
jelképekig, később keletkezett. Semmi támpontunk nincs rá, hogy Zrínyi ismerte volna ezt a képet. 
Nem is ez a lényeg, hanem hogy miként a lírikus, a politikus is nemzetközi fogalomrendszerben gon
dolkozott. A változó Európa nyelvezetén fejezte ki, hogy a változást követelő' Magyarországon csakis 
a török kiűzése teremtheti meg a magyar tanácsosok 1661. évi Opím'djában oly részletes gazdasági 
konkrétságában óhajtott békét. 

Kovács Sándor Iván könyvének jelentőségét meditációnk talán jobban érzékelteti, mint a szabvá
nyos recenzió. Zrínyi politikai mozgalmának, különösen az 1663-1664-es évek magyar politikájának 
nemzetközi összefüggései ma már nyilvánvalóak, annak ellenére, hogy még nagyon sok részlet vár tisz
tázásra. A lírikus Zrínyi ehhez a munkához is jelentős hozzájárulás. 

Ha néhány talán vitatható, de mindenképpen továbbgondolandó megfigyelésünk alapján úgy látjuk, 
hogy a lírai versek, általában Zrínyi lírája és politikája között a kor bonyolult esztétikai és szemléleti 
rendszerének áttételeivel számolva még jelentős összefüggések mutathatók ki, az semmit nem von le a 
különösen szép kiállítású könyv vitathatatlan tudományos értékeiből. A Zrínyi-kutatásokban megke
rülhetetlen, és még sokáig lesz ösztönzője a további vizsgálatoknak. 

Fried István 

A „FOGSÁGOM NAPLÓJA" REGÉNYE 

Hiába akart gondoskodni Kazinczy Ferenc saját utókoráról, hiába tervezte meg levéltároshoz méltó 
alapossággal hagyatékának „fondjait". A magyar irodalom történetében kevés olyan hányatott sorsú 
örökségről adhatunk számot, mint éppen a Kazinczy Ferencé.1 Levelezésében több ízben szól művei 
kiadásáról, kiadatlan írásai kötetbe gyűjtéséről. Többször lemásolta, tematikus „csomókba" gyűjtötte 
össze verseit, fordításait, tanulmányait. Mégis, a mai napig áttekinthetetlennek bizonyult a sok helyre 
szétszóródott Kazinczy-hagyaték, a sok másolat inkább nehezíti, mint könnyíti a Kazinczy-írások kro
nológiáján töprengő kutató dolgát. A hagyaték összetartozó, de az idők folyamán (esetleg már Kazinczy 
Ferenc életében) egymástól elszakadt darabjainak „egyeztetése", „megfeleltetése" hosszadalmas mun
kának ígérkezik. Aligha csodálkozhatunk azon, hogy többszöri nekifutásra sem sikerült létrehozni 
Kazinczy Ferenc összes Munkáinak kiadását. Közvetlenül halála után Toldy Ferenc és Bajza József kí
sérelték meg a művek sajtó alá rendezését, de kiadásuk hamar elakadt,2 hiányos, el kellett tekinteniök 
például az önéletrajzi jellegű írások kiadásától, a teljes levelezés megjelentetésétől. Kazinczy Gábor 
kezdte tematikus rendbe gyűjteni a levelezést, és sikerült is néhány fontos kötetet megjelentetnie.3 

így legalább a kutatás számára vált hozzáférhetővé Kazinczy levelezésének egy része. Később Abafi 
Lajos „Nemzeti Könyvtára" vállalta, hogy megjelenteti Kazinczy Ferenc összes Műveit. 1879-1884 
között aztán az Erdélyi levelek, a Magyar Pantheon (életrajzok és életrajzi jegyzetek), az összesnek 
feltüntetett eredeti versek, töredékek, versfordítások, versfordítástöredékek, a Pályám emlékezete 
láttak napvilágot, rövid bevezető tanulmányokkal, viszonylag bőséges és sok fontos adatot tartalmazó 
jegyzetanyaggal - néha még a mű variánsára is utalva, ám a szövegközlés módja már az akkori felfogás 
szerint is vitatható volt. S bár Abafi betekintést kaphatott a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába 
került Kazinczy-hagyatékba, részben az anyag rendezetlensége, részben pedig filológiai gondatlanság 
miatt sok téves adat is becsúszott a kiadásba, helyenként eltorzította, „félreolvasta" Kazinczy kéziratait, 
más alkalommal önkényesen vont össze szövegeket. Mindezek ellenére ma sem rendelkezésünk telje
sebb Kazinczy-kiadással, az összes azóta megjelent Kazinczy-kötet elé legfeljebb a „válogatott" jelzőt 

Kazinczy Ferenc hagyatékának „regényéről " külön tanulmányt tervezek. 
2Kazinczy Ferencz Eredeti Munkái. 1 ,1 . Eredeti poetai munkái. 2. Utazások. I. l-l.. Levelek. 

Buda-Pest 1836-1846. 1846-ban megjelent: K.F. Levelei Sipos Pálhoz 1806-1816. Lipcse 1846. 
^Kazinczy Ferencz Bizodalmas levelezése. 1793-1831. 1-3. kötet. Pest 1860-1864., Kazinczy 

Ferencz-Berzsenyi Dániel Levelezése. 1808-1831. Pest 1860. Vö. még: Kazinczy Ferencz Versei. 
Pest 1858., K.F. Versei. KAZINCZY Gábor által. Pest 1863., 2. kiadás: Bp. 1890., 3. kiadás: 1895. 
(Olcsó Könyvtár) 
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lehet tenni. Leszámítva Váczy János levelezés-kiadását, amelyet azóta pótkötetekkel sikerült kiegészí
teni, s a legutóbbi pótkötet óta is összegyűlt kötetnyi levelezés (folyóiratokban szétszórva jelent 
meg). 4 Ezek a válogatott Kazinczy-írások sem nem adnak képet Kazinczy tevékenységének egészéről, 
sem nem adják minden alkalommal a lehető' legjobb szöveget. Már csak azért sem tehetik meg, mert 
nincsen kritikai kiadás, amelyre támaszkodni lehet, nincsen Kaziczy-kronológia, amelyet a legcélsze
rűbbnek látszik a levelezésből összeállítani (méghozzá azokból a levelekből), amelyeket Kazinczy nem írt 
át utólag), illetve Kazinczy-kézirat-katalógus sincs még, és belátható időn belül nem is lesz. Mindazon
által elsősorban Szauder József és Szauder Mária szövegkiadásai, s mások egyes műveket tárgyaló írásai 
lényegében a kritikai kiadás előkészületeiként tarthatók számon. 

Ennek elmondását szükségesnek találtuk, mivel éppen a talán legizgalmasabb Kazinczy-mű, & Fog
ságom naplója sorsa látszik a „legregényesebbnek". S bár jelentőségét a magyar próza történetében, 
korfestő erejét, személyiségrajzait, forrásértékű megállapításait mindenki méltatja, alaposabban sem 
keletkezésének körülményeivel, sem szövegével textológiai szempontból nem foglalkozott senki. A Fog
ságom naplóját rendszerint úgy jelentetik meg, hogy nem közlik mellé a kiegészítő anyagot, például a 
munkácsi fogsággal kapcsolatos részletesebb följegyzéseket, 6 a múlt századi népszerű sajtóban kiadott 
papírszeletkéket.7 És teljesen elfeledkezett a kutatás a Fogságom naplója „közvetlen előzményéről", 
az általunk „Rövid jegyzésekéként említendő naplójegyzetekről. 8 Ugyancsak viszonylag kevés utalás 
történik azokra a levelekre, amelyeket Kazinczynak sikerült fogságából kicsempésznie, illetve azokra, 
amelyeket fogolytársaival később, már jóval szabadulása után váltott. Akár jellemzőnek is tarthatjuk, 
hogy pl. a nevezetes munkácsi fogolytárssal, Riedele András báróval váltott leveleit nem Váczy János 
közölte, jóllehet ismerte, hanem az egyik pótkötetet. 9 

A Fogságom naplója regényes történetéhez hozzátartozik, hogy a kortársak (Toldy Ferenc, Bártfay 
László és mások) még látták az eredeti kéziratot, tehát azt a változatot, amelyet Kazinczy Ferenc vég
legesnek gondolt, ezt másolták (másoltatták?) le, ez szolgált alapul a későbbi szövegkiadásokhoz. Más 
kérdés, hogy mind a szöveg „helyesírásai" sajátosságai, mind pedig a bekezdésekre bontás valószínűleg 
csak részben származnak Kazinczytól, részben a másoló / k / számlájára írható / k /. Néhány „gyanús" 
névalak, némely furcsának tetsző kifejezés feltételezheti velünk, hogy másolói elírásról, szövegromlás
ról van szó. Mindenesetre, amíg elő nem kerül egy vitathatatlanul Kazinczynak tulajdonítható kézirat, 
addig óvatosan kell kezelnünk (persze, inkább néhány apró részletében, mint egészében) a Fogságom 
naplója szövegét. A Kazinczy Gábor birtokában volt egykori eredeti szövegből jelent meg néhány rész
let a múlt században, sajnos, nem tudományos, hanem „népszerűsítő" igénnyel. 1 0 Ezeknek a szöve
geknek szembesítése a Toldy Ferenc-, illetve Ring Adorján-féle másolattal hovatovább elkerülhetetlen
nek látszik. l 1 

De addig sem tétlenkedhetünk. Belelapozva a Fogságom naplójába, 1 2 felfigyelünk néhány sorra: 
„Én papirost hozaték, 's reggel három olta késő estig szüntelen dolgoztam. Bár mindgyárt akkor írtam 
volna meg szenvedésünk históriáját. Mint örvendek most, hogy csak rövid jegyzéseimet is bírom." 

4Az adatokat lásd: BUSA Margit, Kazinczy Ferenc, Bibliográfia, Miskolc 1981. 
5Kazinczy Ferenc Válogatott Művei 1-2. k. Bp. i960., K.F. Művei 1-2. k. Bp. 1979. 

KAZINCZY Ferenc, Az én naplómból (egybekötve a Fogságom naplója feltehetőleg legkorábbi 
másolatával.), A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára (MTA Kt) K 614. 

7B. [ODÓJ L. [a.)os], Apróságok Kazinczy Ferenc jegyzeteiből. Vasárnapi Újság 1869. 171. 
8Kazinczy Ferenc vegyes gyűjtése. MTAK Kt K 632. 
9KazLevXXU. Bp. 1927. 
10Kazinczy Ferenc naplója budai fogságában: Vasárnapi Újság 1869, 1873. Vö.: BUSA Margit, 

Kazinczy Ferenc Fogságom naplójá-nak elfelejtett szövegváltozata. - Három Kazinczy levél. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974/75. Bp. 1978. 437-451. , BENDA Kálmán A magyar 
jakobinusok iratai III. Naplók, följegyzések, röpiratok. Bp. 1952. 8-10. 

n A kutatás nem számolt eléggé a ténnyel, hogy Bártfay László is lemásolta a Fogságom napló
ját, és azt talán Kölcsey Ferenc is elolvasta. Bártfay idevonatkozó leveleit közölte: Bártfay László 
naplójábólII. Bp. 1960. 

1 2 Az 1979-es kiadást használtunk. Az innen vett idézeteket a továbbiakban külön nem dokumen
tálom. 
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(1795. június 11.) Ezekről a „rövid jegyzések"-ről aztán megfeledkezett a kutatás. Még Váczy János is 
csak ismerte, de kevéssé használta, és voltaképpen szinte nem is hasznosította monográfiájában ezeket 
a Fogságom naplójára történő előkészületeket. 1 3 Pedig a kézirat nem lappangott, nem volt egészen is
meretlen, hiszen a Kazinczy-hagyaték addigi legjobb ismerője, rendezője, Jakab Elek pubükálta 1879-
1880-ban, a Petőfi Társaság Évkönyvében. 14 

Itt azonban egy apró kitérőt kell tennünk. Amikor a hatalmas mennyiségű Kazinczy Ferenc-hagya-
ték a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárába került, eleinte nem akadt vállakozó a hagyaték 
rendezésére, katalogizálására. Végül is Jakab Elek kapta a megbízást, évi 300 forintért végezte el ezt a 
könnyűnek aligha nevezhető munkát, és néhány éven belül elkészült a rendezéssel. l s Az Akadémiai 
Kézirattár rendezési elveiről, szakbeosztásáról 1891-ben számolt be a Magyar Könyvszemlében. 16 

Időközben azonban rábukkant a Rövid jegyzésekre és más, Kazinczy fogságát, illetve a magyar jakobi
nusok mozgalmát illető iratokra. Tüstént átérezte felfedezésének jelentőségét, hiszen a Fogságom nap
lójáról 1848 óta volt tudomása a magyar olvasóközönségnek, s a Vasárnapi Újság rövid közleményei, 
valamint Frankói Vilmos kutatásai tartották ébren az érdeklődést (Martinovics és társainak összeeskü
vése. Bp. 1880.). Ilyen háttér előtt jelent meg Jakab Elek közleménye, amely a Toldy Ferenc által17 

már körvonalazott fogságéveket mutatta be, Kazinczynak ama hétköznapjait, amelyek már ekkor és 
később is Kazinczy hírnevének és a köréje fűződő legendáknak alapját jelentették. Jakab Elek ugyanis 
nem kizárólag a gyűjtést találta meg, hanem további adalékokat is a jakobinusok mozgalmához, jólle
het ezt nem tudatosította, és így a később kibontakozó kutatás sem merített belőle. Maga, a felfedező 
így számolt be leleményéről: „egyik colligatumban, régi hírlapba göngyölítve, némi ódon kinézésű, de 
különböző alakú papírdarabkák, levelek, napló feljegyzések stb. voltak, köztük legeiül egy rajz, mely 
munkácsi ablakának kilátását tünteti elő, kívül irónnal e mystikusnak látszó megjelöléssel: RELIOUIÁK". 
A továbbiakban közli a gyűjtés anyagát,- feltehetőleg abban a sorrendben, amiképpen föllelte. Csak ép
pen Kazinczy Ferenc naplójegyzeteinek közreadásában tért el a papírlapok egymásutánjától. 

A Kazinczy-hagyaték és általában az akadémiai könyvtár kézirattárának újrarendezésére az 1950-es 
esztendők elején került sor. Nem pusztán új jegyzeteket kaptak a kötetek, hanem bizonyos egybetarto
zó vagy egybetartozónak tetsző iratokat bekötöttek, jígy a mai állapot szerint a bennünket ezúttal ér
deklő gyűjtemény a jakobinus-mozgalomra, Kazinczy és társai fogságára, illetve Verseghy Ferencre vo
natkozó anyagot tartalmaz. Eszerint: Az Országlás' foglyainak végek, Budán 1794. Máj és Jun. címszót 
másolat követi az 1796-ra kiadott győri kalendáriumból, a szövegben zárójelek közé iktatva Kazinczy 
Ferenc kiegészítései. Üj tényeket a jakobinus mozgalom résztvevőiről nem tartalmaz, viszont jelzi 
Kazinczy szándékát, amely a Fogságom naplója előkészületi munkáiban dokumentálódik. Kazinczy 
ugyanis szinte a börtönből való kijövetet követő naptól kezdte el följegyezni, gyűjteni a fogságra vo
natkozó emlékeket. Ezt igazolja, hogy a következő anyag kivágatok sorozata a Magyar Merkuriusból, 
majd az Országlás' foglyai címmel különféle adatokat lelünk a jakobinus mozgalomról. Ezután találhat
juk ama „rövid jegyzések"-et, amelyek a Fogságom naplója nyersanyagát alkotják. A kéziratkötegben 
megvan a Jakab Elek említette rajz, Munkácsi ablakom' kilátása címmel, aztán Verseghy Ferenc kézírá
sa egy kitépett könyvlapon, a hátlapon Kazinczy Ferenc jegyzeteivel, továbbá a magyar jakobinusok 
„fája", végezetül levelekre bukkanhatunk, részben Kazinczyhoz küldték a jakobinus mozgalom részt
vevői, részben a résztvevők máshoz intézett levelei sorakoznak egymásután. 

Minthogy Jakab Elek csupán közreadta a szöveget, nem árt alaposabban megismerkednünk a kézi
rattal. De nem csupán ezért. A nyersanyag és a véglegesnek tekinthető szöveg összevetése bepülantást en
ged Kazinczy műhelyébe, ám ezen túl, a fogság alatt tevékenykedő Kazinczyval is megismertet. Eddig 
ugyanis néhány levélre és a Fogságom naplójának néhány utalására hagyatkoztunk, a fogság alatt fordí
tott és - ritkábban - írt művek többnyire megőrzött kéziratainak vizsgálata rendszerint elmaradt. 

13VÁCZY János, Kazinczy Ferenc élete és kora. Bp. 1915. 
14JAKAB Elek, Kazinczy Ferenc Munkács várában. A Petőfi Társaság Évkönyve az 1879. évre, 

Bp. 1880. 65-109. 
15Akadémiai Értesítő 1875. 248-249, 262. 
16 JAKAB Elek, Jelentés a M. Tud. Akadémiai Kézirattár bevégzett rendezéséről. Magyar Könyv

szemle 1891. 315-322. 
17TOLDY Ferenc, Kazinczy Ferenc és kora. Életrajzi emlék. Pest 1859. 
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Mindez legendák képződéséhez is vezetett (igen tetszetős, hogy Kazinczy a saját vérével írta műveit, 
ám ez csak jelképesen igaz!). Pedig a rideg tények is elég beszédesek ahhoz, hogy Petőfi Sándor és 
Kölcsey Ferenc Kazincy-portréját hitelesíhessük. 

A „rövid jegyzések"-nek nevezett napló hat folióból áll. Az első kettő 10,5x17 cm., a harmadik 
9x15,5 cm., a 4-5. ismét 10,5x17 cm., a hatodik 12,5x20,5 cm. A hatodik folio könyvből kitépett 
lap, egy metszet hátlapjára írt Kazinczy, lényegében nem tartozik a kézirategyütteshez, nem a napló 
szerves része, hanem a fogság kronológiája, amely részben már korábban is kiadásra került (tehát Jakab 
Elek „felfedezése" előtt). Az első négy folionak rectojára és versojára is írt Kazinczy, takarékoskodnia 
kellett a hellyel, az ötödiknek csak a rectojára. Ezek a papírok minden valószínűség szerint az általa olva
sott-használt könyvekből kiszakított üres lapok voltak. Kérdés, hogy mikor szakította ki a lapokat. 
Analógiaképpen említjük, hogy Verseghy Ferenc is a börtönbe bejutott könyvek tiszta lapjaira, a sorok 
közé írta műveit, fordításait. Ezt tette Kazinczy is. Egy apró adat támogatja állításunkat. A „rövid 
jegyzésekének ugyanis megtaláltuk másolatát, mégha töredékeset is. Ez az Országos Széchényi Könyv
tár Kézirattárából, Bajza József hagyatékából került elő. *8 E másolat első lapjának csillag alatti jegy
zetében olvasható: „E töredékek részint tintával, ónnal (!) sőt rozsdával jegyezvék a Kazinczy által 
használhatott könyvek tiszta helyeire..." A Kazinczy-kéziratok átnézése közben vettük kezünkbe azt 
a Gessner-kötetet, 19 amelynek lapszéleire jegyezte 1800. június 30. és augusztus 25. között fordítá
sát. Innen is hiányzik a tiszta előzéklap. Bizonyos, hogy a „rövid jegyzések" nem erre a lapra készül
tek, más a vízjel. A foliok többségén az összehajtogatás nyoma látszik. Lehetséges, hogy Kazinczy ma
ga hajtogatta össze. Kisebb a valószínűsége annak, hogy a naplójegyzetek leírásakor kitépvén a könyv
ből, nagyobb a valószínűsége annak, hogy akkor, amikor összegyűjtötte az egyelőre közlésre nem 
szánt, de egy esetleges későbbi kidolgozás számára nélkülözhetetlen anyagot. Aligha tételezhető föl, 
hogy Kazinczy a fogságból nagyobb könyvtárral tért volna haza, jóllehet azt sem tagadhatjuk, hogy 
sokat dolgozott börtöneiben, néhány fordítása például több változatban maradt ránk, és igen találé
konyan segített a krónikus papír- és tollhiányon. A levelezésből és a Fogságom naplójából nagyjában-
egészében rekonstruálható Kazinczy-olvasmányanyaga. Mindazonáltal ma már nem tudjuk megállapí
tani, hogy mely könyvekből valók a „rövid jegyzések" kéziratlapjai. Tény, hogy a fogságra vonatkozó 
anyagot Jakab Elek együtt találta, és minden bizonnyal (iratpalástban) helyezte el, 1951-52-ben, a 
Kazinczy-hagyaték eddig végső elrendezésekor, ragasztották a lapokat a kötetbe. 

Mivel írt Kazinczy? 
A kérdésről részben már korábban volt szó. Idézzük azonban a Fogságom naplója megfelelő helye

it. 1795. május 30-ára ezt jegyezte be: „Nekem nem vala tintám. Hogy papírosom legyen, csokoládét 
vettem, s egy gombostűm maradván ruhámban, azzal írogatám a papírosra verseimet, amiket ott csinál
tam [...] A tűvel úgy csináltam lyukakat a papíroson." A szöveget akkor magyarázzuk helyesen, ha 
előbb feltesszük a kérdést: arra a papírra - s csak idézőjel közé tehetjük az igét! - „írt", amelybe a 
csokoládé volt becsomagolva? Tehát, mint ahogy később néven nevezi, kiszúrkálta e „vakírással" a 
papírost? A mondatot csak eképpen értelmezhetjük. Mint tudjuk, 1795. június 11-én tintához, tollhoz 
jutott. Ha már ekkor jegyezni kezdte szenvedései krónikáját, ugyancsak keveset jegyezhetett le belőle, 
mivel a „rövid jegyzések" csupán az elfogatási, a Budára szállítás körülményeit közlik tőmondatokban, 
inkább nevekre emlékezve, majd december 15-19. között a helységek nevét, a következő évszám a 
„brünni út"-ra vonatkozik, 1795. szeptember 26, ez is 27.-érői kijavítva. 1795. júniusától inkább iro
dalmi műveket vetett papírra, pl. Metastasiotól a Titas kegyességét, 2 0 amellyel a felsőbbség kegyét 
akarta volna megnyerni, egyben a megbocsájtás szép kötelességére figyelmeztetni az uralkodót. A 
brünni fogság alatt is írtak a foglyok, de csak Kazinczy „tollkésé"-ről van tudomásunk, és irodalmi 
terveiről. 1799-ben „nem lévén tintám 's plajbászom, cseresznyéié vagy málnaeczettel festettem a' 
rajzolást". 1800-1801-ben „vasdarabokat hánytam eczetben". A Kufsteintói Munkácsig vezető úton 
szerzett papírost, a Gessner-kötet is a rendelkezésére állott. Az előzőekben már idéztük a kortárs tudó
sítását, a Fogságom naplója más helyén értesülünk arról, hogy nem Kazinczy volt az egyetlen, aki fel
oldott rozsdát használt tinta gyanánt. 

-, 18OSzK Kt Ouart. Hung. 1403. 
19Uo.Duod. Hung.4. 

Két nem teljesen egyező szövegű másolata: Uo. Fol. Hung. 118. és 149. 

686 



Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában találtuk meg Kazinczy, egy kis jegyzőfüzetét, egy
korú bársonykötésben, ezüst filigrán munkával díszítve. 2 1 Kazinczy Cserey Farkasnak, a kedves erdé
lyi barátnak adta ezt a vegyes tartalmú kötetkét, amely fordításokat és valóban miscelláneát (pl. nyel
vészeti jegyzeteket) tartalmaz. Az ebben a kötetben található Osszián-fordításokról tudjuk meg, hogy 
ecetben oldott rozsda szolgált tinta gyanánt, összevetve a „rövid jegyzések"-kel, annak első és második 
folioján ugyanazt a „tintát" vehetjük szemügyre. Mindössze az őket kísérő részeges tiszt neve, Aubert-é 
látszik későbbi betoldásnak. A két foliót egy időben írhatta Kazinczy, Valószínűleg az 1800-as eszten
dőben. Egészen bizonyos, hogy nem napról napra jegyzett, hanem viszonylag nagyobb időközökben. 
Az első folio vizsgálata egyszerű feladatnak látszik, még akkor is, ha már ezen a fólión is megfigyelhet
jük, hogy Kazinczy sok mindent zsúfolt össze egy kis papírlapra, az út állomásait a dátumokkal, a kí
sérő tisztek nevét és hovatartozásukat. Már az első fólión is van áthúzás és javítás, jelezve, hogy bár
mily jó volt Kazinczy emlékezőtehetsége, az adatok ellenőrzése, másokkal, a fogolytársakkal történő 
egyeztetése során helyesbítésre is sor került. 

A második folio több találgatásra adhat alkalmat. A Bajza-hagyatékból felbukkant másolat jelezte, 
hogy Kazinczy ónnal is írt, az akkori idők ceruzájával, ironnal. A folion jól látható, hogy eredetileg 
ezzel az ironnal írta a szöveget költőnk, ezt később „kivakarta", vagy a följebb említett „tintával" 
átírta. Mintha erre a vakarásra utalna, hogy az egyik személynév, Franz n betűjének helye kikopott, 
apró luk éktelenkedik ott. A Fogságom naplója az erre a folióra jegyzett útiállomásokról: „Mindezt 
úgy amint itt áll, régi papirosaimból. - Aubert csak azt sem engedé meg hogy tudhassuk a helyek neve
it, így történt, hogy jegyzéseimben hézagok vannak." Ami annyit jelent, hogy az 1799. június 28-29-
30. mellett nincsen város-falu megnevezése, és a július 1-i, valamint 5-i adatok is hiányosak. Minthogy 
ugyanavval a „tintá"-val ugyanolyan nagyságú és „minőségű" papírra írt Kazinczy, az 1. folio recto-
versoja, valamint a 2. folio recto-ja valószínűleg egykorúnak tekintendő Az első fólión mindössze egy 
nevet rótt a papírra más tintával Kazinczy, későbbi betoldás voltaképpen alig található, a második 
folion nemcsak a recton lelhető cím (egyébként alig olvasható írással) későbbi betoldás, hanem az ápri
lis 26-i híradás is 1799-ből, továbbá a külföldiek (franciák) adatai is más tintával (amely a följebb idé
zett módokon készült) kerültek a papírra, felbukkanva Kazinczy emlékezetéből. A kézirat szövegének 
elrendezése is szabálytalan. A külföldiekre vonatkozó feljegyzéseket oda jegyezte föl, ahol éppen egy 
kevéske hely akadt. A második folio rectojának végére lezárul Kazinczy „nagy utazás"-ának mintegy 
első szakasza: az első folion olvastunk az elfogatásról, a Budára szállításról, részben a brünni útról, a 
versora került a brünni út folytatása, a kufsteini út, majd az, hogyan osztatott ki a „kufsteini vár 13. 
(!) foglyuka a' Toronyban" (foglyuk=cella). A második folio versojan olvassuk Kazinczy számadását 
kiadásairól, fogolytársának, Szmethanovics Károlynak kölcsön adott pénzösszegről, illetve társai kiadá
sairól A „történetben" is jócskán előreszaladunk 1800. augusztus 23-áig. Röviddel ezután fejezhette 
be Kazinczy följegyzéseit erre a foliora. Jól látható a kéziraton, hogy Kazinczy ezúttal ismét csak iron
nal dolgozhatott. A rublikákra osztás céljából előbb megvonalazta a folio verso-ját, s az egyes rublikák 
fölé „címet" írt, s jelölte: melyik állomáson a foglyoknak mennyi pénzük volt. A rubrikák fölött olvas
ható címek: Kufsteinből elindulván, Margit-szigetén, Gáton. (Gát a munkácsi vár előtt az utolsó állo
más.) 

A jelenlegi rend szerint a harmadik folio rectoja és versoja a Fogságom naplója egyik szép epizódját 
örökítette meg. A linzi világtörténet tanár, Marcus Antonius Gotsch dedikálta Kazinczy számára Cice
ro leveleit, amelyeket költőnk hiába akart megvásárolni a könyvárustól. A folio ennek a Ciceró-kötet
nek kitépett lapja, 1800. július 6-ára emlékeztető, s a dedikáció: Magnis tarnen excidit ausis, Ovidius
idézet. Gotsch és Kazinczy találkozását megrendítően örökítette meg naplója, valószínűleg a följegyzés 
alapján, amelyet a „rövid jegyzések" mellé iktatott költőnk. A följegyzés 1807. augusztus 22-éről szár
mazik. Ez a Cicero-kötet elkísérte Kazinczyt Magyarországon keresztül, egészen Munkácsig, majd sza
badulva legbecsesebb ereklyéi közé tartozott. A Gotschtól kapott kötetből kitépte a dedikált előzékla
pot, és a fogsággal kapcsolatos gyűjtésébe tette. Hadd jegyezzük meg, hogy július 6-ára később csak 
annyi bejegyzés található, hogy „Linz" (4. folio recto). A külön álló lapon azonban viszonylag részle
tesen elbeszéli találkozását a linzi világtörténet tanárral. „1800-ban a' Münchent megvett Francziák' 
közelléte miatt bennünket a' Kufsteini vár' tornyából tovább vinni parancsoltak. Linzben azon fogadó
ban szállnánk-meg, a' hol Prof. Marcus Antonius Gotsch tartott szállást. Ez a' tüzes és igen szép készű-

2 1 Uo. Duód. Hung. 53. 
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létű Ifjú hozzánk fúrta magát, 's látván, hogy én az ott való Könyvtárost magamhoz hívattam, tőle sok 
könyveket vásároltam, 's Ciceró' levelei után tudakozódom, 's sajnálom hogy azokat meg nem kapha
tom, (3. fol. recto) felment a' szobájába 's ajándékba hozta nékem a5 magáét. Titkos barátunk volt, 's 
neve alá Ovidnak Phaetonról írt versét önn magától vetette. - Már ő is sírban nyugszik. Sit illi terra 
levis! Széphalom 22dik Aug. 1807. (3. fol. verso)." 

A Fogságom naplójába beillesztett szöveg helyenként szó szerint megegyezik az előzéklapra írott 
„promemoriá"-val, helyenként azonban, főleg szemléletben eltér tőle. Míg az 1807-es följegyzés szerint 
a derék Gotsch „titkos barátunk volt", addig a végleges szövegben Kazinczy megszólaltatja kétségeit: 
honnan ismerhette őt a linzi professzor, vajon nem a titkos szolgálat embere volt-e, és egyáltalában, a 
„gonosz idő"-ben a „spiclik minden színt vesznek magokra, csakhogy buktassanak." Minthogy mind
két változat az író asztalfióknak készült - a publikálás legcsekélyebb reménye nélkül - , mindkét válto
zatot hitelesnek tarthatjuk. A Fogságom naplója amúgy is „novellisztikusabb", mint a „rövid jegyzé
sek", így a bővebb kommentár, a kétség és remény között ingadozó lelkiállapot ecsetelése minden bi
zonnyal az írói megfogalmazás számlájára írható. 

A 4. folio méretében megegyezik az első kettővel, a „tinta" színében azonban eltér. A ám: Kufs
teintói Munkácsig tartó út folytatása. A tinta színéből és „minőségéből" következtetve későbbi betol
dásnak tetszik. A többi jegyzetet sötétbarnás-fekete színű „tintá"-val rótta a papírra a szerző. Kitet
szik, hogy az első folio szófukarságával szemben a szöveg itt lazább-oldottabb, az eddig többé-kevésbé 
dátum- és helynévrögzítésre, valamint a foglyok és a kísérő tisztek, katonák nevének följegyzésére szo
rítkozó „előadásmód" majdnem elbeszéléssé tágul, „Schlagwort"-szerűen hol „egy rendes ánglus ízlésű 
kert" élménye rögzül a papírra, hol egy anekdotikus-pajzán mozzanat lesz majd a későbbi kidolgozás 
alapja, hol azt tudhatjuk meg, hogy a rabok színházat nézhetnek. 

Az 5. folio az Út Munkácsra címet viseli, 1800. augusztus 25-ével zárulnak a szűkszavúan rögzített 
események, a vándorút véget ér, a rabok éppen belépnek a fogság utolsó állomásképpen számon tartott 
munkácsi várba. Az 5. folio rectorjára írt szöveg is irónnal került először a papírra, legalább is a folio 
felső részén A Keresztes helynévvel bezárólag, a folio alján az augusztus 24-25-i eseményeket rögzíten
dő szintén ironnal írt betűk nyomai fedezhetők föl. A hasonló „tinta", az azonos papírméret alapján a 
negyedik és az ötödik foliot az események folyamatos rögzítésén túl is összetartozónak véljük. Az ötö
dik folion elég sok a javítás, az „orvossággal éltem" - mondat későbbi betoldás. Az írásmódot és rész
ben a tinta „erősségét" nagyrészt meghatározza, hogy Kazinczy irónnal fogalmazott szöveget irt át. Az 
ötödik folio verso ja üresen maradt. A munkácsi „élmények" lejegyzését hiába keressük ebben a gyűj
tésben. Ha egyáltalában ilyen módon jegyezte volna föl, akkor azok elkallódtak, de másutt lelünk föl
jegyzéseket a munkácsi esztendőről. Ennek a folionak jobb felső sarkából egy kis darab hiányzik, 
ugyancsak hiányoznak a folio széléről miliméteres darabkák. A foliokat átvilágítva érdekesebb, „per
döntő" vízjeleket nem találtunk. Az első, a második, a negyedik és az ötödik fólión hosszanti irányba 
futó csíkokat láthatunk. Ugyanilyen a vízjele a Cserey Farkas számára adott kötetke lapjainak is. 

A hatodik folion könyből kitépett metszet túloldalára írt szöveg. Jakab Elek több helyen amúgy is 
pontatlan szövegközlései ennek a folionak leírásában a leginkább énkényesek, nem tartja be a szöveg 
sorrendjét, rövidít stb. Mindenekelőtte a folio tartalmának ismertetéséhez fognánk, utalunk arra, hogy 
az e fólión található formájában ismeretlen; de változataiban többször közölt írásról van szó. Előbb 
Bodó Lajos adott közre válogatott darabokat Kazinczy Ferenc apró jegyzeteiből (Kazinczy Gábor ha
gyatékában voltak ezek még akkor fellelhetők), 2 2 tartalmilag a hatodik folio anyagát adták, tehát a 
börtönévek „kronológiája". Ennek változatát találta meg Busa Margit a Jászóvári Könyvtárban. 2 3 Ez 
is Kazinczy-autográf, csak éppen bővebb, részletezőbb. Nem tudjuk, hogy Bodó Lajos közölte-e pon
tatlanul Kazinczy rabsága diáriumát, vagy valóban rövidebb variánst adott közre. Különféle helyekről 
kerülnek elő azonos tartalmú vagy hasonló jellegű Kazinczy-kéziratok. Kazinczy még apróbb jegyzeteit 
is másolgatta, egy nagyobb műbe való esetleges beillesztés szándékával rögzítette, bővítette ki, sokszor 
leveleihez mellékelte kéziratait. A „rövid jegyzések" hatodik foliója valószínűleg az első följegyzése 
ennek a kronológiának. Három különböző tinta különböztethető meg. Az első alkalommal a metszet 
hátlapjának közepére írt Kazinczy, ezután e rövid följegyzés alá rótta a kufsteini útig történteket, 
majd, miután már másutt nem akadt hely, a Kufsteintói a szabadulásig eltelt időszak néhány állomását 

22Vö. a 7. sz. jegyzetben i. m. 
Vö. a 10. sz. jegyzetben i. m. 
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rótta a legfelső részre. A legfelső írás tintája kissé elmosódott, de az olvasás nem okoz nagyobb problé
mát. Míg az első-rtásodik foliora írt szöveg keltezéséül az 1800-as esztendőt, a negyedik-ötödik folio 
szöveg lejegyzésének időpontjául a munkácsi fogság napjait jelölhetjük, itt csak a középső mondat le
írása teljesen bizonyos, az alsó részre írt kézírás talán Kufsteinből származik, de a fogság utáni följegy
zés sem kizárt, a felső rész kézírása egészen bizonyosan a fogságot Követő évekből. Az alábbiakban szö
veghíven adjuk a hatodik foliora írt szöveget: 
„1800. Jún 30dikán Kufsteint elhagyám, 's megtévedésből Prágának, onnan vissza Cremsnek vitettet-
tem, 's Munkácsra Auguszt 25dikén értem. Ott tíz holnapig 's három napig szenvedvén, Júniusnak 28-
dikén, 1801. Szmethanovics Károly barátommal és Laczkovics Lászlóval szabadon eresztettem. Sic me 
servavit Apollo. - 2 4 

Jucunda memoria malorum praeteritor [um] 
Cicero 2 S 

Szenvedtem Decemb. 14dike olta 1794-ben 
Júniusnak 28dikáig 1801ben 2387 napig 

Kazinczy Ferencz 
brünni fogságában, Mart 4d 1798 

Budára értem, 19Xbr. 1794. el onnan 27. Septb. 1795. a' Spielbergi vár' alsó foglyukaiban a' 14dik 
NSiS alatt; 1795nek 7dik Octob. ólta 21d Decemberig; - az 1° NBIi alatt 1796nak 21d Januáriusáig; 
- a'Brünni fenyítőházban az lS Ni alatt 1796nak 2 [2] 1 Jan ólta 1798nak utolsó Júniusáig; - a' 6d 
N = alatt 1799nek 8dik Martiusáig; honnan ekkor nap a' 9dik szám alatt lévő rekeszbe vittek, mi on
nan 1799nek 22d. Júniusán Kufstein felé indítattam." 

A kronológia és a följebb említett vázlatos napló együtt adta a Fogságom naplója alapanyagát; eze
ket bővítette ki dokumentumértékű önéletrajzzá. Ezt a tételt erősíti, hogy Jakab Elek együttlelte az 
anyagot. Legfeljebb az ingathat meg álláspontunkban, hogy Jakab Elek közlését végezve, ezt írja: „Ka
zinczy Gábor ezeken kívül még igen sok érdekeset gyűjtött ott [ti. a hagyatékban. G.I.] össze, a mi 
nagynevű rokonának ez időbeli életére és fogsági szenvedéseire vonatkozik. Úgy látszik, eredeti levelek
ből és hivatalos írásokból egy teljes oklevélgyűjteményt akart rendezni s magyarázó jegyzetekkel kiegé
szítve kiadni; mert sokat sajátkezűleg már tisztázott és időrendbe is szedett, sokhoz Kazinczy F. né
mely felvilágosító jegyzéseit adta, némelyiket ő maga világosította meg. Nyolc-tíz ívet tenne az így 
összeállított e célra használható kis gyűjtemény, melyből még csak a legfőbb mozzanatot, Kazinczy 
F-nek Munkács várából megszabadulását említem meg." 2 6 A továbbiakban ennek körülményeit beszé
li el Jakab. 

Jakab Elek nem tudhatta még, hogy Kazinczy Ferenc hagyatéka részletekben jutott el Kazinczy 
Gáborhoz. Kazinczy Gábor valóban tervezte a hagyaték teljes rendezését, sőt, nagyrészének kiadását is, 
amelyet a Magyar Tudós Társaság, illetve később az Akadémia nem tudott vállalni. De bizonyos tema
tikai rendet már Kazinczy Ferenc is kialakított, annak ellenére, hogy könyvtárát két ízben is el kellett 
adnia anyagi szükségből, és bizonyos könyveiben értékes bejegyzések voltak fogsága hétköznapjaira 
nézve. Továbbá kéziratai sem maradtak meg birtokában teljes számmal, különböző barátok hagyatéká
ból bukkantak föl, ületve - jobbik esetben - eleve közgyűjteményekbe kerültek. A fogság történeté
re vonatkozó anyaggyűjtést tehát már Kazinczy Ferenc megkezdte, bizonyos följegyzések másolását 
úgyszintén (mint ezt a hatodik folio esetében láttuk). Kazinczy Gábor csak folytatta ezt a munkát, 
melynek hasznát Kazinczy Gábor életében elsősorban a Kazinczy Ferenc pályáját megrajzolni szándé
kozó Toldy Ferenc látta. Tehát a hagyaték csoportosítása is Kazinczy Ferenc kezdeménye, különös 
gonddal jegyezte föl, gyűjtötte a fogságra vonatkozó uokumentumokat. Ezúttal nem csupán azért, 
mert élete egy korszakának dokumcntumail ii^en módon akarta prezentálni, hanem azért is, mert 
arra törekedett, hogy a majdan megírandó műre a tárgyilagosság, a hitelesség, a közvetlen élettapasz-

2* Horatius Szatírái I, 9, 78. 
2 5 Az egész mondat pontosan: ouid, si etiam iueunda memoria est prateritorum malorum? CI

CERO. Definibus malorum et bonorum II, 32, 105. 
2 6 1 4 . sz. jegyzetben i. m. 
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tálat legyen a jellemző. A „rövid jegyzések" és a Fogságom naplója között mintegy huszonöt esztendő 
telt el. Hogy Kazinczy önéletrajzot írjon, abban a „tanítványok" ösztönzése mellett a nagy irodalmi 
példaképek hasonló gesztusai is szerepet játszottak. Viszonylag korán tanulmányozhatta Rousseau Val
lomásait, továbbá Franklin Benjámin önéletrajzát, majd az 1810-cs esztendőkben jutott tudomására 
Goethe Dichtung und Wahrheitja (1811-ben jelent meg első, rá egy évvel második, majd 1814-ben har
madik része), amely végül is ízlésének és érdeklődésének, szándékának és tehetségének a megfelelő 
mintát adhatta. „Az életrajzírás legfőbb feladatának [...] - írta Goethe önéletrajza előszavában - azt 
látom, hogy az egyént kora viszonyai közt ábrázolja, megmutassa, miben gátolja, miben segíti őt a 
nagy egész, hogyan alakítja ki magában mindezek hatására a világról s az emberről alkotott képét, 
s hogyan tükrözi ezt ismét vissza, ha művész, költő vagy író." 

Kazinczy előtt több lehetőség kínálkozott önéletrajzai formába öntésére. A talán legvonzóbb példa: 
Rousseau-é, aki önmagát igyekezett adni, érzéseinek kifejlődését, a világnak énjében való tükröződését, 
érzékeny előadásban, szubjektív-elfogultán, kíméletlenül, őszintén, kissé tetszelegve is ebben»az őszin
teségben. A másik: Goethéé, akinek célját följebb olvashattuk. Toldy Ferencék az előbbi megoldást 
várták, Kazinczy az utóbbit adta, még akkor is, ha Toldy kedves sürgetésének végül is számottevő 
szerepe volt az önéletrajzok megszületésében. „Arra kérlek - írta Toldy - , folytasd azt úgy, mintha nem 
a velcd-élőknek írnád, hanem a jövendőségnek. Többet fogsz így mondhatni, s kevesebb elfogódottság
gal. [...] Mert el lehet-e most mondanod fogságod történeteit, midőn még élsz?" 2 8 Toldyhoz kapcso
lódva, látszólag mellékesen megjegyezve nem sokkal utóbb közölte Kazinczyval Toldy, hogy a Tudo
mányos Gyűjtemény cenzora törölt a valójában ártatlan Pályám emlékezetéből.29 

Kazinczy Ferenc levelezéséből értesülünk, milyen iramban, a feltoluló emlékek (és a sürgető bará
tok) ösztönzésére milyen hevességgel vetette papírra küzdelmes pályája krónikáját. Ám anélkül, hogy 
lemondott volna volna a stílus választékosságáról és eleganciájáról. E szempontból fontos, Guzmics 
Izidornak küldött, 1829. január 8-i levélben olvashatjuk: „Fele életemnek kész, a' másik fele készen 
lesz Februáriusban. Biographiai jegyzéseimet lehoztam, mert Szemere körül akarám azt dolgozni. 
Hiszed e, édes barátom, hogy eggy hetvenesztendős ember egy holnap alatt hetven ívet írhasson-be? 
's nem papírosról papírosra, hanem alkotgatva s tisztongatva. Ha ezekhez veszem, a' mit el kell hány
nom, elmondhatom, hogy miolta itt vagyok, írtam száz ívet." 3 0 Kazinczy ekkor Pesten tartózkodott, 
részt vett az akadémiai üléseken. Valóban bámulhatjuk az idős író munkabírását, hiszen önéletrajza 
írása közben még naplót is vezetett mindennapjairól, és betegsége sem gátolta abban, hogy részt ne 
vegyen a társasági életben, színházba járt és így tovább. 

A Pályám emlékezete lendületéből futotta a Fogságom naplójára is. Az 1828-as esztendőt tarthat
juk a Fogságom naplója ma ismert legteljesebb, ún. Toldy Ferenc-féle változata leírása évének. Ugyanis 
a Toldy Ferenc által készített vagy készíttetett másolat végére Toldy ezt a rövid magyarázatot fűzte: 
„Leírám Pesten, September 17-kén 1831 délben végezve az utolsó sorokat, Kazinczy saját kéziratából, 
mellyet még 1828d észt. tett le nálam, azt nyilatkozván, hogy tartsam meg, s ha azt az ő halála után 
úgy találom, hogy gyermekei ezen irományt meg tudják becsülni, adjam azoknak által." 3 1 Más kérdés, 
hogy a Fogságom naplója eredeti kézirata visszakerült a családhoz és onnan talán Kazinczy Gáborhoz. 
Itt nyoma veszett, 1869-ben még megvolt. Toldy Ferenc megjegyzésének hitelességét részben a Fogsá
gom naplója egyes kitételei támasztják alá (pl. az 1795. február 4-i naplójegyzet): „Bár maradékim lás
sák, mit nyerhet az ember, ha szépen tud írni, mit nyer, ha úgy gondolkozik, amint illő." Részben az 
a gesztusa, amely a Budai papírosaim címmel ellátott kéziratcsomó elé íratott előszót. Szintén tanúság-
tételnek szánta az ide gyűjtött dokumentumokat, hasonló céllal, mint amellyel Toldynak átadta a 
Fogságom naplóját. Idézzük az 1821. július 18-án kelt előszót a Budai papirosaim elől: 

„Kérem gyermekeimet, hogy ezt szerentsétlenségem emlékezetére tegyék-be Famíliái Levelink' lá
dájába. Én második Kazinczy vagyok, a' ki lánczot viseltem, de Péter, a' Nagyatyám nem hallá magára 
kimondatni a' halálos ítéletet, mint én: 's én kétszer, tudniillik a' Királyi Tábla' Deputatiojáét 1795. 

27RÓNAY György fordítása, GOETHE, Johann Wolfgang, Életemből. Költészet és valóság. Bp. 
1965.11. 

2SKazLev XX. 469. 
2 9 Uo.550 . 
3 0Uo.XXI. 2. 
3 1 A 6. sz. jegyzetben idézett kézirat első részének végén. 
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Május' 8dikán, a' Septemvirátusét Május' lódikán, mellyet osztán, a' Grationális' felolvasása Június 
első' napján követett. A' háborgás idején a' nem-félénk, a' maga ártatlanságába bízó könnyen tesz olly 
lépést, a' mi más időben véteknek nem vétetett volna. Hogy illy szerencsétlenség legkésőbb maradéko
mat se érje, ez az, a' miért a' szent Peprómene előtt könyörgök. Áldás rajtatok fiaim, lyányaim, unoká
im, ha hívek lesztek ahhoz, a' mi szent." 3 2 

Kazinczy hív maradt ahhoz, ami szent, az a mód, ahogy a „rövid jegyzésektől" a Fogságom naplójá
ig eljutott, ezt bizonyítja. Munkácsról több kézirattal tért haza. Minthogy Munkácsra menet találkoz
hatott családja tagjaival, nem tudjuk, mit bízott rájuk, mit nem; s azt sem, hány könyvet sikerült más 
úton-módon hazajuttatnia fogságából. Az azonban bizonyos, hogy hazatérve már viszonylag tetemes 
anyaggal, dokumentummal rendelkezett börtönéveire vonatkozólag. Hazaérve, párhuzamosan az önálló 
élet megteremtésére tett keserves kísérleteivel, örökrésze megszerzésével, az osztályegyezségekkel, végig
gondolta életét és lehetőségeit, irodalmi és irodalomszervezési elképzeléseit. Első döntései közé tartozott: 
pályája további fordulóiról naplót vezet. Jó néhány esztendőre szóló diáriuma maradt ránk. A század ele
jén közreadták ezeket, bár a Kazinczy-kutatás e közléseket sem hasznosította a kellő mértékben. Csu
pán Váczy János hivatkozott rájuk töredékben maradt terjedelmes monográfiájában. Kazinczy fordítá
sai, művei rendezésekor, átdolgozásakor elő-elővette régebbi megmaradt írásait, gyarapodó levelezésé
ben kitért terveire, az addig végzett munkára. Volt benne valami a szenvedélyes gyűjtőből, aki minden 
új szerzeményt, jegyzetet azonnal rangsorolt, megkeresvén optimális helyét a gyűjteményben. Talán 
ezért volt kiválóan alkalmas levéltárosnak is. A jól rendezettség, átgondoltság, megtervezettség jelle
mezte tevékenységét. Hogy a fogságra vonatkozó följegyzéseit nem emlegette, arra jó oka volt. Mind
azonáltal mégsem tért ki bizonyos információk elől; nemcsak a fogság idején olvasott könyvekről em
lékezett meg. Magához vette például a fogságból a családtagoknak küldött (kicsempészett) leveleket, 
különféle visszaemlékező följegyzéseket készített, anyagokat csoportosított. A fogság idején írt verse
ket (inkább töredékeket) azonban nem fejezte be, csupán lemásolta különböző irat,,csomók" részére. 
Hagyatékában jó néhány ilyen tervezett költemény- és fordítástöredék ötlik szemünkbe, két- és négyso
ros versikék, epigrammaszerűek és egy nagyobb szabású óda vagy elégia kezdősorai. Emlékezete ébren 
tartásához természetesen ez is hozzájárult, s még inkább az, hogy levelezett a munkácsi fogoly társsal, a 
bécsi jakobinussal, báró Riedele Andrással. 

Már egy 1803-as levelében szembesült fogsága emlékezetével: vallásosságának természetét fejteget
ve, idézi föl börtönben tanúsított magatartását. „Vigyáztam, hogy a' halál és a' carnificina' instrumen
tumai, mellyek szemem előtt voltak, és a' mellyek láncza lábamon és kezemen csörgött, az Igaznak 
keresésébe ne egyveledjenek".34 Ez az etikus magatartás aztán a továbbiakban meghatározólag hat 
börtönévei felidézésekor. 1803-ban erre többször is sor kerül. Jelképi erővel akkor, amikor Csokonai 
Vitéz Mihálynak elküldi Kufsteinban lapozgatott Sulzerét, egyben utalva arra, hogy Batteux-jét a bör
tönben elhunyt Szentjóbi Szabó Lászlónak adta,35 majd mást arról tudósít, hogy a Kamarának ismét 
fizetnie kell, jóllehet börtönévei költségeire már 1068 forint 50 krajcárt kifizetett.36 

Amikor könyvtárát el kell adnia, akkor egyes könyvekbe beleírja a szerzőt, a fordítót - vagy e 
könyv más nevezetességét. így 1807. január 16-i keltezéssel olvashatjuk a Gessner-kötetben Kazinczy 
kézírását: milyen körülmények között fordíthatta a svájci idillszerző kedvelt műveit: „nem volt soha 
szabad írószerszámot tartanunk. Egyedül Budán nézték el ezt." Reggel három órakor ébredt, hogy dol
gozhasson.37 Ugyanebben az esztendőben Csehy József augusztus 19-éről küldött Kazinczynak Brünn-
ből levelet: „Voltam fenn a Spielbergen is. Kies ellátása van, de belseje elég szomorú. Még nem volt 
módom megtudni, ha a Status foglyai közt nincs e hazánk fiaiból valaki?38 Nem maradt ránk Kazinczy 

3 2MTAKKt. M. irod.Rui 2-r. 21. sz. 
DÉKÁNI Kálmán, Kazinczy Ferenc följegyzései 1803-1805. ItK 1902. 191-206, 336-350, 

495-502. Uő. „Széphalom és házi dolgaim". Uo. 1904. 231 - 2 3 3 . Uő:Kazinczy Ferenc ,J)iáriuma" 
Uo. 1905. 195-206, 327-346. 

34 KazLev 111,35. 
Uo. 33. Vö. még: PAP Károly, Egy irodalomtörténeti ereklye. EPhK 1912. 553-554. 

36KazLevlll. 96. 
37Kazinczy Ferenc jegyzete 1807-ből. Vasárnapi Újság 1869. 267. 
38KazLevV. 127. 
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válasza, és csak elképzelhetjük a széphalmi költő megrendültségét, hogy ti. miféle emlékeket ébreszt
hetett benne Csehy József közlése. Szeptember 27-éről keltezve olvashatjuk az ifjú katona reagálását: 
„Más nap leveled vétele után, 20d Sept. fel mentem a Játék hegyre, 's reá ösmertem, leírásod után 
mind a gödörben lévő' ablakokra a középső sorban, mind pedig a föld szint lévő kaszárnya szobára..." 
S ha más nem, akkor a közlés és Csehy tényszerű beszámolója elgondolkodtatta Kazinczyt: vajon nem 
kellene-e, a „rövid jegyzésekénél bővebb formában, elbeszélni a történetet. Csehy leveléhez kommen
tárt fűzött, amely beleillenc a Fogságom naplójába is: „A' gödörben voltam a' 4. nrus alatt 8ber 7dike 
olta 1795 Decemb 21dikéig. Földszint a' szeglet szobában, mellynckajtaja a' folyosóra nyílt Januar 
21dikéig és így épen egy holnapig. Akkor a' javító házba vittek mindnyájunkat, de status rab character-
ben, a' koppantóval lyukat fúrtam az ajtón hogy kilássak a' folyosóra."39 1809. április 21-én Cserey 
Farkassal közölte kufsteini, prágai „élményeit". A Rumy Károly Györgyhöz eljuttatott és magyar 
fordításban ismert nagyon fontos önéletrajzi levél (1809. november 30.) sem mellőzi a fogság éveit, 
sőt, néhány eddig nemigen emlegetett önéletrajzi adalékkal is szolgál.40 Ezek az adalékok részben alá
támasztják, részben kiegészítik azt, amit eddig a fogságévekről tudtunk. Tőmondatokban értesülünk 
arról, hogy a börtönökben Kazinczy milyen betegségeken ment keresztül; hogyan segítette - pénzzel 
is - társait; kik voltak azok a franciák, akikkel együtt raboskodott; mikor jutottak könyvhoz, írószer
számhoz. „Gyertya, kés, írószer s újságunk nem volt. Utóbb már könyveket sem volt szabad venni." 
Ezzel szemben a következő mondatban így ír Kazinczy: „Nekem mégis majd 300 darabom volt." Az 
első pillanatban felkapjuk fejünket: hogyan volt ez lehetséges? A levelezés alapján kételkednünk kelle
ne ebben a számban; sem a sárospataki főiskolai könyvtárból, valamint más, tudományos közkönyvtár
ból sem került elő annyi Kazinczy által olvasott-használt könyv, amelynek fő ismertetőjele, hogy 
Kazinczy a könyv első lapjára vagy előzéklapjára beleírta (rajzolta?): hol és milyen körülmények kö
zött volt a tulajdonában. A már említett Sulzer-kötet (Csokonainak küldte) mellett pl. Herder .Zerstreu
te BIStter c. könyvének két kötete bukkant így föl, 4 1 Gessner mellett tudunk Winckelmannról, mint 
olvasmányról. A Kazinczy-könyvtárjcgyzékek alapján a még összeszedhető kötetek átvizsgálása nyilván 
közelebb hoz a kérdés helyes megválaszolásához. Addig legfeljebb úgy fogadhatjuk el Kazinczy állítá
sát, hogy 2387 nap alatt volt a kezében háromszáz kötet és nem egyszerre. A Rumyhoz küldött levél
ről még annyit: a Pécsi Naplóban közölt levélhez lábjegyzet járul: „E levél záradéka Kazinczy kívána
tára dr. Rumy György által meg lőn semmisítve." Csak sajnálhatjuk, hogy a munkácsi esztendő króni
kája elmaradt, s még ki tudja, miféle bizalmas (és érdekes) közlés lett a lángok martaléka. 

Nem tudjuk pontosan, hogy a RELIOUIÁK egyéb kéziratai mely időből származnak: mikor másol
ta ki a győri kalendáriumból a megfelelő sorokat, mikor jegyezte föl az elítéltek adatait (s főleg: kitől 
szerezte be?). Különböző időszakokból, különböző kéziratcsomókban bukkanunk rá a fogság epizód
jainak egy-egy dokumentumára. Egy kései adat szerint Fesslert olvasva jegyzeteli ki, kommentálja az 
őt érdeklő részleteket, máskor egy könyvküldeménnyel jelzi, hogy állandóan küszködik a 2387 nap 
emlékével. 

A Fogságom naplója felé vivő út döntő állomása az 1810-es esztendő. Ekkor történt valami, ami 
„nyílt" színvallásra késztette Kazinczyt. Nem szólhatott egészen úgy, ahogy szerette volna, különös
képpen nem azokban a megnyilatkozásokban, amelyek nem a legszűkebb baráti körben (baráthoz cím
zett levélben) hangzottak el. Mégis, a sorok közé rejtve, az adatok csöndes erejét sugározva, vitába 
szállt a hamisítási, félremagyarázási kísérlettel. 1810-ben jutott el Kazinczyhoz Szirmay Antal Jacobi-
norum Hungaricorum História (A magyar jakobinusok története) című műve. 4 2 Felindulását, tépelő
dései, ingerültségét pontosan fejezi ki egy 1810. áprilisi levele: „Die Schrift des Hofraths Szirmai Antal 
macht mir saure Mühe". 4 3 Három ívnyi latin megjegyzést fűzött a műhöz, amelyben feltárta tárgyi hi
báit. Szirmay úgy véli - folytatja Kazinczy - , hogy hazugságai segítségére lehetnek. Óvatosnak kellett 
lennie, semmi olyasmit nem mondhatott neki, amelyből kellemetlenség származhatott volna. „Ha úgy 

3 9 Uo. 172. 
4 0 U o . VII. 110-116. 

OSzK Kt Oct. Germ. 10. A könyv Eötvös József tulajdonában is volt. 
A Szirmay-kéziratnak és Kazinczy megjegyzéseinek pontos közlése, egyéb hasznos informáci
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írtam volna - idézi Kazinczy a kézirathoz fűzött, nem egyszer ingerült megjegyzéseiben Szirmayt - a 
mint hiszek, bajt csináltam volna magamnak." Szirmay kéziratához Kazinczy nem győzött kiegészítő, 
helyesbítő, cáfoló jegyzeteket készíteni. Maga szerényen nyilatkozott azóta forrásértékűvé vált és óva
tosságában is nem csekély merészségről tanúskodó javításairól: „Nem bocsátkozom én is az olly titkok 
felfedeztésében, a' mellyeket a' kinek helyén van az esze, hallani sem akar: de legalább a' historicumot 
úgy adom elő, a' mint történtek." 4 4 Erőteljes szavakkal bélyegzi meg Szirmay történetírási „módsze
rét: „Jaj úgy az emberiségnek, ha történetei a' szerint jegyeztetnek fel, mint méltóságos udvari con-
siliarius Szirmay Antal úr cselekvék ez írásban! Úgy ennek történetei, a' miket olvasunk, nem egyéb 
mint akart és nem akart hazugságok szövedéke." 4 5 Kazinczy feladatának érzi a hazugságok cáfolatát, 
a tévedések helyreigazítását. Ezért kezdi el az adatokra, a nevekre, a dátumokra szorítkozó kiigazítá
sokat; ezért helyesbíti a durva hamisításokat, az elírásokat. Jellemző mozzanat: Szirmay mindegyik el-
fogottról ír néhány sort, Kazinczyról is. Kazinczy mindegyik jakobinus jellemrajzát kiteljesíteni, ön
magáról azonban csak annyit jegyez meg: „Én magam születtem Ér Semlyént, Biharban. 1759. oct 27-
dikén." A Rumyhoz intézett levélből, megjegyzéseiből roppant indulatot és felháborodást vélünk kiol
vasni. Szinte sokkolta féltve őrzött múltjának bemocskolása karriervágyból történő történethamisítás
sal. Talán Szirmay kéziratának végigolvasása ébresztette föl benne az akaratot, hogy maga adjon számot 
a 2387 napról és arról, ami azt megelőzte; hogy szerepét tisztázza önmaga és családja, valamint a „bol
dog kevés" kiválasztott előtt, aki majd ezt a nyilvánosságra ki tudja, mikor hozható pályaemléket kéz
be veheti, lapozgathatja. Egyáltalában, az utókorban nem rögzülhet Szirmay Antal őszintétlen írása, 
szükséges, hogy egy szemtanú, egy koronatanú vallomása igazítsa helyre az egyoldalúságokat. Talán 
már 1810-1811-ben, amikor Szirmay Antal kéziratával bíbelődött, gondolt arra, hogy őmaga fogja 
megírni fogsága históriáját. Méghozzá olyképpen, hogy abban egy nemzedék, egy „irány", egy válasz
tott sors jellegzetességei legyenek felismerhetők. 

Mindenesetre kéziratos hagyatékában ezután találkozunk jegyzeteinek tematikus összeállításával, 
kommentárokkal, a már idézett „előszóval", egyéb, a jakobinus mozgalmat illető följegyzésekkel, inte
lemszerű olvasási utasításokkal. Közben a Hatalom is - folyamatosan -gondoskodott arról, hogy az 
egykori státusfogoly ne érezze túlságosan jól magát. A kiszabadulás pillanatától még sokáig jelentkez
tek, többnyire pénzügyi követelésekkel, amelyek jogtalanságához nem fért kétség. 1816. április 16-án 
kézbesítették Kazinczynak a levelet, hogy ismét fizessen be az államkincstárnak 496 forintot, mert az 
előző számítás „hibás calculuson épült".46 Hogy szem előtt van, azt egy másik eset is Kazinczy értésé
re adta. Egy jóakarója meghallotta, hogy az amúgy is anyagi gondokkal küszködő költőtől a fiskus 
pénzt követel. Ez az ismeretlen jóakaró osztozni akart a teherben. „De a' postán feltörték a' levelet, 
's a' levél üresen jött." 4 7 De minden jó, ha jó a vége: erdélyi útjából visszajövet Kassán valaki a kassai 
kereskedő Fried Sámuel úrnál letette Kazinczy számára a szükséges 500 forintot.48 

Időközben Kölcsey Ferenc egy levelének hatására Kazinczy nekikezdett önéletrajza írásának. 
„Az Uram öcsém utolsó levele engem arra bírt, hogy életemet megírjam. Hozzá fogtam azonnal..." 
Felvázolja a Pályám emlékezete egyes nagy fejezeteit, majd így folytatja: „Fogságom eggy nagy hézag 
lesz; mert azt nem illetem." 4 9 Mindazonáltal nem szűnt meg Kazinczy foglalkozni a fogság éveivel. 
Vissza-visszatért Szirmay írásához. Benda Kálmán is utal erre: „Évek múlva is elő-elővette Szirmay 
kéziratát, megjegyzéseit kiegészítette, újakkal tetézte, - bár nyílt szóval végül nem mert előállni." 
Mindenesetre hallgatott ez évekről, vagy titokban melengette csak a tervet, hogy a helyesbítésen túl, 
Szirmay Antallal kimondatlanul is vitatkozó krónikáját adja életrajzából hiányzó hét évének. 1823-tól 
érezhetően enyhült a politikai légkör, a nemzeti művelődési törekvések a megvalósulás felé tartanak. 
Kazinczy Ferenc rokonszenvező tanúja Széchenyi István kezdeményeinek. Jóleső érzés töltötte el: 
ott a dokumentum a Széchenyi Istvánhoz küldött verses episztolában. Toldy Ferencnek írt önéletrajzi 
levélben olvashatjuk: „Szenvedtem Budán, Brünnben, Kufsteinban, Munkácson. Sententiám nyomtat-

4 4 U o . VIII. 207. 
45BENDA,i. m. 354-355. 
*6KazLev XIV. 187., 203. 
4 7 U o . 260. 
4 8 Uo.449 . 
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va van. Nem kell szégyenlenem azt." s o Toldy Ferenc késztetése nem érte készületlenül. Megvolt az 
anyaga a részletesebb kidolgozáshoz. Hihetnők, szinte várta a. felszólítást. Ögy vélte, hogy Toldy 
Ferenc az ítélkező utókor nevében kérte föl a tanúságtételre. Föl kell tehát mutatni a „maradék"-nak, 
amelytói egy epigrammája bizonysága szerint áldást remélt, amit megélt, egy sokat próbált élet legke
servesebb és mégis „borzasztólag szép" szakaszának tanulságait. A „rövid jegyzések" alapján így kere
kedett ki a mű, a Fogságom naplója. 5 1 

Hima Gabriella 

AZ EGZISZTENCIALIZMUS ÉS KOSZTOLÁNYI 

Kosztolányi költői indulásáról, pályájának fordulatairól s minden szakaszáról viszonylag bőséges 
adattal rendelkezünk. Barátaival, családtagjaival folytatott levelezéséből az utóbbi időben több darab is 
nyilvánosságra került. Mindebből tudjuk, hogy a Bácska provinciális világából 1903-ban a fővárosba 
érkezett fiatal újságíró azonnal a magyar szellemi életet meghatározó erővonalak örvényébe kerül. Mi
vel katolikus neveltetése a természettudományos műveltségű Kosztolányi-családban inkább formális, 
mintsem tartalmi volt, mindezen irányzatokat meglehetősen szabadon, nyitott szellemmel fogadta be. 
A családi és művelődéstörténeti háttérről, Szabadka századfordulói szellemi életéről s a szabadkai pol
gárcsaládok életmódjáról számos tanulmány részletes leírást ad, ezekre itt nem térek ki.1 Inkább azok
ra a körülményekre igyekszem felhívni a figyelmet, amelyek az induló Kosztolányi tájékozódási lehe
tőségeit valamilyen oknál fogva sajátossá tették. 

Első egyetemi éve alatt Pesten rengeteget tanul, legendás nyelvismeretének2 alapjait most rakja le, 
ellentétes filozófiai és irodalmi olvasmányok hatása alá kerül, hol rajong, hol hitét veszti. Világképe 
azonban nem ezek befolyására, legfeljebb ezek ismeretében, de öntörvényűén formálódik, jellemzően a 
maga társadalmi rétegének gondolkodására, ugyanakkor attól a maga egyéni adottságainak és életútjá
nak megfelelően, különbözve is. Egyik legtöbbet emlegetett olvasmányélményét, Schopenhauert azon
ban nem itt szerezte, hanem még otthonról hozta. Schopenhauer pesszimista történetfilozófiája, mely 
a történelemtől megtagad minden értelmet, s a fejlődést, haladást látszatnak nyilvánítva, a vak, ösztö
nös akaratban látja a világ lényegét, mély és tartós benyomást gyakorolt rá. Nemcsak Babtiscsal szem
ben védi meg a nagyrabecsült filozófust, de még a bécsi egyetemen, ahol első pesti egyetemi éve után 

5 0 Uo. XX. 193. 
5 1 Az utóbbi időben Szilágyi Ferenc foglalkozott Kazinczy életével, életrajzával. Kiadatlan ön

életrajzi részleteket is felhasznált Sophie cimű „levélregényé"-ben. Bp., 1984. Tudomásunk szerint 
a kiadatlan önéletrajzokat is feldolgozza egy jelenleg szerkesztés alatt álló, de általunk nem ismret 
munkában. A Kazinczy-hagyaték történetét egy szövegkiadás is gazdagította, amelyet már csak re
gisztrálni tudunk, minthogy dolgozatunk befejezése után jelent meg: Kazinczy Ferencné Török Sophie 
levelezése. S.aJ.: V. BUSA Margit. Győr 1986. 

*KISS Ferenc. Az érett Kosztolányi. Bp. 1979.; RÖNAY László, Kosztolányi Dezső Bp. 1977.; 
DÉR Zoltán, Rónay László, Kosztolányi Dezső. Üzenet 1978/1-2.; HELLER Ágnes, Az erkölcsi 
normák felbomlása. Bp. 1957.; BÓKA László, Kosztolányi Dezső. Vázlatok egy arcképhez, in Arc
képvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962.; NÉMETH G. Béla adja a legalaposabb és leghitelesebb elem
zést arról a művelődés- és társadalomtörténeti háttérről, mely a bácskai városban a gyermek és ifjú 
Kosztolányit körülvette, és amely az ifjú költő mentalitását döntően befolyásolta. A románcostól 
a tragikusig, in. Küllő és kerék, Bp. 1981. 

Kosztolányi csaknem valamennyi európai nyelven értett. Felesége így emlékezett erre vissza: 
„kitűnően beszélte a legtöbb nyugati nyelvet, franciát, angolt, németet, olaszt, jól tudott spanyolul, 
portugálul, sőt, románul is, keveset szerbül, latinul, ógörögben otthonos volt, de újságolvasás erejé
ig megbirkózott a svéddel, norvéggel, hollanddal is". KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Kosztolányi és a 
Pen Club válsága. It 1962. 209. 
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