
[akármiféleképpen keletkeztek viszályok és nézeteltérések idáig köztük]3 a Helmecre és Zom-
borra nézve javasolt cikkelyek dolgában elejtve a felek részéről a perlés jogát azzal a mind
két félre vonatkozó kötelezettséggel [hogy] hogy tekintetes Rákóczy Ferenc alispán hatalmá
ban áll majd a megyeszéki bírák ítéleteinek végrehajtása, bármit határoznának és végeznének 
ugyanezen döntőbírák. A feleknek pedig szabad legyen ügyvédjeik útján eljárni ugyanezen 
döntőbírák előtt abban az esetben, ha a felek valamelyike személyesen nem lehet jelen. 

Ha pedig a felek egyike sem maga, sem ügyvédje által a vitatárgyaláson nem akar 
megjelenni, .ugyanezen alispán úrnak legyen meg a végrehajtási hatásköre. 

A döntőbírói ítélet határideje pedig, a döntőbírák részére meg van május hó 12-ik nap
jára állapítva az ó-naptár szerint ide, a megye székhelyére.4 Abban az esetben is, ha ennek a me
gyének a tanácskozása május havának mondott napján ugyanazon naptár szerint bizonyos 
közbejövő akadályok miatt nem tartható meg. 

Ezt a kérelmet és a döntőbíróság tagjainak névsorát, valamint ennek 1586. május 12-én 
hozott határozatát már ismerjük, Illéssy János kiadta.5 Ott olvashatjuk, minő viszályok voltak 
a felek között, sőt azt is, hogy Szokoly Miklósnak egy jobbágyát Lovász Pált, Balassiék emberei 
meg is ölték, s miatta per is folyt ellenük a megyeszéken. A döntőbíróság ítélete szerint ezt 
a pert Szokolynak meg is kell szüntetnie. 

Tény az is, hogy a döntőbíróság a kikötés szellemében Rákóczy Ferenc alispán elnöklete 
alatt folyt le. Enjjek a fenntartásnak az oka pedig az volt, hogy Balassi Bálint Rákóczy 
Ferenc nagybátyját, Rákóczy Lászlót, mező-zombori szőlőbirtokost sanyargatta és el akarta 
tiltani a borméréstől, tehát ellenfelének tekintette. így Szokoly Miklósnak gondoskodnia 
kellett arról, hogy Balassi Bálintnak ne lehessen személyi kifogása az alispán elnöklése ellen. 

Bálint különben előre látta, hogy csak az ügyvédje által képviseltetheti magát a tár
gyaláson, egyéb zavaros ügye miatt. 

A Rákóczy-féle háborúságnak tanúsága az a megyeszéki idézés, melyet valamivel később 
vettek be a zempléni jegyzőkönyvbe. Rákóczy László megidézi Balassi Bálintot erőszakosságai 
miatt:6 

Citavit Sigismundus Zuhay Judlium, ad instantiam E: Ladislai Rákóczy, M: dominum 
Valentinum Balassa de Gyarmat, ratione actuum potentiariorum, ex eo quod e pratis ipsius et 
colonos expelli facérét dica proxima post conversionem Pauli medio Petri Zabo Job. in Zombor. 

Magyarul: 
Megidézte Szuhay Zsigmond, megyeszéki bíró, Rákóczy László kérelmére nagyságos 

Balassa Bálint urat hatalmaskodó tettei miatt, azért, mert rétjeiről még a jobbágyait is elker
gettette Szabó Péter zombori jobbágya segítségével, a Pál-fordulás utáni legközelebb tartandó 
igazságszolgáltatásra. [1587. jan. 25 után] 

A Rákóczyakkal való visszavonásról annak idején bőven írtam. 
Az újonnan előkerült okmányok világában tehát jobban ismerjük a költő életének ezt 

a zaklatott korszakát, amikor még a végleges kiábrándulás előtt aránylagos kiskirályként 
harcolt felesége jogaiért, embereivel iszogatva a finom Tokaj-vidéki borokat. . . 

Gyenis Vilmos 
ADALÉK A FRANCIA FORRADALOM IRODALMÁNAK MAGYARORSZÁGI TERJEDÉ

SÉHEZ 

A nagyenyedi Bethlen-Kollégium könyvtárában található egy közzé nem tett, XVIII. 
századi, két levélnyi magyar nyelvű kézirat — címe szerint: A francia nemzet énekes imádsága, 
melynek különös, vallásos-forradalmi tartalma jogos figyelmet ébreszt.1 A kézirat sajnos semmit 
sem árul el a munka eredetéről: szerzőt, fordítót, időpontot nem tüntet fel, csupán a szöveg 
tartalma utal a francia forradalom időszakára. így történhetett, hogy az,írás feltűnő mondani
valója ellenére ismeretlenségben maradt s elhelyezhetetlennek látszott a francia forradalom 
eszméinek magyarországi terjedéséről szóló irodalomban, valamint a kézirattári feldolgozá
sokban.2 

3 Áthúzott első fogalmazás. 
* Zemplén 
s I tK 1900. 445. 
* L. az 1. sz. jegyzetet, Prot. A. 4. köt. 5 2 6 - 5 2 7 . 
1 A könyvtár másirányú tanulmányozása közben került elém. Száma: K. 369. 
2 Vö.: BALLAGI GÉZA: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Bp. 1888. — ECKHARDT SÁNDOR: 

A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp. 1924. - MUSNAI LÁSZLÓ: A Bethlen Kollégium Nagy
könyvtárának értékes kéziratai. Református Szemle, 1940. - VITA ZSIGMOND; Bibfioteca Bethlen din Aiud. 
Bucuresti 1957. 
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A kézírás vizsgálata és a papír vízjegye (A. G. j . 1787.) alapján kétségkívül megállapít
ható, hogy a kézirat az 1790-es években készült. Részben a nyelvi jelenségek alapján, részben 
a mondanivalónak a hazai valóságtól eltérő hangneme, nehézkessége alapján könnyen felis
merhető, hogy fordítással állunk szemben, mégpedig minden bizonnyal a francia forradalom 
irodalmából. A kézirat teljes, betűhiv szövege a következő: 

A Francia Nemzet Énekes Imádsága 

Világoknak Attya, legfőbb értelem 
Esméretlen jóltevőjek a vak halandóknak! 
A Te kijelentett lételed szerez háládatosságot, 
Ez emel egyedül Tenéked oltárokat. 

A Te templomod ez hegyek felett az aerekben a tengerek felett van, 
Senki Téged fellyül nem múl, senki Tehozzád nem közelíthet. 
El nem foglalod, de betöltesz minden világokat, 
Melyek Tégedet bé nem foghatnak. 

Te Tőled nagy és első okul származnak mindenek, 
Minden megtisztul a Te istenségednek sugárinál, 
A Te halhatatlan tiszteleted alatt nyugszik a jó erkölcs, 
Az erkölcsök alatt a szabadság. 

Hogy ezeknek nyomorgattatások mia, és a Te megsértődött dicsőségeden bosszút álljon 
A felséges szabadság, a gonoszoknak ez ostora, 
Ugyanakkor jön ki a Te szélesen kiterjedő gondolatodból, 
Mikor a világnak plánuma. 

Hatalmas Isten! Egyedül a bosszulja meg a Te rajtad tett bosszúság tételeket, 
A Te tiszteleteddel együtt egyedül az oktattya az halandókat, 
Vond fel a természetet befedező sűrű fátyolt, 
Es fedezd fel a Te oltáridat. 

Te! aki most mint valami kis Szikrácskát, 
Ügy ragyogtatod az aerekben a nappalnak világító csillagát, 
Tselekedj t öbbe t . . . öncsd ki a mi Szivünkbe a Te halhatatlan böltsességedet, 
Ölelj minket a Te szereteteddel. 

A király gyűlölségével lelkesítsd a Hazát, 
Üzd messze a híjában való kívánságokat, a rangoknak igazságtalan nagyra vágyásokat, 
A megvesztegető pompákat, az alacsonyító hizelkedéseket, 
Melyek fatálisabbak a Tyrannusoknál. 

Oszlasd el a mi hibáinkat, tégy minket jókká, tégy minket igazakká, 
Uralkodj, uralkodj mindenek felett határ nélkül, 
Kösd össze a természetet a Te felséges végzéseiddel, 
Hadd meg az embernek a Szabadságot. . l 

A közölt szöveg tartalmi jegyeiből első látásra kiderül, hogy az Énekes imádság nem 
más, mint valamelyik francia ész-ódánakwlegfőbb lény-himnusznak nyers fordítása, amilyenek
nek tömeges feltűnéséről a francia forradaSlom 1792 és 1795 közötti éveiből tudunk.3 Szövegünk 
azonosítása és következtetéseink levonása előtt vessünk futólagos pillantást a francia forra
dalmi események e periódusára és az abból táplálkozó költészetre. 

1792 után a francia forradalomnak egyre inkább számolnia kellett különböző ellen
forradalmi törekvésekkel. Ezek közül különösen veszélyesnek látszott az egyházi szervez
kedés és vallási-ideológiai ellenhatás. A forradalmi vezetés ennek tömegbázisát szükség
szerűen a vallásos világnézetet vallók körében fedezhette fel. A forradalmi ellenlépések 
között döntő szerepe volt a bevezetésre kerülő „ész-kultusz"-nak, mely a felvilágosodás gon
dolatköréből természetszerűen következett. A továbbiakban kialakult gyakorlat létrehozott 

3 J U L I E N TIBRSOT: Les fétes et les chants de la Revolution fran^aises. Paris 1909. 
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aztán egyfajta „állampolgári hitvallást", „nemzetvallást", valamiféle profán hazafias kultuszt.4 

A dekrisztiánizálódási folyamat indult meg és teljesedett ki ezzel, s az egyház szerepét 
sikerült háttérbe szorítani. A Szabadság, Egyenlőség, Testvériség eszméje formailag szinte 
vallásos kultuszt kapott. Bevezették az ún. ész-ünnepeket, melyeknek előírt ceremóniáit a pap
ságtól átvett templomokban rendezték meg. Itt a filozófiának emeltek oltárokat, s a leg
szebb polgártársnők személyesítették meg az Észt, a Szabadságot stb. 

Az ész-kultusz ünnepségeinek fényét s valóban tömegeket mozgató erejét a közös énekek 
előadása biztosította. Erre a célra a költők legtöbbször fenséges himnuszokat, ódákat alkottak. 
Közülük M. J. Chénier, a „forradalom költője" vált legismertebbé himnuszaival.5 

A „haza vallásának" ez imént ismertetett formája — az ész-kultusz — 1793 végén, 
1794 elején már nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket; részben túlságosan elvontnak 
bizonyult, s így nem tudott kellő tömegbázist nyerni, részben a tiszta ész ateizmusa még a for
radalom vezetőitől is idegen volt. Különösen Robespierre — Rousseau „vallásos deizmusát" 
vallva — szembehelyezkedett az ateizmussal, a dekrisztiánizációval és magával az ész-kultusszal 
is. Helyette egy „emberhez méltóbb kultuszt", a legfőbb lény kultuszát hirdette meg. Ez utóbbi 
nem jelentett ugyan szakítást az ész-kultusz forradalmi, hazafias tartalmával, de annál 
sokkal személyesebbé vált, erkölcsi vonatkozásai kiszélesedtek, misztikus érzékenységgel telí
tődött, s sok tekintetben közeledett a kereszténység szelleméhez.6 

Egyéb politikai megfontolásból is szükségesnek látszott az új kultusz bevezetése, mert 
a forradalmi célok e világi megvalósítását már számos nehézség akadályozta, s a tömegek 
fékentartására a „vallásos" nevelés továbbra is alkalmasnak mutatkozott. Kialakult tehát 
az a sajátos Legfőbb Lény elképzelés, mely szerint Ő lenne az igazak jutalmazója, a gonoszok 
megbüntetője; azaz a szegények, elnyomottak segítője — s a zsarnokok, királyok, árulók üldö
zője. Ilyen szellemben hozták meg 1794 elején azokat a törvényeket, melyek szerint: „A francia 
nép elismeri a Legfőbb Lény létezését és a lélek halhatatlanságát". Eló'írták továbbá a tör
vények, hogy a Legfőbb Lénynek méltó kultusza jöjjön létre; s e kultusz gyakorlása az újonnan 
megszabott ünnepeken „minden francia kötelessége legyen".7 

A fentiekből következik, hogy a sorra megrendezésre kerülő ünnepségek igénye szerint, 
a francia forradalmi himnusz- és óda-költészet valósággal megújult ezekben a hónapokban. 
Gyorsan kellett „forradalmi, nemzeti, vallásos" költészetet teremteni. Az ész-himnuszok szinte 
észrevétlenül alakultak át legfőbb lény-himnuszokká, s e tekintetben is M. J. Chénier járt 
elől, újabb és újabb munkákat téve közzé. Mellette azonban több mint száz szerző nevét sorol
hatnánk fel, kik közül itt csak 'néhány kiemelkedőbbet említünk meg: Deschamps, Méhul, 
Méreaux, Langle, Lebrun, Devienne, Adrién, Séjan etc. A himnuszok gyakorlati alkalmazása 
és hatása igen széleskörű volt; nagy példányszámban röplapok formájában és újságokban 
nyomtatták ki, terjesztették, nyilvánosan és iskolákban tanították, énekeltették.8 

Olyan alkalmi politikai költészet jött létre Franciaországban, amelynek kisugárzása 
Európa más országaira is hatással lehetett. Angliában különösen elterjedt. Fentebb"közreadott 
szövegünk mutatja, hogy hazánkba is jutott belőle, s a témakör itt is ismeretessé vált. A követ
kezőkben még annak konkrét meghatározása van hátra, hogy e magyar szövegemlék melyik 
francia himnusz-szöveggel azonosítható? Kéziratunk francia eredetijének körülményei a követ
kezők: 1794. jun. 8-án (Prairial 20.) Párizs a Legfőbb Lény országos ünnepségeit tartotta. 
Előtte lázas készülődés folyt: David és Gossec, a forradalom nagy művészei kaptak megbízást 
a méltó pompa biztosítására. M. J. Chénier előzetes megbízásra elkészítette legfőbb lény
himnuszát, s Gossec már megkomponálta hozzá a zenét. Robespierre azonban, aki ekkor már 
mint a kultusz főpapja szerepelt,9 visszautasította Chénier-nek — „ennek a pártütő girondistá-
nak" e művét, noha már az újságok is kinyomtatták. Két nap állt rendelkezésére, hogy új szö
veget szerezzenek és azt begyakoroltassák. Kapóra jött Joseph-Theodor Desorgues,10 — ezideig 

' ALBERT MATHIEZ: A francia forradalom. Bp. 1957. — ALBERT SOGOUL: A francia forradalom tör
ténete 1789-1799-ig. Bp. 1963. - LÜKÁCSY SÁNDOR: A francia forradalom és az egyház. Világosság, 1964. 
XI . 6 6 4 - 6 7 1 . 

5 E. OÉRTJZEZ: Histoire de la littérature francaise pendant la Revolution. Paris 1869. 171—204. -
Ca ira . . . A francia forradalom dalai. Bp. 1960. 158— 171. — Oeuvres et Oeuvres posthumes de M. J . CHÉNIER. 
Paris 1824. 

8 Oeuvres de Maximilien Robespierre. Textes Choisis. Tome trolsiéme. 1793-1794. Paris 1958. 174 
- 1 7 6 . 

7 AULARD: Le cuite de la raison et le culte de l 'Etre Supréme. Alcan 1892. 1793-1794. 
"CONSTANT P I E R R E : Les hymnes et chansons de la Revolution. Paris 1904. 
8 G. LENŐTRE: Le mysticisme révolutionnaire. Robespierre et la „Mere de Dieu". Paris 1926. 113. és 

1 5 0 - 1 5 1 . 
10 DESORGUES (Joseph-Théodore) 1764-1808 . Szenvedélyes republikánus költő volt. Életét igen 

sok hányat ta tás jellemzi. Testi hibája, költői sikertelensége, majd pedig politikai megrázkódtatások őrületbe 
kergették. Kezdetben a konzul Bonaparte lelkes híve, de a császárrá lett Napóleonnak már esküdt ellen
sége, ami miatt internálására is sor került. Munkái közül főleg szatirikus versei ismeretesek, mint pl. a Lebrun 
elleni epigrammák. Főműve a Hymne ä l 'Etre Supréme. Hasonló tárgyban több írása nevezetes még: mint a 
Hymne á la Liberté, Hymne ä la Fraternité stb. 
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kevéssé ismert költő — aki készenlevő szövegével megmentette a helyzetet, s e himnusz 
éneklésével a forradalom egyik legfényesebb tömegünnepsége sikerrel zajlott le közvetle
nül Robespierre irányításával. Az ünnepségek európai hírét leginkább David pompás rendezése 
és Desorgues közismertté vált himnusza — Gossec zenéjével —- alapozta meg.11 

Az alábbiakban közöljük Desorgues himnuszának szövegét. Kétségtelen, hogy a ma
gyar nyelvű változat ennek a francia himnusznak nyers fordítása A szöveget Constant Pierre 
kiadása alapján adjuk.12 

Hymne a l'Etre Supréme. 
(Á Grand Choeur, 20 Prairial, An IL Juin 1794) 

1. Pere de l'univers, supréme intelligence 
Rienfaiteur ignoré des aveugles mortels. 
Tu révélas ton Étre á la reconnaissance 
Qui seule éleva tes autels. 

2. Ton temple est sur les monts, dans les airs sur les ondes, 
Tu n'as point de passé, Tu n'as point d'avenir. 
Et sans les occuper, Tu remplis tous les mondes 
Qui ne peuvent te contenir. 

5. Tout émane de Toi, grandé et premiere cause, 
Tout s'épure aux rayons de ta divinité. 
Sur ton culté immortel la morale repose, 
Et sur les moeurs la liberté. 

6. Pour venger leur autrage et ta gloire offensée, 
L'auguste liberté, ce fléau des pervers, 
Sortit au mérne instant de ta vaste pehsée, 
Avec le plan de l'univers. 

7. Dieu puissant! Elle seule a vengé ton injure, 
De ton culte elle-méme instruisant les mortels, 
Levant le voile épais qui couvrait la nature, 
Et vint absoudre tes autels. 

8. O Toi! qui du néant, ainsi qu'une étincelle, 
Fis jaillir dans les airs l'astre éclatant du jour. 
Fais plus! . . . vers en nos coeurs ta sagesse immortelle! 
Embrase-nous de ton amour. 

9. De la haine des rois anime la Patrie, 
Chasse les vains désirs, I'injuste orgueil des rangs, 
Le luxe corrupteur, la basse flatterie, 
Plus fatale que les tyrans. 

10. Dissipe nos erreurs, rends-nous bons, rends-nous justes, 
Régne régne au de Iá de tout illimité, 
Enchaine la nature a tes décrets augustes, 
Laisse á Phomme la Liberté. 

Paroles de Th. Desorgues. Musique de Gossec. 

A francia eredeti ismeretében a fordításról nincs sok mondanivalónk: értelemszerinti, 
hűséges fordítást kapunk az ismeretlen magyaritótól. Nem művészi igényű fordítás, látszik, 
hogy a magyar kifejezések bonyolultan, hosszadalmasan futnak a fordító tolla alá. Főcélja 
csupán a mondanivaló pontos visszaadása, bár helyenként éreztetni tudja az eredeti himnikus, 
ünnepélyes imádság-hangulatát is. 

1 1 C. P I E R R E és J. TIÉRSOT i. m. i. h. valamint LBNÖTRE i. m. 114. és AULARD i. m. 142. 
12 CONSTANT P I E R R E : Musique des Fétes et céremonies de la Revolution francaise. Paris 1899. 232 — 

235. 36. szöveg.— Az eredetileg két versszakkal hosszabb éneket már a korabeli francia gyakorlat rövidítette. 
Ilyen formában jelent meg többször. Mi ezt a rövidített változatot közöljük, mert a fordítás is ezt vet te 
alapul. 
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Érdemleges szövegváltoztatás csak egy esetben található: a cím megváltoztatása. 
Nem vesz ugyanis tudomást a fordító a Hymne a l'FJre Supréme címről, s a gyakorlatilag hasz
nált — kezdő sorból vett címet —• Pere de Vunivers-t is mellőzi. Saját címadása: A francia nem
zet énekes imádsága arra enged következtetni, hogy feltehetőleg a fordító már több hasonló 
tartalmú, forradalmi „imádság"-szöveget ismerhetett jelen írása készítésekor, s megkülönböz
tetés céljára emelte ki a mű „énekes" jellegét, szemben a prózában írt „forradalmi miatyánk-
kal", forradalmi szellemben „katekizáló imádságokkal", melyeknek alkalmazása ugyancsak 
ismert lehetett.13 

Az Énekes imádság kézirata minden valószínűség szerint másolat. Egyetlen javítás, 
fordítói korrekció sem található a szövegben. A fordítónak vagy a másolónak személyét 
sajnos kilátástalan megállapítani. A kézirat lelőhelye Nagyenyed. Ma már kideríthetetlen, 
hogy a megtizedelt kollégiumi törzsanyagból vagy későbbi kiegészítésekbői származik-e. 
Mégis a lelőhely két feltevésre enged következtetni: Egyrészt a kollégiumi diákság tevékeny
ségére lehet gondolnunk, mert tudunk eseteket, hogy a kollégiumok és felsőbb iskolák diákjai 
is fordítottak vagy másoltak a francia „republikánus atyafiak" munkáiból.14 Másrészt Erdély
nek közismerten franciás szellemű, nemesi, értelmiségi köreire utalhatunk. A XVII. század óta 
minden francia eseményre és írásra élénken reagáltak itt, s a szóbanforgó kézirat eredetével 
kapcsolatosan azért is joggal gondolhatunk a protestáns múltú Erdélyre, mert itt ez a katolikus 
egyházzal és vallással szembenálló szöveg különös érdeklődéssel találkozott.15 

Hasznosnak ígérkezik röviden megvizsgálni azokat a hazai körülményeket, amelyekbe 
e francia forradalmi irodalomból ideszakadt munka beágyazódhatott. 1790-től kezdve az érdek
lődés nagy frissesége nyilvánult meg a francia események iránt. Terjedtek a francia nyelvű 
politikai iratok és újságok. 1790 és 1792 között a francia forradalom vonatkozású röpirat
irodalomnak valóságos áradata indult meg. Bevett gyakorlattá vált elsősorban értelmiségi, de 
még esetenként polgári körökben is, hogy az izgalmas eseményekről szóló híradásokat, eredeti 
dokumentumokat kézről kézre adják, felolvassák, ismertessék.16 

Az egyéb lényeges tényezők mellett szerepe volt még a forradalom eszméinek terjedé
sében a dalok, verses és énekes szövegek adaptációjának. A magyar köztársasági mozgalom 
perirataiból ismeretes, hogy a szövetkezés tagjai együtt tanulták és énekelték a fa ira.. . -t, 
a Carmagnol-t, a Marseillaise-t stb. Többek közül Batsányi pl. Lebrun forradalmi pindarosi 
ódáit tette ismertté, Abafy iratai között pedig megtalálta a vád szinte valamennyi forradalmi 
dal szövegét kottákkal együtt.17 Ugyanekkor ezeknek a rövid, énekelhető szövegeknek révén, 
esetenként olyanok is közel kerülhettek a felvilágosodás és forradalom eszmeköréhez, akik-
nem meríthettek Holbach', Helvétius, Voltaire stb. egyébként nagyon is forgatott s döntő 
jelentőségű könyveiből. 

Megnövekedett a kéziratos, titokban terjedő és élőszóhoz köthető forradalmi szövegek 
szerepe 1793 után. A forradalmi események radikális fordulata után I. Ferenc császár szigorú 
cenzúra-rendelete szerint olyan írás nem volt kiadható, amely a „szabadság rendszeréről" 
és egyáltalán a francia forradalomról szól.18 A Martinovics-mozgalom felszámolásával pedig 
teljessé vált a tilalom. Érthető, hogy ezekből az évekből alig van már anyaga a szakirodalom
nak. A bemutatott Énekes imádság különös értéke tehát, hogy ennek az időszaknak meg
nyilvánulásaiból ad ízelítőt. 

A francia nemzet énekes imádsága eszmeileg aktuális érintkező felületre találhatott 
a korabeli közgondolkozásban, minthogy a felvilágosult, forradalmi gondolat térhódítá
sa — számos tényező hatására — nálunk a társadalmi és kulturális vonatkozások mellett 
elsőrendűen a vallás kérdéseiben mutatkozott meg. Ebben a folyamatban az intellektuális 
ész-deizmus mellett a misztikus érzékenységű „vallásos deizmus"-nak fontos szerepe volt, 
mely utóbbihoz járulékosan, joggal kapcsolható a francia forradalmi legfőbb lény-kultusz 
irodalma, jelen esetben az Énekes imádság is.. Csak járulékosan, mert a deisztikus irány
ban született francia felvilágosult könyvtermés ez időre már döntő csapást vágott. De még 
így is, a maga nemében ez a költészet is képviselhette a felvilágosult, forradalmi eszme
világ egyik közvetítő formáját. 

13 AELARD i. m. 106. Tömegével sorol fel és ismertet ilyenéket. — HORVÁTH JÁNOS is utal egy „francia 
polgári katechizmusra": Berzsenyi és íróbarátai. Bp. 1960. 127. — BARÓTI DEZSŐ pedig a „deista miatyánko-
ka t " említi: Kazinczy és kortársai. 1958. Egyetemi jegyzet. 54. 
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