
tagjai nem azért nem mentek peregrinálni, 
mert „nem illett" (16. old.), hanem egyrészt 
mentek is (pl. Révayak, Kornissok, Thurzó 
Imre, Bethlen István és Péter, Széchényi Zsig
mond), másrészt másként mentek, s emellett 
patronáltak, s magántanárt fogadtak, képez
tettek. De nemcsak magántanárt, s udvari lel
készt, hanem gazdasági szakembert is. S ez 
utóbbi, igaz rétegként csak a XVII. század kö
zepétől megjelenő csoport elvezet a világiaso-
dás folyamatának kérdéséhez. A 20. oldalon 
olvasható megállapítás szerint e folyamat elő
rehaladt a XVI. század második felében, majd 
visszaesés következett, s a „XVII. század
ban... a világi tudományokkal foglalkozás já
rulékos dolog". Azt hiszem, hogy minden ilyen 
állítás csak az alkotás oldaláról végiggondolva 
születik: mikor, mennyien, s hova peregrinál-
tak, ott mit tanultak, s mit írtak. Ezen belül 
mennyi a nem teológia, s mondjuk a jog, ami 
ugyancsak nem része Waczulik Margit köteté
nek. Meg kellene azonban e kérdést vizsgálni a 
felhasználó oldaláról is, s kiderülne, hogy a 
nem hazai világi jellegű produkció (természet
tudományok, matematika, technika, útleírá
sok stb.) fogyasztása nem csökken. Lehetne e 
vizsgálódást kezdeni a peregrináció szövegem
lékeinél: mit vesznek észre a bujdosó diákok?; 
folytatható a kutatás pl. a könyvjegyzékek ta
nulmányozásával, ahonnan is kiderül, hogy a 

főúri, köznemesi, polgári s a különböző értel
miségi könyvtárakban hogy változik említett 
anyag jelenléte. Utalhatunk itt pl. a hadtudo
mányi szakirodalomra, a városleírásokra, s a 
népszerű orvosi munkákra. De vizsgálható a 
hézagtalan városi forrásanyag: hogy jelennek 
meg a napi vallásgyakorlat könyvei mellett a 
hitviták termékei, a filozófiai munkák, majd a 
praktikus orvosi tanácsadók, s naptárak, a 
szakkönyvek, az élő nyelvek grammatikái, 
s végül hogy jut el hajózási szakkönyv (fla
mandul) egy besztercei polgár gyűjteményébe. 
Mindez a XVII. század folyamán. A világkép 
változása (s végső soron Waczulik Margit
nak is ennek bemutatása volt a célja) igazán 
olyan forrásanyagon vizsgálható, ami hézagta
lan: apáról fiúra követhető, hogy mi az új. 
E kötetnek persze nem volt feladata, hogy er
ről értekezzen, ám tanulságok szintjén már 
összegezhető jelenségekről van szó; mert a 
szakirodalomban is jelen van: ahhoz minden
képpen elegendően, hogy a kísérőszövegek 
megállapításai helyenként árnyaltabbak lehet
tek volna. 

Minden említett apró hiányossága ellenére 
összességében elmondható, hogy egy tartal
mas, jól összeállított s kiadott kötettel gazda
godtunk. 

Monok István 
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Igen szép kiállításban, nagyon vitatható mó
don tette közzé a Kazinczy-hagyaték viszon
tagságos életének első esztendeiről szóló, le
véltudósításokat és más forrásokat, valamint 
azok viszonylag kevés új információt adó kom
mentárjait a győri Kazinczy Gimnázium. Ör
vendetes módon kapcsolódnak bele az orszá
gos mozgalomba a gimnázium vezetői (sajnos, 
nem diákjai!): különféle múzeumi, levéltári, 
helytörténeti kiadványok segítik a kutatást ab
ban, hogy eddig ismeretlen vagy elfelejtett for
rásokkal gazdagodjék. De - s ezt már többször 
leírtuk - amennyire valóban örvendetes e csi
nosan megjelentetett kötetek szaporodása, 
olyannyira tölt el kétséggel a sajtó alá rende
zés, a válogatás, a jegyzetelés és más filológiai 
természetű munka olykor bántó dilettantizmu
sa, máskor csupán (?) elnagyoltsága. A lekto
rálás talán segíthetne ezen: s ha a vállalkozók 

dicséretesen nem sajnálják a pénzt a kiadásra, 
a lektoráltatásra se sajnálják. A kiadvány érté
ke, „tartóssága" növekednék ezáltal. Ugyanis 
- s ezt sokan tudják, ám kevesen „vallják be" 
- a textológia: szakma, amelyet egyetemen 
nem oktatnak, legfeljebb speciális kollégiu
mok ritka alkalmaikor, amelyeket alig látogat
nak a diákok, akik látványosabb, esszéisztiku-
sabb feladatokra vállalkoznak, s így nem is
merkednek meg a sajtó alá rendezés, a cél
szerű jegyzetelés nem könnyű mesterségével. 
De nemcsak az „utánpótlással" van baj. A szö
vegek különbözőségéből következően külön
böző jellegűek a kritikai kiadások is. Más elve
ket tart szem előtt például a Csokonai, máso
kat a Bessenyei műveinek kritikai kiadását vál
laló kutató. A túljegyzetelés és a feladat meg
kerülése között ingadozik nem egy Jókai-kö
tet. Ilyen módon például a szóban forgó kiad-



vány gondozói nemigen lelhettek megfelelő 
„modeH"-re. 

A Kazinczy-hagyaték sorsa már Kazinczy 
életében foglalkoztatta a kortársakat, akik tud
ták, hogy a Kazinczy-életmű szétágazó vonat
kozásaival egy korszak irodalmának tükre. A 
szellemi hagyaték, a magatartásbeli örökség 
pedig Petőfi Sándortól Radnóti Miklósig, Köl-
cseytől Ady Endréig ihlette állásfoglalásra iro
dalmunk nagyjait. Egyáltalában nem közöm
bös tehát ennek a gazdag, sokrétű, nemcsak 
kéziratokat tartalmazó hagyatéknak a sorsa. 
Különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy 
mind a mai napig nem rendelkezünk például a 
Kazinczy-kéziratok minden tekintetben meg
nyugtató katalógusával, lelőhely-jegyzékével; 
ha ma sem látunk egészen tisztán a Kazinczy-
művek szövegváltozatainak kérdésében, s en
nek következtében mind a mai napig nincsen 
textológiai szempontból teljesen kielégítő Ka-
zinczy-szövegkiadásunk. Az okok valóban a 
Kazinczy halála utáni évekre vezethetők visz-
sza. A Tudós Társaság pénzszűkében nem 
gondolt és nem is gondolhatott Kazinczy 
összes műveinek kiadására, még megvásárolni 
is csak egy részét akarta a hagyatéknak. Toldy 
és Bajza, Bártfay és Szemere, a legrokonszen-
vesebben talán Guzmics Izidor és Dessewffy 
József buzgólkodott, majd később Kazinczy 
Gábor, végül Váczy János. A Kazinczy-kézira
tok körüli huzavonát jól érzékelteti az özvegy 
levelezése, amelyből néhány darabot V. Busa 
Margit „kutatott föl". Más kérdés, hogy Guz
mics és az özvegy levelezéséből hat darabot 
már korábban közzétett az egykori kaposvári 
tanár, Biczó Ferenc, a Kazinczyné-Szemere 
Pál-levelezésre utalt Váczy János (KazLev 
XXI. 754, Uo. utalás Guzmics Szemeréhez írt 
levelére), viszont elmaradt Kölcsey ide vonat
kozó leveleinek, valamint a Bártfay-napló té-
nyeinek említése. Egyébként a „felkutatást" 
talán nem kellett volna kissé hivalkodólag a fő
címbe emelni, hiszen a kutató legelemibb kö
telessége a „felkutatás". A leveleket - a kiad
vány jellegéből következőleg helyesen - ma
gyar fordításban adják közre a kiadvány gon
dozói, közlik továbbá Dessewffy Józsefnek a 
nádorhoz írt folyamodványát (korábban: ItK 
1891. 457^65.), Guzmics nekrológját Kazin-
czyról (A szövegközlés alapja a pannonhalmi 
főapátság könyvtárának kézirattára, jóllehet, 
mint az Z. Szabó László és V. Busa Margit 
jegyzeteiből is kitetszik, megjelent a Felső Ma-
gyar-Országi Minerva 1831. évfolyamában. 
Más kérdés, hogy a kézirat lényeges pontokon 
különbözik a megjelent szövegtől. Ám magya-
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rázatot nem kapunk a változtatások okaira, azt 
sem tudjuk meg, hogy ki változtatott. Ehelyett 
Z. Szabó László jórészt ismert dolgokat ad elő, 
s Guzmics karakterének megrajzolásakor még 
a híres önéletrajzi levelet sem veszi figyelem
be: KazLev XVIII. 212-215.). 

Sajnos a levelekhez nem járul jegyzet, ehe
lyett a sajtó alá rendezők elmondják, mit tar
talmaznak a levelek, s ebben a magyarázó szö
vegben oldják föl a jegyzetbe kívánkozó kom
mentárt. Pedig látványosan törekszenek a filo
lógiai pontosságra. Valószínűleg teljesen fö
löslegesek Bita Dezső adatai e kiadványban. 
Ugyanis az ő tulajdonából adta közre Biczó a 
Kazinczyné-Guzmics-levelezés néhány darab
ját, és más leveleket is mellékelt hozzájuk. De 
ha már ott a születési évszám, Gulyás Pál: Ma
gyar írók élete és munkái. Bp. 1941. III. köte
tében meglelhette volna a halálozási évszámot 
is: 1922. Nem találta Biczó Ferenc adatait sem 
(itt nem érdekesek, de a „Gulyásban" a leg
fontosabb adatok megvannak!). A Kölcsey- és 
a Bártfay-levelezés ismerete, a Bártfay-napló 
figyelembevétele eligazíthatott volna néhány 
Kazinczy-kézirat histórikumában (erről másutt 
írunk). Egy helyen az újabb szakirodalom is
meretének hiánya késztet némi bosszankodás
ra: Kazinczy és Radvánszky Teréz szerelme, 
általában Kazinczy ifjúkori szerelmei immár 
nem Baros Gyula „szép emlékezésiéből (?), 
hanem Szauder József lélektani remeklésű ta
nulmányából (A romantika útján c. kötetből) 
ismerhetők meg. A 14. számú levélben jegyze
tet kellett volna írni ama kitételhez, miszerint 
az özvegy sokat vár Kölcsey Ferenc beszédé
től; annál is inkább, mert Kölcsey előtte fel
mérte a kéziratos hagyatékot. 

A Biczó-levélközlések sorrendjét V. Busa 
Margit egy helyen - indoklás nélkül - megvál
toztatja. A Biczónál VI. számú levél (keltezés 
nélkül) kötetünkben 17-es sorszámmal záróje
les 1832. december vége keltezést kapja, s a 
Biczónál V. számú levél (kötetünkben 19-es 
sorszám) elé kerül. Vajon miért? Hiszen - bár 
teljes bizonyossággal nem állapítható meg a 
helyes sorrend - a magunk részéről inkább Bi
czó datálása felé hajlunk. S hogy ezzel a nem 
túl jelentékeny kérdéssel egy kicsit részlete
sebben foglalkozunk, ez azén is történik, hogy 
rámutathassunk: miféle filológiai kérdések fel
vetése nem történt meg. 

A 17. számú levélben azt írja Kazinczy né: 
Két éve Kazinczy mellettem volt. Kazinczy 
1831-ben halt meg, tehát az özvegy a levelet 
1833-ban írta. Továbbá: Ich lag im Rippenfell 
neuerdings, fordításban: Nemrég mellhártya-



gyulladásban feküdtem (a neuerdings viszont 
újból, ismét szóval is fordítható, ez csak bo
nyolítja a kérdést), tehát gyógyult állapotában 
írta. A Tudós Társaság kérte Kazinczynétól a 
kéziratokat, amelyeket a fiatal Aurél gróf vitt 
Pestre. Zárójelben ott a beszúrás: Ponori 
Thewrewk. Ha az évszámokat és Kazinczy 
meg Kazinczy né kapcsolatait megnézzük, 
egyértelmű, hogy Dessewffy Aurél grófról van 
szó, aki 1833 januárjában valóban Pesten tar
tózkodott, de 1833. december 31-én Budáról 
írt a Kazinczy-kéziratok ügyében Toldynak 
(D. A. Összes Művei. Bp. 1887.). Sajnos^ Ka-
zinczyné zavarában alaposan összekuszálja az 
évszámokat. Leányát, Tháliát 21 évesnek ne
vezi, Thália 1809 októberében született, tehát 
1830-ban volt 21 éves. A 19. számú, tehát ké
sőbbre tett levél a lábadozó, a betegségéből 
éppen épülő özvegy kezétől származik. Thália 
elszakadásáról, azaz házasságáról tényként ír; 
arra kérte Dokust (nincs jegyzetelve: valójá
ban Dókus László, a Kazinczy-levelezésben 
sűrűn szereplő Zemplén vármegyei fő fiská
lis!), másolja le Dessewffy 1832 februárjában 
kelt folyamodványát. A konfúzió tehát teljes: 
az ide-odakapkodó özvegy levelei nem nyúj
tanak sok és biztos fogózót. A datálás azon
ban elkerülhetetlen, legalábbis a közreadó szá
mára. 

És most néhány vitatható megoldás, filoló
giai pontatlanság: „MT Akadémia Kézirattá
ra". Vagy rövidítsünk jól, vagy sehogy 
(MTAK Kt). Horvát Istvánra nem jellemző, 
hogy „jogi és egyetemes történet"-tel foglal
kozott. Ilyen jellegű kiadványban célszerűbb 
azt írni, hogy a délibábos történelemszemlélet 
képviselője, aki nagy hatást gyakorolt tanítvá
nyaira tüzes hazafiságával. Kazinczyt nem 
érte „sok támadás" a Pyrker-fordítás miatt, 
csupán Toldy(ék) részéről, de az igen go
romba és sok tekintetben méltánytalan volt. 
Csere/ Miklós helyett Cserey a helyes névalak 
a Kazinczy-levelezés tanúsága szerint. Nincs 
jegyzete Vida [László]-nak, Tamási József
nek, Rumy Károly Györgynek, a 9. sz. levél
lel kapcsolatban jegyzetet érdemelt volna Ka
zinczy és Kazinczy né vallási türelmessége, a 
fiúk esetleges áttérésével foglalkozó passzus 
Rumynak evangélikus körökben (s nemcsak 
magyarokban) vihart kiváltó konvertálását 
említi. Szót kellett volna ejteni arról, hogy 
Kazinczyné vajon miért tiltakozott Bajza köz
reműködése ellen a Kazinczy-kiadásban (nem 
hozható ez kapcsolatba Bajza nem egészen 
korrekt magatartásával a Dessewffy Józseffel 
való vitában?). Vajon az ifjú Szemere Berta

lan miért irigyli Kazinczy Gábor szerencséjét 
(22. sz. levél)? Talán azért, mert szabad be
járása volt az özvegyhez, s folyamatosan sok 
Kazinczy-kézirat birtokába jutott? 

A Z. Szabó közzétette Guzmics-nekrológból 
hiányzik egy görög idézet, amely az ógörögből 
kitűnően fordító Guzmics-szövegben, a kéz
iratban bizonyára benne volt. A 96. lapon a 
„De mikor nem volt ez így?" mondat után a fo
lyóiratban az alábbi szöveg olvasható: „S a tu
datlan majmokat kell e ott boszszontására 
számlálgatnunk, hol öngondolkozású szabad 
követőji nem különben számasan vannak, s a 
mesternek úgy lépnek nyomdokiba, hogy bot
lásaitól szorgosan óvják magokat?" Nem hi
szem, hogy a Felső Magyar-Országi Minerva 
szerkesztői önkényesen csempészték volna 
bele ezt a sokatmondó gondolatot a szövegbe. 
Ugyanazon a lapon a publikált változatban a 
következő sorok is olvashatók Kazinczy fordí
táselveiről: „Kazinczy jól tudta, mennyire 
szükségesek illyenek egy a mívelődés utján 
most serkenő nyelvnek". 

A kézirat egybevetése a folyóiratközléssel 
más, számottevő és számos változtatásra is 
fényt derített. Nem elképzelhető, hogy a kö
tetben megjelent kézirat az első változat, ame
lyet Guzmics a közlés céljából átsimított? 
Ilyenformán lenne indokolható, hogy az itt 
közölt szöveg a Guzmics-iratok között ma
radt, a folyóiratban napvilágot látott közlés 
„kézirata" pedig osztozott a szerkesztőség 
többi iratának sorsában. 

Ennyi - alapvetőnek tetsző - filológiai prob
léma ellenére is hasznosnak, üdvözlésre mél
tónak ítéljük a kötetet. Egyrészt rávilágított 
egy elhanyagolt problémára, s az akadémiai 
könyvkiadás történetéhez is adalékul szolgált. 
Másrészt Guzmics Izidorra is felhívta a figyel
met, aki valóban érdekes szereplője a kornak, 
jóllehet Kazinczy minden tisztelete ellenére 
sem osztotta a vallási unióról alkotott elképze
léseit. Harmadrészt pedig jó néhány új adatot, 
új levelet hozott napvilágra, s ezáltal a kor
szakról való tudásunkat mélyítette el. Az 
alapkérdés azonban változatlan: a helyi erők, 
a szorgalmas és áldozatkész kutatók közül 
nem mindenki rendelkezik a szükséges texto
lógiai, korszakismereti, bibliográfiai tudással. 
Ezért oly szükséges a szakemberek bevonása a 
munkába, legalább lektorként. A szakembe
rek lelkiismeretét terhelné majd az ilyen jel
legű kötet hibajegyzéke (erre is tudunk pél
dát). 

Fried István 

Ali 


