
NEME DI LAJOS 

BESSENYEI ÉS KAZINCZY 

Nevüket sokszor emlegetjük együtt. Felvilágosodás kori irodalmunknak vezető alakjai. 
Mennyi a hasonló vonás társadalmi helyzetükben és műveltségükben! Mindketten messze 
elágazó birtokos nemes család tagjai. Közvetlen őseik Rákóczi szabadságharcának tisztjei. 
Mindketten reformátusok, az északkeleti országrész szülöttei, Sárospatak neveltjei. 

Műveltségükben nagy szerepe van a református kulturális öntudatnak, később pedig 
Bécsnek, a rajta keresztül szűrődő nyugati felvilágosodásnak. Elég hamar levetkezik a feleke
zeti, dogmatikus elfogultságot és deisták lesznek, innen törvén előre több-kevesebb időre 
a materializmus irányába. 

Ugyanakkor sok mindenben különböznek egymástól, testalkatban, temperamentumban, 
jellemben, műveltségben és irodalmi ízlésben. Születésüket tizenkét év, irodalmi fellépésüket 
még több választja el. Irodalmunk két egymást követő és egymásból következő korszakában, 
szinte egymás kezéből veszik át a vezéri pálcát. 

Kettejük kapcsolatának részletes, beható vizsgálata még nem történt meg, pedig fontos 
része ez a múlt századforduló irodalmi életének. Különösen fontos adalékokat remélhetünk 
ettől Kazinczy fejlődésére, irodalmi köztudatunk változásaira, irodalomtörténeti közvéle
ményünk kikristályosodási folyamatára vonatkozólag. 

I. 

1773-ban a gyermekei nevelésével annyit törődő Kazinczy József elhatározta, hogy 
Sárospatakon tanuló két fiával elmegy Beleznay Miklóst megköszönteni a nevenapján. „Gene
rális Beleznay Miklós igen kedves választ hoza felekezetünknek az udvartól.. .*' olvassuk 
a Pályám Emlékezetében.1 Ez a kedves válasz arra vonatkozott, hogy Mária Terézia engedé
lyezte Bessenyei Györgynek ágensként való működését az udvarnál. A Kazinczyak feleke
zetük védelmező bajnokát köszöntik benne. Egészen biztosra vehető, hogy Kazinczy ekkor, 
ha személyesen nem is találkozott Bessenyei Györggyel, de első munkáiról bizonyára hallott, 
némelyiket talán kezébe is nyomta a ház asszonya, Beleznayné Podmaniczky Anna-Mária. 

A gyermek Kazinczy számára, akit apja erősen vallásos szellemben neveltet, a távol 
Bécsben működő testőríró és ágens tehát elsősorban is az a férfiú, aki segít szorongatott feleke
zetének érdekeit a királynő előtt megvédelmezni. Olyan hitsorsos, akire büszke lehet az ember. 
Valószínű, hogy Bessenyei munkái legalább részben eljutnak Patakra, hiszen nem is olyan 
régen még maga is pataki diák volt. Nem csoda, hogy a családi környezetétől irodalmi próbál
kozásokra unszolt fiatal Kazinczy kezébe kerül Bessenyei névtelenül kiadott német nyelvű 
munkája. „Egy társamnál megpillantani a Bessenyei György Amerikarnisait, német nyelven, 

1 Magyar Klasszikusok. Kazinczy Ferenc Válogatott Művei. 1960. I. 17. 
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s lefordítám azt."2 Ez a társa talán a könyvtáros Szathmáry volt. A szépreményű fordító 
Szilágyi Márton professzorral is átnézette munkáját. A mű Kassán 1776-ban jelent meg 
Az amerikai Podocz és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése címmel. 

Bessenyei névtelenül jelentette meg munkáját, de Patakon, ahova talán Beleznay 
Miklós küldötte meg, jól tudták, hogy ki a szerző. Kazinczy a maga Elöljáró Beszédében 
azonban csak annyit jegyez meg a könyvecskéről, hogy az , , . . . . egy fő magyar cavallier szüle
ménye, ki nevét, nem tudom mi okból, munkájának olvasói elől el akarta titkolni"3. Ez azt 
bizonyítja, hogy célja „nem a nevén, s híren való kapdosás, hanem a közjóra és kivált az isten 
dicsőségére célozó buzgóság volt. . ." — 1776. december 10-én a sárospataki diák elküldi fordí
tását a csodált szerzőnek. Sajnos, levele elveszett, csak Bessenyei válaszából rekonstruálható 
annak valószínű tartalma. Kazinczy a tekintélyes literátortó] mintegy szabadságot kér az írói 
munkálkodásra. Bizonygatja, hogy igyekezett Bessenyei munkáját „kellemetes magyarsággal" 
és jól lefordítani, mert hiszen az iránt hív tisztelettel viseltetik. Kéri Bessenyeit, hogy véle 
minden munkáját közölni ne terheltessék. Egyben felajánlja, hogy szívesen küld művéből 
példányokat. 

Bessenyei a gyermekifjút „bizodalmas drága nagy jó uram"-nak nevezi.4 Biztatja 
az irodalmi munkásságra, ígéri, hogy műveit alkalomadtán elküldi neki. Rendkívül nagyra 
becsüli az ifjúban a nemes törekvést: „ne szűnjön meg az ur szivének hajlandóságai után menni, 
és az emberi viselt dolgoknak ahhoz a dicsőségéhez közelíteni, melyre szemeit csaknem bölcsői
ből láttatik vetni." A felajánlott exemplárokból köszöni a „bővebb" szívességet, de csak egyet 
kér. Valószínűleg nem tartotta most már valami nagyra ezt a korai munkáját. 

Kevés magyar író kapott fiatal korában ilyen magas helyről ennyi szép biztatást az írói 
pályára! — Egyébként hamarosan reménye támadt, hogy csodált példaképét személyesen 
is láthassa. 1777-ben András bátyja elviszi Bécsbe. Szinte első dolga, hogy Bessenyei Györgyöt 
felkeresse a Glacison levő lakásán. A Pályám Emlékezetéből tudjuk, hogy nem találja otthon.5 

Cseléde megnyitá szobáját, és Kazinczy dolgozóasztalán levelet ír neki pasztellben festett 
képe előtt, mely asztala felett függött. 

1777-től sokáig nincs nyoma Kazinczy életében, leveleiben vagy írásaiban Bessenyeinek. 
— A 80-as évek eleje döntő fontosságú Kazinczy életében. Megszabadul a dogmatikus vallá
sosság bilincseitől, megismerkedik a kor felkapott német íróival, egyelőre még nem az igazi 
nagyokkal. Levelezésbe kezd Gessnerrel, Johann Martin Millerrel, Johann Gaspar Lavaterrel. 
Ekkor alakul ki első korszakának irodalmi ízlése. Nagyjából tájékozódott már mind a régi 
magyar irodalom hozzáférhető nagyjairól, mind pedig a korabeli írókról.6 Későbbi nyilatko
zataiból tudjuk, hogy fiatal korában szívesen olvasta pl. Bessenyei tragédiáit, az Ágist és 
a Hunyadi Lászlót. — Csak később, öregkorában tagadja le azt, hogy valaha is kedvét lelte 
Bessenyei írásaiban, szinte szégyellvén, hogy fiatalon más volt az ízlése. 

Legfontosabb munkája ez időben Gessner idilljeinek rendkívüli gonddal és aprólékos 
javítgatásokkal készült fordítása. Az Idilliumok ajánlását Ráday Gedeonhoz intézi. Ebben 
adja az első képet irodalmunk helyzetéről. (Az ajánlás 1785. augusztus 27-éről van keltezve, 
bár a mű maga csak három évvel később jelenik meg.) Beszél a fordítás nehézségeiről „ . . .nyel-

2 Id. kiadás. I. 28. •— Idekívánkozik annak rövid összefoglalása, hogy Kazinczy levelei
ben és munkáiban mikor, milyen műveit említi meg Bessenyeinek. 1789: Lucanus, 1791: 
Agiaris keserve, Agis, Hunyadi László, 1793: Hunyadi, Agis, 1802: Tarimenes, 1803: A filo
zófus, 1809: Agis, Hunyadi, 1808: Bessenyei verse Teleki ellen, 1813: Bessenyei György tár
sasága, 1813: Hunyadi László, Agis, Embernek próbája, Eszterhazy vigasságok, Bessenyei 
György társasága, A holmi, Die Geschäfte der Einsamkeit. 

3 WÉBEB ARTÚR kiadása a R. M. K--ban (34. sz. 6. \.). 
4 Bessenyei Kazinczynak 1777. február 11-én Bécsből. K. L. I. 8—9. 
5 Id. kiadás 31. 
6 Kazinczy egész pályájáról SZATJDER JÓZSEF adott legutóbb összefüggő szép képet a 

MK idézett kiadása előtt. 
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vünknek a nyugotiakkal való atyafiságtalansága s készületlensége miatt. . ."7. Ugyanakkor 
azt állítja, hogy az eredeti művekben máris szépen tud írni a magyar. Ennek bizonyítására 
neveket sorakoztat fel: „Gróf Teleki, prof es. Szabó, Rajnis, Bessenyei György, és akiket leg
elői kellett volna említenem, Zrínyi és Gyöngyösi atyáink — példái lehetnek. . . milyen édes
séggel. . . ír a magyar, ha nem majmol. . . " Ha ezekhez hozzávesszük az ajánlás elején dicsó'í-
tőleg emlegetett Báróczyt, magát Orczyt és Barcsayt, akikről az említettek után esik szó, 
előttünk áll Kazinczynak kora magyar irodalmáról alkotott képe. Hozzáteszi, hogy most már 
csak igazán nagy tehetségek megjelenése lenne szükséges és , , . . . Henriadot, Orlandot, Elve
szett Paradicsomot mutathatnánk mi i s . . . " 

De „hízelkedő" álmodozásából csakhamar felriad a fiatal literátor és a következő 
igen érdekes megjegyzést teszi: „Ah! messze, igen messze estünk attól a fényességétől a dicső
ségnek, melynek arany hajnalát kevéssel ezelőtt már virradni láttuk." — Mire vonatkozik ez a 
megjegyzés? Az idillek ajánlásából magából nem következtethető ki, de a Pályám Emlékezete 
néhány megjegyzése biztosan eligazít bennünket. 

Az „aranyhajnal" és a Pályám Emlékezete 1787-ből keltezett8 „hajnalgás" kifejezése, 
mint látni fogjuk, ugyanarra a korra, Bessenyeiék felléptére vonatkoznak. A fiatal Kazinczy 
tehát 1785-ben az előtte lefolyt időben nem lát új korszakot jelző jelenséget. Irodalmunk igazi 
fellendülésének még ezután kell elkezdődnie. Biztat is a munkára: „Gyűljünk öszve a Múzsák 
oltáránál.. . egész szabadsággal haladjunk előbb azon az utón, amelyről se csalogatás, se szida
lom nem tántoríthat el." 

Ez azért feltűnő, mert a kortársak a 70-es évek közepe óta lényeges változást észlelnek 
kulturális életünkben. Batsányi János hamarosan, 1788-ban világosan és félreérthetetlenül 
Bessenyeiék felléptét tekinti az új irodalmi korszak kezdetének Bessenyeiről szóló tanul
mányában.9 

A Gessner-fordítás ajánlása 1785-ből van keltezve, a kézirat 1787 tavaszán kerülhetett 
nyomdába, és a mű 1788 tavaszán jelent meg. — 1787. november 13-án ismerteti Kazinczy 
Baróti Szabó Dáviddal folyóiratalapítási tervét, s másnap felolvassa az öreg exjezsuita költő 
és Batsányi előtt a már „régóta készen állott" bevezetést a folyóirathoz. 

Az Élőbeszédben az idillek ajánlásához képest Kazinczy már tárgyilagosabbhangnemben 
beszél irodalmi állapotainkról és hasonul a nagyjából kialakult közvéleményhez. „A mi időnk
nek vala fenntartva az a dicsőség, hogy benne hazai nyelvünk a szép tudományoknak elter
jedése által nagyobb tökélletességre, bőségre, tisztaságra kezdjen lépni; s úgy tetszik.. . mintha 
egyszerre ébredtünk volna fel hosszas, mély álmunkból"10. Ez a felébredés Mária Terézia 
alatt következett be. Kazinczy világosan két évtizedről beszél, melyre már visszatekinthetünk. 
Szükségtelennek tartja ugyan megemlíteni azokat, akiknek ébredésünk köszönhető. Ehelyett 
a két évtized hibáira mutat rá, és úgy véli, hogy pártatlan kritikával kellene irtogatni a 
gyomokat. < 

A 80-as évek végén tehát a két irodalmi vezéregyéniség, Batsányi és Kazinczy nagyjá
ból egy nézeten vannak abban a tekintetben, hogy a 70-es évek elejétől kell számítani modern 
irodalmunk kezdetét. Batsányi félreérthetetlenül Bessenyeit vagy még inkább a testőrírókat 
együtt tekinti úttörőknek és nagy tisztelettel szól az Ágis írójáról — Kazinczynál ez koránt
sem ilyen egyértelmű. Ismeri ugyan Bessenyeit, de példaképének a gondosan és elegánsan for
dító Báróczyt tekinti. Bessenyeiről magáról több tekintetben kedvezőtlen kép alakult ki benne. 

7 Id. kiadás II. 82. 
8 Id. kiadás I. 88. 
9 Részletesen írtam erről Bessenyei utóélete I. (1772—1789) c. dolgozatomban. Egri 

Főiskola Évkönyve 1961. 355—390. 
10 Vö. Batsányi összes művei. II. Prózai művek. I. kötet. Sajtó alá rendezte KERESZ

TÚRI DEZSŐ és TABNII ANDOR. Itt található a Kazinczy féle Előbeszéd teljes szövege, 440—443. 
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Milyen tényezők hatottak közre abban, hogy Batsányiban és Kazinczyban Bessenyeiről 
ilyen ellentétes felfogások formálódjanak ki? Batsányi az Orczy-család környezetében él és 
a nemesi-nemzeti ellenállás táborának műveltebb részéhez tartozik ekkor. Ez a csoport ápolja 
Bessenyei örökét." A fiatal Batsányi írásaiban igen sok nyoma van annak, hogy mennyit fog
lalkozott Bessenyei műveivel. Érezték vajon Orczyék és a fiatal Batsányi Bessenyei kultúr
politikai gondolatainak gyökeres magyarságát a jozefinizmustól hangos korban? Nem tud
hatni.100 Az is érdekes, hogy a katolikus Batsányi, Révai és Virág. Benedek mindvégig hívei 
Bessenyeinek, előbb meg a paulinus barátok a hív tisztelői. 

A fiatal Kazinczy 1782-ben kerül Pestre törvénygyakorlatának folytatására. Nagy hatást 
gyakorol itt irodalmi elveinek kialakulására külföldi kapcsolatain kívül elsősorban az öreg 
Ráday Gedeon, de ekkor zajlanak a nagy egyházpolitikai küzdelmek is. Ezekben Ráday, 
Teleki József, Prónay László és Beleznay Miklós játsszák a legnagyobb szerepet. Részben 
az ő hatásuk alatt válik Kazinczy oly nagy tisztelőjévé II. Józsefnek, hogy később iskola
politikájának is hívéül szegődik. Az irodalmi dolgokban igen jártas Rádayról tudjuk, hogy csak 
egyetlenegyszer és akkor is egy kicsit lekicsinylőleg emlékezik meg egyik Kazinczyhoz írt 
levelében Bessenyeiről.11 Teleki József pedig személyes ellentétbe került Bessenyeivel ágens-
sége idején. A Pályám Emlékezete szerint Kazinczy 1779 táján találkozhatott először az általa 
mindig nagy csodálattal említett Teleki Józseffel. Ez a találkozás alkalmat adott arra, hogy véle 
,,a magyar nyelv, a magyar verselés nemei s a magyar verselők felől szóljon hosszasan." 
Itt jegyzi meg Kazinczy azt is, hogy Teleki „nem vala barátja Bessenyeinek, és amit Bessenyei 
és társai űztek.. ,"12. 

E főúri csoporttal való szoros és egyben elvi kapcsolata volt az oka annak, hogy Kazinczy 
ebben az időben Bessenyei jelentőségét nem ismerhette fel. Bessenyei ugyan 1783-ban vissza
vonul a közéleti pályáról, azonban a jozefinista protestáns főúri csoport megőrzi ellenszenvét 
a katolizáló volt ágenssel szemben. — Éles az elvi ellentét kultúrpolitikai felfogásukban is: 
Bessenyei a Ratio Educationisszal szemben fejti ki hangúlyozottan magyar ihletésű művelődés
politikai elveit, Kazinczy pedig lassan egészen jozefinistává válik. Abban tehát, hogy fiatal
kori lelkesedése megcsappan, és Bessenyei úttörő jelentőségét most egyáltalán nem látja, szemé
lyi kapcsolatai éppen annyira szerepet játszanak, mint jozefinista elvei. 

Bessenyei a nagy francia felvilágosítók tanítványa volt és maradt haláláig. Kazinczy 
is olvassa és ismeri Voltaire-t, de hamarosan inkább Rousseau-hoz vonzódik. A 80-as évek 
közepén a fiatalabb, modernebb német irodalom kedvesebb már neki a franciánál. 1787 előtt 
Pászthoryval a két irodalom értékeiről vitatkozik. „Neki is több vala a francia nyelv és lite-
ratúra a németnél, mint Orezynak, Barcsaynak, Bessenyeinek Báróczynak: én az elsőbb
séget a németnek adám, s bátor valék kimondani, hogy ha csudálom is a franciákat a társal
kodás nyelvében, nekik nincs poézisok, azért nincs, mert nyelvök nincs hozzá. Egyébre is van 
szükség, nem csak simaságra."13 — Tehát a polgáribb, szentimentálisabb német irodalom 
tisztelete is elválasztja Kazinczyt Bessenyeitől. Ez és az előbb felsorolt okok együttes hatása 
hozza magával, hogy benne Bessenyeiről az első kedvezőtlen kép kialakul. 

Ezt a képet Aranka Györgyhöz 1789. július 10-én írt leveléből ismerjük.14 Részletesen 
tájékoztatja az erdélyi írót a magyarországi irodalmi helyzetről, kifejtvén neki, hogy a kálvi
nistát tartja gyökeres magyar nyelve miatt „a magyar literatúra elővitelére választott népnek". 
Arankával is vitatkozik a két nagy nyugati irodalom elsőbbségéről, mert Aranka is a franciá
nak fogja pártját. A franciákat Kazinczy csak a víg darabokban tartja utolérhetetleneknek, 
és Dorat néhány sorának idézése után rátér a magyar irodalmi állapotok jellemzésére. Az egyéb-

100 Vö. ugyanott a 420—437, 452—471 és 485—490. 
11 1788-ban K. L. I. 158. 
12 Id. kiadás II. 32. 
13 Pályám emlékezete. Id. kiadás II. 79. 
" K . L. I. 397—398. 
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ként alig ismert Erdődi Lajosra veszteget néhány sort, Teleki Józsefről azt állapítja meg, hogy 
„szenteskedik", utóbb Baróti Szabóról is csak egy odavetett megjegyzése van. Részletesebben 
csak Bessenyeiről szól. E nyilatkozatot egész terjedelmében idézem, mivel később folyton 
visszatérő vonásokat tartalmaz: , , . . . Bessenyei tudomány nélkül affectálta a legsublimisabb 
Philosophust, s dagály lett. Ilyen ő Lucanusában, hol a Gallusokat Gauloknak, Ausoniat Lauso-
niának nevezi tudatlanságból, akár mit mond Batsányi a Museum 2-dik darabjában. Igaz, 
hogy ha Bessenyei Deákul tudott volna, nem hiszem, hogy Lucanus jobb fordítóra akadhatott 
volna, mert mind a kettőt dagályra szülte a Természet." (A kiemelés tőlem. N. L.) 

A gúnyos alaptónusú megjegyzésekből mindenekelőtt az tűnik ki, hogy Kazinczy 
nem sokra becsüli filozófiai töprengéseit. Ezenkívül tudatlanságot vet a szemére, majd hozzá
teszi, hogy Bessenyei nem tudott elég jól latinul. — Batsányinak Bessenyeiről írt tanulmá
nyára is tesz célzást. Ez a célzás Kazinczy szempontjából nagyon is a maga helyén van. Batsá
nyitól kb. ugyanazok a személyi és elvi okok tartják távol, amelyek ekkor Bessenyei méltá
nyosabb megítélését lehetetlenné teszik számára. 

Kazinczy és barátai láthatóan zokon vették Batsányi Bessenyeiről írt szép dolgozatát. 
Földi János egy hónappal az Arankához intézett levél után azzal fordul Kazinczyhoz, hogy 
„Batsányi talán most újra valami dicséretet írt Bessenyei felől?"15 Batsányi ugyan nem írt 
újabb tanulmányt szeretett írójáról, de, úgy látszik, Kazinczyék már azt az egyet is soknak 
tartották. — Becsületére válik viszont Földi Jánosnak, hogy 1790-ben írt nyelvtanában, 
illetőleg a még mindig kéziratban levő verstanában számos helyen elismerőleg szól Bessenyei 
műveiről, már amennyire a szűk keret ezt megengedi.16 

Kazinczynak ez idő tájt még egy megjegyzése van Bessenyeire vonatkozólag, melyet 
aztán az Orpheus első kötetében nyomat ki. Kónyiról van szó, akit érdekes módon mindenki 
kötelességének tart ekkor Bessenyeivel szemben védelmébe venni A filozófus néhány tréfál
kozó sora miatt, még Batsányi is. Ráday 1788-ban Kazinczynak egyenesen azt írja, hogy Bes
senyei méltatlanul bánt Kónyival, amikor épp legrosszabb verseit kereste és csúfolta ki. 
Kazinczy, feledve azt, hogy néhány évvel előbb a Baróti Szabó Dávidhoz írt költői levelében 
Zechenterrel együtt Kónyit is a pokolra kívánta,17 most megvédi őt: ,,Az Ábel halálát azelőtt 
már jóval lefordítá az a jó igyekezetű Kónyi, kit Bessenyei a Marmontel Mesének elcsúfítások 
miatt érzékenyül megkorbácsola."18 

2 

f 
Az 1790—91-es nagy nemzeti felbuzdulás Kazinczyt is magával ragadja. A jozefinista 

egy táborban találja magát a nemesi nemzeti ellenállás haladó szárnyával, A Hadi és más 
nevezetes történetek szerkesztőségének írt levelében a magyar nyelv jogaiért száll síkra, és 
kimondja, hogy ha most a császár által kényszerített hivatalos német nyelv után ismét a deák 
nyelvet vesszük elő, ,,.. . úgy örökösen bezárjuk a tudományok elterjedése előtt az utat". 
Viszont „ha a magyar nyelv hozattatik bé. . . nemzetünkből különös nemzet válik, örökös fal 
lesz a magyar és nem magyar közt vonva.. . szemlátomást fogunk előmenni a tanulásban. . . 
a mesterségekben és tudományokban oly szerencsés virágzásra lépünk, mint amilyenre Német
ország lépé, minekutána. . . tulajdon nyelvén kezdette írni könyveit."19 — Ezek nyilvánvalóan 

15 K. L. I. 447. 
16 Földi János értekezése a magyar versírás, példabeszédek és közmondásokról. OSZK. 

Quart. Hung. 984. 1. 
17 Id. kiadás. II. 7. Midőn egy szerencsétlen munkát közle velem. 
18 Orpheus 1. 291—292. Kazinczy Kónyi következő munkájára céloz: Díszes erköl

csökre tanító beszédek. Pest. 1775. A Bessenyei által kicsúfolt versek azonban Kónyi Orfeus 
és Euridice c. énekes-játék fordításában vannak. 

19 K. L. H. 45. Vö. még a Próhay Lászlóhoz írt levelet, itt. a Külföldi Játszó-szinhez 
írt ajánlást. K. L. II. 82—85. 
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Bessenyei gondolatai, illetőleg ugyanolyan gondolatok, mint amilyeneket Bessenyei jó 12 évvel 
azelőtt kezdett el nagy erővel hirdetni. 

Ebben az időben tehát Kazinczy közeledik Bessenyei álláspontjához. Ezzel párhuza
mosan változatos formában és igen hosszú ideig általában sokkal több megértést tanúsít 
Bessenyei emberi és írói tulajdonságai és irodalmi szerepe iránt. 

1790-re egyébként a nagy úttörő által hirdetett gondolatok már viszonylag széles 
nemesi és értelmiségi rétegek meggyőződésévé válnak. Erről tanúskodnak az 1790—91-ben 
megjelent és a magyar nyelv jogaiért síkraszálló röpiratok. Ezek némelyike — ha nem is a leg
fontosabbak — Bessenyei röpirataiból veszik érvelésüket. Révai Miklós kiadja, a szerző neve 
említése nélkül, a Jámbor Szándékot. Az előszóban félreérthetetlenül céloz Bessenyeire és mint 
Batsányi, most ő is a testőrírók korszakkezdő szerepét hangoztatja. 

Az akadémiai gondolat ismét előtérbe kerül tehát. Ismeretesek Révai további előmunká
latai. Széchényi Ferenc már 1789-ben tárgyal vezető magyar írókkal valamiféle irodalmi tár
sulás létrehozásáról. 1790. október 3-án, ahogy Kazinczy mondja, „egy litterárius consessus" 
tartatott Széchényinél főurak és írók részvételével. Itt ,,Az a planum olvastatott el, amely 
szerint a Magyar Társaságnak kell felállíttatni." — Batsányit nem hívják meg erre a tárgya
lásra, de tudjuk, hogy ő meg az ifjú Leopold herceg támogatásával akart egy hazafiúi tudós 
társaságot szervezni. 

A politikai fordulatok miatt az akadémiát ekkor nem hozhatta létre a gyorsan lehűlő 
nemzeti lelkesedés. Hiba volt az is, hogy maguk az írók sem értettek egyet, illetve nem látták 
világosan, az egy Révait kivéve, milyennek is kellene lennie a létrehozandó tudós társaságnak. 

Kazinczyt ezekben az években igen élénken foglalkoztatta az akadémiai gondolat. 
A Széchényinél tartott összejövetel után úgy látta, hogy egy igazán nagyszabású magyar 
akadémiát egyelőre nem lehet létrehozni. Ezért más tervet dolgoz ki és az egyetértő írók-
részvételével a római Arcadiai Társaság példája szerint a tudományos akadémiát előkészí
tendő irodalmi társulást szeretne szervezni ismét csak főúri támogatással. 1791. január 7-én 
hosszú levelet intéz Batthányi-Strattman Alajos császári és királyi kamaráshoz. A gazdag 
főurat arra biztatja, hogy adjon anyagi lehetőséget eddig elkészített munkái kiadására és az 
említett tudós társaság lábra állítására. Helvétiusra hivatkozik és azt bizonygatja vele, hogy 
a tudományok csak akkor virágzanak, ,,ha mivelőiket a haza elsői kedvező javallásokkal s pénz
zel segítették.. ." Számunkra az is jelentőssé teszi ezt a Kazinczy-megnyilatkozást, hogy író 
és mecénás viszonyára magyar példának Beleznay és Bessenyei kapcsolatát hozza fel. „Gene
rális Beleznay felnyitotta gazdag tárházát Bessenyei Györgynek, kinek a születés elmét, ékes 
magyarságot adott ugyan, de nem pénzt is, s akkor, mikor még a nyelv gyakorlatlan volt, 
nehezen hajlott, mint az új húr a Mercurius békája tekenőjén, Agiarisunk, Agisunk, Hunya-
dink leve."20 

E sorok is azt bizonyítják, hogy Kazinczy ekkor Bessenyei gondolatvilágához s tervei
hez közeledett. Az a társaság, melynek ő „A MAGYAR LIGET PÁSZTORAI" nevet szeretné 
adni, lényegesen eltér ugyan a Jámbor Szándék monumentális akadémiai tervezetétől. Kazin
czy is nyilván csak átmeneti megoldásnak szánta, mert látta, hogy „a pesti Királyi Magyar 
Tudós Társaság vagy teljességgel nem, vagy igen későn fog felállhatni..." Azt a feltevést,' 
hogy Kazinczy és Bessenyei ebben az időben leveleztek volna a tudós társaság létrehozása 
ügyében, valószínűtlennek és semmivel alá nem támaszthatónak tartom.21 

Kazinczy a következő években rálép arra az útra, amely őt a Martinovics-féle mozgalom 
közvetlen közelébe viszi. Az út állomásairól a közelmúltban Szauder József kitűnő tanulmánya 

20 K. L. XXIII. 28. 
21 A K. L. XXIII. kötetének kiadói feltételezik ezt az idézett levélhez írt jegyzetben. 

K. L. XXIII. 420. 
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rajzolt szemléletes képet, ezért itt erről nem szükség szólanunk.22 Amit témánk szempontjából 
kiemelkedőnek tartok, az, hogy Kazinczy ekkor egyre közelebb kerül gondolkodásában és 
személy szerint Bessenyeihez is, nem ugyan irodalmi kérdésekben, hanem politikai felfogásban 
és a közéleti harcokban. — Bessenyei ebben az időben maga is többször részt vesz a bihari 
megyegyűléseken. Egy alkalommal egymás után szólalnak fel a sajtószabadság védelmében. 
Kazinczy ezt a mozzanatot jelentősnek érzi, és egyik levelében leírja Bessenyei hozzászólását, 
megemlítvén, hogy arról van szó,, . . . aki a Hunyodit,Ag7st, etc. írta s most Biharban lakik.. ,"23 

Bessenyei szavait szorul szóra idézi: ,,T. N. Vármegye, tiltsuk el a szőlőművelést, mert részeg
ség és gyilkosság következhetik belőle, s a leányokat zárjuk külön a férfiaktól, mert paráz-
nálkodás történhetik. Nagy nevetkezés lőn egyszerre. Determinatur, ut rescribatur." Besse
nyeinek ezzel a szellemes megjegyzéssel az volt a szándéka, hogy alátámassza Kazinczy érve
lését, aki a sajtószabadság ellenségeit azzal akarta leszerelni: ,,. . . azért hogy valami rosszat 
szülhet, nem következik, hogy el kell tiltani." 

Valószínűnek látszik, hogy talán éppen a sajtószabadságról való vitatkozás szüneteiben 
Kazinczy már ekkor javasolta Bessenyeinek, hogy műveit megjavítva újra adja ki. Erre célzás 
történik á fogsága után 1802-ban írt levelében. — Ekkoriban szíves baráti viszony alakulhatott 
ki közöttük. Ennek a visszfényét még sokkal később is érezzük az 1814-ben írt Báróczy-
tanulmány egyik jegyzetében. Itt a Bécsből visszavonult Bessenyeiről van szó: „A megye 
gyűléseit soha nem mulasztotta el, s tudományai, s szerénysége, mindének által megismert 
egyeneslelkűsége által tette magát tiszteletessé, s magányában az olvasás és dolgozások voltak 
gyönyörűségei."24 

A hat évnél tovább tartó fogság alapvető módon megváltoztatja Kazinczy irodalmi 
felfogását, bár e változásnak a konzekvenciái csak lassankint érnek be a korviszonyok hatá
sára. A felvilágosodástól egy sápadtabb klasszicizmus felé fordul. Voltaire és Holbach helyett 
Rousseau és Goethe, valamint az ókor klasszikusai lesznek példaképei. — Hosszasabb fejtege
tés helyett elég itt ismét Szauder József monográfiának beillő bevezetésére utalni Kazinczy 
válogatott művei előtt. A klasszicizmus alapelvei értelmében ekkor válik Kazinczy előtt oly 
jelentőssé a természetének egyébként is megfelelő két elv, az imitáció és a korrekció elve. 
A börtönből előjövő Kazinczy új, megváltozott irodalmi felfogásának része van a Bessenyeiről 
megformált kép további változásaiban. 

Személyes kapcsolatuk Kazinczy 1802. július 29-én kelt levelével újul fel.25 Bessenyei 
mindenképpen azok közé tartozik, akik nem fordítanak hátat a börtönviselt Kazinczynak. 
Indokolatlannak tartom ezért Szauder Józsefnek azt a megállapítását, hogy Kazinczy Besse
nyeivel „sikertelenül veszi fel a kapcsolatot".26 Az első levélváltásban és Kazinczynak ehhez 
kapcsolódó Kis Jánoshoz intézett levelében kétségtelenül megmutatkoznak a műveltségükben 
és ízlésükben újabban megerősödött alapvető különbségek. Kapcsolatuk ennek ellenére Bes
senyei haláláig levelezés formájában is megmarad, bár a levelek elvesztek vagy lappanganak. 
Sőt arról is tudunk, hogy Kazinczy legalább egyszer személyesen is felkeresi Bessenyeit puszta
kovácsi magányában.27 

22 SZAUDER JÓZSEF: Kazinczy útja a jakobinus-mozgalom felé. ItK 1959.388—402.. 
23 K- L- II. 319. (Kazinczy Névtelennek.) Kazinczy erőteljes izgató tevékenységéhek 

része van abban, hogy a keleti megyék egyöntetűen szembefordulnak a reakciós cenzúra
rendeletekkel. Vö. BENDA KÁLMÁN: A magyar jakobinus mozgalom története. 1957. 51. 

24 Id. kiadás II. 181. Jegyzet. 
25 K. L. XXII. 44. 
26 Bevezetés az M. K. Kazinczy-kiadásához LVIII. 1. GÁLOS szerint (Bessenyei György 

életrajza. Bp. 1951. 363.) nem melegedett Kazinczy Bessenyeivel össze azért sem, mert 
Bessenyei társadalmilag fölötte állt Kazinczyéknak. Arra utal Gálos, hogy „osztálykülönbség 
érzete" volt köztük. Ezt a feltételezést indokolatlannak tartom. 

27 Kazinczy Ferenc: Biographiai adatok. Közli: ABAFI: Magyar Pantheon 369—405. 
lapokon. A 373. lapon ez olvasható: „Bessenyei Györgynél Kovácsiban voltam 1804. szep
tember 12-én". 
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Az 1802 nyaráról keltezett első Kazinczy-levél ódái lendületű. Rendkívül elismerőleg 
szól Bessenyei úttörő érdemeiről, nyelvünknek és a tudományoknak megszerettetése körül. 
Ezekért, mond Kazinczy, azóta sem tett még követői közül senki sem többet. Halhatatlanságra 
szentelt nevére kéri Bessenyeit, hogy munkáit „egyetemben s megtisztogatva" adja ki. Fel
ajánlja neki, hogy megszerzi őket számára. Felvillantja előtte művészi alapelvét, a korrekciót, 
és a nagy német írók, Klopstock, Wieland és Goethe példájára hivatkozik. A nemzet nem lesz 
háládatlan a nagy úttörő érdemei iránt, hiszen „ . . . Íróink közt nem nevezhet senkit, aki több 
géniével, több erővel s igazabb ízléssel költ volna elő nyelvének virágoztatására". Végül kéri 
Bessenyeit, hpgy ígérje meg munkái számára képét, melyet ő Bécsben látott szobájában. 

Bessenyei kissé rezignáltán válaszol, hiszen meg kellett'érnie, hogy újabb munkái 
kiadására a cenzúra nem adott engedélyt. Egyébként arra hivatkozik, hogy új munkákon 
dolgozik, és ezek kötik le idejét. Egyben elküldi a Tarimenes első két kis szakaszát. — Az újabb 
Pope-átdolgozás előszavában Bessenyei megemlíti, hogy az első átdolgozás egy példányát 
valaki megküldte neki, hogy megigazítva újra adassa ki. Gálos szerint28 ez talán valamelyik 
pozsonyi nyomdász lehetett. Véleményem szerint Kazinczy is elküldhette neki ezt a fiatalkori 
művét, mivel Gálos a maga feltevését semmivel sem tudja alátámasztani. 

Kazinczy Kis János barátjának számol be újabb kísérletéről.29 „Bessenyei György urat 
unszolom, hogy fogjon fiatal korában irt munkáinak megtisztogatásukhoz. Megígérte, de nem 
várok sokat tőle e részben. Voltairi románkákat irkál, keféli a bolondokat. Minek az? és kivált 
úgy pajkosan — und so seicht! mint Voltaire?" — A Bessenyeihez intézett levél ódái lendülete 
után kissé lehűtnek bennünket a meghitt barátnak írt sorok, különösen az az eljárás, hogy 
Kazinczy a Tarimenes utazása borítékjára valamit ráír, talán egy epigrammát, azt levágja 
a kéziratról és elküldi Kiss Jánosnak: , , . . . előtted kedves lesz, és meg fogod tartani." 

Kazinczy ekkor már irodalmilag túlhaladott álláspontnak tartja a voltaire-i hangot. 
Valójában nem sok reményt fűz ahhoz, hogy Bessenyei valaha is megfogadja tanácsát, és műveit 
megtisztogatja „az emberiség szennyeitől". — Ennek ellenére kapcsolatuk továbbra is fenn
marad, és Kazinczw írásaiban, leveleiben gyakran előfordul Bessenyei neve. Debreceni meg
bízottjának, Nagy Gábornak például 1803. március 3-án nem küldi el A filozófust, mert félti 
a ritka könyvet.30 1803 márciusából származik kéziratos feljegyzése Bessenyei áttéréséről: 
Bessenyei Györgynek pápistává létele. 1779.S1 Nyéki Németh János szájából hallotta a dolog 
történetét, aki 1779-ben Beleznay Miklósnak ügyvédje és titkárja volt. Bessenyei áttérését 
felekezeti elfogultság nélkül Bessenyei akkori nehéz anyagi helyzetéből magyarázza s nem ítéli 
el. Talán saját szorongatott ősére gondol, aki szintén pápistává lett, hogy a Rákóczi-szabad
ságharcban való részvétel következményei elől meneküljön. — Egyébként ugyanilyen megér
téssel nyilatkozik Winckelmann kényszerű áttéréséről is. 

Ebben a feljegyzésében említi Kazinczy legelőször Grassné nevét, „aki Bessenyeit 
mind tudománya s ékes szólásai, mind szép külsője miatt kedvellette" és maga is áttérésre 
unszolta. Ettől kezdve Bessenyeinek Grassnéhoz fűződő máig nem teljesen tisztázott termé
szetű kapcsolatai Kazinczy fantáziáját állandóan foglalkoztatják, és valahányszor Bessenyeiről 
részletesebben írhat, erre a dologra újabb és újabb változatokban mindig kitér. -

1804 nyarán Hertelendy Gábornak emlegeti többek között Bessenyeit,32 mint példát 
arra, hogy „ . . . a katonai rend nemcsak a Mars mezején aratta kószorújit..." — 1804-ben 

28 GÁLOS REZSŐ: Bessenyei György életrajza. Bp. 1951. 302. 
29 K. L. II. 495. (1802. szeptember 29.). 
30 K. L. III. 37—38. (1803. március 3.). 
31 HARSÁJSTYI ISTVÁN: Kazinczy kéziratos feljegyzése Bessenyei áttéréséről a Ráday-

könyvtár Szemere Tárában. ItK 1927. III—IV. füzet. — 1820-ban még találóbban jellemzi 
Kazinczy az ilyenféle kényszer-áttéréseknek a tényleges hátterét: „Barcsay és Bessenyei 
literatoraink a Gárdánál levításból így szólának:sem ezt nem hiszem, sem amazt, ezért bán
tanak, azért visznek. Ergo. (K. L. XVII. 2.) 

32 K. L. XXII. 80. 
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látogatta meg Kazinczy Bessenyeit Kovácsiban. A Pályám Emlékezete idevonatkozó része33 

meg is magyarázza, hogy Kazinczy ekkor népszámlálási feladattal bízatott meg, és Bárányi 
Józseffel azon a tájékon dolgozott, „mely Debrecentől Várad felé nyúlt el". Pusztakovácsi 
éppen ezen a vonalon fekszik, és így Kazinczynak hivatalból is fel kellett keresnie a környék 
nevezetes birtokosát. 

1805 és 1806 körül előbb az országgyűlésen, majd a megyegyűléseken, főleg Pest megyé
ben újra előtérbe került a magyar nyelv jogaiért folytatott harc. Ekkoriban készülnek el 
a Kultsár-féle pályázatra beadott művek. Kazinczy nagy figyelemmel kíséri a Pest megyei 
megmozdulásokat. Debreceni levelezőjét, Nagy Gábort különböző megbízatásokkal látja el.34 

Kéri, hogy egy újhelyi üvegésmester által küldje el neki Csokonainak új írásait, melyek akkor 
jelentek meg Váradon. Majd a levelet így folytatja: „Bessenyeinek a Pakétját is hadd hozza 
és kiváltképpen azokat, amik szükségesek a Pest vármegye által felbuzdított Magyarságra." 

Mire vonatkozhatik ez a megjegyzés? Bessenyei 1803-ban újra előveszi régi akadémiai 
tervét, amikor hallja hogy Pesten katonai akadémiát akarnak felállítani. Ekkor készül egyik 
legszebb írása, a Beszéd az országnak tárgyárul. Nem tartom lehetetlennek, hogy Kazinczy 
megismerte ezt a munkácskát, amikor 1804-ben felkereste Bessenyeit. 1806 nyarán az akadé
mia gondolata ismét erősen foglalkoztatja Kazinczy körét. Kis János például július 19-én 
egyenesen arra céloz Kazinczynak írt levelében, hogy ha a francia akadémia mintájára létre
jöhetne a Magyar Társaság, annak vezetésére éppen Kazinczy lenne a legalkalmasabb.35 

A két tényből, a Pest megyei mozgolódásból és Kis János leveléből arra lehet következtetni, 
hogy Kazinczy Bessenyeitől ekkor a Beszéd kéziratát kéri el („Bessenyeinek a Pakétját"), 
mivel alkalomadtán fel akarja használni. — Mindenesetre feltűnő az is, hogy a Beszednek 
szövegét 1817-ben Vitkovics Mihály, 1823-ban pedig Mihálkovics József adják közre a Tudo
mányos Gyűjtemény hasábjain.36 Mindketten Kazinczy környezetéhez tartoznak. 

A kérdés úgy volt feltéve: vajon a magyar nyelv alkalmas-e már arra, hogy az ország 
közéletének minden területén általános elismertetésben részesüljön, vagyis hogy államnyelvvé 
emeltessék. íróink azon buzgólkodnak, hogy ezt bebizonyítsák, illetőleg megjelöljék az utakat 
és módokat a magyar nyelv kicsiszolására. Ebben a szándékban fogant már a Kultsár-féle 
pályázat kiírása és íródtak maguk a beadott pályaművek is.37 — 1808-ban a kormány a tübin-
gai Cotta könyvkereskedés útján provokatív célzattal pályázatot hirdetett, hogy kipuhatolja, 
milyen erős a magyar nyelv melletti állásfoglalás és kik állnak az ügy mellett a leghathatósabb 
érvekkel. Kazinczy ekkor írja meg pályamunkáját a nemzeti nyelv érdekében. 

! A Tübingai Pályaműben a Bessenyeiéhez hasonló gondolatsorral kél a magyar nyelv 
védelmére. „A történet nem ismer csak egy nemzetet is annyi sok között, mely a maga törvé
nyeit idegen nyelven szabta, közdolgait idegen nyelven vitte, a tudományokat idegen nyelven 
művelte volna. Graecia Aegyptusból, Róma Graeciából, a mai Európa a régi Rómától vette 
institutióit s tudományait, de egyike sem tartotta meg az által vett dologgal a nyelvet is, 
hanem a z t . . . a magáéra tette által, mihelyt lehetett."38 Ezek a gondolatok nagyon emlékez
tetnek a Magyarságra, mégsem kellett azt Kazinczynak szükségszerűen Bessenyei nevezetes 

83 Id. kiadás. I. 203*. 
34 K. L. IV. 232. (1806. július 24.). 
36 K. L. IV. 231. 
36 Hazafiúi elmélkedés. (Egy kéziratból kiadá VITKOVICS MIHÁLY.) Tud. Gyűjt. 1817. 

XII. 3—14. — Töredéke Bessenyei György értekezéseinek a magyar nyelv kiműveltetéséről. 
(MIHÁLKOVICS JÓZSEF gondozásában.) Tud. Gyűjt. 1823. I. 3—10. 

87 A Magyar Kurírban 1804-ben jelent meg, a következő kérdésekre várva választ: 
Mennyire ment már a magyar nyelvnek kimüveltetése? — Micsoda eszközlés s módok által 
kellene azt nagyobbra vinni? — Miképp lehetne ezen eszközöket foganatosakká tenni? — 
21 pályázat érkezett be. Három kapott jutalmat. (Kis János, Pántzél Pál, Putz Antal). 

38 Id. kiadás II. 153. 
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röpiratából.átvennie. Ez a gondolatsor ugyanis európai közhely, mely Bessenyei előtt nem egy 
bécsi literátor (Anton Klemm, Joseph Sonnenfels) cikkeiben és beszédeiben csaknem szóról szóra 
megtalálható.39 

Kérdésünk szempontjából is lényegesebb Kazinczy e munkájának harmadik szakasza, 
amely a magyar irodalom fejlődéséről rajzol képet. Bizonyos vonatkozásban tömörségében 
ez a legtalálóbb, melyet valaha Kazinczy irodalmunkról adott. Helyesen ismeri fel a szomszéd 
németek és Bécs hatását és azt, hogy Ráday, Orczy, Faludi, Teleki József munkássága még nem 
nyitott új korszakot irodalmunkban. Ez csak akkor következett el, midőn Mária Terézia a haza 
legkiválóbb fiait felvette a magyar testőrző seregbe, és ezek „beléavatva inkább vagy kevésbé 
már itthon a régiek írásainak ismeretébe, nékifeküdtek az ujabb nemzetek nyelvének, litera-
turájának, tanulásába, az ifjú kor délcegségében léptek fel, mint nemzeteknek ébresztőji, 
tanitóji. Báróczy Sándor.. . Barcsay Ábrahám.. . és Bessenyei György egyszerre léptek föl, 
s a nemzet csudálattal hallá francia izlés után gyalult nyelvöket."40 

Igaz, hogy Batsányi és Révai a három testőríró kollektív elsőségét az új magyar iroda
lomban már 1788-ban, ül. 1790-ben világosan kimondották. Azonban Kazinczy állásfoglalása 
1808-ban sem volt kevésbé értékes. Pápay József ugyanebben az esztendőben megjelenő rész
letes irodalomtörténetében41 ugyanis nagyon elmosódik a testőrírók úttörő mivolta és ezzel 
együtt az a Kazinczy által határozottan leszögezett tény, hogy a nyugati felvilágosodott esz
mék nyomán indul meg a magyar művelődés újjászületése. 

Bessenyei és Kazinczy között különben a bihari remete haláláig fennmaradt a szívé
lyes, személyes kapcsolat. Állandóan leveleztek is; bár erre csak közvetett bizonyítékaink 
vannak. Vitkovics Mihály 1809. december 25-én Horvát István megbízásából arra kéri Kazin
czyt,43 mint aki a Berettyóhoz közelebb lakik, kérdezze meg Bessenyei Györgyöt, megvan-e 
még nála „azon Tragédiája Sophoclesnek, amelyrül a fenntisztelt Tudós Holmi nevezetű 
könyvének XV. részében... említést tesz." Kazinczy — jó későn ugyan — 1810. július 31-én 
megígéri Horvát Istvánnak, hogy meg fogja újítani Bessenyeinél ,,a felelet nélkül hagyott 
kérdést."43 Ugyanebben a levelében szinte büszkeséggel említi fel, hogy Bessenyei György 
vér szerint való rokona az apósának, és hogy ezért a Török Lajos gyászjelentéséből neki is küld. 

Midőn Báróczy Sándor haláláról a Hazai s külföldi tudósításokban 1810-ben megemlé
kezik,44 Bessenyei Györgyről is szót ejt, kijavítja Horányi Elek és Sándor István téves közlé
sét Bessenyei születése helyéről, s hozzáfűzi: ,,most Biharban, Berettyókovácsiban". — 
Szorosabb kapcsolatra valló nyom- az is, hogy a Báróczyról szóló tanulmányban kétszer is 
hivatkozik arra: bizonyos dolgokat magától Bessenyeitől hallott. 

. Több olyan nyilatkozata van Kazinczynak ezekből az évekből, melyek Bessenyei iránt 
érzett személyes nagyrabecsüléséről tanúskodnak. 1809-ben azt írja Kisfaludy Sándornak,45 

hogy Bessenyeinek Agisát s Hunyadiját valaha gyönyörködve olvasta. Ugyanabban a hónap
ban, tehát novemberben, Rumynak önéletrajzi vázlatot küld annak kérésére.46 Ebben mint 
lényeges mozzanatot említi meg, hogy az Amerikaner c. Bessenyei munkát németből lefordí
totta fiatal éveiben. Majd elmondja első bécsi útját és hozzáteszi: , , . . . itt láttam Bessenyeit 
még a testőrségnél; ennek fénye lángra gyullasztóit engem." (Kiemelés tőlem. N. L.) 

39 Vö. NÉMEDI LAJOS: Bessenyei György és a német felvilágosodás. Egri Ped. Főiskola 
Évkönyve VI. (1960.1 261—286. 

40 Id. kiad. II. 157. 
41 A magyar literatura esmérete. Veszprém, 1808. 
42 K. L. VII. 177. 
43 K. L. VIII. 41. 

•«.I. félév 195—198. 
45 K. L. XXII. 170. (1809. szeptember 1.) 
46 K. L. VII. 111—112. — A Pályám Emlékezetében már arról ír, hogy ez alkalommal 

nem találta otthon Bessenyeit. Valószínűleg ez az igaz. 
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A Rumynak írt megjegyzés, melyben világosan Bessenyei tanítványának és követő
jének vallja magát, egyedül áll ugyan Kazinczy nyilatkozatai között, de éppen e nevezetes-
1809-es esztendő más termékeiben is kiemelten emlékezik meg Bessenyeiről. A Vitkovics Mihály
hoz írt költői levelében az ,,Agis dallójá"-ról énekel, a Berzsenyihez írt költői levélben pedig 
Bessenyeinek azt az érdemét emeli ki a magyar verselés történetében, hogy a négyes rímű 
alexandrinusok helyett a kétnmű alexandrinust vezette be, és ezzel a gondolatot procrustesi 
ágyból szabadította ki.4ea — Más természetű vitáiban érvként használja fel Bessenyeit. Kisnek 
1807-ben, midőn ti. a magyar irodalomnak felekezetek szerinti megoszlásáról van szó, meg
említi,47 hogy Bessenyei „pápistává lett ember..." Szentgyörgyi Józsefnek 1811-ben, még 
mielőtt hírt venne Bessenyei haláláról,ugyanilyen témáról szólva felhozza azt, hogy „ . . . a kato
likusok doctius scribunt Báróczyt, Bessenyeit és Barcsayt kivévén.. ."48 

Ha a három testőríróról szól, két említés kivételével mindig előbb Báróczyt, azután 
Barcsayt és csak harmadiknak emlegeti Bessenyeit, annak ellenére, hogy egész pontosan 
tudja, 1772-ben több művével Bessenyei lépett fel a testőrírók közül elsőnek. Az a két hely 
pedig a Tübingai Pályamű magyar fogalmazása az Erdélyi Múzeum 1814-es évfolyamában4* 
és egy bekezdés a Báróczy-életrajzban. 

Általánosan elfogadott feltevés az, hogy a bécsi Annalenben50 1811 augusztusában 
megjelenő nekrológot Bessenyei haláláról maga Kazinczy írta. A szövegben néhány kitétel 
valóban olyan, mintha Kazinczytól származnék. Pl. az, hogy a régi klasszikusokat Bessenyei 
nem ismerte és eredetiben nem olvasta, hogy válogatás nélkül, rendszertelenül olvasott, 
hogy gyorsan és korrekció nélkül dolgozott. — Az ezekre a kitételekre alapított feltevéssel 
viszont ellentétben áll a Báróczy-életrajz egyik terjedelmes jegyzete,81 amelyben Kazinczy 
vitázik az Annalenben megjelent nekrológgal; Bessenyei nem szolgabírája, hanem táblabírája 
volt Bihar vármegyének. Majd így folytatja: „Hibás állítása az ugyanott szóló tudósítónak 
az is, hogy B. angolul tudott volna." Aligha feltételezhető, hogy Kazinczy saját írásáról és 
saját magáról szólna így. Ezért valószínűnek tartom, hogy a nekrológot nem Kazinczy, hanem 
a Kazinczy által instruált Rumy Károly György küldhette be Bécsbe. 

3. 

Kazinczyt 1802 után és 1819 előtt, a Pályám Emlékezete megfogalmazása előtt nemcsak 
személyes kapcsolatai fűzték szorosan Bessenyeihez. Úttörő nagyságát azért is hangoztatta, 
mert Bessenyei általánosan elismert neve zászló volt számára a nyelvújítási harcban. Erre 
vonatkozólag az első nyomot 1805-ben találjuk a Cserei Farkashoz irt nevezetes levelében.52 

Itt fejti ki először Kazinczy részletesen nyelvújító elveit: „Én tehát neológus vagyok, és azt 
tartom, hogy ugy kell. Az én felem Báróczyt, Bessenyeit, Virág Benedeket, Kis Jánost, Himfyt 
mutat a maga irói közt; azok (ti. az orthológusok — N. L.) a tordai Leoninust s Mátyási Józse
fet mutatják." 

Ismeretes, hogy Kazinczy Debrecent tekintette a kulturális elmaradottság egyik fész
kének, és most a harc hevében Bessenyeit is belevonja a Debrecennel vívott nagy párharcába. 

46a Vö. még Kazinczy: A magyar verselésnek négy nemeiről. Erd. Mus. II. 122—28. 
(1815.) 47 K. L. V. 155. 48 K. L. IX. 15. (1811. július 16.). 49 A magyar literatura történetei. Erdélyi.Museum. Első füzet. 1814. 50 Annalen der Literatur und Kunst im österreichischen Kaisertum. 1811. 244—248.1. 
(Vö. GÁLOS, id. mű 360.) 

51 Id. kiad. II. 181. 
52 K. L. III. 304. 
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Ráday Gedeonról írt érdekes tanulmányában53 részletesen ír a protestánsok helyzetéről 
Mária Terézia idején, és megemlékezik Bessenyei György ágensi működéséről. Nagy szerepet 
tulajdonít Bessenyei sikeres tevékenységében Grassnénak és kettejük szerelmének, mely, 
szerinte, végül is a közjót szolgálta. ,,A pedánt Debrecen" azonban itt is feláldozta ,,a maga 
•eszelősködéseinek a közjót!" háborodik fel Kazinczy, majd így folytatja: „Bessenyei hamarább 
•odahagyta az oskolákat, mint hogy deákul megtanulhatott volna, sí magyar munkáiban, melye
ket irogatni kezdett, neologizált. Debrecen irtózott a deákul nem tudó s neologizáló ágenstől: 
nekik olyan gravis ember kellett, mint a tunya Nagy Sámuel." Megemlíti ugyan Kazinczy 
Bessenyeinek Teleki Józseffel való baját is, de Debrecent mégis csak azzal marasztalja el, 
teljesen alaptalanul persze, hogy Bessenyeit azért ejtette, mert nem tudott latinul és mert 
nyelvújító, volt! 

1810-ben Arankával a nyelvújítás jogosultságáról vitatkozik:54 „Holt nyelv-e a magyar... 
hogy azon változtatni nem szabad?.. . nem kell-e köszönni Báróczynak, Barcsaynak, Besse
nyeinek, hogy ők is uj iskolát kezdettek?... A szerint, amit leveled mond, gróf Teleki József 
és Ádám irt jól magyarul. A szerint, amit én hiszek, Orczy, Bessenyei, Barcsay, de senki, 
senki sem még soha szebben, mint Báróczy." — (Egyébként Szemere Pál, a nyelvújítás 
„szertárnoka" valóban Bessenyei György néhány művéből is összeszedi a neologizmusokat 
annak bizonyítására, hogy a régebbi nevezetes magyar írók is mind újították a nyelvet. Szemere 
egyszer összetéveszti55 a két Bessenyeit, Györgyöt és Sándort, ami Kazinczyval nyilván soha 
sem fordulhatott elő.) 

A nyelvújítás vitájában egyébként a legkritikusabb időszakban ismét előkerül Besse
nyei neve. 1815. október 15-én Szentgyörgyi József mentegetőzve írja Kazinczynak,66 hogy 
ő a nyelvi vitában szivével nem vett részt, és sajnálja, hogy Kazinczy most haragszik rá. 
Felhozza, hogy azok a szavak pl., melyeket Kazinczy legrosszabb néven vett tőle, szerencsére 
nem is az Övéi, -hanem Bessenyei A filozófusából vannak véve. Lidas, a szolga mondja ezt 
Parmenionak: „Alázatos tudatlansággal kérem, micsoda könyvet hozzak?" — Ez a kitétel 
a Mondolatban nem fordul elő, valószínűleg csak az ún.Ősmondolat valamely fogalmazványá
ban, melyet Szentgyörgyi önigazolásul megküldhetett a haragvó Kazinczynak. 

A nagy vitát lényegében Kazinczy ragyogó tanulmánya zárja le 1819-ben. Ebben ismét 
világosan a triumvirek fellépéséhez köti az új magyar irodalom kezdetét, egyben őket tekinti 
a legelső nyelvújítóknak is. A maradiak „ . . . a három elsőbb triumvirnek azt kiáltozták, 
hogy beszédjeket nem értik.. . Ekkor hallatszék legelébb nagy hanggal a nyelvrontás panasza, 
mert ekkor kezde literatúránk és ezzel együtt nyelvünk igazán haladni."57 

Kazinczynak Bessenyei iránt érzett tisztelete, nagyrabecsülése, Bessenyei korszakkezdő 
szerepének elismerése azonban csak addig tart, amíg a nyelvújítási harc hullámai el nem ülnek. 
Egyébként azonban még ebben a korszakban is feltétlenül elhatárolja magát Bessenyeitől 
az alkotó művésztől és annak írói módszereitől. A legvilágosabban ez a Báróczyról írt tanul
mányban történik meg 1814-ben. 

A Báróczy-életrajz azért olyan fontos, mert Kazinczy ebben összegezi és fejleszti tovább 
eddigi ízlés- és nyelvújító elveit. A kevéssel azelőtt megjelent Dayka-életrajzban ugyanis 
még nem vonta meg elég szabatosan a határvonalat az eredeti szépség kifejtése és a másolás, 
a másoktól való kölcsönzés és tanulás között. 

A Báróczy-életrajzban csendül fel az alkotó eredetiség első határozott elismerése a copia-
cly mellett. Rögtön hozzáfűzi azonban, hogy „a gondos fordítás mind a nyelvnek igen sokat 

53 Gr. Ráday Gedeon, az első. {1808. K. F. Ö. M. V. Magyar Pantheon 3—4.) 
64 K. L. VIII. 3. 1810. július 1. 
55 K. L. XI. 82—83. 
56 K. L. XIII. 215—. 1. (A filozófus. Első játék, harmadik jelenés.) 
57 Id. kiad. II. 198. 
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használ, mind az izletet sikeresen képzi, holott a nem mesteri kézzel dolgozott originalok mind 
a kettőnek tetemesen ártanak."58 

A tanulmány nemcsak Báróczyról szól, hanem Barcsayról és Bessenyeiről is, mert 
Kazinczy szerint e hármak „literatúránk történeteiben... elválaszthatatlanok, s egyike felől 
a háromnak nem lehet szólni, hogy a kettő felől is ne tétessék emlékezet." Egyfelől tehát 
a Báróczy-életrajz megismétli, de sokkal részletesebben a Tübingai Pályamű álláspontját 
a triumvirek kollektív elsőségéről: „E három ifjainkkal kezdődött nyelvünknek s literaturánk-
nak egy új, szép szaka. . ."69 — A kronológia egy mondatban még arra is rákényszeríti Kazin
czyt, hogy legalább időben Bessenyei elsőségét elismerje: „Bessenyei jelene meg közöttök 
az első, kiadván 1772-ben négy eredeti munkáját.. ."60 

Másfelől azonban — bár az életrajz több helyen emberi melegséggel és közvetlenséggel 
szól Bessenyeiről és utal a közöttük levő baráti kapcsolatokra is — szívesen állítja párhuzamba 
Bessenyeit Barcsayval és Báróczyval. Ebből az összehasonlításból azután mindig Bessenyei 
kerül ki vesztesként. Nézzük előbb Bessenyeit Barcsay mellett! 

„Barcsay Ábrahám és Bessenyei György a gárdának legszálasabb és legszebb tagjai 
közé tartoztak. Barcsay a legszebb kék szemmel, szög hajjal, egy Antinoushoz, Bessenyei 
fekete szemekkel és üstökkel, egy szép Meleágerhez, egy nemesb arcvonású inas combos 
Faunhoz hasonlittathatott. Barcsaynak módja mutatta benne a nagy ház gyermekét, a feje
delmi vérből származott férfit: Bessenyein ki ismerszett, hogy új világban él itt."61 

Az Antinoushoz és Meleágerhez történő hasonlítgatás mögött sok minden van elrejtve.62 

Kazinczy barátaihoz írt leveleiben63 magyarázza meg azt, amit itt nem akar nyíltan kimon
dani. Az ,,inas-combos Faun" emlegetése megint Grassnéra utal. Egy lábjegyzetben annyit 
a tanulmányban is megír, hogy „ez a Gráczné a császárné előtt titkolt szerelemben volt az atlé
tái erejű Bessenyeivel; és hogy elkerülhesse a császárné gyanúját, azt adta elő, hogy ő Besse
nyeit pápistává akarja tenni . . . " 

A testileg szépnek nem mondható Báróczyval Bessenyei külsejét és modorát nem lehetett 
úgy összehasonlítani, hogy abból ne ez utóbbi kerüljön ki győztesként. Még azt is el kell ismer
nie Kazinczynak, hogy Bessenyeiben volt hármójuk közül a legtöbb eredetiség, „mennyei 
láng", „termesztő erő". Sőt azt is ki kell mondania, hogy a múzsák emez adományai Báró-
czynak jutottak legkevésbé osztályrészül: „de közülök a pótolékot ő kapta meg a legna-
gyobban."64 

Mi ez a „pótolék", ami Báróczyt Bessenyei fölé emeli? Kifinomultabb ízlése volt, ismerte 
tehetsége határait és felismerte a kor követelményeit; ebben foglalható össze Kazinczy állás
pontja. „Ő ismerte magát, ismerte a pontot, melyen nyelvünk és literatúránk az ő idejében 
állott, ismerte a nemzet akkori szükségét. . . Tudta. . ., hogy a korát megelőző irás, bármely 
lelkes írótól eredjen, éppen oly ízetlen fog lenni, mint a gyümölcs, melyet nem a természet 
érleíe." 

58 Id. kiad. II. 182. 
59 Id. kiad. II. 180. 
60 Id. kiad. II. 179. 
61 Id. kiad. II. 180. 
62 Antinous Hadrianus császár görög kedvence volt. Számos szobra ideális szépségű 

ifjúnak ábrázolta. Meleager, a vadász, Oineus és Althoia fia, vadabb, erőteljesebb férfialak. 
Kazinczy ismerhette Rubens festményét: Meleager és Atalanta. (Kaledóniai vadkan-vadászat.) 

63 Kiss Jánosnak 1814. február 26. (K- L. XI. 244.) és Döbrentei Gábornak 1814. július 
14. (K. L. XI. 434.) „Az Antinouszhoz, inas combos Faunhoz hasonlítás érzésedet sértették? 
Ugy bizonyosan nem érted szavaimat, és azt, amit a szók jelenteni titkon akarnak. Bessenyei 
szép, igen szép férjfi volt, ifjabb korában kivált, de alantabb nemében a szépnek, mint Barcsay, 
s az inas, combos Bessenyei Grásznéra int, melyet másképpen az olvasónak s a maradéknak 
el nem mondhattam." (Kiemelés tőlem. N. L.) 

64 Id. kiad. II. 181 
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Báróczy nem alkotott ugyan eredeti munkákat, de fordításain „. . . annyi báj, annyi 
kellem, annyi csin és kecs ömlött el, mely az ő vétkeseknek látszó szólásait még azokkal is meg
kedveltette, akik a nyelvnek ún. tisztasága mellett buzognak, s minden ujitást nyelvrontásnak 
kiáltoznak."65 Báróczy érdeme tehát, hogy az ízlés- és nyelvújítás ügyét óriási lépésekkel előre 
vitte és még az újításait is megkedveltette , , . . . a legcsinosabb, leggondosabb stilus és azzal 
az egészen ismeretlen báj által mindazoknál, akiknek izlése a szépet elismerni tudta . . ."6e 

Ezzel szemben Bessenyei — Kazinczy szerint — nem ismerte fel helyesen sem saját 
tehetsége határait, sem pedig a kor parancsát: „Bessenyei irónak is, tudósnak is kivánt tar
tatni, s inkább igyekezett igen sokat írni, mint jót; s töretlen lévén az ut, melyen ment, s igen 
is műveletlen mind az ő izlése, mind a nemzeté, meg sem sejdítette, hogy munkáin hol a hamar-
kodás, hol valami egyéb gyakorta rettenetes hibákat ejte."67 — Hogyisne történhetett volna 
ez így, mikor iskoláit Patakon nem fejezte be, s ezzel „az első nevelés el volt hibázva". Latinul 
később is csak gyengén tudott. Hiába volt tehát több benne „a termesztő erő", irodalmunk 
fejlődésében, Kazinczy szerint, nem őt, hanem Báróczyt illeti meg a díszesebb hely. 

Ennek Kazinczy szerint az az oka, hogy Bessenyeinek nem volt kifinomult ízlése. 
Hiába volt tehát őmaga is nyelvújító, mégis „magától minden olvasóit elkergette", mert 
„írásaiban a legcsinatlanabb pórbeszéd együtt áll a franciás kifejezésekkel". — Itt következik 
aztán az annyit emlegetett érdekes és szellemes hasonlat kettejük múzsájáról68 „A Báróczy 
múzsája egy grácia-alaku s növésű, nagy nevelést nyert leány,.kinek még selypitéseit is kellem
nek vesszük: a Bessenyei — ha a kép nem volna illetlen — egy alföldi piros-pozsgás leány
asszony, ki ama körül cselédkedik, és akin az asszonyától el-eltanult városi szólás, az asszonyá
tól ellopkodott ék sem áll jól, mert a közé, amit felszedett és ami neki tulajdona, nem tud hozni 
összeillést." 

A Báróczy-életrajz nemcsak arra volt jó Kazinczynak, hogy stílus- és nyelvújító 
elveit még gondosabban kifejtse, hanem arra is, hogy a maga írói működését és szerepét iga
zolja. Amit Báróczyról és Bessenyeiről elmond, abban közvetve azt is megmondja, hogy miért 
nem haladt ő a Bessenyei által kijelölt úton, és miért tekintette Báróczyt példaképének. 

Báróczynak sokkal nagyobb szerepet és hatást tulajdonít ez a tanulmány, mint amilyet 
Báróczy írásai valóban kiváltottak. Az erdélyiek mint Erdélyből származó írónak csinálnak 
neki kultuszt. De még Kazinczy is jól látja, hogy korántsem azt becsülik Báróczyban, amit 
ő, hanem elsősorban a Kassandra fordítóját. — Bessenyei kétségtelenül sokkalta nagyobb 
hatását Kazinczy csökkenteni igyekszik, és azt állítja, hogy szinte „elkergette magától olva
sóit".69 Néhány év múlva Szemerének egyenesen azt írja majd, hogy sokan a maga idejében 
Bessenyeit „röhögve kacagták"! 

Kazinczy ebben a korszakában a maga véglegesen kialakult irodalmi ízlésének megfele
lően ítélkezik Báróczyról és Bessenyeiről. Nagyobbra tartja az eredeti munkáknál a nagy origi-
nálok magas szinten történő másolását, többre becsüli a teremtő erőnél az örökösen csiszolgató 
nemes ízlést. Ezért e klasszicizáló ízlés mérlegén nem látja meg Bessenyei lényegét. De éppen 
úgy képtelen a szintén póriasnak tartott Csokonaiban meglátni ebben az időben a minden 
kortársát felülmúló nagy költői zsenit is. 

Kazinczy a Daykáról és a Báróczyról szóló írásaihoz nagy körültekintéssel gyűjtötte 
össze az anyagot. Nem lehetetlen, hogy Bessenyeiről is külön tanulmányt tervezett. Legalábbis 
bizonyos, hogy Mihálkovics József barátját kérte, írassa le Laczka Jánossal mindazt, amit 
Bessenyeiről tud.70 Ez a Laczka János néhány évig Bessenyei védence volt az ágensség idejében 

65 Id. kiad. II. 182. 
66 Id. kiad. II. 188—189. 
67 Id. kiad. II. 180. 
«s Id. kiad. II. 189. 
69 Id. kiad II. 189. 
70 K. L. XII. 577. (1814. október 28.) 
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Nagykun kerületbeli fő' fiskális korában is szívesen emlékezett vissza erre az időre és készséggel 
vállalkozott a feladatra, „minthogy Bécsben sok üdőt töltött azon érdemes hazafiúnak társa
ságában és szorosabb kapcsolatban volt vele". Kazinczy 1815. május 1-én tudósítja Döbren-
tei Gábort71, hogy Laczka írását megkapta és azt kicsinosítva s megbővítve elküldi az Erdélyi 
Muzeurn számára. Arra ugyan nem vállalkozik, hogy Bessenyei szomorújátékait recenzeálja, 
mert, mint mondja, nincs ideje és magához e részben nem is bízik. „Sok dramaturgiai ismere
tekkel kell annak birni, aki ilyet mer." Ebben az augusztus 15-én kelt levélben72 arra utal, 
hogy a Laczka írásában „sok nincsen, úgyhogy nem kevésbe fog kerülni azt valamivé tennem."' 

Alaposan elolvasta-é 1815 nyarán Kazinczy Laczka János kéziratát vagy sem, nem tud
hatjuk. Annyi bizonyos, hogy még ez év november 24-én röviden és kategorikusan megírja 
Döbrenteinek:?3 ,,a Laczka János hirei Bessenyei felől nem érdemlik, hogy küldjem. Ma reggel 
olvasám meg, s félrevetettem." — Laczka írása Kazinczy tanulmányaihoz képest csupán 
minden elvi szempont nélküli hálás visszaemlékezésnek mondható. Mégis számos érdekes, 
ha nem is minden tekintetben megbízható adatot rögzített. Nagy kár, hogy Kazinczy nem 
dolgozta át és nem küldte be az Erdélyi Múzeumnak. Lehetséges, hogy számára ez az anyag 
elvi szempontöól már semmi újat nem nyújtott. Amit Bessenyeivel kapcsolatban el akart 
mondani, már elmondotta a Báróczy-életrajzban. A többit pedig nem tartotta közlésre méltó
nak. 

Érdekes, hogy ugyanez idő tájt viszont rendkívül nagy buzgalommal kutat Bessenyei 
György gárdistakori képe után. Szeretné rézbemetszve összes művei második-harmadik-
és negyedik kötetéhez „a három gárdái barát" képét megszerezni. — Ismeretes, hogy Bessenyei 
életrajzírói tagadják, mintha Bessenyeinek Pusztakovácsiban lett volna birtokában egy 
arckép.74 Ezt a feltevést arra alapítják, amit Bessenyei 1802-ben a már akkor is arcképe iránt 
érdeklődő Kazinczynak válaszolt: „Nem vagyok lerajzolva. Én a képemet csakelevenen hasz
nálom." Az is kétségtelen tény, hogy Kazinczy fáradozásai végül sem vezettek sikerre. Hiába 
írogat Kölcseynek, Szentgyörgyi Józsefnek, a kép nem kerül elő. Pedig a Kölcseyhez írott 
•levélnek a hangjából olyasmi csendül ki, mintha Kazinczy valamiféle Bessenyei-képet látott 
volna Kovácsiban jártakor. Kéri Kölcseyt járna végére, „ . . . hogy Bessenyei Györgynek 
gárdistakori képe meg vagyon-e még Kovácsiban Űjfaiu mellett? s kitől kellene azt kölcsön
kérni a lemásolás végett."75 Kölcsey végül még azt is megígéri, hogy elmegy Kovácsiba 
s a dolgot világosságra hozza.76 Hogy ez megtörtént-e vagy sem, arról nem tudunk. Kazinczy 
mindenesetre annyira biztosnak látszik lenni a dolgában, hogy Szentgyörgyi Józsefet ez ügy
ben Rakovszkyhoz is utasítja, aki Bessenyei György jószágát kezeli.77 

4. 

Végül, de nem utolsósorban Kazinczy egyik legszebb és legjelentősebb írásával, a Pályám 
Emlékezetével kell foglalkoznom. Még javában tombol a nyelvújítási harc, amikor, mint a 
Báróczy-tanulmányból is kitűnik, Kazinczy már szüntelenül foglalkozik kora irodalmának 
alapvető kérdéseivel, a megindulás és a továbbfejlődés nagy problémáival. 1812. április 19-én 
ezt írja Jankovich Miklósnak: „az én életem szorosan öszve van fonva a Magyar Literatura 
Történeteivel az újabb időkben. Az öreg gróf Ráday tói és Horváth Ádámtól egy-egy egész 

71 K. L. XII. 507. (1815. május 1.). 
72 K. L. XIII. 75. 
73 K. L. XIII. 298. 
74 Vö. GÁLOS id. mű 361. Gálos azt is kétségbe vonja, hogy a Pályám Emlékezetében 

szereplő bécsi arckép a Bessenyeié lett volna. 
76 K. L. XI. 166. (1814. január 4.). 
76 K. L. XI. 195. (1814. január 22.). 
77 K. L. XI. 316. (1814. április 5.). • • 
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kötetre gyűlt levelet bírok. Rajnis, Szabó, Révay, Kánonok Molnár, Péczeli, Ráth, Báróczy, 
Földi, Batsányi, Szombathy s az élők velem levelezésben állottak."78 

Kazinczy már ekkor gondolt arra, hogy irodalmi levelezését jó lenne kiadni. Ezenkívül 
az az öntudat is kicsendül a levélből, hogy egy általa alkotott önéletrajzi mű egyben a modern 
magyar literatúra történetére is fényt vetne. A későbbi fogantatású Pályám Emlékezete alap
vető koncepciójára már ez az írói névsor rávilágít. Később is ezeket az írókat tartja Kazinczy 
a legtöbbre. Jellemző, hogy Bessenyeit a vele levelezők névsorából kihagyja. Pedig hozzá intézte 
legelső irodalmi vonatkozású levelét, és ezt még jó egynéhány követte az idők folyamán, ha 
kevés is maradt meg belőlük. Az önigazolás szándéka — mint láttuk — a Báróczy-tanulmány 
megírásakor is élt már Kazinczyban. Az önigazoló magatartás második lépését figyelhetjük 
meg a Bölöni Farkasnak írt levélben, 1815. október 22-én.79 „Tekints vissza — írja a fiatalabb 
kortársnak — azon időre, amelyben én nemzetünk irói között felléptem, s látni fogod, mi volt 
akkor a nyelv és mi most, nekem nem éppen kis tekintetű fáradozásaim után és á l ta l . . . 
Alig lévén előmenőm, s mindenfelé nekem keltvén törnöm az utat, én az originálok írásában 
elmaradtam..." (Kiemelés tőlem. N. L.) . 

Az előbb Báróczyt a magyar irodalom továbbfejlesztése tekintetében hasznosabbnak 
és nagyobb hatásúnak mutatta be Kazinczy, hogy ezzel önmagát igazolja, amiért a Báróczy 
és nem a Bessenyei babérja után kapdosott. Mivel azonban az eredeti alkotások igénye és sürge
tése baráti környezetében, sőt a maga lelkében is egyre .erősebbé válik, Kazinczy most már 
minden téren magát teszi meg úttörőnek, hogy igazolhassa, niiért nem tudott eddig eredeti 
műveket alkotni. — A nyelvújítási harc kellős közepén azt sem vehetjük rossz néven tőle, 
hogy az irodalmi fejlődésben elsősorban a nyelvi és ízlésbeli, tehát a formai elemeket tartja 
a fontosaknak és így azt az eszmei gazdagodást, melyet Bessenyeinek köszönhetünk, nem mél
tányolja, jelentőségét nem hangsúlyozza, mint azt még a Tübingai Pályaműben tette. 

A Pályám Emlékezete bevezető sorai Szemere Pálra utalnak, aki kérte, sőt kényszerítette 
mesterét, írja meg, amit saját és kortársai pályafutásáról- tud. Kazinczy egyelőre egy Önélet
rajzi vázlattal igyekszik kielégíteni ifjú barátja kíváncsiságát. Ez a levél már előlegezi a nagy 
életrajzi mű néhány lényeges vonását, ezért egy részét ide iktatjuk.80 „Kazinczy Ferenc 1759. 
Octób. 27d szülétek. Hol vala akkor nyelvünk? Mit lehete akkor olvasni magyarul? 1772. 
szólala meg Báróczy és Bessenyei, 1777. Baróti. K. látta a fény első gyenge felcsillamlását, 
tüzet kapot t . . . 1776. Bessenyeinek Die Americaner nevű németül írt munkáját adá ki magyar
ban. . . K. látott uj csinyt, franciaságot Bessenyeinek mázolásain, de látta a tanulatlanság 
szennyeit is. Bessenyei neki nem vala kedves olvasása, de nem nevette Bessenyeit, midőn 
mások röhögve kacagták... K-nak bálványa a Báróczy Marmontele va la . . . " (Kiemelés tőlem. 
N. L.) 

Az önéletrajzi vázlatban nem lep meg bennünket már az a megállapítás, hogy Kazin
czynak Báróczy és nem Bessenyei volt a bálványa, és még az sem, hogy olyan hangon szól 
Bessenyeiről. Meglephet azonban, hogy a testőrírók fellépését már nem tekinti — saját előbbi 
felfogásával ellentétben — új irodalmi korszak kezdetének, és csupán a fény „első gyenge fel
csillamlását" látja bennük. — A Szemerének küldött önéletrajzi vázlat 1817 májusában kelt. 
Alig egy hónap múlva megérkezik leghűségesebb tanítványának, Kölcsey Ferencnek levele, 
melyben az szakít mesterével. Kazinczynak be kell látnia, hogy az irodalom jövőjére az ő befo
lyása csökkenőben van. Kölcsey állásfoglalása is erősíti lelkében azt a tendenciát, hogy a múlt
hoz forduljon, a múltban keressen kárpótlást és a saját maga kétségtelenül nagy szerepét 
felnagyítsa. A nagy életrajzi műben ezért már nem a bécsi triumvirek kezdik el a magyar iro
dalom új korszakát, hanem maga Kazinczy. 

78 K. L. XXIII. 205—206. 
79 K. L. XIII. 240. (1815. okt. 22.). 
89 K. L. XV. 182—183. (1817. május 7.). 
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Világítsunk rá néhány adattal és idézettel a Pályám Emlékezete eme lényeges sajátos
ságára és jellemző vonására:81 Az első szak 14. fejezetében beszámol Kazinczy Bessenyeinél 
tett bécsi látogatásáról, arról a nagy hatásról, melyet Báróczy Marmontele tett rá, valamint 
Baróti Szabó Dávid verseinek megjelenéséről. A 15. részt azután a következő sokatmondó 
sorokkal kezdi: „Literatúránk egén aszerint tünének fel egyenkint némely világító tüzecskék, 
mint az éjfélek fellegei közt a csillagok; de fények nem vala tartós; fel és eltűntek, s a vidult 
szem nem tudá, igazán látta-e a csillagot, vagy nyugtalan vágy csalogatta." Ezután következik 
a Teleki Józsefről szóló rész a gróf egyetlen elégiájának oly részletes elemzésével, amilyennel 
az egész műben egyetlen írói alkotás sem boncoltatik. Bessenyeiék fellépte tehát „világító 
tüzecske" csupán, s hogy ezt a rangsorolást még súlyosbítsa, Kazinczy beszámol arról, mint 
vélekedett a kegyes gróf a bécsi testőrírók törekvéseiről. „Nem vala barátja Bessenyeinek, 
és amit Bessenyei és társai űztek; nem kedveié a tordai Qyöngyösi ömlő, de Ízetlen leoninusait; 
nem a Baróti nyelvét s mesterségét...." — Bessenyeiék a tordai Gyöngyösivel egy sorban 
és abban a tükörben, amit Teleki József tart elébük! De tovább is mehetünk: még Telekit 
is csak önkényesen rángatja itt tanúságtételre Kazinczy, hiszen a Báróczy-tanulmányban 
még arról beszélt, hogy a gróf maga is biztatta a testőröket!82 

A második szak 19. részében Ráth Mátyást, a Magyar Hírmondó megindításáért nemze
tünk igazi Prometheusának nevezi. Jut tehát dicsérő szó még másnak is, de, nem a nagy hár
maknak, akik kétségbevonhatnák Kazinczy elsőségét az új magyar irodalomban! A második 
könyvben 1787—88-ról a következőket találjuk: „íróink s olvasóink száma mindinkább szapo-
rodék... Jobb lélek kezde szárnyallani a közügy mezején, s most közelite igazán a várva várt 
reggel. Az az előbbi hajnalgás álderengés volt." (Kiemelés tőlem. N. L.) — Erre az időre esik 
Kazinczy fellépte. Előbb megemlíti még Péczelit, ki „nem a legszebb, de a legnagyobb fényben 
ragyoga köztünk...". Dugonicsot, Horváth Ádámot és Barczafalvi Szabó Dávidot. A követ
kező bekezdés azután nyomatékkal így kezdődik el: „Én Gessnernek Idilliéit adám ki Kas
sán. . ." Beszámol arról is, hogy irodalmi állapotaink gyökeres megjavítása céljából folyóiratot 
akart kiadni. Ez a Kassai Magyar Museummal meg is valósult. 

Mindent összegezve tehát az öregedő Kazinczy számára az új magyar irodalom kezdete, 
saját korábbi és többször is hangoztatott nézetével szemben, nem a bécsi testőrírók fellépte, 
hanem a saját irodalmi működésének kezdete: ez az igazi várva várt reggel, a bécsi nyitány 
csak „álderengés" volt. Szándékosan, de csupán az igazság kedvéért emeltünk ki jobban néhány 
dátumot és szövegrészletet a Pályám Emlékezetéből. Sem Kazinczy, sem a mű érdemét nem akar
tuk ezzel kisebbíteni. — E tények világot vetnek az önéletrajzi mű egy igen lényeges vonására: 
igenis a Pályám Emlékezete bizonyos tekintetben és egészen más módon ugyan, mint Tótfalusi 
Kis Miklós vagy Bethlen Miklós Mentsége, illetve Önéletírása, de mégis az önigazolás szolgála
tában is áll, nem mentes az elfogultságtól. Talán éppen ez a személyes tónus, ez a nem kevés 
részrehajlás, az önérzetes és a hiúságtól sem mentes hang még érdekesebbé és vonzóbbá teszi 
a művet. 

A Pályám Emlékezete nem egészen hű képe tehát irodalmunk addigi fejlődésének, 
„emelkedésünk"-nek, ahogyan a bevezető rész ígéri. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, 
hogy 1790-ről szólva Kazinczy nem említi a Révai kiadta Jámbor Szándékot, a pesti színtár
sulat működését vázolva elfelejti, hogy A filozófus volt egyik legnagyobb kezdeti sikere Kele
men László társulatának. A fogsága utáni időről emlékezve, elősorolja újrafelkeresett barátait 
s a sorból megint kihagyja Bessenyeit. 1804-ben megemlékezik arról a népszámlálási útról, 
melyet Bihar megye megbízásából vállal Debrecen és Nagyvárad között, de nem említi, hogy 
ekkor Bessenyeit felkereste Kovácsiban. Ehelyett Sinai Miklós debreceni professzorról beszél 
néhány mondaton át. 

81 A Pályám Emlékezetét SZAUDEB JÓZSEF kiadásából idézem. 
82 Id. kiadás II. 179. 
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Mindez logikusan következik az alaptételből. Az öreg Kazinczy sem irodalmunk fejlő
désében, sem a maga életében nem tulajdonít szerepet Bessenyeinek most már. Ebben magára 
nézve sincs igaza, irodalmunkra vonatkozólag még kevésbé. De kimaradnak a Pályám Emléke
zetéből, vagy legalább nem kerülnek méltó helyükre a költő Batsányi, Csokonai, Kármán és 
Kisfaludy Sándor sem, pedig ők a tárgyalt korszaknak legnagyobb alkotói. 

* 

Az áttekinthetőség kedvéért és belső okokból is több korszakot kellett megkülönböz
tetnünk Bessenyei és Kazinczy kapcsolataiban. Az első 1773-tól 1790-ig terjed: a fiatalkori 
rajongás Kazinczyban irodalmi műveltségének és ízlésének kialakulásával hamarosan leki
csinylésbe csap át jozefinista főúri barátai hatása alatt. A következő korszak 1790-től 1811-ig, 
Bessenyei haláláig tart: ezt a korszakot, a fogság éveit leszámítva, a meg-megszakított, de 
mégiscsak folytonos személyes és levélbeli kapcsolat jellemzi kettejük között. Több tekin
tetben közös eszmei talajon állnak, bár irodalmi ízlésük különbségei Kazinczy számára igen 
nyilvánvalóak. Kazinczy a Tübingai Pályaműben jóval Batsányi és Révai után, de most már 
több nyomatékkal megfogalmazza a bécsi testőrírók kollektív korszaknyitó szerepét. 

A nyelvújítási harcban Bessenyei is a nagy szövetségesek sorába tartozik, és Kazinczy 
1805-től kezdve a Bessenyei nevét zászlónak használja küzdelmeiben. A nagy harcot lezáró 
ragyogó tanulmányban is a triumvirek, Báróczy, Barcsay és Bessenyei jelzik az új magyar 
irodalom kezdetét, és ők az első nyelvújítók is. — Ugyanekkor viszont művészi módszer és 
ízlés szempontjából Kazinczy a legélesebben elhatárolja magát Bessenyeitől a Báróczy-élet-
rajzban. —Végül az életművét lezáró széphalmi szent öregről szóltunk: a tevékenységére vissza
tekintő Kazinczy az önigazolás szándékával szerkeszti meg híres emlékiratát. A Pályám Emlé
kezete által adott kép „emelkedésünkről" éppen ezért néhány alapvető vonatkozásban nem felel 
meg a valóságnak, mert Kazinczy az új magyar irodalom kezdetét most már nem a bécsi hár
maktól, hanem a saját fellépésétől számítja. 

Irodalomtörténetírásunk korrigálta a széphalmi szent öreg megbocsátható tévedéseit. 
Toldy Ferenc — bármennyit is tanult Kazinczytól és bármilyen nagyra is értékelte őt — Besse
nyei 1772-es felléptének nemzeti jelentőségét nem szűnt meg hirdetni. 1772 elsősorban Toldy 
fáradozásai révén ment át a nemzeti köztudatba, mint a régi és az új magyar irodalom határ
köve. 

Egyelőre a reformkor küszöbén Bessenyei és egész nemzedéke kiszorult az élő irodalmi 
köztudatból. Kazinczynak még személyes kapcsolata volt vele, rokonszenvét vagy rosszal
lását nyilvánítja ízlésével és írói módszerével kapcsolatban. A következő nemzedék már alig-
alig tud valamit az úttörőkről. Az ok irodalmunk helyzetének és az értékelés rendjének alap
vető megváltozása. 

Kazinczy még azért rója meg Bessenyeit, hogy nyelvünk készületlensége mellett hogyan 
merészkedett akkor eredeti műveket írni. Kölcsey Ferenc egy más kor más szemüvegén át 
nézve úgy találja, hogy Bessenyeiben nincs is eredetiség, nem igazi nemzeti alkotó művész, 
tehát nem is kezdődhet vele az új magyar irodalom. 

Kazinczynak eleme volt az idegen kultúrák kincseinek átvétele. Nem talált semmi 
kivetni valót abban, hogy Bessenyei is sokat tanult másoktól. A Nemzeti hagyományok költője 
nemzeti eredetiséget keres elődeinél és ilyet csak Zrínyinél talál, ki , , . . . alkalmatosb vala 
az idegen szikrát saját kebelében nemzeti lánggá gerjeszteni, mint az újabbak".83 — „Való, 
hegy Bessenyei is magyaroKai tüntet fel — folytatja Kölcsey a korban szokatlan mélységű 
vizsgálódásait —, de ki fogja azokat az ő munkáiban magyaroknak ismerni? Nem francia 
mindennapi emberkék-e ezek, kiket ő Attiláknak, Budáknak, Hunyadiaknak és az ég tudja 
még kiknek nevez? Nemcsak a magyar régiség saját szinét nem leljük azokon, de a Bessenyei 

83 Kölcsey Ferenc Összes Művei. Bp. 1960. I. 521—22, 
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korának nemzeti vonásait is hiában fogjuk rajtok keresni." — Éppen ezért Kölcsey szemében 
abból a nemzedékből még leginkább Ányos Pál látszik ,,saját tüzében... olvadni", az ő „érzése 
a nemzetiséggel s fantáziája a hon képeivel leginkább rokon". Egyébként az újabb magyar 
költészet csak Daykával, Himfyvel és Berzsenyivel kezdődik. 

A reformkor nagy nemzedékének egyáltalán nincs Bessenyei-élménye. Csak a nemzeti 
gondolat és a történelmi szemlélet együttes térhódítása emeli ki ismét 1849 után jóval a felvi
lágosodás első nagy nemzedékét a feledékenység homályából, hogy nemzeti ébredésünk dátu
mát egészen 1772-ig vihesse vissza a múltba. 

5. 

Kíséreljük meg végezetül néhány vonatkozásban, vállalva a tévedések kockázatát is, 
összehasonlítani Bessenyeit és Kazinczyt. Ezzel kiegészül kettejök kapcsolatának története 
és újabb magyarázatot lel a „vonzódások és taszítások" egymást követő sora. 

Bessenyei mindvégig a francia felvilágosodás tanítványa marad, kultúrpolitikai törek
véseihez pedig a német felvilágosodás első nemzedékétől, Gottschedtől és bécsi tanítványaitól 
is kap indítékokat. Kazinczy műveltségének alapját is a francia felvilágosodás eszmevilága 
képezi, vallásos hitének összeomlása után. Ő azonban később a Sturm und Drang korszaknak, 
majd pedig a német klasszikának hívévé szegődik és többre tartja a németeket a franciáknál. 

Bessenyei nagy mohósággal és nem csillapuló szomjúsággal szívja magába a felvilá
gosodás eszméit és maga is elmélkedik, egész életében filozófus marad, ő az igazság szenvedélyes 
szerelmese, és a felismert igazságra, a haladó tudományokra szeretné megtanítani nemzetét is. 
Számára a költészet csak a nagy segítőtárs. A lényeg azonban az ő szemében nem a gyönyör
ködtetés, hanem a tanítás. Nincs alapos természettudományos műveltsége, de azért tudja 
ennek értékét. 

Kazinczyban nincs filozofáló szenvedély. Bár ért hozzá, de a szisztematikus filozófiát 
elutasítja magától, és még az esztétikában sem rajong az elméletért. Kazinczy szépíró. Szenve
délye nem az igazság, hanem a szépség. Ő maga önállóan sohasem elmélkedik ismeretelméleti, 
lételméleti vagy politikai kérdésekről. — A jakobinizmus felé vezető úton, 1790 és 1794 között, 
közeledik még leginkább ezekhez a kérdésekhez, és jellemző módon ekkor áll legközelebb 
Bessenyeihez is. 

Mindkét nagy ember kultúrpolitikus is egyben, de igen különböző utakon járnak. Bes
senyei Bécsben kialakulásában látja az udvari kultúrpolitikát, a Ratio Educationis előmunká
latait és udvari ember létére is tudatosan ezzel szembeszállva összegezi kultúrpolitikai terveit 
1778 és 1781 között.84 ő csak azt szeretné a protestánsokkal a Ratioból elfogadtatni, ami abban 
jó és előremutató. 

Kazinczy 1780 és 90 között viszont teljesen egyetért a jozefinista kultúrpolitikával, 
és még a németesítéssel szemben sincs érve, nincs kifogása nemzeti szempontból.85 Később 
a Pályám Emlékezetében86 védelmezi egykori iskolafelügyelői működését, vagyis később sem 
látja alapvetően másként a helyzetet. Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy Kazinczyt a magyar 
elmaradottság elleni küzdelem állítja II. József mellé, és az sem kétséges, hogy egész életében 
önzetlenül harcolt a magyar kultúráért és a magyar nemzetért. 

Bizonyos realitás-érzék mutatkozik meg Bessenyeinél abban, hogy ő a magyar parlag 
helyzetével számolva egész életében keresi a helyes módszereket, ahogyan a vidéki birtokos 
nemességet meg lehetne nyerni a kultúra ügyének. Bessenyei nem áltatja magát és jól látja 
ennek a társadalmi rétegnek anyagi és kulturális korlátait, ő azonban jó pedagógus módjára 
keresi az orvosságot, és nyoma sincs benne kulturális gőgnek. 

84 Vö. NÉMEDI LAJOS: Bessenyei György és a Ratio Educations. Egri Ped. Főiskola 
Évkönyve (V.) 1959. 95—103. 

85 Vö. S. HEESCH ÁGNES: Kazinczy és II. József művelődéspolitikája. Pedagógiai 
Szemle. 1956. 74—108. . 
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Kazinczy szándékainak tisztasága minden kétségen felül áll. De benne, különösen 
a fogsága után, olyan arisztokratikus humanizmus fejlődik ki, mely az adott körülmények 
között szinte abban látja hatékonyságának biztosítékát, ha elzárkózik a tömegektől. Bará
tainak büszkélkedve írja 1801-ben, hogy fordításai,,mindenike úgy készült, hogy a nagy sereg
nek ne tessék . . . J '8 7 Jóval később a Tövisek és virágok élére is a tömeget lenéző Goethe-idézetet 
illeszti. Nem egy költeménye és írása egyenesen kihívás a vidéki elmaradott parlagiassággal 
szemben. Idetartozik részben a Debrecennel folytatott nagy vitája is. 

Kazinczynak nyilván igaza volt, amikor külföldi példaképeit csodálva undorodott 
a magyar vidék öntelt, parlagi nemeseitől és szembefordult az uralkodó közönségességgel. 
Bessenyei viszonylagos kulturális demokratizmusa és a legjobb módszert kereső pedagógiai 
elgondolásai a valóságba átültetve hamarabb eredményt hoztak volna. Erre azonban nem 
kerülhetett sor. Kazinczy pedig a ferenci reakció sötétjében csodálatos hittel/kitartással és 
szívóssággal végigvitte harcait a jobb ízlés elterjesztése érdekében, s a kör, melyben hatni 
tudott, bármi kicsiny volt eleinte, egyre tágult. Az Auróra-nemzedék már az ébredező politikai 
ellenállásra és szélesebb nemesi és polgári rétegek műveltségére támaszkodva léphetett fel, 
egyesítve Kisfaludy Sándor nemesi költészetének és a Kazinczy-féle fentebbi stílnak hatékony, 
előremutató elemeit. 

írói módszerük is nagyban különbözött. Bessenyei gyorsan írt, nem javítgatta türel
mesen munkáit.88 Igyekezett roppant nehéz körülmények között is viszonylag eredetit alkotni. 
Fordításnak mai értelemben legfeljebb Lucanusa. mondható. Művei egy ideig eredetinek is 
számítottak. 

Kazinczynak kezdettől fogva a gondos csiszolgatás, az örökös javítgatás, a korrekció 
az elve, hiszen már a Gessner Idilljeii is sokszorosan átjavítva adja ki. Űgy gondolja, hogy 
irodalmunk akkori állapotában jobban szolgálja a haladást, ha az idegen irodalmak nagy műveit 
fordítja, mint ha középszerű eredetit ad. Ennek a kópiaelvnek volt viszonylagos jogosult
sága a nemesi koncepciójú eredetiség elvével szemben. Kazinczy azonban sokkal nagyobb író 
volt, semhogy hamarosan be ne lássa, hogy az eredeti alkotás igénye jogosult. Ezért is emeli 
ki a Báróczy-tanulmányban Bessenyeiről szólva a „termesztő erőt", a „mennyei lángot". 
Ugyanakkor persze rögtön meg is rója Bessenyeit, amiért inkább igyekezett igen sokat írni, 
mint jót, és amiért szerinte hol a hamarkodás, hol valami egyéb gyakorta rettenetes hibákat 
ejtett művein. 

Egyben viszont teljes mértékben követi Bessenyeit, és módszerét diadalra is viszi. 
Ez pedig a „pennacsata". Egész életében vitázott, csatázott a kulturális haladás és a jobb 
ízlés érdekében. „Édes Barátom! literatúránk nem tud előmenni, nem tud gyomaitól meg
tisztulni— írja Pápai Sámuelnek a Tövisek és virágok megjelenése után. „Tegye kiki, amit tud, 
mint én irok más ellen, úgy irjon más én ellenem is. . .'m folytatja egészen Bessenyei szellemé
ben. Élete végén igazsága melleti harcos kiállását tartja egyik legfőbb érdemének: ,,S a ver-
senygőket nem békére vontam, Hanem hevesb és még makacsb vitára."90 

A két nagy író jellemben is nagy különbségeket mutat. Bessenyei a tettek embere, 
közéleti, társasági ember, aki a közdolgot közerővel akarja megmozgatni. Társaságot, akadé
miát tervez és részben szervez is. Egész életében politizál. A politikai gondolat végigkíséri az 
Ágistól a Tarimenesxg. — Bessenyei férfias egyéniség, aki lírájában is visszatartottabb, a nőket 

86 Második könyv, hatodik szak. Id. kiad. I. 131. 
87 K. L. II. 445. Kis Jánosnak. 
88 Kazinczy mindig szemére is hányja ezt. Szentmiklóssy Alajoshoz 1820. VI. 24-én 

(K. L. XXIII. 278—9.) „Bessenyei György alig gondolta rá magát, hogy egy Tragoediát 
kellene irni, s kész volt a munka". 

8fl Idézi SZAXJDEB, id. kiad. I. LXXXV. 1877. III. 11. 
90 Id. SzAtTDEB, id. kiad. I. LXX. Gróf Széchenyi Istvánhoz c. töredékben Vö. még az 

Ortológus és neológus . . . c. tanulmány első bekezdéseit. Id. kiad. I. 194—195. 
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egy kicsit felsőségesen kezelő, erotikus dolgokban szemérmesen tartózkodó. A francia klasszi
cizmushoz és a magyar nemesi ízléshez is közelebb állt ez a heroikus férfiasság, Batsányi nyil
ván ezt szereti benne, mint ahogy Kazinczynak ezzel sok tekintetben ellenkező természetét 
nem tudja megérteni. 

Kazinczy kettőjük közül a modernebb írói egyéniség, a szépíró, aki nem akar egyszerre 
írónak és tudósnak tartatni, akinek nem állandó szenvedélye a politika és a filozófia. Érthető, 
hogy akkor kerülnek érzelmileg a legközelebb egymáshoz Bessenyeivel, amikor Kazinczy 
is politizálni, sőt az Orpheusban megjelent fordításaival filozofálni is kezd. Szimbolikus jelen
tőségű ebből a szempontból az a bihari megyegyűlés, amikor a sajtószabadság védelmében 
egymás után, egymást támogatva szólalnak fel. — Kazinczy a modernebb, lágyabb, érzel
mesebb, finomabb húrozatú lélek: széplélek. 

Bessenyei a maga értékét tudó, de szemérmesen szerény természetű, aki a maga szere
péről, úttörő, irodalmi, vezéri mivoltáról sohasem beszél. Jellemző az a mód, ahogyan 1802-ben 
Kazinczy tömjénezését fogadja. — Kazinczyban már 1780—82 körül megvan és csak egyre 
erősödik a tömegből való kiválás, a mások előtt járás, majd félszeg, majd merész, kihívó 
tudata.91 Ez a tudat Öreg korában egyre erősebb lesz. Ez vezeti tollát a Pályám Emlékezetében. 

Kazinczyt csaknem 50 esztendőn keresztül foglalkoztatta elődje és idősebb írótársa, 
Bessenyei György. Egyezett és ellenkezett vele, sokban követte őt, de még többet vitázott 
vele életében és holta után. 

. Ügy gondolom, hogy ennek az érdekes kapcsolatnak és folyamatnak teljesebb és rész
letesebb megvilágítása adalékokat szolgáltatott mindkét nagyember egyéniségének és élet
művének, valamint a kor irodalmi köztudatának jobb megértéséhez. 

Lajos Némedi 
BESSENYEI UND KAZINCZY 

Die Studie wurde anläßlich des 150. Todestages György Bessenyeis verfaßt. 
Bessenyeis Auftreten im Jahre 1772 wird als der Anfang der neueren ungarischen 

Literatur betrachtet. In Ungarn war es sein Wirken, das den Gedanken der Aufklärung zum 
Sieg verhalf. Anderthalb Jahrzehnte später tritt Ferenc Kazinczy, die führende Persönlich
keit der folgenden literarischen Epoche auf. — Beide stammen aus dem begüterten Mitteladel. 
Ihre Bildung, ihre politische Auffassung und Weltanschauung weisen viele gemeinsame Züge 
auf; und trotzdem ist ihr Verhältnis zueinander einständiger Wechsel von gegenseitiger An
ziehung und Abneigung. 

Der jüngere, Kazinczy beschäftigt sich 50 Jahre mit der Rolle, der Persönlichkeit 
und den Arbeiten des älteren Dichtergefährten. In den Kämpfen um die Spracherneuerung 
schreibt er den Namen Bessenyeis auf seine Fahne. Doch grenzt er sich, auf seinem Klassizismus 
fußend, vom schriftstellerischen Geschmack, vom Stil und von der schöpferischen Methode 
Bessenyeis scharf ab. Im Jahre 1808 ist es noch Kazinczy, der die Auffassung über die bahn
brechende Rolle von Bessenyei bzw. der Wiener Leibgardisten — Schriftsteller klar formuliert. 
Am Ende seines Lebens jedoch, auf seine Laufbahn zurückblickend, erkennt er Bessenyeis 
Einfluß selbst auf seine eigene Entwicklung nicht mehr an, und in seinen berühmten Memoiren 
stellt er nicht mehr Bessenyei, sondern sich selbst als den eigentlichen Anreger der Tendenzen 
der neueren ungarischen Literatur hin. 

Die Studie liefert Beiträge zur Geschichte der schrifstellerischen Entwicklung Kazinczys 
und zum Prozess der Entwicklung des allgemeinen Bewußtseins in der ungarischen Literatur
geschichte, welches sich gerade um die Jahrhundertwende im Begriff war sich zu kristallisieren. 

91SZAUDER id. kiadás bevezetése. XXV. 
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