
Nem a kétség a legtöbb baj, hanem a megmerevedés hitben, s ké
telyben, A fül, ami lehet süket is, mégis szent. A szem, ami elfátyo
lozódhat, "a test világa" is. A mérlegelő szív pedig csodálatos, és döb
benetes kötéltáncot jár... Ha ez a Krisztus nincs, a keresztény élete
folyamatos. zuhanás. Ha van, bizonyossága a kereszténynek, a nem
kereszténynek pedig Talán. Olyan Talán, ami kísértésa lévén, lehet
serkentője.

DOKUMENTUM
. . . HA SEREGÉLLEL HOLLÓ BARÁTKOZIK . ..
E kedv-s és megkapó kép mögött két tiszta szívű férfi meleg és őszinte ba

rátsága rajzolódik elénk. A holló jelképe mögött Kreskay Imre Tamás pálos szer
zetes alakja sejlik föl, a másik pedig Seregély István takácsi református prédi
kátor. A valIáskiUönbség ellenére. e két férfit szoros, benső barátság Iűzte össze
s ennek emlékét egymáshoz intézett verses leveleiknek csekély maradványa
órizte meg számunkra. Úgy véljük, hogy ma, az ökumenikus párbeszéd nyílt
és őszinte légkörében, a Krísztus golgotai keresztjében megtalált és megvallott
egység idején, nemcsak érdekes kuriózumként, de hasznos s megszívlelendő ta
nulságként is érdemes ezt a barátságot felidézni. Kreskay és Seregély megbecsül
ték egymásban kölcsönösen az embert, egymás hitbeli meggyőződésót s tisztel
ték egymásban a tudós férfit.

Kreskay Imre Tamás Székesfehérvárott született 1748. november 5-én. Apja
Kreskay János rácalmási (Fejér vm) földbirtokos, tisztviselő, édesanyja Kovács
Mária Anna. A keresztségben kapta a Tamás nevet, szerzetesi neve Imre. Po
zsonyban, 16 éves korában lépett be a pálos rendbe, 1764-ben. Elvégezve itthoni
felsőbb iskolai tanulmányait, külföldre ment tanulmányútra s négy évet töltött
Rámában. Közben bejárta Itália nagyobb városait. Fájdalmas emléke Velence,
"hol szinte beestem a halál gyomrába". Tanulmányútjáról hazajöve, a rend me
csekí birtokának jószágkormányzója lett. Innen Pestre került s a monostor
könyvtárnoka. EZékben az években köt szorosabb barátságot Anyos Pállal és
Virág Benedekkel. kíkkel élénk költői levelezést folytatott. Pesten színházat is
szervezett. Az erre vonatkozó határozott utalást Anyos Pálnak egy 1778-ban kelt
verses levelében olvassuk:

Barátom különös szerelmet mutattál
Hogy egy Magyar Játék Néző helyt nyItottál.
Melyben Bornemissza nagy lelkét rajzolja,
MIdőn álbarátság fátyolát tetotja,
szomorü esetét festi hazájának
Mint Metasztazlo kedvelt R6máJának.

Belekerült az irodalmi élet sűrűjébe. Bessenyei köréhez tartozott, de mégis
a magyaros iskola stílusában írta verseit, .verses leveleit írótársaihoz. Tagja volt
annak a hat tagból álló bizottságnak, mely 1790-ben Bessenyei vezetése mellett,
egy felállítandó magyar tudós társaságról tanácskozott, amelynek sajnos ered
ménye nem lett.

Az 1780-ik esztendőben Szatmárba került s itt, "a szatmári királyi iskolák
helytartó igazgatója, az ifjúság lelki taní tó] a, könyvek k. vizsgálója, s a szer
zetes háznak elöljárója". Rendjének feloszlatása után, "az Irigység vérben for
dult szemmel... Engem is klastromból tehát kiszóllított, Szent magányosságból
nyáj közé szállított. Igy tzimeres hollónk szerzetes házából kíreppent, mint haj-
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dan Noé bárkájából." sasvárra került nevelőnek, pár év múlva Fejér megyében
tán "szórványlelkész", 1790-t61 1798-ig Eötvösben nevelő, innen visszakerult 30
dajkra és élete utolsó szakaszában Pápa mellett, Ihásziban, Farádi Vörös László
nénál udvari káplán és nevelő.

Ebben az időben került ismeretségbe és szoros barátságba Seregély István
(1788-1829) takácsi református lelkésszel. Ez időkből származnak azok a verses
levelek, melyekkel egymásnak kedveskedtek 's malyekből néhány ízes részletet
itt közlünk.

Imre napi tisztelet, mellyel tiszt. Kreskay Imre urat Neve Napján kivánta
megtisztelni Seregély István Takátsi Ref. Predikátoro

A vers elején szól arról, hogy e névnap előtti napokban egyik este társaság
ban kapta a megbízatást, mikor javaslatot tett a köszöntésre. S azután így foly
tatja:

A Proponens fejéhez
Ezt a követséget tsapta,
Hogy Kreskay Imréhez
l\lennyen el Péntek estvére
Még pedig személJyesen,
Minden doigát tévén fére
Köszöntse meg ékesen.

J;:n ez áldott követséget
Igen szfvesen vettem,
De úg)', hogy ezt a mentséget
l\lIndgyárt utánna tettem,
Hogy személJyen magamat
Nem ajánlom Péntekre,
Mert elvitte Parolámat
Szalmavára már erre.

felelet, 1808.
Nagyra betsütöm s tisztelem
.Jámbor szívességedet,
Barátságodat kedvelem,
Szeretem nyílt szívedet:
Légy álJándó mindezekben
elj vígan jó nyájoddal,
I\<Iulatozz nyáJos versekben
Jó szíva barátoddal.

Azért küld verses levelet, mert valószínűleg a szalmavári pusztán élő uraság
is Imre lehetett s oda már elígérkezett. De vegye ezt is kedvesen Kreskay, hi
szen "egy hű szív indulattya diktálja". S azután folytatódik a következőképpen:

A Tisztelendő Kreskay Az Úr e felszentelt Papját
Imre urat szeresse Engedje soká élni,
A71 Isten: és mIndenhal Sok vidám Szent Imre napját
Aldásával kövesse. Egésségben szemlélni.
Mind belsli s klllsli dolgában Majd ha el] li, de sokára
Vezérelj.e az Isten, t.~tolsó napja végre,
Mind éltében, mind holtában, Vévén Attyal karjára
Mind a Mennyben, mind Itten. Méltóztassa az égre.

S folytatódik még a köszöntés a kegyúr és családja üdvözlésével is, ki ily ke
gyes papot tart udvarában, s végül fohászkodik, hogy az áldott Isten mondjon
áment a szívből kívánt jókra.

Tiszt. Seregély István T. R. P. Úrhoz
Oszinte jó szívességgel
Hozzám kllldött versedet,
Vettem Igaz szivességgel
Aldó kÖllzöntésedet,
Hogy Nevem Napját Idvözléd
Jóknak klvánásával.
Barátságod velem közléd
Szíved Jó szándékával.

KI ls Igaz szívességgel
Teszem köszönetemet
S barátságodra haséggel
Ajánlom készségemet.
~Itessen Isten Népednek
Hasznára s örömére,
Adgya malasztját Lelkednek
örök Idvösségére.

Nem hiányzik a levélváltásból az évődő s mégis komoly irás sem. Kreskay Im
re: Ugyan Ahoz (ti. Seregélyhez l), Ihásziból, 1808. A versból az ínsurgensek
készülődésére. a francia csapatok közeledésére következtethetünk.
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Bezeg tegnap megljettem,
Hírt hallván a Táborból;
Mindgyárt egyet hörpentettem
A Bátsl ürmös borból;
Másként elájultam volna,
Ha e Confortatlvum
Gyomrot, vesét nem bájolna
S pedig superlatlvum.

Azért: ha szomszéd Barátom
Mt'gretten a Haláltól,
Jőjjön által, majd meglátom,

- Mcgvidul e Nectártól.
Hallám tehát, hogy még lóra
Készülsz Barátom ülni,
S Magyar Insurrectlora
Kezdettél felhevülnl.

Derék Vitéz, Bátor legény,
Mehet ls katonának;
De ha félénk, álljon szegény
l"gy klastromba kuktának.
Amde már te megpróbáltad
l\1it tesz katonáslwdni,
Azért magadat Idnáltad,
S újjra mégy táborkodni.

De mit tészsz blketz láboddal,
Mit tesz fájdalmas karod?
Hatsak lábodat karoddal
Pál'náli.ba nem takaród,
Ep kéz, láb Itell katonának,
Tsonka, béna mit tenne?
lIát ha majd megfuttatnának?
A párna hova lenne?

Másnak fegyver kell és Bankó
Az Insurrectióban:
!,;álad fegyver helyett Mankó
Ll'gyen províztóban.
Ú!'.'y, ha leszállsz ls a lóról,
I~l'SZSZ mihez támaszkodni;
Ha felülsz is, a Mankóról
Fel lehet kapaszkodni.

Javaslata az, hogy maradjon otthon kemencéje mellett s jó friss hússal s káposz
tával éljen prédikátor barátja. Majd így végzi:

Maradgy tehát Papságodban
vallállbeJl Népeddel,

Buzgolkodjál Templomodban
);:nekl6 seregeddel.

NADASDY LAJOS

"Éljünk, tsak, amint élhetünk, / E szörnyű drágaságban. / Nem sokat örvendez
hetünk / Úgy is e rossz világban" - fejeződik be a vers.

Nem volt szándékunk és nem is célunk részletesen ismertetni Kreskay élet
művét, munkáít. Munkái nagyrészt kéziratban is maradtak. Néhány érdekesség
azonban ide kívánkozik. Igy a Pápai Sybilla, mely egy 1806-ban készült verses
játék, lottójátékra alkalmazva s 90 szakaszból áll. Irt azonban "színre alkalmaz
ható zenés daljátékot" is. A címe: Békesség - "esthajnal énekes ünneplés, mu
sikabéli zengedezésekre és játékszínre alkalmazva. Mellyel a köz örömöt hála
datos szívvel festegetí Kreskay Imre".

A drámairodalom terén úgy munkálkodott, hogy lefordította Metastasio
Themistocles círnű szornorú iátékát s egyúttal saját szerzeményű énekeket és köl
teményeket is írt hozzá. Ugyanígy tett a Scipio álma című darabbal, a harma
dikat pedig Urunk Jézus Krisztus kín szenvedése címmel készítette el, s ezt is
saját szerzeményű, énekkarra alkalmazott magyar énekeivel bővítette ki.

Halálának idejét a vele foglalkozó irodalom csak találgat ja. Sem pontos
idejét, sem helyét, sem körülményeit nem ismeri. Kutatásunk eredményekép
pen közölhet jük a pontos dátumot: 1809. augusztus 6. Pápa vugy környéke - A
pápai rk. plébánia L sz. halotti anyakönyvében a következő bejegyzés áll róla
(00118): Emericus Kreskay, Coelebs, Locumtenens Tnsurrectionalis Redemsoris
Comitatus Albensis per La-trones trajectus. Annos 26. Cum adstantiis." - A 26-os
évszám tévedés, fordítva írva a 62 helyett.

A bejegyzés megdöbbentő: gonosztevők, rablók gyilkolták meg. Okát nem
ismerjük. Politikai gyilkosság volt? Lelkesítő verset is írt az ínsurrectíóra. Had
seregtől lemaradt csellengő francia katonák, vagy egyéb zsoldos népség ölte meg?
Tragikus vége egy szemlélődő, csendes, szerény, békességet szcrető és kereső, jó
ra törekvő, szellemi kincsekben gazdag emberi, papi életnek.

A pálos szerzetes atya és a református prédikátor verses levélváltásának ér
tékét nem irodalmi mínőségük adja, hanem a sorok mögött lüktető meleg szív és
őszinte barátság mínősége,
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