anya azt ír ja lá nyá nak, hogy
a há zas ság ügyé ben kér jen ta ná csot ro kon -
tól, a so kat meg élt Daniel Istvánnétól,2

és fon tol ja meg a há zas ság gon do la tát:
„Te hát, édes Léányom, […] meg rágd ezen
dol got jól, és min den ter he it a há zas ság -
nak, mellyeket te kép zel hetsz az élet ben,
jól hányd vesd […] higgyed, édes Le á -
nyom, ha ké pes vol na, hogy Ferentz
Tsászár fe le sé ge légy, még is so ha el nem
ér néd azt a nyu go dal mat, amit sze gény, és
szerentsétlen anyád há zá nál el hagysz.”3

Írá sunk öt le tét a ma ros vá sár he lyi Te -
le ki Té ká ban meg õr zött és ál ta lunk fel -
lelt, Radák Polikséna ha lá lá ról készitett
ver sek cí mû nyom tat vány ad ta. Ez az

1804-ben, Ko lozs vá rott meg je lent fü zet,
mely mint a ké sõb bi ku ta tá sok ból ki de -
rült, a bú csú vers má so dik ki adá sa, ál lít
em lé ket Radák Polyxéna ha lá lá nak. A
nyom tat vá nyon és a meg ért hat ki adás
egyi kén sem sze re pel a so rok író já nak ne -
ve, a szer zõ ki lét ét a Kõ vá ri Lász ló ál tal
pa pír ra ve tett er dé lyi ne ve ze te sebb csa lá -
dok le írá sá ból vé lik tud ni a kutatók.4 Õ az
ak kor még ko lozs vá ri di ák, ké sõbb
berecztelki (beresztelki) re for má tus pap -
nak, Kis Ist ván nak tu laj do nít ja a so ro kat.
Ezek sze rint Kis a re for má tus kol lé gi um
di ák ja ként ír ta a ver set, meg tart va a kor
ha gyo má nyát, mi sze rint a kol lé gis ták pa -
ren tá ló ver se ket mon da nak az er dé lyi
arisz tok rá cia el hunyt tag jai fe lett. 

Va ló ban, az el hunyt stá tu sa, tár sa dal -
mi he lye és sze re pe meg ha tá roz ta a ha lál
és te me tés kö rü li szer tar tá so kat és a jól
meg konst ru ált ri tu á lé kat, va la mint for dít -
va, a meg ko re og ra fált, ün ne pé lyes bú csú -
zás so rán az arisz tok rá cia rep re zen tált 
a nagy tö me gek elõtt, így erõ sít ve meg
csa lád ja, há zas tár sa, gyer me kei po zí ci ó -
ját, és ugyan ak kor pél dát sta tu ált az al -
sóbb ré te gek nek. A bú csú elõ re meg ter ve -
zett és ha gyo má nyo zott volt, a te me tés és
a ha lot ti be szé dek ben el hang zott orá ci ók
és laudációk mind a rep re zen tá ció ré szei.
Fon tos ki emel ni, hogy a ha lot ti orá tor
moz gás te re több nyi re igen szûk volt. A
szó nok nak egész be szé dét a csa lá di rep re -
zen tá ció igé nyei sze rint kel lett meg al kot -
nia: tá jé ko zód nia kel lett a ge ne a ló gi á ról,
vá zol ni a ha lott élet út ját, ne ves tet te it, jó
cselekedeteit.5

Ese tünk ben a csa lá di rep re zen tá ció
nem va ló szí nû, hi szen a Radákok bi zo -
nyá ra el fá tyo loz ni pró bál ták Polyxéna6
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ön gyil kos lány egy olyan arisz tok ra ta csa -
lád sar ja, mely nek köz ve tet ten, ki ter jedt
ro kon sá ga ré vén kap cso la tai van nak
Béccsel és Pest tel egy aránt. Er dély ben
min den kép pen meg ha tá ro zó sze re pet ját -
sza nak a po li ti kai-tár sa dal mi élet ben, õsi
er dé lyi csa lád nak szá mí ta nak, amely nek
tag jai már a 16. szá zad ban a fe je de lem ol -
da lán áll nak: 1562-ben Já nos Zsig mond
Pekry Gá bor és Radák Lász ló ve zet te lo -
vas csa pa tot kül dött a fel kelt szé kely csa -
pa tok el len. A Pekry és Radák csa lá dok
ro kon ság ban is álltak.7

Petrõczi Ka ta Szi dó nia, 1681 nya rán
ment férj hez Petrovinai Pekry Lõ rinc hez,
egyik lá nyuk, Pekry Er zsé bet Te ré zia
Radák (I.) Ádám fe le sé ge volt, ál ta la ju -
tott a csa lád a Pekry–Petrõczi-javak egy
ré szé hez és a magyarózdi kas tély hoz, va -
la mint a könyv tár hoz, ahol ké sõbb gróf
Rhédey Klá ra bá ró Radák Istvánné ta lált
rá a Petrõczi Ka ta verseire.8 A Radákok az
el sõ sor ban egy más kö zött há za so dó er dé -
lyi fõ úri csa lá dok majd mind egyi ké vel 
ro kon ság ban áll tak; Polyxéna fel te he tõ en
anyai nagy any já tól, bá ró Wes se lé nyi
Polyxénától örö köl te mi to ló gi ai ere de tû
ne vét, de apai ágon is elõ for dult a ke reszt -
név a csa lád ban, hi szen Petrõczi Ka ta
egyik uno ká ja, Daniel Polyxéna, Wes se lé -
nyi Istvánné is e ne vet vi sel te.

Stá tu suk ból ere dõ en va ló szí nû leg
pró bál ták el foj ta ni a le á nyuk ha lá la kö rü -
li mendemondákat, ta lál ga tá so kat, tény,
hogy a ro ko ni rö vid ge ne a ló gi ai fel jegy zé -
sek sze rint a lányt ha lá la után há rom
nap pal el is te met ték, és vég tisz tes sé get
nem szen tel tek ne ki ké sõbb sem.9 Szá -
munk ra ér de kes, hogy a nyom tat vány ho -
gyan ke rül he tett a Te le ki Té ka ha lot ti be -
szé dek gyûj te mé nyé be, hi szen a fenn ma -
radt, Kis Ist ván nak tu laj do ní tott bú csú -
vers nem te kint he tõ a ha lot ti bú csú ele -
mé nek: nem tar tal maz ge ne a ló gi ai le írást,
bib li ai ha son lat tal sem él, nem lel he tõk
fel ben ne a pré di ká ció ele mei, a vi lá gi
orá ció sze rin ti laudáció sem, még az alap -
in for má ci ók te rén is szûk sza vú a for rás,
hi szen a ki ad vány fe dõ lap ja nem tar tal -
maz za a szer zõ ne vét és a te me tés idõ -
pont ját, csak fel té te lez he tõ en a vers szü -

le té sé nek dá tu mát. Így a ku ta tó szin te
biz tos ra ve he ti, hogy a fenn ma radt vers
nem a csa lád ren de lé sé bõl ké szült, er re
utal a szer zõ ki lét ének pa lás to lá sa és a
szö veg ben fel buk ka nó – fel te he tõ en a
szü lõ ket – vád ló rész is.

Mi vel nem le he tünk biz to sak a szer zõ
ki lét ében, nem tud hat juk, hogy mi lyen
kap cso lat ban állt a csa lád dal, mennyi re
volt be ava tott a tör tén te ket il le tõ en, vagy
csak hal lo más ból ver sel te meg a fi a tal
lány ha lá lát. Is mét kér dé sek, ame lyek re
for rás hi á nyá ban nem tu dunk ki elé gí tõ
vá laszt ad ni. Annyit a fenn ma radt leve-
lezésbõl10 bi zo nyos ra ve he tünk, hogy
Polyxéna a ha lá lát meg elõ zõ két év ben
több idõt, egy-egy al ka lom mal akár hó na -
po kat is töl tött Ko lozs vá ron, ahol az
arisz tok rá cia tár sa dal mi éle té nek sze rep -
lõ je volt, pél dá ul bá lok ban is meg for dult,
te hát is mert alak ja le he tett az el adó sor -
ban lé võ fõ úri kis asszony ok tá bo rá nak.
Ta lán épp a vers szer zõ jé nek tu laj do ní tott
Kis Ist ván is is mer te.

Ab ban azon ban biz to sak le he tünk,
hogy az egy év alatt ugyan ab ban a vá ros -
ban négy ki adást meg ért, Polyxéna ha lá -
lá ról egyet len fenn ma radt nyom tat ványt
a csa lád nem sa ját költ sé gén ál lít tat ta elõ
új ra és új ra. Rá adá sul mi vel e ko lozs vá ri
ki ad vány ok után még két, a nyom da kép
sze rint fel té te lez he tõ en ké sõb bi ki adás is
fel lel he tõ, im már Nagy vá rad ról, bi zo -
nyos, hogy ez a tör té net misz ti kus vol tá -
nak és ke len dõ sé gé nek tud ha tó be. Mint
azt már em lí tet tük, a Radák csa lád ro kon -
ság ban állt szin te az összes er dé lyi fõ úri
csa lád dal, így a hír az ön gyil kos Poly-
xénáról és an nak fel té te le zett oka i ról
gyor san ter jed he tett. A csa lád nak volt
bir to ka Er dé lyen kí vül is, te hát még in -
kább „fe nye get het te” õket a tra gé dia hí ré -
nek fu tó tûz ként va ló ter je dé se és or szá -
gos is mert sé ge. A ro ko nok és is me rõ sök
fel te he tõ en kí ván csi ak vol tak a tör tén tek -
re, hi szen a ha lot ti be szé dek ha tá sát le író
ku ta tá sok ból is tud juk, hogy az arisz tok -
ra ta ud va rok ban meg szü le tõ ud va ri kul -
tú ra ré szé vé vált a te me té si ce re mó nia is,
ez a kö zé le ti ség kü lön bö zõ meg nyil vá nu -
lá si for má it je le ní tet te meg. A jól meg ko -
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re og ra fált, ün ne pé lyes és a ne mi ér te lem -
ben de mok ra ti kus bú csú zás so rán si ke re -
sen rep re zen tált az arisz tok rá cia a nagy
tö me gek elõtt, így meg va ló sí tot ta cél ját,
el lát ta a „jó em lé ke zés” fel ada tát az em -
lék be széd. Mi vel a szo kás sze rint nem -
csak az el hunyt éle te vá lik meg fi gyelt té,
ha nem an nak mik ro- és makrokörnye-
zete, hi szen lát ha tó vá lesz nek a csa lád -
tag ok, ba rá tok, kap cso la tok, po zí ci ók, az
el hunyt egész éle te, a ha lál eset kel le met -
len sé gei mi att Radák Polyxéna fe lett nem
le he tett cél sze rû meg va ló sí ta ni a ri tu á lét.
Polyxéna te hát, ha en ged te is ma gát meg -
fi gyel ni, ha hoz zá já rult is ah hoz, hogy
meg fi gyel jék, hi szen, mint már utal tunk
rá, úgy idõ zí tet te ön gyil kos sá gát, hogy
édes ap ja vég tisz tes ség ének nap ján ra gad -
ja el a ha lál, az egyet len el mon dott
beszédbõl11 ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy
csa lád ja nem vál lal ta a ce re mó ni át, csen -
des, csa lá di te me tést tart hat tak. 

A fel té te le zett szer zõ, Kis Ist ván az zal
ma gya ráz za a lány ön gyil kos sá gát, hogy az
em be ri szív és ész né ha össze egyez tet he -
tet le nül cse lek szik, ez ál tal Polyxéna nem
tud ta kor dá ban tar ta ni az in du la ta it, és
„szív re ereszté” azo kat. Megengedõleg azt
mond ja, ha az em be rek „in du la tok nél kül
szü let né nek / moz gó hus bu bák len né -
nek”. Is mét fel me rül het az ol va só ban,
hogy a re for má tus kol lé gi um ban ta nu ló di -
ák, ké sõbb re for má tus lel kész vall ha tott-e
ha son ló kat az ön gyil kos ság ról, hi szen köz -
tu dott az a pro tes táns ál lás pont, mely sze -
rint „a ma guk erõ sza kos el pusz tí tá sá val
bol dog ta lan és sze ren csét len a sza ba du lás,
amely ide ig va ló ke se rû ség bõl vég nél kü li
va ló ba me rít! Hi szen aki a ma ga éle té nek
gyil ko sa, az bûn ben és két ség beesés ben
hal meg, és azért nem le het, hogy a po kol
gyöt rel me i be ne essék.”12 E he lyütt cé lunk
nem az, hogy bi zo nyít suk, nem Kis Ist ván
a vers szer zõ je, vagy ha õ ír ta, ak kor egy
na gyon „li be rá lis” val lá si nor ma kép vi se -
lõ je le he tett, ha nem hogy for rá sa ink alap -
ján vá zol juk a ko ra be li men ta li tást az 
ön gyil kos sá got il le tõ en. Tény, hogy a re -
for má tus ta nok azt ál lít ják, aki ön gyil kos -
ság ban ke re si a ki utat, egye ne sen a po kol -
ba ve ze tõ bûnt kö vet el. 

Köz tu dott, hogy az ön gyil kos ság nál
eny hébb „bû nök” elkövetõjét va gyis azt,
aki nem lá to gat ta a temp lo mot, vagy
nem tud ta a Mi atyán kot, fe gyel mi bün te -
té sül av val szank ci o nál ták, hogy sza -
már te me tés ben ré sze sí tet ték. Ez azt 
je len tet te, hogy pap nem te met te el, nem
ha ran goz tak ne ki, te me tõ be sem te met -
het ték, em be rek sem kí sér ték ki. Ter mé -
sze te sen a ma ga sabb stá tu sú el hunyt
ese té ben a Consistorium össze gyûlt, és
meg ha tá roz ták, mi lyen ele met en ge dé -
lyez nek a te me té si ri tu á lé ból: csak ha -
rang szót vagy csak pré di ká ci ót, ha lot ti 
al kal maz ta tás nélkül.13 Mind ev vel föl di
hely tar tók ként az el huny tat akar ták bün -
tet ni, ám tu laj don kép pen a ha lott csa lád -
tag ja i nak meg íté lé sét be fo lyá sol ták.

Ha egy gyü le ke zet a ma ga erõ sza kos
el pusz tí tá sá nál eny hébb bûn re a tár sa -
dal mi ha gyo má nyok ból va ló ki ta szí tás sal
já ró bün te tés sel re a gált, el kép zel het jük,
ho gyan vé le ked he tett egy fõ úri, mû velt,
ta nít ta tott sar ja dék ön gyil kos sá gát il le tõ -
en. Ke vés bé va ló szí nû, hogy a vers szer -
zõ jé hez ha son ló an: meg en ge dõ en és em -
pá ti á val.

Nem cé lunk meg fej te ni a lány dön té -
sét, ám to vább gon dol va a ko ra be li tár sa -
dal mi vi szo nyo kat, Polyxéna ré szé rõl tet -
té nek idõ zí té se ta lán frics ka le he tett köz -
vet len csa lád já val szem ben, vagy an nak
is be tud ha tó, hogy csak így mu tat hat ta
meg, van, ami ben õ dönt, és ami sa ját
aka ra tá ból tör té nik. Fi a tal lány ként ve zé -
rel het te az ex hi bi ci o niz mus is, ek kép pen
fel hív hat ta ma gá ra a fi gyel met, hi szen
édes ap já nak vég sõ pom pá ja nap ján ol tot -
ta ki éle tét. Meg lá tá sunk sze rint mind há -
rom eset ben kulcs fon tos sá gú le he tett az
al ka lom és a vég tisz tes ség re ér ke zõk je -
len lé te. Polyxéna ter ve, mind egyik fel ve -
tett el gon do lás alap ján, ak kor va ló sult
vol na meg, ha a gyász szer tar tás el kez dé se
elõtt tu dó dik ki tá vo zá sa az élõk so rá ból.
A ku ta tó még két le he tõ ség gel is szá mol -
hat: ta lán ap ján akart ek kép pen bosszút
áll ni a lány, akit idõs ké rõ jé hez kénysze-
rítettek. Cél ja az volt, hogy el ve gye ap já -
tól az õt meg il le tõ vég tisz tes sé gi pom pát,
és hogy így ves sen fényt a tör tén tek re,66
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amit igaz ság ta lan nak ér zett? Vagy tán ap -
ja ha lá lá ért ér zett lel ki is me ret-fur da lást,
és ez imi gyen ju tott ben ne ki fe je zés re?
Egy sor ta lány és ra ci o ná lis ér ve lés,
amely re a tör té ne tet ku ta tók egyi ke sem
tud ja a pon tos vá laszt, ezért bár me lyik
fenn áll hat, ám fel té te lez ve az egy fi a tal
lány ön gyil kos sá got ter ve zõ el ha tá ro zá sa
mö göt ti fel dúlt lel ki ál la po tot, ta lán nem
kell fel tét le nül puzzle-szerû lo gi kus ma -
gya rá za tot ke res nünk.

Ennyi ta lány és misz ti kus vo nal fel -
vo nul ta tá sa után rö vi den is mer ked jünk
meg a vers sel és an nak új sze rû sé gé vel.

A so rok szer zõ je nem árul el so kat a
tör tén tek rõl, de a több ki adás mi att ar ra
kö vet kez tet he tünk, ele gen dõt az ese mény
nép sze rû vé vá lá sá hoz és az ér dek lõ dés
fel csi gá zá sá hoz. 

A vers és a meg ta lált le ve lek együtt
ad nak tel je sebb ké pet a tör tén tek rõl, hi -
szen a le ve lek bõl de rül ki a jó val idõ sebb,
meg öz ve gyült Bánffy György le ány ké ré se. 

A bú csú vers más in for má ci ók hoz jut -
tat, de egyik bõl sem, má sik ból sem de rül
fény a tel jes tör té net re. A bú csú vers bõl
tud juk meg, hogy Polyxéna fi a tal szí ve
fog lalt volt, de nem vi szon zat lan, ha nem
til tott sze re lem rõl van szó, amit a 18. szá -
za di ér te lem ben vett ambitio aka dá lyoz
meg. Bi zo nyo sak le he tünk, hogy ran gon
alu li fér fi ért lo bo gott a szí ve, és az elõb bi -
ek alap ján fel té te lez het jük, hogy szü lei
vagy csak édes any ja el le nez te a kap cso la -
tot, til tot ta a lányt egy ilyen sze re lem tõl. 

A Radák csa lád a nagy er dé lyi re for -
má tus csa lá dok kö zé tar to zott, ezért jog -
gal fel té te lez het jük, hogy a ko ra be li, 18.
szá zad vé gi pro tes táns ima köny ve ket és
il lem köny ve ket, va la mint az élet ve ze té si
ta nács adó köny ve ket, az az ezek ta ní tá sa -
it is mer ték, a ben nük fel lel he tõ vi sel ke -
dé si nor má kat az asszo nyok, más arisz -
tok ra ta csa lá dok hoz ha son ló an, ge ne rá ci -
ó ról ge ne rá ci ó ra átadták.14 Tud juk, hogy
Ke mény Drusiána ver se ket írt, Radák 
(II.) Ádám a nagyenyedi Re for má tus Kol -
lé gi um ban kezd te, majd a göttingai egye -
te men foly tat ta tanulmányait,15 mind ket -
ten mû velt pro tes táns csa lád ból szár maz -
tak, és a bib li o té kát nem ze dék rõl nem ze -

dék re örö kí tet ték és gya ra pí tot ták. Radák
(II.) Ádám, akár csak le szár ma zot tai, pár -
tol ta a tu do má nyo kat, só go ra, Ke mény 
Si mon hû ba rát já nak, Bo lyai Far kas nak
fel aján lot ta, hogy a ma ga költ sé gén kül di
az „Ingineur Akademába”. Ist ván fia és
an nak fe le sé ge szá mos is ko la- és temp -
lom épí tés hez és fel újí tás hoz já rult hoz zá,
va la mint köny ve ket és fest mé nye ket 
ado má nyo zott az Er dé lyi Múzeum-
Egyesületnek és bib li o té kák nak.

A ve gyes kö zön ség szá má ra írt ma -
gyar nyel vû pro tes táns ima köny vek szin -
te mind egyi ke tag lal ja a férj hez me ne tel,
pár vá lasz tás, le ány ké rés és há zas ság 
kö rü li „he lyes” vi sel ke dé si for má kat és
nor má kat. Polyxéna is tu da tá ban le he tett
an nak, hogy „a ha ja don le ány nak nem is
sza bad, nem is il lik fér jet ke res ni magá-
nak”.16 Az is is me re tes le he tett szá má ra,
hogy a nem fér jes nõ, az az a ha ja don úgy -
szól ván át me ne ti stá di um ban volt a gyer -
mek kor és asszo nyi lét kö zött. Amíg férj -
hez nem ment, a lány a szü lõi ház tar tás
ré sze volt, és itt kö te les sé gei vol tak, töb -
bek kö zött ap ja dön té se i nek alá kel lett
vet nie ma gát. A szá zad for du lón (18–19.
szá zad) még ez az ál lás pont tük rö zõ dik
az ima köny vek bõl, de ezt tá maszt ják alá
a nap lók, ön élet írás ok és le ve lek is. A
szá zad kö ze pén szín re lé pett egy a szen ti -
men ta liz mus és ra ci o na liz mus je gyé ben
ál ló irány zat, mely a te o ló gi ai li be ra liz -
mus el ve it kép vi sel te. Ez egy be esett Ma -
gya ror szá gon és – fel te he tõ en – kis ké sés -
sel, de Er dély ben is az zal a kor szak kal,
ami kor a ren di nor mák he lyét las san pol -
gá ri nor mák vet ték át. Té mánk ból adó dó -
an a há zas ság alap ja kö rü li vál to zás ér de -
kes. A 19. szá zad kö ze pén szü le tett ima -
köny vek ben egy re in kább a má sik fél
iránt ér zett kö tõ dés és a sze re lem jel le -
mez te a há zas tár si vi szonyt. Ezek a mû -
vek azt val lot ták, hogy a sze re lem Is ten
aka ra tá nak jele.17 Polyxéna ko rá ban te hát
tár sa dal mi el vá rás ként és ha bi tus ként is
leg in kább még a szü lõk aka ra tá nak va ló
alá ren delt ség volt ér vény ben a pár vá lasz -
tást il le tõ en, ezért szin te biz to sak le he -
tünk ben ne, hogy a vál to zást ho zó majd
fél szá za dos „sze lek” még nem ér vé nye -
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sül het tek a 19. szá zad leg ele jén a kö zép-
er dé lyi bir to kon.

A 18. szá za di ta nács adás a pré di ká ció
for mai ke re te i bõl ki lé pett mû faj ugyan, de
a mû vek még az egy há zi ak tol lá ból szü let -
nek. Té má juk leg in kább a nõk, lá nyok és
kis gyer me kek ne ve lé sé nek szük sé ges sé ge,
a val lá si és er köl csi ne ve lés, az anyai,
asszo nyi, gaz dasszo nyi és hajadoni sze re -
pek tag la lá sa, az il lem re va ló ok ta tás és a
há zas ság ra lé pés kö rü li tudnivalók.18 Ez
utób bi té ma kör ben a nyu gat-eu ró pai
szerzõ,19 noha a ma gyar for dí tás is meg je -
lent még a 18. szá zad ban, rend kí vül „li be -
rá lis” mó don a há za su lan dók dön té se ként
te kint a pár vá lasz tás ra. Ezek sze rint a
lány nak meg kell vizs gál ni férj hez me ne te -
li szán dé kát, de utá na ki kell kér nie a ta -
pasz talt szü lõk vé le mé nyét, az az ta ná csot
kell kér nie tõ lük és nem en ge délyt. Ez
már el moz du lás az imád sá gos köny vek
még szü lõi aka rat hoz kö tött tel jes alá ren -
delt sé gi ál la po tá tól, ám még nem éri el a
19. szá za di ér ze lem bõl va ló pár vá lasz tá si
nor mát. A szü lõk itt még je len van nak,
igaz, már csak ta pasz talt ta nács adók ként,
nem dön tés ho zók ként.  

Polyxéna ese té ben elõb bi, a ta pasz talt
ta nács osz to ga tás és ta nács ké rés je len volt
a le ve le zés sze rint, hi szen édes any ja ja -
va sol ta ne ki, hogy kér je ki a há zas sá gi
aján lat ügyé ben a ta pasz talt öz vegy, Mi -
kes An na vé le mé nyét. A for rá sok is me re -
té ben a fel me rült má sik kér dés ben nem
le he tünk biz to sak, hi szen a le ve le zés 
sze rint Polyxéna „li be rá lis” el vek sze rint
ma ga dönt he tett férj hez me ne te le kér dé -
sé ben, leg alább is a fenn ma radt le ve lek
azt su gall ják, hogy szü lei meg hall gat hat -
ták vé le mé nyét. A bú csú vers sze rint
azon ban „POLIKÁnn erõ sza kot te vé nek”,
ami ol va sa tunk ban nem a lány er köl csét
ért gya lá zat ról, ha nem a Polyxéna aka ra -
tán erõ sza kot te võ szülõ(k)rõl szól. 

Polyxéna tisz tá ban le he tett a nõ ket
meg il le tõ jo gok kal is, mi sze rint „ha ne -
mes nõ nem ne mes hez, pol gár hoz vagy
ho no rá ci or hoz ment fe le sé gül, ne mes sé -
gét nem ve szí tet te el, fel té ve, ha a csa lád -
ja be le egye zé sé vel há za so dott, sõt a férj
stá tu sát is emelte”.20

A bú csú vers szer zõ je, mi u tán vá zol ta
Polyxéna szo mo rú tör té ne tét, éles kri ti ká -
val ír a kor tár sa dal mi el vá rá sa i ról, a szü -
lõk rang haj há szó esz te len vi lág ké pé rõl,
és az újon nan meg fo gal ma zó dott le ány -
ne ve lé si el vek re hív ja fel a szü lõk fi gyel -
mét a vers – ér tel me zé sünk sze rin ti – má -
so dik ré szé ben. A szer zõ éle sen bí rál ja,
sõt esz te len nek ti tu lál ja azt, aki a ran got
te kin ti a leg fon to sabb is mérv nek, és az
em bert nem em be ri mi vol tá ban íté li meg.
Bí rál ja azt, aki a bár sony gú nyás tól el né zi
a vét ket, de a ron gyo sabb öl tö zé kût csu -
pán szár ma zá sa mi att le be csü li. 

Ész nél kü li nek tart ja azt a há zas sá got,
me lyet a szü lõk kéz fo gás sal köt nek, hogy
el len ke zõ ket kös se nek össze, és ez ál tal
„min de nik mát ka úgy néz a’ pár já ra /
Mint a’ két szin Jú dás tanitó Urá ra.” A
szer zõ nek az a vé le mé nye, hogy egy ilyen
há zas ság nem is le het bol dog, ilyen 
kap cso lat ból, ilyen szü lõk tõl az utód sem
le het, csak bol dog ta lan. Fel té te lez he tõ en
Polyxéna szü le i nek bí rá la ta ként je len nek
meg e so rok. A szü lõi dön té sek és at ti tû -
dök fe le lõs sé gé re hív ja fel a fi gyel met. A
szer zõ is a ta nács adó köny vek hez ha son -
ló an fel vi lá go sult ál lás pon tot kép vi sel, és
a ta nács adás, és nem az ön ké nyes pa ran -
cso lás vagy kény sze rí tés mel lett te szi le 
a vok sát. Ret ten tõ fon tos nak íté li meg,
akár csak az imád sá gos-, ta nács adó és 
il lem köny vek szer zõi-for dí tói, a nõk, ki -
vált képp le á nyok ne vel te té sét, ta nít ta tá -
sát, an nak ér de ké ben, hogy el ke rül hes sék
a Polyxénáéhoz ha son ló hely ze te ket. 

Mi vel a Radák Polikséna ha lá lá ról
készitett ver sek leg in kább a csa lá dot és az
arisz tok rá cia vi lág kép ét os to roz zák, õket
te szik fe le lõs sé nemcsak Polyxéna ha lá lá -
ért, ha nem a ne me si szár ma zá sú ak élet -
mód já ért, men ta li tá sá ért, le von hat juk a
kö vet kez te tést, hogy a vers nem a csa lád
meg ren de lé sé bõl szü le tett, az az biz to sak
le he tünk ben ne, hogy nem fe lel meg a
rep re zen tá ció el mé let nek. A bú csú vers 
ar ra hi va tott, hogy meg ha tá roz za és fenn -
tart sa a ne me si csa lád he lyét a tár sa da -
lom ban, és ki emel je az el hunyt eré nye it,
jó tu laj don sá ga it, em lé ket ál lít son éle té -
rõl és ha lá lá ról, az az kö ve ten dõ pél da -68
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ként tün tes se fel jó tet te it, ne mes tu laj -
don sá ga it. Eh hez ké pest e vers éle sen bí -
rál ja azt a men ta li tást, mi sze rint há zas -
ság gal old ják meg a ri va li zá ló csa lá dok
kö zöt ti vi szá lyo kat, el uta sít ja azt a ma ga -
tar tást, mely sze rint csak a rang és presz -
tízs szá mít, és en nek fenn tar tá sá ért akár
gyer me ke ik bol dog sá gát is fel ál doz zák, és
if ja ik aka ra tát sem mi be vé ve hoz nak az
éle tü ket be fo lyá so ló dön té se ket.

Polyxéna tör té ne tét nem állt szán dé -
kunk ban ki nyo moz ni, sem ada lé ko kat ta -
lál ni hoz zá. A for rás azért kel tet te fel ér -
dek lõ dé sün ket, mert a ha lot ti be szé dek re
nem jel lem zõ ké pet nyer het tünk be lõ le a
Radák csa lád ál tal kép vi selt men ta li tás -
ról, ér ték rend rõl, gon dol ko dás mód ról,
amely ha son ló, ha nem azo nos le he tett a
kor kö zép-er dé lyi fõ ne me si csa lád tag ja i -
nak élet ve ze té si szo ká sa i val. Szán dé ko -
san nem pró bál tuk meg ha tá roz ni, hogy ki
le he tett a lány tit kos, ran gon alu li sze rel -
me, ki le he tett a Polyxénához le ve le ket
író, ma gát ke reszt ne vén meg nem ne ve -
zett Haller if jú, nem tér tünk ki a fel te he -
tõ en a tör té ne tet fel dol go zó, a ha lál ese tet

kö ve tõ év ben meg je lent ver ses re gény és
a szá zad kö ze pi „be szély” elemzésére.21

Annyit meg ál la pít ha tunk, hogy
Polyxéna tet te sze ren csét len idõ zí tés le -
he tett a csa lád ré szé re, hi szen a csa lád fõ,
Radák (II.) Ádám pár hó nap pal az elõtt
hunyt el, nem volt, aki meg õriz ze a csa lád
jó hír ne vét. Polyxéna két fiú test vé re még
aka dé mi án ta nult: Ist ván Ma ros vá sár he -
lyen, Ádám Bécs ben, te hát az õ pá lyá ju -
kat is érint het ték a tör tén tek és a fel ka pott
plety kák, va la mint Ke mény Drusiána öz -
ve gyi lé tét, tár sa dal mi meg íté lé sét is be fo -
lyá sol hat ta a ke rin gõ ta lány és a vers bõl is
ára dó vád, mi sze rint fe le lõs ség gel tar to zik
le á nya ha lá lá ért. No ha Polyxéna tet te fel -
te he tõ en ki ha tott csa lád ja meg íté lé sé re, 
a fenn ma radt ada tok ból tud hat juk, hogy
fi vé rei si ke re sen vé gez ték el a ka to nai
aka dé mi á kat, és szép élet pá lyát fu tot tak
be: (III.) Ádám ka to nai kar ri ert épí tett,
csa lá dot nem ala pí tott, Ist ván gróf Rhédey
Klá rát vet te fe le sé gül. Fi uk, (IV.) Ádám, az
1897-ben el hunyt utol só fér fi Radák-
leszármazott fõ ren di ház bá ró tag jai kö zött
van nyil ván tart va.

história

69



JEGY ZE TEK
1. Hi vat ko zik rá S. Sárdi Mar git 2004. 99. és Knapp 2003. 29; ki fény ké pe zett le vél rész let: Knapp
2003. 31.
2. Daniel Istvánné Mi kes An na, két sze re sen öz vegy, el sõ fér je bá ró Bor nem issza Pál, má so dik fér je
Ben czúr Gyu la.
3. Knapp 2003. 29
4. Kõ vá ri 1854. 209–10. Hi vat ko zik rá Knapp 2003. 34; át ve szi S. Sárdi 2004. 97. és Nagy 2004. 95.
5. Kecs ke mé ti 1998. 162–209.
6. Azt a név vál to za tot hasz ná lom, ame lyet a le vél író lány alá írá sá ban al kal ma zott, és nem a ko ra be -
li vál to za to kat, vagy a bú csú vers ben elõ for du ló Polikát, amely ki csi nyí tõ kép zõs alak ja mi att em pá -
ti át su gall, és ame lyet a szer zõ fel te he tõ en a fel vál lalt együtt ér zés bõl hasz nál.
7. Lásd a fe je zet vé gé hez csa tolt csa lád fán.
8. Knapp 2003. 187, va la mint szá mos Petrõczi Ka tá ról szó ló mû.
9. Knapp 2003. 21.
10. Knapp 2003. 24–28.
11. A sze ren csét len b. Radák Polyxena cím mel. Szinnyei IV. 752–754.
12. Szikszay György imád sá gos könyv ét idé zi Brandt 2006. 105.
13. Kecs ke mé ti 1998. 211.
14. Az er dé lyi arisz tok ra ta csa lá dok ban elõ for du ló vi sel ke dé si min ták és élet ve ze té si prak ti kák át örö -
kí té sét tár gyal ja há rom ge ne rá ci ón ke resz tül Bellágh Ró zsa 2006. 94–105.
15. Egyed [s.n.] 
16. Szikszay György ta ní tá sa it idé zi Brandt 2006. 98.
17. Brandt 2006. 96–120.
18. Lász ló 2007. 241–242.
19. Meyer Ba rát sá gos ok ta tás cí mû, 1783-ban meg je lent mun ká já ról (Szerentsi Nagy Ist ván for dí tá sá -
ban) van szó.
20. Gás pár Gab ri el la idé zi Fügedi Eri ket: Gás pár 2007. 65.
21. Mol nár Borbára re gény fel dol go zá sa és Dó zsa Dá ni el tör té ne ti be szé lye Radák Polyxénáról. Knapp
2003. 52–60.

IRO DA LOM
Bá ró Radák Polikséna ha lá lá ról készitett ver sek. Kolo’sváratt, 1804.
Brandt 2006 – Juliane Brandt: „egy és ugyan azon fel sé ges czélra va gyunk mind nyá jan te remt ve”. A
19. szá za di pro tes táns ima köny vek nõ ké pe. In: Nõk a mo der ni zá ló dó ma gyar tár sa da lom ban. (Szerk.
Gyáni Gá bor és Nagy Be á ta) Cso ko nai Ki adó, Bp., 96–127.
Egyed [s.n.] – Egyed Pé ter: A nem ze ti fi lo zó fia kez de tei. Fi lo zó fia ok ta tás a pro tes táns gim ná zi u mok -
ban Er dély ben a XVIII–XIX. szá zad for du ló ján. Meg je le nés alatt. http://adatbank.transindex.ro/
vendeg/htmlk/pdf6442.pdf (Le töl tés: 2010. jú li us 21.)
Gás pár 2007 – Gás pár Gab ri el la: A nõi jo gok a ma gyar ren di tár sa da lom tól a Hor thy -kor szak vé gé ig.
In: A nõ és a po li ti kum. A nõk po li ti kai sze rep vál la lá sa Ma gya ror szá gon. (Szerk. Palasik Má ria) Nap -
vi lág Ki adó, Bp., 65–79.
Kecs ke mé ti 1998 – Kecs ke mé ti Gá bor: Pré di ká ció, re to ri ka, iro da lom tör té net. A ma gyar nyel vû ha lot -
ti be széd a 17. szá zad ban. Universitas, Bp.
Knapp 2003 – Knapp Éva: Az el fá tyo lo zott arc kép. Kis Ist ván Bá ró Radák Polikséna ha lá lá ról ké szí -
tett ver se i nek élet raj zi és iro da lom tör té ne ti hát te ré hez. Bor da An tik vá ri um, Zebegény.
Kõ vá ri 1854 – Kõ vá ri Lász ló: Er dély ne ve ze te sebb családai. Kolozsváratt. 1854.
Lász ló 2007 – Lász ló Zsó fia: „Aszszony-népnek meg-kivántató tudomány…” Nõi élet ve ze té si ta nács -
adó köny vek a 18. szá za di Ma gya ror szá gon. In: A nõk vi lá ga. (Szerk. Fábri An na – Várkonyi Gá bor)
Ar gu men tum, Bp., 227–245. 
Nagy 2004 – Nagy Zsó fia Bor bá la: Er dély Jú li á ja. Tör té net a 19. szá zad ból. Er dé lyi Mú ze um 2004.
1–2. 95–97.
S. Sárdi Mar git 2004 – S. Sárdi Mar git: Az el fá tyo lo zott arc kép. Bá ró Radák Polyxéna kis asszony em -
lé ke ze te (Szem le). Ma gyar Könyv szem le 120. évf. 1. 97–100. 
Szinnyei – Szinnyei Jó zsef: Ma gyar írók éle te és mun kái. Bp., 1980–1981.

70

2011/2


