
ENYEDI SÁNDOR 

KAZINCZY FERENC HÁROM ISMERETLEN LEVELE 
CSEREY MIKLÓSHOZ 

Kazinczy először 1808-ban értesül a jeles erdélyi közéleti ember Cserey Miklós
ról.1 Évek óta levelezett Kazinczy a másik Cserey vei, Farkassal, ő lesz az, aki 
felhívja a figyelmet jeles rokonára.2 Kazinczyt érdekelték az erdélyi állapotok, a 
kor erdélyi egyéniségei, s így érdeklődése még inkább fokozódott, amikor 
megtudta, hogy Cserey Miklós kinyomtatás céljából meg akarta szerezni Kazinczy 
egyik episztoláját. Két évvel később, 1810. augusztus 25-i levelében Farkas bővíti 
az információt: „Ezen Atyámfia valóságos succesora a szegény Wesselényinek, eö 
szól hozzá hasonló tűzzel Diaetakon, gyönyörű és ékesen szollo orator, tántorit-
hatatlan hiv az Igazsághoz és egy szóval eö csinál Diaetankon leg több jót és 
szépet, kevélj vagyok reá, hogy nevemet viseli..."3 

Sok évvel később, 1823. március 6-án a megismerés tapasztalata íratja Ka
zinczyval Cserey Miklóshoz az elismerést - akkor már egyik legközelebbi barát
jaként: „Boldog haza az, a hol olly fejek vágynak becsben, és a hol olly fejeknek, 
mint a Tiéd, mező nyittatik..."4 

Levelezésük Kazinczy 1831-ben bekövetkezett haláláig tart. Sok-sok levél váltja 
egymást éveken keresztül. De mikor is kezdődött levelezésük? A Kazinczy levelezés 
második pótkötetében közölnek egy előkerült, dátum nélküli Kazinczy-levelet, 
amelyet Cserey Miklóshoz írt. A szerkesztő a levelet 1808 augusztus végére vagy 
szeptember elejére teszi - tévesen. Ez a levél - tartalmából világos - 1816 után 
íródott, hiszen itt már hivatkozás van az ekkori szüretre.5 Az igazság viszont az, 
hogy Kazinczy több ízben jelzi, hogy készül írni Cserey Miklósnak, de ezt végül 
is csak 1811. január 29-én teszi meg, mint ahogy egy későbbi levelében írta, ez volt 
a „legelső megszólítás". De 1811-1813 között egymást sűrűn váltogatták a levelek, 
bár néha egyik-másik el is veszett, vagy pedig ideiglenesen útközben elakadt, ami 
akkoriban nem volt ritka esemény. Ilyenkor előfordul, hogy a másik a levelezés 
megszakítását gyanítja, holott egyáltalán nem erről van szó. Ezt bizonyítja 
Kazinczy 1820. február 4-én írt levele is: „Farkas irja, hogy te neheztelsz leveleid
nek válasz nélkül hagyása miatt. Én ugyan-ezt panaszomatom ellened. Meg nem 
tudnám magamnak magyarázni, honnan jöhet hogy egyszerre elhallgattál, mint 
Erdélyben némelyek mások; s elhallgatásodat nem egyedül azért sajnáltam, mert 
szereteted kevélységem volt, hanem azért is, mert Te vagy az a kinek leveleiből, 
az elsőn kezdve az utolsóig mindig tanultam, a miket senkitől mástól nem 
tanulhattam volna..."6 

1 1770 körül született, 1844-ben halt meg. Volt ítélő táblai elnök, majd guberniumi tanácsos. Teleki 
Sámuel erdélyi kancellár is nagyra értékelte. Levelei érdekes kultúrtörténeti vonatkozásokat tartalmaz
nak. Hírt adnak a kolozsvári színház gondjairól, tudós társasági próbálkozásokról, az erdélyi közélet 
eseményeiről. 

2 Kazinczy Ferenc levelezése, VI. k. 33. 
3 KazLev. VEI. k. 63.1824. sz. levél. 
4 KazLev. XVm. k. 279. 4173. sz. levél. 
5 KazLev. XXIII. k. (I. pótkötet) 161. 5748. sz. levél, téves keltezéssel; 463. lap, téves szövegmagya

rázat! 
6 KazLev. XVII. k. 49. 3823. sz. levél. 
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Ha gondosan végigolvassuk a két évtizedig tartó levélváltást, nem nehéz 
felfedezni, hogy a Kazinczy-levelezésbe nem került be minden levél, nyilván azért 
nem, mert egy része az idők folyamán elveszett, vagy még lappang. A Kazinczy 
levelezés XIV. kötetében7 olvashatunk egy Cserey Miklós levelet, amelyet 1816. 
december 20-án írt Illyefalváról. Ebben olvashatjuk többek között: „A mint meg 
örvendtem hogy tegnap, a hozzám érkezett levelek közül egyik Tölled jő, éppen 
ugy meg szomorodtam hogy mindgyárt legelső rendjeidből betegeskedésedet 
értettem..." Nos ez a levél az, amelyre hivatkozott Cserey - s amely nem található 
a közzétett levelezésben. S ha átnézzük a XIV. kötetet, azt láthatjuk, hogy 1816. 
november 4-i levél után a következő levélírási dátum november 8.! Az a levél, 
amelyre Cserey hivatkozott, november 5-én íródott; s máig is rejtély, hogy miért 
nem került közlésre már korábban. Kazinczy levelének a másolatát Jancsó Elemér 
professzor hagyatékában találtam meg, másolatban. Valószínűleg az Erdélyi 
Múzeum Egyesület kézirattárából másolta ki a „Törzsgyűjtemény 1801-1820" 
címmel ellátott aktacsomóból. 

Kazinczy élete alkonyán már kevesebb levelet írt - kevesebbet Cserey Miklós
nak is. 1830. február l-jén írott levelében8 Cserey méltatlankodva teszi hozzá: 
„Már 4 levelemre nem vettem válaszodat" - ami mögött megváltozott jóindulatra 
gyanakszik, holott Kazinczy már többször leszögezte: „higyj mindent, csak azt ne, 
hogy Erántad valaha megváltozhassam",9 s egy későbbi, 1830. december 27-én írt 
levelében felsorolva gondjait, megpróbáltatásait, mentegetőzve hozzátette: „Tu
lajdonítsd ezeknek hallgatásomat.'"" Mégis, ha a Kazinczy levelezés utolsó kötetét 
lapozzuk, amely az 1829. január 1.-1831. augusztus 20-a közötti leveleket tartal
mazza, tíz darab Cserey levéllel szemben csak három Kazinczy levél található. 
A jelentős eltérésnek valószínűleg az az oka, hogy Kazinczy válaszlevelei elvesz
tek, vagy ismeretlenek, lappanganak. 

A Magyar Tudományos Akadémia filmtárának anyagában a Kolozsváron 
készült filrnfelvételeken két olyan Kazinczy levél található, amelyet a szakiro
dalom máig sem ismer. Cserey Miklós 1831. február 12-én, Klitzen írott levelében 
olvashatjuk: „Ebben az orrában vettem egyszeriben két barátságos Leveledet; 
egyikre a közelebb múlt Hónapnak 21 két, másikra 30dikát látom jegyezve -, de 
tsudálkozom, hogy a későbbit is ily későre kaptam, mert gondosan kerestetem a 
postát."11 Nos, a jelzett két levelet is hiába kerestük eddig az utolsó kötetben vagy 
a két pótkötetben, viszont most éppen ezek másolatai kerültek elő az Akadémia 
film tárában.12 

Az elsőben jelzi a kolera közeledését, és még hisz a preventív intézkedések 
eredményességében. (Ma már tudjuk, hogy éppen az ő esetében a remény 
alaptalan volt.) A második levélben némi elégtétellel írja január 30-án, hogy 
következő nap indul Pestre az Akadémia „elölülőjének" a meghívására. Kazinczy 
pesti útját is fel akarja használni, hogy a neves erdélyit, Cserey Miklóst Pesten is 
ismertté tegye. 

7 KazLev. XIV. k. 482-483. 3346. sz. levél. 
H KazLev. XXI. k. 199. 5099. sz. levél. 
y KazLev. XXI. k. 157. 5071. sz. levél. 

10 KazLev. XXI. k. 437. 5260. sz. levél. 
11 KazLev. XXI. k. 464. 5279. sz. levél. 
12 MTA Mikrofilmtár A. 738/III. jelzet. 

764 



A három eddig nem ismert Kazinczy levél is jelzi, hogy további Kazinczy 
levelek felbukkanására lehet számítani. Különösen, ha újra akadálytalanul kutat
hatók lesznek az Erdélyben őrzött fontos magyar forrásanyagok. 

1. Kazinczy Ferenc levele Cserey Miklóshoz 
Széphalom Nov. 5d. 1816. 

Kedves barátom, 

Agyban irom e levelemet; rosszul vagyok. Utolsó postával két leveledet vettem. 
Köszönöm megbecsülhetetlen barátságodat. 

A Lexikon eránt tett parancsolatod s Ígéreted teljesítve lesz. De most semmin 
sem dolgozom mind addig mig Erdélyi Utazásomat el nem végzem. Bár azt ott 
dolgozhattam volna. De az lehetetlen volt. Nyomtatás alá nem bocsátom addig, 
mig a Munkát Te és azok meg nem olvassák, a kik eloszlathatják megbotlásaimat 

Nagyon kérlek, édes barátom, ülj mindgyárt asztalodhoz, s tedd papirosra a 
mit nekem azon ütközet felöl beszéllél, meily Tiho és Zsibó között történt, és a 
mellynek az volt a következése, hogy Rákóczy által lovagla a Szamoson és meg 
mászván a nem tudom micsoda helységnek nevezted volt, hegyét, Lengyelország
ba szökött. Ki igazgatta az eggyik sereget, ki a másikat, s mint múlt a dolog? s 
melly esztendőben történt az. 

Ugy Tiho és Zsibó közt álló kőszikláról s barlangról is a mit tudsz. 
Az én Munkám czélja az: hogy Erdélyt Magyar országgal a maga igaz de 

legszebb fényében ismertessem; mert tudod hogy mi ugy szeretünk kancsal és 
kaján szemekkel nevetni Erdély felett, mint ez nevet rajtunk. S hiheti e az ember, 
tudniillik az eszes ember, hogy ez az idegenség nagy részben onnan jő, mert a 
Magy. Orsz. embernek majd kitörik a szája ha valakinek Mélt. Ur titulust kell 
adnia, veszett volna azoknak a tittulusok, a kiktől hozzánk bejött. 

Ne vigasztalj, hogy rossz aratásom volt, rossz volt szüretem is. Tiz hordó borom 
levele, s semmi asszu az egész 7 mérföldig nyúló Hegyalján. Soha rosszabb 
esztendőm nem volt. Egyedül az Erdélyi ut emlékezete teszi ezt kedvessé. Élj igen 
szerencsésen. 

Molnár György Ur irja, hogy testvér öccse Molnár Antal az ipával Szunyoghy 
Farkas Úrral, két kisasszonyával Cons. 1. Leszkaynak mind öszve öt kocsin, 
Szabolcsból szüretelni mentek Biharba. A haramiák megtámadták, puskát szegez
tek mejjeikre, s kifogtak minden szekérből eggy eggy lovat, elvitték arany óráji-
kat - (hihető pénzeket is) - s bántás nélkül ott hagyák. 

Molnár Antal Úrtól pedig azt tudom, hogy Vice Palatínus Péchy Imre Urnák 
eladó kis asszonyai (ezeknek Cousinját vette el Molnár Antal is) az Augustusi 
Deb[receni] vásárra menvén a Nagy Létai Csárdában megszállottak ebédelni. 
Kovács Imre haramia Vajda, ki 7 bérben (szeptemberben) felakasztatott, ötöd 
magával táncola itt, s amint társai a kisasszonyokat jönni látták, feltették magok
ban, hogy a gazra viszik őket. A Vajda kiment, hirt ada a kocsisnak, hogy lóduljon, 
s visszament, társait csak tánczoltatá. Akkor ezek neki állának a Vajdájuknak s 
megverték hogy őket szerencséjöktől megfosztá. 

(+ Aláírás nincs. Más írással: Nagy ajtai Cserey Miklós Urnák. Törzsgyűjtemény 
1801-1820.) 
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2. Kazinczy Ferenc levele Cserey Miklóshoz 
Január 21d. 1831. 

Tisztelt Kedves barátom, 

A mai posta hozá leveledet, s ugyan az fogja vinni hozzád ezt és annak 
Originálisát, mellynek mását ide zárom. Parancsolatodat hiven és haladék nélkül 
teljesítettem. Bár meg legyen a mit óhajtok, hogy a poklokra kárhoztatott 
kiszabadulhasson ördögjeinek kezeiből. 

A Cholera közelit felénk, a mint mondják. De Fő Ispányunk Helytartó Tanácsos 
Gróf Mailáth Antal Ur mint Kir[ály] Biztos Lengyel-országba ment, s vonatja a 
cordont, s úgy hiszem, hogy az a baj hozzánk érni nem fog. Bár egyéb baj se 
közelitsen. Ezt nem úgy mondom mintha rettentene bennünket, hanem úgy mint 
a mi nem várva történhetnék meg. 

Második Ispányunk Soos Pál beszéli, hogy eggy Obinczky Miklós nevű 
Lengyel Ur, ki Zemplényben, mint a Gerzsei GrófPethő ház maradéka, két falut bír, 
de Varsóban is kére tőle az eránt, hogy őtet itt tartóztaták házi bajai, minden 
épületjei elégvén és csaknem minden marháji mert kidögölvén. 

Varsóban az a végzés hirdettetett ki, hogy a ki két holnap alatt meg nem jelen, 
annak minden birtokai confiscaltassanak. V. Ispányunk kérdéseket teve neki, s az 
ezeket beszéllé. 

1. Constantin Herczeg eggy 40 ezerből álló Lengyel sereget állitá fel, 24,000 
gyalogos 16,000 lovast, a legszebb legényekből, a legszebb lovakkal, gyönyörű 
uniformisban, igen szép fegyverrel, s ezeket úgy exerciroztatta, úgy tanítatta, 
hogy Anglus, f ranczia, Pruszszus, Orosz Tisztek bizonyításai szerint ily serge eggy 
hatalomnak sincs. Ez a 40,000 megfelel 120,000 Orosznak. 200,000 ember a föld 
népéből állithatnak ki, s azoknak kaszáknak csináltak kardot, a kerékab
roncsokból dzsidát, etc. 15,000 hozzájok a szomszéd hatalmak alól szökdelt által. 
Csak a morális erőre van szükség és puskaporra, golyóbisra, ágyura; pénzt ad Fr. 
és Ang. ország, mert ezek akarják a harcot, hogy az éjszaki colossus ledőjtessék. 
A depperatio sokra fogja vinni, kivált hogy a kik a dolgot viszik, ollyanok mint 
nálunk Herczeg Eszterházy, Károlyi, etc. Arra is calculálnak, hogy míg Varsó körül 
lesz a verekedés, Pétersburgban kilobban a zendülés. 

- Ezt illő vala tudatnom veled, mint újságot. 
Decemb. 31.d. Gróf Czirákynak ablakait Pesten az universitásbeli ifjak bever

ték, kapuját felszaggatták, ezt kiáltották háza előtt: Halál a hazaárulókra! s a Gróf 
10 hajdújával őrzeti magát Pest Vármegyének. Mind örvendek, hogy nincs fiam 
Pesten! és hogy ezen esetben nem kell rettegnem miatt ok. Nem jó dolgok ezek. 

Köszönöm, édes barátom, a B. Dániel István szép tette tudatását. Gyönyörű 
tett, és méltó hogy Gyűjteményemben feljegyezzem, vagy a mit a Gr. Kemény 
Sámuel levelével cselekedtem, 2 Minervába benyomtassam. De ezt tudatván 
velem, kérlek tudasd azt is, a mit BenkŐ Józseffel csinált a Kir. Tábla; - comuni-
calta, de maga a Kir. Tábla fizette le érte a pénzt. - Sietek, hogy a posta itt ne 
hagyja a levelet. 

Elj igen igen szerentsésen. 

(a Wesselényi család levéltárából másolva 
L: MTA Mikrofilmtár A. 738/IIL) 
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3. Kazinczy Ferenc levele Cserey Miklóshoz 

Tisztelt kedves barátom, 

Ezen levelemmel eggyütt megyén levelem Mélt[óságos] Comáromy Györgyné, 
szül. Vay Anna húgomhoz, és a Beckné Fiscalishoz Szent-Király-szabadjai Szentes 
Lajos Úrhoz, s mind kettőnek szivére kötém a dolgot. Adja Isten hogy megtörtén
hessék a mit Te, a mit tesztelt rokonod, a mit maga a barátunk óhajt. -

Én holnap indulok Pestre, hogy a Magyar Academia Elölülője Gróf Teleki Josef 
Szabolcsi Fő-Ispány Ur Febr. 13dikára meghivott. Ott nem fogok feletkezni rólad, 
és örvendeni fogok, ha meg lesz a mit munkába viszek. Meddig leszek ott, nem 
tudom. Majd beállanak a nagy sarak s a föld tavaszi gőzőlgése. Megtörténhetik 
hogy csak Április vet elő. Ha miben szolgálatodra lehetek, parancsolj. Te tudod, 
hogy Tégedet határ nélkül tisztellek. Vaynét meg kértem, hogy válaszát akár 
nekem küldje Pestre, akár Neked Bréden által Klöszre. 

Élj szerentsésen,-
Ujhely Január.30.d.l831. 

Szentesinek praedicatuma Sz.Király Szabadja 

(L:MTA Mikrofilmtár A.738/IIL) 
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