
8

A L B E R T   G Á B O R

Mozaikkockák egy Kazinczy-képhez

Kazinczyról nem hálás feladat írni.
Rosszat mondani róla – nem nehéz,
megkerülni – nem lehet,
elismerõen írni róla  pedig – nem  ildomos

KAZINCZY ÉS A NÉGY „NEM”
(Apokrif irodalomtörténész szállóige)

…a természet engemet nem a közönséges modellbe öntött; de azt is tapasztal-
tam, hogy azt a modellt, amelybe öntettem, se nem egyedül az én számomra
készítette, se bele lett öntésem után mindjárt el nem törte. Hogy Sonderling
nem vagyok, azt tapasztaltam; de azért nevemet mégsem írtam a közönséges
emberek katalógusába. Ezzel se nem gyalázom, se nem dicsérem magamat,
csak azt mondom, ami felõl annyiszor meggyõzettettem. Legfõbb gyönyörûsé-
gemet a barátságban találom, de ritka embernek tetszem, mert nekem ritka
ember tetszik. Azok, akik nekem tetszenek, akiknek szereteteket megnyerni
kívánom, a szeretetnek, a barátságnak legforróbb tüzével szeretnek. Soha barát
barátot jobban nem szeretett, mint én; és ugyanezen okból kívánom, hogy
minden színesség nélkül forróan és állandóul szerettessem. Oly szerencsés és
oly boldog vagyok, hogy ezt majd mindenkor el is nyerem…

…Nemes kevélységgel nézek azon boldog órák eleibe, midõn (erkölcseim
mély gyökeret vervén szívemben) Hazámnak, sõt az egész emberi Nemzetnek
dísze lészek. – Dísze lészek, mondom, ha azt magamon kívül más nem is fogja
érezni, erkölcseim, nevekedõ talentumocskám, az isteni gondviselésbe vetett
állhatatos bizodalmam, és a ti érettem az egekre bocsátandó könyörgéstek,
kedves barátim! Reménységet nyújtanak, hogy a lészek.1

*
A fenti sorokat 1782. júliusában egy 23 éves fiatalember írta idõsebb barát-

jának, a hegyközszentimrei református lelkésznek. A Rousseau-t, Gessnert, a
Magyar Hirmondót olvasó fiatalembert Kazinczy Ferencnek hívták. Ez a vallo-
másos, kamaszosan túlfûtött levél életprogramnak is tekinthetõ. Igénybejelen-
tésnek. Hazájának, sõt az egész emberi Nemzetnek dísze kíván lenni. A termi-
nológia még nem pontos, az még változni, finomodni fog, de ez a sõt lesz egyik
buktatója, amelyben többször megbotlik, amelyet annyiszor értenek félre, nem
akarnak vagy nem képesek megérteni.

2009 a magyar nyelv éve, s ebben az évben ünnepeljük az újkori magyar
nyelv egyik ápolójának, alakítójának, a magyar nyelv körüli harcok vezéregyéni-
ségének, Kazinczy Ferencnek munkásságát. Nevét sok-sok díszes jelzõvel szok-

1 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és jegyzetek Szauder Mária munká-
ja. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 8-9. l. (Magyar Remekírók)
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ták körbefonni, de valójában tudjuk-e, hogy ki volt ez a fölöttébb öntudatos, a
vezérszerepre önmagát elhivatottnak érzõ férfiú. Ne tagadjuk, a dicsérõ jelzõk
garmadája mellett, az elmarasztalásból, sõt a gyalázkodásból is bõven kivette a
részét. Rászolgált mindkettõre, egyként illik rá a dicséret és annak ellenkezõje,
a szélsõséges kárhoztatás. Születése után kétszázötven évvel talán mégiscsak
szabad feltennünk a provokatív kérdést, kinek volt (vagy van) igaza, kinek
higgyünk. Annak az egykori dühödt ellenfélnek, aki békejobbot nyújtva azt írta,
hogy „te lángelmédre, tehetõs lelkedre, kiterjedt tudományodra nézve a ma-
gyar literatúra egének egyik üstökös csillaga vagy”2– netalántán annak az egy-
kor annyi szeretettel körüludvarolt barátnak, a középszerû karrierista hálójá-
ban vergõdõ géniusznak, aki a korábban lelkesen tisztelt „mester” halálát meg-
keseredett lelke meddõ salakjával nyugtázta. „…olyan ember dûlt ki közülünk,
ki tekintetével sok hitvány embert védelmezett, s ki a maga hibáinak alacsony
védelmezése mellett, minden alacsonyságra kész vala vetemedni.”3

Kinek higgyünk? Az egykori ellenfélnek, vagy a sértõdött, egykor rajongó
tanítványnak? Kinek a vallomása tekinthetõ hitelesebbnek?

Azt persze tudjuk, hogy az ellenfél helyzete mindig elõnyösebb. Akit koráb-
ban támadtak, aki a csatározások során sebeket kapott, sõt sebeket is osztoga-
tott, az megengedheti magának a nagylelkûség luxusát, az jogosan élvezi a
nagylelkûség fölényét. Aki viszont éveken keresztül elfogadta „a barátság jóté-
teményeit”, annak helyzete és mozgástere sokkal siralmasabb és szûkebb körû.
Még akkor is, ha utólag a „jótéteményrõl” kideríti, hogy az csak az „irigység”, a
„hatalmaskodás” álruhája volt. A látszat ugyanis – az érzékelhetõ, látható je-
lenség – a világ számára mindig meggyõzõbb, mint az, amit a (feltételezett)
látszat-jótétemény takar. A látszat- vagy valóságos (de mindenképpen elfoga-
dott és „élvezett”) jótétemények oltalmában élõ számára (miután a jótétemé-
nyek valódinak hitt természetét felderítette) két magatartásforma áll nyitva.
Vagy az elviselhetetlen örök hála jármát választja, vagy az önérzet diktálta (a
világ számára elfogadhatatlan) hálátlanság ódiumát viseli el. A tacitista Zrínyi
Miklós is jól ismerte ezt a dilemmát, s Mátyás király életérõl való elmélkedé-
sekben egy helyütt megemlíti, hogy „bizony nagy mocsok a háládatlanság”, s
Mátyás védelmében, tettének magyarázataként Tacitus egy mondatát idézi az
Annalesekbõl ekképpen: „Beneficia eousque laeta et accepta sunt, donec
renumerari posse videntur, quando multum antevenere, pro gratia odium
redditur”. Azaz (és ez már a mi fenti idézetünket is értelmezi): A jótétemények
addig kedvesek és örvendetesek, amíg viszonozhatóknak látszanak, de ha már
a meghálálhatás határát rég túllépték, akkor hála helyett gyûlölet a fizetség.”4

*

2 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és jegyzetek Szauder Mária munká-
ja. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 589. l. (Magyar Remekírók) [Kisfaludy Sándor Kazin-
czynak. Sümeg, 1821. okt. 20.]
3 Berzsenyi Dániel Összes mûvei. (Dr. Merényi Oszkár gondozásában.) Bp. 1968. Szépirodal-
mi Könyvkiadó. 491. l. [Döbrentei Gábornak. Mikla, szeptember 5. 1831.]
4 Zrínyi Miklós prózai mûvei. Szerk. Kovács Sándor Iván. Zrínyi Katonai Kiadó. Bp. 1985.
184. és 386. l. (Zrínyi Könyvtár I.) [Az idézet forrását a fenti kiadvány tévesen adja meg.
Helyesen: Tacitus, Ann. IV. 18.]
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Paradoxon? Maga a kor is a paradoxonok hálójában vergõdött. Bár gyaní-
tom, ilyesféle „magyarázhatatlan” viszonyokban egyik kor sem szûkölködik. 2009
a magyar nyelv éve – és mintha ez az év egyben a magyar nyelv nyilvános meg-
gyalázásának esztendeje is volna. Annak idején – a Kazinczyt közvetlen megelõ-
zõ korszakra gondolok – épp a hivatalos (Habsburg) hatalom egységesítõ tö-
rekvése (amelynek szinte csak felhangja, rejtett velejárója, egyik eszköze volt a
német nyelv elõtérbe helyezésének programja) vált a magyar nyelv újjáéledésé-
nek provokálójává. A magyar nyelv és literatúra (akkor a kettõ szinte egyet je-
lentett) elsõ bajnokai nem voltak Habsburg-ellenesek. Mária Teréziát az asszony-
királyt nem tekintették magyarfalónak. A testõrírókra gondolok, többek közt
éppen egyik klasszikusunkra, Bessenyei Györgyre (s íme egy újabb paradoxon!),
akinek névtelenül megjelent német nyelven írt munkáját (Der Amerikaner) a
szinte gyerekember, a Patakon diákoskodó Kazinczynk fordított magyarra és
adott ki (Az amerikai Podocz és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése –
1776).5

A magyar nyelv 18. századi helyzetérõl meglehetõsen homályos képe van a
21. század emberének. Ha egyáltalán van valamiféle elképzelése a Mária Teré-
zia és II. József „magyarellenes, németesítõ” intézkedéseit megelõzõ Magya-
rországról. Toldy (Schedel) Ferenc kissé bukdácsoló nyelven, de élményszerû
hitelességgel idézi fel azokat az idõket.

„Nemzeti nyelvünk, mint ilyen, a XVIII. század közepén kiholtnak látszott.
Az országos és megyei tanácskozásokban, a közigazgatás- s a városi községek-
ben a deák [latin] nyelv uralkodott, sõt a két utóbbi téren a némettel oszto-
zott, a hadsereg magyar tisztei pedig végképp az utóbbihoz szoktak, mely a
felsõ rendeknél a francia felett is uralkodni kezdett. Emlékezhetünk a költõ
Zichy Péter életébõl, hogy õ, ki elsõ mátkáját, a Homonnai Druget ház utolsó
csemetéjét még magyar dalokban énekelte meg, második hitvesének, gróf Ber-
csényi Miklós testvérének német imakönyvet szerkesztett, hogy a nagyvilág nyel-
vét istenével folytatott együttlétében gyakorolhassa. Követte az elõkelõ példát
a vagyonos birtokosság, legalább a dunai részeken, s a kétnyelvûség itt oly
mélyen és tartósan fészkelé be magát a mívelt családokba, hogy ami most már
megdöbbentõ, s szinte hihetetlennek látszik, a század végén túl is nyomokat
hagya még (hiszen a két szintoly buzgó hazafi, mint nagy író, a Kisfaludyak,
németül leveleztek és négyszemközt e nyelven közlekedtek). De a közrendû
nemesség is hozzá kezdett sok helyt e nyelvhez édesedni, fõleg asszonyai által,
kik a divattól el nem akarának maradni, s végre szégyenlettek társaságban és
közhelyen magyarul beszélni. Így a társas térrõl nagyobbrészt leszorult nyelv
már csak a középnemesség házi körében folytatott sínlõ életet; Erdélyt mind-
ebben kivévén… az iskola s öszves, köz- és házi nevelésnek deák, a nõnemre
nézve német és francia organuma, s végre a Mária Terézia korában még általá-
nos nemzeti öltözet lassankénti elhagyása fejezi be a szomorú képet… Egy
mezeje maradt a magyar irodalomnak, a vallásos, de ez is csak a közszükségre
szorítkozva...

5 Bessenyei György német nyelvû munkáját és Kazinczy Ferenc magyar fordítását Weber
Arthur adta ki 1914-ben a Régi Magyar Könyvtár 34. kötetében.
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Az egészség visszanyerése mindenkor lassúbb annak elveszésénél, azonban
a nagy eszme, a nemzetiségnek az irodalom általi újjászületéseé, meg volt fo-
ganva. A dicsõség a század hetedik évtizedéé (1761–1770). S megfogant, s bár
lassan terjedezett, mint a következett tizedek mutatták. A levegõben vala az,
mint a villany, mielõtt a villámlások jelenlétét bizonyítják. Egy tekintet a nyol-
cadik tizedre (1771–1780) lebbenti le a csodálatos, a nem várt látvány elöl a
fátyolt. Egyszerre mindenfelül mozgás, kezdeményezés, futás egy középpont
felé. Bessenyei és társai fellépése nemcsak hatalmas és határozó, hanem ere-
dete szerint valóban csodás is volt –; …

... E tizedben mozgatta szárnyait a természettudományi, orvosi, nyelvészeti
irodalom, sõt ennek végén született meg az elsõ magyar hírlap is, mellyel kez-
dõdik igazán egy állandó magyar olvasóközönségünk. …..

E levegõben nevelkedett Kazinczy Ferenc….”6

Ebben a szellemi pezsgésben a „csodából” ez a „nem közönséges modellbe
öntött” ember is ki akarta venni a részét. Egyrészt állami hivatalt vállalt, más-
részt felismerve a nyelv, a hazafiság és a literatúra hármas egységét két társával
– a radikális Batsányival és a jezsuita székely Baróti Szabó Dáviddal – megala-
pítja az elsõ magyar irodalmi fórumot, a kassai Magyar Múzeumot.

Ezt a két mozaikkockát – a hivatalviselést és a folyóirat-alapítást – nézzük
meg közelebbrõl.

*
Hogyan vállalhatott hivatalt egy olyan uralkodó alatt, aki a magyar alkot-

mányt semmibe vette, aki nem volt hajlandó megkoronáztatni magát, aki nem
rejtette véka alá, hogy fel akarja számolni a hagyományos magyar szellemet
védõ megyerendszert, valamint – hogy a sok-sok terv, illetve sérelembõl még
egyet kiemeljek – a németet kívánja a hivatalos nyelv rangjára emelni. Igaz nem
a magyar, hanem a deák, azaz a latin nyelv rovására. Ilyen körülmények közt,
ennek az államhatalomnak a szolgálatában hogyan vállalhatott Kazinczy állami
hivatalt.

Mindenekelõtt azért, mert vállalhatott. II. József ugyanis nemcsak a temp-
lomépítést engedélyezte a reformátusoknak (igaz, harang és torony nélkül),
hanem azt is, rendeletbe foglalta, hogy amennyiben megfelelõ képességgel ren-
delkeznek, reformátusok is elnyerhetnek állami hivatalt. A katolikus közvéle-
ménnyel szemben a tiszántúli, Sárospatakon tanult kálvinista Kazinczy Ferenc
bizonyára másképp ítélte meg a katolikus egyház befolyását csökkentõ „jozefi-
nista” rendeleteket, a pápasággal is ujjat húzó politikát és azokat a majdnem
szentségtörõ csínytevéseket, amelyeket az aufklärista polgárkirály megengedett
magának. Ne felejtsük el, akkoriban úgyszólván mindenki szabadkõmûves volt.
Kazinczy éppúgy, mint a szabadkõmûvesek „szent fája”, az akácfa alá temetke-
zõ, debreceni Földi János. Kazinczy hitt abban, hogy II. József nem német (Habs-
burg) gyarmattá akarja süllyeszteni az országot, hanem egy ütõképes és boldog
birodalom álomképe lebeg elõtte. Úgy érezte, hivatalával hazáját szolgálja. Nem
végsõ, mindent eldöntõ és magyarázó végsõ érvként megemlítem, hogy a pro-

6 Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Életrajzi emlék 1859–1860. Bp. Szépirodalmi Könyv-
kiadó. 1987. 72–75. l.
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testáns elfogultságokkal semmiképpen sem vádolható gróf Széchényi Ferenc is
támogatta II. József új rendszerét, és õ lett – igaz, nem hosszú ideig – a régi
megyerendszert semmibe vevõ, tíz cirkulusra osztott ország pécsi kerületének
(ebbe tartozott Somogy, Tolna, Verõce, Szerém és Pozsega vármegye) királyi
commissariusa excellentiás titulussal s hatezer ezüst forint fizetéssel.

Kazinczy elõtt két pálya állt nyitva. A hagyományos vármegyei karrier, amely-
nek elsõ grádicsára 1784. november 29-én lépett, mikor Zemplén Nemes Vár-
megye tiszteletbeli aljegyzõjének felesküdött. A megyénél nagy szükség volt
Kazinczy tudására. József rendelete ugyanis kötelezõvé tette a hivatalos érint-
kezésben, a közdolgok intézésében a német nyelvet. „Fõ nótáriusom németül
éppen nem tudott – olvassuk a Pályám emlékezetében –, Tiszta Ferenc társam
keveset, s írni éppen nem, s így az egész teher rajtam fekvék. Nekem kelle
lefordítanom az érkezteket, hogy viceispánom megérthesse, nékem németül és
deákul feltennem, a mi ment. De én hozzá valék szokva a munkához, s az ne-
kem öröm volt. … S olvasgattam, verselgettem, fordítgattam, de nem kártyáz-
tam, s nem jártam a kocsmát. Az úrit értem, a kávéházat, mely szintúgy kocsma
mint a falusi népé, szintúgy veszedelmes s gyalázatos.” 7

A középnemes Kölcsey Ferenc – igaz késõbb – ezt a megyei utat választja, s
ennek lesz egyik emblematikus eredménye A szatmári adózó nép állapotáról írt
nevezetes „szociográfiai” tanulmánya. Kazinczy elõtt azonban éppen késõbbi
apósa, szabadkõmûves mestere, gróf Török Lajos révén lehetõsége nyílt arra,
hogy a „tudományok körül” szolgálhasson, azaz  aktív cselekvõ részt vállaljon
II. József tanügyi reformjának megvalósításában. „Nekem mindennél kedve-
sebb volt minden vallásbeli honfiak nevelésére hathatni… Az a kinézés oly ked-
ves, oly csalogató vala, hogy annál én kedvezõbbet álmodni sem tudtam.”8

II. József az iskolaügyek irányításával van Swietent, Mária Terézia udvari
orvosának a fiát bízta meg, akit – Fejtõ Ferenc szerint – „az egyházi körök még
a császárnál is jobban gyûlöltek”.9 A közoktatási reform keretében II. József
kötelezõvé tette az elemi oktatást, s ennek érdekében megnövelte a községi
iskolák számát.

A „munkamániás” protestáns tanfelügyelõ ennek a programnak szellemé-
ben „utazva, levelezve, kérve, sürgetve helyhatóságokat, földesurakat, papokat,
csak hivatalviselése elsõ három évében hat katolikus iskolát alakított át közös-
sé, s negyvenöt új iskolával nevelte a régiek számát [értsd: iskolákat alapított –
A.G.], melyek közt tizenhárom közös [ahol katolikus és protestáns vallású taní-
tók tanítanak], huszonnyolc protestáns, négy zsidó, iskolái összes számát pe-
dig 1791-ig, kétszázra vitte fel, helyenként nem minden nehézség nélkül, mint
gróf Eszterházy Károllyal, az egri püspökkel váltott levelei… mutatják.”10

7 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp. Frank-
lin. 1903. 233. l. (Magyar Remekírók) – [Második könyv. 4.]
8 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp. Frank-
lin. 1903. 234. l. (Magyar Remekírók) – [Második könyv. 5.]
9 Fejtõ Ferenc: II. József. Ford. Osvát Anna. Bp. 1997. Atlantisz. 285. l.
10 Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Életrajzi emlék 1859–1860. Bp. Szépirodalmi Könyv-
kiadó. 1987. 66. l.  – A kerületben 1789 végén 19 közös (katolikus és protestáns), 2 félközös,
67 katolikus, 5 görögkatolikus, 25 evangélikus, 5 református, 7 zsidó  elemi iskola mûködött.
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A Rousseau-t olvasó Kazinczy meg volt gyõzõdve, hogy „félreérti Õfelsége
szándékát az, aki azt hihetné, hogy a német nyelv terjesztésével a hazaiak, kü-
lönösen a magyar nyelv vétetik célba. Ezt a kormány sosem kívánta.”11 A német
hivatali nyelv bevezetése elsõsorban, mondhatnám kizárólag a deák, a latin
nyelv ellen irányult. Tanulságos összevetést kíván a testõríró Báróczy Sándor A
védelmeztetett magyar nyelv címû röpiratának 16 tétele, amelyben azt bizo-
nyítja – pár hónappal II. József halála után –, hogy a latin nyelv szerepét Magya-
rországon teljes joggal és minden erkölcsi és szellemi veszteség nélkül átvehet-
né (át kellene, hogy vegye) a magyar nyelv. Jellemzõ, hogy a röpirat névtelenül
jelent meg, s mikor Kazinczy legkedvesebb testõrírójának munkáit nyolc kötet-
ben kiadta (Pest, 1813-14.), a röpirat kimaradt, kiadását ugyanis a cenzúra
nem engedélyezte.

 Kazinczy tanfelügyelõi tevékenységének lényegét Toldy Ferenc a korábban
idézett helyen a következõképp foglalta össze: „…teljesíté a német nyelv irá-
nyában mit tiszte rendelt, de lelkesen mûködött, mit tiszte nem rendelt, a
magyar nyelvtanítás fenntartása és terjesztésében is.”12 Báróczyval egyetértés-
ben õ is tudta, érezte, s országjárása során tapasztalta, hogy a nyelvmûvelés a
nemzetté válás legfontosabb eszköze.

*
Van Swieten… Már többször leírtam a nevét, több helyen olvastam róla, s

olykor az volt az érzésem, hogy a két van Swieten  – mert hogy kettõ van, apja
és fia, azt az évszámokból láttam – olykor szinte el sem válik egymástól. A
legújabb Kazinczy-kiadásban aztán a gyanú ijesztõ valósággá vált. A Magyar
Remekírók Név- és szómagyarázatában a következõ olvasható:

„Swieten, Gottfried von- – báró (1739-1803), Mária Terézia egyik legbefo-
lyásosabb kegyeltje, minisztere, holland származású udvari orvos. A bécsi egye-
temnek, s ezzel a monarchia egész, ausztriai és magyarországi felsõoktatásá-
nak reformját õ indította el (1759-tõl kezdve), kiszorítva a jezsuitákat, s az
egyházi szellem helyett állami, felekezeten felüli szempontokat és deista szel-
lemet vezetett be a közoktatásügybe.”13

A két van Swieten eggyé olvadt ebben a jegyzetben.
Az egyiknek, az apának, Gerhard van Swietennek (1700 – 1772), Mária Teré-

zia udvari orvosának, a bécsi császári könyvtár igazgatójának, az orvosi fakultás
elnökének köszönhetjük, hogy a királynõ elrendelte a nagyszombati magyar
egyetem három karát orvostudományi karral, öt tanszékkel kiegészíteni (1769).
[Az egyetemet Mária Terézia rendeletére 1777-ben áthelyezték Budára, a királyi
várba.]

Fiának, báró Gottfried Bernhard van Swietennek (1733 – 1803) már jóval
többet köszönhetünk. Nélküle például nem volna Budán Alkotás utca, és Ka-

11 Kazinczy beszéde 1789 végén iskolavizsgálóihoz. Idézi: Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és
kora. Életrajzi emlék 1859–1860. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1987. 67. l.
12 Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Életrajzi emlék 1859–1860. Bp. Szépirodalmi Könyv-
kiadó. 1987.  69. l.
13 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 906. l. (Magyar Remekírók)
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zinczy Pályám emlékezete szegényebb lenne egy remek arcképpel. Az Alkotás
utca nevét ugyanis onnan kapta, hogy ebben az utcában volt az a hangverseny-
terem, amelyben J. Haydn Schöpfungját Magyarországon bemutatták. A Terem-
tést akkor Alkotásnak magyarították. A Schöpfung szövegkönyvét pedig egy is-
meretlen angol író munkája nyomán a mi Swietenünk írta. Mint ahogyan Az
Évszakok szövegkönyve is az õ nevéhez fûzõdik. G. van Swieten zeneszerzõként
nem volt jelentõs, vígoperája ugyan még bizonyos sikert is aratott, s három-
tételes szimfóniáját a szakirodalom számon tartja. Apjától megörökölte a csá-
szári könyvtár igazgatói posztját, s miután diplomáciai tevékenységét befejezte
– Brüsszelben, Párizsban, Varsóban, Berlinben teljesített szolgálatot –, híres
házi koncertjein fõleg, ha ugyan nem kizárólag G. F. Händel és J. S. Bach mûve-
ket lehetett hallani. Egy ideig Mozart és Beethoven is ehhez a Swieten-körhöz
tartozott.14

II. József õt nevezte ki a tanulmányi és könyvvizsgáló udvari bizottság elnö-
kévé, s õ valamennyi tanfelügyelõvel személyesen tárgyalt. Mikor Kazinczyra is
sor került, a kihallgatásra negyvenhárman várakoztak, törzstisztek, papi és vilá-
gi tudósok, akadémiai ifjak, gimnáziumi tanulók. Kazinczyt utolsóként fogad-
ta. Az ismeretlen magyar tanfelügyelõ 27 éves volt, van Swieten 53, – 26 évvel
idõsebb Kazinczynál.

„Swieten kisded, de nem gyenge termetû úr vala – olvassuk a beszámolót a
Pályám emlékezetében –, nem épen pisze, hanem rövid és vékony orral, apró
csíkú s virágú, meggyszín selyem kabátban és nadrágocskában, konttyal és haj-
táskával. Hidegsége elrettente, de meg nem zavart; szerencsés órámban jöttem
hozzá. Sokat állék, mondá, járjunk; s a tágas szoba egyik szegletébõl az átellen-
ben álló szegletig lépdelénk fel és alá, hogy a menés hosszabb legyen.

Elõmbe adá, mi a nagy cél abban, hogy az iskolák közös iskolákká tétesse-
nek [katolikusok és protestánsok együtt tanuljanak – A.G.], s a hon polgárai
együtt neveltessenek, s visszásan szóla debreceni prof. Hatvani felõl, ki azt
vitatá, hogy az õ felekezetebeliek a bábáskodást sem tanulhatják idegen feleke-
zetbeli iskolákban a keresztelési oktatásra nézve. Megsejtém csakhamar, hogy
beszédében a tárgyakat akarva forgatja, tudni akarván, mit és mennyit tanúltam,
s mennyire bízhatik gondolkozásomhoz, érzésimhez. Egy óránál tovább
tartóztata. Midõn tõle, eltelve szeretettel s nagysága csudálásával eljöttem,
nem foghatám meg, hogy ennyi kegyesség, ennyi jóság, ennyi lélek mint
rejtezhetének e visszás külsõ, e fagylaló hideg alá. Soha ily feszes, ily csaknem
savanyú embert nem láttam, de soha nem jobbat, nemesebbet. S ami tõle
visszalökött, talán azért hata rám ennyi kedvetlenséggel, mert ily udvari figurát
eddig csak theátromban láték.

Midõn 1788. Bécsbe értem, egy nagy tekintetû úr sajnálta, hogy két héttel
nem elébb valék ott. Swieten csudát láttata Béccsel. Az examenek kezdõdvén
eltiltá a professzorokat a kikérdezéstõl, s maga tette azt a legalsó iskolán kezd-
ve, a legfelsõbbekig, s így megmutatá, hogy tudja, amit a tanítóknak tudniok
kell s tanulni a tanítványoknak. Midõn viszont ezt én beszélém cancellarius

14 Edward Olleson lexikoncikke a Die Musik in Geschichte und Gegewart (Bärenreiter-Verlag,
1989) Band 12. 1786-1787.
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Telekinek, ki ezen examenen jelen vala, azt kérdé tõlem, ha elõttem újság-e,
hogy elsõ paedagogarchának egész Európában Swieten tartatik. Gondjai a leg-
alsóbb iskolák ifjaira kiterjeszkedének, s oda törekedék, hogy a monarchiának
nagy férfiakat nevelhessen. Hogy berlini követsége alatt elakasztá a nagy
Friedrichet, hogy Kaunitz a legnehezebb dologban az õ segédjével élt, s midõn
diplomaticus írásokban mások nem találának szót, kijegyezni, amit az idõ kí-
vánt, hozzá folyamodának segédért; hogy a monarchiában õ vala a legtanul-
tabb görög, s egyike a legtanultabb hangmûvészeknek, közönségesen tudva
volt. Minden tudós fej hozzá tartozónak nézé magát; Swieten vala atyjok,
barátjok, jóltevõjök, kevélységök. Mely jól mennek a dolgok, ahol az elsõ tudja
s akarja, amit kell! s mint szereti ott minden az elsõt, mint az elsõ az utolsót.”15

Abafi Lajos a Pályám emlékezete különbözõ változatait is közli kiadásában,
s abban olvasom az anekdotának is beillõ történetet, hogy Swieten közölte
hivatalnokaival, hogy nála csak az számíthat elõmenetelre, „aki görögül megta-
nul, s így minden a görög nyelvnek feküdt”. Köztudomású volt, hogy õ maga
úgy beszélt görögül, mint a tanult magyar hivatalnokok deákul. Kazinczynak
nem volt baja Homéros nyelvével, atyjaként tisztelte Swietent, szellemi társá-
nak tekintette, egyenrangú társnak, már ahogy a mester és a tanítvány egyen-
rangú lehet. Amíg számára Swieten jelentette Bécset, Kazinczy otthon érezte
magát a monarchia fõvárosában. II. József halála után azonban minden meg-
változott, s a protestáns tanfelügyelõt menesztették állásából. Akkor határozta
el, hogy az anyai, a családi zsarnokságot lerázza magáról, és soha többet nem
vállal hivatalt. Hivatal helyett a harcot választja, s további életében azt teszi,
„amit eddigi tiszte nem rendelt”, s a továbbiakban minden energiáját, szerete-
tének erejét, a magyar nyelv mûvelésére, a literatúra, a magyar irodalom fej-
lesztésére szenteli.

Az irodalom- sõt a nyelvmûvelésnek is vannak olyan eszközei, amelyeket
nem lehet figyelmen kívül hagyni, amelyek nélkül egészséges fejlõdése elkép-
zelhetetlen. Ilyen „eszköz” az irodalmi folyóirat, a szépirodalmi mûvek közlése
mellett a különféle vélemények kifejtésének, ütköztetésének színtere. Egyéb-
ként a tizennyolcadik századi irodalmat – és ez még a tizenkilencedik század
elsõ felére is érvényes – az itt-ott megjelenõ, általában rövid életû folyóiratok
ellenére is (elsõsorban a „kritikára” gondolok) inkább a szóbeliség jellemzi. A
lelkes vagy elutasító véleményeket igen gyakran a csevegés szintjén fogalmaz-
zák meg, s ha levelekben le is írják, annak súlya, értelmezése nemcsak azzal és
akkor módosul, ha egy-egy szó akarva vagy véletlenül megváltozik, hanem azzal
is, hogy a levelet ki írja, ki továbbítja (esetleg nem is a saját, hanem a más
véleményét), kinek küldi. A levelezésekben megfigyelhetõ az információtorzu-
lás jelensége, amely akkor is fennáll, ha a levél írója kínosan ügyel arra, hogy a
kapott véleményt betûhíven tolmácsolja. Persze még a betûhív tolmácsolás is
kézen közön könnyen átbukik azon a küszöbön, amely az elvi tájékoztatást
elválasztja a jóízû, olykor mulatságos, vagy rosszmájú pletyka-csevegéstõl. Ka-
zinczy beláthatatlan levelezését, a kapott és a válaszul írt leveleket lapozgatva

15 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 235-236. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Második könyv. 6.]
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mindre lehet példát találni. És akkor még a tudatos vagy akaratlan félreértése-
ket nem is említettem. Valljuk be, a híres „Tollharcok” és „Pennaháborúk”, a
késõbbi „Árkádia pör” vagy az ypszilonisták és a jottisták hadakozásai, „elvi
vitái” még egy félévszázadig igen gyakran ezen az irodalom alatti szinten foly-
tak.

Az irodalmat végre ki kell emelni a magánszférából, a nyilvánosság serken-
tõen hat fejlõdésére. Ilyesmikrõl eshetett szó 1787. november13-ának egyik
késõ délutánján, mikor a székely, egykori jezsuita, Baróti Szabó Dávid kassai
lakásán az ifjú, de már ismert (akkor még tanfelügyelõ) Kazinczy elõadta tervét
egy folyóirat indításáról. Baróti örömmel vette a hírt, s azonnal megemlítette,
hogy a szintén Kassán lakó Batsányit nem volna szabad kihagyni a vállalkozás-
ból.

*
„Így alapították meg hárman az elsõ magyar irodalmi lapot, a Magyar Múze-

umot – írja Magyar irodalomtörténetében Szerb Antal –, melynek elsõ száma,
1787. november 13-án jelent meg.”

Pár sorral lejjebb nagy empátiával és pszichológiai érzékenységgel elemzi a
kialakult helyzetet, a késõbb egyre kiélesedõ és felszínre kerülõ Kazinczy-Ba-
tsányi ellentét gyökereit.

„Kazinczy nõiesen finom, törékeny jelenség volt, csupa jó modor és engedé-
kenység és éppen ezért rideg és kíméletlen, amikor saját álláspontját védte – az
idõsebb Batsányi nyers és temperamentumos volt. Ehhez hozzájárult még egy
társadalmi szakadék: Kazinczy elõkelõ nemesfiú volt, Batsányi jobbágyi self-made-
man, kit ezer mellõzés keserített el és tett bizalmatlanná és forradalmivá.

Az együttmûködés nem is tartott soká. Már a Kazinczy-írta bevezetés körül
bajok voltak: Batsányi Kazinczy megkérdezése nélkül átjavította és baloldalibbá
tette a szöveget, ami Kazinczyt nagyon bántotta. Végül is Kazinczy nem bírta
tovább az idõsebb társ diktatúráját, kilépett és önálló lapot indított.”16

Az elemzés finom, szellemes, bár a jobbágy és a nem nemes iparos-polgár
nem ugyanaz. Batsányi apja ugyanis városi iparos volt. Ennél szemet szúróbb a
baloldaliság felemlegetése. Kazinczy eredeti elõszava ezek szerint jobboldali
lett volna? Mit jelentett egyáltalán akkor a „jobboldaliság”? A Martinovics-per
tõszomszédságában? Az igazság – ezt Szerb Antal gondolhatta így – mindig a
baloldalon van? Hatvan éven át mást sem hallottunk, s a nagyobb tapasztalat-
tal rendelkezõ, a megfontoltabb, a harciasabb, az elnyomottabb, az idõsebb és
fõként baloldalibb Batsányinak van igaza. Az persze kétségtelen, hogy a har-
cokhoz még nem szokott, ahhoz nem edzõdött (amúgy is fiatalabb, zöldfülû
nemes úri fiúcska) Kazinczy akkor nem vette fel a kesztyût, meghátrált. Elfo-
gadni ugyan nem tudta az idõsebb társ diktatúráját, inkább odébb állt, és új
lapot indított.

16 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh. 1934. I. köt.
241-242. l.  – Az 1787. november 13. csak a megállapodás dátuma (ld. Kazinczy Pályám
emlékezete), s az elsõ szám (a Magyar Museum elsõ számának tanúsága szerint) csak 1788-
ban jelent meg. Ezt az évszám-elírást Szerb Antal irodalomtörténetének késõbbi kiadásaiban
sem javította ki.
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Csakhogy Szerb Antal érzékeny pszichológiai elemzésének két sarkpontjával
baj van. Pedig Kazinczy nem is igen rejtett elmarasztalása ezeken nyugszik. Az
egyik ingatag sarkpont a két vezérszerepre készülõ fiatal férfi életkora. A fiata-
labbnak tekintett Kazinczy ugyanis 1759-ben, az „idõsebb” Batsányi pedig csak
négy évre rá, 1763-ban született. Batsányi János, a kassai királyi kamara hiva-
talnoka tehát korántsem idõsebb, hanem ellenkezõleg, 24 évesként négy évvel
volt fiatalabb Kazinczynál. A másik sarkpont, hogy ki volt „baloldalibb”. A Mar-
tinovics perben hozott ítéletek nem Szerb Antal véleményét erõsítik. Kazinczyt
halálra ítélték, Batsányit viszont a hûtlenségi perben ártatlannak találták. (Biz-
tonság kedvéért azért még egy évig fogva tartották.)

Ezek után Szerb Antal irodalomtörténetének késõbbi kiadását is fellapoz-
tam. Biztos voltam benne, hogy az elsõ kiadás szarvashibáját más is észrevette,
s kíváncsi voltam, milyen huszárvágással sikerült eltüntetni a hibát. A legegy-
szerûbb megoldást választották.  A pszichológiai elemzés minden következmé-
nyével maradt, csupán az „idõsebb” jelzõt törölték Batsányi neve elöl. A továb-
biakban Szerb Antal olyan szellemben ismerteti Kazinczy folyóiratát, az Orpheust
(Orpheus volt Kazinczy szabadkõmíves neve), mintha annak igazi, mondhat-
nám valódi célja Batsányi Magyar Museumának tönkretétele lett volna. „Ez a
lap is, mint a Magyar Museum, büszkén hozza fõúri pártfogóinak leveleit és
ugyanekkor a forradalmat elõkészítõ francia gondolkozók, Rousseau és Helvetius
mûveibõl közöl fordításokat. A lap nem volt hosszú életû, de ez a rövid idõ is
elég volt, hogy versenytársát tönkretegye. A fiatal írók inkább a jómodorú, elõ-
kelõ Kazinczyhoz csatlakoztak. Úgy, hogy Batsányi, mikor Kazinczyval együtt
fogságra vetik, mint a Martinovics-féle összeesküvés részesét, tulajdonképpen
eljátszotta minden reményét a hegemóniára.” 17

Szerb Antalnak még talán igaza is lehetne, mikor arról elmélkedik, „ha Ka-
zinczy helyett az õ [azaz Batsányi] kezébe jutott volna a hegemónia, bizonyára
kevesebb gondot fordítottak volna a formai csiszoltságra és klasszikus tökéle-
tesség felé kevésbé törekedtek volna, ehelyett a költészet gazdagabb lett volna
humánumban, politikai lendületben és hamarabb eljutott volna a Vörösmarty-
nemzedék romantikájáig.”18 Csakhogy ne felejtsük el, a történelem során – és
ebbõl a magyar irodalomtörténetet sem lehet kiemelni – minden megtörtént,
ami megtörténhetett.

*
2387
Kazinczy életrajzának közepén ott éktelenkedõ óriási üres folt. Kétezer-há-

romszáznyolcvanhét nap.
Hat és fél év tétlenség, börtön, megaláztatások, próbatételek sorozata. Ha

más nem történhetett volna meg ezzel a férfival csak az, amit A magyar jakobi-
nusok iratai három vaskos kötete dokumentál, õt – Hajnóczyval és még néhány

17 Ezzel szemben Batsányi János Magyar Museuma, a sajtótörténet tanúsága szerint, állandó
anyagi nehézségekkel küszködve ugyan, három évvel túlélte „versenytársát”, Kazinczy
Orpheusát.
18 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh. 1934. I. köt.
243. l.
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társával együtt – akkor is a magyarság erkölcsi példaképei, a legnagyobbak közt
kellene számon tartanunk. Kazinczy azok közé az erkölcsi héroszok közé tarto-
zott, akik a halál közvetlen közelében is meg tudták õrizni emberi méltóságu-
kat. Az már csak ingyen ráadás, a tehetség kegyelmi ajándéka, hogy volt ereje –
mûvészi erõre gondolok – az átélt megpróbáltatásokat megrázó és felemelõ
remekmûben ránk hagyományozni. A szinte titokban írt, életében csak kézirat-
ban terjedõ Fogságom naplójáról van szó, amely teljes egészében – a magyar
szellemi élet szégyenére – csak Kazinczy halálának százéves évfordulójára, 1931-
ben jelent meg Alszeghy Zsolt gondozásában. A napló nemcsak hûséges, min-
den öntetszelgéstõl mentes önarckép, hanem ezzel együtt, ezen túlmenõen az
akkori Magyarország értelmiségének körképe is. Az áldozatok mellett megis-
merjük az együttmûködõket, az elbukókat és a hatalmat képviselõk szánalmas
magatartását. Ugyanakkor beszámol a titkolt együttérzés erõt adó megnyilvá-
nulásairól éppúgy, mint az egyszerû emberek, foglárok idõnkénti segítõkészsé-
gérõl. A szorosan vett történeti hitelesség kérdését akkor még nem is említet-
tem.

A Fogságom naplója történeti forrásértékét elemezve Benda Kálmán, a ja-
kobinus iratok közreadója a következõket írja: „Kazinczy forradalmi lendületét
a hosszú börtön ha meg nem is törte, lefékezte s politikai síkról az irodalom, a
nyelvújítás felé terelte. Börtönnaplójából azonban, az események és a végleges
formába öntés közt eltelt két és fél évtized távolságán át is kiérezzük a fiatal
Kazinczy elszántságát, töretlen lendületét. Igaz, politikai, elképzeléseirõl nem
szól, ahogy a jakobinus-mozgalomban való szerepére is csak általánosságban
utal. De annál részletesebben ír az ellene és ellenük emelt vádakról, a vádlók-
ról és rabtartókról, s a sorok közül nem a megbánás, a meghunyászkodás vagy
a meghátrálás, hanem az igaza teljes tudatában lévõ ember nyugodt, sõt büsz-
ke öntudata szól hozzánk.”19

Kazinczyt a magyar nemzet képzeletbeli Pantheonjában csupán ezzel az egyet-
len munkájával is elõkelõ hely illetné meg még akkor is, ha további munkássá-
ga során a nyelvmûvelõ vagy a kritikus olykor tévedett is, s például a ’lepe’ szót
szebbnek minõsítette a „rút és közönségesebb” ’pillangó’-nál, és református
létére otthonosabban érezte magát Erdélyben, mint a kálvinista Rómában,
Debrecenben.

*
Az elõbb említett Pantheon azonban képzeletben sem épült fel, és a tizennyol-

cadik–tizenkilencedik század fordulóján a nemzeti érdekek védelmében elszenve-
dett börtönbüntetés nem számított holmi – társadalmilag is elfogadott – erkölcsi
kutyabõrnek. A jakobinus perben Batsányi Jánost is letartóztatták, s hosszú véde-
kezésébõl csupán egyetlen mondatot idézek: „Én mindeddig a pillanatig, amikor
most ezeket írom, soha semmiféle titkos társaságnak sem tagja nem voltam, sem
ilyesmirõl tudomásom nem volt; egyáltalán sejtelmem sem volt semmi ilyesmirõl;
és különlegesen ennek a társaságnak, amely miatt már nyolc hónapja szenvedek,

19 Naplók, följegyzések, röpiratok. A magyar jakobinusok iratai. III. Sajtó alá rendezte Benda
Kálmán. Bp. 1952. Akadémiai Kiadó. 8-9. l. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.)
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még alapelveit és elemeit sem ismerem.”20 A vád alól felmentik ugyan, vallomása
és véleményei alapján azonban olyan személynek ítélik – a tárgyalás során több-
ször szóba kerül a Magyar Museumban megjelent A franciaországi változásokra
címû forradalmi indulatú verse -–, akit nem árt egy esztendõre kiemelni a társada-
lomból. Egy év után, a börtönviselt ember nem mert visszajönni Magyarországra,
és – Keresztury Dezsõ szavaival – „csak Bécsben kaphatott hivatali fegyelemmel
körülhatárolt szerény megélhetést.”21 Megbélyegzett embernek számított. Legalábbis
az elsõ idõben, s késõbb már a személyes kapcsolatok, házassága az ünnepelt
költõnõvel, Baumberg Gabriellával, Bécshez kötötték.

Kazinczyt szabadulása után a régi barátok örömmel fogadták. Érkezése után
pár héttel Csokonai is meglátogatja, levelei nem maradnak válasz nélkül. Ab-
ban az idõben jelenik meg Kisfaludy Sándor Kesergõ szerelme, Kazinczy elra-
gadtatással olvassa, s azonnal kéri a dunántuli Kis Jánost, ismertesse össze
Kisfaludyval. Látszólag nincs semmi hiba, a szakadozó ismeretségi hálót Kazin-
czy újraszövi, s a pusztíthatatlannak látszó férfi lankadatlan energiával lát neki
a szervezésnek. A közvetlen hozzátartozók, a családtagok azonban egészen
másképp tekintenek a hazatért (és megbánást nem mutató) tékozló fiúra, a
család szégyenére, aki a történtek után még megyei hivatalt sem vállalhat, aki-
nek a hetedféléves börtönbeli ellátásáért is hatalmas summákat kell fizetnie.
Az eddig jóságosnak mutatkozó testvérek, legszívesebben mindenébõl kifor-
gatnák. Még letartóztatása elõtt saját tervei alapján Széphalmon megkezdett
építkezéseknek, a nagy gonddal eltervezett kertnek, a  gyümölcs- és díszfákkal
teleültetett parknak a közelébe sem engedik. Mikor végre megláthatta, kide-
rült, hogy az épületet juhhodálynak használták, a nagy szobában a pásztorok
tüzet raktak, a park fáit kivágták, s míg õ börtönben sínylõdött, a nagy gonddal
készített otthonból semmi sem maradt, mindent elpusztítottak. A vagyon any-
ja nevén volt, a testvérek azt szerették volna, ha börtönviselt bátyjukat – ha
formálisan nem is, de lényegében – gyámság alá helyezik. Több alkalommal
tettlegességre is sor került, s a testvéreket úgy kellett szétválasztani. Anyja nem
fogja pártját. Sõt. Azzal gyanúsítják, hogy az egyik szobalányt megkörnyékezte
és szégyenszemre feleségül akarja venni. A lányt megverik, fogva tartják, meg-
kötözik, kínozzák, Kazinczy leveleit elfogják, s hatalmaskodó anyja dühében
azt vágja oda – jegyzi fel Kazinczy –, „hogy bár elütötték volna Budán a feje-
met!”22 A családi pokol a börtönnél is súlyosabb megpróbáltatás. „Mindig ide-

20 A magyar jakobinusok elleni felségsértési és hûtlenségi per iratai. 1794–1795. A magyar
jakobinusok iratai. II. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. Bp. 1952. Akadémiai Kiadó. 609. l.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai.) [latinul] – Kövendi Dénes magyar fordítása
Batsányi János Összes Mûvei I-IV. kritikai kiadásában jelent meg (Szerkesztette Keresztury
Dezsõ és Tarnai Andor. Bp. 1953-1967.) és az alábbi népszerûsítõ kiadványokban:  A magyar
jakobinusok. Szerkesztette és a bevezetõ tanulmányt írta Benda Kálmán. Budapest, 1957.
Bibliotheca Kiadó. 237. l. /Aurora VIII./ – Batsányi János: „Hazámnak akartam szolgálni”. A
kötetet sajtó alá rendezte és a magyarázó szövegeket írta Keresztury Dezsõ. Budapest. 1960.
Magvetõ. 144. l. /Magyar Könyvtár/
21 Batsányi János: „Hazámnak akartam szolgálni”. A kötetet sajtó alá rendezte és a magyarázó
szövegeket írta Keresztury Dezsõ. Budapest. 1960. Magvetõ. 153. l. /Magyar Könyvtár/
22 Kazinczy Ferenc: Az én életem. Összegyûjtötte, szerkesztette, az elõszót és a jegyzeteket írta
Szilágyi Ferenc. Budapest. 1987. Magvetõ. 396. l. /Nemzet és emlékezet/
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gen kéz akará kormányozni zaboláimat”, írja nekikeseredve. „Én, kinek minden
óhajtásom oda méne ki, hogy szabadnak érezzem végre magamat, s helyrehoz-
zam, amit elmúlaszték, kimondhatatlan kínokat szenvedtem, s rettentett an-
nak képzelése, hogy vagy mindég bilincsben leszek, vagy meg kell bántanom
kora által is elgyengült anyámat.”23 Az amúgy is megviselt szervezet a kilátásta-
lan szenvedést nem bírja elviselni, leadja vészjelzését: gutaütés éri. Ahogy õ
írja: „Konyáron Debrecen mellett [1805] július 25-én éjjel engemet a csonku-
lásnak egy könnyebb neme sújta meg. Kedves barátom doctor Szentgyörgyi
József úr kikapa bajomból, de intvén, vigyáznék magamra, egy második elöl-
hetne.”24

A családi pokolból, a terror bilincseitõl csak a házasságban, a házasság nyu-
godt révében szabadulhat meg. A Pályám emlékezetében hûségesen beszámol
lelki vívódásairól, de legrészletesebben a szinte lelki atyjaként szeretett és tisz-
telt barátnak, Kis János evangélikus superintendensnek tesz vallomást 1805.
január elsején kelt terjedelmes levelében.25 A levél Kazinczy „eredeti” mûveinek
gyöngyszeme. Magánéleti dokumentum, nincs benne semmi irodalmiaskodás
(ahogy ellenségei mondanák, kazinczyas szépelgés), nem színpadi monológ-
nak készült, aki elolvassa, látja, érzi, szinte tapinthatja az „embert”, a megta-
posott, a meggyötört, a nyugalomra vágyó embert. Lelkének legtitkosabb rez-
düléseibe is beavatja barátját, aki nem csupán „kedves barátom, páratlan férjfi”,
hanem valóban az, ahogy a megszólítás szól: „Elsõje minden barátomnak!”
Mikor a barát verseit olvassa, a szavak közt ott remeg a kölcsönzött bizalom
emléke, ennek érzékeny rezdüléseit a viszonzott szeretet felerõsíti és teszi hite-
lessé. Kazinczy  önmagát szereti Kis gondosan és lelkiismeretesen megmunkált
verseiben, ezeket a verseket nem tudja a „garázda sophista” doktriner boncké-
sével feltrancsírozni, ahogy az önszeretet aszkétája, a meggondolatlan „ifjú”
ezt többekkel is megcselekedte. Gyalogjáró parlagi nyelven ez azt is jelenti,
hogy nem méltányos Kazinczy „számláját” az elméleteknek elkötelezett ifjú
Kölcsey tévedéseivel megterhelni. Már csak azért sem, mert Kazinczy a theoriákat
általában fenntartással fogadta, a „gyakorlat” embere lévén, az elméletnél sok-
kal lényegesebbnek érezte magát az irodalmi gyakorlatot, a szép stílust, a gon-
dolat megformálását. (Olykor anélkül, hogy annak tartalmát és hatását, súlyát
felmérte volna.)

„Nékem egyetlen óhajtásom az vala, hogy nyugalomban élhessek s foghas-
sak hozzá valaha dolgaimhoz.”26 Ezt egykori szabadkõmíves mesterének, tan-
ügyi fõnökének leányával, Török Sophievel kötött házasságával el is érte.

Életmentõ házasság? Nem is annyira maga a házasság, hanem annak lehetõ-
sége, hogy a kettõs katasztrófa -– a börtön és a családi pokol – után a hajótö-

23 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 344-345. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Negyedik könyv 5.]
24 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 364. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Negyedik könyv 25.]
25 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 121–128. l. (Magyar Remekírók)
26 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 364. l. (Ma0gyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Negyedik könyv 24.]
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rött megkapaszkodhat egy deszkába. A haza megmentésének vágya, a hazasze-
retet , a barátság legforróbb tüze sodorta Hajnóczyék társaságába. Ezt az utat,
a haza közvetlen szolgálatát a börtön véglegesen lezárta. A tanügyi munka, az
iskolaalapítások, a Szepes, Sáros, Zemplén és Abaúj szinte szociográfiai felmé-
rése a tanfelügyelõt meggyõzték arról, hogy a nemzet, a magyarság megmenté-
sének alapja és feltétele az önérzetes magyarság felnevelése, s ennek legfonto-
sabb területe a magyar literatura, eszköze pedig a magyar nyelv. Tanfelügyelõ
korában nem gyõzte a tanítókat figyelmeztetni a magyar nyelv tanításának fon-
tosságára. Ezt a célt szolgálta a Magyar Museum éppúgy, mint az Orpheus. A
börtönviselt ember közhivatalt nem vállalhat, maradt volna a család, belesimu-
lás abba a környezetbe, amely ezt „a nem közönséges modellbe öntött” lelket
nem tudta elviselni. A hajótöröttet nem fogadta be. Visszalökte a mentõcsó-
nakba kapaszkodót.

Annak idején a Magyar Museum alapításánál, ahogy láttuk, Batsányi János
erõszakos és durva támadása elöl Kazinczy kitért, nem vette fel a kesztyût. Az
agresszióra a visszavonulás volt a válasza. A gutaütésbe torkolló családi kudarc
ugyancsak a meddõ megengesztelõdésrõl szólt.

Kisfaludy Sándornak a megbékülõ nagy ellenfélnek írta 1822. február 13-
án: „Te az ellenkezést jégzápornak nézed, én áldásnak. Maga az Idvezítõ hábo-
rút hoza az emberek közé, nem békét; s a bölcsek bölcse örökké ingerli azokat,
akikkel egy értelemben nem volt. Nem vétett abban a természet, hogy az embe-
reknek epét adott.”27

A harcot mindig vállalni kell. Sorsalakító tanulság. Hosszú, harcokban nem
szûkölködõ életének, olykor nehezen értelmezhetõ magatartásának ez egyik
megszenvedett kulcsa.

A harc elöl sosem szabad kitérni.
*

Az elsõ Kazinczy-pör aktáit lapozgatva – az 1805–1808-as Árkádia pörre
gondolok – az elfogulatlan, józan olvasó csak kapkodja a fejét. Mintha az ellen-
felek (de miért is ellenfelek?!) nem ugyanazon a nyelven beszélnének.

Kazinczynak vannak kedvenc, többször használt szavai, amelyek, mondhat-
nám úgy is, ’nem tulajdon jegyzísben vétetnek’, amelyekben csak a tudatlanság
vagy a tudatos rosszindulat kereshet (és akkor természetesen talál is) bántó
élt. Mutatóban lássunk egy ilyen kedvelt szót.

Egyik bécsi útjáról beszámolva Aloys Blumauer jezsuita költõ és könyvkeres-
kedõ valamint Joseph Franz Ratschky költõ különös gyûlését is szóba hozza.
(Blumauertõl egyébként Csokonai is fordított.)

„Blumauernél vasárnap kilenc órakor gyûlének össze olvasó barátai. Ajtaja
nyitva álla minden idegennek, kik hallgatni akarák, ki mint számol [be] a maga
heti olvasásairól…..

Blumauer kiaszott, hosszú ember volt, sas orral, barna hajjal, pislogó s rö-
vid látású szemekkel. Affectálta a durvaságot. Ratschky igen kövér fiatal ember,
szelíd, nyájas, igen barna s igen tömött hajjal. Látni vala benne az igen jó

27 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 592-593. l. (Magyar Remekírók)



22

embert, mint Blumauerben a lelkest, elmést, de pontjából kilököttet. Fiatal
jezsuiták, a szerzet eloltásakor 1773. mindketten visszatértek a világba….” 28

Csokonai nekrológját Kazinczy írta és tette közzé a Magyar Kurirban (1805.
I. 235. lapján). Az ebben olvasható jellemzést a debreceni barátok bántónak,
sértõnek, igaztalannak találták, olyannak, amely tudatosan beszennyezi Cso-
konai emlékét. Íme a költõt gyalázó mondat:

„[Csokonai] nagy kedvességet nyert versei által: még nagyobbat azoknál, a
kik õtet közelebbrõl ismerhették, szíve szelid és jámbor volta által; mert az õ
affectált és nem affectált misanthropiájából úgy sugárlott ki mindig az emberi
szeretet, mint affectált cynizmusából  az aesthetikai lélek.”29

Az én olvasatom szerint az ’affectált’ jelzõben sem Blumauernél, sem Cso-
konai jellemzésében nincs egy szikrányi elmarasztalás sem, s éppen magában
az affectált szóban rejlõ negatívum az, amely kontraszthatásával nagyobb hang-
súlyt ad, magasabb szférába emeli az elhunyt költõ szeretettõl sugárzó lényét.
A szeretet és a megindultság vezette Kazinczy tollát, mikor ezt a mondatot
leírta, s eszébe sem jutott, hogy a kritikus Kazinczy fenntartásait is bele kellene
szõnni a nekrológ szövegébe.

Szó szót követett, levél levelet, újságcikk újságcikket és egyre terebélyese-
dett Az Árkádia pör olykor mosolyt fakasztó, máskor elszomorító iratanyaga.
Félreértés, tudatos félremagyarázás, rosszhiszemûség, tudatlan okoskodás, in-
dulatos vádaskodás, érzékenység és rejtett durvaság váltogatják egymást. A pör
három évig folyt, 1805. februárjától 1808 júniusáig. Ez idõ alatt – a Pennahá-
borúk30 címû antológia adatait összeszámolva – 42 különbözõ szerzõtõl szár-
mazó levél foglalkozott Csokonai nekrológjával, a sírfelirattal, annak minden
egyes szavával, mûveinek tervezett kiadásával, és mindezekrõl 9 újságcikk, vita-
cikk, támadó és védekezõ írás tájékoztatta az érdeklõdõ közvéleményt.

„Ki nyertes az hangmérséklésben?”  – kérdezte annakidején a székely Baróti
Szabó Dávid, s az õ nyomán mi is megkérdezzük:

Ki a nyertes az Árkádia pörben?
Legegyszerûbb volna azt válaszolni, hogy ennek a pörnek csak vesztese van.

Debrecen alaposan lejáratta magát, Kazinczy csak ellenségeket szerzett, s sze-
gény Csokonai jóformán csak védjegyként jelent meg a bajvívók pajzsán.

Így igaz, de mindennek a visszája még igazabb.
Debrecen, a „pipacéh”– ahogy a debreceni okosokat, életének megkeserítõ-

it „szardóniai nevetéssel” Csokonai nevezte – ebben a vitában magára talált.
Rossz szomszédság török átok, a kemény ellenfél viszont Isten ajándéka. An-
nak elõtte Debrecen ugyan kitagadta legnagyobb fiát, Kazinczy ellenében ráéb-
red kötelességére, s körömszakadtig, olykor nevetséges szõrszálhasogató okos-

28 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 240-241. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Második könyv 10.]
29 Kazinczy Ferenc: Magyar Pantheon. Életrajzok és életrajzi jegyzetek. Kiadja Abafi Lajos. Bp.
Aigner Lajos. é. n. 213. l. /Kazinczy Ferenc Összes Munkái V. kötet./
30 Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781–1826. Összeállította, a szöveget gondozta, a
jegyzeteket írta Szalai Anna. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó. 658 l. –  Az Árkádia
pör. 395–448. l.
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kodással, de elszántan minden affectáltság nélkül védi, megtámadottnak vélt
nagy szülöttét.

Csokonai munkáiról, az igazi Csokonairól vajmi kevés szó esik, de mégis-
csak forog a neve, s akik eddig a nevét sem hallották, elgondolkozhattak, hogy
ha ennyi tudós ember ennyi tintát, papírost pazarol halála után is erre a nyug-
hatatlan országcsavargó, egykori kicsapott diákra, az mégiscsak valaki lehet.

Kazinczy nyerte talán a legtöbbet. Az életét. A magyar irodalom, ez a nem
létezõ valami, mintha életre kelt volna. A levelekben, igaz, olykor még pletyka-
szinten folyt a „kritika”, hogy majd egy évtizeddel késõbb a Tudományos Gyûj-
teményben öldöklõ tudományossággal folytassák. Ezekben az írásokban pe-
zseg az indulat, elsõsorban attól, hogy Kazinczy nem hagyta magát, nem tért
ki. Tudta, hogy több ellenséget szerez, mint hívet, de megtalálta a legfontosab-
bat, az élet értelmét (nem a valóban szeretett Török Sophiera gondolok), az
életre galvanizált magyar literaturát. Kazinczy nem kanonizált, nem kánonnal
akarta bódítani, bolondítani, kábítani és megölni az irodalmat, hanem az igaz-
ság (vagy annak hitt) szellemében izgatott, prófétált, irritálta a tespedõket,
hogy még több levelet írjanak, még többen és még többet gondolkodjanak,
még több újságcikk, tanulmány jelenjék meg, hogy még elevenebb, élõbb le-
gyen egyetlen igaz szerelme a magyar irodalom.

(Hogy mindez nem volt más, mint hiúság, hatalomra törés, az ízlésdiktatú-
ra kezdete? Ám legyen. De inkább a hajótörött partra érkezése volt ez, a meg-
csendesedett szív ritmusának szabályos dobbanása –, ahogy a magabiztosságát
visszanyert tekintet felméri a végtelennek látszó horizontot.)

*
És akkor – egy pályázat álruhájába öltözve – újra színre lép a hatalom.
1808. márciusában a tübingai Cotta kiadó titokzatos -– provokációnak is

beillõ – pályázati felhívást tett közzé. Egy magát megnevezni nem kívánó Ma-
gyar Hazafi száz aranyat ajánlott fel (aranyban) annak, aki az alábbi kérdésre
legjobban felel:

„Mennyiben lehetséges, tanátsos, és a Magyar Országban, s vele
öszvekapcsolt apróbb

Tartományokban lakó külömbféle Nemzeteknek javokkal és szabadságaik-
kal

megegyeztethetõ, a Magyar Nyelvet egyedül magát Hivatalbéli nyelvé tenni
a köz

Tisztségekben, az Igazság kiszolgáltatásában, és a Tanításban? El vagyon é a
nyelv

erre így készülve, amint elkerülhetetlen szükséges? Micsoda hasznok, vagy
micsoda

károk származhatnának ebbõl polgári, kereskedõ, és tudománybéli
tekéntetben?”31

31 Kazinczy Ferencz Tübingai pályamûve a magyar nyelvrõl 1808. Kiadta Heinrich Gusztáv.
Budapest. 1916. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 6. l. /Régi Magyar Könyvtár 37./
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A munkát német, deák vagy francia nyelven lehetett beküldeni, s a jutalmat
elnyerõ munka kinyomtatását is ígérték illõ honoráriumért. A beadási határ-
idõ: 1808. június.

Természetesen azonnal megindult a találgatás, hogy vajon ki lehet ez a száz
aranyas Hazafi, s miért tartja titokban nevét. Levelezésébõl tudjuk, hogy Kazin-
czy és baráti köre a nádorra gyanakodtak, elfogadható titokoszlató magyaráza-
tot azonban nem tudtak adni. Kazinczy elõször vonakodott részt venni a pályá-
zaton, végül többek kérésére, báró Prónay László fõispán buzdítására (Kazinczy
ezt udvariasan „parancsnak” minõsíti) vállalja a pályamû megírását.

Annak illusztrálására, hogy a magyar, gondolkodó köznemesség miként vé-
lekedett a magyar nyelv akkori állapotáról, Kisfaludy Sándor magyar zsinórok-
kal kihányt – nagyon igaz – véleményét idézem Kazinczynak írt levelébõl.

„Megbosszonkodtam a Tübingai kérdésekre én is, és kész volnék poroszló
lenni a magyar nyelv mellett, és mindazokat kikorbácsolni hazámból, kik a
magyar levegõvel és kenyérrel örömest élnek, és magyarul tudni mégsem akar-
nak. S ha igaz, amint hallám, hogy ezen kérdések azoknak eszközlésébõl tétet-
tek, kiktõl a nemzet kötelesség gyanánt várhatja javát, hát – nem csudálnám,
ha minden magyar szív hiénává válna ellenséges tapodói eránt. Az isten áldja
meg Prónayt, akit ugyan nem ismérek, de akinek nemzetségével osztályos atya-
fi vagyok – s áldjon meg téged is igaz hazafiságtokért! –

Én is írtam volna, ha ily pályát víni elég tudósnak érzeném magamat; de én
hazafiúi dühömben csak egy átkozódó és vagdalkozó Ibist tudnék írni, amit a
hidegvérû nem-magyar mégis csak kacagna. Keserû siralom az, hogy oly nehéz
és boldogtalan dolog magyarnak lenni Magyarországban! – A külföldi ezt el
nem tudja hinni, és magam is kész volnék kételkedni néha eszemmel, ha a szív
nem fájna bennem. Nagy József örülni fog minden jó hazafival együtt pályaírá-
sodnak, bizonyos lévén elõre arról, hogy ha a részrehajló ellenségek elõtt nem
is, de az igazság és egyeneslelkûség bírószéke elõtt gyõzedelmeskedni fogsz.”32

Kazinczy viszonya – lelki, lelkiismereti viszonyról van szó – ennél az egyértel-
mû hazafias viszonynál sokszorosan bonyolultabb. Egyre bizonyosabbá válik
ugyanis a gyanú, hogy a hazafi mögött a hivatalos hatalom rejtõzködik, és hogy
a kérdezõ nem az érvekre kíváncsi, hanem arra, hogy a kérdésnek mi lesz a
visszhangja, kik, hányan reagálnak. A társadalmi közhangulat felmérése a cél.
„Az a száz aranyos Úr – írja levelében Csehy József lovaskapitány – igen bodzás
lábú patrióta elõttem; a kérdés formája megmutattya, millyennek ohajtaná lenni
a feleletet, a millyent egy magyar patrióta sem fog adni.” Kazinczy is tisztán
látja a helyzetet: „[Rumy] sokat nem ígér – írja levelében –, mert a leghitele-
sebb tudósításból tudja, hogy a kérdéseket Bécsben tették-ki, és azt a feleletet
várják, hogy a Magyar nyelv behozása veszedelmes és alkalmatlan. Már én nem
bánom akármit várnak és kívánnak: én megírtam, a mit jó lélekkel mondani
kellett, bátran, szabadon, de okosan. Bántásom érte nem lehet. És ha a jutal-
mat el nem nyerem is, sürgetni fogom, hogy engedjék mind magyarul mind

32 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 229-230. l. (Magyar Remekírók) – Kisfaludy Sándor
levele Kazinczynak. Sümeg, 1808. szept. 15.



25

németül kinyomattatnom.” Hogy teljes legyen az idézetkoszorú, idézzük még
Kazinczy Cserey Farkasnak 1808. június 23-án írt levelébõl. „ A mi Kisünk azt
tanácsolja, arra kér, hogy fojtsam-el méltó bosszonkodásainkat, s a bírákat ne
ingereljem igazságos kifakadásaimmal. Követem tanácsát: de mégis úgy fogok
szóllani, hogy magamra gyalázatot ne vonjak, az az szabadon és szolgai félénk-
ség nélkül.” Nemcsak a lehetõségekkel és az igazsággal, de az osztrák börtönö-
ket megszenvedett író a kockázattal is tisztában van. „Melly béfolyása van a
nyelvnek a Nemzeti charakterre, azt igen bõven tudnám mutatni, ha szabadon
szólhatnék. Az másnak sem éppen bátorságos, hát nékem!”33

Két közösségnek írja életének, életmûvének legfontosabbnak, leglényege-
sebbnek tartott munkáját. Kazinczy persze, mint minden valamirevaló író, min-
dig az éppen keze ügyében, az éppen munkában lévõ írást tekintette a legfon-
tosabbnak, sorsfordítónak. A Tübingai pályamû azonban nemcsak szubjektive,
az írás megszületése idején, hanem visszatekintve is a legfontosabbnak tekint-
hetõ. Errõl ugyan õ szemérmes tartózkodással sosem nyilatkozott, de így érez-
te, s a pályamû megírását követõ felszabadultság errõl vall.

A Pályamû, ahogy említettem, két közösségnek szólt, a munkának két cím-
zettje van.  Elsõ helyen ugyan a pályadíjat felajánló „bodzás lábú patriótát”
kellene megemlítenem, a valóság viszont az, hogy a pályamû elsõ „olvasói” és
címzettjei a hazai írótársadalom, az éledõ literatúra tevékeny résztvevõi, mond-
hatnám úgy is, a pálya- és versenytársak (olykor ellenfelek) voltak. Velük akarja
közölni, a számukra akarja nyilvánvalóvá tenni, hogy õ – kopogó szavakkal –
most és mindenkoron a magyar nyelv elkötelezettje volt és az is maradt. Vagy
ahogy a Fogságom naplójában írta és mondta: „[a magyar nyelv] az én örö-
möm, az én bálványom, amibe szerelmes vagyok.”34Ez a hitvallás az obroviconi
fenyítõházban, 1798-ban, a halálosan beteg fogoly szájából német nyelven hang-
zott el.

A Tübingai pályamû ennek az egymondatos szerelmi vallomásnak részletes
kifejtése. A szabadkõmíves jozefinista tanfelügyelõ igazoló jelentése, akit a vá-
dak égõ sebként gyötörtek. „Vádlának – írja a Pályám emlékezetében –, s még
a jók is, hogy feledém kötelességemet a hazához, midõn [tanfelügyelõként]
azon nyelv tanulását sürgetém, mely elölni készüle a miénket. S vádolják-e az
atyát is, ki gyermekeivel német nyelvet tanúltat, mert látja, hogy arra szükség
van? Nem értem vádlóimat, de nem hiszem, hogy annak nézhessenek, ki hideg
volt valaha a nemzet nyelvéhez. Ha kedves hivatalom teljesítése ellenkezett
volna meggyõzõdésemmel… úgy én nem léptem volna az iskolákhoz. Becsüle-
tes ember fizetésért nem bánik lelkiismerete ellen; én szentûl teljesítém  ellen-
kezõ tiszteimet, s így nyugalomban hallom a vádat.”35

33 Az idézeteket Heinrich Gusztáv munkájából vettem: Kazinczy Ferencz Tübingai pályamûve
a magyar nyelvrõl 1808. Kiadta Heinrich Gusztáv. Budapest. 1916. Kiadja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. 195 l. /Régi Magyar Könyvtár 37./
34 Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. Bevezette és sajtó alá rendezte Tolnai Gábor. Buda-
pest. 1951. Szépirodalmi Könyvkiadó. 99. l.
35 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 306-307. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Második könyv. Hato-
dik szak.]
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Ezért kezdi mindjárt provokatív felütéssel a „pályaírást”: „A haza-szeretete
egyike a természet legszentebb érzéseinek. Nem rettegi az az értelem dicsére-
tét…nékem az oly atya kedves, ki gyermekét [azért] szereti, mert az az õ gyer-
meke. S a patriotizmus nem ellenkezik a cosmopolitismussal: ez amazt csak
nemesíti.” Hogy minden félreértést eloszlasson a következõket fûzi még hozzá:
„A hazai nyelv a Nemzeti szeretetnek legszorosbb kapcsa még azoknál is, kik-
nek nemzetek különbözõ részekre szaggattatott s egy testet többé nem tészen…
Nem kell-e tehát minálunk lennie a legnagyobb becsben, kik két hazára oszolva
élünk ugyan – Magyarországot értem és Erdélyt – de mindketten azon törvény
és igazgatás alatt? És ez a miénk, mintha ugyan az örök végezések áthághatat-
lan verõcét [kerítést] akartak volna vele vonni körülünk, olly természetû, hogy
azt egyedül az szólhatja tisztán, a ki közülünk való.”36

A Tübingai pályamû másik címzettje a hivatalos hatalom, amelyet II. József
alatt becsülettel és nagy szorgalommal szolgált, amely ellen szervezkedett, amely
halálra ítélte, börtönbe vetette, s amely korlátlan hatalmával élve bármikor
büntetheti. Rumy Károly fentebb idézett értesülése után nem lehetett semmi
kétsége, hogy a magyar hazafi álarca mögött a vérmezõtõl sem idegenkedõ
hatalom rejtõzködik. A halálos ítélettel a politikai életbõl kizárt Kazinczy en-
nek a címzettnek is tudomására akarja hozni, hogy semmi sem változott, ugyan-
azokért az eszmékért harcol, ha nem is a közvetlen politikai páston, mint an-
nak elõtte. Hogy amikor látszólag a hatalmat szolgálta, akkor is ugyanazon
eszméket vallotta, hogy a börtön sem törte meg, s képes szolgai félénkség nél-
kül okosan szólani, s ne higgyék, hogy jozefinista múltja, a 2387 napos börtön
ezen bármit is változtatott. A Tübingai pályamû a hatalomhoz való viszonyát is
egyértelmûvé tette, s a címzettek – ahogy a pályamû további sorsa mutatja – az
üzenetet megértették.

A pályamû megírásával Kazinczy mindent meggyónt, utolsó adósságát is
törlesztette, sõt annál még többet. Ha anyagi helyzete nem is, családi körülmé-
nyei úgy ahogy  rendezõdtek, s töretlen energiával láthatott neki, hogy helyre-
hozza, amit – a börtön miatt – elmulasztott.

Kazinczy életmûvén belül a Tübingai pályamû a lelkiismeretvizsgálat, az
õszinte gyónás a dokumentuma. Miközben egyértelmûen válaszol a kérdésre –
a magyar nyelvet egyedül hivatalbeli nyelvvé tenni nemcsak lehetséges, hanem
tanácsos is – közben megírja a magyar irodalom történetének elsõ összefogla-
lását, amely alkalmas lett volna a magyar irodalom külföldi népszerûsítésére
is. „Lett volna”, a pályamû ugyanis Kazinczy életében sem németül sem magya-
rul nem jelent meg, csupán egy fejezete az Erdélyi Muzeumban (1814). Sõt a
pályadíjat sem adták ki soha. A rejtély rejtély maradt, míg 1899-ben Heinrich
Gusztáv a bécsi cs. és kir. belügyminisztérium levéltárában kutatva megtalálta
a rejtély kulcsát. A díjat ahogy Rumy is jelezte, a bécsi rendõrség tûzte ki. A
felhívásra 21 pályamû érkezett be, a bíráló bizottságot is kinevezték, a napóle-
oni a háborúk idején azonban Bécsnek kisebb gondja is nagyobb volt annál,

36 Kazinczy Ferencz Tübingai pályamûve a magyar nyelvrõl 1808. Kiadta Heinrich Gusztáv.
Budapest. 1916. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 127. és 129 l. /Régi Magyar Könyv-
tár 37./
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mint hogy a pályázattal foglalkozzék. Végül Metternich herceg is közbe lép,
sürgeti a díj odaítélését egyik olyan pályamûnek, mely a német nyelvet ajánlja
államnyelvül. Ebbõl sem lett semmi, az ügy érdektelenné válik. Az iratok a
rendõrfõnök, Sedlnitzky gróf megjegyzésével –„a korviszonyok ez ügy tárgyalá-
sát nem teszik tanácsossá” – 1817-ben lomtárba kerülnek.37

*
Még egy ilyen, csupán néhány mozaikkockát felvillantó írás sem hagyhatja

említetlenül a nyelvész, a nyelvmûvelõ Kazinczy tevékenységét. Nem lévén nyel-
vész hittem Benkõ Lorándnak, elfogadtam segítségét s „vendégszövegként” ide
iktatom véleményének summáját.

„A magyar szellemi mûveltség tág mezején belül [Kazinczyt]  a nyelvtudo-
mány is joggal vallhatja magáénak. Hogy nyelvtudomány-történetünk egyik leg-
kiemelkedõbb egyénisége volt, azt annak ellenére bizton állíthatjuk, hogy ép-
pen a legszorosabban vett nyelvészeti munkálkodásában nem tudta minden
tervét valóra váltani, és hogy nem minden tétele, ítélete állta az akkori vagy a
késõbbi idõk próbáját. Mint nyelvmûvelõ nemcsak egy hõsi korszakot élt meg,
hanem jórészt alakított, irányított is, elvei és gyakorlata csodálatos harmóniá-
jával, másokat is a nyelv ügyében cselekvésre késztetõ szuggesztív erejével. Hogy
kora a magyar nyelv fejlõdéstörténetében, különösképpen pedig a magyar iro-
dalmi nyelv alakulásában annyira kiemelkedõ idõszaknak számít, az – mások
ide vágó nagy érdemeit nem kisebbítve – igen jelentékeny mértékben az õ fellé-
pésének, mûködésének eredménye. De tágabb keretû nyelvmûvelõ érdemei
mellett szûkebb értelemben, mint nyelvészszakember, mint a nyelv lényegérõl,
funkciójáról, fejlõdésérõl, törvényeirõl, alkotó elemeirõl gondolkodó, valló tu-
dós is kiemelkedõ tudománytörténeti értékû eredményekkel dicsekedhet. Szá-
mos kérdésben vallott koránál sokkal elõbbre mutató, ma is érvényes, a mához
is szóló elveket, a nyelvhasználat bizonyos területeit oly szélességben és mély-
ségben érintve, mint elõtte senki s utána sem, sokan.”38

*
„Magyarország nem ismeri Erdélyt.”
Ezzel a mai napig aktuális felütéssel kezdõdik Kazinczy Erdélyi levelek címû

munkája. Egész életében erõst vágyott Erdélyt, a másik magyar hazát megis-
merni, s az 1816-os út a vágyakozót nem csalta meg. Kazinczy Széphalmot, a
családi környezetet, a könyvek társaságát nem tekintve két helyen érezte ott-
hon magát. A császárvárosban és Erdélyben. Bécs mûvészeti környezetével nyû-
gözte le, Erdélyben az igazabb, õszintébb magyarsággal találkozott.

Mozart, Haydn, a testõrírók városának külön ajándéka volt Gottfried van
Swieten, akit atyjaként tisztelt. Búcsút véve tõle, kibontakozva a nagy ember
ölelésébõl ez a viszonylag ifjú férfi úgy érezte, eljutott a tetõre, élete legmaga-

37 Kazinczy pályamunkájának eredeti szövegét, annak német fordítását valamint a pályázat
történetét Heinrich Gusztáv munkájában lehet olvasni:  Kazinczy Ferencz Tübingai pályamû-
ve a magyar nyelvrõl 1808. Kiadta Heinrich Gusztáv. Budapest. 1916. Kiadja a Magyar
Tudományos Akadémia. 195 l. /Régi Magyar Könyvtár 37./
38 Benkõ Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Budapest.
1982. Akadémiai Kiadó. 48. l. /Nyelvtudományi Értekezések 113. sz./
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sabb pontjára. „Ha tudnám, mely napja volt az életemnek, midõn engem …
Swieten megcsókola, meghagynám unokáimnak, hogy az nekik légyen házi
innepek.”39

A majd hatvanéves kissé megfáradt Kazinczy Erdélyben azt a másik helyet
remélte és hitte megtalálni, ahol otthon érezheti magát. A Levelek címzettjé-
nek, Dessewffy Józsefnek lelkesen számol be, hogy „mióta Erdélybe beléptem,
magyartól még nem hallottam egyéb szót, mint magyart… Bejártam Erdélyt, s
kénytelen vagyok vallást tenni, hogy barátim igazat jövendöltek: kivévén a szász
földet, velem a külföld nyelvén senki nem szólott, de igen magyarul a külföld
szülöttei.

S itt a társasági együtt létekben is valami szívesebb, melegebb van, mint
hazánknak korcs tájékin…. Erdélyben két három helyt álmélkodva hallák, hogy
én magyarországi magyar oly jól tudok magyarul, mint õk s ezt egy fiatal tiszt-
viselõ nekem komplimenként mondotta. Ha nem láttam volna, hogy sosem
hallotta nevemet, elmondhattam volna, hogy azt némely társaim nem vallhat-
ják.”40

1816-ban mintha a világ is nyugvópontra jutott volna körülötte. Igaz tá-
madják, de úgyszólván már mindenre válaszolt, s most a legsúlyosabb válasz is
testet öltött: megjelenik munkáinak kilenc kötete. Kazinczy magabiztos és
megbocsátó. Nem is sejti, hogy Kölcsey rövidesen megjelenõ recenziója Ber-
zsenyi barátságától is megfosztja. A betakarítás idõszaka ez, s erdélyi útja harc
nélküli honfoglalás. Vagy inkább birtokbavétel a szeretet jogán. Itt nincsenek
vádlók, nem kell védekeznie, itt nem értik félre. Az ellenfeleket nem kerüli, de
mintha kicserélték volna, nem provokál, nem tagadja meg elveit, nem hadako-
zik, de a bölcsek nagyvonalúságával tereli a beszélgetés folyamát újabb és újabb
mederbe. A régi barátot, Aranka Györgyöt is meglátogatja.

„Most Arankát mentem látni, kit már 1794-ben a hegyaljai szüreten láttam.
Tudtam hogy most is azt fogja tenni, amit mindig: térítgetni a nyelvrontás eret-
nekségébõl, s elkészülve mentem hozzá. Alig ölelénk meg egymást, s hozzá
foga térítésemhez és én észre nem vehetõleg a nemzet históriájára csaltam
által; mikor ott öldökle paradoxaival, a jelenkor történeteire vontam s mikor
ott untata el, a Kant philosophiájára, melyet szörnyen gyûlölt, s mikor ott is
eluntata, az asszonyokat adám neki témául. Annyi mezõt találván nyitva, me-
lyen kedvenc ideáján nyargalhasson, nem vette észre, hogy míg magának teljes
örömöket ad, engem nagyon elgyötör.”41

Az Erdélyi leveleket olvasva Kazinczy teljes szellemi arcképe kirajzolódik.
Úgyszólván minden érdekli, s mindenrõl beszámol. Hol a felfedezõ örömével
regisztrálja, hol a szakember hozzáértésével magyarázza, egészíti ki a látotta-

39 Kazinczy Ferenc mûveibõl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. Bp.
Franklin. 1903. 306-306. l. (Magyar Remekírók) – [Pályám emlékezete. Második könyv. Ötö-
dik szak.]
40 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek I-II. Bevezetéssel ellátta Dr. Kristóf György. Kolozsvár.
1944. Minerva kiadás. I. köt. 66-67. l.
41 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek I-II. Bevezetéssel ellátta Dr. Kristóf György. Kolozsvár.
1944. Minerva kiadás. I. köt. 101. l.
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kat és hallottakat, amit errõl a földrõl, ezekrõl az emberekrõl, ennek a másik
hazának történetérõl tudnunk kell.

Az oláh és a magyar paraszt, a kálvinista magyar legényke rajzából egy
nemzetkarakterológiai tanulmány vázlata bontható ki. Felfigyel, mint valami
néprajzos, a magyarországitól különbözõ építkezési szokásokra. Az egykori tan-
felügyelõ ellátogat a református kollégiumba, s megállapítja, hogy a diákok
nem értik a görög nyelv szellemét és csak kényszerbõl tanulják. Sátoros cigá-
nyokkal találkozva azonnal szóba hozza az 1790-es évek helyes cigánypolitiká-
ját. A marosvásárhelyi Teleki-tékának több napot, s beszámolójában egy esszét
szentel. Felfigyel az erdélyi éneklõ beszédre, amely annyira csapdossa fülét,
hogy csudálkozását alig tudja elrejteni. „Kótázni lehetne utánuk a szót”, jegyzi
meg, s ha kottás füzetet nem is vesz elõ, de nyelvészként (vagy inkább költõ-
ként?) belékezd egy szótár összeállításába. A szászokról – némi ellenérzéssel
ugyan – eleven színekkel ad néprajzi beszámolót. Ismerteti viseletüket, szoká-
saikat, történetüket. Vajdahunyad várának megtekintése jó alkalom, hogy egy
néprajzi megfigyelésekkel gazdagított Hunyadi János tanulmányt, és a Hunya-
di Jánosról szóló történeti munkák kritikáját is beillessze útinaplójába. Erdély
maga a történelem, Fráter György meggyilkolása, Traianus és Decebal,
Gyulafehárvár pusztulása, mind mind kap egy-egy oldalt ebben az erdélyi gaz-
dag leltárban.

Mindezt keretbe foglalja az útirajz, a magyar nyelven megjelent egyik elsõ
szociografikus, történeti, néprajzi és nyelvészeti megfigyelésekkel gazdagított
útirajz.

A közvetlen, könnyed hang olykor Petõfi útirajzát idézi, melynek stiláris ih-
letõi közt Heine mellett okkal lehetne Kazinczyt is megemlíteni.

„Erdély, az enni erõsen szeretõ, e részben nagy dicséretet érdemel, s a mi
hideg embereink ide csak azért is eljöhetnének, hogy tanuljanak felmelegedni;
gourmandjaink pedig, hogy úgy térhessenek vissza, mint Epikurnak az a hízni
szeretõ állatocskája, kit Horác említ.

Az apicius [ínyencek] tudományához keveset értek s magamat az erõs evõk
közé nem számlálhatom; s e részben sok ismereteket utam alatt nem is gyûj-
töttem s csak arra emlékszem, hogy az ételt hordó cselédet igen gyakran eresztém
tovább magamtól egy rövid köszönettel; de az Erdélybe utazókat elõre figyel-
messé kell tennem a kolozsvári piaci kenyérre, melynél ízletesebbet sehol sem
találtam, és ha nem úgy kávé és borisszák, mint én, örvendjenek, mert fürdeni
fognak kávéjokban, s amellé még rozsolist is fognak inni, melyek közt a dalmá-
ciai mareschino és az erdélyi málna minden társait véghetetlen távolságban
felülhaladja.”42

Kazinczy erdélyi útjára a koronát Zsibó tette fel, találkozása Wesselényivel.
Kazinczynak minden tetszik Zsibón, a táj, a környezet, ahogy a reggelit a kert
gyertyánerdõ pavilonjában tálalják. Utána Kleist ódáját olvassák, majd Berzse-
nyit és Horatiust. Ezt követõen az istállót nézik meg, mert az éppúgy megér-
demli a részletes ismertetést, ahogy Kazinczy írja, „mint a vásárhelyi s fehérvári

42 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek I-II. Bevezetéssel ellátta Dr. Kristóf György. Kolozsvár.
1944. Minerva kiadás. II. köt. 107-108. l.
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bibliothéca s a szebeni képgyûjtemény, mert ez úgy kevélysége Erdélynek és a
nemzetnek, mint amazok.” Az utolsó Erdélyi éjszakát Wesselényi Miklóssal be-
szélgetve töltötte.

„Véget érém erdélyi útamnak, s úgy rekesztem be – írja a Levelek utolsó
soraiban –, amint óhajtottam. Itt a Miklós csókja volt utolsó, amellyel
eleresztetém…

Mely irigylést érdemlõ szerencse juta nekem, hogy Erdélyt láthatám, és hogy
így láthatám! Hálával telik el szívem irántatok, kiknek oly szép örömöket kö-
szönhetek…

Jó föld! Tiszták és nem tiszták mindenhol vagynak, nálunk, mint nálatok s
nálatok, mint nálunk. De te valóban nem vagy úgy elromolva, mint mi. E vallás-
sal térek el innen s ezt mondom majd azoknak, kik ide jõnek, hogy meglássa-
nak, s reménylem, hiszem, amit én érzek, érzeni õk is fogják.”43

*
 Kazinczy erdélyi utazását Döbrentei Gábor szervezte, s mintegy viszonzás-

képpen Kazinczy ajánlotta be nevelõnek a gróf Gyulay családhoz. A megnyerõ
fiatalember bekerülve az arisztokrata társaságba, szolgálatkészségével, kitûnõ
társasági modorával szinte mindenkit levett lábáról. Mesterien értett a pókhá-
lók szövéséhez, s támogatói olykor észre sem vették, mikor váltak pártfogóból
áldozattá. Tizenhárom év telt el az erdélyi utazás óta, s Kazinczy dühtõl ízzó
sorokat vet papírra.

„A magyar Clavigónak.
Te engem úgy hurcolgatsz, mint nyelvtörõt, mint civakodót. Hiszem, hogy

igazán nyelvtörõnek nézsz; ismerlek, s vártam azt tõled, de az engem nem bánt:
hogy irígy civakodónak nézhetnél, nem hihetem; ismered forró keblemet, mely
az igaz érdemet, ha ifjú, ha szegény emberben találja is, örvendve vallja érde-
mének, s az ilyennek még kevélykedik barátságával; az efféle vádat eredeti bû-
nöd téteti veled, mely hajlékonnyá tész azt a színt játszanod, amit céljaid kí-
vánnak, a ritkán tiszták. Téged elszédített az a magad által is reményleni soha
nem mert nagyság, hova mesterségeid juttatának el, nem érdemeid. De miként
feledheted te, hogy az én hajlandóságom nélkül legfeljebb is egy falusi papocs-
ka levél vala, nem nagy talentumod s talán még kevesebb tudománykád többet
nem igen ígérhetének; vagy mint testvérid, vas- és borsáros? Minekutána szep-
temberben rádordítám, amit szemtelen garázdaságod belõlem kisajtolt, most
pedig nyomtatásban rád hányt szabdalásim rád ijeszthetének, nem tartok töb-
bé, hogy pályámon beléd lehessen botlanom: de tõled annál inkább várhatom,
hogy amit ellenem régólta üzsz, s már Pozsonyban is, most még dühösebben
fogod. Itt vagyok tehát, elszánva mindenre, nevezetesen arra, hogy véres betûk-
kel festem homlokodra, amit érdemlesz, ha elégtételt nem kapok – azt a foga-
dást, hogy gaz suttogásid nekem és azoknak, akiket én tisztelek, szeretek, bé-
kén hagynak.

Pesten, ápril. 2. 1829.                                                            Beaumárchais.44

43 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek I-II. Bevezetéssel ellátta Dr. Kristóf György. Kolozsvár.
1944. Minerva kiadás. II. köt. 146. l.
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A címzett, a magyar Clavigó nem más, mint Döbrentei Gábor. Kazinczy meg-
semmisítõ vádjai ellenében meg kell védenünk Döbrenteit. Igaz, jellemhibái
minden tettét megkérdõjelezik, de például az 1814-ben alapított Erdélyi Mú-
zeum irodalomtörténeti  jelentõségét nem lehet kétségbe vonni. A mûködését
értékelõk – függetlenül Kazinczytól –minduntalan jellembeli fogyatékosságait
emlegetik, „régi vágású karrieristának” nevezik, s a tárgyilagoshangú irodalmi
lexikon is nagy mûveltségû, de csekély tehetségû írónak minõsíti, akinek tette-
it sokkal inkább a törtetés, mintsem az õszinte ügybuzgalom jellemezte. „Az õ
mindenek által ismert két rettenetes indulatja (a pénz és a cifra elolthatatlan
szomja) õtet arra viszi – olvassuk egy másik Kazinczy levélben –, hogy készen
van mindig feláldozni szíve érzését is, és két képet visel, hogy a fejérek közt
fejérnek, a feketék közt feketének ismertessék; s így mindegyikénél feltalálja
hasznait, és – bár arra mindnyájan álmélkodunk – társai közt fenn lebegni
látszhassék…. Én benne két Döbrenteit nézek a mostanit, és azt a régit. A
mostanit szeretni magamért és másokért nem tudom: de a réginek, annak a
hajdaninak megtartom emlékezetét s eránta mindég azon tekintettel fogok lenni,
amivel neki is tartozom.”45

Az 1828 körüli évek már nem az Erdélyi levelek visszatekintve idillinek is
tekinthetõ világát idézik. Kazinczy az év novemberétõl a következõ év júniusáig
birtokpere ügyében kénytelen Pesten tartózkodni, s nemcsak az egyre inkább
szépülõ várost csodálja meg, hanem a pezsgõ irodalmi életet is, amelynek élte-
tõje és foruma már nem a levél, hanem az egymásnak feleselõ folyóiratok, zseb-
könyvek, s organizátorai már nem sokat törõdnek a régi világ bajnokaival. Lát-
szólag tisztelet övezi a mestert, de a fiatalok már nem munkáira figyelnek,
hanem öregedésének jeleit tartják számon. Kazinczy hanyatlik, állapítja meg
Toldy, s ennek nyilvánosan is hangot ad, mire Bajza az egyre esendõbbnek ítélt
Kazinczy legbuzgóbb védõjének deklarálja magát.46 Ennek ellenére, mikor a
fiatalok – Toldy, Vörösmarty és Bajza – a Kritikai Lapok indítását tervezik, Bajza
szinte programként szögezi le, hogy „az elsõ kötetben a nagy hírûeket kell bán-
tanunk, hogy a dolog lármát okozzon!”47 A megtámadásra kiszemelt nagy hírû-
ek közt elõkelõ hely illette meg Kazinczyt.

44 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 681-682. l. (Magyar Remekírók) – Döbrentei Gá-
bornak. Pest, 1829. ápr. 2.  – Beaumarchais 1774-ben megjelent emlékiratában számol be
arról, hogy apja felhívására hogyan kényszerítette húgának szószegõ võlegényét, Clavigot
arra, hogy írásban ismerje el vétkét, s kösse meg a házasságot.  J. W. Goethe Clavigo címû
drámájának is Beaumarchais emlékirata volt a forrása.
45 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 681. l. (Magyar Remekírók) – Kiss Károlynak. Bu-
dán. – Pesten Márc. 27. 1829.
46 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életébõl 1780-1830. Budapest. 1935.
328–329. l.
47 Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életébõl 1780-1830. Budapest. 1935.
333. l.
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Az arisztokraták körül sündörgõ Döbrentei pedig igen eredményesen szövö-
geti hálóját. Széchenyi Istvánnak nyelvi tanácsadója lesz, a kaszinó titkára, s
hivatalát dicséretes buzgalommal látja el, sõt egyesek szerint olykor azzal di-
csekedett, hogy a Lovakrul címû Széchenyi könyv igazi szerzõje inkább õ, mint
a gróf. Ehhez hasonló kósza hír lehetett egyik kiváltója Széchenyi 1830. április
2-es naplóbejegyzésnek: „Az emberek azt hiszik – írja a gróf –, mindig mások
befolyása alatt állok. Elsõnek Nagy Pali lovagolt volna meg; aztán Wesselényi-
nek lettem nyerge – késõbb Döbrentei volt reám nagy befolyással – most pedig
Helmeczy, Kisfaludy etc. uralkodik rajtam etc.”48

Visszakanyarodva mozaikkockáinkhoz, a Tudós Társaság megalakulását kö-
vetõen Dessewffy József futó megjegyzése azt a reményt ébreszti Kazinczyban,
hogy nemcsak tagja lesz a Tudós Társaságnak, hanem esetleg titoknoknak is
megválasztják. Az állandó anyagi gondokkal küszködõ Kazinczynak nagy segít-
séget jelentett volna a méltányos fizetéssel járó hivatal. Sajnos már a négy
jelölt közé sem került be, s végül ki más nyerhette volna el a posztot, mint
Széchenyi fullajtára, Döbrentei Gábor.

A légkör egyre romlik, Döbrentei titkos „suttogási” Dessewffyt is szembe
fordítják Kazinczyval, nem beszélve a magányba gubózó Berzsenyirõl, akiben
Döbrentei táplálja és neveli a Kazinczy-ellenességet, holott a széphalmi mester
„hasonlíthatatlan gyöngédséggel és ’divináló’ sejtelemmel Hamlethez
hasonlítja”49a lelke démonaival küszködõ Berzsenyit. Döbrentei-Clavigo nem
teszi le a fegyvert, megszerzi a beteg költõtõl összes mûveinek kiadói jogát, s a
költõ halála után már a történelemnek, az utókornak címezve olyan elõszót ír,
amely tudatos „ferdítéseivel” Berzsenyi szelleméhez nem méltó, torz fényben
mutatja be a költõt.50

Kazinczy az akadémiai kudarc kesernyés szájízével figyeli az új típusú fiata-
lok – Bajza, Schedel (Toldy) Ferenc és Vörösmarty – hadakozását, és szinte
magát tagadja meg, mikor külön levélben kéri, hogy az éppen dúló lexikon-
perbõl, amelyet többször is gyalázatosnak és undoknak bélyegzett, hagyják
ki.

„…látom, hogy a perbe belé van fonva gróf Dessewffy is – írja Bajzának és
Zádor Györgynek –, s nekem ez ellen harcolnom nem szabad: ellene soha sem-
mit tenni nem fogok, s titkon még inkább nem, mint nyilván. – Gróf D[essewffy]
a Conversations-Lexikon által Döbrenteivel össze van fonva; aki Döbrenteit
bántja, azt a gróf saját személye bántójának fogja tekinteni, s nekem az a tisz-
tem a gróf eránt és magam eránt, hogy e gyanúnak még árnyékát is kerüljem.
Én tehát pereteknek csak spectatora leszek, soha nem részese; s innen kérlek,

48 Széchenyi István: Napló. Budapest. 1978. Gondolat. 634. l.
49 Berzsenyi emlékkönyv. Az anyag összegyûjtése szerkesztése és magyarázata Dr. Merényi
Oszkár munkája. Kiadja a Somogy Megyei és Vas Megyei Tanács. 1976. 473. l.
50 Bíráló értékelését ld. Berzsenyi Dániel mûvei. Kis János emlékezései. A válogatás, a szöveg-
gondozás és a jegyzetek Orosz László munkája. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó.
985-986. l. /Magyar Remekírók/
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hogy bajomat Döbrenteivel hallgassátok el, és engemet e patvarba belé ne
vonjatok.”51

Holott a lexikon-per jó alkalom lehetett volna, hogy a fiatalok védelmében
és védszárnya alatt nyakát törje Döbrentei-Clavigonak. A csatlakozást azonban
Kazinczy karaktere nem teszi lehetõvé. Sosem személyek ellen harcolt, hanem
elvekért. Egyébként harcmodorukat, a tisztességtelenséget súroló vak és vad
bátorságot sem kedveli. „Büntetni a rosszat illõ – írja Kis Jánosnak –, de aki a
büntetésben leli csak örömét, nem bírónak született, hanem
hóhérnak.”52Folyóiratuk, a Kritikai Lapok magát Kazinczyt sem kíméli, s a G...
betû mögé rejtezõ Schedel Ferenc keményen bírálja Szaicz Leó püspök német
nyelven írt Szent Hajdan Gyöngyei fordítását.

A Tudós Társaság ülése tavasszal Pestre szólítja, s Kazinczy, ha már kimoz-
dul Széphalomról egy magyarországi utazással kárpótolja magát. 1831. április
7-én reggel 3-kor Pesten hajóra száll, s meglátogatja kis kitérõkkel Pannonhal-
mát (negyedfél napot tölt itt), az ott és a környéken élõ ismerõsöket, Tatát,
Esztergomot, Vácot. Sietnie kell, sürget az idõ. Pest közelében, Pécelen, Szemere
Pálnál száll meg, s április 19 és 23 között ott dolgozik legfrissebb Útinaplóján.
Nem búcsúnak szánja, de mindent tisztázni akar. Viszonyát a magyar tájhoz, a
barátokhoz, az egyre nehezebben érthetõ, elfogadható irodalmi élethez. Mi-
lyennek látja õket, milyennek szeretné, hogy õt is lássák. El akarja oszlatni a
félreértéseket. És ha ez az új világ csúf pörök, tollharcok egymásutánja, ha a
lexikon-háborúból ki is vonta magát, ez nem meghátrálás, nem meghunyász-
kodás, mert a harcot a hetvenkét éves Kazinczy is vállalja, még pedig nyílt si-
sakkal.

Ahogy a munkával elkészül azonnal átadja a tipográfusnak, s a mindössze
58 lapos könyvecske április 30-án, szombaton éjjel el is készül. Hogy a könyv
eljusson, akiknek elsõ sorban szánta, vasárnap reggel, 1831. április elsején
Szemere Pállal bekocsiznak Pestre. A nevezetes találkozóról Kazinczy a követ-
kezõképpen számolt be Kis Jánosnak:

„A nyomtató ápril. 30d. éjjel végzé el munkáját, s én vasárnap reggel
Szemerével együtt mindjárt mentem Schédelhez és Bajzához. Az utolsóbbat
Schédelnél találtuk. Áltadánk a két exemplárt nekik, s én kértem õket, hogy az
említett szakaszt [amely az õ munkájukat és a Kritikai Lapokat illeti] olvassák
fel fennszóval. Bajza olvasta, s [oly] nyugalomban, mintha Algir felõl olvasott
volna egy cikkelyt az újságlevelekbõl, s elvégezvén ezt mondá, ismét hihetetlen
nyugalomban: „Én felelni fogok.” – Valóságos duelánt! Irtózom az ily gonosz
nyugalomtól, noha tudom, hogy ez a nyugalom düh és nem nyugalom. – Schédel
tûzbe jött, kifakadt, vádolt, hogy hol haragom dévajságba csap által s Árpádot

51 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 711-712. l. (Magyar Remekírók) – Zádor Györgynek
és Bajza Józsefnek. Újhely, 1830. ápr. 16.
52 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 727. l. (Magyar Remekírók) – Kis Jánosnak. Pest,
1831. márc. 9.
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becsületes embernek, neveztem, Vörösmartyt bántom. De mind Szemere, mind
én megmondánk, hogy magyarázgatni nem szabad, s Vörösmartyra annál in-
kább nem, mert õk tudják, hogy én a Zalán futásán tanítottam fiamnak, miben
áll a poétai beszéd szépsége.”53

A magyar irodalom egyik nagy színpadi jelenete. Egyik oldalon Kazinczy,
bujkáló voltaire-i mosollyal hallgatja a pattanásig feszült nyugalommal dekla-
máló Bajzát, ahogy tulajdon kritikai munkásságának ítéletét olvassa, a másik
oldalon Schédel hallgat, s várja azt a pillanatot, mikor kirobbanhat belõle a
visszafojtott, öklözni képes indulat. Mit képzel magáról ez a hetvenkét éves
romhalmaz? Akirõl pár éve nyilvánosan is elmondta, hogy hanyatlik.

 „ … nem pirulok megvallani, hogy a párducos Árpád tömjénezõitõl végre
borzadok, s szégyellek tekintetni társoknak, én nem tudom, az a becsületes
ember mit véthete oly nagyot az istenek ellen, hogy ezer esztendeig csendesen
fekhetvén sírjában, most onnan mindenek által felrángattatik, aki elhitette
magával, hogy hexametert pörölyözni, s valami olyanformát mint az épósz,
összefirkálni õ is tud.

 És mely igazságtalanságokat követének el ezek mind ellenségeiken, mind
barátaikon!”

 Kazinczy hallgat, figyel, Bajza pedig rendületlenül olvas:
 „…. Nem hon és mesterség szeretete az, ami embereinket e dulásokra ra-

gadozza, hanem szilaj tûz, neveletlenség, éretlen gõg. Ha a vázakat döntik,
azzal nem gondolok; még örvendek neki; de azt tenni méltósággal illik, nem
vadsággal. Hol a Kritikai Lapokban legkisebb nyoma a szív meleg érzéseinek?
Pedig a kritika ki nem zárja a szívet… Én részemrõl inkább szeretnék annak
tekintetni, aki barátim botlásit meg nem sejtettem, sõt még annak is, aki azok-
ra leplet tudtam vonni, mint egy gladiátornak, aki ellenségeimet s barátaimat
összevagdalnám, hogy kardomat villogtathassam; hát még annak, aki tiltott s
alacsony fegyverrel is éltem, csakhogy csudáljanak!”54

 Hogy mire számíthat, Kazinczy pontosan tudta. Nincsenek illúziói, de mi-
ért is lehetnének, tudja kik az ellenfelei, s azt is tudja, kinek kell – valószínûleg
rövidesen – számot adnia.

 „Nemcsak nem rettegem, hogy felelni fognak, de óhajtom is hogy felelje-
nek. A 72 esztendõs öreg és a 27 esztendõs ifjú bennem együtt van, s én tudok
ölni méltósággal.

 Cimboráskodás, undok fertelmes cimboráskodás az õ dolgok. S annak el-
akasztására én ugyan kész leszek mindent tenni.”55

53 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 732-733. l. (Magyar Remekírók) – Kis Jánosnak.
Pécel, május. 4. 1831.
54 Kazinczy Ferenc: Versek, mûfordítások, széppróza, tanulmányok. A válogatás, a szöveggon-
dozás és a jegyzetek Szauder Mária munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 587., 589-590.
l. (Magyar Remekírók) – Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra.
55 Kazinczy Ferenc: Levelek. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Szauder Mária
munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 732-733. l. (Magyar Remekírók) – Kis Jánosnak.
Pécel, május. 4. 1831.
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 Ez a minden jó ügy érdekében harcra, gyilkolásra kész 27 éves Kazinczy
hangja.

*
Hogy mi következett utána, tudjuk. Mielõtt a tomboló kolera miatt lezárták

volna a Széphalomba vezetõ utakat, hazament meghalni. Válaszra nem került
sor, hacsak azt nem tekintjük válasznak, hogy 1839-ben Bajzáék újra kiadták az
útirajzot, és kihagyják belõle azt a részt, amelyet annak idején Kazinczy felolvas-
tatott. Ez ellen már nem tudott tiltakozni, mint ahogy azt is válasz nélkül hagyja,
mikor tudatosan vagy nem értve Kazinczy „nyelvét” sorozatosan félreértik.

*
 Kazinczy, ez a „nem közönséges modellbe öntött” ember mindig tudta és

érezte, hogy munkássága kapocs a múlt és a jövõ között. Elsõ mûve – nem
számítva a gyermeki Magyarország le-rajzolását (1775) – a Der Amerikaner for-
dítása tiszteletadás, szerény (vagy szerénytelen?) igénybejelentés volt, hogy õ is
abba a sorba kíván belépni, melynek Bessenyei György egyik büszkesége. Utol-
só munkájában viszont a jövõt idézte meg, és egy akkor 18 éves fiatalembernek
ajánlotta:

„Báró Eötvös Józsefnek, iskolaévei utolsójában. Nevekedjél kedves ifjú, s
légy, akit várunk. És ha majd felhágsz, ahova érdemeid ragadozni fognak, emlé-
kezzél barátodra. De emlékezzél, hogy csak a tiszta ragyog.”56

*
Csak a tiszta ragyog…

56 Kazinczy Ferenc: Versek, mûfordítások, széppróza, tanulmányok. A válogatás, a szöveggon-
dozás és a jegyzetek Szauder Mária munkája. Bp. 1979. Szépirodalmi Kiadó. 568. l. (Magyar
Remekírók)
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