
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Katona István és Rosty Kálmán halálának napja. 
Az elmúlt évben ünnepelte a magyar tudományos és iro-

dalmi világ Katona István történetíró születésének kétszázados 
és Rosty Kálmán költő születésének százados évfordulóját. 
Mindkettőjük halálának nap já t tévesen közlik a régebbi élet-
rajzok. Még a jubiláris emlékezések során is felbukkant egy-
egy téves adat. 

Szinnyei írói életrajzgyűjteménye (Magyar írók élete és 
munkái. V. 1198) is azt í r ja , hogy Katona 1811 augusztus 17-én 
halt meg. Ez téves adat. Katona életrajzírója. Hauer Ferenc 
(Katona Is tván emlékezete. Kalocsa 1911.) hiteles följegyzések 
alapján megállapította, hogy 1811 augusztus 19-e a halálozás 
napja. Adatait átvette Ballagj Aladár a Révai-lexikon számára 
ír t rövid, de megbízható életrajzában. 

A kalocsai főkáptalan följegyzéseivel — ezeket Harter 
idézi — egybevág a kalocsai plébánia halotti anyakönyve. Az 
V. kötet (jelzése: D 1799—1827. V.) 205. lapja örökíti meg a nagy 
történetíró elhunytát. A betűhív szöveg: 

In Augusto 1811. 
Dio 19. 

Die eadem obiit 00 . SS. provisus Rmus D. Stephunus Katona Metr. EccL 
Colocens. Cantor et Can. Abbas S. Petri de Bodrog Monostor, Eegni Historio 
graphus, Annorura 80. et in Eccl. Metr. ad Aram S. Aloysii Sepultue eet. 

Magyar fordítása: Ugyané napon (1811 augusztus 19 én), életének 80. évében, 
a szentségekkel ellátva olhúnyt főtisztelendő Katona István, a kalocsai főszékes-
egyház éneklő kanonokja, Szent Péterről nevezett bodrogmonostori apát úr, az 
ország történetírója. A főszékesegyházban temették el Szent Alajos oltára elé. 

Magam is emlékszem még Katonának vörösmárvány sír-
kövére. Ezt 1910-ben, a főszékesegyház restaurálása alkalmával 
távolították el a templom padlójából. 

Szinnyei (XI. 1202) azt í r ja , hogy Rosty 1905 február 17-én 
halt meg Kalocsán. Szinnyei a temetés napjával téveszti össze 
a halálozás napját . Rosty 1905 február 5-én hxínyt el s február 
17-én volt a temetése. Az egykorú nekrológok s későbbi élet-
rajzok pontosan elmondják halálának körülményeit. 
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A nekrológok közül ezeket említem meg: 1. Hörl Gyula: 
P . Rosty Kálmán. (Kalocsai jézustársasági gimnázium Értesí-
tője. 1905.) — 2. P. Rosty Kálmán. (Kalocsai Néplap 1905. 8. sz.; 
— 3. P. Rosty Kálmán S. J . (Kalocsa és Vidéke 1905. 14. sz.) Ez 
egyúttal pótlás Szinnyeinek könyvészeti adataihoz. 

Timár Kálmán. 

Kölcsey és Arany. 
(Maradj, Homér! Jer, Ossián!) 

Arany Jánosnak legszebb lírai költeménye közé tartozik 
az „Ősszel". Ez az allegorikus elégia az egyéni búnak, a családi 
gondnak, a hazafias fajdalomnak azon a gazdag fáján termett , 
amelyen a Ráchel, Ráchel siralma, A költő hazája. Hiú sóvárgás 
és főkép A dalnok búja című allegóriák és elégiák fakadtak 
azokban a szomorú években, amelyekben a költő a vesztett 
szabadságharc után mindent veszve látott. A költőnek ezt a 
sötét lelkivilágát híven tükrözi az Ősszel refrénje, amely szinte 
közszájra került : „Jer, Ossián, ködös, homályos énekeddel." Az 
Ossiánt hívó szózat annál hatásosabb, mert a költeményben ez 
a másfél sor előzi meg: 

Maradj, Homér, fénydús egeddel. 
Maradj te m o s t ! . . . 

A Homér és Ossián közti ellentét kiterjed a költemény 
első felére, mer t Arany a második, harmadik, negyedik és ötödik 
versszakban homéri képeket fest, szép, derűs, vidám képeket, 
amelyek azonban mind f á jnak neki, mert most csak Ossiánt 
kívánja hallani ködös, homályos énekével. 

Azt hihetnők, hogy a Homér és Ossián közti ellentét Arany-
nak legsajátabb találmánya, legegyénibb ötlete. Lehet, de na-
gyon érdekes, hogy ezt a szembeállítást, még pedig az egyiktől 
a másikhoz, éppen Homértől Ossiánhoz való pártolást meg-
találjuk Kölcseynél, nem költeményben, hanem egy világfájdal-
mas levelében. 

Ezt a wertheri hangulatú levelet 1815-ben, a legszebb hó-
napban, má jus virágos havában intézi a 25 éves Kölcsey a vele 
egykorú Kál lay Ferenchez, debreceni volt tanulótársához, egyik 
legbizalmasabb barátjához. Ebben a levelében, miután szerelmi 
csalódását felemlítette, miután kitárta életunalomtól és halál-
vágytól ostromolt lelkét, egyszerre csak így szólal meg: „s félő. 
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nehogy Hómért elvetve,1 lelkünk Ossiánnak bús képeiben 
süly ed jen el". 

Kölcsey levele 1839-ben már nyomtatásban is megjelent 
Kállay Ferencnek abban a munkájában, amely következő címet 
visel: Kölcsey Ferencz' gyermek- 's ifjúkori életrajza 's néhány 
eredeti levele. Ezt a kis munkát könnyen elolvashatta Arany, 
talán még Szalontán, mikor Szilágyi István az irodalomnak 
sok ú j termékét magával hozta, talán a Tisza-családnál, ahol 
Arany a szabadságharcot követő két válságos évét töltötte, ezek 
között 1850-et is, az „Ősszel" születése évét. 

Ha elolvasta és lelkébe fogadta Arany a Kölcsey panasz-
kitöréseit, akkor a két költőnek ez az egymásra hatása kitűnő 
példa arra , hogy milyen jelentéktelen motívumból születhetik 
elsőrangú művészi alkotás. 

Ha pedig Arany nem ismerte Kölcseynek ezt a levélrészle-
tét, amit nem tartok valószínűnek, akkor a Kölcsey 1815-beli 
felkiáltása és Arany 1850-beli elégiája a legerősebb bizonyíték 
a latin közmondás igazsága mellett: Magna ingénia conveniunt.2 

Kardos Albert. 

Kuthen születési éve. 
Kuthen, családi nevén Barina Vendel, születésének idejét 

eltérő módon közlik a lexikonok és irodalomtörténeti munkák. 
Vannak művek, melyek csak az évszámot jelzik. I t t is akad 

eltérés: 1834 vagy 1835. 1834-et mond például Danielik József 
(Magyar írók, Pest, 1858. II . k. 19. 1.), 1835-öt Kőrösy László 
(Katholikus költők, Esztergom, 1889. 299. 1.). 

Mások a születés napját is föltüntetik. I t t is kétféle változat 
van: 1834 október 20 vagy 1835 október 20. Az első adatot találjuk 
meg Szinnyei írói életrajzaiban (I. 586.) s az Athenaeum Kézi 
Lexikonában (I. 178.). A másik adatot olvassuk a váci egyház-
megye papi névtáraiban, továbbá a lexikonok közül az Egyete-
mes Magyar Encyclopaedia, a Pallas- és Révai-lexikon hasábjain. 

1 Külcseyiiél a Homér elvetése, félretétele nemcsak szónoki frázis, mert 
bizonyára már ekkor fordítgatott Homérból, amint azt a hírhedt Iliász-pörből 
is következtethetjük. K. A. 

2 Tudvalevő, hogy Petőfinek is van egy „Homér és Oszián" című szép 
költeménye, de Petőfi az ó- és középkor két híres epikusát nem helyezi ellen-
tétbe egymással, hanem egy magasságba emeli és úgy dicsőíti őket, mert Petőfit 
éppen úgy gyönyörködteti a „koldusok őse Homér", mint a „királyi utód 
Oszián". K. A. 
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Ugyanezt az adatot közli Kutliennek egyik részletesebb életrajza, 
a Karcsú Antal Arzén tollából JLévay Mihály nyomán írt életrajz. 
(Vácz város története, Vác, 1881. IX. k. 278.) 

Tulajdonképen csak az évszámot illetőleg van eltérés. Melyik 
hát a helyes adat? 1834 vagy 1835? 

Minden kétséget eloszlat Kuthen keresztlevele. A kiskun-
halasi róm. kat. plébánián a kereszteltek anyakönyvébe 1835-ben 
105. folyószám alatt vezették be Barina Vendel keresztelését. 

A keresztlevél a következő adatokat tartalmazza: A születés 
és keresztelés ideje: 1835 október 20. A megkeresztelt neve: Vendel, 
A szülők: Barina János és Bernár Jú l ia róm. katolikusok, Halas. 
A költő a ty ja tanító volt, a keresztlevél professzornak mondja. 
A keresztszülők: Szőlősi János és Kucka Teréz. A keresztelő pap: 
Frölich Mihály plébános. 

Kétségtelen eszerint, hogy Barina Vendel 1835 október 20-án 
látta meg a napvilágot Halason. Szinnyei is tévesen jelzi születé-
sének idejét. 

Közeledik Kuthen születésének századik évfordulója. 1935 
október 20-a lesz ez a százados évforduló. Timár Kálmán. 

Csokonai s az Arkádia-pör. 
Az Arkádia-pör — tudvalevő — Csokonai halála után folyt 

és tulajdonkép abból a felírásból keletkezett, amelyet Kazinczy 
a Csokonai közadakozásból létesítendő síremlékére ajánlott, mint 
odavésendő szöveget és amelynek utolsó sora így hangzott: 

Árkádiában éltem én is. 

Az is tudvalevő, hogy a debrecenieknek az egész terv nem 
tetszett, a felírásnak minden mondatát kifogásolták, de különö-
sen az idézett, az utolsó soron botránkoztak meg, amelyben 
Kazinczy részéről sicariusi döfést, alattomos támadást láttak 
Debrecen ellen, hiszen a lexikon azt mondja, hogy Árkádia jó 
marhalegelő tartomány volt, kivált szamarak számára. 

Továbbá az is tudvalevő, hogy az Arkádia-pör egyrészt a 
rágalmazással vádolt Kazinczy közt, másrészt az állítólag meg-
rágalmazott városnak és a halottaiban megbántott költőnek, 
Csokonainak a védői, tudniillik Fazekas Mihály és Kis Imre közt 
íolyt, de azt alig t ud j a valaki, hogy a pörnek egyik részese, 

7 
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közvetlen fele volt maga Csokonai is. Hogy mikép, azt szeretném 
a következő sorokban feltüntetni. 

Csokonai a Lélek halhatatlanságán kívül, amely valójában 
a Rhédey Lajosné halálára megrendelt búcsúztató költemény 
volt, írt több halotti búcsúztatót is, többek közt egyet az 1802 
december 31-én Debrecenben eltemetett Schraudné Zeininger 
Anna tiszteletére, aki egy debreceni gyógyszerésznek volt a 
leánya és Schraud kir. tanácsos, országos főorvosnak a fiatal 
felesége. Csakhogy ezt a halotti búcsúztatót nem verses formá-
ban, nem is a reformátusoknál szokásos költői m ű f a j példájára 
szerzette, hanem a görög-latin irodalomból ismert idyllium, az 
ú j klasszikus irodalmakban is kedvelt pásztorjáték mintájára. 
Ebben a pásztoridillben Csokonai görög pásztornevek alá rejti 
a személyeket; a megsiratott iirinő Amaryllis, a ty ja Milon, fér je 
Thyrsis név alá vannak burkolva, maga Csokonai is, mint 
Melites nevű pásztor lép fel. A nagyobb hatás kedvéért a hely-
színt is göröggé teszi, a gyászesetet és annak megsiratását 
Árkádiába helyezi, maga is Árkádia lantosa képében jelenik meg 
és hogy eljárása felől senki kétségben ne maradjon, egyik jegy-
zetében nyilván megmondja: 

„Debrecen vidékét, s a lapályos marhatartó Alföldet itt is 
Arcadiának nevezem, mint már másut t is az ódáimban, р. o. 
gr. Széchényi Ferenc ő excjához." 

S valóban, ha rálapozunk Csokonainak „A n. mélt. gróf 
Széchényi Ferenc ő excja nemzeti könyvtár jára" című ódájára, 
ott találjuk a költő ajkáról elhangzott ezt a kérdést: 

Ki s mi hozott ugyan 
E Hortobágy pusztái mellé 
E magyar Árkádiába, kérlek? 

Szóval, Csokonai több ízben, költeményben is, költeményhez 
fűzött jegyzetben is Árkádiának nevezi Debrecent és vidékét, 
magát pedig mint Árkádia lantosát tünteti föl. 

De ha így áll a dolog, akkor néhány kérdést kell fölvetnem, 
amelyekre alig találok elfogadható feleletet. 

Elsősorban, hogy lehettek Debrecen és Csokonai védői. 
Fazekas Mihály és Kis Imre olyan vakmerőek, hogy az Árkádia-
elnevezésért Kazinczyt támadták meg, holott ezt az elnevezést 
Csokonai előbb és többször használta, használta pedig nemcsak 
célzásképen, hanem a legvilágosabb határozottsággal1? Nem 
ismerte volna Fazekas és Kis Csokonainak Árkádiát emlegető 



KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 9 9 

költeményeit1? Alig feltehető, hiszen az ő kezeik közt volt 
Csokonainak majdnem minden kézirata, nem is szólva 1806-ig. 
az Arkádia-pör kezdetéig nyomtatásban megjelent munkáiról.1 

Vagy Fazekas és Kis egészen a latin közmondás szerint 
gondolkoztak volna: Si duo faciunt idem, non est idem? 

A második kérdésre is nehéz a felelet. Kazinczy, mikor 
Fazekas Mihályhoz és Kis Imréhez intézett magánleveleiben, 
valamint a Hasai Tudósítások 1806., 1807. és 1808-i évfolyamaiban 
védekezik a debreceni suttogó gyanúsítások, majd nyílt vádak 
ellen, magaigazolására és az Árkádiában éltem én is felírás 
magyarázatára fölhozza Vergiliust, föl az olasz Arcadia-társasá-
gokat, föl Schillert, föl Poussint, akinek egyik festményéről 
vette közvetlenül a bántónak talált mondatot, de egy szóval nem 
említi Csokonait. Holott ha mindjár t első nyilatkozatában oda-
kiáltotta volna Debrecen védőinek: autos ер ha!, akkor Fazekas-
nak is, Kisnek is szégyenkezve el kellett volna hallgatnia és már 
csak Csokonai kedvéért is Kazinczytól bocsánatot kérnie. Erre 
csakugyan nincs más magyarázat, mint hogy Kazinczy nem 
ismerte vagy elfeledte Csokonainak Árkádiát emlegető költemé-
nyeit és megjegyzését. 

A harmadik kérdést talán föl sem kellene tennem, mert az 
a legérthetetlenebb dologra vonatkozik. Hogy lehet az, hogy azok 
az irodalomtörténetírók és filológusok, akik az Arkádia-pörrel 
foglalkoztak, nem vették észre Csokonaiban az Arkádia-vonatko-
zásokat és nem használták fel az Arkádia-pörben Csokonait, 
mint döntő bírót a vádlott Kazinczy fölmentésére és a vádló 
debreceniek elítélésére1? 

Azonban az irodalomtörténetre is áll az az igazság: Jobb 
későn, mint soha. H a eddig nem lett volna teljes a meggyőződé-
sünk, hogy Kazinczynak minden szavát és lépését a legtisztább 
kegyelet vezette Csokonai síremlékének szándékolt felállításá-
ban, most a magát is arkádiai lantosnak nevező Csokonai tanús-
kodása után Kazinczy csak tisztultabb fényben áll az utókor 
törvényszéke előtt. 

Kardos Albert. 

1 Csokonainak 180G-ig megjelent művei a hírlapban, vagy hírlap mellett 
közölteket nem számítva: Diétái Uusa, 1796, A szépség ereje a bajnoki szíven, 
1800, Tavasz, 1802, Amaryllis, 1803, A pillangóhoz, 1803, A lélek halhatatlansága, 
1804, Dorottya, 1804, Lilla, 1805. Ódák, 1805. 
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