
Csapody István 1734 körül meghalt, Klára azonban nem sokáig maradt özvegy, 1736 
körül férjhez ment Báró Tily (Tili, Tilly) Ferenc Vendel kapitányhoz.16 

Házasságukból hat gyerek született: Antal (1737), Ferenc (1740), Mihály (1742), Imre 
(1747), Teréz (1750) és Jozefa (?); keresztszüleik egyébként többször voltak Batthyányak. 
Gyárfás még csak három gyerekről tudott. 

1751 körül meghalt Tily Ferenc báró.17 A másodszor is elözvegyült asszonyt nyolc 
gyerekének nevelése, egy tűzvész, mely otthonát elpusztította, anyagilag összeroppantották. 
így aztán az ő kezében szertefoszlott a Faludi vagyon: egymás után eladta a különböző birto
kokat,18 és ismerjük leveleit, (Batthyány Károlyhoz, Batthyány Ádámhoz), melyekben nehéz 
helyzetét panaszolva, segítséget kér.19 

Gyerekeivel is sok gondja volt. Fiai közül öten katonának álltak, s róluk semmi híre 
sem volt. Lányai férjhez mentek ugyan (Terézia Paulik Jánoshoz, Jozefa Gáli Jánoshoz), de 
Terézia házassága igen szerencsétlenül sikerült, férje megcsalta, durván bánt vele, az asszony 
menekült előle, a szombathelyi levéltár szentszéki iratainak vaskos kötege szól a boldogtalan 
házasságról.20 így aztán Faludi Klára öregségére teljesen elmagányosodott és elszegényedett, 
amikor bátyja meghal, kérvényt ír a hagyatékért, s arra hivatkozik, hogy ő a legnagyobb 
szegénységben (pauperrima) él. 

Lehet, hogy szerencsétlen sorsa közvetlenül is befolyásolta Faludi költészetét: a gazdag
ság múlandóságát — amiről nemegyszer elmélkedett21 — a szerencse állhatatlan forgandóságát 
mindenesetre fájdalmasan példázza húga sorsa. 

A burgenlandi adatok szíves közléséért hálás köszönetet mondok dr. Loibersbeck 
József úrnak (Eisenstadt) és Herczeg János prelátus úrnak (Gaas). 

Kostyál István 
NÉHÁNY ISMERETLEN BERZSENYI-EMLÉK 

Berzsenyi Dániel költeményei első kiadásának történetét részletesen megírta már 
Bellaagh Aladár is.1 Az első kiadás 1813 májusában jelent meg és olyan nagy sikere volt, hogy 
hamarosan elfogyott. Szükségessé vált a második kiadás, melyet épp úgy mint az elsőt, a pesti 
kispapok óhajtották megjelentetni, hiszen az első kiadás „annyira elkapatott már, hogy a' 
buzgó Hazafiak hozzá kívánva sem juthatnak." Már 1814 decemberében — úgy látszik — eléggé 
előrehaladt a második kiadás előkészítése, hogy azonban mégsem jelent meg a kívánt időben, 
arra vonatkozóan Berzsenyi Dániel levelezésében bőséges magyarázatot találunk.2 Most első
sorban azt szeretnők bemutatni egy eddig ismeretlen dokumentum közlésével, hogy mennyire 
élt Berzsenyi Dániel versei második kiadásának szükségessége a pesti kispapok körében, majd 
ezzel összefüggésben néhány más, eddig publikálatlan Berzsenyi-emléket, köztük Berzsenyi 
Dániel egyik eredeti levelét közöljük. 

Az alábbi érdekes levelet bilkei Pap Ferenc (1797 — 1,853), akkor még „pesti nevendék-
pap", később verbói majd párkányi plébános3 írta Festetics György grófnak (1755 — 1819). 

Nagy Méltóságú Gróf, 
Kegyelmes Urunk ! 
Egy Honni Litteraturánknak magamagát szentelte Társaság lép mély tisztelettel 

Excellentziád zsámolyához azon valódi bizodalommal, azon meghitt reménnyel, melly csalatni 
nem szokott. Csak a' hiú a' gyenge szíven épült reményeket oszlathatja a' szellő; egy nagy 
Lélekbe vetett szerény bizodalmat nem a' bár mi dühösül morgó szelek is. 

" A Tily családról közelebbit nem tudok. Tily Ferenc Vendelnek bizonyára testvére volt Tily Ágoston 
báró, aki családjával együtt Kőszegen élt a XVIII . sz. második felében. Felesége Hubner (Huebmer) Julianna 
bárónő volt. Benedek Ágoston nevű fiúkat Szombathelyen keresztelték. Keresztatyja Zichy Ferenc gr. győri 
püspök volt. A keresztség 1751. okt. 4-én történt . Tily Agostonné Kőszegen halt meg 1800. május 23-án, 
70 éves korában, 

13 Gyárfás tehát téved, amikor halálát korábbra teszi: az 1746-os bejegyzés — Relicta vidua Tilyana 
— , melyre hivatkozik, későbbi betoldás; Tily Ferencnek 1747-ben fia született, (Imre) 1748. április 30-án 
keresztszülőként szerepel a körmendi anyakönyvben, s 1750-ben született lánya, Klára. 

« Az említett eladásokat I. Gyárfás Tihamérnál a 1 6 - 1 7 . oldalakon. 
" O. L. Bat thyány ltér. Faludiana. 3 3 8 - 3 3 9 . sz.; 330. sz. 
20 Szombathelyi püspöki ltár. Szentszéki irattár. 1776. dec. 16., 1778. jan. 19., febr. 4., márc. 11. 

(101 1777 és 98 1778. sz. csomagok) 
гг L. pl. Bölcs ember 24 § 

1 BELLAAGH ALADÁR: Hogyan vált lehetővé ezelőtt száz évvel Berzsenyi költeményeinek első kiadása. 
MKSz 1913. 2 9 4 - 3 0 2 . 

* Berzsenyi Dániel összes művei. (Sajtó alá rendezte M E R É N Y I OSZKÁR) Bp. 1956. L. különösen a 
Helmeczi Mihálynak írott leveleket. 

» SZINSTYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1905. 10. köt. 277—278. h. 
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Tudós Berzsenyink' becses Munkája, melly két esztendők előtt kezdett a' Magyar Egén 
ragyogni, annyira elkapatott már, hogy a' buzgó Hazafiak hozzá kivánva sem juthatnak, a' 
szebb Lelkek annak újra leendő kibocsáttatását óhajtva óhajtják. 

Az Érdemes Publicumnak méltó kívánságát hallani, s' azt tellyesiteni, úgy tetszik, egy 
perczenetnek míve, de tellyesithetni nem egy személyé: erre nézve egy a' Magyar Litteratúrának 
gyarapítására már ez előtt buzgón törekedő if iu Társaság az említett munkának új kibocsátására 
kezet fogott. Egy akadály, mellyet csak Hazánknak egy Vagyonos Oszlopa, egy nagy Lelkű 
Meczenás hárínthat el, rettenti. — Berzsenyi' képének reze. — 

E' mellett a' Társaságnak buzgó ugyan, és elmebéli tehetségére nézve nem utolsó, de 
vagyontalan tagjai fenakadnak. — Hová forduljanak? — Kinek bőkezűsége által boldogul
janak? — A' tusakodás nem tárta sokáig. — De hogyis tarthatna? Vak legyen, kinek szemét 
nem érdekli azon fény, melly Keszthely felett ragyogván az egész Magyar Eget eltölti világá
val. — Hálátlan, nem Hazafi, kinek szívét nem hevítik azon hasznok, mellyeket Excellentziád-
nak munkáló Nagy Lelke az egész Hazára máris árasztott. 

Berzsenyi, s' munkája eléggé ismeretes Excellentziád előtt, nem kivan trombitát, 
melly becsét harsogja, azt az eggyet bátran elmondhatjuk felőle, hogy ha Himfyt, Szálának 
halhatatlan Fiát kivesszük, boldogabb volt mind azoknál, kik előtte irtanak, a' Magyar Pub
licumnak tellyes megelégedettségét megnyerhetni. 

Egy illy Férfiúnak halhatatlanitását Excellentziádnak bőkezűségéből óhajtjuk, és 
reméljük, hogy midőn az írók élnek a' Nagy Lelkű Meczénások által, az Érdemes Meczénások 
az írók által a' halandóság' porából a' halhatatlanság' tetejére emeltetnek. 

Ide járul az is, hogy Berzsenyi Munkájának csinosabb kiadását segitvén-fel Excellen
tziád egy olly Társaságnak veti meg alapkövét, melly azon a' Hazának köz épületéhez egy oil 
darabot toldhat, melly a' Hazának nem kis díszére lehet, és melly, ha Excellentziád ebéli 
kívánságunkat tellyesitendi, Excellentziádnak másképen is halhatatlan nevét homlokán, még 
fenáll, ragyogtatja. Ez egyetlen egy kívánságunk, mellynek valamint tellyesedését óhajtjuk, 
ugy Excellentziádnak mély tiszteletében élünk, s' halunk a' Pesti Magyar Társaság. 
Költ Pesten December 23kán 1814. 

A' Magyar Társaság' Nevében 
Bilkei Pap Ferenc mpa. 
Pesti Nevendékpap.4 

A Fstetics-család keszthelyi levéltárában (jelenleg az Országos Levéltárban) 
lévő 1814. évi protocollumban5 olvashatjuk a vonatkozó determinatiót, mely egyetlen rövid 
szó: ,,Cessât." E szerint tehát Festetics nem állta a kivánt költségeket „Berzsenyi képének 
rezére." 

Berzsenyi Dániel versei nagy hatást tettek Festetics Györgyre és bár — eddig felderítet
len okból — nem járult hozzá közvetlenül a második kiadás megjelentetéséhez, sajátos egyéni 
módján segítőkészsége megnyilatkozott: nem engedett bilkei Pap kérésének, hanem közvet
lenül a költőt tisztelte meg ajándékával, amint ezt az alábbiak jellemzően mutatják. Festetics 
György 1815. június 2-án különböző rendelkezéseket tett0 és ennek 7. pontjában a következőket 
olvashatjuk: 

„Bersenyi Dániel Urnák a' Georgikonból a' Burkus nevezetű Tirolis Bika, és a' két 
Tirolis Tehén ajándékoztatik. Éhez képest a' Directío részéről a' Praefectusnak és Matkovits 
Direct. Fiscalisnak alul-irása alatt néki egy levél Írattasson, hogy a' Georgikon néki ezen tse-
kélységgel kedveskedni akar, és azon három darab marhák néki Nikiára biztos módon el-hajtas-
sanak." 

A rendelkezés végrehajtása nem késett sokáig, mert már június 7-én a következő, a 
conceptus copiája szerinti levél kíséretében teljesítették: 

Tfekintetes] Berzsenyi Daniel Tábla Biró Ur[na]k. 
Költt Junius 7 én [1]815. 
Mélt[óságos] Gróf Ur Ex[cellentiá]ja a' Te [kin ]t [ejtés Űr eránt való tiszteletét és szíves

ségét meg mutatni akarván a' Georgikonból egy negyedfü Tirol is Bikát és két hasonló Originális 
fajta Teheneket méltóztatott ajándékba resolválni. Ennek következésében ezen három darab 
marhákat ő Excellentziája nevében a' Georgikoni Tehens Gazdának gondviselése alatt el 
küldjük tiszteit Uraságodnak azon kéréssel, méltóztasson ezen barátságának jelét Eő Ex[cellen-
tiájjának kedvessen fogadni. A[sbóth] Jfános] P[raefectus] M[atkovits] S[ándor] D[irectio-
nalis] F[iscalis]."7 

* Festetics Család Keszthelyi Levéltára (továbbiakban: Festetics Lt.) Directorátusi iratok 1814. 
Ternio 1. 764/1391. 1 Festetics Lt. Directorátusi üiésjegyzőkönyvek, 1814. Ternio I. 764/1391. 

' Festetics Lt. Directorátusi iratok. 1815. Ternio II. 560. 
• Festetics Lt. Directorátusi ülésjegyzőkönyvek. 1815. Ternio I. Concept, copia 127. 
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Közismert az a levél, melyet Berzsenyi Dániel Festetics Györgynek írt 1815. június 
10-én,8 hogy megköszönje az ajándékba kapott marhákat, de nem mulasztotta el köszönetét 
kifejezni a két levélírónak sem a következő, addig publikálatlan levélben: 

Tekintetes Ásbót János és Matkovits Sándor Uraknak 
Ber'senyi Dániel szíves idvezletét 1 

Nagytekintetü Uraim ! Kötelességemnek vélem ő Excellentiája határtalan kegyességét külö
nös levél által meg köszönni. A' nemes szívű Gróf engem valóban érdemem felett meg 
tisztelt. Méltóztassanak tehát Uraságtok ezen alázatos levelemet bé mutatni. Egyéb 
eránt pedig igen örülök hogy szerencsém van Uraságtok eránt való szíves tiszteletemet 
ki nyilatkoztatni, ki is niagamat, nagy becsű úri hajlandóságaikba zárván, a' legszíve
sebb szeretettel és tisztelettel maradok 

Nagytekintetü Uraságtoknak 
Mikla, Jun. 10 ík alázatos szolgája 

1815. Ber'senyi Dániel mpa.9 

Berzsenyi verseinek második kiadása végre 1816-ban megjelent, melyet kiadója Hel-
meczi Mihály a következő levél kíséretében küldött meg Festetics Györgynek: 

Nagyméltóságú Gróf ! 
Excellentiádat a' Haza 's Emberiség iránt kitündöklő tetemes Érdemei befűzték Berzsenyi' 
Musájának koszorújába lelkes dicső Fijával együtt, ez okon bátorkodom kedveskedni mind az 
érdemes Szerző mind magam' személyében az ide mellékelt ujabb kiadási nyomtatvánnyal 
Excellentiádnak; ki is magas kegyeibe zárkózva mélységes tisztelettel meg nem szünök lenni 
fogytömig Excellentiádnak 
Pesten August. 28. 1816. 

alázatos tisztelő szolgája 
Helmeczi Mihály90 

Berzsenyi verseinek Festetics Györgyre tett hatásával és következményeivel ezúttal 
nem kívánunk bővebben foglalkozni, hiszen köztudott, hogy a Helikon Ünnepségek megren
dezéséhez az impulzust nem kis mértékben éppen Berzsenyi versei adták, amint erről Festetics 
György Berzsenyihez írt, több alkalommal is közölt meghívó leveléből értesülünk.10 

• 

Fehér Géza 

VÖRÖSMARTYHOZ ÍROTT ISMERETLEN KÖSZÖNŐ LEVÉL 
A z Előszó és a Három rege) 

Régi problémája az irodalom tudósainak, mihez írta Vörösmarty hatalmas ívű Előszó 
című költeményét, benne a szabadságharc bukásának megrázó vízióit. A kérdést legérdekeseb
ben Bóka László írta le Válogatott tanulmányaiban. 

Krúdy Gyula Bókától egyszer ezt kérdezte: „Vajon mit írt Vörösmarty? Értetlenül 
néztem rá . . . Észrevette furcsálkodó tekintetemet, és lassan recitálni kezdte: 

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, 
Zöld ág virított a'föld' ormain . . . 

Midőn ezt írtam. Mit írhatott, amit ötvenben akart kiadni? Vajon mit írhatott, ami nem jelent 
meg addig? Nem tudod? Mit tanítanak az egyetemen, ha ezt sem tudod ! Brisits páter biztos 
tudja, kérdezd meg tőle . . . " 

Fogós kérdés volt ez, mióta Gyulai Pál a költeményt 1863-ban kiadta. Szerinte az Előszót 
egy kiadatlan műve elé szánta a költő, ezért a hátrahagyott iratok között kereste. Nem találva 
egyetlen kész nagyobb művet sem, mindössze terveket, amelyek között az Örök zsidó volt a 

B Berzsenyi Dániel Összes művei. id. köt. 643. XXXVI. levél. 
» Festetics Lt. Directorátusi iratok. 1815. Ternio II. 319/592. 

•»Festetics Lt. Directorátusi iratok. 1816. Ternio II. 882/1456. 10 Berzsenyi Dániel összes művei. id. köt. 581. XXXII. levél. 

484 


