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ELSŐ FEJEZET.

A Kazinczy-ház, melynek nevét Ferenc irodalomtörténe

tünkbe örök fényű betűkkel írta be, a felföld régi, előkelő,

polgári hivatalokban nem dísz nélkül forgott, birtokos csa

ládjainak egyike. Jószágai Abauj, Zemplény, Ung, Szabolcs,

Bihar, Heves és Nógrád megyékben voltak elszórva. V. Péter,

a XVII. században Zemplény (1664.) és Bereg főjegyzője,

országgyűlési követ, Első Rákóci Ferenc híve, és Báthori

Zsófia meg P. Kis Imre közbenvetésére életét pénzbirsággal

s hitváltoztatással váltván meg, a királyi tábla bírája (l 6 7 6),

végre kinevezett, de közbejött halála miatt nem hivatalko-

dott, országbírói itélőmester '). volt atyja IX. Andrásnak, a

költőnek, ki sógora által a nagyszombati egyetemből haza

lopatván, s atyái helv. vallására visszatérvén, utóbb ungi

alispán, II. Rákóci Ferenc alatt a zemplényi és ungi felkölt

nemesség főkapitánya, s megyéjének követe a szécsényi és

ónodi gyűléseken, felesége Ödönfi Erzsébet után a vinnai

várat és birtokokat csatlotta ősi vagyonához8). Ennek viszont

fia Dánid (t 1750.) három ágnak ada lételt: a VI. Péteré

nek, mely Terézia, Bernáth Jánosné, és Zsófia, gróf Vay

Ábrahámné, utódaiban él ; a X. Andrásénak, az István atyja



s a szónok és író Gábor nagyatyjáénak — három név,

melylyel ez elbeszéllés folyamában többször találkozunk— ;

s a két testvér közt legidősb Józsefének, kinek kilenc gyer

mekei közől ismét a legidősb, Ferenc, tárgya ezen életrajzi

kisérletnek3).

Született Ez 1759. october 27-dikén, Ér-Semlyénben,

Biharnak Debrecen és Nagy-Károly, Kálló és Várad közé

eső falujában, nagyatyja Bossányi és Nagyugróci Bossányi

Ferenc házánál. Atyja Alsó-Regmecen, Sátor-Alja-Ujhely

felett két órányira, saját birtokában lakott. A férjhez-menetel

által megürult semlyéni ház legalább a gyermeket követelte ;

a szülék akarata iránti tisztelet törvénynyé tette az engedést,

s Ferenc, alig elválasztva az anyai emlőktől, visszavitetett

Semlyénbe, hol nyolcadik évéig magyar hangnál egyebet

nem halla.

Az embert legnagyobb részben a természet, s utána az

első életévek környületeinek behatásai határozzák ; mint a

tenyészet világában a mag, mely magában viseli a faj meg

másíthatatlan feltételét : napfényt neki, meleget és nedvet, s

rá bízhatd mi legyen. De minthogy a hasonlat nem azonság,

s azért mindig tökéletlen : az ember, kinek kiváló tehetsége,

az ész, mérhetetlen szélességgel bír, milylyel a növényben

lakó teng-erő nem: egyébbé tévedlict a neki meg nem felelő

szellemi hő és nedv behatásai alatt sem a mivé rendeltetett,

s mint ilyen is lehet, erejéhez képest, a középszerűnél több,

de soha nem olyan, mint azon körben, melyre született, ha

az első hatások ez irányban fejlesztik vala. A nevelés ren

deltetése: ápolni a természetes erőt, s azt károktól óvni meg:

a mit ezen tál teszen, sem mély, sem állandó. Szerencsés

tehát azon gyermek, ki vele született irányában legalább

nem gátoltatik ; még szerencsésb, ha az első hatások annak

kedveznek is. Ettől függ minden. A gyermek Kazinczy lel



kébe a szép formák érzéke volt letéve, s ki Olaszországban

sztiletve talán képiró leszen, az akkor müvészet nélküli

Magyarországban a szép érzésű és szép beszédű nagyapa és

apa mellett írónak és költőnek indúlt: mi lényegben ugyan-

az, mert a müvészet és költészet egy, csak eszközeik külön

bözők.

S valóban, ha a Bossányi háza nem volt is a költészet

iskolája : a férfi egész feltünése olyan , mely a fogékony

gyermeki kedélyt magasban, nemesben hangolhatá. Az a

kép, melyet az unoka „Pályája Emlékezetében" róla fest,

tiszteletünket gerjeszti fel, s emel. Egyike volt ő azon régi

alakoknak, a milyek nehány maradványait ífjúságunkban

magunk is értünk, melyek éreztették, hogy a születési nemes

ség több mint előitélet: egy oly erkölcsi intézvény, mely,

midőn a családi emlékezetek s hagyományos név és címer

által osztólyi büszkeséget táplál, ezt, önfentartása érdekében,

egyszersmind erényre hívja fel. Míg a főrendet udvari levegő,

idegen körök, fényüzés ; a köznemességet szegénység veszte

geték meg : a középnemes atyai birtokán bőségben, de fény

nélkül lakozva, becsvágya kielégítését a megyei élet terén

keresé és találá, melyen húzamosan csalt a jellem értéke

által tarthatá magát fenn. Náddal fedett vályogházban lakott

Bossányi Ferenc is, de bőségben, mely a minden kicsinyes

gondokon felülemeltnek teljes függetlenséget biztosíta. Ifjabb

esztendeiben Bihar főjegyzője, azután főbírája, 1751- és

64-ben országgyűlési hű követe, miután szolgálatáról lemon

dott is, gyűlései és bizottmányaiban tanácscsal és személyes

ségével nagy hatású tagja maradt megyéjének, „bírája,

békéltetője, tanácslója az Ugyefogyottaknak, perlekedőknek,

osztozkodóknak, kik idegen vármegyékből is, több napijáró

földekről, hozzá folyamodtanak, bízván elhiresztelt egyenes-

ségéhez, tudományához. Bért, ajándékot soha nem vön, sőt



'ó tartá Őket cselédjeikkel, lovaikkal, valamíg dolgok előtte

folyt. Vagyonával keveset gondola ; ménese, gulyája, nyájai

öröméül voltak , nem hasznára ; szérűje rakva igen sok

asztaggal, igen sok kazallal, pincéje borral, vermei élettel,

s ezeket a szükség idején inkább nyitámegaszűkölködőnek

hitelbe és kamat nélkül, mint a nyerekedőnek fizetésért

Meghalván Nvitaiban báró Bossáuyi, s ennek birtoka reá

nézvén, felméne oda, hogy azt áltvegye; és minthogy e

jószágok messze feküdtek lakásától , alkuba ereszkedék

nyitrai rokonival. Azok kevesebbet igérének, mint ő gondolá

hogy károk nélkül adhatnak. Ezen megbosszankodva fogatott

és ment, s nekik hagyta a jószágot, és soha többet feléje

nem ment, sem jövedelmeit nem vette"4). Hitvese, Kóji

Comáromy Juliánna, György békési alispán és Ehédey

Juliánná leányok, tiszteletes mint nő, anya, rokon, szomszéd

és házi asszony, a kor erkölcse szerint nem úrtársa, de nem

is szolgálója férjének, leányi függésben éle ettől, balja mel

lett ült szekeren, s idegenekhez lépvén, nem előtte méne,

hanem megette. A szálas termetű, sas-orrú, teljesen fejér

hajú patriarchai házfő, egyenes derekti járásával is érezteté

azon felsőséget, melyet neki önérzete adott. E magos alak,

kinek testi mértékével a léleké is egyezett : büszke és szíves,

úrias és jóakaró, modorában heves, de szeh'd, tetteiben, önzet

len és nagylelkű ; nem lehet hogy emelkedett gondolkodása

és érzésével a kisded unoka lelkében a fenség húrjait, a

szépségével oly rokonokat, ne érintse. Öt éves korában Ferenc

mint nevendéke a falu iskolájának már irkált, még pedig

nem csak ónnal, hanem tollal is ; s nagyatyja, ki egykor

maga is szépen írt, de kezei reszketni kezdvén, tollba mon-

dogatá leveleit a falu jegyzőjének, vagy patvaristájának,

milyet akkor is tarta, mikor már nem szolgált, nem kis

mértékben gyötrötte az írót, mert a csínt makacsúl szerető



ízlése nem könnyen vala kielégíthető. A diktáló jelenetek

az eleven lelkű kisded figyelmét korán lebilincselék, s midőn

a nagy-úr (azaz öreg úr) 1764-ben az országgyűlésen vala,

„a kis Bossányi uram," mikép a kor szokása szerint nevez

tetett a gyermek, hasonlókép leveleket diktála, melyeknél a

szép kézvonásokat szintoly hatalmasan sürgeté, mint nagy

atyja4). Gyakorta a helybeli predikátorhoz küldetvén, ennek

könyveiben szeretett dúlni, gyönyörködék a címlapok veres

nagy betűiben, a képek és fametszésekben, mikkel azok

ékesítve voltak, de semmi sem foglalá el szépérzékét inkább,

mint a pfalzi káté bázeli kiadásának kiválólag szép nyom

tatása, s már akkor törte fejét azon, miért szebb ez más

nyomtatványoknál, holott betü és betü itt is ott is azon-

egy ?6) Nem kevesbbé kapta meg figyelmét minden képletes

előadás, mikben ugyan a bihari ref. falu, templomával s

nemesi lakjaival együtt, nem igen bővelkedett, nehány címer

azonban ott ftlgge a házban s a szomszédoknál, s ama szép

kétfejű sast, u. mond, melyet az asztalos a templom meny-

nyezetére mázola, és a nagyanyja borszékeire nyomtatotta

kat, szüntelen rajzolgatta. „Midőn visszaemlékezem ezen

szenvedelmeimre — írja maga7) — nem tudom elhitetni

magammal, hogy ezek magyarázhatatlan módon embryók-

ként nem fekszenek lelkeinkben. Az idő nem fogyasztotta

őket, hanem még ma is neveli." De, a jó mellett, vön fel

nem jó behatásokat is. „Nagyatyja — vallja maga 8) — a

legszelídebb, a legemberibb szívű úr volt, de korának vad-

sága szerént rettentő káromkodású. Parancsait, haragját az

által igyekezett hathatóssá tenni, megcifrázni; s ha topor-

zékolni, ha szitkait szórni kezdette, pedig erre annyira reá

szoktatta magát, hogy e nélkül szólani is alig tudott, előtte

ritka ember állhatott meg. S így Ferenc úrfi négy-öt

esztendős korában remekje volt a legszcnvedhetetlenebb

l W£*
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makacsságnak s érzelékenységnek, s neki még nagyatyja és

nagyanyja sem tuda parancsolni, míg a nagy-úr a nadrág

szíjat magáról leoldá, s a kis elvadúltat eszére hozta." Más

felül már ily kis korában gyötrék, könyvnélkülözésre egé

szen képtelen emlékezetét, családi ünnepek alkalmával

üdvözlő beszédek tanulásával, s ezt oly intések és rettegte-

tésekkel, hogy az ily szertartásnáli természetes félénksége

mellett, még inkább veszté ehez kedvét és bátorságát, mi

egész életére kiható nyomokat hagya nála9). Végre, míg

anyja testvére, a szép Bossányi Klári, 1766. Debrecenben

betegen fekvék, három hónapon át a kis Ferencet, Dénes

öcscsével együtt, feljáraták a collegiumba ; e nő halála után

pedig, hogy esztendő múlva Kézsmárkra elkészűlve mehes

sen, Regmecre haza hozatott (1767).



MÁSODIK FEJEZET.

A v. atyai házban a hét éves gyermek oktatását a kisebb

Dénesével s egy rokon, Szirmay Andráséval együtt, egy

Pesko András nevű, e végre Kézsmárkról oda hozatott

lutheránus deák vette által. Tárgy a német és deák nyelv-

elemei voltak ; a lelketlen tanító nem tuda lelket önteni a

száraz sehemákba, s Ferenc, ki már holmi mesés könyvecs

kékhez fért volt, ezek által annyira elfogatott, hogy poetai

andalgás lett legkedvesb öröme. Erős hittel hitte — mikép

egy ily andalgását Önéletrajzában beszélli — hogy egy nagy

kincset fog találni, hogy azt mint hív ember, hív jobbágy,

a királynak bemutatja, az rá bízza hogy jutalmat válaszszon,

s ő leányát fogja kérni. Csak egyben volt e tót ember,

növendékének döntő hasznára, s nem azon irányban, melyre

czélozott : A német nyelv tanulásába t. i. egy német képes bib

lia olva.statása által vezeté: a fiú történetből Ezsajás valamely

részérc fordítá egyszer a könyvet, s íme elragadtatva érzé

magát annak költői szépsége által, s minthogy a nyelvet

nem eléggé értette, atyja magyar bibliáját vivé ki, s íme

most a Próféták legkedvesebb olvasása lettek, s költői érzé

sét mindenek felett ezek költötték fel. Majd az evangéliomok,



s még inkább az ó testomentom historiai könyvei , még

Hübner lelketlen kivonataiban is, kedves olvasásai marad

tak, és szinte öregségeig10). Nem kapott egykorúi örömein,

a cselédek társaságát nem kereste mint ezek; de tapadó

figyelemmel hallgatta beszédes atyját, midőn ez, sokáig ülve

asztalnál ebéd és vacsora után, „elmondogatá a mit látott,

hallott, olvasott ; a mi szüléivel s ezeknek barátjaikkal neve

zetes történt, a mi csintalanságokat az elmésségeiről soká

emlegetett András testvéröcscse gyermek és ífju korában

űze"; mikhez gyakran hazai és historiai anekdoták is járúl

tak. S íme, valamint a levélszerzésben egykor mesterré leen

dő gyermek, nagyatyja mellett kapá ez irányban az első

lendítést, úgy azon látszatra kisszerű s mégis az embert és

életet oly jelentékesen festő apró vonások megfigyelésére,

milyekkel leveleit, emlékiratait, úti jegyzeteit oly változato

sakká s tanulságosakká vala teendő', atyja mellett ébredt

fel ösztöne, sőt már azok leirására is, úgy, hogy míg Dénes

a lapdatéren múlatoza, Ferenc a hallott anekdotákat veté

papirosra, de titokban, nehogy roszkedvű praeceptora meg

sejtse. Rajta vesztett ; az ráakadt, s panaszosan mutatta elé

az atyjának, hogy az ilyenek miatt nem megyen a dic, duc,

fac, fer; de ez örömmel szaladt az anyához, hogy fia gene

rális ugyan nem lesz többé — mert eladdig a gyermeket

katonának szánta volt — deigen, könyvíró ! Ez egy vonás

is mutatja Kazinczy Józsefnek kortársai legtöbbjeiénél

emelkedettebb gondolkozását ; s ha nem e gondolkozásának

köszönhetjük is hogy Kazinczy Ferenc író lett, mert ez

akadályok közt is menendő volt qiio fata ferőit : de nem

vonhatjuk meg attól tiszteletünket, midőn látni fogjuk mikép

első fellépésére maga buzdítja fiát, s hogy kora elhalásakor,

még ritkább példával, az anya sürgeti férje óhajtását, mi a

nő fogékonysága, de amaz óhajtás mellett is, tanúskodik.
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S midőn a fiúi kegyelet ez atyát nekünk úgy festi mint virító,

szép, nagy mívelésű fiatal férfit (szül. 1732.), ki három nyel

ven olvasott, Pozsonyban és Pesten megfordúlt, kinek szelíd

és szerény erkölcsein „kíbeszéllhetetlen kellem" ömlött el,

szíve a hazafiin érdem iránt érzékeny volt, s hitvesével a

legboldogabb egyességben élt11): ki mondhatja, hogy azon

benyomások, miket a növekedő gyermek e férfiútól vett, s

miknek negyven évvel annak halála után oly meleg kifejezést

adott, mennyiben nevelték azon lelki tőkét, mely Kazinczy

Ferencben , a szépiróban , oly gazdagon volt kamatozandó ?

Megjött az iskolaév kezdete (1768), s a kis tanítványok

a boldogtalan tanítóval Kézsmárkra vándorlottak donatis-

táknak. Pesko András nem levén már most felvigyázás alatt,

mint Regmecen, hol, ha a dolog nem ment, nem ritkán

maga az atya vette át hivatalát; sem nem tanult, sem nem

tanított. De Ferenc lelke száz új és gerjesztő benyomásokkal

gazdagodott. „A lengyel confoederatio elől kiszaladt uraságok

egy része ide vonta vala meg magát, férfiak és asszonyságok,

cifra cselédekkel s szép és sok lovakkal; a császár nevét

viselő huszárság itt tartá gyakorlásait; a városhoz közel

emelkedő Tátra csúcsai, nyárban ellepve hóval, télben

olvasztott jéggel, s mindig új meg új színben, új meg új

világításban! A nélkül, hogy tudta volna hogy azt poeta és

festő csudálgatják, egész órákig andalgott a kis költő a varázs

scénán" ; — „A templomban a tizenkét apostolok eléggé

szépen festettnek gondolt képei foglalák el szememet, s az

nekem több örömet ada mint az a haragos Mózes, kinek fa

szobra az oltár egyik felén állt Kézsmárkon, a két szarvval.

S mely behatást tesz egy Calvin tanításai szerént nevelt

gyermekben, midőn áhítatossága a Luther templomaiban

orgona által emeltetik, midőn egy bizonyos innepen a

templomot a mindenüvé rakott fiatal verest'enyők töltik el



kedves illatjokkal, s hogy elnn'dt a nehéz tél, hogy a jobb

napok visszatértek, hogy az aratás közelít, elevenebben

éreztetik, a szívet örömnek és így hálának is, érzéseire gyú-

lasztják!" 2). S hogy egy húr se maradjon érintetlen a leendő

költő szívében, már most és itt, hol egykor a .szerencsés

szerelem felhőtlen boldogságát fogta élni , érzé gyermeki

keble az első gyengéd gerjedezést. „Itt kezdettem ismerni

az élet örömeit — ekép révedez enyelegve a már ötvenöt

éves férfi a kedves emlékezetű tárgy felett. — Házigazdánk

Lajbicról házasodott, s pünkösdre ipához menvén a maga

házanépével, meglette a rendelést, hogy mi is általsétáljunk.

Városból faluba tétetni által, egy szép réten sétálni végig a

rettenetes lomnici tetők előtt, s Lajbieon egy parányi kis

kertet tele lelni tulipánnal, aurikulákkal ! Gyönyörű képe az

esztendő tavaszának, és az én életemének ! Az innepek alatt

ismét a rétekre sétálgatánk a mi diákunkkal, s a kézsmárki

leányok a magok kedvesek karjain, s Badányi nem tudom

kicsoda, a Szontagh Mihályén ! a ki zöld mentében, veres

nadrággal, rókatorok-prémmel és ezüst zsinórral jára ott :"

(mert még akkor Magyarország, tán Pozsonv-Pest kivételé

vel, nem ismere nem-magyar öltözetet) „mint óhajtottam

egyszerre ezen Szontagh Mihálylvá válni ! A világnak min

den boldogságait, minden koronáit odaadtam volna e sze

rencséért, s óhajtottam hogy én is felserdülhessek, nekem is

ily lyánykám s ilyen zöld mentém s veres nadrágom lehessen.

A zöld mente s veres nadrág hamarabb leve meg mint

gondolám, az atyám . . csináltata: de a lyányka sohol nem

volt ! így tehát azzal kelle megelégednem, hogy a Szontagh

Mihályét csináljam dámámmá, ki szerencsére általellenben

lakott szállásommal. Mely napom volt, mikor a szép leányt

ablakából lenézni láthatám!"'3). E mellett házigazdája egy

német regénynyel ajándékozta meg ; ez a „Tugendschule"
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egyik legkedvesb öröme lön, mely mint mű ízetlen lehetett,

de erkölcsi tekintetben bizonyosan nem vesztegette meg a

kis olvasó szívét, mint a mai regények nagy része fogta

volna, s nyeresége, hogy kedvet kapott az olvasáshoz („s

a ki azt kapott — jegyzi ,meg itt maga — mindent ka

pott"), s abból tanult meg németűl : mert bár kezdetben

sok helyt nem értette, de mindig olvasván, annyira jutott

cl, s magyarázó nélkül, hogy végre mindenütt értette. így, s

az élőszó gyakorlása által lett, hogy az iskola végével a kis

társaság folyvást beszélle németűl. Ezen kivül Lesch Dániel

gyönyörű írású tanítótól megtanula szépen, csínnal és gon

dosan írni, s a fuvola is nem minden előmenetel nélkül űze

tett. Ekép a csak gyermekeiben élő atya, bár a deák nyelvben

felette csekély volt fiának előmenetele14), örömmel érezte,

hogy az év nem tölt el kifejlődésére nézve észrevehető haszon

nélkül.
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HARMADIK FEJEZET.

-Ü.így a hogy előkészítve, a tizedik évét még be nem töltött

gyennek ismét Dénes öcscsével és Szirniay Andrással 1769.

sept. 11. Patakra vitetett, a grammatikára. Az a hír, melyet

a pataki collegium a jelen század első tizedeiben olyméltán

kiérdemelt, s a jelen korban oly szépen tart fel, ezelőtt egy

századdal a régibb időtől nyert nimbusnál egyéb nem vala.

A „classisokat", mik a gymnásiumi osztályoknak feleltek

meg, többé kevesbbé ügyes praeceptorok látták el, kik a

nagyobb deákok közől választva, magok is csak hasonló

készültségű idősb deákok által vezetve be a grammatikai

oktatásba, arról, mi philologiának neveztetik, keveset tudtak, s

így azon pár auctor commentátiója, mely az iskolában olvas

tatott, a szók, szókötés és reáliák magyarázatából állott: phi-

lologiai, aesthetikai fejtegetések nem készítették elő magasb

felfogásra a növendéket. A felsőbb tudományok körét a phi-

losophia és észjog, historia és görög nyelv, szám- és termé

szettan tevék, lehető elemileg és mellékesen űzve : a fő, az

egyedűl üdvözítő tudomány itt a theologia és héber nyelv

volt, s nem csak a togátusokra, de az úgy nevezett publiku-

sokra, vagyis azon akademiai rangú tanulókra nézve is, kik,
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mint az úri rend fiai, nem papi vagy iskolai hivatalra voltak

menendők. E szakoknak tanult képviselőik voltak ugyan,

de a tanári fegyelemnek semmi nyoma: az egyik hetekig

volt beteg, a másik szembaja miatt fél évig sem tartott leckét,

s egyiknek sem volt helyettese ; a harmadik öt év alatt vég

zett egy tanfolyamot, pedig minden félévben új hallgatókjöt

tek át leckéire: s midőn Kazinczy a természetjogra ment vala

fel, mely Hugo Grotius „Jus Belli et Pacis"-a magyarázatá

ból állott, tanára a vastag könyv közepén jára ; a negyediket

senki sem akarta hallgatni képzelhetetlen nyerseségei miatt.

S így togátus és publikus egyaránt ön szerencsés igyekvé-

seire s külföldi egyetemekre volt, felsőbb kiképzés tekinte

téből, utalva. Nem kevesbbé laza volt a fegyelem is. A pub-

likusok kártya, tánc, vadászat, ablaktörésben jeleskedtek, s

ha kik szék elibe valának idézve, nem jelentek meg, s ezért

bántások nem volt. Egy áldott szokás tartá hátra a nem leg-

rosszabbakat. Hogy ők is az iskolához tartozóknak ismertes

senek, sorba járák vasárnap délután a négy tanárt, s ilyenkor

egykét szikra vetődék lelkeikbe15). Megjegyeztem ezt, mert

elbeszéllésem folyamában még lesz okom Kazinczy Ferenc

iskolai hiányos készületeire, mint igen i* nyomos körülményre,

visszamutatnom, melyek neki többnyire csak oly ismerete

ket adtak, miket el kellett feledni, s e mellett azon gerjesztő

hatás nélkül , mely maga termékenyebb minden positív

ismereteknél. Kazinczy és kis társai grammatistáknak jöttek

ide, itt is két kézsmárki lutheránus deák, Mauksch Tamás és

Marcsek György, nevelősége mellett, s így oly szín alatt

hogy gyakorlatok legyen a német nyelvben, de valóban azért,

mert atyjok a református deák durvaságától féltette16): de

ebben ugyan csalódott. Nem valának jobbak Pesko András

nál, itt azonfelül az okos és szerető atya is hiányzott. Ezek

a tanítást únva, csak tanultatták a fiúkat. Tizenegyig nem



16

engedék lefeklilmi , háromkor felverték ismét , s míg ők

kénvök szerint nyújtóztak, a kis tanulók lehajtva fejöket az

asztalra, aludtak. Nem levén így tudva a lecke, verés és bojt

következett. Ferencet kivált, a Mentorok rcttegtetései, ha

akadozva mondá el a mit tudni kellett, úgy megzavarták,

hogy harmadnapi tanulás után sem tuda folyvást három szót.

Ismét kék foltok, koplalás, s ezek sem használván, nyárban

farkasbundába öltöztetve, szégyenszék'-állás szobája ajtaja

előtt a collegiómban17). „Egy censura alkalmával — így

beszélli maga18) — engem tevének salutátornak. Bejövének

a professorok ; elkezdém rigmusomat, s a harmadik szón

elakadtam. Prof. Szentgyörgyi úr megszólalnla: Miért nem

tudja ez a gyermek köszöntőjét? A publicus praeceptor

felelé: Domine Clarísshne, non habet donum memoriae!

Kem igaz, mondá Szentgyörgyi : ha én neki valamit beszél

lek, jól el tudja mondani ; ha könyvet adok hogy olvassa

meg, midőn visszahozza, mind elmondja a mit olvasott. Talán

csak tegnap adták ki neki, hogy tanulja? Dehogy, felele;

két hét óta tamilja, s még sem tudja. Két hét óta? kérdé

bosszúsan a profcssor, ügy nem csuda ha nem tudja. Fiam,

mondá nekem, neked ezután nem szabad könyvnélkü'l tanulni,

és ha parancsolják, juj le hozzám : teszek én róla. így sza-

badíta meg ez a bölcs ember publicus és privatus praecep-

toraimnak kínzásaiktól". T. i. nem maradt rejtve előtte a

gyermek tanulási hajlama, ki deák fordításból ismervén már

Anakreont, hogy eredetiben is olvashassa azt, a deákságra

(theologiára) készülő társaival, midőn a görögben vevénék

leckét, erre is felhallgatott , s magán szorgalommal írta

s tanulgatta a paradigmákat , mire Szentgyörgyi István

tüzelte is.

Ily kínok közt, s az oktalan praeeeptorok elijesztő

inkább mint buzdító eljárások mellett csekély iskolai siker-

\i ;



rel, verekedvén át a grammatikai és syntaxisi folyamokon,

1772-ben a költészeti osztályba ment fel Szathmáry Paksi

Sámuel praeceptorsága alatt. „Itt léptem ki — így lélekzik

fel Önéletrajzában— életre a soványságok mezejéből. Eddig

kedv nélkül tanultam, egyedűl azért mert parancsoltatott :

most gyönyörűségből. Tanítóm szereté a mit tanított ; így

azt nem lehete nékem is meg nem szeretnem. . . Magam sem

tudtam mint esik, hogy én, ki amott Conieliust meg nem

tudám szeretni, s nem értettem, itt sok örömet az Ovíd

Kesergéseiben ugyan nem találék, de a Metamorphosisok

könyveit, Virgílnek kivált Eklogáit, és amit Horácból meg

értheték, hagyás nélkül is tanulám". Marcsek uram ugyan

most is a régi volt, s ijesztései a harmadik sornál mindig

megakaszták a lecke-felmondót: „de a Bodrog szélei, s a

berek a Bodrog jobb felén, zenge, midőn ott magamban

elakadás nélkül mondám Alexist, Korydont, és a Daphne

elváltozását"18). Kitelvén az év, kéré anyját — atyja akkor

útban levén — hagyná még egy esztendeig az annyira sze

retett osztályban : Szentgyörgyi István méltányolta okait, de

anyja, tartva attól, hogy fiának neve vész az ífjuság előtt, s

Szentesi János ellenkezésére támaszkodva, a rhetorikába

küldé (1773. sept.), hol egy tanult de lelketlen ember vette

át, a ki tudta mi történt, s vele nem gondolt, így lehetett a

logikában is, melyből 1775. sept. lépett át a „publicusok"

közé, s mint ilyen még négy évet töltött a collegiumban,

abban úgy az életre mint tudományős pályájára csak hiányos

ismereteket szerezve.

Mindamellett a Patakon töltött tíz év még sem volt

meddő Kazinczyra nézve, sem egy sem más tekintetben.

Ugyanis, az első öt évben, eléggé nem áldható atyja, bár

nem helyben lakott, vezér angyalként lebegett a gyermek-

ífju pályája felett. Korán gondoskodott ő már arról, hogy



fiai minél tijbbet lássanak és láttassanak : amazt tapasztalati

ismeretek szerzése, s gondolkodásra gerjedés végett, ezt hogy

ambitiójok felébredjen. Készebb volt koronként elmulasztatni

velök az iskolát, de hordozta mindenüve, hol valami leköt

hette figyelmüket. „Gyűlés vala Ujhelyben, s ott voltak ; akasz

tottak, s megnézette velök : tortúráztak, s ott volt, s a jobb

érzés, jobb gondolkozás magvát hintette el keblekben, s ba

ráti igazításokkal kivánt inkább reájok hatni, mint kevély bün

tetésekkel." 1770. május 20-kán elvezette fiait Patakon azon

házhoz, hol II. József ebédelt, s a kis Ferenc éber lelke

többet vett észre rajta, mint legtöbb meglett ember. Beleznai

Miklós tábornok kedvező választ eszközlött a királynétól

felekezete számára (1773); Kazinczy atyját megszállá az a

gondolat, hogy a kettős hőst Miklós napján két fia által az

iskola nevében köszöntesse meg. Nem engedett időt a két-

ségeskedésnek az ellenkezésre ; talán öt nappal elébb mint

Bugyiba, a tábornok Pest megyei jószágára, kelle érniök,

bement Patakra, összelüvta a négy professort, előadta szán

dékát, s hogy az útnak vagy el kell maradnia, vagy más

nap reggel indúlniok, a collegium contrascribáját, Komjáty

Ábrahámot, kérve ki vezetőjükűl. A tanárok egész készséggel

javulták a vallás ezen oszlopa s az iskola jótevője megtisz

teltetését, Komjáty is kapott rajta, s a küldöttség Kazinczy hat

lovas fedeles kocsián elindúlt, útközben megkészűltek s be-

tanultattak a beszédek, s dec. 5. megszállván Bugyiban, más

nap délben fényes vendégi kar előtt meglett a tisztelkedés.

Jelen volt Ráday, kinek patriarchai kedves kedélyes arcáról

már ekkor nem íudá levenni szemét Kazinczy, nem sejthetve

mily érintkezésbe lépcnd egykor vele mint ífju és férfi; itt

a Podmaniczkyak, gróf Xiczky Kristóf stb. A generálisné

összeölelte a gyermekeket, egy hétig ott tartá őket, volt

tánc, játék, lakoma, s mind ennek részesei a kis szónokok.
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És itt ajándékoztatott meg az akkor mint új fény ünnepelt

Bessenyei György Agisával és Eszterházi Vigasságaival,

melyeket visszautjában elragadtatással olvasott20). Haza men

tökben megállapodtak Pesten, s a tizennégy éves fiu egész

életén által megtartotta a Weingand könyvesboltjának emlé

kezetét, melyben Komjátyval megfordúlt, és a nagy orrú

Korányiét, kit itt látott ; megállapodtak a királyi fényű Gö

döllőn, a díszes Aszódon, hova Podmaniczky János várta

is, s ekkép egy darabot látva az akkori nagyvilágból, csak

karácsonkor értek haza. Mennyit nyertek a kis vándorok

azon útközi magyarázatok által, mikre Komjátynak a na

ponként hallottak s látottak adtak alkalmat ; mennyi kérdést

vetett magának az így korán felkölti itt gyermeki figyelem,

melyeknek megfejtése utóbb is elfoglalá elméiket, s mi által

a látás-hallás tapasztalássá, élménynyé leve! A szóbeli

előadás gyakorlása végett elmondata a gondos apa szabadon

sok nevezetes történeteket, a miket Thuanusból s az Arge-

nisből beszélt nekik elő ; de az irásbeli fogalmazásra is adott

ösztönt. Megjelent a Locke fordítása : láttatta a fiukkal ; Er

délyben egy munka jött ki, melyet egy nemes ház gyerme

kei fordítgattak és szüléik kibocsátottak"1): Gellertet adá Fe

rencnek azon meghagyással, hogy abból a vallásról írt ér

tekezést fordítsa le, majd utóbb még nehány más darabot

fog, s kinyomatja dolgozásait. De e szándék akkor még nem

ment teljesedésbe. Ferenc szerelmét ekkor egészen más olvas

mány fogta el. Praeceptoránál, így beszélli maga, némely

nagyobb korú ífjak gyűltek össze, s míg ő iskolai pensumát

tanulgatá, négyen öten eldőlöngözének az ágyakon, s mohón

s fenszóval olvasák Mészáros Ignác Kártigámját. Neki kezé

ben vala könyve, szeme papirosára szegezve, de füleatusza-

nói herceg feszes, erőltetett bcszédű nyájasságait hallgatá,

s Mészáros Ignácot nézte első írónak a világon. Patakon
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nem volt több példány, s midőn azt harmadik kéz által birtoko

sától kinyerheté, akkor a Bába-gödribe vevé magát, mely

még akkor nem vala ellepve kertekkel és házakkal, és soha

nem képzelt boldogságok közt élt. Legfőbb óhajtása volt a

könyvet bírhatni, de a kérést nem merte atyjához tenni,

rettegvén hogy az neheztelni fog a szerelmes história olva

sásaért. Sőt jöve a levél: kész-e az értekezés? Iskolai dol

gaival mentette magát ; pedig Kártigám miatt nem ért vala

reá48). S ez örömök közt növendékünk egy nagy, egy első

veszteség küszöbén álla, mely kedélyvilágában mély nyomot

hagyott. 1774. elején súlyosan megbetegedett atyjához ment

ki Regmecre, József napján sírva mondá el ágya előtt név

napi kivánságát, ez megáldotta őt, s más nap nem volt többé.

Meg fogjuk látni, hogy az özvegy anya mint folytatta meg

holt férje gondoskodásait.

Nem sokára történt, hogy Komjáty, külföldre menté

ben, Bécsben egy fiatal francia ex-tiszttel ismerkedék meg,

s azt Patakra Kazinczyékhoz utasítá. Ezeknek anyja azon

nal megfogadta őt a fiúk mellé francia nyelvtanítónak, neki

nálok szállást és teljes ellátást adván. A nyugtalan ember

harmadfél hónap múlva tovább ment ugyan, de Ferenc már

értett, s a görög nyelv félretételével — míg, úgy mond, an

nak szeretete lelkében ismét lángokat vetend — folytatott

olvasás által, mihez a collegium könyvtára nyújtott eszkö

zöket, magát derekasan kiképezte.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Ez időbe, sőt még a logikai osztály vég hónapjaiba, esett

Kazinczy irodalmi fellépése is, ha t. i. első nyomtatott dolgo

zatának megjelenése annak mondható, mely nem hajlam,

hanem fiúi kegyeletének gyümölcse volt. Közelítvén t. i. az

examen, anyja visszaemlékezett, hogy atyja valaminek for

dítását hagyá meg Ferencnek, s bejövén (tavaszszal 1775)

Patakra, kívánta, hogy azt Ori Filep Gábor theol. professor-

ral megigazíttatván, küldje kezéhez, hogy a nyomda azzal

exámenig elkészűlhessen. Csak ekkor látott Kazinczy a

munkához, s lefordítván Gellert értekezését „a vallásról",

Orinek elémutatta. Ez már a választásban megütközvén, inté

hogy a tárgy nem illik esztendeihez, fordítsa inkább Gellert

meséit, még pedig mind, és az eredetinek schémáiban, s

azonfelül exámenig! Kazinczy tudósította anyját; ennek ta

nácsadója Puky Ferenc mérnök (utóbb nógrádi alispán és

k. tanácsos), ki akkor Regmecet mérte, „elérté hogy a pro-

fessor poshadtságból nem akarja hogy a fiú paradírozzon'S

s jött a levél: dolgozzék akármit, tartsa titokban, s küldje

mielőbb. Kazinczy választása most, meglepőlcg, egy az elébbi

kisérletektől merőben különböző irányban történt. Patakon
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akkor még senkinek sem jutott vala eszébe, hogy a theolo-

gia mellett illő volna a magyarnak a nemzet történetét is

ösmerni; Kazinczy e szükséget rég érezte volt, s a Pray

Annálisainak állott. Ezek, megértésűl, viszont a föld isme

rete múlhatatlan szükségét érezteték vele, s így ebben már

tájékozva vala, midőn magát egy, a Losonczi István „Kis

Tükréhez" hasonló, de kevesbbé száraz, könyvecske szer

kesztésére elhatározá. Ekkép lön, csakugyan szorosan a

„Kis Tükör" formájára, s a statistikai részben ezt nyomról

nyomra követve, de a földiratiban jóval bővebben s a neve-

zetesb városok és helységeknél számos történeti és helyrajzi

adatok bele-szövésével, legtöbb kortársaiénál nem jobb de

nem is rosszabb nyelven, a sietésnek még is erős nyomaival,

rögtönözve „Magyarország geographika, azaz földi állapot-

jának Lerajzolása, melyet egynehány fő geographusok mun

kájából kiszedegetett, és azoknak, a kik hazájokhoz illendő

szívességgel viseltetnek, szemeik eleibe terjesztett K. F."23).

A példányok (Kassán Landerernél nyomtatva 1775) az

utolsó percben érkeztek meg. Az exámen már oszló félben

volt, midőn anyjának két inasa a nyalábot az auditorium

asztalára tevé, s ennek parancsolatjából a könyvecskéket

osztogatni kezdé. Micsoda portékát árúlsz ? kérdé a metszve

szólam szerető Szentesi professor; Kazinczy elborúlva szé

gyennel nem felelt, de Szilágyi Sámuel superintendens, a

Henriás fordítója, felállt, s dicsérte a kezdetet, mely, habár

csekély mint minden kezdet, buzdítást érdemel. A többiek a

superintendens, vagy a szerző jelenlevő anyja s nagyatyja

kedvéért, kímélve őt, hallgattak; Kazinczy pedig felfogadta,

hogy neve soha többé nyomtatva nem lesz. De az írónak

született ember is isten kezében van, mint minden más. Nem

hiányzottak a folytonos bátorítások, s áldással kell említe

nünk anyja mellett Puky Ferencet, ki ezekben a legbuzgóbb

q_________,_____



volt. Ez a szűnidőben magához vette a fiatal szerzőt, hogy

magát a mérnökségben gyakorolja, s ez Magyarország abro

szait rajzolgatta Losoncaié után, s könyve, példányaihoz ra

gasztotta. Ugyanez a Puky szentistvánra lemenvén Pestre,

magával vitte a két Kazinczy testvért, s Ferenc ismét meg

fordúlt Belemarnál Bugyiban, s először Pécelen Ráday Gede

onnál, honnan ismeretekben újra meggazdagodva, s osz

togatott munkácskájaért nem elszelesítve , deigen jobbak

dolgozására buzdítva, visszatért Patakra a felsőbb tudomá

nyok tanulására.

Ezekben egy nagy eszű é.s tanultságú primáriustól ,

Török Istvántól, vettek ífjaink privatissimákat, melyek kez

detben mindenre, majd csak a theologiára, terjedtek ki. Leg

többet neki Ferenc a miatt köszönhetett, hogy Morhof Poly-

historát adá kezébe, s Janus Secundus verseit. Amaz által

nyert tájékozást az irodalomban, mihez képest ez időtől fogva

tnda választást tenni olvasandóiban, s olvasott nem játszva,

hanem komoly stúdiummal ; Janust s egyebeket pedig dol

gozgatva követé, miben Szathmári Paksi Mózses buzdítása

és irányával egyező társalgása, s Virgíl, Horác, Tibiül, Catull,

Anakreon együtt-olvasásaik nem kevessé támogatták. Félre

lön így ismét agy időre vetve a próza, melyben a Kárti

gámmal körülbelül azonos gyárból került „Szerelmes Reme

tét" nem rég fordította volt. Nagy hasznára volt a collegium

könyvtára is. Ugyanezen Szathmári Mózses levén bibliothe-

cáriussá, üres óráiban vele a könyvtárba bezárkozék, s már

jóformán ismervén a romaiakat, az új deák költőket forgatta.

Rajzolási hajlama Penther építészeti munkáit hordatá le vele

szobájába,' s fél éjjeleket rajzolásban töltve, itt mívelte

ki a plasticai szép formák iránti érzékét ; sőt egy vízbe halt

deák koporsójára versek és rajzolatok aggattatván, az övéi,

fekete tusban, már ekkor dicséretet nyertek Szilágyi Márton,



24 fe

 

mértan professorától. Ez több dolgozásait is látni kiván

ván, azokat részint javallta, részint hibáztatta, de senem

buzdította, sem segítségét nem ajánlotta, s így a Arezérletét

kikérni nem merő magára hagyva dolgozgatott. De ő vala

az, ki által lön figyelmessé az újabb német költőkre egy

göttingi almanachban, sőt ennek sürgetésére le is fordítá

JKaestnernek akkor közönségesen tetszett epigrammáját :

Fiam, te is ? — mond Julius ;

Anyám de Róma — monda Brutus :

S mdlj'ebben döfe meg Szabadság szent vasa !

Kiírtam ezt itt, mert Kazinczynk első ismeretes verse volt

(1775), melyet eddig csak, a Bessenyei módjára alexandrí-

nekben írt, eklogák, s egy chronostikon előzének meg, mit

még Komjáty Ábrahám jutalomhirdetésére készített, a me

lyért a jutalmazó által felszabadíthatván könyvei közől egyet

választhatni, ő egy amsterdami Juvenált és Persiust válasz

tott. Főleg azonban Gessner két idyllje kapta meg figyel

mét ez almanachban. Üt vidi, ut perii ! kiált fel Önéletrajzá

ban; de ki legyen Gessner, mit és hol írt többet, nem tudá

Patakon megmondani senki, a hova könyvlajstromok, iro

dalmi lapok még nem járván, minden könyvvétel árveré

sekre, és Hollandból meg Schweizból hozott tudós köny

vekre szorítkozott.

Legtöbbet köszönhete pataki múlatása alatt prof. Szent-

Györgyi Istvánnak. Theokritot olvasván, s összehasonlítván

a göröggel, kétségeit ez elébe terjeszté: az nyájassággal

teljesíté kérését, vádolta hogy görög stúdiumait félbensza-

kasztotta, s kivánta, hogya Holtak Beszéllgetéseit Lukiántól

vegye elő, s közölje vele dolgozásait. Biztatta, hogy három

holnap alatt Homért érteni fogja, „de engemet — mond

Önéletében — a név fénye s a munka nagysága elvakíta, s

csak Anakreont kívántam ; mintha az, a ki a vékony testű
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görög könyvetérti, a vastagot nem értené." Szentgyörgyi nem

bánt keményebben vele, Kazinczyt pedig gyermekes átallás

tartóztatá a jeles embernek több hasznát venni. De más té

ren nagy befolyása lön reá. A mi Patakon példátlan volt, ő

vele kisétálgatott, kihordá szőlejébe, s a peripateticusok

módjára bévezette a bölcsészetbe, elibe adá a rendszereket,

szólt neki Kantról, Semlerrő1, Doederleinról, sinté hogy most

még csak tanuljon, később pedig kételkedjék ; őszintén el-

mondá neki mely úton haladt maga. Olvastatá, kivonatá,

kézikönyvéűl téteté vele Seneca leveleit, s kivonatait elő-

mutattatá magának23). Ez vala Kazinczy philosophiai isko

lája, mert a kathedrán ugyanezen derék mestertől annyit

nem tanula ; s már férfi korában is bölcsészeti tárgyak körül

ehez folyamodott tanácsért, útbaigazításért: aminthogy e

téren velök még találkozni fogunk.

Azalatt anyja újra sürgette, nyomatna valamit. Besse

nyei György munkái és híre elhatottak Patakra is, de ott

reformátori igyekvései nyelvben ízlésben gáncsot, lenézést,

sőt gúnyt arattak. Kazinczy a bugyii út óta ismert és szere

tett írónak németűl írt tanbeszélyét: „Die Amerikaner", cso

dálva hogy magyar németűl is tud írni, választotta, s kicsiny

levén a munka, rög-tön lefordította. Nem merte ugyan már

ezt megtekintés nélkül sajtó alá bocsátani, de most nem Ori

hez, hanem azon Szilágyihoz folyamodott, ki már egykor

rajzait engedékenyen bírálta, s vele a göttingi almanachot

ismertette vala meg. Ez most is szívesen teljesítette kérését,

igazított a nyelven, tanácslotta hogy tegyen elébe ajánlást

az anyjához, irasson mellé gratuláló verseket társaival, s

nyomassa ritkásan, hogy a könyvecske valamit mutasson,

így jelent meg az e cím alatt: „Az amerikai Podoc és Ka-

zimir keresztyén vallásra való megtéréseu (Kassa 1776), és

szinte osztogattatott a közvizsgán44). Már itt az előszóból



komoly szándéka tíüiik ki az írói pályán szolgálni a hazát :

„Fordítósomat addig is, míg „Szerelmes Remetémmel" ked-

veskedhetem, szívességedbe ajánlom, kegyes olvasó. Kér

lek azért kegyességed szerint velem bánni, és ez által töb

bekre is engem felserkenteni méltóztassál." — „Minthogy ez

— írja Önéletrajzában — már jobb volt a tavalyinál, egy

kevéssé elhittem magam vele"; s gróf Beleznai is azt mint „a

közjóra vágyódó és éppen iffiúi idejét megelőző igyekezetinek

második remekjét" úgyfogadá, s őt szívesen meghívta vendé

gül Pilisre25): még is félénken küldé fel Bessenyeinek; de ez is

örömmel látván egy űj erőt lépni a pályára, dicsérő és bátorító

levélben köszönte meg a váratlan ajándékot. „Ne szűnjön

meg az úr — írá neki a kor irodalmának első bajnoka —

ne szűnjön meg szívének hajlandóságai után menni, és az

emberi viselt dolgoknak ahoz a dicsőségéhez közelíteni ,

melyre szemeit csaknem bölcsőiből láttatik vetni. Erre töre

kedjen bátor szívvel, meg kivánván minden viszontagságo

kat haladni, valamelyek magokat nemes igyekezetének elle

ne szegezhetik, hogy magát az ily férfiúi harc által is azon

tiszteletre s szeretetre mindenkor érdemesebbé tehesse, mely-

lyel mai-adok" stb26). Bármely buzdítólag hathattak e sorok

a tizenhét éves íróra ; miután „anyja belé úna a játékba —

mint írja Pályája Emlékezetében — s többé nem unszolta",

szerénysége s az ügy tisztelete hosszú időre elnémították ; de

gyakorlásait nem lohadó tűzzel folytatta.
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ÖTÖDIK FEJEZET.

Rövid időre megszakasztá stúdiumait egy pest-bécsi út.

Zemplény küldöttséget rendelt Albert szász-tessényi herceg

királyi helytartóhoz, Mária-Teréziavejéhez, mely őt s a hely

tartó tanácsot Pozsonyban kérné, hogy a nagy megye osz-

tassék egy járással többre. A küldöttség egyik tagja, Ferenc

szerető nagybátyja, kit e munka elején említénk, Kazinczy

András , több társaival menvén fel, Ferencet magával vivé

(martiusb. 1777). Pesten átjövén, ez ismét Weingand köny

vesboltjába sietett, hogy Gessnert az útra megvegye; nem le-

vén többé példány, ehelyett Wieland Grátiáités Musáríonát

vette meg, melyek az illustrált kiadás pompájával vonák

magokra figyelmét: t. i. a szerző s e művek hírét még

nem hallotta volt. De nem boldogúlt velök : nem értette.

Bécsbe érvén, minden figyelmét a képtár fogta el ugyannyi-

ra, hogy Gessner itt már feledésbe ment. A Belvedérben

hozott ítéletei oly helyes érzékét árulák el a festészet művei

körül, hogy visszaemlékezve azokra, így kiált fel Önéletraj

zában : „Mi leheték vala, ha Bécsben, Párizsban, Rómában

születtem volna!"2'). Lángola látni Bessenyeit, kitől hasznos

intéseket várt: nem lelte házánál, de látá képét íróasztala
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felett, s azon irá meg levelét hozzá. Egy más út nem sokára

Kázmérba vitte anyjával, hol egy nemesi háznál Wieland

Diogenesére akadt a Musarion hason díszű társkiadásában :

ezt sem értette, de ez lett, úgy mond, a dió melyet megtört,

s most értette a másik kettőt is. Majd a bihari új főispán gr.

Andrássy István beiktatása látására Nagyváradra eresztetvén

társaival, Debrecenben beszólt a collegimn akkori két notabi-

litásához, Varjas János és Sinai Miklóshoz, kiknek elsejét ma

már csak e-betűs játékai után, emezt mint sok ritka könyv

megmentőjét, ismerjük: mind kettőnél haszon nélkul. De e

ki-kirándulásoknak az iskolai mulasztások dacára az a sok

kal nagyobb hasznuk volt, hogy életet, embereket tanult

ismerni ; azonkivul könyveket is, szokása levén első gyer

meksége óta hogy, a merre vitték, ment a predikátorhoz,

elmondatta magának hol s ki alatt tanult, mit látott, köny

veit végig nézegette, „mely nagy neveletlenség és vakmerő

cselekedet ugyan — mond maga — de arra segéllé, hogy

sok könyveket ismerjen, s olykor vagy ajándékban, vagy

pénzen igen becses könyveket kapjon"28).

E kalandozásokon kivül egész collegiumi életében sem

mi oly határozólag nem hatott reá mint Báróczy és Baróti

Szabó Dávid munkáikkal megismerkedése. A magyarúl ol

vasó közönség akkor „Kártigám"mal volt eltelve, egy nya

valyás regénynyel, melynek minden érdemét az édeskés

szerelem és dagályos cifra beszéd tették. Mint láttuk, Kazin

czy is gyönyörködött benne egykor, míg Goethe Clavigója,

magas egyszerűsége, s a szív igaz hangjával annak szerelmé

ből kiábrándító, s egy egészen másnemű és felsőbb szépséget

sejtetve, ízlésének nemesebb irányt adott. S íme, egy nap je

lenti Szatlunáry, hogy egy pár eladó könyvjött kezéhez, igen

szép képekkel: Marmontel regéi Báróczy tól. „Még ma is

bírom a könyvet — írja több mint félszázaddal később —
 



mert rajta van ífju esztendeim örömeinek emlékezete ; még

ismerem a helyeket, hol a Báróczy csudálásában fel-felsikol-

tozám. Mint vágytam vissza Bécsbe, hogy a csudált beszédut,

a hasonlíthatatlan bájút, lássam! Már akkor feltevém

magamban, hogy az ő koszorúja után fogok tö

rekedni minden erőmmel, ami l e s. z"89). A legkö

zelebbi újság Bar ó ti Szabó Dávid „Verskoszorú"ja- volt

(1777). „Az új jelenés— ismét magát beszéltetem— közön

séges megvetéssel fogadtatott, mert ezt annak jeléűl vevék,

hogy Szabó nem tud rímelni, amit még a falusi notáriusok és

az asszonykák is tudnak. S a nevetés kivált Patakon vala igen

szilaj. Én, valamint az én barátom is, Szathmáry Mózses,

épen ellenkezőleg itélénk, s kivált én : mi ketten nem azt

nézénkamimár van, hanem a mi még lehet, és

bizonyosan lesz!"30). Barótiban ma már kevés költői-

séget fogunk találni, de beszédének romai színe volt, mely a

romai költőket annyira szerető s a kifejezés hatalmát már is

érezni tudó ífjura el nem téveszthcté hatását. Erezte, hogy e

jel alatt egy új kor készülődik31), s legközelebbi Kassán vol

takor legott személyesen tisztelkedvén a nagy érdemű írónál,

felfogadta neki, hogy követni fogja e pályán ; visszatérvén pe

dig, csakugyan elegiai mértékre vett epistolában váltotta be

igéretét32). Nem csak Baróti örűlt a lelkes fiatal követőnek, ha

nem annak kassai barátai és javallói is, mit azon nyilványos

demonstratio tanusít, melyet neki amaz a következett évben

készített. Ugyanis 1779. april 27. Patakrajövén Péchy Gábor,

az Ürményi Józsefrendszere folytán kevéssel ezelőtt alkotott

tankerületek egyikének, a kassainak, királyi főigazgatója, az

ottani akademia prodirectora exjesuita Kenyeres József ki

séretében, a nagy auditoriumban felgyűlt collegiumi ífjuság

nak tett négy-öt kérdés utón, ez Kazinczy Ferencet szólítá

elő, s Baróti Szabó nevében köszöntvén, elmbndáhogyezdis

 



tíchonait gyönyörködve mutogatja mindennek, s kéri, kény

szeríti, ne engedje magát a futni kezdett pályáról a nehéz

ségek által elijesztetni : az út darabos, de annál édesebb lesz

közelíteni a cél felé, mit a magyaron kivül semmi más nem

zet nem tehet. Ezzel az ífjuságnak fordúlván, ennek őt tevé

ki példájaúl, s már azt is magasztalá benne, hogy a Baróti

példája gyúladásba hozta." „Mely tiszteletes az ily buzdító

— kiált fel a Pálya Eml. — és mik volnánk, ha sok ilyen

buzdítóink voltak volna33). A rólam vetett remény, mondja.to-

vábbad maga, valóban kötelezett, hogy azt teljesedésre vi

gyem, s ége bennem a láng, hogy teljesedjék"34). Ez volt

tehát igazán Kazinczy Ferenc íróvá avattatá-

sának ünnepe, s szülőórája elhatározott classicai irányá

nak, melynek bélyegét folytatott classicai stúdiumai prózai

úgy, mint költői, művei homlokára nyomák félreismerhe-

tetlenül

Mind ezeken kívül mívelődését a szép társaság is elő-

mozdítá. T. i. voltak Patakon némely jobb házak, melyek

ben fiatal emberek is elfogadtattak. Kazinczyt publicussága

alatt őrnagy Budayné társaságai vonzották; ennek táncos

estvéin s az őrnagyné Johanka leányán kivül neki nem kel

lett más öröm. így, míg öcscse Dénes és más társai korcs

mákra jártak el, s tánc, vadászat, szánkázások mellett apró

verekedések és csintalan kártételekben gyönyörködének, az

ő szíve a tárgyat nyert első hajlamsugáraiban melegedék3'').



HATODIK FEJEZET.

Bekövetkezctt az utolsó közvizsgálat, julius 13-kán 1779.

A két testvér, három nemes társsal együtt, miután szokatlan

példával ötvenhat, nyomtatva kiosztott, tételt az észjogból

nyilván védelmedének, s mindenik a szokott perorátióval az

iskolától bucsut vön; magán tanítójok Török István, kinek

sikerűlt vala rendesebb menetelt adni nevendékei tanulásá

nak, azon állítással adá által anyjok és katholikus nagyap-

joknak, hogy ha a lelkipásztorságot is tanulták volna, bíz

vást kivánhatnák a felszenteltetést. De a birtokos nemes ház

gyermekeit főleg a hazai törvény ismerete illette meg, az

pedig sem Patakon, sem Debrecenben akkor még nem ta

níttatván, az iskolát a patvaria s a magán szorgalommal

tanult Huszti pótolta. Ferenc Kassára adatott gyakorlatra

Milecz Sámuel tornai-urodalmi ügyészhez (septemb. 9.), kihez

a rettegett vastag Huszti mellett magával vitte poetáit,

tussait és ecseteit is, melyek annál nagyobb szerepet vit

tek egy 4vig tartott kassai életében, minél kevesbbé vétetett

igénybe főnöke által. Hivatalos dolga t. i. puszta, s mint

látszik nem sok, másolásból állott, mert a különben becsü

letes agglegény, hajazata s titkos szerelme gondjai által na-
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gyon elfoglalva, nem ért rá segédjét oktatni. De méltósága

sem igen látszott neki megengedni, hogy patvaristájával a

szükségesbcken túl beszélgessen; a többiben mindazáltal

kíméletesben bánt vele, mint e viszony engedte volna, mert

csizmáit péld. nem húzatta véle le, s egyéb ily inasi szolgá

latot tőle nem kívánt, asztalát még is vele teríttette, midőn

útra ment vele pakoltatott, kötöztette párnazsákját, s vitette

le a kocsissal együtt, s midőn az akkori magyar utak minő

sége miatt a kocsi ide-oda billene, neki kellett leugrani, s an

nak hol egyik hol másik lépcsőjére felhágni, hogy az fel ne

fordúljon. Egy ízben húzamosabban múlata Kazinczy, főnö

kével, Tornán, s emúlatása nem volt öröm, sőt mély utóhatás

nélkül. A szép vidék oly kedves emlékezetet hagya benne,

hogy utóbb, midőn Bácsmegyeijét dolgozá, némely scénáit

ide tevé által. De vallásos meggyőződései fordulópontja is

itt vevé eredetét. Ugyanis, hogy fiskális úr ne legyen kény

telen patvaristájával s a kasznárral maga ebédelni, vacso

rálm , a plébánost hítta meg állandó vendégűl ; de itt is fel

szólítás nélkül szólni a patriarcha iránti tisztelet tiltván, egy

ízben, midőn ez a Rómát látott pappal theologiai kérdés

felett összekapa, s maga, bár egy pozsonyi evangelicus

predikátor fia, s atyja rámaradt theologiai könyveinek szor

galmas olvasója, erősen fenakada, az isteni tudományban

inkább mint a törvényekben jártas patvarista csak külön

engedelem mellett szólhatott közbe ; s legyőzvén a plébánost,

ennek külön kérésére szabadíttatott fel, hogy, valamikor a

munka engedendi, ehez átmehessen. Itt viszont ez forgatá

ki, még pedig épen a prsedestinatio kérdésében úgy, hogy

Kazinczy, lelke nyugalmát vesztve, haza sietett, és szobájába

zárkózva sírva kéré istent, ne engedné őt szent Pál tanítási

tól elvetemedni. „Ah nem hallgattatok meg a kérés — kiált

fel maga Önéletrajzában 3r>) — addig dolgozám vallásom



 

apologiáját, nem hogy a plébánosnak mutassam, nem hogy

sajtó alá menjen, hanem hogy számot adhassak magamnak

arról a mit hiszek és hinnem parancsoltatik, míg haragom

ban tűzbe vetém apologiámat, mely Patakról hozott hitemet

nem megerősítette, hanem egészen semmivé tette. Szaladtam

— folytatja — Szentgyörgyihez, elpanaszlám bajomat; a

tiszteletes és bölcs ember mosolygott magában, de komoly

ságát elővévén, intett, hogy kételkedjem minden felől, még

a legszentebb felől is ; abban az esztendőben vagyok, a mi

dőn azt tehetem már ; de ne soha, soha, az istennek és az

igaznak tartozott forró tisztelet nélkül. Ha azt teszem, bizo

nyosan odajutok, a hova eljutnom kell". Kiírtam az egész

helyet, mert történetét foglalja magában azon fordulatnak,

mely magát Kazinczy vallásos meggyőződésében érvényesí

tette, vagy inkább azon krisisnek, miből azon vallásos meg

győződése fejlett ki, hogy a legfőbb jó, igaz és szépnek benső

egyesulése adja az isteninek fogalmát, melynek keresése és

korlátolt erőinkhez képesti valósítása az erkölcsi törvény fő

s mindent átölelő követelménye. E meggyőződés adta vissza

kedélye nyugalmát, ez lön alapja azon szeretet, tűrelem s

nemes alaknak, mely érzése, tettei és műveiben egyformán

nyilatkozott, s azokat, mint megannyi példányait a humani

tásnak, oly mívelő és nevelő örökségűl hagyta reánk. Fon

tos lön rá nézve a kassai tartózkodás az által is, mert itt

már sűrűbben nyílt alkalma a német irodalommal megis

merkedni. Itt szerezheté meg könyvkötőjénél Hagedorn,

Bürger költői munkáikat, Gleim és Jacobi levelezésöket, itt

valahára Gressnert, s írt idylleket, prózában és versben, hol

rímekben, hol mértékre véve, elkezdé fordítani az Első Ha

jóst, a kisebb Idylleket, s Wieland Diogeneséfr; de tanács

adót, vezért kimívelése, dolgozgatásai körűl nem lelt. Szon-

tagh Sámuel a kassai evangelikusok német papjának minden

e
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segedelme csak a szokatlan szók és szólások magyarázatára,

nem e művek költői értelmezésére is, terjedt ki. Eljára Ba-

rótihoz is, ama kcgyeletes tartózkodással, mely az ífjuságot

annyira ékesíti, de az nem bírván a természet azon aján

dékával hogy, nyájassága dacára, valakit első meglátásával

bizodalomra bátorítson, szorosban vele még most össze nem

tuda simúlni37). Annál inkább táplálá tüzét Ráth Mátyásnak

ez évben megindult első magyar hírlapja, kinek birálatai a

nyelvvel bánást illető némely kérdésekre is tevék figyel

messé ; majd Váradon fordúlván meg gróf Brunszvik Antal

főispán! beiktattatásán, Szilágyi Sámuel superintendens által

Révai egy költeményének szépségeit tanulta ismerni, kit,

mint akkor az ottani normális iskolában rajztanárt, azonnal

felkeresvén, nála mint Baróti követője s a verselés új nemé

nek gyakorlója, meleg fogadtatást lelt, s lánglelke által el

töltve, tőle tisztelet és szeretet érzéseivel jött el.

Jelentékeny vala tehát ez év Kazinczyra irodalmi ös-

meretei bővülése s dolgozási gyakorlásainál fogva; de édes

is a Rozgonyi Erzsi szerelme által. Nem levén erről más

tudomásom, mint a melyet Kazinczy emlékiratának egyetlen

(eddig még nem ismert) példányából merítek, abárhosszab-

bacska helyet egészen írom ki, s ezt annál inkább, mert a

képeiben jelentes elbeszéllésből a psychológ olvasó azt is ki

fogja érzeni, mit az elbcszéllő nem mond el világosan, t. i.

mi hozta meg e lángoló s indulatos szerelemnek a véget, bár

szeretete e leány iránt nem szűnt meg soha. „Kevés napok

múlva azután hogy kassai lakossá levék — így ír ő maga

— minden cél, minden eszmélet nélkül házunknak folyosó

ján jártam fel s alá, s a mint egyszer ennek végéhez értem,

általpillanték a szomszédba. Egy igen fiatal, Grátia-növésu,

igen szép arcú leányt láték a maga folyosóján anyja mellett

munkátlanúl könyökleni, s nézni mint csepeg az eső. Meg



rezzentem a látásra, s minden szó nélkül meghajtóm neki

fejemet. Ok viszonzák a néma köszöntést, s azon zavarral,

melylyel szomszédunkban egy nem-ismértet pillantunk meg,

s anyja s leánya eltűntek. Visszafutottam szugolyámba ma

gam is, örvendvén hogy senki meg nem látott. Sok he

tek múltak el, míg ott ismét láthaték valakit; de végre

meghallána az anyácska szavát, beszédbe eredék vele, en-

gedelmet kértem az általmenetelrc , s ő azt nekem nem

cllenzé."

„A leány nem él, s ötet sokan ismerték, s így nevét

szabad megneveznem, mert azt tisztelve nevezhetem : Roz-

gonyi Erzsi. Égtem, lángoltam érte, s ő nem ellenzé hogy

szeressem, őneki tetszett hogy szeretém ; oly boldogok va-

lánk mindketten midőn mellette ülék, midőn azt a vékony,

négy ujjaimmal általfoghatott, hajlékony derekat körül-ölel-

tem, mikor szám ahoz a barack-orcához érhetett! de az ő

lelke tiszta vala mint az ég, melynek színét szemeiben viselte.

Ügy néze mint barátját, mint testvérét, s józanon maradt el-

szédíthetö szédelgéseim mellett. Midőn Goethének Egmontját

legelébb olvasám, egészen felleltem őt a szeretetre méltó

Klárikában, egészen magam előtt látóm ezt a csendes éltet

élő, ártatlan, jó teremtést, noha én sem oly boldog, sem oly

nagy mint Egmontnem voltam, s Erzsi nem volt az én Klári-

kám,sem a másé, s sem ekkor nem, sem később. — De miért

nem vagy te is férjfi, kedves leány, miért nem vagyok leány

én is, mondám neki kilenc esztendő múlva azután, hogy

ismeretségem kezdődött, s szívem már feledte régibb gyúlon-

gásait, s más lángokat ismert : hogy járhatnánk együtt mint

egymást becsülő barátok, mint egymást becsülő barátnék,

itt e cifra világ szemléltére ! —A világ eránta igazságos vala ;

ő falukon és a városban, asszonyoktól és férjfiaktól, ífjaktól

és leányoktól becsültetett, szerettetett. A kik őt közelebbről
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ismerték, a kik tudják hogy barátsága erántam holtáig tar

tott, s csökkenést soha nem szenvede, érzeni fogják, hogy

én az ő nevét kevélykedve említem, mert kevélykedve em

líthetem"38).

Még két ízben fogunk e hű leánynyal találkozni.

El vala végezve, hogy Kazinczy további törvénygya

korlatra az eperjesi kerületi táblához vitessék, s octóber

18-dikán búcsút veve Kassától.
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HETEDIK FEJEZET.

Körül-belül igy folyt le azon másfél év is, melyet Kazinczy

a mondott célból Eperjesen töltött (1781.január 11-től junius

2-ig 1782). Itt sem haladt a jogban — Toperczer ügyvéd,

kihez, külön magára lakván, csak bejárt, megelégedett sok

patvaristáival actákat másoltatni — de teljes szabadsággal

önmívelésére használá fel legtöbb idejét. Gyakorlotta magát

a művészetekben : tanult táncot, fuvolát, rajzolt és festett,

mint Kassán, s valamint ott, úgy itt is vezető nélkul, miután

Eperjes egyetlen festője Kramer vonakodott neki, mint ki

tőle már nem tanulhat, leckéket adni. Könyvtárát egy fiatal

lengyeltől vett számos német munkával szaporította, melyek

közt Wieland több művei is, s így olvasása nagyobb kört,

dolgozásaiban új példányokat nyert. P]zek mellett gerjesztő

hatással volt költői lelkületére az őt itt körülvevő regényes

természet, erkölcseire pedig egy első komoly viszony azt a

szerencsés befolyást gyakorlá, mely, ha annak tárgya a sze

relmen felül a szellemi felsőbbségnek tartozott tiszteletet

bírja maga iránt felkölteni, képezőleg és nemesítőleg hat a

szép és jó iránt fogékony fiatal kedélyre. Nínon t, Stein-

metz özvegy katonaorvosné leányát grátiai termet, lelkes



 

arc, ritka miveltség, nemes gondolkozás s feddhetetlen szép

erkölcsei köz szeretet, sőt tisztelet tárgyává tevék ífju s öreg,

férfiak és nők előtt. Kazinczy őt a legtisztább szerelem he

vével szerette, s a bájos leány a nem termetes, de kora min

den szépségével : magas nyílt homlokkal, lobogó fekete üs

tökkel, lángoló szemekkel, életteli vonásokkal bíró, vídám

és érzékeny, dévaj és jóságos kedélyű, s délcegsége dacára

nemes viseletű ífju érzéseit azon tartalékkal-elegy meleg

séggel viszonozta, mely korlátoz és vonz egyszersmind. Za

vartalan ugyan a szeretők örömei nem valának : egy alkal

matlan vágytárs, Ketzer György, bár igényei nem találtak

kegyet, mindig nyakukon ült ; s bár Kazinczy, birtoka tuda

tában, titkon nevette bosszantásait, azok még is csak bosz-

szantások voltak. Ok azonban össze-összeülének, együtt ol-

vasák Siegwartot, az érzelgős kor legkedveltebb regényét, s

a szerelmes ífju annak fordításához látott39). De Nínon ismeri

vala Klopstock Messziását is, s magasztalásai mind az ő fen-

költ érzékét tanusítók, mind az ífju figyelmét felgerj eszték:

az eperjesi urak azonban, kiknél Kazinczy a kéznél nem

levő könyv után sikertelenul tudakozódott, azt theologiai

munkának hivék ! Csak később juthatott ennek birtokába is,

mint látni fogjuk, s nem kételkedhetni, hogy a Messziás

szeretetébe, melyet utóbb részben szinte fordított, a kedves

leány emlékezete kalauz szellemként bele vegyűlt. Lelkeik

t. i. akkor is találkoztak a költemény fenséges scénáiban,

mikor minden egyéb kötelékek, a kegyeletén kivül, immár

megszakadtak volt. Fájlalnunk kell, hogy első dalait, melye

ket neki a szerelem sugallott, számos egyéb ífjui dolgozatai

val együtt, sebesen haladva, meg-megégette ; s a történet

csak egy kisérletét tartotta fen, egy német impromptűjét, de

mely valóban meglepő birtokát mutatja kifejezésnek és for

mának egy rég óta gyakorlott ugyan, de reá nézve mégis
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csak idegen, nyelvben. Egy délután hozzá megy. Nincs ott

hon, hiába várja, mennie kell. Elúnván anyja mulattatását,

a leány szobájába megy, ezt írja, s a papirost dolgozó-asz

talkája fiókjába teszi :

Ninon sieht dieses Blatt, und ISchelt froh es an :

Vielleicht — o welehe Götterlust ! —

Vielleicht drückt sie's an ihre Brust !

Götter ! lasst mir dcn süssen Wahn,

Das höchste Glück auf eurer Érde,

Und macht, dass ich diess Blatt jetzt werde ! —

Ily szellemi ésszívbeli élvezetek boldogíták ekkor s itt

a huszonnégy éves ífjút, s negyvenöt évvel utóbb, az élet al

konyán álló aggastyánnal is e sorokat iratá a visszaemléke

zés: „Szerelmesen, s a legtündérebb tájon, melyet képzel

hetni, s könyveim birtokában, Eperjesen éltem el életemnek

legtündéribb szakát." S nem csak boldogúl, de nemesedve

is a ritka leány körében: ez faragta ki őt — mint önmaga

vallj a — pataki vadságából, s védangyala leve ífju

ságának; a Nínon szerelme ová meg társai vad örömei s

veszedelmeitől, s még akkor is, midőn tőle már eljött vala.

Mert az elválás órája ütött, s bár hinnünk kell, hogy azon

remény, melyet a szép lelkű leány egy jövendő örök frígy

iránt nevele, Kazinczy által táplálva volt : mégis az övéinek

ellenkezése, kik a nagyra menendő ífjúnak gazdag és nemes

nőt, s ezzel új és előn '.ös családi összeköttetéseket terveztek,

a távollét, Pestnek, a hova ő innen ment, sokféle új benyo

másai, s a még lengeteg szív új szerelmei, el hagyák ham

vadni e lángot is : de a tőle vett erkölcsi nemesedés, kútfor-

rásához mindig hű és méltó maradt. Nínon végre szomorúan

meggyőződött a legszebb lánc elszakadtáról, s a kesergő a

kitűrő vágytársnak nyújtotta kezét. De a te árnyékodat, ó

Nínon, engesztelje ki egykori imádód kegyelete, melyet

irántad egy, dicsőségben és szenvedésekben gazdag, hosszú
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élet végső végeig híven megőrzött ; engesztelje ki e dicsőség

maga, melynek Te oly méltó részesévé lettél. A Te neved

együtt fog élni a nagy emberével, ki Téged ífjusága neme

sítő és oltalmazó mennyei géniusának vallott40).
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NYOLCADIK FEJEZET.

Közelítvén a sz... István törvényszaka, augristusban (1782)

anyja Kazinczyt felkisérte Pestre, hol Bernáth József vette

fel patvaristái közzé ; septcmber 2 1 . pedig, az nap melyen

először eskcttetének fel protestáns ífjak a királyi táblához,

esküdt fel ő is, és különösen Sághy Mihály itélőmester mellé.

Itt is magán szálláson lakván, mint Eperjesen, tanácsadó

nélkül, ki az ügyészi vizsgára készülésre buzdította volna,

mint különben is nem ügyvédi, hanem megyei szolgálatra

lépendő , a törvény tanulását feleslegesnek tartotta. Ekép

hites-jegyzői állásának semmi hasznát nem látta, de igen azt

az alkalmatlanságot, melylyel az amaz időben, sőt még azon

túl is soká, még a legjobb házak fiaira nézve is, járt. így

midőn őt érte a sor, mint palotása főnökének, amiért ez inast

nem tarta, hintaja bakjára kelle felállnia s a hintó ajtaját

megnyitnia, így pergett le úgy nevezett törvénygyakorlati

ideje, szokásból inkább, mely azt hozá magával, hogy min

den úr fia ez iskolán keresztül menjen, semmint célzatos

munka közt s haszonnal. 0 azonban nem hcnyéle s nem hi-

valkodék, hanem, valamint kassai és eperjesi tartózkodását,

úgy a pestit is önkimívelésére fordította ; s ha amott a ra-

—fSisjS
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gyogni akkor kezdett német irodalmat ízelíté meg, a Nínon

szerelme által pedig kedélye egy felsőbb, szebb életre köl-

tetett ; itt bő alkalmat lelt az új irodalmakkal nagyobb ki

terjedésben, s egyszersmind az előkelő társasággal, s az ér

telmiség választottjaival megismerkedni. Ha nem mondanám

is, gondolható volna, hogy az első könyv, melyet megvenni

sietett, a Messziás vala, s örömünkre szolgál magától tud

nunk a kiadást is , melynek sorain a nagy ember szemei

egykor nyugodtak: az 1781-diki altónai negyedrétű kiadás

volt az. Éhez járúlt jókorán a Klopstock két barátja, aStol-

berg testvérek, verseinek szerelme is. A férfiak közt, kikhez

itt Kazinczy csatlakozott, a legtiszteletesbek Orczy Lőrinc,

a költő-tábornok, és Ráday Gedeon voltak. Hozzájok, úgy

mond, templomi érzéssel közelítettem mindég4'). Amaz az

elsők közől való, kikben a század közepén a nemzeti öntudat

és buzgóság ébredezése nyilatkozott, és senkiben az szigo

rúbb, de szivének kimeríthetetlen jósága által egyszersmind

szeretetre-méltóbb kifejezést nem talált. Az ő hite nem csak

az édes anyai nyelvnek felvételében, hanem az erkölcsök

tisztasága, egyszerűsége ajánlásában, az elhatalmazó fény

űzés elleni gátrakásban, s azon atyafias szeretet felköltésében

is munkás vala szóval és példával, mely magyart és magyart,

rangkülönbség nélkül, össecsíitoljon. Kazinczy egy takaros

mondáját jegyezte fel, mely az öreg úr modorát, ennek né

hány szavával, elég jellemzően festi. „Egy estve ő is theát-

rumba ment, gyalog és egyedül; csak akkor sejtém meg

hogy jő, midőn mellettem elméne. Plundriban , azaz térdig

érő német nadrágban, viaszos nehéz stibliben láta meg, fel

kötött ezüst sarkantyúval, mely a mágnásfickóknál ugyan

azon elnémetesedni kezdő világban módi, de nem oly elha

talmazott, hogy nekem is úgy kellett volna öltözködnöm.

Kis fiu ! úgy monda Orczy, mit mondana erre a tisztes öltö-



 

 

zetre a nagyatyád, az én lovagló pajtásom (Bossányi Ferenc),

ha így látna? No jó, no jó ! ám legyen német as tek ha

veszni indúltatok: de szívetek magyar legyen. — Elnyelt

szégyenletemben a föld"42). De neki második lecke nem

kellett többé. Külsőségek, igen, és nyomatéktalanok akkor,

ha minden jó rendin van a nemzet életében ; de a küzdelem

korában a külsőségek eszmék hordozói és zászlai, s az öreg

úr tudta a jelek és zászlók mit érnek. Ha Orczy most és

azontúl is a nemzetiség vallását erősítette benne : Rádaynál

nem hatott fejtőbben reá senki az irodalom körül. Már

1775-ben e férfi szívesen és részvéttel látta Kazinczyt ma

gánál Pécelen: most az atyai indúlata aggastyán megen

gedte, hogy a teljes odaadással hozzá közelítő ífju a reggel

óráit nála tölthesse. Beszélle neki ífjuságáról, a Rákóci ide

jéről, melynek, atyja Pál, a fejedelem cancellárja és szinte

költő, egyik részese volt ; olvasgatának együtt, megismerteté

vele könyvtára kincseit, a külföld nagyjait, s a magyar iro

dalmi maradványokat, melyeket akkor még senki sem gyűj

tött, s oly kevesen ismertek, köztök az ő kedvelt költőjét

Zrínyit ; a színházban, hol nem páholyban, hanem mindig a

földszínen foglalt heLet, a figyelmes tanítvány mögötte ült,

s midőn a kárpit legördűlt, s azok, kik nála fel nem valának

vezetve — mert akkormégtisztelet-teljestávolatbanhallgata

fel az ífjuság az öreg korhoz és az érdemhez — Kazinczy-

val a darab felől kezdék ítéleteiket mondogatni, az öreg úr

megfordúla, és javallá vagy igazítá az ítéleteket, magyaráz-

gatá a franciák drámai három egységét, a színészek játékát

fejtegeté. Tőle hallá Kazinczy először, hogy a rímes dalnak

a mérték által kell jóhangzást, zenei lebegé t adni, sőttüzel-

tetett is általa. Visszaemlékezék, hogy már Eperjesen, német

versei szinte magoktól jámbusi lépdelést vettek, s hogy már

akkor s ez által figyelmeztetve azon kérdést tevé magának:
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honnan legyen az, hogy a német, versnek sem tekinti a rí-

mes sort scansio nélkül, a magyarban pedig nem oly köny-

nyű megmértékelni a rímes sort, minta németben? Apróba

még akkor kifárasztá, sőt most is, Rádaytól buzdítva, nem

boldogúlhatott : de az eszme meg volt ragadva újra, s tud

juk hogy, bár későbben, mily sikerrel. Ráday által, ki sze

mélyére nézve a régi egyszerű magyar életet folytatta, s

maga is olykor kiepigrammázta a, divatot s előkelő hangot

szerető, menyét, jutott Kazinczy a nagy világba is; mert an

nak fia az ífjabb Gedeon, az utóbbi koronaőr, meghívta őt

salonjába, melynek lelket és érdeket a nagyralátó, de szép

és szellemes házinő ada, s mindketten azon figyelemmel

látták őt mmdig, mely — saját szavaival élve — „azt árulá

el, hogy ők annak tudják őt nézni, ami egykor majd leszen".

Hihetőleg itt voná magára a Ráday nővére férjének, gróf

Teleki Józsefnek is szemét, ki őt magához hivatván, ki-

vánta hogy László és István fiaival társalkodjék, s ez idő

óta a fiatal emberek egymást gyakran látogaták. így a Pró-

nayakkal is. De okuló vágyában felkereste ő, hol lehetett,

az idősb jeleseket is. Telekinél nyerte meg ennek akkor még

könyvtárnoka, a felejthetetlen Cornides szeretetét, kinek sok

jó intést, a magyar történet terén sok tanulságot köszönt.

A báró Prónay Lajos mentora, az utóbb elhíresedett Schwart-

ner viszont Katona Istvánnal, a történetíróval ismertette

meg, s Prónay Mihálylyal az egyetemnek még akkor Budán

a királyi várkastélyban székelt könyvtárát látogatta. Nem

hiányzott tehát itt, valamint a külső simulásnak, úgy a több

oldali mívelődésnek is óhajtott alkalma ; s felsőbbsége azok

nak, kikkel folyvást érintkezett, meg hagyá erősödni benne

azon tiszteletet az érdem iránt, s azon szerénységét, mely

egykor az ífjabbakra is, kikben képességet és egyszersmind

jóakaratot látott, oly emelőleg hatott. De fővárosunk még
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nem volt az irodalomra nézve az, a mivé későbben lett ; s ő

maga visszatekintve ez időkre így sóhajt fel negyven évvel

utóbb: „A tanulni így szerető, s tanulni így tudó ífju meny

nyire mehetett volna Pesten, ha a jobb fejek egyesületben

voltak volna már akkor is! ha akkor is volt volna már

Trattnerünk, ki most az írókat vacsorára ebédre gyűjti ; ha

volt volna Jankovichunk, Fejérünk, Kulcsárunk; ha Horvát

István lett volna a később alkotott muzeum bibliothecáriusa;

ha Szemere, Vitkovics, Kisfaludy Károly gerjesztgették vol

na a pislongó szikrát! Mostani ífjaink nem képzelhetik mely

pusztaság volt akkor Pesten, s mely nehéz volt akkor ta

nulni, s mennyivel boldogabb az a szép kor, a melyben ők

élnek"43).
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KILENCEDIK FEJEZET.

olt mégis egy kör, itt és másutt sokfelé, melyben a jobb

lelkek egyesűlhettek, s előadások, eszmecsere, közös tettek

és közös mulatságokban pótolékot leltek az elmálladozó tár

saság szétdaraboltsága és silányságaért, tért a fejlődésre s a

jónak tevésére, melyet akkor az institutiók még nem nyúj

tottak; de ez egyesülés, mint egyetemes-emberi, nem anem

zeti és irodalmi mezőn, hanem az erkölcsi-társadalmin mű

ködött. A szabad kőmívesek községét értem. Kazinczynak

ehez való viszonyát annál kevesbbé mellőzhetem, mert ha

közvetlenűl nem az íróra tartozik is, tartozik rá mint em

berre, mely két oldal nála mindig a legszorosb öszhangzat-

ban állott ; s mert ez hozta őt szoros összeköttetésbe azon

férfiúval, ki egyik legvalódibb s legállandóbb barátja lett az

életben, s neki hivatalt s egykor hitvest volt adandó. „Egy

estve — többnyire magát fogom beszéltetni, mert e helyt

sem többet sem egyebet én nem mondhatok — egy estve

egy barátomnál gyülénk öszve, tiszta és tisztátlan lelkek,

mint a szent Péter lepléé, s a beszéd a kőmívességre fordúlt.

Mily bolondság, monda az egyik, oly társaságba, oly titkos

társaságba lépni, melynek célját, törvényeit, tagjait egyen



kettőn kivül nem ismerjük, s csak azért, hogy ez által pil

loghassunk, csak azért hogy azt mondhassuk magunknak,

hogy mi jobbak vagyunk mint mások. Én pedig, mondám,.,

nagy tűzzel, nem ismerek nagyobb szerencsét mint azt, ha

valaki kőmívessé lehetett. És, hogy valaki közzűletek azt ne

gondolja, hogy én magamat kőmívesnek akarom vétetni,

kimondom hogy az nem vagyok, de hogy meg nem szűnnk

mindent elkövetni a mi szükség, mind addig, míg azzá lehe

tek. Nem elég-e az a biztatás, hogy ott minden vallás tisz

teletben van ? s mindenki azt követheti e részben, a mit lel

kiismerete javall? Nem elég hogy az uralkodás ellen mun-

kájokban semmi sincs ? és hogy ők új tisztet s kötelességet

senkire nem tesznek, de azt, a mire minden köteles, még

szentebbűl kivánják? Rossz és érdemetlen tagot semmi tár

saság nem óhajt, semmi nem tűr. A kőmívesség tehát jókat

keres, jókat vesz fel. És oztán az a szép egység, mely nem

születést, nem fényt, hanem érdemet tekint! Ferenc császár,

a Mária-Terézia férje, egy lózsiban egy consiliáriussal, egy

concijiistával, egy hadnagygyal, egy franciscánussal , egy

kálvinista vagy egy rác pappal, s ott feltett süveggel min

denike, s ott mint barát és barát, mint testvér és testvér!

Képzelhettek-e istenibb pillantást mint az volna, ha őket

látnátok a virtus nevében egyesítve ? — Ketten hárman el

lenem kiáltának ; én meghagyom, mondám, kinek-kinek a

maga vélekedését, s elégnek nézem ha a magamét elmond

hatom. De még egyszer: meg nem szűnök mindaddig zör-

getni, mihelyt megtudhatom hol kell, míg azzá nem leszek.

Gyönyörűség annak a társaságnak lenni tagjává, melyben

Kelemen pápa, a XIII. és XIV., s Fridrich, Ferenc és Swie-

ten voltak." S íme ez volt a szerencsés perc. „Késő éjjel el-

oszlánk, folytatja, kiki szállására. Fráter István megszólít,

maga maradván velem, ha igazán szándékom-e kömíves
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lenni? De hogy kételkedhetel szavaim felől? mondám, s is

mét előbbi tüzemmel. Tehát, barátom, én vagyok az, a ki

neked kimutatom az útat. S te az vagy-e? kiálték, s nyaká

ba borúltam : imhol már komívesi csókkal csókollak meg.

Most, monda Fráter, nem mondhatok többet ; de imhol a kő-

mívesi tilalom : soha többé szándékodról senkinek nem szó

lasz ; én elindítom dolgodat, s mikor ideje lesz, neked hírt

adok."

A dolog azonban huzódott. Azon évi (1783) sz. István

törvényszakára ismét Pesten jelenvén meg, Berzeviczy Ger

gelytől > kivel a Fejér-Farkas étteremében találkozék, érté

meg, hogy az itt megszállott gróf Török József, a debrece

ni kerületi tábla ülnöke, szabad komíves ; hogy a legköze

lebbi lózsi b. Orczy József (a tábornok-költő fia, maga is

költő s a pesti híres kert alkotója) elnöklete alatt septemb. 1.

tartatik meg, s buzdíttatott általa, nyerné meg Török párt

fogását, s midőn célt fogott érni, emlékeznék meg őróla is.

Kazinczvnak több sem kelle ; legott ebéd után felment a
-í

grófhoz. — De ismét magát beszéltetem, mert e jelenetek

ezen rend ovatos eljárására vetnek némi világot mind tagjai

titokban tartása, mind emberei megválasztásában. — „Mu-

tatám, hogy vele titkosari akarok szólani ; de oly sokan vol

tak körűle, hogy lehetetlen volt szólanom. Haza mentem,

megirám levelemet oly szándékkal, hogy ha Törökkel szól

hatok, szólok ; ha nem szólhatok, kérni fogom hogy levele

met olvassa meg. Másnap kilesém, lehetek-e vele. Mindég

tele volt szobája, így tizenkettedfélkor hozzá belépék. ,Mél-

tóságos gróf, mondám, én már tegnap óhajtottam a mélt.

úrral szólhatni. Nem lehetett. Most is mindég jönnek men

nek a vendégek; vagy zárkozzék el egy-két pillanatra velem,

vagy vegye által e levelemet, olvassa meg s adja vissza.'

A legöldöklőbb lomhasággal általveszi, s olvassa. Nyílik az
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ajtó, s belép egy valaki. Török megszólal : ,Uram, Kazinczy

úr engem arra kér, hogy tegyem kőmívessé. Én nem tudom

micsoda pajkosság volt az valakiben, hogy rajtam magát

múlassa, s K. urat megcsalja azt mondván, hogy énkőmíves

vagyok, s boldogíthatom szándékában. A levél szép, de nem

nekem szól.' Az az iinpertmens ember általveszi levelemet,

olvassa, s én csaknem összeroskadtam haragomban. Ezzel

elmegyen. Török folytatja az olvasást. Jő egy második, s

Török ennek is kezébe adja a levelet. ,Mélt. gróf, mondám,

ezt nem vártam. Levelem mutatja hogy, ha a gróf személyé

ben megcsalatkoztam is, szándékom tiszteletes, s lépésem

nem gondolatlan. Ezt a gróf, profánus létére is, kénytelen

tisztelni. Mi ád just a grófnak az én titkom közössé tételére?

mi köze ezeknek az uraknak az én dolgomhoz?' — ,Köve-

teni az urat, mondá Török ; a váratlan megszólítás, s ez az

egész előttem nem ismert dolog engem egészen megzavart.

Nem kellett volna nekik mutatnom, de a tett meg van téve.

Imhol visszaadom az úr levelét azon szent igérettel, hogy az

úr megszólításával visszaélni nem fogok. Higyjen nekem az

úr, az urat megcsalták, midőn engem mondottak annak, a

ki az urat szándékában boldogíthatom ; azonban belé fonat-

tatva a dologba, engedjen az úr nekem egy kérdést. Azt be-

szélli az egész világ, hogy Girálton és a Szirmayak közt va

gyon egy lózsi. Az úr azon a tájon lakik : miért nem keresi

az úr a felvételt ott, és miért itt?' — ,En ott kőmíves soha

nem leszek, mondám, soha! azok a magok vad libertinismu-

sokkal, mely nem ismer semmi szentet, semmi tiszteletest,

nem az én embereim. Szánom és szeretem némelyikét, de
t

társaságokat s a velek lételt kerűlöm.' — ,Ugy nem szolgál

hatok az úrnak csak tanácsommal is. Uram, itt mindig jön

nek mennek ; nem szólhatunk szabadon, s én nem akarom

azt gondoltatni, hogy titkunk van. Minek ez? Nem tetszik



 

enni jönni? Menjünk.' A grádicson megfordúl: ,Uram, amit

az úr nekem a giráltiak felől monda, jutalmat érdemel. Gyö

nyörködve hallám azt. Hallja tehát az úr: én komíves va

gyok, s életem egyik boldogságának azt tartom, hogy az

vagyok. Az úron azonban nem segíthetek, mert az nem raj

tam áll. Annyit mondhatok, hogy septemb. 1. itt lózsi nem

lesz ; az úr tehát nyugton lehet. Be fogom jelenteni az urat

ott a hol kell, s egy hét alatt venni fogja válaszomat, s talán

egy más valaki által. Azonban e pillantat olta az úr candi-

dátus, s az első tilalom az,. hogy ezentúl sem kőmívesnek,

sem profánusnak szólam a dolog felül nem szabad. Az úr

szem alatt van, s minden lépéseit lesni fogják. Az asztalnál

tegyen úgy az úr, mintha velem semmi dolga nem volna.'— "

Pár nap múlva Kazinczy az elútazó gróftól búcsút vett ; s

kevéssel utóbb a pesti hídon egy ismeretlen csatlakozék hoz

zá, és sokáig múlatván vele, azon jelentéssel vála el tőle hogy

ő van kiküldve tudósítani hogy jelentése örömmel fogadta

tott, s a törvényszék végével haza menvén, szürettájban ott

veendi a levelet, mely megtanítja mit tegyen.

Megjött a hegyaljai szüret ideje, s Kazinczy Tályán

volt. De levelet nem vett. Azonban ez alkalommal s itt is-

merkedék meg gróf Török Lajossal, s már itt van helyén,

hogy beiktassam azon sorokat, melyekben élete e hű barát

jának s egykori ipának oly szép emléket állított. „Tályán

láttam őtet legelébb (1783) november 2. a szüretre össze

gyűlt uraságok sokaságában, és soha rám ez a nap azóta

fel nem virradt, hogy azt meg ne inneplettem volna. Amint

őt ismerém tovább a legtisztább, legnemesebb lelkű halan

dónak, úgy el nem tudék telni első meglátásakor ott nemes

módja csudálásában, mely minekelőtte lelkét a sok és nagy

csapások leverék, őtet minden mások felett tündököltette.

A szív jósága, melegsége, gyanúsnak tetszik másoknál, mert
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módjok eltanult, vagy nincs megnemesítve a szebb nevelés

által: Töröknél, ki Bécsben nagy társaságokban töltötte

gyermeki éveit is, még az eltanult mód sem látszék eltanult

módnak; minden cselekedetében, minden mozdulataiban,

minden szavában, pillantatában, festette magát a szív, s je

lenléte mágusi erővel parancsola csendes tisztelést valahol

megjelene, igen, még a vadak közt. Ki vala boldogabb mint

én, midőn Tályán velem szóla ! ki vala boldogabb mint én,

midőn Miskolcon januárius 16. arcomra nyomá első csók

ját!" — T. i. itt, Miskolcon, vala az, hogy január 1 5. 1784.

Kazinczynak a rendbe felvételéről leendvén szó, Szulyóvszky

László uti társa lózsiba hivatott. Előtte való éjjel a fogadó

ban ez kínálásokat tett vala neki, hogy, ha akarja, a giráíti

lózsiba felvéteti. De Kazinczy állhatatos maradt. „Megkö

szöntem ugyan — így beszélli maga — az ajánlást, de ma

gamtól egészen elhárítottam. Szulyóvszky, hogy kedvet csi

náljon rá, nekem sok holmit beszéllt a törvények s ceremó

niák felől, nagy szerencsémre, mert e nélkül én, a ki mind

ezek felől semmit nem tudtam, irtóztatóan meg voltam vol

na, eleven képzelődésem miatt, vágva. Mostan tehát félre

vivén a szomszéd szobába, megszólíta : Micsoda ember uram

öcsém ? En tegnap azt ajánlom, s ezt feleli hogy nem kell :

most pedig lózsiba hivattatom, hol az uram öcsém felvétele

felől lesz szó. Vállat voníték, s egy hangot sem feleltem, de

megszorítám kezét, még pedig igen melegen." — Másnap

(16-kán) estve a hadfogadó tiszt szállására vivé Szulyóvszky,

s a sötét kamarában hozzá fogának felvevéséhez. A nagy

mester gróf Török Lajos volt. Elmondá a hitet, s az első

kőmívesi csókot neki ez adá, a másodikat az első assistens

Vay József, az 1790-ki országgyűlés egyik fő szónoka s ké

sőbbi septemvir, és sorban a többi, kik „világot teremtének

Miskolcon, mely az egész tájra, mely az egész hazára kilö



vellé sugárait." E szép közösség, melybea huszonnégy éves

fiatal férfi ezennel lépett, nem tarthata sokáig. József csá

szár, egy 1785. decemb. 20. kibocsátott rendeletében, elis

mervén azon jót, mit a rend a felebaráti szeretet által a sze

génység, a nevelés, úgy a tudományosság körűl gyakorlott,

az állam oltalma alá vette ugyan, de azon városokra szorít

ván, melyekben valamely kormányszék van, hazánkban is

megszűntek azok a pestin kivül , melyet gróf Draskovich

János ezredes állított volt. Ennek szándéka — így beszélli

Kazinczy — az volt, hogy minden vármegyének minden

jobb fejei oda kapcsoltassanak a felvétel által, és hogy ezek

a föld savai készítsék el az elméket a vallásbeli tolerantia

tanításinak elfogadására s gyakorlására. ... A lózsi dereka

san boldogúlt feltételében, s talán nem volt vármegye az or

szágban, mely a maga jobb fejei által azzal összecsatlódás-

ban nem állott, a hova annak jóltevő világa nem sugárlott.

Midőn József a maga tolerantiale edictumát kiadta, a Dras-

kovics lózsia már elkészítette volt az elméket, s a mit József

rendele, az a kőmívesek gondolkozásához képest kevés is

volt." Eloszolván a miskolci lózsi — még az Albert kor

mányzó herceg elnöklete alatt állott pozsonyi is eloszlott,

megszűnvén Pozsony a helytartó tanács székhelye lenni —

nem tudom pótolta-e azt a vidéki társulatok tagjainak vala

mely összeköttetése a fővárosival : de a felvilágosodott hu

manitás szelleme el nem hagyta egykori részeseit, s nem

Kazinczyt, ki aztmind hivatalos állásaiban tettel, mind utóbb,

éltének egy gyászos szakában, áldozatokkal is megpecsét-

lette44).

V^O-
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Eorró ohajtása volt Kazinczynak, gyenge korától fogva

már, táplálva atyja biztatásai által is, egy külföldi út, mint

mívelődésének fontos kiegészítő eszköze, s különösen Göt-

tingát, Londont, Párizst, Rómát, s mindenek felett Rómát

látnia, minden vágya. Erre igyekezett bírni anyját pesti tar

tózkodása idejében is, de két nagybátyja erősen ellenzé, s

anyja hajthatatlan maradt. Rokonai kárhoztaták örök olva

sását, s az ügyvédi censúrát sürgeték, mitől ő idegenkedett ;

anyja pedig, miután két fia vált meg tőle: Dénes, kit Ürmé-

nyi József főispán Biharba nevezett ki aljegyzőnek, és Lász

ló, ki a gradiskai horvát ezredbe lépett mint zászlótartó,

Ferencet kivánta maga körűl tudni, úgy hogy mielőbb hiva

talt vállaljon Abaájban, s menyet hozzon a házhoz. Pestre

küldé tehát (augnst. 1783), hogy gr. Beleznai Miklósnétól

ajánlást nyerve az abaúji főispánhoz b. Orczy Lőrinchez,

ehez menjen Tarna-Örsre (Hevesbe), hol az tarta lakását.

Korán reggel érvén oda45), pár óráig fiának volt piarista

nevelőjénél kelle múlatnia, míg beereszteték. Orczy nem

teljesíté a kérést, mondván hogy tisztépítő széket tartand,

mindazáltal igéré, hogy abban kis barátját, mint Őt nevezni

y/«tóí——



szokta, aljegyzőnek kinevezi. A többiben szívesen elmúlatta

vele a napot, emlegette a régi dolgokat, Richwaldszky György

kanonokot, a „Vexatio dat intellectum" elhírhedt röpirat

szerzőjét, lelkes barátját, a lelkes magyart, Barkóczy prí

mást, elővevén franczia poetáit maga olvasá őket, és saját s

kedves Barcsaia verseiből holmit, s ebédre vacsorára ma-

rasztván őt, délután is így. Kazinczy anyja azonban nem

nyúgodván, egy közelebbi alkalommal Szulyóvszky László

val, kinek leányát kivánta mindkét rész elvéve látni Ferenc

által, küldte ismét Orczyhoz; ki most is elébbi szavamellett

maradt. A helyett a bekövetkezett nyáron nagy öröm érte

a fiatal férfit, midőn gróf Batthyányi Ferenc őt augustus 9.

Sárosban táblabíróvá nevezte. Ajövendőség, mely egy újabb,

rontani, de építeni nem, tudó kor gúnyai szerint lesz talán

hajlandó becsleni ez állást — mert puszta cím az csak arra

nézve volt, ki állása előnyeit használni nem akarta vagy nem

akarhatta — e jövendőség kedvéért legyen érintve itt is,

hogy azon időben, melyről szólunk, ama nemesi proletariá

tus, mely sem birtokban, sem értelmiségben nem nyújthata

biztosítékot a közugynek, s nem ugyan a törvény betűje, de

kétség kivid a törvény szelleme ellen nyert, még tanácsko

zási tárgyakban is, szavazatot, vak s megvesztegetett esz

közzé levén néhány pártvezér kezében — s mely visszaélés

re vezethető vissza kétségtelenűl az alkotmány megbukása

is — azon időben ama tisztesség jogot ada a megye ügyeibe

nem egyedűl köz, de kis gyűléseken, bizottmányokban és

kiküldetésekben is cselekvőleg befolyni : s így a nemes tu

lajdonkép ily kinevezés által iktattatott be diplomatikailag

az önjogi hatásra hívatott nemzettestbe. Ily felfogás szerint

mondja tehát Kazinczy : „Úgy tetszett, akkor vevém fel a

praetexta helyett a toga virilist11*6). Kevéssel ezután, sőt még

ezen hónapban, mielőtt az abaúji tisztujítás bekövetkezék,



 

történt hogy Zemplényben megürűlvén az aljegyzői hely,

Szirmay Tamás alispán Ferencet ajánltatá a rendekkel a

főispánnak, s hogy a kinevezés annál bizonyosabban meg

legyen, helybenhagyás fejében őt e hivatalba be is ülteté

(augustus 30. 1784). De afőjegyző Szirmay Antal, az utóbb

elhíresűlt író, bár a Ferenc nagybátyja Kazinczy Andrásnak

lekötelezettje, cselt szőtt. A gyűlés második napján felszólítá

a rendeket hogy, szokatlan levén bármi helyre csak egyet

ajánlani, tennének mellé még kettőt: írnokát KaposyMihályt

és sógorát Pintér Istvánt. Agyülés jóvá hagyá az indítványt,

de midőn Szirmay Antal a felterjesztést fogahnazá, Kazin-

czyt harmadik helyre tevé, nem elsőre úgy, mint a végzés

tartotta, s olyankor iratta azt az alispánnal alá, midőn ez

kártya és poharak közt alkalmatlan vala azt megtekinteni.

A főispán Kaposyt nevezé ki rendes aljegyzőnek, s a máso

dik ajánlottnak mellőzésével Kazinczyt tiszteletbelinek; s

bár a csel a főispáni válaszból kitűnt, a sértett rész az al

ispán kíméléséből hallgata, s Kazinczy novemb. 29: (1784)

feleskütt, sőt nehány gyűlésen vitte is a jegyzőkönyvet;

azontúl azonban csendesen kivonta magát, s ezt annyival

inkább, mert időközben megtartván b. Orczy Lőrinc Abaúj-

ban a tisztujítást, october 13. oda „kis barátját" tiszteleti

aljegyzőnek kinevezte, s majd bucsút vevén méltóságától, s

fiát Lászlót october 25. a főispáni székbe beiktatván, ezzel

őt a megye táblabírái közé is felvétette. A két rendes al

jegyző restsége miatt a munka a főjegyzőre, Kóji Comáromy

Györgyre s Kazinczyra maradt; sőt a junius 11. (1784) ki-

hirdetett kir. rendelet 1785. évi november első napjától fog

va német nyelven parancsolván vitetni a vármegyei jegyző

könyveket is, s mert az alispán és a főjegyző németűl épen

nem, a rendes aljegyző csak keveset tuda, ezentúl az egész

teher Kazinczyra nehezedett. T. i. németűl jöttek minden

~
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rendelések, németűl ménének a felírások és minden levele

zés, sőt az első alispán, Kelcz Antal németűl csak olvasni

sem tudván, mindent, a mi jött, Kazinczynak kelle deákra

fordítania, s németűl s deákul írnia a mi ment. A levéltár

is nagy rendetlenségben levén, Kazinczy, meghagyás, sőt

hír nélkül, hozzá láta ennek rendezéséhez is, s azt úgy vé

gezte, hogy Zombory Zsigmond másod alispán, előbb főjegy

ző, midőn egykor abba történetből belépe, annyira elváltozva

talált mindent, hogy alig ismere reá. Ily buzgósággal járt el

Kazinczy ez első hivatalában; üres idejét pedig kortársai

szokása ellenére, kártya és kávéház helyett, olvasás és ver-

selgetéssel töltötte: irodalmi fellépésre azonban sem alka

lom, sem buzdítás ez időben még nem szolgált. Anyjának,

rokonainak hozott áldozat volt e kassai tartózkodás nagyobb

része, de a tervezett házasság dolgában ilyenre rá nem állt.

Szulyóvszky rákóci birtokos azt hitte, hogy a sok testvérű

fiatal férfinak az ő egyetlen leánya szerencse leszen, neki

pedig kedves leendett egy ily előmenetelre való vő, ki által

András bátyjával is szorosabbra fonatik meg régi barátsága.

Ez és az anya egyet értettek vele, de Ferenc hallani sem

akart róla : nézzék meg, veté ellen, a Pazdics és Rákóc táji

házasságokat, s mondják, akarják-e hogy én is oly életet él

jek? András és Szulyóvszky úgy hitték, hogy később reá

beszéllteti magát, de csalatkoztak, mert lehetséges volt-e

Kazinczynak kezet adni, érdekből, szív nélkül : s annál in

kább, mert e szív mély szenvedelem által el volt, épen ez

időben, fogva.

T. i. 1785-nek elején lehetett, hogy valamely úri tár

saságban (Kassán) Kohányi Kácsándy Lászlónak, egy

Abaúj és Zemplényben birtokos úrnak angyali szépségű le

ányát, Zsuzsánnát, látta47). Csakhamar a legszebb viszony

szövődött köztök, s mind a gr. Törökné estélyein ő volt az,

«S-?'_Í£ v
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kit ünnepelt48), mind bi/odalmas együttléteikben az ő szel

leme sugáraiban melegedék. A leány a női cultura magas

vonalán állott, ismerte nem csak az új mívelt népek irodal

mait, hanem jártas volt a görög nyelvben és poetákban is,

kik közől Anakreont különösen kedvelte. Távol vala azonban

ama tudákos asszonykált követelő negédjétől, kiknek min

den iparkodások, azzal a mit különben is csak félig tudnak, a

nemökbeliek felett csillogni, s eltanult bölcseségökkel férfiak

irányában elsőséget éreztetni: nálaatudásalegbájosb igény

telenséggel s meleg nőiséggel egyesűlve, hódító volt tudtán

kiv.ül. Csak mikor e rokon lelliek, ő és Kazinczy, s az ő rit

ka jellemű barátnéja, Radvánszky Teréz , együtt valának,

idegen elemei nélkül a köznapi társaságnak , akkor folyt

tartaléktalanúl a költői múlatozás: olvasás, bírálgatás, titkos

intések s édes célzásokkal fűszerezve : azt hitted volna, egy

darab hellén világ szállt le elfeledtetni a mai prózai élet silány

ságát. Részt vett e szellemi örömekben a Süsie már-már fe-

sclő szép lelkű testvére Teréz is ; s jöttek percek, midőn a

mindkét hölgy által szeretettel látott Kazinczy, szívét meg

oszlottnak hitte a kettőnek szerelmében : Süsie volt mégis, és

maradt szíve királynéja49). Azonban rettegve a szülék tagadó

válaszától, néma maradt. Egy bátrabb vágytárs jelent meg a

háznál. Egy ízben (l 7 8 6. volt) Süsie szüléi jószágából térvén

vissza Kassára Kazinczy, i'itja egy rengeteg erdőn vitte ke

resztül, a Dargón. Hangulata egy öt vagy hat versszakú

dalba fakadt, melyet többé nem bírunk. Sok évek múlva

görög epigramm formájába öntötte azt által, melyet azért

írok ide, mert azon érzést fedezi fel előttünk, melyet Kazin

czy akkori látogatásából hozott magával :

Ái Erdő.

„Sírj szabadon ; itten nem kémleli senki keserved :

A remtgö kedvest lombjaim elfedezik.



EB ha egyhülsz lyánykád neve zengésére — aohajtozd !

S Echom résztvéve visszasohajtja feléd."

„A remegő, mondja Kishez írt egyik levelében, e helyett áll:

az üldözött- kár hogy az üldözöttet nem szenvedi meg a

metrum": mely észrevétel a költeményt teljesben engedi ér

tenünk50). De nem a sors, ön határozatlansága volt Kazin

czy üldözője. Gróf Gyulai Ferenc haza vitte Süsiet házi tű-

zéhez ; a kölcsönös tisztelet azonban az egymás birtokáról

lemondottak szívében folyton táplálá azon tiszta szeretet

lángját, melyre csak felsőbb kedélyek képesek, s mely nem

csak e ritka nő haláláig tartott, hanem e nő gyermekei által

folytatva, mint látni fogjuk, Kazinczy hanyatló életét is

szépíteni nem szűnt meg soha.
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így nevezetes fordulathoz érkeztünk Kazinczy életében.

A közoktatás ügyét báró van-Swieten, fia a világhírű or

vosnak s I. Ferenc és Mária-Terézia kedveltjöknek, vette át

mint az udvari tanulmányi-biztosság elnöke, ministeri ha

tósággal, s alatta a magyar tanügyet Pászthory Sándor ud

vari cancellariai referendár. A most behozott közös iskolák

intézvénye az igazgatás vegyességét is megengedé; s így

a kassai tankerületben a katholikus gróf Török Lajos ne

veztetvén ki főigazgatóvá, alatta a nemzeti iskolák fo'ügye-

lője protestáns lehetett. Ladomérszky István az utóbbi hi

vatalból a kőszegi kerületi táblához tétetvén át, búcsúzni

ment az elnökhöz, s midőn ettől kérdezteték : kit ohajtana

utódjának, tekintettel a protestánsokra is, ez egy katholikus

mellett Kazinczy Ferencet nevezé. Török a maga kinevez-

tetését megköszönni szinte fehnenvén Bécsbe, időt kér az

egyik név iránt gondolkodhatni, másiknak szinte Kazinczyt

ajánlá, kit, mióta őt ama titkos rendbe felvette, ismerni és

becsülni tanult. Az elnök kérdé, szólt-e ez iránt Lado-

mérszkyval, Török biztosította hogy nem, s amaz meghagy

ta neki, hogy Kazinczyt a folyamodás beküldésére utasítsa.
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Kazinczy folyamodott. Jóval ezelőtt, még 1784. február 2 9.

történt, hogy ő Regmec szomszédságában megismerkedék

Czirjék Mihály kir. testőr hadnagygyal , a Colardeau-féle

Abelard és Ileloíz levelei fordítójával, ki meglepetéssel látva

dolgozásait, elmondá Bécsben Báróczynak, Széchenyi Fe

rencnek és Pászthorynak, mily írót talála Tokaj mellett, s

az utóbbi, foiTÓ barátja a keletkező új magyar irodalomnak,

megemlékezék a készülő író nevére, midőn a Török által

ajánlott folyamodást kezéhez vette. Mindamellett a dolog

tovább húzódván mint az esedező várta, Kazinczy augustus-

ban 1785. felment Bécsbe, hogy Pászthorynál, van-Swieten-

nél s a császárnál kérését személyesen megujítsa, de az el-

sőbbiktől azon hírt vevén, hogy a császár azelőtt három

nappal aláírta kineveztetését , Swietennél már i'igy mint

kegyességének megköszönője jelent meg. A külsőleg hideg

és feszes, csaknem savanyú, és mégis kimondhatatlanúl ke

gyes és jó úr hosszasan társalkodott az új kinevezettel, míg

tanultságát, gondolkozását, érzéseit alkalmasint kiesmerhet

te, s ez eltelve a kitünő ember szeretetével távozott. Vidor

szívvel tölte most öt hetet Bécsben, s ez időt, mint mindig,

tapasztalásai nevelésére, ízlésének táplálására, a székes város

jeleseivel találkozásra használta fel. Bejára a Belvederbe, a

nevesebb magán képtárakba, a műakademiába , Fűger és

Maurer festőteremeibe, s művészekkel társalkodva tisztázta

s bővítette ismereteit és nézeteit ; a galleriákba magyarázó

nélkül lépett be, hogy az első behatást elfogulatlanúl vehet

vén, ízlését saját erejével fejthesse ki, úgy vevén aztán ci-

cerónékat maga mellé. A műkerteket nem csak sétallelyűl

élvezte, hanem mint műalkotásokat tanulmányozta; az est-

véket a színházak fogták el, hol akkor Brockmann játszott

Clavígóban, Lang adá Hamletet, s a szép Storazzi ragadta

el énekével a zenevilágot. Felkeresé a bécsi literatura embe
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reit a Blumauer irodalmi estvélyein, s Abdngert, Bornt, kiben

a nagy természettudóson kivül az erdélyi nemzettársat tisz

telte, s megismerkedett a jeles olasz íróval Pilatival, annak

ki utóbb a Metternich herceg lapját szerkeszté, atyjával ; a

magyarok közől leginkább Pászthory Sándorhoz, a Bécsben

is példásan lm hazafihoz vonzódott, kinek a „Pálya Emléke

zeté "ben, hálája elmúlhatatlan emléket állított. A mit ez a

nagy hatású ember a hivatalvilág terén tett, hol név és fel-

ötlő siker nélkül történik többnyire a legjobb is, az rég el

van feledve ; de míveltsége és gondolkodása súlyának tanu

jáúl, főleg azonban Kazinczyra való tartós utóhatásánál fog

va , két intését nem lehet itt is fel nem jegyeznem , t. i.

hogy „dolgozásunk csak akkor jó, mikor semmi erőnk nem

ér tovább"; és hogy „mindenkor a nehezet kell keresnünk,

mert az úgy lesz végre nekünk is könnyű". Azalatt hogy

Kazinczy ily tanulmányok és hatások közt még Bécsben

múlata, kineveztetésének hírére első alispánja kieszközlé az

újonan szervezett kassai kerület (Torna-Abaúj, Szepes, Sáros,

Zemplény) kir. biztosa Szentiványi Ferencnél, hogy Kazin

czy még visszaérkezése előtt főjegyzővé nevezteték ki, úgy

hivén hogy a reá nézve nélkülözhetetlen embert a fényes

hivatal által, s már huszonhetedik esztendejében, elvonhatja

szándékától, s magának s a megyének megtarthatja. Egy

időben Vay József, a szabolcsi alispán is e helyre hívá meg,

elébe terjesztvén, hogy onnan nyitva az út akár a közigaz

gatási, akár a törvényes pályán feljebb haladhatni, ellenben

hogy útját az emelkedésre maga zárja el, ha a tudományok

pályájára lép által. „Lángoltam — írja Kazinczy — Vay

körül élhetni, szeretve látni tőle magamat , s bölcs intésnek

láttam tanácsát : nem szédíte meg engem a könyvek philo-

sophiája annyira, hogy azt higyjem eszesnek, a ki nem szol

gál; bár minden jó szolgálna hacsak azért is, hogy foglalná
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el a rosszak előtt a helyet. De Török alatt szolgálni , el

vonatni a kedvetlenségektől51) tudományi ágra, minden val-

lású polgárok nevelésére hathatni jóltevőleg, s oly kiterje

désű megyében mint ez (mely Szepes, Sáros, Zemplény, Ung,

Bereg, Gömör, Torna, Abaúj, Borsod, Hevesből s a jász és

kiskún kerületből állott), nekem oly szerencse volt, melynél

én kedvezőbbet soha nem ohajtottam." Fizetése belépésekor

hatszáz, 1789 olta ezer ötszáz ft pengőpénzben; s ettől fog

va segédére négy tisztviselő („visitatorok") főszolgabírói

rangban. A királyi rendelet megérkezett, s a főigazgató őt

1786. november 11-dikén hivatalába bevezette.
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ELSŐ FEJEZET.

Épen huszonhetedik életévét töltötte volt be Kazinczy Fe

renc, midőn nagy tekintetű és hatású hivatalát megkez

dette. De az nem járt nagy nehézségek nélkül. Nem mintha

az 1785-ki változások után hivatalt viselni hazafihoz illet

lennek tartatott volna : az országos legfőbb kormánytestüle-

tek, s a megyék megmaradtak hatóságokban, meg a község

szerkezet s a nemzeti magán és egyházi jog elébbi mivoltá

ban, bár a választott tisztviselők helyébe a császár által kine

vezettek léptek, a megyék kerületekbe csoportoztattak egy-

egy legfelsőbb főispán (k. biztos) alatt, s bár a deák nyelv

helyébeanémet iktattatott. Az utóbbi rendelkezés nehezítette

ugyan a magyarok hivatalviselését, de a jogi viszonyok mel

lett még is csak ők valának arra képesítve, s a mi országúl

fájt, az a magán viszonyokra nem terjedt ki, mert a köz

igazgatás organumai magyarok voltak. Azért nem idegen-

kedék senki hivatalba lépni vagy abban maradni, s a leg

főbb állásokat oly férfiak foglalák el, mint Pálffy Károly,

Teleki József, Festetics György, Széchényi Ferenc, és szá

mosan, kiknek hazafiságokhoz a kétkedés leghalkabb lehel-

lete sem fért. De a közös iskolált eszméje nem volt népszerű



a protestánsok, sőt nem a szigorú katholikusok előtt sem :

mind a két felekezet veszélyt látott azon válaszfalak ledön

tésében, melyek kizárólagos felfogásuk szerint, mindenik

hitvallás tisztaságának fő védbástyái valának. Mégkevesbbé

tudtak emezek egy protestáns főügyelő személyében meg

nyugodni, ki alatt, hol a községek nem voltak vegyesek,

tisztán katholikus iskolák, s a helybeli igazgatók fogtak ál-

lani, mely utóbbiak tisztét mindenkor a plébános viselé. De

az i'ij rendszer is, mely egy idegen nyelvnek már az elemi

osztályok által terjesztését sürgeté, az úgy nevezett nemzeti is

kolák főügyelőire látszék támaszkodni. Mennyi ok és ürügy ez

intézvény gyűlöletességére, mely rendszerint az ilyennek kép

viselőire is átszáll, s a soha nem nyugvó rágalomnak és fon-

dorkodásnak életet és táplálatot ad. Kazinczy ettől el nem

zárhatta a tért, de, ífjusága dacára, le tudta csillapítani a bár

elfogúlt, de becsületes meggyőződés aggodalmait. Mert végre

is kivívták neki a köztiszteletet azon tisztalelkűség és szigorú

részrehajlatlanság, melyet személyek és felekezetek irányá

ban gyakorlott ; azon felsőbb humanitás, melylyel katholikus

és protestáns, keresztyén és zsidó közt bizodalmat, szerete

tet, hazafiúi közeledést igyekvék gerjeszteni ; azon ügyes

ség, melylyel a nyelvkérdést sikeresen megtudta oldani; jó

zan nevelési s oktatási elvek terjesztése- s hivatala minden

ágaiban buzgó tevékenysége. H. József korának egyik di

csőségét az elemi oktatás lehető elterjesztése tette. Kazinczy

utazva, levelezve, kérve, sürgetve helyhatóságokat, földes

urakat, papokat , csak hivatalviselése első három évében hat

katholikus iskolát alakított át közössé, s negyvenöt új isko

lával nevelte a régiek számát, melyek közt tizenhárom kö

zös, huszonnyolc protestáns, négy zsidó1), iskolái összes szá

mát pedig 1791-ig csaknem kétszázra vitte fel: helyenként

nem minden nehézségek nélkül, mint gróf Eszterházy Károly



lyal, az egri püspökkel váltott levelei s kényes szembenlételei

mutatják8). Elavúltnak tartva az utasításúl szolgáló „mód

szerkönyv" szabályait, bátor volt helyettök iskolai utazásai

ban célszerűbbeket ajánlani, szóval oktatva a tanítókat he

lyes nevelési nézetekkel ismerkedtetni meg, az oktatást diva

tos gépiességétől tisztázgatni, az emlékező tehetség arányos

erősítése mellett az itélet fejtését sürgetni, minden, a növen

dékek korának, jövendő rendeltetésöknek meg nem felelő,

a tanulást nehezítő, a kedvet elölő tárgyat s módot eltávolí

tani, s ezek helyett az élet szükségeit, az önismeretet s a

hazáét és ennek történeteét előtérbe állítani3). A német nyelv

tanulását, mint a felvilágosodás és mívelődés hathatós köze

geét, de úgy is mint „azon idő szerint" a hazai közügyek vi-

selhetése múlhatatlanná lett eszközét, utasításához képest is,

előmozdította : de bátran sürgette a hazai nyelv gondos ta

níttatását is: „Magyarázzák meg az urak a helybeli előljá

róknak, a tanítóknak és szüléknek, így szól többi közt isko

lavizsgálóihoz 1 78 9. végén tartott beszédében, hogy félreérti

0 Felsége szándékát az, ki azt hihetné, hogy a német nyelv

terjesztésével a hazaiak, különösen a magyar nyelv elnyo

mása vétetik célba. Ezt a kormány soha sem kívánta. Ékes

sége az a Felség thrónusának, hogy alatta különféle nemze

tek találják nyugodalmokat ; s azonkivül hogy a magyar nyelv

nélkül a közéletben el sem lehetünk, philosophiai tekintet

ben is megérdemli, hogy fentartassék és míveltessék. Ez

adja által a jövendő embernyomoknak a magyar nagylelkű

séget és büszkeséget, annyi bajnoki tettek kútforrását, mely

által II. András, I. Lajos, Hunyadi Mátyás és Mária-Terézia

az ellenséges fegyverekkel dacoltak, és gyakran rémíték

Európát. Ez valamennyi élő nyelvek közt — ha a buján

kényes olaszt kiveszszük — az, mely kétségen kivül a leg

szebb, zengő és eredeti. Fordítsanak tehát erre, a mennyiben
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azt más tárgyak engedik, különös figyelmet, s tudják meg, hogy

ennek mívelése által azon nemes nemzet ízlését mívelík, mely

— itt nagy előlülőnk kifejezése"vel élek — arra hogy a tu

dományok nála virágozzanak, csak buzdítás Mával van"4).

De ő tovább is ment. Tudta hogy a nyelv csak közeg, bár

a nemzeti lélektől el nem választható szükséges közeg, s

hogy a nemzeti érzések, jellem és virágzás múlhatatlan táp

lálója s emelője a honismeretben s a nemzet történelmében

van. „Ezen tekintetből -— folytatja — ajánlom az uraknak

egyszersmind a magyar földleirás és hazai história ápolását.

Eldődeink bajnoki virtusainak emlékezete minden magyar

nak kebelében, ki nem szégyenli magút nevében kevélykedni,

a nemzeti charaktert, a nagylelkűséget, vitézséget és haza sze

retetét táplálja és tüzeli: s históriánk egy philosophiai lelkű

történetírónál szinte oly tanulságossá lehet, mint a görögök

és rómaiak históriája, ama legnagyobb nemzeteké, melyeket

az emberiség felmutathat!"5). Elismerőleg szólalt fel ezek

foly tán Péczeli, Mindenes Gyűjteményében (1790. 6.sz.), meg

róva egyszersmind a kcvesbbé buzgó főügyelőket: „Ez a

fáradhatatlan hazafi az alatta levő oskolák vigyázóinak (vi-

sitatorok) megparancsolta, hogy a német nyelvet is szorgal

matosán taníttassák ugyan, de azért a haza nyelvét is min

den igyekezetekkel boldogítsák; mert a császári Felségnek

éppen nem célja az anyanyelvnek eltörlése. Ha mindonütt

így cselekednének, úgy kedves nyelvünk talán nem halna

meg oly hamar: de hány Kazinczyk vagynak a hazában, s

hányan lesznek ezután? Sok helyen már azt is megparan

csolták, hogy a magyar orthographiát ne tanítsák, mert nem

szükség hogy a gyermek magyarúl tudjon írni. A gramma

tikában olyan tanítók tétettetnek, a kik semmit sem tudnak

magyarúl, s nagy részént a gyermekek úgy fordítanak s úgy

tanulnak meg valamit könyv nélkül, mint a szajkók. Mi lesz

S-
T



aíns*- •^WW*

s

mindezekből egyéb, ha nem idővel mind a nyelvnek, mind a

nemzetnek eltöröltetése ? Az ilyenek pedig esnek a kegyel-

mes Felségnek célja és akaratja ellen stb." E panaszos so

rokból méltó dicsérete szól Kazinczynak, ki épen ellenke

zőkép járt el nagy kerületében úgy a tanítók s felvigyázók

megválasztása, mint a tanítás elrendelése körűl ; s azért an

nál fájdalmasban érinthette őt , midőn ugyanazon barátja,

kevéssel utóbb — február 6-kai számában, s így már a csá

szár visszavevő rendelete küszöbén— azépen említett „Be

széd" ismertetése alkalmával így jajdula fel: „Javasolja

(K. F.) a német nyelvet, mely a többek között szolgálni fog

a megvilágosíttatásra. E jó lenne, ha csak eddig menne.

De a németek se szerették volna ezelőtt ötven esztendőkkel,

ha a franciák úgy világosították volna őket, hogy született

nyelveket elnyomták volna. Azért is a francia remek mun

kákat német köntösbe öltöztették, s úgy tanulták a jó ízlést.

Nékünk is sokba lesz a megvilágosodás, ha az által nemzeti

nyelvünk s bélyegünk eltöröltetik. Fordítsuk le mi is a né

met, francia, anglus remekeket, azután igyekezzünk írni

hasonlókat : e lesz a jó út a megvilágosodásra. De ha az os

kolákban már a grammatikában, a mint kezdik, mindent né

metűl fordítanak gyermekeink, és semmit se magyarra, úgy

három nemzetség alatt, azaz száz eszt. alatt, csaknem egé

szen el fog töröltetni a mi magyar nyelvünk és nemzetünk.

Ezen úgy elkeseredett az ország, hogy csak egyedűl a kir.

Felségnek azon kegyelmes rendelése által — melyhez már

nagy reménysége is vagyon — vígasztaltathatik meg, hogy

a polgári és törvényes dolgok magyarúl folytassanak, mely

egyedűl emelheti fel nemzetünket a porból, és hogy az ap

róbb és nagyobb oskolákban magyarúl tanítsanak mindent.

A szegény paraszt nem járathatja öt-hat esztendeig gyerme

két oskolájába, mert az az ő fél keze, melylyel portióját

~syj.se



megkeresi: két-három esztendeig még járatja, addig magya

rúl a valláson kivül egy kis gazdaságra, fóldmívelésre s más

szükséges dolgokra kellene inkább a német helyett azt ta

nítani : ezután sem hordja ő Lincbe és Augspurgba a buzá

ját eladni" stb. Mind ezek alkalmazhatók lehettek Kazinczy

egyéb kerületbeli tiszti társaira: őreá, mint láttuk, nem; ki

— míg bízva azon erőben, melyet az idegen népekkel érint

kezés kilenc százada sem bírt megtörni ; azon nemzetben,

mely veszélyeiből tanulni, azokból új erőt meríteni annyi

szor tudott ; bízva nem kevesbbé a gondviselésben, mely az

örvény széleiről mindannyiszor visszarántotta a magyart, ha

hű maradt magához—teljesíté a német nyelv irányában mit

tiszte rendelt, de lelkesen működött, mit tiszte nem rendelt,

a magyar nyelvtanítás fentartása és terjesztésében is, s oly

szemes okossággal, s azért sikerrel is, hogy két tanítójának,

Bálintffynak és Wályinak, épen amagyar nyelv körűli buzgó

ságokért még a helytartó-tanács dicsérő elismerését is kiví-

vá6). Többire szigorú volt hivatalos követeléseiben, mél

tányló az érdem irányában, s ennek megjutalmaztatását lel

kesen sürgető — örömmel jegyzi fel azon plébánosok és

helybeli iskolaigazgatók neveit Pályájában, kiknek érdem

pénzt, apáti keresztet eszközlött7); — egyenes és önzetlen,

hol befolyása keresteték. Önérzettel mondhatá, midőn egy

nem igaz ügyben Martinovics, akkor még lembergi tanár,

„expedienst" tanácsola: „Professorúr, én így nem szoktam."

Rendíthetetlen hűségű végre előljárójához, és büntető haragú f

ennek árulója ellen. Elmondatok vele magával egy jelenetet,

mely jelentes percekben magát feledni szerető lelke szép

tüzét élénken és híven festi. „Egy semmi, de a ki nagyon

szeretett volna lenni úr, a gróf Török kegyeit azzal hálálá

meg, hogy megvásárolva harminc ezüst pénzen, meg akará

buktatni. Az uraságok, Kassán, láták hogy a városi tágas



 

táncpalota szűk lészen elfogadni minden rendű vendéget a

farsáng utolsó napjaiban, s egy más házat bérlelének fel.

Sokan innen áltjövének oda, s meg visszamenének. Ezek

közt vala az áruló, kit én akkor pillanték meg már, midőn

csoszogatá menüetjét. Azonnal felkeresém a nemes büszke

ségi! gróf urat, s hívtam ennek látására, magam pedig figyel

messé tevém barátimat, barátnéimat, vigyáznának, mi fogna

mindjárt történni. Vége vala a menüetnek, s a gróf tudni

akará, kinek hívják. -— „De csak még is nem a, ki gróf

Török ellen hálátlanúl bánt?" — S miként mersz te, bol

dogtalan, ez undok lélekkel, e bélyegzett homlokkal, becsü

letes emberek közzé lépni? Ki innen, mertlerugatlak! A pa

lotát eltölté a taps"8). — Ilyen volt ő midőn a sérelem ba

rátját illette ; tűrő, ha magát. Mert a gyanusítás, a rágalom

őt sem kímélte ; de igazoltatását mindig meghozta az idő.

Hyek dacára örömmel tekinthete vissza mindenkor e moz

galmas és fáradságos pályájára, s felkiálthata Pályájában :

„Pártjára kelve a kiket erőszak vagy ravaszkodás nyomott;

szeretve a kik nevemtől, míg nem láttanak, rettegtek ; s el

hintve mindenfelé némely jó' magvát: mely gyönyörű sors

juta nekem!9}. S e hivatalbeli buzgóság, az avval járó foly

tonos utazások mellett is, melyek nem csak nagy kiterjedésű

tiszti kerületét, hanem többször Pestet és Bécset is befoglal

ták, s haza-, világ- és emberismeretét nevelve, egyszersmind

a magyarországi s a bécsi társaság csúcsaival, s a tudomány

és müvészet nevezetességeivel hozták érintkezésbe : folytatta

Kazinczy mind önmívelését, mind irodalmi dolgozásait :

újabb fellépését mégis utolsó nyomtatott kisérletétől tizen

két év választá el. T. i. 1788. évre esik mind az általa in

dítványozott és segített Magyar Muzeum megindulása, mind

első műfordításának, Gessner Idylljeinek, megjelenése, me

lyeket egy évvel utóbb Bácsmegyeije követett,- s mik által
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neve rövid időn az irodalom legünnepeltebbjei közé lépett.

Hogy azt, mit ő ez időben akart, s minek kivitelét szeren

csésen meg is kezdette, értenünk és méltánylanunk lehessen,

szükséges mind nyelvünk, mind irodalmunk állapotjaira

Mária-Terézia vég tizedeiben és József császár idejében

visszatekintenünk.
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MÁSODIK FEJEZET.

N,emzeti nyelvllnk, mint ilyen, a XVIII. század közepén

kiholtnak látszott. Az országos és megyei tanácskozásokban,

a közigazgatás s a városi község-életben a deák nyelv ural

kodott, sőt a két utóbbi téren a némettel osztozott, a hadse

reg magyar tisztei pedig végkép az utóbbihoz szoktak, mely

a felső rendeknél a francia felett is uralkodni kezdett. Em

lékezhetünk a költő Zichy Péter életéből, hogy ő, ki első

mátkáját, a Homonnai Druget ház utolsó csemetéjét, még

magyar dalokban énekelte meg, második hitvesének, gróf

Bercsényi Miklós testvérének, német imakönyvet szerkesz

tett, hogy a nagy világ nyelvét istenével folytatott együtt

létében gyakorolhassa. Követte az előkelő példát a vagyonos

birtokosság, legalább a dunai részeken, s a kétnyelvüség itt

oly mélyen és tartósan fészkelé be magát a mívelt családok

ba, hogy, a mi most már megdöbbentő, s szinte hihetetlen

nek látszik, a század végén túl is nyomokat hagya még (hi

szen a két szintoly buzgó hazafi mint nagy író, a Kisfalu-

dyak, németűl leveleztek és négy szem közt e nyelven köz

lekedtek). De a közrendű nemesség is hozzá kezdett sok

helyt e nyelvhez édesedni, főleg asszonyai által, kik a divat
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tól el nem akarának maradni, s végre szégyenlettek társa

ságban és köz helyen magyarúl beszéllni. így a társas térről

nagyobb részt leszorúlt nyelv már csak a közép nemesség

házi körében folytatott sínlő életet : Erdélyt mind ebben ki-

vévén, de mely a középponttól távol estében, s a szászokra

támaszkodó kormányzat befolyása alatt, a nemzetiség serpe-

nyűjét saját határai közt sem nyomhatta le ; de örök hálára

méltó hűséggel legalább házi tüzénél őrzötte meg a régi tár

sas életnek nálok alkalmasint kimívelt közegét. A városi

idegen elemnek a hazai ipar s kereskedés némi emelkedésé

vel növekedő jelentessége, a számos idegen ajkú tisztviselő-

ség beszivárgása, melynek, utódaiban, a nemzetbe beolva-

dozása egy szerencsésb kornak maradt fentartva ; az iskola

s öszves, köz és házi nevelésnek deák, a nőnemre nézve né

met és francia organuma, s végre a Mária-Terézia korában

még általános nemzeti öltözet lassanként! elhagyása fejezi

be a szomorú képet. A köz, a társas és részben a házi élet

idegensége mellett, a tudományok és tudósok deákúl szólot-

tak kirekesztőleg, így (és franciáúl meg németűl) emezeknek

köz könyvtárainkban fenmaradt becses levelezéseik, deákúl az

országos érdekű röpiratok, s a köz dolgokban forgó férfiak

társalgása ; németűl hírlapjaink, ugyanígy a kezdetben egyet

len pozsonyi, s majd a budai és pesti, sőt a nagyúri magán

játékszínek is. Egy mezeje maradt a magyar irodalomnak:

a vallásos, de ez is csak a köz szükségre szorítkozva ; és ki

még is olvasási hajlammal bírva, más nyelvű munkákhoz nem

fordúlhatott, a múlt század örökségén kellett tengenie, melyet

koronkénti utánnyomtatások tartottak forgásban, s melyen

túl vágyásai nem voltak. E réteg maga új irodalmat nem

idézhetett elő. Csak a nemzet öszveségének szükségérzete

alkothat azt. Még is : lelketlenséggel a kort vádolni nem le

het, csakhogy a köz figyelem más — a politikai és hadi —
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téren volt igénybe véve : Károly alatt az új szervezés, Mária-

Terézia alatt az uralkodó ház megmentése, majd az udvar

reformjai s időközben a (hét éves) háború által : de ugyan

ezek költötték fel s táplálták a nemzeti öntudatot, mely, mi

dőn a köz élet az új kerékvágásba szokva nyugodtan hala

dott, a nyelv sorsa is eszméletébe lépett. S un , azon rend

kezdé az önkivetkőzés szennyét először érezni, mely abban

legvétkesebb, de világmíveltségénél fogva a tájékozódásra

leginkább vala meghivatva: t. i. a főnemesség; az hívta

vissza a számüzöttet, kezdetben a dajkaszobába, majd buz

dításai, pártolásai, sőt példaadásával az irodalomba. Ám, az

egészség visszanyerése mindenkor lassúbb annak elveszésé

nél : azonban a nagy eszme, a nemzetiségnek az

irodalom általi újjászületéseé, meg volt fo

ganva. A dicsőség a század hetedik évtizedéé (1761—70).

S megfogant, és, bár lassan, terjedezett, mint a következett

tizedek mutatták. A levegőben vala az, mint a villany, mi

előtt a villámlások, jelenlétét bizonyítják. Egy tekintet a

nyolcadik tizedre (l 77 1—80) lebbenti le a csodálatos, a nem

várt látvány elől a fátyolt. Egyszerre mindenfelül mozgás,

kezdeményezés, futás egy középpont felé. Míg a szomszéd

Sybaris, az ífjuságot csaló élvek s az idegen élet és fény

városa, ugyanazon ífjakban (a testőrség tagjaiban), kik ott

udvari erkölcsökben s a külföld mívelt nyelvei és irodalmai

ban neveltettek, egyszersmind bajnokait nevelé az új ügy

nek — mert Bessenyei és társai fellépése nem csak hatalmas

és határozó, hanem eredete szerint valóban csodás is volt

— ; azalatt s ugyanazon évben (1772) indítja meg egy csal

lóközi nemes itthon a regényirodalmat Kártigámjával, mely

bár sem eredeti, sem jeles, de még is esemény volt, mert vé

gig villanyozta a hazát ; ugyanazon évben szólalt meg egy

egri ferenci-barát (Sartori) ajkain a magyar philosophia ; s



76

 

nyomban utána fogant meg, azonegy évben (1773) három

egymást nem ismerő, egymásról nem tudó férfiban: egy szé

kely (Baróti), egy tiszai magyar (Révai) s egy kőszegi né

metben (Rájnis), az ó-classicai formák általi költői regenerá-

tiónk eszméje is ; ugyanekkor adja Losonczi István Magyar

ország és Erdély Kis Tűkörét, egy, szellemszegénysége da

cára nagy érdemű könyvet : nem csak mert első vala, mely

lehetővé tette a nép gyermekeit iskolában s iskolán kivül

hazájok földével, polgári szerkezetével és történeteivel meg

ismertetni — (s hetvenöt éven keresztül az maradt, számta

lanszor megjavítva, de fájdalom, jobb által feleslegessé nem

téve) — hanem azért is, mert szerzője ebben az elemi isko

lák helyesb elrendelését mind a tanítandó tárgyak, mind a

tannyelv tekintetéből , első sürgette ; e tizedben mozgatta

szárnyait a természettudományi, orvosi, nyelvészeti irodalom,

sőt ennek végén született meg az első magyar hírlap is,

melylyel kezdődik igazán egy állandó magyar olvasó kö

zönségünk. Nem említem Mária-Terézia nagyszerű tanre

formját, s az európai fejlemények irányában magát túl-élt

régi egyetemünk megujítását, mely két intézvény lőn a ha

zai mívelődés fő alapvetése : mert ezeknek másnemű forrá

sok volt : de említem e tized végéről a magyar nyelvtanítás

felvételét az alsóbb iskolákba, s az orvosi tudományok egy

részének magyarúl is taníttatását még a nagyszombati egye

temen : mert méltón kétkedhetni, fogta volna-e ezeket egy,

tíz évvel elébb szerkesztett, Rntio Educationis megállapí

tani? S így e haladások és változások összeségével szem

közt bátran kérdhetjük: volt-e évtizede e nemzetnek a refor-

mátió óta, a szellemi téren epochálisabb ?

E levegőben nevelkedett Kazinczy Ferenc, ennek be

hatása alatt rendelte őt atyja magyar íróvá, s lépett ő fel

első, bár tökéletlen, kisérleteivel, de melyek, azok után mi



 

ket felőlök az illető helyen mondottunk, ama kortól legalább

el nem maradtak.

Ez így mene a század kilencedik tizedében is (1781—90).

A francia és a classica iskola bírja vala folyton egymás mel

lett az irodalmi kormányt, de az ífjabbnak, emennek, hat

hatós, s majd csakugyan győzedelmes törekvésével sike

rűlt amazt leszorítani a térről, hogy utóbb maga is újramás

sal oszsza meg felsőbbségét. E fejlemények a tized másod

szakának valának fentartva. T. i. József császár foglalta el

anyja székét, országgyűlés, eskü, korona nélkül, hogy fedd

hetetlen szándékú feltételeinek szabad kezet biztosítson. Nagy

dolgok előérzése rekkenővé teszi vala a politikai légkört.

Aggaszták nemzetünket a fejdelemnek a francia philosophia

emlőin beszítt nézetei s ujító hajlamai, melyek általánosság

ból indúlva, a történeti előzmények felett bölcsészeti elvek

nek, alkotmányos rendi szerkezet felett egyenjogú népre tá

maszkodó egyeduralomnak, historiai nemzetiség felett hiva

talos nemzetiségnek kedveztek. A villám 1 784-ben lecsapott.

Ismeretesek a reformok, melyek a nagy eszmék s nemes ér

zések emberét, de nem azon mértékben az államférfiút, jel

lemzik. Szerencsére volt köztök egy, mely, közvetve, üd

vös hatását csakhamar meghozta : a német nyelvnek a deák

helyében hivatalossá tétele. Ha kiket az irodalom eladdig

nem győze még meg elég hathatósan, mélyen, és általáno

san, hogy a nemzet fenmaradásának életfeltétele a mí ve 1 1

nemzetiség: úgy megtette azt a császár rendelete. „Egy

holt nyelvnek használata — mondá maga — minő a latíné,

eléggé bizonyítja, hogy a nemzet a felvilágosodás bizonyos

fokát még el nem érte, mintegy hallgatva tanúsítván, hogy

vagy nincs a nemzetnek saját nyelve, vagy azon írni s olvas

ni nem tudnak a polgárok, s csak a latin tanulmányokban

jártas tudósok képesek gondolataikat írásba foglalni." E té-
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telből olvasá ki a nemzet a legégetőbb felszólítást a nemzeti

irodalom mívelésére, miután csak ebben állíttaték nyilatkozni

a nyelv nemzeti jogosultsága ! Készebb kedélyeket lelének

most az irodalom bajnokai, kik közt nem vala ez évtizednek

határozottabb, elszántabb jelleme Révai Miklósnál. Ez hir

dette legbátrabban, folytonosan, közvetlenűl és közvetve, a

nemzetiség reltgióját; s hirdette azt a hírlapi téren, míg a

pozsonyi Hírmondót szerkeszté ; a császár előtt személye

sen, midőn neki elmondani merészlett hogy él nemzet e ha

zán, mely továbbra is élni, de virágzani, mívelődni is akar,

mely végre tőle egy magyar tudós társaság megalkotására

engedélyt kért, melyet a nyelv s irodalom kimívelése és ter

jesztésére a legbiztosb és hatalmasabb eszköznek tartott; ő

izgatott programmjaiban, mikben a nemzet régibb fő írói új

kiadásokban felélesztését, terjesztését sürgeté, a kivitelre is

ajánlkozva, ami ugyan ezer akadály közt csak részben sike

rűlt: de az irodalmi hatalom eszméjének tudata ellenállha

tatlanúl eltöltötte a hazafi kebleket. Ekkép a mi a múlt ti

zedben az 1772. év volt, az lett a jelenre az 1787-dik: Révai

kiadásai kilenc kötetben ekkor létesűltek, köztök saját verseié,

melyekkel a classicai iskola első időszaka tetőzött ; e mellett

lépett fel szinte egy rohammal először a népies iskola híres

triásza is : Horváth Ádám (Hunniás), Gvadányi s Dugonics

(Etelka, bár 1788 évjegygyel), a Magyar Múzsában pedig

szinte először s egyszerre az új iskola első alapítói mind:

Ráday, Földi, Szentjóbi, Dayka, Verseghy — s húzamos

hallgatás után iljra — Kazinczy is; itt vétetett messze kiható

sikerrel az új versformák ügye először széptani tárgyalás

alá ; ez évben lön a figyelem először, bár még bal irányban,

Barcafalvy Szigvártja által a nyelvujítás terére fordítva, s

végre ez évben alkotta meg Kazinczy a bár rövid életű, de

nagy hatású „kassai magyar társaságot", melynek „Magyar



Muzeuma" a következett évben létesűlt. Ettől fogva szapo

rodtak, terjedtek nagyobb mérvben a magyar lapok és

könyvek, s lön az irodalmi mozgalom állandóvá és folytonos

sá, az irodalom pedig fö organuma s egyszersmind táplálója a

kor érzéseinek, s ez által politikai és nemzeti jelentésűvé.

T. i. az irodalom által terjedő meggyőződés, támogatva a

történők által is, új meg új lendületet ada az eszméknek,

tisztázá a fogalmakat, megerősíté a nemzeti önérzetet, mely,

midőn a török háború, utána a párizsi mozgalmak bekövet-

kezének, oly általános, és loyalitásában is oly szilárd jelekben

nyilatkozott, hogy maga a beteg császár tisztelni vala kény

telen és nemes azt, és szenvedései közt nyújtá kiengesztelő

kezét a hozzá születése óta hív, s a legnehezebb időkben tű

réssel orvoslást váró nemzetnek. Az 1790. január 28-kai

leirat már deák és magyar nyelven szólott a császár ön-

kezű aláirásával, s február 17-kén az ügy mellett lelkesen

buzgott Péczeli így kiálthata fel lapjaiban: „Örűlj, kedves

haza ! tapsoljatok anyai nyelveteket szerető nagylelkű haza

fiak! megvan már egy része annak, a mire törekedtünk:

felemeltetett szintén a földig letapodtatott nemzetünk s anyai

nyelvünk a porból ! . . . Lám nem hiába kezdettünk nyelvünk

pallérozásához ! nem haszontalan serkengettünk ennek sze

retetére mindeneket, valakiknek ereikben magyar vér cser-

gedez stb, stb"!

S ez vala azon évtized, melyben Kazinczy Ferenc nagy

hatású pályáját tulajdonkép megkezdte volt.

Ví^a-
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HARMADIK FEJEZET.

Még egy fiitó pillantást költészetünk s nyelvünk állására

ez időben ! Amannak nagy reformátora, Bessenyei György,

oly korban lép vala fel, melyben a költészet, részint folyta

tása volt a XVI. század óta soha egészen meg nem szűnt

népies epikának — mert gróf Lázár János a maga Florin-

dájában a tárgy felfogására és nyelvére nézve ép ott álla,

hol egykor Valkaiék állottak; s Gyöngyösi István ugyanaz

általánosan elismert költői kánon, de Dugonicson kivül még

ő is folytatók nélkül—; részint alkalmilag magasztaló, vagy

gyászoló , jobbadán hivatalos , verseléssé sülyedt. Amade,

Faludi szép dalaik léteztek, de kéziratban, s így még nem

az irodaloméi. Bessenyeinek mind színműveiben, mind kü

lönböző formájú nagyobb kisebb költeményeiben, az Euro

pa-szerte akkor divatos nézet szerint, a tanszerű kelletinél

nagyobb tért foglalt ugyan el, de ez által legalább tartalmas

ságot kölcsönzött az előtte merő üres rímeléssé vált költé

szetnek; s drámáiban a jellemzésnek első kisérleteivel, s

külső események mellett lélekállapotok, szenvedélyek, érzé

sek festésével találkozunk. A tanszerű pedig nem, mint elő

deinél, vallásos elmélkedések és erkölcsi intések alakjában
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lépett fel, hanem, úgy költői mint prózai írásaiban, mint

mély és lelkes gondolkodótól várható vala, a belső és társas

ember legfontosabb érdekei körűl forgolódott. Az öszves

francia iskola e nyomokon járt ; s bár a költői forma nála csak

öltözete volt a gondolatnak, e forma maga is, a tartalmat

igyekezvén emelni, nemesebb, elevenebb s költőibb lett. A

régi négyes versszaknak a párosan rímelt sorokkal (alexand-

rínnek nevezték, bár trochseusos lejtéssel bírt) kitolatása is

nem kevéssé mozdította elő e nemesedést: mert az előadás

általa több tömöttséget és egyszersmind könnyűséget nyert.

A szépirodalmi próza végre, mely Haller Lászlónál rázta le

először a kathedrai stílt, Báróczynál már egészen új szép

ségben, s a társas nyelv, akkor váratlan könnyűséggel és

símasággal párosúlva, jelent meg. Az ezen felekezetet leg

közelebb felváltott classicai iskola ismét új iránynyal gazda

gította költészetünket, nevelvén benne a magyar szellemmel

rokonabb hajlamot a nagy, az ünnepélyes, a fenséges iránt,

mi a dictiónak emelkedettséget, a sajáttalan kifejezéssel új

elevenséget, s a szókötésnek bátrabb mozgást ada, míg a

classicai példák által a rhythmusra felhítt nagyobb gond a

verselésnek több zengzetességet kölcsönzött ; s ez útakon a

poetai nyelvnek a prózáétól elválása lényegesen előmozdít-

tatott. Classicusok alakhű fordításai, s némely eredeti mű

vek által az epos, az elegia, az óda kezde behonosodni, sőt

a már most vajudó új iskola is ez úton vitte át a rhythmust

az előkelőleg maga által megalkotott dalra. Meglepő hala

dás, nagy nyeremények, nem több mint kereken tizenöt év

alatt ! Még is a nyelv egészben még szegény vala, nem csak

elvont fogaknak, hanem lelki állapotok, társas eszmék és

viszonyok szabatos kifejezésére, s a társalgási formákban ;

ügyetlen vala még a szellem, a szeszély játékaira ; egyszínű

minden téren ; hosszu szók, körülményes phrasisok által ne
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tikai ingadozással teli, vegyitéke minden szójárásoknak; s

az irály áradozó, numerustalan, szövevényes mondatokkal

terhelt : ellenkezőleg a XVII. század nagy példáival, melyek

magok is, az újkori világirodalom szellemében megtíjítandő

magyar literatúrának elégséges eszközöket nem szolgálta

tának.

Nagy idők meghozzák, azaz kifejtik, nagy embereiket

és nagy költőiket, s ezek megteremtik, vagy azzá alkotják

át a nyelvet is, a minek lennie kell, hogy a költészet, min

den nemben, virágozhassék. A mi tizennyolcadik századunk

nem volt nagy. Láttuk mint kelle vesződnie, hogy nemzeti

háztartásában, a tabula rasa felett, kellőleg megujúljon, hogy

legbecsesb vagyonát, nyelve írmagját, újra kikelesse, hogy

azt gyümölcsözhető fává nevelhesse. A mily fontos vala

tehát a nemzet életére nézve e század, mert ebben vetette

meg alapját egy új míveltségi életszakának : egy nagy, vagy

csak eredeti költészet támadásának még is nem kedvezett.

Ragyogó, vagy legalább a nemzetet közvetlenűl érintő, s

azt az utolsó ízig átható nagy események nem költék fel a

költői szükséget ; e mellett a nemzeti társaság széthulladozó

tagjai nemzet-töredékeket, legjobb esetben egy új össze-

forradás elemeit, mutatának fel : ily időnek pedig nem lehet

hősköltője, ki közös nemzeti érdekek felett a közös nemzeti

érzés kifejezője, a nemzet szívének szája legyen. Nem vala

tömeges nemzeti élet s nemzeti közönség : e nélkül viszont

nem lehet drámai költőie. Nem vala nemzeti társas , név
*/

szerint városi, élet: csodálhatjuk-e hogy nem volt vígjátéka,

regénye? Sőt nem lehetett. Ezen formái a költészetnek köl

tői — activ vagy receptiv— életet tesznek fel: nálunk csak

egy fajnak vala fenn lehetősége: a lyrainak; annak, mi

a magasban hangolt kedélyt megragadja, cltölti, alanyi és



egyéni nyilatkozása. A lyrai költőt belső szükség űzi : éne

kel, mint a fulemile, nem hogy hallgassák, hanem hogy

kebelén tágítson, s nem csak midőn saját szíve ügyei, ha

nem midőn a világéi is megszólaltatják, így lön, hogy

Kazinczy is, élete költői szakában, gazdag és szép ífjuságá

ban, dalokat írt, s nem tartotta fen ; hogy Berzsenyi lángel

méje tetőzött már, s műveit még az iróasztal fiókja rejtette

el. Nem ily idők költőiről áll ama goethei jelszó :

Dichtcr lieben nicht zu schweigen :

Wollen sich der Menge zcigen.

Ily idők, melyek az együtt-érzésre az élet által felébresztve

még nincsenek, nem fellépésre, hanem épen tartalékra bír

ják a költőt. A valódi mély lélekben e külső tartalékot ne

veli még a müvészetnek, mint a szentek szentélyének tiszte

lete, melybe gyümölcseit lerakni fél : se kettős okkal talál

kozunk, midőn Kazinczy költői pályája első korszakát vesz-

szük vizsgálat alá, melyben sokat írt, keveset bocsátott ki

kezéből ; de e kevéssel mint hatott, azt a következő fejeze

tek fogják kifejteni.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Kazinczy ífjúkori költészete annyira egy az ő akkori éle

tével és élményeivel, hogy annak méltatására csak ezek is

merete után juthatunk el. 0 ez időszakban, midőn magyar

lyra mégnem létezett, midőn ennek formái még fel nem voltak

találva, nem gondolt arra, hogy az irodalomnak lyrai dolgo

zatokat adjon ; s a kor annyira el volt azon gondolatban fo

gúlva, hogy az irodalmat más nemzetek virágainak átülte

tésével lehet legsikeresben virágoztatni, s földét saját termé

kek előhozására elkészíteni, hogy kevesen és ritkán kisérlék

meg saját szárnyaikat, s így a bennök nyugvó erő öntuda

tára sem jutottak el. Kazinczy előkelőleg lyrai természet

volt: nagy fogadékonysága, mozgékony kedülete, visszaha-

tási rugékonysága, eleven képzelme s kedélyének magasb

hangultsága, mely a természet, szellem s érzés világa szép

ségeit elevenebben érezte, és saját lelke tükrében nemesítve

fokozta : költőivé tette életét s ennek minden nyilatkozásait.

A miket ő ez időben az irodalom számára dolgozgatott ,

Anakreon, Horác, némely német költők után, s a miből csak

keveset ismerünk, mert kényes ízlése sokszor tűzhalálra

itélte kisérleteit, csak is irodalmi gyakorlatnak tekinthetők.



Az ő saját költői felbuzdulásainak nyilatkozatait, melyeket

az élet fakasztott belőle, úgy tekintette, mint ami csak azok

nak szól, kikhez intéztettek, vagy ön szíve könnyítésére vol

tak leírva, könnyeden, rögtönözve, az ő ítélete szerint fen-

tartásra nem méltón : holott azon kevés, mi ezekből a meg

semmisítést elkerűlte, s vagy simítatlanúl levelekben maradt

fen, vagy kivételkép simítva egy és más gyűjteményébe ál

tala felvétetett, nem csak életrajzi, hanem irodalmi tekintet

ben is fájlalnunk hagyják, hogy mindenét nem bírjuk. E

kevésre annál inkább kell életirásában visszatekintenünk,

mert az egytől-egyig szíve ügyeivel függ össze; s így e helyt,

hol költészete akkori történetét adjuk, tulajdonkép szíve tör

ténetét kell folytatnunk.

Was ich irrte, was ich strebte,

Was ich litt und was ich íebte,

sím! hier Blumen mm im Strauss :

mondhatta volna ő is Goethével.

1785-ben két széplelkű testvér szeretetétől láttuk őt

elfogva; s ha semmi, e viszonyra vonatkozó költői vallo

mása nem maradt reánk, azt hihetőleg azon tekintetnek kell

berónunk, melyet e két leány iránt akkor is megőrzött hű

ragaszkodása látszhatott kivánni, midőn mindketten immár

férjeikhez voltak csatolva. A következett évben egy előttünk

ismeretlen leány bírta szerelmét, mely László öcscsével foly

tatott levelezésében C e n c i nevet visel. Óhajtva várja a ta

vaszt, mely a kedvest is kicsalja, azt kéri hevítse őt szere

lemre iránta:

A szép Kikelet

Űzi a telet,

S zúzoa fergetegét,

Bolyongó fellegét

Lágy lehelleti

Messze kergeti.



Ó szep Kikelet !

Verd el a telet,

S ha Cenei ide jő,.

Szerelmet ébresztő

Lehelleteddel

Szívét lágyítsd el11)-

Meglett ; s úgy látszik, húzamosabban állt e viszony,

mint könnyen fellobbanó költőnknél szokott, mert csak

1787-nek 88-ra kelő telén van nyoma összezördülésöknek.

Öcscse, vonatkozással ama dalra, melyből ezimént egy pár

szakot írtunk ki, ismét a tavaszszal biztatja (mart. 6. 1788);

azonban a vég szakadás már közel volt, mi Kazinczyt a szo

kottnál komolyabban hangolta. T. i. egy héttel utóbb (mart.

14. 1788) írja a józan László: „Te, amice, veszem észre,

Cenci miatt nem igen jól vagy disponálva. A múlt leve

lembe tréfáltam volt : A szép Kikelet Űzi a telet ect. . . de

most egy kicsint philosophice ! Nyúgodt szívvel nézzed te is,

kérlek, a Cencivel való változást, és állhatatosan hidd el,

hogy ez a változás soha károdra nem lesz. Bester, folytatja

rossz németséggel a katonaéletben e nyelvhez szokni kezdő

tisztecske, du bist nicht zűr Flüchtigkeit,und ich versichere dir,

dassdu mit einer Flüchtigennie bedienet seyn würdest, imd

wenn sie die SchsetzedesKrösushsette." A szakadás azalatt

csakugyan bekövetkezett, s Kazinczyt oly kínokkal láto

gatta meg, melyekről Döme Károlyhoz az 1790. év első

napján írt szép epistolionában is még így emlékezik :

Megcsalt az Áluok (t. i. Ámor) engem is ; pedig

Én nem kerültem a rabláncokat,

A melyeket rám füze Cencije ;

S iniiitl H :t .-• ri'i'i ri//i ín, a mit Báctmegyeym

ítufges önényében tsenvede ;

öcscse előtt azonban folyton hallgatott, amiért ez, hihetőleg

a hosszú hallgatás által figyelmessé léve, még azon évi dec.

27. is kérdezi: „A Cenci mit csinál?"; s hogy valamely

e
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házasfrígy megkötésére intse, miszerint élete tartósan meg

alakúljon, mintegy futólag tudakozza: „A farsáng nem ho

zott-e még a fejedbe valami házasulandó gondolatot?" De a seb

azalatt már be vala gyógyúlva, s új érdekek tölték el szívét.

Említém már ez elbeszéllés folyamában Szerencsy-Radvánsz-

ky Terézt, kinél s kivel s a Kácsándy testvérekkel már

elébb annyi szép órát tölte el, s kivel, mióta őt (1784.

junius 12.) ismeré14), a legszorosb lelki barátságban éle.

Feljöve ez, épen azon időben, melyről itt szólok, Kassára,

magával hozva serdülő ífjuságú szép húgát, Polyxént.

April 17. 1788. volt hogy ezt először látá, s hogy ez szívét

új gyúladásba hozta. Egy gyönyörű hetet tölte a két ked

ves testvérrel13), s bele szövetett Polyxén is azon szép lelki

szövetségbe, mely, költőnk s e két testvér részéről, a sors

minden viszontagságait túl vala élendő.

Más nemű, s nem veszedelem nélküli, volt azon viszony,

melybe az év vége felé fonódott. Költőnk rokona, abaúji

szolgabíró Bárczay Ferenc, egy szellemes nőt hoza házához.

Jen 11 y szerette férjét, de szíve megoszlott közte s férjének

szép és hódító barátja közt! E kényes, s habár nem vétkes,

de jogtalan frígy emlékezetét látjuk költőnk által még har

mincöt évvel utóbb egy szép ritornellben megújíttatni :

Új lánc.

0 mást szeret, mást én is, s lángolással

Mind ő, mind én. De Ámor ránk mosolyga,

S a két szerelmest összefűzte egymással.

Jött, ment, meg jött ; elsárgúla, elpirúla.

Merjek, ne merjek ? kérdezém magamtól,

S ajak, kebel, szív együvé szorúla.

Én Anikóért, ég ő Bandijáért.

Küzdünk, de ó ki küzdjön Ámor ellen ?

S búgdosgatunk, s ki tudja mint s miért?14)
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Úgy látszik, a K. Ferenc családja nem nézé e viszonyt

oly költői szemmel, mint ő, s Kazinczy László egyik levelé

ből azt olvashatjuk ki, hogy a szerelmes jónak látta magát

húga Krajnikné előtt Jenny iránti testvéri szeretetével vé

deni15); ennek tűrő férje azonban, sem most, sem utóbb nem

tuda e válrokonságban megnyugodni ; s a Goethe Sztellájá-

nak példája sem lehete igen alkalmas szíve békéjét helyre

állítani, melyet Kazinczy, még öt évvel utóbb is, így ajánlott

neki:

A Jenny baráljának, és nj enyémnek.

„Még mindég sírsz, még mindeg hullnak

Kebledbe néma könnyeid :

Vedd ezt barátom, s megtágulnak

Egy kis korig gyötrelmeid." l8)

Kazinczy ugyan igyekezett szenvedelmét legyőzni, s a

maga és mások nyugalma biztosítására új benyomásoknak

táila ki szívét, sőt, úgy látszik, most először gondolkodott

komolyan valamely házassági frígyről is. Közeledék ismét

Rozgonyi Erzsihez, kiben ugyan ép azon vidám, lelkes, me

legszívű leánykát találta fel, kit kilenc év előtt oly hevesen

szeretett, de a hervadozó hölgy nem vala többé képes a ré

gi lángot megujítani szivében. Nem sokára azonban új tár

gyat lele szerelmének. László öcscse legalább, szerelmeinek

rendes biztosa, már april 20. (1789) ezt válaszolhatá neki:

„Kassáról a múlt holnapnak a végén írott leveledből látom

újra, hogy igen égsz", s mérsékletre intvén őt, „be igen

fognék örűlni, folytatja, ha kevés idő múlva az Asszonytól"

(az Űr, az Asszony alatt katexochen az atyát, anyát értették)

„a te jövendőbeli feleségedről oly dicséreteket olvashatok,

mint a tegnap vett levélben a Klári uráról" (testvérök Kraj-

niknéról van szó). A László levelei azt sejtetik, hogy ez új

hajlam tárgya kedvéért látogatá meg a bekövetkezett télen

;*<•••
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(1789. november 8—15.) Bécset. Öcscse legalább így fag

gatja őt azon évi november 28: „De Bécsben, mondd meg,

mit csináltál ? Irtózom én ettől a Babylontól Ha te csak

a dulcét kerested, menthetetlen vagy: ha utile is volt utadba,

viel Glück ! talám talam a Mimi is okot adott a hosszú út

hoz?" Feljegyzések hiányában nem tudjuk, csak sejthetjük,

hogy Mimi oly ház gyermeke volt, mely a telet a birodal

mi fővárosban tölti vala ; s László leveleiből — melyek e

tárgyban egyetlen, és nagyon töredékes kútfőim, s melyek

csak sűrű fátylon át engednek a Ferenc elvesztett levelei

tartalmába betekintenem — úgy látszik, Ferenc ott csak

ugyan házasodási tervekkel járt. Január 9-kén (1790) már

így hangzik László levele : „Az elkezdett dologhoz sok sze

rencsét! Tudósításodat várom;" január 22-kén újra: „Te

eddig Bécsből levelet kaptál, és talám már a harmadik égbe

vagy szent Pállal ? Ln sok szerencsét kivánok, s tudósítá

sodat óhajtva várom!" És megint (február 12.): „Már ismét

egész örökkévalóság, a miolta leveledet nem vettem: ebből

vélem hogy dolgod jól foly, mert egyébiránt régen pana-

szolkodnál. So in der Wonne der Zufriedenheit wirst du mit

Ideen von goldenen Bergen dahin leben ! Az első punctum

igaz ; de az is igaz, hogy az olyanformán szerelmesek, mint

te, szerehnökről örömest irkálnak, csak azt nem tudom, ob

sie es auch nach geschehener Sache thun. Itt az egész poli-

ticus világ teli van magyar történetekkel ; a hova megyek,

mindenütt tudakozzák : mit hallok ? a melyre csak nem fe

lelhetem, hogy Mimin kivül semmit!" Sőt junius 6-kán is:

„Mennyire mentél a téli szerelmedben ? vagy talám már en

nek is vége van?" E sürgetéseknek Kazinczy, úgy tetszik,

makacs hallgatást szegzett ellent, bár öcscse bele nem fáradt

legalább mellesleg érinteni e viszonyt; s midőn Ferenc a

nyár elején Regmecre telepedett által : „Kassán, úgy tartom,



jobb — írja neki septemb. 20. — hiszen Regmecen nincs

semmi Mimi!" Annyi bizonyos, hogy e lánc is megszakadt,

még pedig a leány visszavonulása folytán. Kazinczy, mint

rendszerint ily krisisek után, dalba öntve érzését tágított

fájdalmán (január 1791.):

Égtem érted s te szerettél,

Még én égek, nem te már :

Ah, te már meghidegedtél,

Szád, szemed tagadja bár.

S én itt magamba borúlva

Nevedet sohajtgatom,

Elbusúlva, elfásúlva

Veszteségem síratom.

Elenyésztek életemnek

Tündér istenálmai !

De ne rettegj, mély sebemnek

Nem terhelnek vádjai.

Légy te boldog : könnyebbedve

Tűröm én majd estemet,

S ezt sohajtom kevélykedve :

Egykor Minnyi szeretett ! *')

Es így a harmadik édes viszonyt látjuk nem Kazinczy

által felbontva; de vajon nem Kazinczy hibájából-e? Annyi

áll, hogy a szép iránt mindig nyílt és érzékeny keble nagy

hévvel ragadtatott oly szívekhez, melyek felsőbb hangolt-

ságpk által az övéhez rokonok valának; de minden örök

frígytől visszarezzent, mely kényszerével és korlátaival szí

ve s elméje lendületét költői magasságából a közlét vona

lára volt levonandó ? másfelül érzékenysége, ha különböző

mértékben is, gyakran több „széplelkek" közt is meg vala

oszolva. S ki tudja már most, adatok hiányában, szeszélyei

vagy magát korlátolni nem tudó fogékonysága, vagy makacs

hallgatás okozá-e egy vagy más esetben a más rész vissza

vonúlását? mely egyébben, mint bár a legédesb rajongás

ban, keresé a szeretetre legméltóbb férfiú szerelmének is

-4X3.%



vég célját. László testvére nem szűnt meg őt sürgetni, hogy

szíve ügyében döntő lépést tegyen, s azzal jövendőjét elha

tározza. „A te charaktered in puncto amoris még előttem

titok — írja hozzá még 1789. eléjén —. Én téged, még pe

dig igen méltán, a gesetztds. közzé számlállak, és éppen azért

nem tudom megmagyarázni , miért vagy az említett punc-

tumban olyan változó ? . . . A lüftigektöl természeted abba

különbözik, hogy azoknál az utolsó objectum által az előbbe-

niek egészen eltöröltetnek : aber du bleibst Deinen immer

tren, és csak egy kis distinctiót keresel, mint a többek között a

Klári" (testvérök) „levelébenJeanette" (Jenny, kiről szóltunk)

„iránt, a ki felől azt írod, hogy olyan barátja vagy, mintha

testvére volnál : Ez egészen igaz-e ? \vill nicht untersuchen. . .

A mint már néked odahaza mondottam, igen nagy obstacu-

lumod néked ebben a részben a félénkség." Félénkségnek

nézé tehát László amaz idegenkedést a házasságtól, mely,

bár nehányszor szűnedezni látszott is — mint épen e levél

korában— csakhamar ismét érvényre vergődött ; s tán épen

satyrusi mosolylyal írá le öcscse, kétkedését azon „testvéri"

szeretetben, mely miatt Ferenc magát, mint látjuk, Klári

húga irányában, kétségkivül ez által tett szemrehányások

ellen, védelmezé. Az érzések e nemét nem ismerő hadfinak

megbocsáthatjuk e kétkedést; nem úgy Kazinczynak eme

viszonyt, és azért nem, mert az, ártatlansága dacára, egy

harmadiknak nyugalmát feldúlta ; a többiben az az eszményi

szeretet, mely őt mind azon nőkhöz, egész életén át, csatol

ta, kik nem csak szerelmét, hanem tiszteletét is bírták ; s

azon htt ragaszkodás, melylyel az övéikhez is viseltetni meg

nem szűnt: valamint egyfelül költői s erkölcsi emelkedett

ségének tanúi, úgy másfelül talán momentumai valának azon

időben a házasfrígytőli tartózkodásának. Neki ily, minden

érdektől tiszta, magasztos szellemi szövetség azon csendes



boldogságot adá, melyet, a szerelem nyugtalanságai s igé

nyei nélkül, újra meg újra ki kelle ugyan érdemelnie; de

még is biztos birtokát képezé oly léleknek, mely nem az

zal vívá ki azt, a mit adott, hanem azzal a mi volt. S eze

ket költőnknek magyarázatára inkább, mint védelmére.

Igaza volt Kazinczy Lászlónak : Ferenc hű maradt lé

lekben azokhoz, kik szerelmét egyszer bírták. Láttuk azon

fájó resignátiót, melylyel Mimitől megvált. De csekély vala

rá nézve azon vigasz, melyet Mimi egykori szerelmének tuda

ta neki nyújthatott. Es Miminek oka is lehetett tőle szerel

mét megvonni ; és Cencinek nem ? Ügy látszik legalább a

következő költeményből, mely a reál alapot igen is érezhe-

tőleg tünteti által. Ha a Mimi kezével nem biztathatá is ma

gát többé, ha Cenci tán másé volt is már, mint azt feljebb

a Kazinczy László leveléből gyanítani szabad, s szerelmére

egyiknek sem tartható, igényt — hiszen veszteségei pótolva

voltak már azon időben, melyben e dal készűlt — de bo-

csánatjokat, szívoket, azaz szeretetöket óhajtotta bírni, hogy

kebelének ez a sebe is behegedjen. A tavasz közeledése

nyújtott alkalmat a kiengesztelő közeledésre. Egy rózsa volt

a követ, s az esdeklő szózat így hangzott :

Minnyihez, a tavasz első zsengéjével.

Minnyim, legelső rózsájától

Erted fosztám meg a tavaszt ;

Vedd szíved hív imádójától,

Vedd, kérlek, forró csókkal azt !

Vedd, Minnyi, vedd ; s lásd, mint hullattam

Harmat gyanánt rá könnyemet,

Hogy sorsom által eltiltattam

Elődbe tenni szívemet ;

8 panaszlani, hogy bánatimnak

Most csak az ad vígasztalást
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Hogy megjelenvén álmaimnak

Eekiidsz, hogy /•/)/ nem kedvelsz mást.

Nézd mint serkenget új örömre

Mindent a nyájas kikelet :

Nem engem, Minnyi ! én örökre

Szivemben hordom a telet.

S belőle búmnak mérges ívét

Mind addig ki sem vonhatom,

Míg sw vedet — s a Cenci síivft —

A magaménak mondhatom18).

Mondám, hogy Kazinczy Minnyi elvesztése után sem

maradt pótolék nélkül. Bár Siegwartot fordította, és Bács-

megyeit: szíve egészségesebb volt hogysem ama beteges

érzékenységben sínlődjék, mely vagy gyengeségből nem

bír erőt venni a veszteség érzésén, vagy tetszik magának

keserve táplálásában. Neki szeretet, szerelem, s a kettőnek

azon hánykódásai, melyek a szívet örök mozgásban és küz

désben tartják, életszükség valának. „Vallj igazat" — írja

Vitéz Imrének, midőn ez az ő Gessner-féle idylljei által az irói

pályára vonzatva (1789. aug.) Dusánból fordított regényét

(„Tiszta és nemes szeretet ereje") nekiajánlá — „vallj iga

zat: a Gessner fordítóját nézted-e bennem, a ki, a mint írod,

a literátori pályának futására gyúlasztott ? vagy talán a

nemesebb szerelem ismeretes apologistáját ? Én az utóbbikat

gondolom, mert azt óhajtom. Akármint mosolyogjanak rajtam

azok a tisztes uraságok és matrónák, a kik a szerelmet meg

ért korok méltósága alatt való erőtlenségnek lenni állítják,

énmegvallani nem átallom, hogy erőtlenségekből öszveszőtt

életünknek minden erőtlenségei között ezt tartom a legéde-

sebbnek, legboldogítóbbnak. — Már beléptem férfiúi esz-

tendeimbe, már érzem a köz tekintet után törekedés indúla

tosabb ösztönét, s szemeim -— hogy itt is a Klopstock sza

vaival éljek — az elhíresedésért folyt könnyeket már esme-



rik: de még sincsen semmi, a mit nemesebb tetteimnek ju

talmáúl az égtől inkább kérjek, mint azt a szerelmet, amely

eped, kívánkozik, sír, rettegve reménl, kívánságait betelje

sedve, még pedig gyakorta véletlenűl beteljesedve látja, s

hogy boldogságának birtokát annál állandóbbá tehesse, ben

nünket a legnemesebb tetteknek elkövetésekre tüzel, s a

legédesebb nyughatatlanságban, a legédesebb kínok között

forgat. Ez az édes érzés késért engemet a sír széléig, hon

nan Viczaym csak kevéssel ezelőtt ragadott ki ; 8 ez fog,

reménlem, addig a sírszélig is késérni, a hol nem lesz Vi

czaym, hogy kiragadjon! Azokat a boldogtalanokat, a kik

azt soha sem esmérték, vagy profanálták, szívesen szánom.

Nem érzik ők mely megbecsülhetetlen szerencse csalódhatni!

nem érzették soha, mennyivel kedvesebb a tavaszi alkonyo-

dás homálya a nyári verőfénynél ; de azokat a Faunusokat,

a kik erre kevélyen néznek alá , utálom ; és ha hozzájok

férhetek, bakképekről lekapom az álorcát, hogy lássa min

den, a ki nem mások szemével lát, mint áldoznak azok tit

kon Páphusban, a kik a cytherei istenasszony oltára mellett

megjelenni szégyenlenek" 19). Hosszasban is szólaltatám itt

Kazinczyt, mert egész szív-philosophiáját feltárja a jellem-

zetes levél, mely, mellesleg, egyszersmind az utóbb oly ma

gas tökélyre emelkedett levélszerzőnek már akkori tartalmas

szellemességét, ömleteg könnyűségét, s prózája elevenségét

és csínját állítja elénkbe. Neki tehát a szerelem nem ama

kispolgári, becsületes ugyan , de egyedűl a konyhában és

gyermekszobában célját feltaláló, házi kenyér vala ; hanem

költészet, s maga a szellem élete, mely rettegve annak a

házasfrígy által institútióvá józanodásától, mint szabad aján

dékát szép érzésű, rokon kebleknek minél tovább kívánta

élvezni. S bár véralkata folytán ő szerelme tárgyait gyakorta

változtatá, végig kísérendők őt hosszú életén úgy fogunkmeg
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győződni, hogy szerelme valóban isteni eredetű volt. Még

kesergett Minnyi után, s már boldogúl, boldogabból mint

valaha, csüggött szíve ama dicső hölgyen, kit futtában már

két ízben neveztünk.

Szerencsy, zemplényi birtokos, 1783-ki őszszel vette el

Radvánszky Terézt, kiben a szellem és kedély adomá

nyai ritka szép frígyben egyesűltek. A hol megjelent, meg

nyerte a szíveket, bár nyájassága a kacérságtól oly messze

volt, mint ég a földtől, s vonzó, de nem bátorító. Szerencsyt

még is minden tekintet sértette, mely hitvesére szállt, s in

dulatos szerelme a féltékenység minden kínjaival gyötrötte

magát s a leghívebb nőt. Kazinczy a következett évi jun. 12.

látta először barátja hitvesét, s mely benyomást teve az reá,

mutatja, hogy e napot feljegyzé, s minden évben hű emléke

zettel megüllötte. Teréz szereté őt xlgy, mint angyalok szeret

nének. Második ünneppé 1785. decemberének 27-ke lön,

mely nap Bárcán egy szánkázás alkalmával Teréz Kazinczy-

nak juta társúl, s a csók, mely a szokáshoz képest lovagját

megillette, tiszta volt minden kivánságtól ; de a baráti köte

lék minden találkozásnál s együttlétekben szorosb lön, s

kárpótlá e nőt azon ezer apró, de folytonosságukkal emésztő

szenvedésekért, melyekkel férje a tűrő nőt gyötrötte. Végre

Szerencsy, legszebb korában menthetetlenűl megbetegedvén,

igéretét vevé nejének , hogy kezével őutána nem boldogít

senkit; ha igen: —Kazinczy legyen ez, a kin kivül a síron

túl is minden mástól irígylé. Teréz megtartotta igéretét.

Kazinczy őt (naplója szerint) 1790. oct. 12. látá először

özvegyen. A két rokon szív most már nyíltan és szabadon

folytathatá, árnyéka nélkül is agáncsnak, azon benső barát

ságot, mely első találkozások óta köztök fennálla, mely

koronként szerelmi lobbot vete, s mely Kazinczyban ama,

nála csak ritkán és futólag felmerűlt szándékot, háztüzet al



kötni magának, végre is megérlelte. Mert kétségkivül e vi

szonyra vonatkozik a Pálya (III-dik, kiadatlan dolgozata VI.

szakának) 1792. junius alatti e vallomása: „Az én vá

gyam akkor a falusi csendes élet volt egy

szerencsés házasságban." De, bár a bájos nő meleg

szeretettel fogadá az általa titkon viszonzott érzést, még is

folyton oly tartalékot fejte ki irányában, melylyel minden

külső kapcsot egyelőre távol tarta, s azon nemét táplálá imá

dójában a tiszteletnek, mely maga s önkényt szab magának

mértéket és határt. Neki t. i. édesb volt Kazinczy szent

barátságának biztos birtoka, mint szerelme, mely meglel

vén célját, e magasságon magát sokáig fen nem tudá tar

tani ; s féltés nélkül és nyúgalomban nézé lángolásait, akár

barátnéi, akár ön kedves testvére voltak azok tárgyai : tud

va, hogy mind ezek elmúlnak, s hogy csak ő nem vesztheti

el őt soha. „Halandóban — úja Kazinczy, jóval utóbb,

mart. 4. 1794. Kis Jánosnak — még én nem találtam több

méltóságot mint Radvánszky Terézben. Ez a fiatal özvegy

hálványa mindnyájunknak Kassán. Sírva ment el a minap

karjaink közzül. En csak tisztelője, csak barátja vagyok,

nincs is senki, a ki több volna ennél". E takargató szavak,

melyek egy, Kist illető közléshez bévezetésűl szolgálnak,

elég érthetők volnának, ha többet nem tudnánk is e szellemi

szép viszonyról. Az említett alkalommal elutazván, Kazin-

czynak eszébe jut Kleist éneke az eltávozott Lalage után ;

mely, híven tolmácsolván érzéseit, az, első fájdalma hevében,

így ömlött ki tollából:

Elment Teréz ! oda van nyúgodalmam !

Nagy hézag zár el tőle engemet.

Jer, hüs Zephyr, jer enyhítsd aggodalmam,

S száraszd fel könnyemet.

Elment ! Elment! O csermely, mondjad ndki

Hogy érte vész virágink bíbora,

-Üti
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Hogy hervadnak a szép táj ékességi,

S haldoklik pásztora.

Mely völgyre száll pillantásából új dísz ?

Hol tölti el a völgyet szép dala ?

Hol lépeget kis lába ? mely boldog víz

Lesz szebbé általa ?

Egy rám-nézést, egy gyenge kézszorítást,

Egy csókot ah ! mint tegnap is adott,

Engedj nekem ez egyszer, s ölj meg bízvást,

Vad Sors ! ha akarod.

így éneklé Kazinczy a hegyeknek

Kisírt szemmel, hogy elhagyá Teréz !

Érzették ők gyötrelemit, s így feleltek :

„Ne sírj : iieret Teréz !"*o\

A dal Teréz után küldetett, s „Teréz édesen vala meg

lepve". — És múltak évek évek után, de Kazinczy szíve

nem adott többé helyet új szenvedelemnek; s valamint ő

lett neki tanácsadója, segítője, gyámola sokféle bajaiban,

milyeket egy férj nélküli birtokos nő nem könnyen kerül-

hete el : úgy Teréz volt az, ki, midőn barátja, szabadságát

vesztve, mindent elveszte, munkás szerelmével enyhítette

szenvedéseit ; utóbb, annak házi boldogsága napjaiban, tol

dotta örömeit, s ki, minden kedvesei közől az egyetlen, ki

őt túlélte, sírja felett a soha nem ingadozott hűség könnyei

vel áldozott. De ezekről a magok helyén.

-egJ^J&í"
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lllegismerkedtünk azon Múzával, mely Kazinczynak köl

tészetét alkotá. A szerelem volt az, örömei s gyötrelmei

vel, mely költői tüzét szította ; az volt, mely őt rfaZköltővé

avatta oly időben már, midőn költészetünk még csak félve

zengette a szív érzéseit. S e dalaival mutatta ki lyrai költésze

tünknek, saját terét. Említém hogy a megelőző két kor dal

költői, Amade és Faludi, mégnem forogtak kézen; de Ányos

sem, a francia iskola egyetlen lyricusa ; még az öreg Ráday

sem, kinek dolgozatai tulajdonkép csak a technikára bírtak

fontossággal. Révai énekei, Földi néhány sovány kisérletei,

1787-ben, Horváth Ádám kevés dalai, melyekben a népies

hangot oly szerencsésen pendítette meg, úgy Verseghy,

Szentjóbi első dalaik és ódáik 1 788-ban kezdtek megjelenni.

Ebből állt minden e téren; s ezek is, mint említém, vagy

nem léteztek még, vagy nem ismertettek, midőn Kazinczy

Ferenc már dolgozgatá dalait, melyekből azok, a miket

meg nem semmisített, mutatják, hogy nem csak a lyra

legsajátabb kútfejéből, ön érzéseiből merített, hanem ko

rától nem véve semmit is, a dalformát legszerencsésben

kezelé. Ezek közől két kis műve érdemel itt különös ki-

í,Qf



  

tüntetést: híres dala 1788-ból, melyet először a M. Muzeum

H. fuzete hozott: Boldog bolondoskodás („Bor mellett" cím

mel Poet. Műnk. 12. L), mely sokáig a magyar víg dal

példányának tartatott, s most is azok közt a legszebbek

egyike; s 1789-ből első kisérlete egy népies románcnak:

„Keresztes Bálint, kedveséhez Tornai Margithoz a szentföld

ről (az Orpheusban; Poet. Műnk. 168. 1.), mely objectív

tartásával, gyöngédsége, édessége, népies hangja és ódon

színévél költészetünk örök dísze marad21).

Megpendítette az óda hangját is.

Sípját, s e koszorút, B még fiatal kora

Díszét, homloka lágy fürtjeit, hívetek

Kellem mennyei Hárma !

Nektek nyújtja tulajdonúi.

Ez kezdete egy ódának a Grátiákhoz, melyből nem csak

görög schema, hanem görög szellem — nyúgalom s e plas-

tikai beszéd — zeng elénkbe. Ez, s egy más : „Apollóhoz

(szem előtt tartva a Quid dedicatum poscit Apollinem)"

1787., s „A tanítvány" i melyben e jelentes sorok fordúl

nak elő:

a mit az ér szelein

 

A mit szirtpatakomnak

Vad zajgásiban hallanom

Engedtek kegyesen szent Jelenéseim,

Már-már zengi dalom ; honnomal egykor és

Lelkes nagy fiait ; most

Még csak gyenge szerelmekei. , .

1789-ből ; s a „ Tusakodás " , (mindez megégettetvén az

1809-ki csomóban28), ismét újra dolgozva), s a nem ez idő

szakból való „Hit szava", a legmagasbésbevégzettebb, mit

költészetünk classicai stílben bír; míg „Az Esthajnalhoz"

című 1787-ből (a M. Muzeum I. fűz.), egészen az akkori né



 

met érzeményes lyra szellemében, csak annyiból érdemlé a

kor csodálatát, hogy első mutatta, mennyi édességet és dal

lamosságot adhatni nyelvünkön az Alcaeus strópháinak.

Mert Kazinczy lyrájának jellemét az ép, egészséges való tet

te, mely reál alapon nyúgodva, élményekből, a kedély té-

nyeiből indúl, ezeknek ád költői életet. S ezen maradt meg

egy későbbi termékenyebb időszakában is; úgy hogy sonett-

jei, ritornelljei, s mind annyi dalnál becsesb lyrai epigram-

mái legtöbbjeinek ma is képesek vagyunk eredetöket valódi

élethelyzetekből kimutatni ; s e reál iránya menté meg egye

lőre azon ritkán mély, de gyakrabban erőtelen, abstract

érzelgésektől, melyektől a német költészet, Goethe példája

dacára, teljesen, egész e napig nem tudott megmenekűlni.23.)

Figyelmet érdemelnek, már ez időből is, poetai le

velei. Elseje ezeknek Barátihoz szól. Miklós öcscse egy

estve jő, s ettől, ki akkor professora volt a rhetorikában,

egy hexameterekben írt, irgalmatlanúl rossz könyvet hoz ha

za. Kazinczy egy epistolionnal küldi vissza barátjának, mely

catulli reminiscentiával ugyan, de valódi catulli dévajsággal

s szeszélyes ubertással íratott oct. 16. 1776. (Poet. Műnk.

171. 1.). A legközelebbi (sept. 1789) Pálóci Horváth Ádám

hoz intézve, kísérője egy új költeményének (a fen említett

románcnak), melyet ezen akkor forrón szeretett barátjának

küldvén, felhasználja az alkalmat, neki a közönség előtt el

mondani bókját, s őt mint a Hunniás és hadi dalok költőjét,

magát mint a szelíd érzéseket zengő lyra avatottját, mara

dandó névvel biztatni :

Élni fogunk, kedves Horváthom ! Tégedet ádáz

Bellónád hadi kürtre kiált, s már szárnyra repített

Hangjaid a kiterült egeken úgy dörgenek, a mint

A dagadó Balaton, s Hunyadidnak mennyköve dörgbtt :

Engemet hív Eratóm kivirított erdeje békés

Árnyékába vezet, s ottan a holdnak ezüstszín



 

Fényénél oly búslakodó hangokra tanitgat,

Mint a nyúgoti szél lágy nyögddeslése, midőn az

Illatozó rózsák közt Ccncimet alva találja.

Örvendj : t!lni fogunk \ stb. (Orpheus. I. 191.).

Nem zengett eladdig, s nem azóta Vörösmartyig, a

hexameter festöiebben , s több édességgel , s több gördü-

lettel! Ezt 1790. év első napján ismét egy epistolion köve

té Döme Károlyhoz, ötös jámbusokban (Helikoni Virágok,

103. 1.), melyben, Bácsmegyeijét küldvén meg neki, inti,

ovakodjék Amortól, ki elől (pappá levén) megszökött : ím,

ő maga hódolt neki, s még is mennyit szenved általa. A ko

moly alapon e játsziság, az előadásban francia elevenség, s

a képes beszéd elegantiája, ez igénytelen kis muvet a maga

nemében valódi remekíü tüntetik fel : s mind a három levél

érezteté e szép forma leendő mesterét.

Ezek mellett némely lyrai utánképzései és szabad fordí

tásai, Götz, Grethe, Metastasio, Klopstock, Anakreonból,

édességekkel mindent meghaladtak, mit a kor ismert. Mü

vészi vetélkedése Virág Benedekkel ama horátiusi 0 navis

(L 14.) visszaadásában (Helik. Vir. 14, 15.) azon felsőbbsé-

get érezteté költői áthatás és technika tekintetében, mely-

lyel a majdan nagy hírű ódaköltő felett bírt. Youngi töre

déke első adá példáját nyelvünkön az ötös jámbusnak stb.

Mind ezek összevéve egy elég szerény fűzetet tevének e kor

ban, mert csak azt tette közzé, sőt csak azt tartotta meg, a

mi őt, a maga iránt legszigorúbbat, kielégítheti ; de e kevés,

példányait állítá fel némely költői nemek és formáknak;

úgy a költői előadásnak és technikának : s tudjuk mennyit

érnek ily vajudó, gyakorlatlan, az ízlés dolgában tájékozat

lan, a külsőségek nehézségeivel kétkedve küzdő korban nem

asok, hanem a szerencsés előképek, melyekben a ne

hézségek könnyű meggyőzése oktat és bátorít egyszersmind ;



s tudjuk, hogy Kisfaludy Sándor, tanítványának vallotta

magát24), hogy Dayka, hogy Csokonai, művei nemesebb

részében, hogy Berzsenyi, majd Kölcsey is, egyenesen Ka

zinczy (e korbeli) költői iskolájából kerűltek ki.

-—5*JUfc
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idők azalatt komolyak lettek vala, s inték Kazinczy!

is a fellépésre. S a köz rémülés közepett ily érzékeny szózat

tal fordula a nemzet meghivatott fiaihoz (1785. aug. 17.):

„Ah messze, igen messze estünk attól a fényességétől a di

csősségnek, melynek arany hajnalát kevéssel ezelőtt már vi-

radni láttuk De a sopánkodásnak nincsen semmi haszna.

Töröljük meg elázott szemeinket, gyűljünk öszve a Músák

oltáránál, esküdjünk együvé, haladjunk elébb azon az úton, a

melyről se csalogatás, se szidalom nem tántoríthat e£/"25).

Mint láttuk, még Patakon felgerjeszté Kazinczy figyelmét

G e s s n e r két idyllje ; öt évvel utóbb Kassán birtokába jö

vén e szerző minden munkáinak, némelyeket által próbált

tenni már ekkor magyarra ; de arra hogy az öszves idylleket

fordítsa, a Nínon szerelme bírta26); kétségkivül az Eperjesen

élt pásztori órákat lelte visszatükrözve ez eszményileg ár

tatlan s érzékeny természetfiai szerelmeikben. Hathatott reá

azon nagy tekintet is, melyben e költő azon időben álla, s

nemcsak a németeknél— kiknél ő jóval megelőzte volt ama

sentimentális kort, mely, Werther mellett és után a lyrában

és regényben az érzékenység túlságát, a szerelmi rajongást,
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az önszemlélö sopánkodást, a kebel és világ közti megha-

sonlást tette a költészet fő motívumául — hanem egész

Europa-szerte. Tudhatnók, ha másunnan nem is, magának

Gessnernek Kazinczyhoz 1783. decemb. 24. költ zürichi le

veléből, hogy ennek művei a Névától a Tájóig, az olasz fél

szigettől a Themséig és a Sundig, minden mívelt népek

nyelvén olvastattak27). Az európai társaság, e politikai és er

kölcsi tespedtségében, árnyékát is elvesztve a polgári sza

badságnak és polgári erénynek: azok, kik valami jobb után

sovárgottak, mit a köríütök levő valóságban föl nem lelhe

tének, épen oly szívesen menekűltek a költészet azon esz

ményi világába, hol ember és ember egyenlő, hol szeretet és

jóság uralkodik, s az erénynek még becse van: mint nehány

évtized után a vérfertőben fürdő franciák a Chenier pásztori

világában találának enyhületet és reményt. Nem lephet te

hát meg azon hír és köz kedvesség, melyben a most már

inkábbára csak neve után ismeretes költő álla, s nem, az

egész életében a szép természetért s szép lelkek közössége

ért ábrándozó Kazinczy szerelme hozzá. O annyira bele élé

magát, miszerint még sokkal utóbb, a költő özvegyével is

folytatott levelezése, valódi Gessner-cultustHtintet fel28), nem

csak, hanem hogy negyven éven át újra meg újra nem lan

kadó szeretettel foglalkodott vele. Azonban ez első dolgozá

sával sem sietett ; sőt kezdetben azt egyedűl ön örömére és

előadási erejének gyakorlására folytatgatá. Nyelvünk talán

egy téren sem vala annyira fejletlen, mint a szív gyengébb

érzései, a természet soknemű bájai rajzolásában, s azon ze

nei szépség visszaadásában, melyet választott előképének

nyelvétől a legszigorúbb itészet sem tagadhat meg. Ingerlé

őt a nehézség, buzdítá a törekvéssel növekedő siker : míg a

kevés jók körűl elétolakodó ízetlen, üres és salakos verselők,

főleg a leoninisták, elszaporodása Gessnert véteté vele elő.
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„Jó ideig csak gyönyörködtetésemre folyt elkezdett munkám

— írja I785.augustus 27. Ráday Gedeonhoz intézett ajánló

levelében29) — midőn egy részről ugyan a Báróczy dicső

példája, de más részről annak a nagy seregnek dühösségén

támadott bosszankodásom, a mely megrészegűlt bacchánsok

módjára vette körűl a magyar Helikont, felébresztette ben

nem azt a kívánságot, hogy eddig való múlatságomat ha

szonra is fordítsam. Serényebb szorgalommal fogtam ekkor

kedves énekecskéim magyarázatjokhoz, s nem hagytam sem

mit próbálatlanúl, a mivel gondoltam, hogy fordításomat az

eredetihez hasonlóbbá tehessem, s annak újabb tökéletességet,

csinossá()ot,correctiót adhatok": oly követelmények,mik akko

ri irói világunkban még ismeretlenek voltak. E versent-mtás

egy, nem ugyan erőben, de annál inkább lágyságban és kel

lemben kitünő, íróval fedezte föl előtte nyelvünk ebbeli hiá

nyait. „Gyakori elakadásim tanítottak meg, folytatja, milyen

nehéz nyelvünknek a nyúgotiakkal való atyafiságtalansága

s készületlensége miatt némely részében a pooeisnak szeren

csés, hív fordítást nyújtani: pedig ebben az epochában, mi

dőn nyelvünket csínosgatni s gazdagítani még ekkoráig is

csak kezdjük, leginkább ezen kellene igyekeznünk. " Elismeré

régibb íróink s előzői érdemeit, midőn „magoknak eresztve

írnak Zrínyi és Gyöngyösi atyáink, példái lehetnek, né

mely fogyatkozás mellett is, milyen édességgel, milyen ve

lősen, milyen pompás méltósággal ír a magyar": deérzéazt

is, hogy azon kört, melyet, hogy a nemzetnek nyakára növő

európai irodalmakhoz emelkedhessék, s ezekkel minden té

ren versenyezhessen, mívelni kell, bé nem képes tölteni ; mit

épen csak fordítási kisérletei közben veve észre, hol „minden

sorban elakad a fordító, s kétségeskedik benne, ha az idi-

otismust áldozza-é fel az energiának, vagy az energiát az

idiotismusnak ? . . innen van, hogy a fordítás vagy víz-izű, s
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elveszti eredeti tüzét ; vagy erőltetett, homályos és ízetlen.

Az eredeti tisztaság érthetetlen csevegéssé, a prsecisio hosz-

szas hideg periphrasissá, változik el ; új faragású szók és

szóllások sértegetik a fület ; s a jobbakon is idegen íz es-

merszik." Nevezetes hely, mely nem csak nyelvünk szépta-

ni fejletlenségét rajzolja, hanem Kazinczy fogalmának egy

irodalmi nyelv képzéséről genesisét is felmutatja. Meg volt

nagyjában az anyag, melyből Yenust vagy Fauuust lehete

képezni, de a művészi ügyesség és íhlet hiányzott, mely a

kész eszközzel a tiszta szépet előállítani bírja. Erre töreke

dett ő; de bátortalan kézzel: voltak már nyelvujítók, de

azoknak példája visszaijesztő inkább mint követésre ébresz

tő : a nyelv törvényei még ki nem valának fejtve, hiányzott

nálok az ízlés, mely még a törvénytelent is meg tudja ked-

veltetni, s ekkép könyveik érthetetlenek lettek, a nélkül hogy

másfelül a szépnek sejtelmét csak ébresztenék is. Irtózott

tehát Kazinczy e purismus ösvényén haladni, s azon eszkö

zökre szorítkozott, melyeket készen nyújtott a nyelv, nem

vetve meg a behonosúlt idegen szókat sem : de csínjával tu-

da bánni ezekkel, és teremtőleg azokkal, az alkalmazás, hely-

hcztetés, összefűzés által oly fogalmakat, és képeket, s ezek

árnyéklatait vezetvén az olvasó elibe, melyek eladdig kife

jezve, éreztetve nem voltak. Innen új vala nyelve, a nélkül

hogy ennek elemei újak voltak volna. Erdekes leszen őt a

nyelvújítás akkori phásisáról magát hallanunk az említett

levélben: „Ennékem úgy látszik, hogy ezek a fogyatkozásai,

s nevezetesen az érthctetlensége sok fordításinknak gyakor

ta az idegen szóknak szükségtelen s nagyobb részént káros

kikerüléséből származik. Erőlködve akarunk mindent ma

gyar szóval kitenni, s elfelejtjük megfontolni, ha ezen új el

nevezés által nem veszt-é az értelem, az energia, az idiotis-

mus ? En itt fülemet s a külső nemzetek példáit választottam
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vezéreimnek. Széltében élek mindaddig az idegen szókkal,

a hol ki nem kerűlhetem, míg helyettek ugyanazon értelmű

magyar eredetűt s hangzásút nem találok. Arra úgy se tart

hatunk számot, hogy a Scythiából kihozottak közzül, azo

kat, melyekkel üstökös atyáink nem éltek, kiseperhessük:

valaminthogy más részről attól nem tarthatunk, hogy ezen

korcsosságnak szemünkre hányásával a legkevélyebb nem

zet is megszégyeníthessen. Elégedjünk meg inkább azzal a

dicsőséggel, igazak lévén mind magunk, mind más eránt,

hogy nyelvünk anyanyelv" (eredetit ért), „ pompás, méltósá-

gos, velős, hajló, és, a modulátióra nézve, maga az az élők

között, a mely az olaszszal vetekedhetik". Még is helytele

nűl állíttatott ellene, életének s az irodalmi nyelvnek egy

sokkal előrehaladottabb szakában, hogy fellépésekor a nyelv-

újítást ellenezte volna. Sőt a Barcafalvi-Szabó Siegwartja

recensiójában, mely 1789. a Magyar Muzeumban álla, nem

csak megengedi azt, hanem az új szók alkotása törvényeit

is felállítja, csakhogy azok módjával s a magok helyén al

kalmaztassanak ; s ha idővel messzébb mcne, azt a folya

matnak indúlt fejlődés, a nevekedő szükség, s a közönség

nek is többre képesűltsége engedé, sőt már követelé. Tehát

hűségre, csínra és közértelmességre törekedve dolgozván

Gessnerét, azt, mielőtt sajtó alá adná, 1784-benBáróczynak,

a következett évben Rádaynak küldötte meg ítélet és taná

csuk kinyerése végett. Mily lelkesedéssel fogadta Czirjék,

Barcsay, s maga Báróczy, az elsőnek leveléből tudjuk30);

ilyennel Ráday is, de egyes észrevételek mellett, miket Ka

zinczy, a mennyire utána járhattam, feltétlenűl elfogadott.

Csak három évvel utóbb találván kiadót, 1788. májusban

jelent meg a könyv, akkor szokatlan csínnal, Kassán, Lan-

derer Mihálynál. Bár ő maga utóbb azt mondja róla Pályá

jában: „nem sietve, de gyakorlatlan és épen nem biztos
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kézzel"; s bár magunknak is be kell vallanunk, hogy 1802-ki

átdolgozása azt árnyékba tolja3'): de nekünk azt korához

illik mérnünk. Ez egyszerű, keresetlen, s mégis a köznapin

felül emelkedő, nemes, bájos, hajlékony beszéd, a kifejezések

szerencsés megválasztása, különösen a festésekben, e kelle

mes fűzés, muzsikai folyása a nyelvnek, s az egészen elömlo

költői szín a legszebben írott könyvvé tevék, bár grammatikai

ingadozásoktól s némely tájiságoktól, a kor e saját vétkeitől,

az sem ment. Az irói sereg el volt bájolva általa : kevcsbbé

a nagyobb közönség, mely ez eszményi világhoz még nem

vala hozzá édcsedve. „Az első Hajós" s a többi nagyobb

darabok tehát még most nyomatlan maradtak; de „Az Ejt-

szakau és „Szemíra és Szemín" , amaz még ez évben a Mu

zeumban, ez majdan az Orpheusban, megjelentek.

Annál nagyobb lelkesedést, sőt mondhatni elragadta

tást gerjesztettek a következő év tavaszán megjelent „Bács-

meyyeinek öszveszedett Levelei. Költött történet." Ez, még

1784 előtt, az előszó szerint egy falun töltött kedvetlen no

vembernek köszöné lételét, hol a szobába záró esős őszi

napok munkára szorítván őt, Goethe „Werthere" helyett,

melynek fordítását rég kitűzte volt magának, nem levén ez

akkor kezénél, „.\dolf Leveleit", egy azóta rég elhangzott

német regényt a Werther családjából, öcscse Dénes unszo

lására vett munkába. „Vizsgálóba vettem a költemémt, —

így hangzik az emlékezetes előszó egy helye — az elrende

lést, a színadást (mert én, valamint egyéb fordításimban,

úgy itt is, eyyedül artistának kívánok tekintetni; a ki a táb

lán nem a sujet-et, hanem a festő munkáját, ecsetjét, s tüzet

nézi), s Adolfot a Werther nagy modelje szerint találván,

azonnal hozzá fogtam copírozásához, s még abban a hónap

ban csaknem végéig hajtottam." Véletlenűl kezébe akada e

dolgozat , épen Gessner kijövetelekora2) , s bár , hivatalos



 

dolgai által gátolva, nem érkezett azt gondosan áttekinteni,

könyveink szaporítására, mi akkor jelige lett iróink közt,

sajtó alá adta. Jelentes az az előszóba ismét beszőtt ment

sége a használt idegen szók miatt, melyekért, úgymond,

„tudom sok iróink literátori eretnekséggel fognak vádolni.

Haugyan a Henriást vagy Zayret fordítottam volna, nem

éltem volna a héróval s successióval" (itt Péczeli nyelv-

tarkítására céloz) „mind azért, mert azt a „bajnok" vagy

„vitéz" és „örökség" alkalmasint kiteszi, mind kivált azért,

mert a poesis fentebb neme, azaz az epopoca és a Melpomene

sarus játéka, az egészen el nem készült díszt meg nem szenyve-

dik. De ellenkezőképpen van a dolog az alacsonyabb rendű

írásokkal, s nevezetesen az én románommal. Ebben nem a

türténetct-költö, hanem maga Bácsmegyei szól, még pedig le

velekben és barátjaihoz, kik oly szerencsés nevelést nyervén

mint ő maga, barátjoknak idegen ugyan, de a nagy világ

ban mindenek előtt esmeretes szavait értették. Ezeknek meg

tartása kedves negligéet ád románomnak, s szinte elhiteti az

olvasót, hogy levelei nem valamely belletristának, hanem

magának a megvetett szerelem gyötrelmei közt fetrengő

Bácsmegyeinek tollából folytak." E finom megkülönböz

tetése annak: mi hol legyen helyén, fontosabbnak láttatja

velünk mainap az előszót, mint a milyennek magát a re

gényt tarthatjuk: az belső valóság és költészet nélküli gyárt

mány vala; s az egyedűli, de hálára méltó nyeremény a lát-

szatos pongyolasága mellett gonddal szőtt életszerű és fo

lyamatos társalgási nyelvben volt. A könyv rendkivűli hatást

tett : olvastatott fiatala és öregje által, amazok édes könnye

ket hullattak mellette, ezek a nyelv szépségeit lesék, és phra-

seologiákat dolgozáuak belőle (így Dayka is), a költők pedig

énekre vették Bácsmegyei gyötrelmeit, s magam is, első

ífjuságomban még, nem ritkán hallám érzékenyen elénekel-
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tetni Horváth Ádám e dalát, mely valóban jobbjai közé tar

tozott :

Szemeimből árvízmódra

Folynak alá könnyeim . . .

míg Csokonai szép versét (Bácsmegyei Leveleire a Lillából)

könyv nélkül tudtuk. Kazinczy maga a könyv váratlan sze

rencséjét annak vala kész tulajdonítani, „hogy a történetet

nem hagyta meg anyaföldén, hanem honunkba plántálta ál

tal, s az olvasó így melegebben és közelebbről érezheté ma

gát megilletve ; továbbá az, hogy némely kedves és érzé

keny s poetai képű szóllásokat hozott be a nyelvbe, melyek

kel előtte senki nem éle még nálunk ; harmadszor, hogy a

szép társaságokban nem idegen szókat nem igyekezett magyar

névvel jegyzeni meg, a mit mások, s többére igen szeren

csétlenűl, cselekedtek."33). A hőbb keblűek reményt merítet

tek nyelvünknek egy feldcrülendő szebb kora iránt. „Ál

dom én az Úrban nemzetünk Gondviselését — írja hozzá a

ribári fürdőből b. Prónay László, 1788. jun. 13., már Gess-

ner Idylliuminak olvasása után — a ki éppen nyelvünknek

hanyatlásával azt végső elenyészetétől ily gyökeres hazafi

felébresztésével hatalmasan fenttartja ! Es ki tudja, nem re-

ménylhetjük-é mi is azon derűltebb időket, a melyre most

a németek váratlanúl virradtak? Hajdan a romaiaktól elta-

postatván, a franciáktól soká nyomattatván, nyelvek egye

dűl az akkor homályban élő bárdusok által tartatott meg

pihegésében. Most eljöve, az idő s az óra, melyben ezen

nagyra költ nemzet nyelvének erejét régi poetáiban keresi,

sőt találja, s azon fogva véghetetlenül emeli. Erősen el va

gyok én arról hitetve, hogy a magyar nyelv végső elmúlá

sának célja még nem jelent bé !"34).

S követte, vagy megelőzte, volna Bácsmegyeit a még

régebben kész Siegwart is, ha Barcafalvi őt annak kiadásá-
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val meg nem előzi. Kazinczynál a hős, Szegvári lett, a tör

ténet Magyarországba tétetett által, az episodiumok hazai

történetünkből vettekkel cseréltettek fel (mi által szaporí

totta a Simai által adott veszedelmes példát), s az egész, sa

ját kifejezése szerint, „az únalomig vitt pityergésektöl al

kalmasint megtisztogattatott"85). Utóbb megsokallotta azo

kat, úgy látszik, így is; mert azt írja Pályájában: „Buzdí-

tóhn Siegwartomat is kivánák: hogy el ne tántorodhassam,

tűzbe löktem a csomót"'16').
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oltak már iróink ; mióta Ráth Mátyás megindította a hír

lap-irodalmat, keletkezett olvasó közönség is : de hiányzott,

mi kivált forrongó időkben írók és olvasók fenyitékezésére

múlhatatlanúl szükséges : az irányt adó, eszméket tisztázó, a

felmerűlő irodalmi kérdéseket megvítató, s ízlést nevelő k r i-

tika. Indított vala azt Bessenyei még 1779-ben Holmiá-

ban, és Ráth 1780-ban Hírmondójában: de amaz, Bécsből

visszavonulása óta teljesen hallgatott, ez a jó szándékáért

aratott kedvetlenségek folytán nem sokára szinte elnémúlt.

Jóval utóbb, u. m. 1787 elején alapította Szacsvay Sándor

a „Magyar Músát", mely, ha forma szerinti bírálatokat nem

is, de hozott némely kevés, a széptan körébe vágó fejtege

téseket, mint Horváth Ádámtól a rím, a mérték, Földitől a

költői schémák, Bacsányitól és Horváthtól a fordítás elmé

letére vonatkozó cikkeket ; s ezek több új és helyes gondo

latokat és nézeteket tartalmaztak, de ál tanokat is, s a ver

ses darabok, melyekkel e hetilap cl vala árasztva, még sür

getőbben érezteték egy széptani ítészet szükségét. Egy oly

folyóirás eszméje foglalkodtatá tehát Kazinczyt, mely, mint

írja „íróinkat rettegni tanítsa, hogy több gonddal írjanak, s
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olvasóinkat több eszmélettel olvasni, s nem vaktában hinni

vagy nem hinni, a mit nekik ez vagy amaz író mond"37).

1787. nov. 13. Barátinál van, s felmelegűlve beszédökben,

elmondá neki szándékát. Ez nagy örömmel vette a hírt,

kéré, hogy a mit már e célra gyűjtött, névszerint készen

álló előbeszédét láttatná vele, de vétetnék be a társaságba

Bacsányi is, ki, Kassán lakván, nem mellőzhető. Fájt Ka-

zinczynak a feltétel : — Bacsányi az vala, ki fiatalsága da

cára a legtűrhetetlenebb gőggel sérte mindenkit, ki magát

neki meg nem adá, s Barótival csak azért vala jól, mert ez

magát általa meg hagyá nyergeltctni — és Kazinczy ki-

mondá, hogy személyes idegenségekről, midőn a köz ügy

forog szóban, emlékezni nem szabad, és Bacsányi darabjait

is úgy kész elfogadni, mintha vele barátságban élne. Baróti

tüzelé, mire szükség sem vala, írna haladék nélkül Ráday-

nak, hívná meg társaságokba, s kérne tőle dolgozásokat.

Nyílék az ajtó, s Bacsányi jött. Hallván a végzést, három

pontot tűz ki : az első negyedben csak a kassai három társ

jelenjen meg, Ráday és mások a többiben ; minden kérdést

a szavazatok többsége döntsön el ; a j rag hátráljon az y

előtt. Az utólsóra nézve fen kivánta tartatni Kazinczy kinek-

kinek saját meggyőződését : „tudományos dolgok eldönté

sét nem a voksok többségétől, hanem azok jobbságától

akarja felfüggesztve látni" ; az első pontban engede, a má

sodikat igazságosnak látá „hol mindnyájan szólhmk, s mind

nyájunk nevében szóllunk." Más nap az indítványozó fel

olvassa előszavát, s az némely változtatásokkal elfogadtatik.

Kazinczy néhány napi távollét után visszajő, s Baróti jelenti,

hogy Bacsányi az előbeszédet újra dolgozá, kitoldá. „Hiu

ságom nincs megbántva, monda, egyedűl azt jegyzem meg,

hogy, ha az előbeszédet nem én, hanem más valaki tette volna

fel, és az felolvastatván elfogadtatott volna, én a későbbi vál-

i.-,



toztatásokat is magával ezzel tétettem volna meg ; kivált ha

a gondolat is, hogy ily folyóirást adjunk, ezé volt volna."

Bacsányinak — folytatja a Pálya — minden felelete az

vala, hogy kettő több mint egy, a miről nem kételkedtem,

és hogy egynek kettő nem tartozik felelettel, a mit nem lát

tam által." Nem sokára olvashatni fogjuk a Kazinczy sza

batos, tárgyhoz szóló, és szép kerekdedségű előszavát mun

kái készülő kiadásában, s azt fogjuk kérdezni: szükséges

volt-e Bacsányinak azt, áradozó, oda nem tartozó cruditió-

val és számos jegyzetekkel terhelt, hosszas „Bévezetéssé"

kiszélesítenie? Kazinczy törte, s kiadó után látott. Megin

dúlt az eddiginél sürűbb levelezése Ráday Gedeonnal, kit

társúl megkíván, munkák, nyomtató s felügyelés végett

megkerese. A tiszteletre méltó öreg, ki sokat tervezett, kez

dett, kisérlett életében, de kivitelre a szükséges erélyt nél-

külözé : bár maga is rég szándékozék a német „Allg. deutsche

Bibliothek" mintájára egy folyóirást alapítani, szívesen ke

zet nyújtott 3S) ; meg lőnek általa, bár siker nélkül, kínálva

valamennyi pesti könyvárasok : Landerer, Weingand, Lett-

ner, míg végre Trattncr Mátyás vállalá fel közös költség

gel, s ekkép megindúla végre a „Magyar Muzeum"

nyomatása juliusban 1788. Ráday folytonos s közvetlen fel

ügyelése és Földi Jánosnak, ki akkor Pesten épen az or-

vostudori koszorú elnyerésére készüle, javítnoksága mellett.

Kazinczy, úgy látszik csak az első negyed szerkeszté

sébe folyt be: Bacsányi hatalmaskodásai elkedvetleníték:

„nem látám, úgymond, magamhoz illőnek ily társaságban

állani, s magamat minden lárma, sőt minden búcsú nélkül

elvontam. Azután is segélém a kassai Muzeumot dolgozása

immal, s látván, hogy némely darabjaimat nem okok, hanem

kéj veti meg, magam kezdém kiadni Orpheusomat"39).

Kazinczy adalékai két könyvbirálatból s költői, ere-  



 

deti és fordított, darabokból állottak. Emezek közt volt a

Messziásból négy töredék költői prózában40), Young első

Ejtszakájának kezdete „szorossan az anglus szerint" ötös

jámbusokban41), és Gessner Éjtszakája42) ; a két bh'álat tár-

gya a Gelei József Ifj. Robinzona és Barcafalvi Siegwartja

4a) : mindkettő példánya a méltányos itészeti hangnak, s teli

sok a nyclvbeli előadásra vonatkozó finom és helyes észre

vétellel. Figyelmessé teszi őket azon í-zabatosság fontossá

gára, melylyel az eredetinek gondolatait visszaadni kell; a

szószerinti és idegen zamatú fordulatok, a közéleti aljas ki-

fej ezésekkel élés helytelenségére ott, hol azok nem jellem

zés okáért állanak: „Az ilyen populáris szóllásokkal való

élést egyátaljában illetlennek nem tarthatni ; sőt inkább a

komikus munkákban, a milyen péld. prof. Simai Kristófnak

a „Ravaszsága," tüzet ád és életet az egész munkának: de

ki hallgathatja ezeket a Robinzonban, egy tanult és gyer

mekeinek előmenetelén szorgalmatoskodó atya szájából?";

a beszédnek a körülményekhez alkalmazására (az apte di-

cere-re): „Robinzon, minden emberi társaságon kivül lakván

egynehány esztendők ólta a szigetben, egykor anyja után

esdeklik, s így kiált fel: szerelmes drága asszonyanyám!

Esmér-e a felhevűlt, elragadtatott phantasia ilyen haszon

talan piperét ? nem így kiált-é inkább fel : édes anyám !

édes jó anyám!" ; a következetlenségekre a képben; a sza

vak festői elhelyezésére, a jó hangzásra, a pleonasmusokra,

és Barcafalvi ellenében a helytelen újításokra. Itt négy sza

bályt állít fel:" 1. „hogy az újonnan talált szó, azt, amit

jelenteni akar, alkalmasint kinyomja," a milyek péld. a

szörnyeteg, aviszhang; 2. „hogy bizonyos gyökértől jöj

jön" ; 3. „hogy magyar hangzású légyen és a nyelvnek

analogiájához alkalmaztassék" ; 4. „hogy az ilyenek félén

ken és igen ritkán hordattassanak elő : Audacia sumpta pu



denter ; ide tartozik már az, hogy az olyan dolgokat, a me

lyek magyar nevezeteket szorossan nem kívánnak, megszo

kott nevezetek alatt hagyjuk meg." Más, u. mond, ha phi-

losophiai, orvosi, physikai, mathematikai munkákban egybe

halmozódnak az új szók, s más ha regényben, és közéleti

tárgyak körül. — Mind ez intések, melyek részint széptani

és grammatikai elveken alapszanak, részint, mint nyelv

újítási negyedik törvénye, a mérsékleté, a korra és olva

sókra tekintve a gyakorlati érdeket tartja szem előtt: nem

csak a kéz alatti munkákra, hanem az egyelemes akkori iro

dalomra szóltak ; s e korszerüség vívá ki a két bírálatnak

azon figyelmet és tekintetet, melylyel az országosan fogad

tatott. De nekünk azon mívelt módot is ki kell emelnünk

bennök, mely nem csak a formától erőt, hanem a szerző

szép érzésétől melegséget is kölcsönze, s ha utóbb, midőn a

kritikát, többen, sokan, s részben avatotton is kezelék, kö-

vettetik: mennyivel több sikert fogott volna előidézni, a

gyógyszer keserű íze nélkiil.

 



 

NYOLCADIK FEJEZET.

A Bacsányi miatt való elkedvetlened.és jókorán szülte meg

egy iij, még pedig havi, folyóirat eszméjét Kazinczyban.

Már 1789. elején, midőn a Muzeumnak csak második ne

gyede ment sajtó alá, közlé Dr. Földi Jánossal, ki azalatt

Szatmárra tette át lakását, az „Orpheus" előrajzát, mely

nek címe még akkor „A Litcrátor" akara lenni, jeléűl,

hogy Kazinczy közvetlenűl nem annyira a csupán olvasó,

hanem, s főbbleg, az író közönséget kivánta szem előtt tar

tani, úgy hivén, hogy mindenek előtt az irói kart kell ké

pezni, s általa az olvasókat. A fő kérdések, melyek körűl

leendő társaival szükségesnek tartá az egyetértést, a gram

matika, az orthographia, a prozodia, a poetika, a stíl, a mű

fordítás elvei voltak. Ezek felett élénk levelezést kezdett

Dayka, Horváth Ádám, Földi, Szentgyörgyi István, Kovács

Ferenc, Endrődy Jánossal : Dayka és Földi rendszeres he-

lyesirástant is dolgoztak, ez poetikát, a társak egymás közt

is eszméket cseréltek, Szentgyörgyi megijedve a komáromi

társaság ízetlen irásmódjától, „a régi" mellett kivánt marad

ni — de melyik régi vala az, ha nem a boldog elvtelenség

és tarkaság —, Endrödy a leendő tudós társaságot gon
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dolta szabályadó hatalommal felruházandónak , Földinek

a Dayka irásmódja „pápista magyarság" vala, íí az Or-

pheus társaságát csupa reformátusokból akarta felállítva

látni, melyet Kazinczy, minden felekezetekből összealkotva,

forma szerinti magán társasággá szerveztetni , s bizonyos

alappal elláttatni óhajtott volna, s ez iránt a haza némely

előkelő fiaival levelezett is, mint hg Batthányi Lajossal, gr.

Széchenyi Ferenccel, kiknek elseje azt viszont az akademia

kérdésének eldőléseig vélte elhalasztandónak. Látván tehát

Kazinczy a nehézségeket, követve Ráday tanácsát („ne ke

ressen ebben sok segédtársakat, a kik gyakran az igaz

szándékot inkább megzavarják, mint segítik": 1789. decemb.

12.) röglön belé vágott, Landererrcl végzett, s 1790. febru

árban az első havi fűzet mái* sajtó alatt volt.

Az Orpheus, mint bévezetése mondja is, középhelyet

foglalt a M. Muzeum közt, mely „egyedűl a nyelv és poesis

csínosításán törekedett mindekkoráig," és Péczeli Minde

nes Gyűjteménye közt, melyben „a komáromi társak min

dennek adnak helyt, valami csak tárgya a tudhatásnak."

Előrajza szerint tárgyai: „a józan gondolkozás, az igazabb

ízlés és nyelv tökéletesítése, hová leginkább a poesis tar

tozik, s a magyar történetek", mely nevezet alatt nem ma

gát a históriát kivánta a kiadó érteni, „hanem mind azt,

valami a nemzetnek történeteit, charakterét, gazdagságát,

ciüturáját illeti, s magunkat magunkkal esmértethet. " Ha e

havi iratot — mely részint Kazinczy hivatalos elfoglalta-

tásai és gyakor utai, részint az év fontos eseményei, bande

rium, országgyülés, játékszín, majd az ő hivatalvesztése

utáni bécsi útja, és végre Landerer képtelen lanyhasága

folytán, szinte két év alatt csak a nyolcadik fűzetig halad

hatott (az utolsó 1791. sept. jött ki) — ha, mondom, azt

korához merjük, t. i. a segédkező irói erők, a tudományos
 



állás, és fenforgó szükségekhez: azt nem lehet nem fon

tosnak elismernünk. Kazinczy bátor volt abban oly igazsá

gokat érinteni — a kifejtés a könyvvizsgálat akkori állásá

ban lehetetlen volt volna — melyek, igen is, józan gondol

kozás ébresztésére alkalmasak voltak : az igaz felvilágoso

dást, vallási tűrelmet, a vallás körűli babona eltávoztatását ;

a lélek halhatatlansága körűli hit kérdését ; közlött ismere

teket a törvényhozás politikájából ; polgári beszédeket a ha

zafiúi lélek táplálására ; „Utazásai"ban, igénytelen nekrológ

jaiban jellemvázlatokat, melyeket nem csak a szellemes elő

adás, hanem az erkölcsi és hazafiúi irány is becsesekké te-

szcn; a korra, s kezdetben a bekövetkező országgyülésre ki

vánván hatni, terjeszti a korona visszajövetelére, a magyar

nyelv felvételére megjelent szózatokat, széltiben hintegeti a

buzdító eszméket a nyelv terjesztése és mívelé-se ügyében,

s megpendíti a magyar színészetnek százados álmából fel

ébresztését. A „történeti" szakban, a mit t. i. ő nevez annak,

nem talált egy segítőt sem: de mennyi önismereti eszme

mag van „Utazásai "ban letéve! A grammatikai rovatban

meglepetésünkre nem találjuk felvéve, mint várható vala,

barátjai leveleit vagy leveleik kivonatait, melyekben, kivált

a Földiéiben, ki akkor a bécsi jutalomra versenyzett, sok

életrevaló nézet volt letéve. De Földi rigorista vala a nyelv

tanban : Kazinczynak a jó is csak úgy kellett ha egyszers

mind szép is ; rigorista a poetikában, s feddette őt, hogy a

mértéktanban az engedékenyebb Rádayval tartott ; a fordí

tásban pedig a szoros áttétel vítatója, mely inkább a szót

mint a színt tartá szem előtt: ez ellentételek lehettek okai,

hogy Kazinczy annak inkább józan verseit, melyektől nem

tartott, vette fel, mint józan állításait, melyek neki gyakran

alkalmatlanok valának. S így e tért maga tölté be elszórt

grammatikai jegyzéseivel, melyek közt azonban voltak, mik

tfQQr Se*
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helyes nézetek fejlésére hatottak. A nyelvet tekintve tehát

itt is inkább az egyszerűen szép, nemes, és lelkes stíl pél

dányait, mintsem elméleti fejtegetéseket lehet kiemelnem,

de melyek annál fontosabbak valának, hogy már nem csak

szépirodalmi, hanem tudományos és gyakorlati körben is

mozogtak. A többször említett „Utazások" némely részei a

gróf Sztárayné, Baróti, Bacsányi —, nekrológjaiban a Pa-

lásthy, Orczy, több-kevesebb vonással kivitt körrajzaik a

legszerencsésbek mellett megállanak, miket sokkal utóbb

Pályájában adott. Elmélkedése a lélek halhatatlanságáról

francia könnyüséggel és fénynyel kezeli a kényes tárgyat.

Vitatkozásai pedánsság nélküliek, a legszebb tónusban. Csak

mellesleg oda vetett széptani érintései bővebb kivitelt érde

meltek volna; itt csak akkor már teljes öntudatra fejlett íz

lésének jelzése végett emelem ki : mint nem szereté Bárcán

a német kertész zsinórmértékét, Kassán a városház aranyos

homlokzatát s fonadékos oszlopait, mint ajánlja Lessing

meséit, melyek „a magok nemekben és azok előtt, a kik a

simplex nagyot (a simplexnek még nem birtuk nevét, mert

fogalmát sem), mely a régi görögök munkáit az újabbaké-

tól oly igen különbözteti, a haszontalan s gyermeki cifra

ságnál feljebb becsülni tudják, valóságos remekek." Egy

enunciátumát a fordítás elvéről csak alkalmilag találunk

odavetve. A főcancellár gr. Pálffy Károly francia levelét

Péczelihez magyarúl is közli úgy, „a mint gondoltam,

mondja egy jegyzés, hogy maga írta volna nemzetünknek

elsője, ha magyarúl íit volna ; mert az én szememben az a

helyes, okos és újaz fordítás" (I. 13.): a mit nehezen kívánt

szépművekre is értetni azok után, miket feljebb a Bácsmegyei

előszavából az „artistai" fordításról idéztem. A költői rész

ben végre saját dolgozatain kivül legbecsesbek a Dayka

darabjai, s tanulságosak a technikára nézve Ráday számos
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adalékai, ki azonfelül jegyzéseiben sok nálunk új és eszmél-

tető ismereteket mondott el. — A Landerer késedelmei, a

megtagadott postaképesség, melynél fogva minden fűzetet kü

lön kelle árúlni, sj Kazinczynak már akkor Regmccre vissza

vonúlása, szinte lehetetlenné tevék ezen addig leglelkesebb

folyóirat folytatását; s így azt a nyolcadik füzettel 1791.

végén, bár folytató szándékkal, félben hagyta.

Egy más vállalata kevesbbé volt szerencsés. Főleg a

nők kedvéért, a francia és német almanachok módjára, s

még 1790-re44), szerkeszte egy verses gyűjteményt „Heli

koni Virágok" cúne alatt. Az az utóbbi pár évben meg

jelent költői darabok anthologiája volt inkább, mint új ada

lékok fűzére. Kiadója Weber Komáromban nyomtatá, és

nyolcadrétben nem zsebkönyv-alakban, s bár a szokottnál

csínosabban , de oly későn fogva belé , hogy célszerűnek

látszott azt 1 79 l-re címezni. Mindenek felett e kötetben mu

tatja lyrai költészetünk, akkori szegénységét. Néhány jeles,

több középszeru, sőt némi jelentéktelen is, bár a legjobb

nevek nem hiányzának benne45). Vevője kevés, s Weber az

1792-re kész kéziratot nyomatlanúl hagyta46).

Mielőtt a bekövetkezett mozgalmas időre mennék ál

tal, emlékeznem kell egy betegségről, mely Kazinczyt még

be nem töltött harmincadik évében a sír széléig vitte. 1789.

május utolsóján Szepesből visszatérvén , ideglázba esett.

Kassának még most is emlegetett híres és emberszerető or

vosa Viczaynak nappali és éjjeli gondjai, a nála virrasztó

édesanya ápolásai dacára napról napra enyészék a gyógyu

lás reménye: junius 19-dikén lemondanak életéről végkép,

a jó Baróti miséjébe, Kovács István ref. pred., 20-án va

sárnap lévén, köz könyörgésébe foglalja őt, Kassa holt

nak hirdeti, az irodalom emberei szerte az országban mint

elhúnytat siratják, s a sebész, ki azon éjjel az utolsó szert,



rendeletből, de meggyőződés nélkül, alkalmazá, midőn reg

gel újra hivatnék, meglepetve kérdezi : Tehát nem halt meg ?

A szer hatott : a szerencsés fordulat beállott. A kornak nem

egy fanaticusa vala még. A betegnek ismerve volt felvilá

gosodott, bár erkölcsös, gondolkodása, s vallási tűrelme, s

a tiszteletes úr úgy hivé hogy a haldoklóért így kelle kö-

nyörgenie : „Vagyon, Uram, ezen mi gyülekezetünkben

egy úri renden lévő betegünk. Ez, Uram, egészséges korá

ban a haszontalan gondolatok szélveszétől hányattatván,

Tégedet megismérni nem akart : adjad hogy . . . most ismer

jen meg, és..!" A superintendens conventben dorgálta meg

a túlbuzgót, kinyilatkoztatta hogy ismeri a betegnek egész

gondolkozását, s adja isten hogy mindennek annyi reli-

giója legyen47) ; Kazinczy pedig jámbor mosolylyal írja Pá

lyájában: „Ifju erőm s a kassai predikátor könyörgése a

templomban, megtartott"48). De az örvendező levelek s az

újjá szülöttet üdvezlő versezetek mutaták, mennyi tiszteletet

és reményt kötöttek minden jók, életéhez.
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KILENCEDIK FEJEZET.

0rpheus s a quasi-almanach, mint Kazinczy maga nevezi,

bévitt bennünket 1791-be, honnan ismét vissza kell tér

nünk az ezt megelőzött évbe. Még mielőtt II. Józsefnek ja

nuár 28. aláírt halhatatlan rendelete kiadaték, a nemzeti

élet minden téren éreztette teljes öntudatra ébredtét; sehol

nem melegebben mint a katholikus alsó papságnál s a pap

növeldékben, melyek közől a pozsonyinak buzgósága histo

riai jelentéküvé vált. A megyék gyülésein a magyar nyelv

kezdett ismét zengeni, a régi viselet, a felső ajak férfiúi dí

szével együtt szerte az országban ismét látható lett, a nők

is a francia-német öltözetet az ősivel cserélték fel ; s Péczeli

József emlékezetes buzgósággal és megszűnés nélkül küz

dött heti lapjaiban a nemzeti nyelvnek nem egyedűl az élő

tárgyalások és megyék-közötti közlekedésben, hanem a tör

vénykezés és hivatalkodás minden nemeiben is a deák he

lyébe felvételéért, melyet e téren számos megyékkel egye

dűl azon megmagyarázható aggodalom sürgettetett, hogy

ily újítás a régi alkotmányt compromittálhatná. Fokozta a

köz lelkesedést a szent koronának a hazába visszaérkezése.

Megindító azonjeleneteknek csak emlékezetök is, melyek egy



mást a bécs-budai úton váltogatták. A Duna két mellékéről

egy új népvándorlás tartott a szent ereklye felé, határról

határra öszves lakosságok kísérték azt, a nemesség fényes

készületű öltözeteiben s paripáin, a papság ornátusban, egy

házi zászlók alatt s a szentség elővitelével vezeté a könnyező

sokaságot, s Budapest mindenről megfeledkezett : csak arról

nem, hogy magyarnak érezze magát. Ez vala igazán a nem

zeti föltámadás diadalnapja. Mintha egy mennyei ébresztő

nemtő szállt volna le : új szellem terjede el az öszves hazá

ban ; a József institűtiói egyszerre tettleg leroskadtak , or

ganumaik széltében lelépének.

Martius elsején, épen midőn Abaújnak királyi alispánja

Fáy Ágoston is letevé kormányát Kassán, a köz gyűlésben

felkiált Kazinczy: a császár megholt! s olvassa az újság

gyászsorait. Olyan volt akkor hazánkban a közlekedés álla-

potja, hogy a fejdelem halálának híre csak nyolcad napra

érkezék a felföld fővárosába ; s épen azon percben hozá

Kazinczy írnoka neki a gyűlés közben megérkezett postá

ról a nyomtatványt, mikor azt senki nem várta. „Józsefnek

érdemlett dicsérete az — veti ehez Kazinczy, Pályájában,

szintoly őszintén mint valóan — a mi lovagszobra kövén

áll: „Saluti publicae vixit, non diu, sed totus". Feláldozá

magát nagy ideáinak ; a jót szívesebben senki nem akar

hatja— Nagy volt, de szerencsétlen". A nemzeti mozga

lom folytatta hatalmas irányát, részleteit a historia beszélli.

Abaúj, mint egyéb megyék, banderiumát küldé Budára a

korona tiszteleti őrzésére, s Kazinczy, annak tagja, az imént

oly csendes fővárost olyannak találta, mint egy győzedel

mes hadi tábort. Május 22. álla először őrt a szent küszöb

ajtajánál, s itt fogant meg lelkében, s majd az őrszoba asz

talán, a királyi vár fedele alatt írá meg Prónay Lászlóhoz

intézett ama híres — nem levelét, hanem — dithyrambját,
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mclylyel Hamletjét a nemzeti átalakúlás e forró barátjának

ajánlá49):

„Édes álom-e, vagy valóság, a mit látok ? — Budának utcáin nem az

az elasszonyosodott, clpuhúlt nép tolong, melyet meg tavaly nappal/ >l, alatt,

levont süvegekkel, feltornyozott hajjal, tarka strimflibcn láttam sétálgatni l

Hazám anyavárosában nem hallom többé úgy, mint ezelőtt még kevéssel, csak

annak a nemzetnek mormogását, a mely iránt hamilkari idegenséget igye

keztek belénk önteni hanyatlásunkat előre látott atyáink, íme, közelítő lóko-

pogást hallok ; a lobogó kalpag, a sugár kolesagtoll, az idegen szabású hosz-

Bzas tóga helyett feloltött katonás ságum, a csillámló széles kard, s tarsolya

in visszanyert koronánk képe, vagy az őr bagoly, a tárogató síp keserves em

lékezetű hangja, a kardcsörtetés, az ágaskodó lovak nycrítése Hazám

nak kegyelmes istenségei ! mi ez ? ily hirtelen, ily véletlenül ? — Látom, lá

tom, kijózanodtunk részegültségünkből, s érezzük, hogy az aqua tofana, mcly

lyel némely boldogtalan udvari tanácsos még elfelejthetetleu kegycsségü asz-

szonvuuk, II. Mária, uralkodása alatt itatott, azt a tüzet, a melyet ők vesze

delmesnek tartottak, és a melylyel mi — mi, egy maroknyi nép ! — Máriának

igazgatására ajánlt hazánkat és egész atyai örökségét annyi hatalmas ellen

kezők kezéből Europának bámulására kiragadtuk, el nem olthatta. Látom,

hogy hazánkban sok viszontagságaink után végre feltaláltuk hazánkat : hogy

•. . . íme férfiaiuk s asszonyaink elhányták a kölcsönzött öltözetet ; elállottak

a káros idegen szokásoktól ; most már, nem úgy mint ezelőtt kevéssel, gyö

nyörködve beszéllnek azon a nyelven, a melyen Etele és Etelka beszéllt, s

nemes elpirúlással vallják meg, hogy mcgcsalódtak, midőn megromlott ízlé

sek ennél a kedves hangzásúnál szebbnek tartotta azt a döröngö zordon

nyelvet, a mely semmire sem alkalmatosabb a ... hideg parancsolásnál. — 0

ne háborítsa fel senki boldog elragadtatásomat hideg, fagyos okoskodásaival ;

engedjen szabad folyamatot boldog örvendezésemnek, 8 gyúlaszsza példám

után szívét annak érzésére, a mit szívem érez ! Tudom én . . . hogy ezek a

külső jelenségek nem csalhatatlan jelei annak, a mit mutatnak : de ki ne fa-

kadozzon örömsikoltozásra, midőn elroncsolt, eltaposott nemzetünk ismét

felemeli a porból fejét, és visszavévén nyelvét, ruháját és szokásait, az lesz,

a miről ezelőtt fél esztendővel a gyenge hit álmodni sem bátorkodott : egy

szabad nemzet — egy tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával bíró nemzet,

— egy oly nemzet, melynek minden tagja fegyvert viselni született, és kész

óltalmazója hazájának és királyának".

„Győztünk ! s most látjuk, hogy, ha bár a borongós időkben rettegé



sünk nem vala is gyáva elesüggedés, csakugyan haszontalan kérésekkel ter

heltük az egeket, minekelőtte a mérték megtölt, hogy szűnjenek

meg csapkodni. Javunkra vált megaláztatásunk. A kiállott veszedelmek ta

nítottak meg bennünket, hogy az egyenetlenség, versengés, a külföldi asszo

nyok, öltözet és szokás, a spártai mértékletességtől . . . való eltávozás oly

közeluyire ragadta végső elpusztúlásához hazánkat, hogy még neve eltörlé

sétől is méltán retteghetett. Ezek a szomorú emlékezetű idők tanítottak meg

bennünket arra, hogy nyelvünk megtartása s elterjesztése nélkül hazánkban

is mindég idegenek leszünk .... sot egyedül ezeknek köszönhetjük azt, hogy

hazai literatúránk a német nyelv terjesztgetése által vetélkedésre ingerel

tetvén, kevés idő alatt segítség nélkül is arra a magasságra lépett, a melyre

különben fél század kivántatott volna".

„Most, most midőn ezeket önnön veszedelmünk által tanultuk meg ; —

most midőn a hazafiúi hűség lelke mindenfelé fú . . . midőn Títusunk koro

názására s boldogságunk felállítására az ország nagyai Budán öszvegyülc-

kezve lesznek ; — most kezd bennem újra éledni az a remény, hogy nyel

vünket . . . köz dolgaink folytatására fordítjuk ; és közelebbről az , hogy

az országgyűlése alatt M cipomen ének és Thaliának

magyar templomot szentelünk u

Nem helyen kivül állanak e hosszabb kivonatok itt,

hol ama hatalmas ébredést említenünk kellett, hol Kazinczy

tripudiátióját — a nemzet tripudiátióját — legszerencsésben

csak saját ecsetével festhettük. S itt találjuk, s egykorúlag

azOrpheusban kifejezve azon óhajtást, hogy az országgyűlé

sének együttléte használtassék fel a magyar színészet meg

alkotására is. Egész munkásságát azért most egy, az íz

lést nemesítő repertorium megteremtése foglalkodtatá. Ere

deti darabok írásáról, hol a szükség sokat, és rögtön, ki-

vánt, az elmék pedig erre el nem valának készűlve, szó nem

lehetett: külföldi jeles művekhez kelle tehát fordúlni, s ek

kor készíté a Shakespeare Hamletiét „úgy a mint az a mi

játszószíneinkre léphet", tehát a Schröder átdolgozása sze

rint, s egymás után Goethe SztellájÁt, Lessing Miss Sáráját,

világot, melyekre még visszatérek.



Galotti Emiliáj&t, Gotter Medcáföt, Shakespeare Macbeth-

jét Bürger után ; fordíttatá Goethe Clavígóját, Schiller Fies-

cóját, s hogy a színköltészet szeretetét az öszves közönség

ben elterjeszsze, kezdé meg egy „Külföldi Játszószín11 kia

dását Hamlettel, s nem egyedűl az idő rövidsége miatt pró

zában, hanem kétségkivül azon egy versalaknak, mely ak

kor nálunk a drámában alkalmaztaték, az alexandrínnek,

drámaitlansága és színszeríítlensége miatt is. Ez a tekintet

bírta a németeknél Lessinget, Engelt és követőiket arra,

hogy a verset a drámához nem illőnek vítatnák ; ez, és ak

kor még csak leendő szinészeink tekintete, kik elég vala ha

a prózát helyesen szavalni képesek, Kazinczyt arra, hogy a

versekben áttett francia tragoediáknak is prózába átöntését

javasolá50). Egyedűl a Hamletbe iktatott színi jelenetet,

mint drámát a drámában, szólaltatta meg versben ő is, még

pedig azért hogy az a dráma folyamatjából kellőleg kivál

jék, és ép ezért alexandrínekben, de olyakban, melyeknél

szebb és könnyebb folyásúakat eladdig ugyan nem olvastunk.

Kazinczy Hamletjét mai nap, midőn Shakespearrel már oly

szorosan megismerkedtünk, midőn nem egy darabját meg

lehetősen, többeket jelesen fordítva bírunk, s nem csak

nyelvünk és technikánk a drámai jámbust oly jól búja meg

— akkor az utóbbi még fel sem volt találva — hanem ahoz

a közönség is bizonyos pontig hozzá nevelkedett : ma e

prózai Hamlet erőtlennek, nem mindenütt elég drámailag

nyelvezettnek fog tetszeni. A maga idejében az mestermű

volt a gondolatok visszaadása s a Kazinczy mindenütt ne

mes, emelkedett, numerosus nyelvénél fogva: mit legin

kább az akkori színi nyelvvel összevetés éreztet. Az olvasó

közönség részvétlensége, s utóbb Endrődy és Boér hasonló

színmű-gyűjteményeik elakasztották Kazinczyénak folyta

tását, s így csak Sztella és Lanassza láttak kevéssel utóbb



 

A magyar színészet eszméje— a nyelv, az irodalom, az

akademia eszméjével rokon — el kezdé most foglalni az el

méket. Voltak buzgó barátjai az utóbbiaknak, kik azokat

támogatva üdvözlették, s kiknek a játékszín is kedves mu

latság vala, de azt, hogy a magyar űzzön „komédiát", a

nemzet méltóságával össze nem tudák fértetni. E balitélet

nehezítette a dolgot, de hála az elfogulatlanabb és tovább

látó rész buzgóságának : meg nem bírta többé akadályozni.

Juniusban megnyílt Budán az országgyűlése , egy magyar

játékszín létesülése a zöld asztalnál is elismeréssel emleget-

tetett, a hon- és műszerető fiatalság-, sőt nők között is, je

lentkeztek, kik a pályára magokat elszánták, báró Prónay

László, a csanádi főispán, megajánlá a költséget és díj t, ha

Hamletet a színpadra hozzák , s Kazinczy buzgósága any-

nyira ment, hogy, szükség esetében, maga is ajánlkozék

Hamletben fellépni51). Színészek és műbarátok nagyollák a

feladást kezdetnek, de Kazinczy, Pászthorynak ama, nem

általában, de ott a hol erő van, igen is helyes elvéből in

dúlva itt is : „mindenkor a nehezet kell keresnünk, mert az

ügy lesz végre nekünk is könnyű" : azzal álla elő, hogy es

senek egyszer át Hamleten, és lesz színész Sztellához, Cla-

vigóhoz, Miss Sárához, s a Racine és Voltaire darabjaihoz

— mert ő ilyekből ohajtá a magyar színkészletet összeál-

líttatni, hogy a pocsis és széperkölcs iskolájaúl szolgáljon.

De mint látni fogjuk, e nézet nem győzött. Azalatt a színre

ajánlkozók szükséges száma együtt vala, sept. 21. élőkre

állt b. Ráday Pál, a koronaőr Gedeon fia s Gedeon a költő

unokája, gyenge kora óta szenvedelmes barátja a játékszín

nek, és szövetkezve e végre Kazinczyval, szervezé az első

társaságot, melynek legtevékenycbb tagja Kelemen László,

a legjelentékenyebb színi talentom pedig Moor Anna vol

tak. Míg e zsenge társaság tanula és gyakorlá magát, Ka



zinczy a budai és pesti városi német színházak bérlőjénél

igyekezett a felléphetés engedelmét kieszközölni. Az idegen

kedés és féltékenység azonban legyőzhetetlen akadályokat

gördíte a szándék elibe, s mielőtt Kazinczy faradozásai si

kert érhetének 52), ő hivatalos viszonyai által haza hivatván

(oct. 1790), ez űgybe többé be nem folyhatott. Mily küz

delmek gyümölcse lön— dacára az országos rendek jelenlé

tének, Pest vármegye közbenjárásának, s a helytartó-tanács

engedelem-adásának — Budapesten, s majd Pozsonyban né

hány magyar előadásnak ez évben létesülhetésc : annak hi

hetetlen és kebellázító részleteit Endrődy János jegyzette fel

„a magyar játékszín történetében." De az alap meg vala

vetve*, s a magyar színészet élt, s él e mai napig.

17
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TIZEDIK FEJEZET.

Az úgy nevezett „norma" , botrányköve minden feleke

zetnek a maga német nyelvével és közös iskoláival, eltöröl

tetett. Ennek folytán visszanyerék a protestánsok tettleg

tanintézeteik körűli autonómiájokat , a katholikusokénak

igazgatásától pedig a protestáns kormányzók elmozdíttat-

tak. így b. Prónay Gábor, Vay István, és Kazinczy Ferenc;

egy évi fizetés és első nyílással hasonló tekintetű hivatal

megigérése mellett. A helytartó-tanács intézvényét 1791. apr.

elsejéről 1 1 -kén vette Kazinczy. „A gr. Török embere nem

mondá mit lelendek a levélben, s látni akará, miként ros-

kadok össze a meg sem álmodott hírre. Kért, olvasnám

meg. Megolvastam, s azt felelém neki, hogy a levéltárt hol

nap áltadom. Láttam mely kedves hívatalt vesztek, de azt

is láttam hogy kis lélekkel tűrni a mit kell, hozzám nem

illik. Feltevém magamban hogy szolgálni többé nem fogok",

így maga53). De anyja és atyai barátja Kazinczy András

sürgeték, menjen Bécsbe, szóljon a fejedelemmel: ott Swie-

ten és Pászthory, kiknek kegyeikkel annyit dicsekvék:

használja fel; s ő még május 7. indúlt. II. Leopold Pízá-

ban volt, s ez kedves okot ada a Bécsben maradásra. A
 



 

nyílt napokat a Belvederben töltötte, Friedrich bécsi költő

magán házakban mutatta be, hol képek és képgyűjtemények

voltak, s Artana műboltjában — hova kalpagos-kardosan

lépe be Hajnóczy József javaslatára , ki óhajtotta hogy

lássa az olasz mikép magyar ember is szeret ilyet (kiről u.

mond itt az hiszik, hogy emberhússal él) — Claude Lor-

rain, Vernet , Wouwermann utáni metszésekkel gazdagította

saját gyűjteményét. Öntetszéssel beszélli, mint csodálkozék

a műáros, hogy nem az aláirást nézé elébb, hanem a képet,

hogy nem név hanem érdem után vásáiia, s a legjavát szedé

ki darabjainak. „Hazámban még nincsenek képárosboltok,

felele a kereskedőnek, nincsen festők és szobrászok akade

miája, s nagyjainknak egyéb kell mint kép és rézmetszet.

Ne csudáld tehát, ha még most nem ott állunk, a hol a bé-

osiek. Eljön nekünk is az óra, mely Bécsnek ily későn tűnt

fel. Az én hazám pénzetlen ország, a szépmüvészség szere

tete pedig pénzzel jár". S Artaria kérte, hanem vesz is sem

mit, járna el boltjába ; s így módja lett végig forgathatni

mindent, a mi érdekelte. Ugyanaz a bécsi barát vezeté

Stunder dán képíró műteremébe is, kinek főleg izomzata

tetszvén meg neki, figyelemmel leste annak módját dolgo

zása közben ; sőt Stunder kérésére ült is neki, s az a fej,

mely e kötetet díszesíti, a Stunder egész alakot mutató nagy

képéből vétetett54), így töltek a bécsi napok műélvezetek,

tanulmányok és jó emberek között, midőn egy alkalmatlan

betegség, a sárgaság lepé meg, mely lelkét is levervén,

minden örömre, munkára alkalmatlanná tette úgy, hogy

angol mesterét is elldildé, mielőtt a folyamban kellőleg elő

haladt volna55). Lábadó félben levén, hihetőleg hazulról

jött ösztönözésre, van-Swietennél bejelenteté magát, de

nem kérni, hanem bucsút venni. „Színem, hangom mutat

ják, így szólítá meg volt elnökét, mennyire gyengíte el be



tegeskedésem. Nem bízom erőmhöz; engedje, hogy előa

dásomat papirosból olvashassam el." Elmondá mely szeren

csésnek érzé magát — hogy őalatta szolgálhata ; gondolko

zása, érzései egyeztek rendeléseivel. Hivatalba lépni többé

nincs kedve, egyedíü anyjának akaratját teljesíti hogy most

ide felj öve. Ez lévén így azon óra, melyben hozzá utolszor kö

zelíthet, kéri, fogadja el háláját kegyeinek minden bizonysága

iért ; és minthogy őtet nem előljárójának szerette nézni, hanem

atyjának ; ha talán szolgálata ideje alatt teve valamit a mi

jutalmat érdemelhetne, engedje, hogy kezét megcsókolhassa.

Tudom én, végzi be, néki és atyjának mit köszönhet az én

hazám is. Azon melegség, melylyel Kazinczy bucsúzott, fel

olvasztó a hidegnek látszó udvari ember fagyát, s öleléssel

és csókjaival viszonozta Kazinczy meleg hódolatát, s oly

hízelkedő szavakkal bocsátó el, melyeket ez szerénységé

ben fel nem jegyzett00).

A lábadás lassan haladt, s egy erdélyi orvos Kazinczy-

nak utazást ajánlott. Pestre ment le hajón, tíz napi múlatós

után Fejérvárra Virág Benedekhez, kivel ezóta a legszivé-

lycsebb levelezésben állott; Füredre Horváth Adámhoz, kit

két évvel azelőtt látogatott valameg Szántódon, innen ismét

Bécsbe: de azalatt a császár nem csak visszajött, hanem

már prágai megkoronáztatására késziilvén, senkit sem foga

dott. Helyette a koronaörökös, Ferenc főhg, hallgatta ki a

folyamodókat, s Kazinczy augustus 15. jelent meg előtte.

Kérésének tárgyát nem jegyezte fel, hogy siker nélkül, a

következés mutatta. Annál fontosb lett, sőt végzetteljessé, e

bécsi múlatósa azon ismeretségnél fogva, melybe Hajnóczy

Józseffel szövődött, kivel együttléteit a Pálya több szaka

szaiban érdekesen festi57). Visszautját' a bányavárosokon át

Radványnak ejté, hol három napot töltvén azon barátnéjá-

val, kit már ismerünk, september 10-dikén haza Regmecre



sietve, estve eléré S z é p h a l m o t, hol kastélya falai, jó anyja

szorgalmazása mellett, Bécsben léte alatt annyira emelked

tek már, hogy csak a tetőzet hiányzók58). Nyugtalan volt

meglátni, mennyire ment a munka, „s minden óhajtásom,

hogy minél elébb ide költözhessen!, s magamnak élhessek

boldog függetlenségben — írja Pályájában —. Mely örömök,

mely csapások várnak e falak közt rád! e gondolat rohana

rám, midőn a hold teljes fénye alatt legelsőben léptem be

itt pitvarom küszöbén. Tudtam, lesznek mind azok, mind ezek;

de sem egyikét sem másikát nem álmodám meg egész nagysá

gában. Azt homályba fedi szemeink előtt a bennünket sze

rető istenség. A jó elvesztené becsét ha öröminket előrelát

nánk, s ki ne kívánná hogy örök éj nyelje el, ha előre is

kellene viselnünk a rosszat, mely berniünket csalhatatlanúl

vár?"59).

Az építkezést majd megszakasztá a tél, melyet Kazin

czy a közel Alsó-Regmeccn, anyja házánál, hová még a múlt

évi junius 27. tette át állandó lakását, munkás nyúgalomban

tölte, míg II. Leopold meghalálozván, I. Ferenc Budára or

szággyűlést rendele. Májusban Kazinczy már fen volt, az

alsó táblánál mint b. Vécsey Ferenc követe foglalt helyet,

s boldog volt látni azon — nem szertartásokat, hanem —

szívemelő és lelkesítő scénákat egy tartaléktalan bizodalom-

mal népe közé lépő fejedelem és egy oly nemzet között,

melynél, mint a magyarnál, és főleg a magyarnál, a törvény

szerű hűség szív ügyeként jelenik meg. Ott volt Kazinczy

az első királyi ülésben a kir. előadások átadásánál, s oly kö

zel a királyné karzatához, hogy ennek olasz beszéllgetését

gróf Fekete Jánossal, a tábornok s francia és magyar köl

tővel, hallhatá; jelen, mikor a nádor és prímás együtt tevék

fel Ferenc fejére a koronát, átellenében a kir. széknek, mi

dőn az új felség a templomban szcntelt-vitézeket Ute, jelen

</^^ar



 

a capucinustéren, hol a hitet mondá, a királyi ebéden, hol a

szerencsés véletlen az új koronázottat szomszédja székéhez

hozá, kinek poharából itta a rendek egészségét. Mely mo

mentumok Annak, ki azokat reális és költői egész fontossá

guk és széps égökben lígy tudá érezni mint Kazinczy ! — Es

most gr. Teleki József, az ugocsai főispán, feje akkor a ma

gyar protestantismusnak, sürgette őt, hogy a budai kama

ránál megnyílt titoknoki helyet kérje. Meg kelle magát

adnia, és junius 17. megjelent a felség előteremében. .Vala

mikor előre készűlve szólott nagy helyeken, mint maga

vallja , mindig rosszabbúl szólott , mint reménylette ; ké

születlenűl mindig jól. Feltevé tehát magában, hogy csak

a küszöb előtt készűl, de ott az épen kilépett gr. Széchényi

Ferenc szólítá meg, elbeszéllé nápolyi utját, hol mint a

magyar nemzet követe járt ; el hogy Milánban Ferdinánd

főhg vele magyarúl szólott, s tőle megtudván miszerint

Gessner Idylljei magyarúl is megvannak, azokat magának

megküldetni kivánta; felszólítá hogy nyomasson eleikbe

ajánló levelet, s így adja át neki, Széchényinek — midőn

b. Orczy József, a költőnek költő fia, mint szolgálattevő

kamarás, Kazinczyt nevén szólítá. Készületlenűl lépett be :

de lelke egész melegével ajánlá szolgálatát a felségnek; ki,

fiatal kora dacára azon atyai jósággal és leereszkedő kegy

gyel, melylyel hosszú uralkodása sokkal későbbi éveiben is,

s még ha komoly és néha szigorú is, a szívekre oly kimond

hatatlan vonzó hatalmat tuda gyakorolni, elmondja hogy a

hely Hajnóczynak van szánva. Kazinczy úgy hivén, hogy

szabad köszönetet mondania oly kegyelemért is, mely egy

általa nagyra becsült barátot boldogít, a király, nem meleg

ség nélkül, e szavakkal bocsátja el: „Hogy megmutassam

Önnek, hogy ezeket a baráti érzéseket s ezt a kész lemon

dást becsülni tudom : nevezzen nekem más hivatalt, és meg-
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nyeri." S midőn a folyamodó mene: „Jőjön tíz esztendő

múlva, s elmondom, a mit nekem szólott." Teleki midőn

hírt vön, nagy örömmel mondá, hogy tudtára még szebb

kihallgatása senkinek nem volt; de Kazinczy repült az or

szágházába, hol az nap nagy tárgy vala szőnyegen; ott ta

lálkozik Hajnóczyval, elmondja a történteket, s amaz : „Min

dig hittem hogy barátom vagy, de annyit tőled sem vártam".

„Megszorítá jobbomat — így végzi elbeszéllését Kazinczy

— szívére szorított, s a barátság köztünk még hevesebb

lett — vesztemre!"60).

V^ör—



  

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

-azinczy oct. 17. 1790. ért haza a budai országgyülésről.

Még az nap költ ama nevezetes hirdetése, melyben a Mesz-

sziás első tíz énekével előfizetés mellett kínálja meg a

hazát. Elmondja hogy Gessner Idylljeiből ötvennél többet

vettmeg a kiadótól s osztott ki, Bácsmegyeiből kétszáz

hetvenet, Orpheust , sokaknak ingyen küldött, melyhez az

arcképeket saját költségein metszette ki, s a kiadótól (tisz

teletdíjúl) hat példányt kapott, Hamletből pedig, s az Aranka

„Julia Leveleiből Ovidiushoz", melyeket saját költségein

adott ki, mindeddig még egy ívnek az árát sem vette be :

oly korismertető adatok, mik Kazinczyt egyszersmind úgy

tüntetik föl, mint irodalmunknak akkor valódi áldozatos

bajnokát, sőt Msecenását is. De Messziásnak még oly nagy

lelkű kiadó sem találkozott, ki azokat hat példányéli kinyo

matta volna. Magyarországból hét, Erdélyből hetvenkét

előfizető jelentkezett ! s ö időközben elesvén, mint láttuk,

tekintélyes fizetésétől, ily csekély alappal meg nem indít

hatta azt. De munkássága azért folyt. Gessner mellett, kit

folytatott, ez évben az Első Hajőst is elkészítvén, s többi

munkáit folyvást simítgatván, Goethével foglalkodott , név



szerint Wertherrel küzde, melyet azonban nyelvünk akkor

még Kazinczy kezében sem bírt meg ; a Testvéreket ibrdítá le ;

majd Synopei Diogcncs Dialogusait Wielandból ; sőt részen

ként Schiller Don Carlos-Át ; dolgozá Szilágyi Samud életét

az Orpheus számára, melylyel egyáltaljában fel nem kivánt

hagyni60); 1791-ben újra Macbethet, mely azonban kevés

sel utóbb már ismét nem elégíté ki, azon megjegyzése sze

rint a kéziraton: „Vagy szerencsésebb újra-dolgozást, vagy

emésztő tüzet kíván, hogy így fordítóját el ne temesse61).

Egyébiránt az 1791. év, mint láttuk, hosszas távolléte miatt

a meddőbbek közé tartozott ; a Helikoni Virágok, melyek

ben a hozzá tanításért és tanácsért folyamodó Csokonait is

kivánta bevezetni62), mint láttuk, hajótörést szenvedtek ; az

Orpheus, melyben mind inkább megállapodó új orthogra-

phiáját szándékozott előterjeszteni63), s ebben a puszta C

védelmére kelni, melylyel ettől fogva élt, meg nem indúl

hatott, s gyümölcse egyedűl a Messziás folytatása lett, mely

nek első énekét jámbusokban is megkisértette. Ellenben

1792-ben Diogenest készítette sajtó alá, átdolgozta az

Aszalayval lefordíttatott Lcssing Meséit, úgy, hogy saját

munkájának tekinthetjük ; ezekhez dolgozta Hcrder szép

Pararnythionjait, és mely szépen ! továbbá : A vak Lantost

Wcber Vida előidőbeli regéi közől, és A természet oekono-

miáját Hollmann után64), de melyrmég 1795-ki újra-dolgo-

zásában is a philosophiai nyelv készületlenségét kiáltólag

mutatja. Fontos vala még is e kéziratban maradt dolgozat,

mert azon térre vezette őt vissza, melyen őt még Patakon

Szentgyörgyi Istvánnal, a philosoplmssal, találtuk. A lélek

mivolta iránti tájékozódás küzdelmei t. i. újra beállának :

anyag-e az, vagy csupa erő, s egyedűl az anyaghoz kötött

erő, vagy, ettől független, szellem, mely bennünk gondol

kodik? Ezen őt szépirodalmi munkálatai mellett is meg
 



szünés nélkül elfoglaló vizsgálat Hollmann által új gerjet és

táplálékot nyert, a miről még 1794-ben is különösen Szent

györgyivel és pápai tanító Horváth Józseffel folytatott leve

lezése65) tesz tanuságot. Az 1792-ki országgyülés alatt meg

újúlt színházi mozgalmak egy percre ismét a drámai térre

hívták. Miklós öcscse Gebler Ozmondjait fordítá le, s őt

kérte meg az átnézésre. Minden sor mutatja, hogy az Ferenc

által nem csakjavítva, de átöntve jutott Pestre. s követte azt

a maga részéről Lemierre Lana-sazája, szomorúj. 4 felvon.,

melynek előszavában mondja: „Színjátszóink rég ólta vár

nak tőlem oly darabot, mely annyi gyakorlottságot s készü

lést, mint Hamlet, Macbeth, s a Lessing két remekjei, nem

kiván. Teljesítem végre igéretemet...", és ajánlására erköl

csi irányát emeli ki, miután a színpadon „a gyönyörködte

tés nem cél, hanem eszköz", mi nem csak a kor uralkodó

nézete volt, hanem, mit azon időben, midőn a színnek még

soknemű ellenzői valának, hasznosnak látszhatott hirdetni,

s azt nem csak a nyelv és ízlés, hanem az erkölcs iskolája

gyanánt is tüntetni fel. Mind a két darab az Endrődy gyűj

teményében jelent meg66). A társadalmi kérdések, melyek

általános figyelemben részesűltek, mióta a párizsi nagy ese

mények a szellemekben nem kevesbbé, mint a polgári világ

ban ama nagy átváltozásokat hozák elő, Rousseaut véteték

vele elő újra, s a már egyszer általa megégetett „ Társasági

Szerzödés" két első könyvét újra lefordította. „Ez nem fog

világot látni — írja Kisnek jul. 27. 1793. — mert az idők

nem úgy folynak, hogy láthasson; de jó emberek manu-

scriptumban olvassák67). Elkészűlt Wieland Gráfiái két

első könyve68), és Metastasio Themistoklese is69), de világot

csak a tavali Diogenes (1794. jun. 13. elkobozva), Herder

és Lessing láthattak, és pedig saját költségein, finom rezek

kel, s az utóbbi Bécsben nyomatva oly csínnal, a milyennel
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előtte magyar könyv egy sem70). A következett év elején

még Sztella járúlt ezekhez, és A Vak Lantos, „regéje a haj

dani kornak", ez Rájnisnak, amaz, mint láttuk, Bárc/ay Fe

rencnek, ajánlva71). „Az volt igyekezetem Sztellában — írja

Kisnek, máj. 11. — hogy a nyelvnek energiát, pathószt, den

Ton der grossen Wclt, melyet azok, a kik — kongatnak ha

rangot — nem értenek, é&görgést adhassak. —A Vak Lan-

• tosban egy rembrandti fényben festett komor tableaut akar

tam festeni: azért hordtam belé a régi, elavúlt szókat". S

valóban, egy új világban érezzük itt magunkat. A Vak Lan

tosban ugyan nem fogunk a néhány szokatlan szóért ódon

színt találni, de igen az elbeszéllő előadás példányára, hol a

nyelv általános szépségén kivül e könnyűség, változatosság

és tárgyhoz-mérsékeltség az akkori egyszínűség mellett meg

lepő ; Sztellában pedig oly bevégzett, életszerű és jellem-

zetes, igazán drámai beszédet, milyenről a kornak sejtelme

sem volt. Erezték ezt a kevés választottak, de a nagy szám

csak a különösségeket, melyeket hogy ma csak a stúdium

érez ki, jele, hogy irodalmi nyelvünk vérébe mentek által.

Mondom, az észrevételecskék, s főleg Erdély és Debrecen

felől, már hallaták magokat, s Kazinczy még 1793-ban írja

Csokonainak : „En azon el nem akadok. A Phsedrus Illite-

ratum plausum. ... és Horatius Neque te ut miretur . . .

felbátorít, s csak arra vig> ázok, hogy Barcafalvi Szabó Dá

vid ne legyen belőlem" 7Í). S folytatta nyugalmasan mun

kálkodását, melynek még 1 7 94-ben a készek folytonos újra-

dolgozása és simítgatása mellett, Goethe Clavigója, Gess-

nertől Ábel halála, Molibre „két bohó játéka" : A kénytelen

házasság, és „Rigó Dávid, vagy a bot-csiuálta Doktor" lőnek

gyümölcsei73); ezek mellett az Orpheus folytatásához is új ké

születeket tevén ; s az egykorú irói kar legtöbbjeivel élénk

levelezést folytatván, mely már ekkor, őt, a falun, s a haza
 



 

középpontjától távol lakót, tettleg az irodalom fejévé tette.

Ugyanis, a kornak minden, a nyelvmivelési eszközöket, a

nyelv grammatikai, helyesírási, irodalmi és sesthetikai ügyeit

érdeklő kérdései az ő elágazott levelezése terén leltek megví

tatást, a kezdők buzdítást, tanácsot, pártolást nycrének általa,

a régibb munkások közt, kik rendszerint csekély összekötte

tésben éltek az új irodalmakkal, számtalan ismeretet, eszmét

terj eszte vagy tett figyelem tárgyává, s ez úton oly hathatósan

folyt be az irodalmi szellem megújúlására, s annak az európai

színvonal felé emelésére,mint aztmásutt folyóirások eszközlék.

Már itt tolakodik elénkbe azon kérdés : mint történhe

ték, hogy e férfiú, ki, valahányszor saját érzéseit szólaltatá

meg költeményeiben, saját nézeteit fejtegcté prózai cikkek-

bcn,mcsteri előszavaiban,tartalomdús leveleiben, melyek közt

már ez időből találunk remekeit az epistolographiának :

hogy bele nem fárada idegen s a legkülönneműbb példányok

másolásába, s nyelvét és stíljét ezeknek újra meg újra-dol-

go/ása által gondolá legsikeresben kiképezhetni? holott

minden nyelv, minden irodalom, a legmagasbat végre is csak

nagy becsű eredeti művek alkotása által éri el. — Előre

látta ő o kérdést, s reá, még 1826-ban, ekkép válaszolt:

„Ifjuságom azon nevezetes időszakba esett, midőn a

hosszú éj után virradni kezde nappalunk, s hőseink tündök

lése szikrát vetett lelkembe, Ráday pedig, Báróczy és Révai

gerjedő tüzemet lánggá is nevelék. Örömemet találáni erőm

gyakorlásában ; az ő szeretetök legfőbb boldogságom volt ;

égtem hogy nevem a későbbeket akként gyúlaszthassa, mint

engem korántabb megjelent embereinké."

„Készilletlen vala minden: lexikonunk szűk, szegény;

grammatikánk habzó, hijányos ; stilistikánk feszes, ügyet

len. Azt áhítám, hogy beszédem a külföld irőjitól szabad om

lóst tanulhasson el, és simaságot: a régiektől nemességet."



„Mint Cicero bána nyelvével, midőn erejét fordítások

által gyakorlá, s praetúrájáig görögűl dolgozgatá beszédeit ;

úgy kezdéni én is fordítani a mit megszereték yala, és ha

mit versben vagy prózában magamtól dolgozám, azon nép

nyelvére öntém által, melynek ízléséhez dolgozásom neme

tartozni látszott, így tisztábban tűne előmbe, a mi szemeim

előtt elsíklék vala, s elevenebben érzém, mi kíván simítást,

mi törlést. Ezt cselekvém a fordított író tündöklőbb helyei

nél is, visszaöntvén a maga nyelvébe, s lesém a kettő kü-

lömbözését ; lesém, az eredeti miben és mi által hagyja maga

megett a másolást."

„Ezen unalmas, de képzelhetetlen hasznú gyakorlások

után beszédemen egy nálunk mindeddig nem ismert színnek

kelle elterjedni"

„Látám ezen felül, hogy az idő nem csak minél jobbat,

hanem jót minél többet is kíván. Ismertem magamat, és a

kort melyben éltem ; s ámbár tudám, mennyivel áll fentebb

a ki teremt, mint a ki másol : inkább vágyék nem rossz má

solónak találtatni, mint nem jó alkotónak. A hol a faragás

és festés Múzáji még vendég istenségek, ott kétség kivül

azon kell nyúlni munkához, hogy a külföld nagy míveit ál

lítsuk ki minél hívebb, de minél szabadabb kézzel dolgozott

másolatokban. A kik rettegnek, hogy így vezetve egyébbé

válunk mint vagyunk, s nemzeti arcunk elenyészik, nem

gondolják meg, hogy épen így vezetve azok is egyébbé vál

tak mint voltak, a kiket most irígylünk, s nemzeti arcok

még is van ; nem, hogy a Helikon leányai nem egy vagy más

nemzet, hanem az egész emberiség nevclöji; hogy ők nem ma

gok tanítják új tanítványaikat, hanem mindég régibb tanítvá

nyaik által. Ha fordítanunk, ha az idegeneket követnünk

nem kellene, olvasnunk sem kellene, mert ízlésünkön, nyel

vünkön az olvasás is változtat. El kezdém tehát fordítani az
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újakat, a régieket, s nem néztem elégnek csak a munkát hozni

által : azon voltam, hogy íróm is általjöjön, minden szeretett

sajátságaival ; azon, hogy ne én láttassam szólani az író he

lyett, hanem hogy ö általam."

S ezek, legnagyobb részt valóban úgy vannak. Elma

radásunk, kései ébredésünk, s mintán az az irodalmi cultúra,

mely azelőtt csak távol, csak a Rajnán túl ragyogott, egy

szomszéd nép haladásai áltíil már a Dunáig terjede, hogy

elözönljön, elnyeljen bennünket, ha önmunkásság által sa

játot nem alkotunk : e mind inkább közelítő veszély, sietést

parancsolának. Saját kelle tehát, de mely egyszersmind a

szépet is létesítse, azt a szépet, melyet az európai míveltség

színe követel, melyet — miután a keresztyénség felvételé

vel ősi hitregénket, költészetünket s azzal annak a szépnek

még fogalmát is elvesztettük, melyet az ősmagyar tartott

annak, s mely, kérdés, nem a régi turk vagy mongol szép

vala-e? — amaz európai szépet mi nem találhattuk fel, ha

nem épen csak elfogadhattuk, de nemzeti sajátságainkkal

összeolvasztva, s ez által nemzetiesen újjá alkotva, úgy hogy

híd is legyen az egyetemes cultúrához, de sajátságunk véd-

fala is egyszersmind. Ehez pedig mindenek előtt nyelv

kelle, mely az új tartalmat visszaadja. Tizenkilen

cedik századunk legragyogóbb szellemei akkor csak lelkes

kezdők fogtak lenni. Avagy a József tizedében, sőt határo

zottabban, egyenesebben szólok : Kazinczy előtt énekli vala-e

Berzsenyi a maga hatalmas ódáit, megírja-e Kisfaludy Károly

Csák Mátéját, Vörösmarty, Zalánját, s jelen századunk édes

bájos dalai lehetségesek valának-e ? Hiszen maga Kazinczy

költői pályájának ragyogó korszaka is csak élte egy utóbbi

szakában, ötvenedik éve körül, kezdett feltündökleni, miután

az eszköz meg volt teremtve-— általa. Ez vala tehát a nagy

feladás , melyet, az én meggyőződésem szerint ugyan, egy
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ember, egy egyéniség birtokában, csak azon úton oldhata

meg, melyet ő választott, t. i. sok és soknemű költői egyéni

ségek, nemek és színek áthozatala által , hogy így a nyelv

is, mint organum, a szépnek mindennemű formái visszatilk-

rözésére alkalmassá legyen, s azon módon áthozatalával, mint

ő azt az idézett sorokban oly szépen fejezi ki. Nem mondom^

hogy neki az idegen írók áthozatala épen úgy sikerűlt, mint

ő arra törekedett s hogy létesíté, hitte : sokkal erősebb, ki

fejezettebb, sajátabb egyéniséggel bírt ő, mint hogy a maga

nézete szerint tökéletes műfordító lehessen : de maga ez az ő

eszménye létesíthető-e ? nem állana-e ellent a nyelv egyénisé

ge, ha a fordító bár minden egyéniség nélkül volna is ? És

csakugyan : nem is olvashatjuk neki semmiét, a mi Kazin

czy saját módjának bélyegét ne viselné homlokán : de áll hogy

az igyekezet amaz elv valósítására adta meg nyelvének azt a

minden formák és hangokba simúlást, melyet tőle elmúlha-

tatlan örökségűl vettünk, és már élte azon első nagy szaká

ban vettünk, mely bennünket eddig elfoglalt.

De egy veszedelmes nézet foglaltatik a közlött vallo

másokban, mely bennünket kétség kivül nem egy mester

művel szegényebbekké tett: „Inkább vágyék, ú. mond, nem

rossz másolónak találtatni, mint nem jó alkotónak". S íme

itt azon, kétség kivül a neki oly nagy mértékben tulajdon

szerénységet kell vádolnunk, mely élte többnemű helyzetei

ben, mint azt immár láttuk is, maga iránt bizatlanná tette.

Mennyire volt ő meghivatva a költészet több ágain sok és

nagy eredetieket adni : az képünk egészletéből lesz legbiz-

tosban kiolvasható ; ez önbizatlanság szerin túl nevelte benne

az idegenek tiszteletét, s azok örök másolása szokásává le-

vén, nagyobb kiterjedésű műalkotásokra azon életkorban,

mely a teremtésre legképesebb, nem eszmélt, rá nem ért.
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liegmeci életének e szakaszában munkássága örömeit, a

Teréz szerelmén kivül, széphalmi cúriájának kedves gondjai

nevelték. Folyt az építkezés, bár lassan ; ele nagy erélylycl

a ház környékének műértelmes elrendezése. Liget, mező,

utak, virágágyak ; fák és bokrok megválasztása és elültetése :

minden az ö rajzai és kijelölése szerint. Ez idöbül fenmaradt

több levele tanusítja, mily gonddal szerzé össze mindenünnen

a nemesb csemetéket, s a legközelebbi jövendőben, midőn

távol, igen távol esett választott révpartjától, mint tartotta

szemmel minden kedveltebb fáját, s szerzé be rólok a tudó

sításokat. Csak a megyei gyűlések, vagy egv-egy beiktatás

látogatása szakasztá meg életének idylli egyformaságát és

csendét 74). A politikai ügyek folyásának ugyan csak rész

vevő nézője volt, de a vallási tűrelem mindig kész védőt talált

benne. „6. maji(1794) — írjaKishez —Kassán a gyűlésben

egy religionária investigátiót kezd olvasni a notárius, s e

szókon kezdi : Incl. Universitatis hnmül, servi Samuel Do

monkos ex parte Helv. Conf. addictorum exmissus Assessor. . .
f

En felpattanok. Tek. nemes vármegye ! mondám , avvagy

nem volt-é még elég időnk, alkalmatosságunk, okunk, meg



tanulni, hogy mikor az igazságot nyomozzuk, nem kell len

ni religiónknak ! (a papság és némely kopasz ősz fej zajgott.

Megijedtem.) Hogy olykor és akkor, mikor itt vagyunk, nem

kell lenni pápistáknak, kálvinistáknak, hanem csak ember

nek és polgárnak? Addig beszélltem, hogy csaknem

applaudáltak az ősz fejek is. En örvendeztem az igazság tri-

umphusán, s a notárius elővevé a tollat, s az „ex parte Helv.

Conf. addictoramot" kitörlötte maim notariali" 75).

Ez évi dec. második hetében, miután néhány lágy na

pot ortói körűl töltött széphalmi földein, egy éj alatt hirte

len csonttá fagyott 'a sár. Vasárnap volt, s a hó 14-dike.

Egész nap szobájában írt, s anyja, nem jól érezvén magát,

siettette a vacsorát, hogy csendesedjék el minden, s ő le-

nyughassék. Egy hatalmas ütés az egyik ablak rostélyozat-

jára felkölté első álmából a házat, melyet szokatlan zaj

és topogás követett. Néhány perc múlva egy dzsidás tiszt

áll Kazinczy előtt, s néhány közlegény kivont karddal az

ajtónál. A nádor (Sándor-Leopold) nevében felszólítja, hogy

Budára kövesse rögtön. „Alá vetem magamat 0 Fensége

parancsolatjának", monda a meglepetett, egész nyugalom

ban. Öltözék, midőn a szobába rohan anyja, ordítva mint

az oroszlán, kinek kölykeit elszedék. Fiam Ferenc, az is

tenért!.. Édes anyám, monda ő, látja hogy én nyugton

vagyok ; ne rettegjen, nem telik belé két hét, s itthon leszek

megint. Készülés közben alkalmat talála azon levelei cso

móját, melynek megmaradása annyi kedves felvilágosítá

sokat nyújtott volna szíve titkai történetére, az ablakon ki

tenni, hogy idegen kézre ne jussanak'6); a tiszt engedel-

mével búcsúleveleket írt némely barátainak, kényelméhez

tartozó eszközeit, némely könyveit összerakta, és ekép saját

lovain, a tisztán világító hold fénye alatt, kisérőivel éjfél

körűl az újhelyi fogadóba beszállíttatott. Más nap estve ér-
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kezék oda Tancsics és Szulyovszky Menyhért, s 16-dikán

lön az indúlás Buda felé. A kerepesi fogadóban Pogány

Ádám borsodi főszolgabíróval találkozván, ez mutatá neki

a Martinovics és Hajnóczy ellen támasztott kereset s az el

fogattak névsorának párját, mit a szomorú kötelességgel

megbízott főtiszt sem ellenze, megtudván hogy azt maga a

kir. jogigazgató szélesztette el, s ekkor írá Kazinczy, ertnek

engedelmével és szemei előtt, András bátyjához azon leve

let, melyben sorsa iránt így nyugtatá : „En bizonyossá te

szem uram bátyámat, hogy bíráim engem ártatlannak fog

nak találni . . . Csókolom kezeit . . s a szegény anyámnak,

kinek szenvedései az enyémeket nagyítják. Az isten vígasz

talja szegényt, és mind azokat a kik szánnak. Kérje., az

anyámat, hogy meg ne ijedjen, ha tőlem hirtelen levelet

nem kap is; és ha talán valaki felől rossz újságot hallana is,

ne higyje hogy mi is úgy jánink."77). Az nap estve a fogoly

a budai vár barátklastromának egyik szobájába szállíttatott,

hol Almássy Pál titkos tanácsos közbenvetésére néhány nap

múlva a nehéz bilincsektől felmentetvén, csak akkor visele

könnyű vasat, mikor bírái elébe lépett. A mi ez évben dec.

29-dikén történt először.

Vele volt szomorú magányában, kit a római prózaírók

közt már ekkor minden mások felett szerete, Sallust.

„Sok ízben tudakozám magamat, írja, ha Sallustot lehetne-e

fordítani, hogy a fordításon is megmaradjon az a régi szín,

az a neki-saját arc ; s akkor látám kivált lehetetlennek, mi

dőn ötet magát és fordítójit egymással összehasonlítottam.

Itt, e dologtalan contemplátióra kárhoztatott üremben, meg-

szálla az a portentosus gondolat, hogy, ha Emília Galottit s

Klopstocknak némely ódáit és Messziását mertem, merjem

Sallustot is; Ha el kell is majd égetnem, mint a Messziását

égettem el, a dolgozás fáradsága maga lesz igen gazdag,



igen édes jutalmom. — Elrettentem a gondolatra. De ily

gondolatok hatalommal ragadják meg a lelket, melybe egy

szer beszállottak. Lehetetlen vala kifejtenem magamat be

lőle. Hozzá fogék, s — tinta, papiros nélkül!"78).

A nagy római lett ekkép vigasztalása a sors rá mért

sanyarúságai közt, s azon lelki erő, mely, nevezzük könnyű

elmének, nevezzük lengeségnek, legnyájasb ajándéka

az égnek.

Mosolyogja bár,

Ha kedve tartja,

Játékid' a komor böles;

Nevezzen bár

Gyermekesnek :

Nekem te voltál,

Nekem te vagy,

Nekem te lészesz

Örök barátuém,

Vigasztalóm,

Te boldogítóm.

Tátott szájjal

Vára reám,

Hogy elnyelhessen,

Az az iszonyú !

Haliám fogainak

Siketítö

Csattogásit ;

Láttam vérbe-kevert

Szemenek undok

Pislongásait,

S irtóztam az irtózatost !

De te, kedves,

Reám borúlál,

Hogy ne lássam

Vérbe-kevert szeme

Pislongásait ;

Hogy ne halljam

A dühödött fogak

Csattogását.

Lágy dalaiddal

Boldog álmok közé 
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Altatál cl ;

Hol a Phocionok

És Scípiók

Szép honjába téve,

Feledjem az

Irtózatos

Kettegtetésit79).
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JEGYZÉSEK.

-EJ munkához fő forrásaim Kazinczy Ferenc saját számos nyoma

tott és nyomatlan munkái, levelei és emlékiratai voltak. Ezek legré

gibb dolgozata, melyet ismerek, e címet viseli: „Kazinczy Ferenc

élete, egyedül maradékainak számokra. Széphalom, májusban, 1814.u

E kézirat, 4-rétben, már a 18. lapnál szakad meg, az 1767. évnél;

mellette, mint látszik, e tisztázat fogalmazata, a 13—25 lapig, kezdő

dik az 1767. évvel, s atyja temetése elbeszélésével végződik. Ez

Ferenc mivelt lelkű leánya Kazinczy Eugénia özv. Krajnik Imréné

assz. sajátja, ki szives volt azt használatomra átengedni. Idézeteim

ben ÖE. I. (Ön-Életrajz, I. dolgozat) rövidítéssel hivatkozom reá. —

Több becses részlettel bír, mely a következő dolgozatokból kima

radt ; különben, a formát tekintve is, első, az utóbbiakhoz képest

még nyers, öntés.

Erre következik egy más, cím nélküli, melynek bevezető

szakaszában ezt olvasom : „A munka maradékimnak leve hagyva,

azon tilalommal, hogy azt idegenekkel — megkülönböztetés nélkül

— láttatni, annyival kevésbbé pedig lemásoltatni ne engedjék: igen,

nyelvünk s literatúránk dolgozó jobb barátjaival, kik nékem, egy

értelemben, úgy maradékim, mint a kik származásokat tőlem vették.

Ezek írják ki, a mit céljaikra valóknak látnak, s tegyék, a mit annak

java kívánni fog.u E kézirat özv. P. E-né assz. birtokában van, 4-

rétben 46 lapot tölt, s az 1785-ki változások elbeszéllése közben

szakad meg. íratása korát e sorok (a 81. lapon) határozzák meg:

„Én pedig — mondám azzal a nagy tűzzel, mely engem, hatvanná
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gi/tdik esztendőmben, most is ifjúvá testen — én pedig ..." stb. Te

hát 1823. — Én 106 gyéren írt lapot töltő másolatom lapjait idézem,

melyek, a mit sajnálok, nem egyeznek az eredetiével. Teljes átdol

gozása az I-nek, ennek sok helyeit kihagyva, újakat, s különösen

általa soha nyomtatásra nem szánt dolgokat szőve be; s még minden

felosztás nélkül. Használására még is a felebb dőlt betűkkel nyom

tatott sorok által fel érzém magamat hatalmazva ; s annál inkább,

mert a mi Kazinczy életében még nem volt is közölhető, harminc

hat évvel iratása után indiscretio nélkül közölhetőnek látszott. —

Idézem ÖÉ. II. alatt.

Szoros barátjai unszolására következett aztán, már szélesb

körnek, s művészileg dolgozva: nAz én Eletem. Barátimnak, l'.tera-

túránk barátjainak, s legközelebb gyermekeimnek. Kazinczytól." A bo

rítékon „Széphalom, 1817." áll. Kétségtelen, hogy nem a munkakcle-

tére vonatkozik ez év. Egyetlen helye van (1. 1.) mely ezt biztosan

megállapítaná : „Én Rádayn kezdve a most míg csak tizenöt esztendős

Kelemenig csaknem minden iróinkkal vagy személyes ismeretségben,

vagy csak levelezésben állottam . . ." De hát mikor vala Kelemen

(az 1829-ben néhány szerencsés dallal figyelmet s reményeket köl

tött erdélyi ifju) tizenöt éves? Ha tán, mint gyanítom, 1825. körül,

úgy e dolgozat a harmadik, a mit a könyvekre osztás (I. K. 1779.

juliusáig; — II. K. időmeghatározás nélkül, s megszakadva 1781-

nél), az igen gondos dolgozás, s a két elébbiénél sokkal gazdagabb

tartalom látszanak mutatni. Hasonlókép Kazinczy- Krajnik Eugénia

assz. birtokában. Idézem ÖÉ. IIf. alatt.

Végre megjelent Szemere sürgetéseire egy negyedik dolgozat :

„Pályám Emlékezete" címmel, a Vörösmarty által szerkesztett Tu-

dománvos Gyűjtemény 1828-ki folyamában, még pedig §-okra oszt

va így: 1 — 20. §§. 1759—79. (tehát a III. dolgozat első könyve) a

Tud. Gy* I. köt. 32—59. 11.; a 21-32. §§. 1779-85. a Tud. Gy.

II. köt. 3-24. 11.; a 33-43. §§. 1786-89. a Tud. Gy. XI. köt.

43 79. 11.; és 44—65. §§. 1790—91. u. ott XII. köt. 74—103. 11.

E dolgozat több tekintettel van másokra s a korra, mint az író sze

mélyére, s azért életrajzi tekintetben kevesbbé termékeny az elébbi

háromnál. Idéztetik PE. I. jellel.

Ezt élete utolsó éveiben mé^ háromszor dolgozta át szerzője,

van tebát PE. II. — PE. III. — PE. IV.; mind a három Kazinczy



Gábor úr birtokában : én közölök, ennek szivességéből, a PE. IV.-et

használtam, mely 4-rétben lapozatlan 274 beirt lapon 1759 — 1804-ig

megyen, úgy, hogy az L könyv 1 84 lapon fogsága előtti, a II. könyv

50 lapon fogsága alatti, a III. könyv, mely 1816-ig menendett, 40 la

pon házasságáig (1804) folyt életét bcszélli el; az előbb is már tár

gyalt részekben itt-ott bővebben, de sokat rövidítve és majdnem

szárazon regcstrálva ; a II. könyvben pedig rejtélyeskedve, hogy a

censor engedélyét megnyerhesse.

Végre: Fogságom Naplója (1794— 1801), melynek eredetie

a családnál ; énelöttem ennek teljesen hű másolata, Bártfay László

kezétől 4r. 176 lapon, melyet FN. alatt idézek ;

Es : r Kazinczy Ferenc Jegyzései tizirmay Antal e munkájára:

Jacobinorum Hungaricorum Historia, 1810."; eredetie a nemz. mu

zeum könyvtárában.

AZ ELSŐ KÖNYVHEZ.

') Protoc to. LXXXV. — U. ott: Petrus Kazinczy de Eadem,

Tabulae Keg. Assessor (I. Lipót kir. diplom. 1676. jun. 28., a család

levéltárában), in Magistrum Protonotarium Judicis Curiae K. resolu-

tus, sed praemortuus." 1631-ben már Thuróczy Ferenc követte e

hivatalban (L. Kazinczy Ferenc : Zemplény vármegye Tisztikarja.

1827. Kézirat! munka 4r.). Ennek dacára mint a Ilákóci-Zrínyi-

összeesküvésben részt vett felségsértőnek, lezároltattak, halála után,

javai a kamara által (az acták a csal. levéltáráb.).

Q) L. Orplie.us, II. 143 1. a jegyz., hol mátkájához írt versei is

állanak (az eml. levéltárban levő eredetiek után).

3) Józsefnek Bossányi Zsuzsannától nemzett gyermekei : a mi

Ferencünk ; Dénes, sz. 1761. bihari alispán, 1807-ben országgy. kö

vet, k. tanácsos, f 1824.; Juliánna, sz. 1762.; Dercsényi Jánosné, f.;

László, sz. 1763., a Davidovics ezred ezredese, f 1807.; Klára, sz.

1706., Krajnik Józscfné, f.; Zsuzsanna, sz. 1768., Péchy Sándorné, f.;

Teréz, sz. 1770. f 1772.; József, sz. 1772., abaúji főszolgabíró,

f 1856.; Miklós, sz. atyja halála után 1774., író, f 1844.
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4) P£. /. 2. §.

5) Nevezetes erről némi 1794-ben írt évjegyzeteiben (az ere

deti Kazinczy Gábornál) e rövid érintés : „A nagyatyám nagy levél

diktáló volt, s kedvet kaptam tőle leveleket írni, mely örökös passióm."

6) ÖÉ. II. 3. 1.

7) PE. IV. 2. §.

8) ÖÉ. L 6. 1.

9) Kor-, de életrajzi tekintetben is igen érdekes leszen az ÖE.

111. 22—3. lapjairól e kiadatlan helyet ide általírnom : „A bátorta

lanság nekem charakteremben fekszik, s hiú vagyok hinni, hogy az

bizonysága szerénységemnek ; de azt szinte a hibáig vitte elvétett

nevelésem. A nagyatyám s Péchy Imre úr, összejővén a sátoros ün

nepek alatt, oly perorátiókkal idvezlék egymást, mintha egy orszá

gos deputatio valamely fényes tisztviselőnek járúlt volna elébe. Pé

chy belépe, s Bossányi levette a sinkót, s neki mereszkedett ; a szo

bát a legnagyobb csend fogta el. Ekkor Péchy, megállván Bossányi

előtt, fél hanggal, melyet alig érezhetőleg vive feljebb meg feljebb,

elkezdé : Hogy isten ő szent felsége az Urat Bátyám Uramat e mai

áldott napokra fris egészségben és örvendetes állapotban felvirrasz-

totta, annak teljes szivemből örvendek. Engedje isten ő szent felsé

ge, hogy az Úr Bátyám Uram mind ezt, mind az ennekutána sok

számos esztendőkben elöfordúlandókat, hasonló örvendetes állapot

ban s fris egészségben elérhesse s eltölthcsse, úri kedves hozzá tar-

tozandóival együtt, a közjónak s szegény árva hazánknak javára,

örömére. És immost a felelet, hasonlóan fél hanggal, mert azt kivánta

a szokás : Kedvesen veszem, édes Öcsém Uram, a Kend atyafiságos

kívánságát. Engedje az úristen stb. Nekem hasonló rigmust kelle ta

nulnom, s azalatt míg azt tanultam, szüntelen folyt az intés ; nagy

atyám, nagyanyám, szép ifju tántom, író-deák, pesztonka, a rigmust

emlegették, ne féljek, csak bátran, oly hangosan mint az atyám

mondta el az esketéskor a maga esküvését, hogy azt az utcára is ki

lehetett hallani ; s Klári néném asszony (így titulázgatám a szép tán-

tot) ingerle, hogy bizonyosan bele fogok szakadni. S bár csak ma

gamra hagyának vala ! annyira összezavartak, hogy midőn eljőve a

rettegett pillantás, az első constructión belé szakadtam. Soha sem

tudtam valamit könyvnélkül eltanulni, s megvénültem, s a Credo és

Tíz Parancsolat még tanulni valónak marada. Nem értettek, s mely

..
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mely könnyű volt volna érteni ! Tompának nem nézettetém, látták

hogy a Tíz Parancsolatnak s a Crédónak minden cikkelyeit tudom

magam szavaimmal ; a kifáradván zaklatásomban, békét hagjanak,

melynél okosabbat nem tehetének, minekutána elrontottak."

10) PE. IV. 2. §. — ÖÉ. III. 24.

ir) L. Bossányi Zsuzsánna Emlékeseié, irta Kazinczy Ferenc.

Patak, 1813. 14 1.

t") L. PE. L 5. §.

13) L. ÖÉ. L 15. 16. 1.

u) Hadd álljon itt a kézsmárki deák levelkéje, mint legré

gibb fenmaradt irásbeli íbgalmazata , bár csak némi mulatságúl :

„Spectabilis Dne Parens ! Ex Gratia Deo benevalemus, iam habui-

mus Examen nostrum, Ego scribo in haec Epistola meum Orationem.

ego deprecor Dnum Parentem vt non possum scribere, Seruus hu-

millimus et filius . . ."• (Dátum nélkül). ÖÉ. III. 28. 1.

t5) L. PE. I. 15. 16. §.

")L,ÖÉ. L 20. 1.

17) A régibb Patakot ismerők, s az ezentúl oda jutók előtt, a

mennyiben a collégium régi alakjáról tudomást szerezhetnek magok

nak, kedves lehet ismerni legalább a helyet, hol azon falak állottak,

melyek közt Kazinczy Ferenc tíz éven át mint tanuló lakók. „Az

atyám — írja az ÖÉ. III. 30. 1. — ott, hol most a Berna nevű sor

áll, egy kis házat építtete számunkra, s így benn lakánk a collegi-

umban ; s később a Paradicsomban, végre a Katonasor végső szobá

jában, a grádics mellett alul."

18) őt'. //. 14. 15. 1.

19) ÖÉ. II. 17. 1.

20) PE. I. 6. §.

21) ÖÉ. III. 40. 1.

") U. ott, 41. 1.

23) Emlékezetes a hetvenegy lapnyi munkácskában a histori

ai emlékekhezi ragaszkodás, melyet a jelige alakja is kifejez: Pa-

triae memoria dulcis. Nem tudatlanság, hanem a hamark. tdás figyel

metlensége ejtett benne nehány feltűnő hibát, péld. midőn Csepel

szigetét teszi Nyulak szigetévé, vagy az esztergami érsekről mondja

„a ki ez előtt prímás is volt", vagy a mohácsi veszedelemre vonat

koztatja a „Romulidae Cannas" ismeretes verset stb ; csak kifejezé
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si szabatlanság, midőn Nagyváradról mondja : Sz. László királynak

és Zsigmond császárnak tetemivei és fürdőjével híres. — A köny

vecske oly annyira ismeretlen, s mint Kazinczy Ferenc első megje

lent dolgozata még is annyira érdekes, hogy kedves dolgot vélek

tenni, ha belőle gyenge és dicséretes oldalai éreztetésére itt néhány

mutatványt adok, mind a prózából, mind az emlékversekböl, még pe

dig betűhiven, részben aLosonczyval való összchasonlíthatás végett is.

Lap 4. „A' főbb hegyek közzül valók : Első a' Tatra, Montes

Carpatici. Ennek oldalán télbe nyárba hó vagyon, mivel a' nap nem

vetheti sugárait ennek völgyeibe. Teli van ez hideg forrásokkal,

mellyek a' leg-nagyobb kősziklákból folynak-ki. Egy nagy hírű Tu

dós azt írja, hogy, midőn ezeken a' hegyeken járt vólna, talált egy

zöld színű tóra, a' mellyböl valami dészkát ki-rántván és megszeiu-

lélgetvén, hajó darabnak találta ; és innét azt hozta-ki, hogy annak

a' tónak a' tengerrel közösülése légyen. Legnevezetesebb az vólna,

hogy az Országot el-osztja Lengyel-Országtól."

L. 5. „A1 Tokaji (hegy) mind azáltal elég magas, melly arról

híres a' Historiákban, hogy annak tetején Turzol fel-haj tván egy kan-

tsó bort, lovát meg-sarkantyúzta, és a' hegytetejéről meg-indulván,

ott állapodott-meg, a' hol Tartzal építtetett. Ezen a' helyen még ak

kor falú se vólt, hanem annak a' jeles szaladásnak emlékezetire

építtetett a' Turzol nevéről Tartzal."

Vajon nem az Anonymus által fentartott mondának a nép em

lékezetében elváltozott hagyományos alakja szól-e ezen előadásból?

A városok leirása módjára nézve íme a 7. lapról :

„Posony Pisonium, vel Posonium, Preszburg, Szabad Királyi

Város, melly igen szép helyen építtetett a' Duna partján. A' várban,

(melly egy mellette lévő hegynek tetején vagyon,) tartattatik Szent

István Királynak, a' Magyarok első Keresztyén Királyoknak, Második

Sylvester Kómai Pápától küldettetett arany koronája, és kettős ezüst

keresztje, Királyi páltzája, pallástja, kesztyűje, saruja, és pántzélva,

mellyekben a' koronázáskor, a' koronázandó személy fel-öltözik. Itt

szokott lenni az Örszág Gyűlése, az az, a' Diaeta. Itt van a' Felsé

ges Hely-tartó Királyi Tanáts, vagy a' Locumtenentiale Consilium,

melynek Praesese a' Felséges Albert, Saxoniai Hertzeg, és Felséges

Királyné Aszszonyunknak veje. Itt vagyon a' Kamara és a' Komman-

do-is. Vagyon itta Szent Ferentz, Szent Klára, és Szent Ursulajszer-
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zetjén lévő Apáczáknak templomok és klastromok. A' Város keríté

sén kivül vagynak Capucinusok, Trinitariusok, Misericordianusok,

és a' szent Ersébet szerzetén lévő Apátzák-is. A' Vár lakó Residen-

tziája a' Felséges Albert Hertzegnek, és Kristina Fö-Hertzegnének.

Ez a' Város anya Városa az egész Országnak, melly hires a' Király

hegyről, mellyen a' leg közelebb koronázott Király lovaglani szokott.

A' Városnak vagyon két Kaszárnyája, és két szép Typographiája. A'

Lutheranusoknak van itt oskolájok, Magyar, Német, és Tót Templo

mok."

L. 24. „Veszprém Vármegye.

Tekints ama' híres Balaton tavára,

'S kies partján épültt Tihány Városára

Veszpremre, s Vásonyra, Pápa 's Palotára,

Hunyadi Mátyásnak mulató házára."

L. 14. „Bárs Vármegye.

Hires Körmötz-Bánya van Bárs Vármegyében,

Melly fekszik a" sebes Garau viz menteben.

Sok rezet 's aranyat ásnak üregjében,

Pénzt-is vernek itten ; mellyért nagy hírében."

S ezek a szebbek közöl valók ! De meg kell tekinteni a Kis

Tükröt is.

23) a 25. laphoz. ÖÉ III. 57. 58. 11.

24) Jellemző a címlap hátún álló jelige (Hor. Carm. IV. 3.

Quem tű, Melpomene) választása, anyjához intézett, fiúi alárendez-

kedést lehelő ajánló-levele, melyet előszava követ, február 16-káról

17.76. Következnek (Szilágyi Márton prof. javaslatából a testetlen

könyvecske vastagitására) barátja! dicsérő Versei, u. m. Dénes öcs-

cse deák sapphói ódája : ín fratrem animo et sanguine sibi coniunc-

tum ; László öcscse deák distichonai, melyek két utóbbika ket

tős tekintetben érdekesen így szól :

Ampla Tibi laus est Vclerum versasse labores.

Atque Didymaei scandere templa Dei.

Sic bcne : curreuti posthac quoquc ccde furori :

Merces, interilus nescia, laurus erű.

Továbbá Terhes István contrascriba deák distichonai, Torma Mihály

társa magyar négyesei, végre (Barcafalvi) Szabó Dávid és Dobay

Dániel társai deák-magyar verseik. Mily örömet gerjesztett akkor a
 



 

rokon keblekben ily zsenge fellépés is az irodalmi téren, de ö is mily

várakozást, mutatják az utóbbinak e sorai is :

Boldog vagy, elérted mert azt az értéket,

A melyben a hír s név teszik a mértéket. . . .

Éljen szinte munkád a végső időkig,

Nemes indúlatod' mindég hirdetőkig stb.

A munkácska maga az akkori morális elbeszéllések módja sze

rint készült, s nagy részben dialogizálva van. Előadja a napimádás

mikép fejlödtét egy ismeretlen amerikai sziget lakói közt, s két ilyen

nek, egy Podoc nevű atyának és Kazimir fiának, miután török Ázsi

ába vetődtek, vetekedésöket egy muftival a helyes vallás felett, s

miután ezek a muhamedán türelmetlenséggel, s a keresztyén kegyes

séggel megismerkedének , keresztyénekké lételöket. Hasonlítva e

kisérletet a kor prózájához (kivevén a Halierek, Paludi és Báróczy

nyelvét) meglep azon szerencse, melylyel a natal fordító a kifejezés

szabatosságára, csínra, kerekdedségre törekszik. A könyvecskének

az elsőnél is nagyobb ritkasága mellett úgy hiszem kedves dolgot

teszek legalább egy mutatvány közlésével, a helyesirást is pontosan

megtartva.

Kezdete : „A' világ új részéhez Amerikához tartozó szigetek kö

zött vala egy, mellynek lakosai, kipallérozott erkölcsök, és tudomány

nélkül, csupán csak a természet igazgatása szerint éltenek. Nappal

az nehéz munka által szerzendö élelmek keresése tartóztatá őket a'

tiszta ég alatt : és az okozá, hogy veréjtékekkel nedvesítenék-meg

azt a' földet, mely nékiek adó helyet(t) adta a' magán termett gyü

mölcsöt. Etszakára pedig magokat kis kunyhókban vonták-meg:

mert még ők a' felhők felé nem emeltek, 's nem építettek köböl he

gyeket, olly szándékkal, hogy a' levegő-égben lakhassanak. Nyugo

dalomban éltek az egybe szedegettetett gyümölcsök közt, és ugyan

azon a' földön feküttenek, melly őket az ö termékenységével táplál

ta" stb.

25) Gróf Beleznai Miklós és hitvese b. Podmaniczky Anna

Mária kegyteli leveleik egy „Becses Levelek Kazinczy Ferenchez" cí

mű kötetben Kazinczy Gábor úr gyűjt.

28) L. „Kazinczy Fttrenc Levéltárcájából, közli Kazinczy Gá

bor." Első fogás. Új M. Muz. 1853. I. 495. lap.

- 27) ÖÉ. //. 46. 1.



 

48) ÖÉ. II. 49. 1.

29) PE. 20. §.

so) ÖÉ. II. 47. 1.

31) „Megjövendölöm, hogy a péklát követni fogják mások, s

poesisunk új színien fog ragyogni" PE. IV. 13. §.

32) Kazinczynak ezen Kassán létét sehol nem találtain felje

gyezve. ÖE. III. 61. 1. így szól : „s lángoltam meglátnia halhatatlan

embert. Egy nyavalyás versezetem megvitte neki tiszteletemet, s a

tisztelt férjfi nyájasan felelt, buzdított." Nekem ugyan úgy látszik,

hogy ez előadásban nincsen kellő összefüggés. Kisíklott emlékeze

téből (ilyet az autobiographia külön dolgozatainak összevetése más

helyen is mutat ; hol utóbb hivebben emlékezett a történtekre ,

mint a dolgok elsőbb reproductiójakor). Itt a Baróti saját szavai iga

zítanak el, hogy K. öt otthon, még pedig hihetőleg az 1777-ki szün

időben, felkereste. Mert Baróti világosan hivatkozik egy vele volt

szembenlételre ; s kevesbbé feltehető hogy a kassai exjesuita prof.

Patakot látogassa meg, hol egyáltalában semmi keresete nem volt,

mint hogy a különben is szivesen járó kelő s világot látni szerető

Kazinczy „lángolva meglátni a halhatatlan embertu Kassára ne rán-

duljon, melylyel sűrű volt akkor is Ujhely közlekedése. E szerint

teljesen hihető, hogy, ha más okból nem is, már azért is bement a

szünidőben, hogy a jövendöség emberét, ki egy új világot nyitott

előtte, megtisztelje, mely alkalommal azon ígéretet is tette, hogy őt

e pályán követni fogja. Ennek folytán intézte hozzá még ez év telén

azon epistoláját, melyre Báróti 1778. mart. 8. azon levéllel felelt,

mely az Új M. Múzeum 1853. I. k. 497. 1. olvasható, s melynek ide

vágó döntő helyei ezek :

Tartson az ég nyelvünknek elővitclére sokáig,

És, melyet kíván e teher, adjon erőt.

Egy kívánságom még van : bé"töltöd-e — B hogy nem ? —

Mit fogadói, mikoron szembe beszedte jaeénk ?

Hogy követöm lészcsz, s ilyen mertekre szcdendesz

Verseket ígéred . . .

Ám de mit emlegetek ? téged minek intelek erre ?

Lám ! leveled csinos verssel ajánlja magát stb.

Itt tehát a szembenlétel s beszédben adott igéret, másfelül ennek

folytán a teljesítés, t.i. egy ily versekben, azaz elegiai mértékben írt

levél világosan mint két külön tény hozatik fel. Sajnálnunk kell egyéb



iránt, hogy az fen nem maradt. „Én néhány distichont írék Szabó

hoz — mondja kicsinylöleg saját zsengéjét, az Önéletrajz II. 48. 1.

— s elküldém neki postán. A mit én írtam, nincs meg többé ; szé

gyenlém később a szerencsétlen merést, s eltéptem.

33) PE. I. 20. §.

34) ÖÉ. III. 58. 1.

35) ÖÉ. II. 39. 40. 1.

3G) ÖÉ. II. 66. 1. — HL 93. 94. 11.

3T) ÖÉ. III. 91. 92. 11.

38) ÖÉ. III. 94. 1.

39) Miller J. M., a Siegwart szerzője, Ulmban 1782. julius 6.,

Kazinczynak már régebben írt levelére költ válaszában vonatkozik e

szándékra : „És freut mich. sehr, dass Sic meinen Siegwart in Ihre

vaterlaendische Sprache übersctzen wollen, und wird mich um so

mehr freuen, wenn ich hoffen darf, auch auderen Ihrer braven Lands-

leute eben das Vergniigen zu machen, das ich, nach Ihrer Vcrsichc-

rung, Ihnen und Ihrer Geliebten gemacht habe." (Az eredeti levél

Kazinczy Eugénia asszonynál). — n^gy igen tiszteletes leány sze

relme Siegwartot fordíttatá velem, s Gressner Idylljeit" (melyekből,

mint láttuk, nehányat már ismert) ,,do láttam, hogy nem kell sietni."

(Hozzám jan. 25. 1827. írt levelében. L. Kazinczy Ferenc Lecelezése

Kisfaludy Károlíjlyal és ennek körével. Pest, 1809. 61. /.) Később em

líteni fogjuk még a kész fordítóst, valamint annak megégettetését is.

40) ÖÉ. II. 68. 72. PE. I. 25. §.

41) ÖÉ. II. 75. 1. — E helyt jellemzöleg így fakad ki Kazin

czy : „Soha ember több tisztelettel azok iránt, a kik tiszteletet kí

vánhattak, nem viselteték, mint én, s egy-egy nevetségesebb vád nem

lehet mint az, hogy én nem imádok egyebet mint magamat : mert

azokat, a kik lopott bíborban fénylenek, nevetem, s oltárjaikat sze

rettem döntögetni."

") ÖÉ. II. 77. 78. 11.

43) ÖÉ. II. 78. 79. 11.

44) Az idézett helyek elszórva az ÖÉ. II. 80— J 00 11. Csak e

szerkezet beszélli e dolgokat. — A tályai találkozás Törökkel PE.

IV. 21. §.

45) Napját emlékiratainak egy példányában, sőt előttem isme

retes naplóiban sem találom feljegyezve. A PE. I. 29. §. 1784-re te-

;.s



szi ugyan a címben, de kétségkivül hibásan, miután későbbi dolgok

1784. januárban történtek, Kazinczy őrsi tartózkodása pedig meleg

időbe esvén az előadások szerint, az 1783. augustusban vagy sep-

temberben lehetett.

™)ÖÉ. II. 101.1.

4T) Legalább a Kazinczy öcscsének Lászlónak, kivel Ferenc,

mióta az katonává lett, a legtestvéribb, legbizodalmasabb levelezés

ben állott egész fogságaig, hozzá írt leveleiből tűnik ki ez. Első em

lítés Hüsierol, ki a testvérek leveleiben „Mária képe" néven nevez

tetik, a Lászlóéban 1785 jan. 20. vari; nem sokára Süsie már az

előtte még ismeretlen Lászlót is üdvözölted, mert ez april 5. már

visszaköszönt! ; dec. 7. természetesen a Ferenc levélbeli leírása után,

írja : Csókold Teréznek és Susinak kezeit ; mondd meg : itt is van

egy tisztelőjük."

48) L. PE. I. 52. §., hol „egy szép lyány"nak nevezi, de mér

sékelve a kifejezést a folyóiratban megjelenendő szerkezetben ; de

már PE. IV. illető helyén „angyali szépségű leány" áll, érzésének

megfelelőbben, s azért a szövegben is e kifejezéssel éltem.

49) Síposhoz írja 1812-ben (1. Kazinczy Ferenc Levelei Sípos

Pálhoz. Lipcse 1846. 26. 1.): „Gr. Gyulai Karolina — gyermeke an

nak a Kácsándy Süsynak, kit 17s5-ben imádtam." — Kishez írja

1810. jan. 19.: „ 1786-ban a Döbrenteink tanítványa anyjába voltam

szerelmes." (Utóbb meglátjuk hogy Döbrentei általa nyerte el gr.

Gyulai Lajos mellett a ncvelöséget).

50) „Susie, özvegy gróf Gyulai Ferencné — írja Kishez ugyan

ott — decemberben oly meleg levelet íra hozzám, hogy ifju eszten-

deim elaludt tüze ismét lángot vetett. Emlékeztem az elégetett dalra;

s csak úgy sem tudván kidolgozni a mint írva volt, végre az a gon

dolat szálla meg, hogy belőle egy görög ízlésű epigrammát csinál

jak" stb. (Kazinczy Ferenc Levelei Kis Jánoshoz, I. k. 310. 11. 11.).

51) „Nem szerettem a politikai dolgok akkori folyamatját."

Kazinczy Ferenc Levelezése Kisfaludy Károlylydl s ennek körével,

62.1.
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A MÁSODIK KÖNYVHEZ.

') A „nemzeti iskolák" behozatala óta (1777 ?) kerületében

2 közös .... 1789 végén 19

0 félközös 2

67katholikus 61

5 görög-kath 5

2 evangelikus 25

0 református 5

3 zsidó ... . . .7

79 124

(L. Rede bei der Einsetzung der Kön. Nationalschulen-Visitatoren

des kaschauer Literarbezirkes in ihr Amt, gehalten durch Franz v.

Kaziucz . . . den 20. Dcc. 1789. Kaschau, 8r. 4. 1.). — Ha mégis a

Pálya 37. szakaszában (Tud. Gy. 1828. XI. 55. 1.) gr. Niczky Kris

tóf országbírónál 1787. tett látogatása alkalmával ezt írja : „Tudni

akará, mennyi iskolám van egyetemben, mennyi közös, és azután

mindenik vallásbeli ? Hallván, hogy református iskolám csak öt van,

holott a többiek száma csaknem kétszázra mégyen, magyarázatot kí-

vána": az utóbbi számot jóformán azon időpontra tartom értendőnek?

midőn Kazinczy, hivatalából kilépett (1791). Mert könnyen meges

hetett, hogy midőn a Pálya e szakaszát készíté, melyet különben

is emlékezetéből írt le (világosan mondván : „itt nincsenek meg nap

lóim"), azon szám lebegett előtte, melyre utóbb vitte fd iskoláit. T. i.

ki az első három évben oly szerencsés tevékenységet fejtett ki az is

kolák szaporításában, a következett két évben, meg levén törve az

út, nem kisebb sikerrel működhetett, s azért a szövegben e számot

öszves hivatalviselése idejére bátran véltem érvényesíthetni.

2) A piispök levelei fenmaradtak egy „Becses Levelek Kazin

czy Ferenchez" című kötetben Kazinczy Gábor úr gyűjteményében.

L. a Pálya 41. szakaszát is, különösen a 71. 72. 11. az id. h.

3) V. ö. id. Beszédét 5. 10. 11. 12. 13. 11.

4) U. ott 23. 24. 11. V. ö. 6. 1. is.

5) U. ott 25. 1. (Kénytelen voltam e helyeket a „Beszéd" né

met kiadásából magyarra áttenni, mert fájdalom ! a magyar példány
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ra sehol szert nem tehettem). — Egyébiránt Péczelinek 1789. dec.

23. ezt írja : „Megküldöttem ezt a §-ot gróf Széchényinek (Ferenc

nek, az István atyjának) is, sőt az egész orátiót mind németül mind

magyarúl lenyomtattatván mindenfelé elküldöm ; annyival inkább,

mivel, a mint hallom, a pécsi tudományos kerületben (ebben Sz. volt

a főigazgató) csak a némát nyelv sürgettetik." (Eredetije saját gyűjte

ményemben).

•) L. a „Beszéd" 7. 1.

"') „Tenyereken hordának a papok" mondja önéletrajzi leve

lében hozzám (7. Kazinczy F. Levelezése Kisfaludy Károlylyal s en

nek körével, 62. 1.).

8) PE. I. 46. §.

9) U. ott 36. §.

10) A császár e nevezetes szavai az 1784. május 18. kibocsátott

rendeletében ezek (tudjuk, hogy ily fontosb tárgyakban az alapesz

méket maga vetette papirosra, s úgy vette át, fordítva csak, a can-

cellariai stílbe öltöztetés) : „Usus in cunctis negotiis linguae mor-

tuae, ut latina est, satis indicat nationem nondum certum luminis

gradum assecutam esse, cum tacitum de eo praebeat testimonium,

quod aut natio sua ordinaria nationali lingua destituatur, aut in

eadem nullus popularium legere aut scribere sciat, ac quod nonnisi

docti, qiű latinis studiis operam navarunt, unice in statu sint, suas

scripto exprimendi cogitationes ; quin imo natio in tali lingua rega-

tur ac iudicia accipiat, quam ipsa nec quidem intelligit" stb.

1 ') Egyike e szép dal azoknak, melyek nem találtak kegyet

szerzöjök előtt, és csak (a PE. I. 35. §-ában, a honnan tettem át

Poet. Munkáiba, 9. 1.) úgy maradt meg mint példája akkori gyarló

verses dolgozatainak : „Imhol egy ily szerencsétlen dolgozásom"

mond az id. h. „Mi az oka, hogy németül eltalálom a schémát, ma

gyarban nem ? ezt kérdém magamtól. Trochaeusi és jambusi sorok

összetévesztve, s felcserélve a hosszú tag röviddel, s a rövid hosz-

szúval, rossz és rút formájú szók, és minden! Ily hibákat ki ejt

ma?" stb. Ez volt tehát dalai tüzhalálának oka ! síme, maga sem

vevé észre, mint vezérlé öt egy titkos ösztön, a magyar fülnek ked

ves, choriambusos lebegésre.

12) Egy régi naplójában ez évről: „12. Jun. C-t először lát

tam !" (A C. Cidlit jelent ; ezen akkor a schweizi poeták és Klop-
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stock által költeményeikben szivesen használt név lett Teréz poetai

neve is). Kufsteinből 17ÜD. jun. 10. költ levelében írja : „E napok

(melyeken, mint tudósítja, vele álmodott) nekem örökké szentek,

valamint 27. xbr. 1785. is (Ama régi naplójában e napról ez áll:

„Bárcán szánkázás !"), és — júniusnak 12-dikc, midőn Cidlit elő

ször láttam, mint Blidlit (húgát Polyxént, ez kapván c szinte nem

szép, de akkor poetai divatú nevet ; róla 1. fenn a szöveget) april

17-dikén. Mind a két napot innepleni szoktam itt is."

13) „22. Apríl gr. Töröknél ebéden valék, azután Polyxénnel

sétálni. — 23. P(olyxéu) és Th(eréz) cl" jegyzi meg a fentebbi nnp-

)4) írva sept. 14. 1824. Főet. Munk. 25. 1.

15j Melyet László nem igen volt hajlandó elismerni. (1789.

mart. 28. költ lev.). 0 a hírt Klári testvérüktől (Krajniknétól) vette,

kit Ferenc többi húgai felett szeretve, vele bizodalmas levelezésben

állott.

lö) L. Kazinczy F. Levelei Kis Jánoshoz, I. k. 6. 1.: „Sztellám

abaújvári szolgabíró Bárczay Ferenc úrnak van dedicálva. Ez a sze

gény barátom éppen úgy járt mint Sztellában Cecília. Cecíliát sze

rette Fernandó, de az állhatatlan Fernandó Cecíliát elhagyá, és

Sztellát kezdé szeretni. Azonban szerette Cecíliát is Sztellát is. Ez

vala az én szegény barátom sorsa. Jenny öt is szerette, de mást is.

Ezt senki sem fogja érteni, csak Jenny, az én Ferim, és énu (t. i. az

a más). Ez egyszer mosolyganunk kell a naiv rejtélyességen, s ki-

olvasnók belőle a titkot, ha K. László levele nem nyújtana is hozzá

commentárt.

17) Poet. Munk. 24. 1.

18) így az első dolgozás (eredetije, melyet 1791. martius 13-ki

levelében „mint legutóbbi dalát" közöl gr. Ráday Gedeonnal, a pé-

celi könyvtárban). Nyert a dal correctióban, s poetai érdemben is,

egy későbbi átdolgozás által (Poetai Berek, 150. 1. s még egyszer

változtatva és „Zellihez" címezve Poet. Munkák, 14. 1.), de életrajzi

érdeke csak az általam, a mennyire tudom itt először közlött, formá

ban van.

19) L. a fen idézett könyv elibe nyomtatva Vitéz által e több

tekintetben tanulságos levelet, melyet, még más helyen is ki fogok

vonni.
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20) L. Kazinczy F. Levelei Kit Jánoshoz, I. 7. 1. A Poetai Be

rekbe az, 152. 1. javítva „Chloe" címmel ment be.

SI) Fsldi János (Levelek Kazinczy Ferenchez, Kazinczy Gábor

úrnál) komolyan kérdezi hogy „Keresztes Bálint" H. András korából

való-e? E naiv kérdés Földi járatlanságát mutatja ugyan az ómagyar

nyelvben ; de nem különben azt, mily szerencsével tudott Kazinczy

egy, az akkoritól eltérő, ó zamatot önteni el az egész költeményen.

22) L. ezekről Leveleit Kis Jánoshoz I. 328., H. 68. 295.; és

Kazinczy Ferenc Leveleit Horvát Istvánhoz (kézirat a m. nemz. mu

zeum könyvtárában), kihez 1810. junius 1. ezt írja: „Nem mondha

tom ki, barátom, mint kínoz az a cselekedet, hogy azt az el nem ké

szülhetett csomót elégettem a tavalyi rémülésben. Soknak még tudom

némely sorait, strópháit, de egyikét sem egészen. Azon lészek, hogy

őket egymás után kipótolhassam. Ifju esztendeim emlékezetét kellett

vala bennek megkímélnem." — Már 1809. novemb. 11. ír A"i'snek

hasonlót : „Nagyon sajnálom én, hogy a háború kilobbanásakor ver

seimnek csomóját elégettem. Most sok gondba kerül újabb kidolgo

zása" (id. h. I. köt. 305.). T. i. attól tartott, hogy — ha a háború a

hazába tétetik által, mely aggodalom közönséges volt, s alapos mint

a következés bebizonyította, s az ö megyéjébe is hatna, s ö valamely

szerencsétlen eset folytán életét vesztené (ím, május 30. formaszcrint

bucsúzik Kistől, u. o. 301. 1.) — versei nem eléggé simítva s bevé

gezve találnának valamely barátja által kiadatni.

23) Az érzeJgésre ö sem teremtve nem volt, sem abban nem

gyönyörködött. „En C. G. sóhajtozó pajtása lenni nem akarnék, s

hála istennek, ha akarnék is, lenni nem tudok" írja Szentgyörgyi

Józsefhez (Kazinczy F. Levelei III. 37. 1.). S ismét : „Nem affectálok

Schwermuthot, és Schwámiereytól távol van phantasiám" u. o. 140.

1. és : „En nem tapadok belé makacs tapadással a fájdalom érzésébe,

s kesergésemben nem keresek édes gyönyörűséget" u. ott 141. 1. stb.

24) L. Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor Lc.vdeik Ruszek

József apát úrhoz, 1816. (kéziratban sok helyt, nálam is). A IV. lev.:

„Kíméllem benne egykori kedves, tisztelt mesteremel"; ismét: „Lé

gyen elég annak próbája, mennyire hathatott literátori hatalma, lát

hatta Kazinczy, mikép mentek légyen utána a nemzeti és nyelvbéli

cultúrának igaz utján a jobb hazafiúi szívek és elmék. Ezek közül én

vallom magamat leggyorsabb tanítványának.* stb.

l t '
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25) L. Gessner Idylliumi előszava végén.

26) „Egy igen tisztes leány szerelme Siegwartot fordíttatá ve

lem, s Gessner Idylljeit, de láttam : nem kell sietni" írja hozzám

1827. jan. 25. L. Kazinczy Ferenc Levelezése Kisfaludy Károlylyal s

ennek körével, 61. 1.

27) L. e levelet az Orphetts II. 268 s k. 11.

2S) E levelek Kazinczy Eugénia assz. birtokában.

29) A „Gessner Idylliumiu első kiadása előtt.

30) L. Kazinczy Ferenc, Levéltárcájából, közli Kazinczy Gábor,

első fogás, VIII. levél, az Új M. Muz. 1853-ki folyama I. 501. 1.

31) Fontos dolog annak, ki Kazinczy nyelvhaladása fokaival

önszemléletböl kiván megismerkedni, kiindulási pontúi legkorábbi

müprózai kisérletéből legalább egy töredéket ismerhetni. Gessner

első kiadása oly ritka, hogy szolgálatot vélek tenni az olvasónak,

ha itt egyet beiktatok ; s választom e célra az I. könyv 1. idylljét,

mert ezt aztán kiki összevetheti ugyan ennek 1802-ki kidolgozásá

val, mely a szövegben is említve van, s & M. Nyelv és Irodalom Ké

zikönyve II. köt. 74. 75. 1. látható.

„Daphnéhez.

Nem a vérrel béfecskendezett bátor bajnokot, nem az ütközet

puszta hellyét énekli a víg Musa : rebegve szalad ő, mezei könnyű

sípjával, a fegyvercsattogás elöl.

A tiszta patakok lassú csergedezése, és a szent erdők susogó

homálya által csalogattatván, a sásos parton tévelyeg, vagy a virá

gokon jár a magas fák zöld bóltjában, vagy a puha pázsiton hever,

s énekeket készít, a te, egyedül csak a te számodra, szép Daphne !

Mert a te szelíd és ártatlan elméd olyan kellemetes, olyan tiszta,

mint a tavasz legszebb reggele. Eleven tréfa és vidám mosolygás

repdes szüntelen azokon a kis ajkakon, azon a piros orcán, és édes

öröm szól szép szemedből. Sőt miólta barátodnak hívsz, édes Daph-

'néin, azólta előre tisztáknak látom óráimat, s minden napom örömre

vírad fel !

Ó ha tenéked azok a víg énekek tetszenének, melyeket Músám

a pásztoroktól tanul. Gyakran meglopja ő a sűrű bokrok közt a fák

Nympháit, és a kecskelábú erdei istent, és hajlékokban a sással ko

ronázott Nymphákat ; néha mohos kunyhókba mégyen, melyek kő-
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rül gazdája hives árnyékokat ültet, s történeteket hord elő a nemes

cselekedetekről, a virtusról, és a mindég víg ártatlanságról. Gyak

ran őtet is meglesi a szerelem istene az egybenőtt bokrok zöld er

nyőiben, vagy a füzek közt a kis patakok mellett. Ott hallgatja éne

keit, s koszorút teszen repdesö hajára, mikor a szerelemről énekel,

és a víg nyájaskodásról.

Ez, Daphne, ez legyen jutalma énekeimnek ; az legyék min

den dicséretem, hogy melletted ülvén, javallva mosolyogjanak éde

sen nevető szemeid reám. Azt, a ki nincs ily bóldog mint én, uno

káink késő dicséreti gyúlaszszák énekre. Hintsenek, nem irigylem,

virágot sírjára, s ültessenek friss árnyékot elsenyvedt hamva felibe."

;i2) L. Bácsmegyei előszavát.

S3) L. Orpheus, I. 15. 16.1.

34) L. Bácsmegyei előszavát.

35) PE. I. 41. §. — Egy dal belőle („A szerelem tekintete")

fenmaradt a Helikoni Virágok 91. 1.

36) a 112. laphoz, 1. a M. Músu ismertetését tőlem a Tud. Gy.

1826. X. köt. vagy Élet és Lik II. 7 -12. 11.

37) PE. L 38. §.

38) „Nagy örömmel vettem az úr legközelebb írott levelét —

így válaszol neki az érdemes aggastyán 1788. febr. 15. — melyből

még nagyobb örömmel értettem, hogy a magyar nyelv előmenetelé

re valamely tudós társaságot kivánnának az urak felállítani, kik kö

zé, hogy én is magamat adnám, méltóztatik az úr ösztönözni. Én,

valamint ezen hozzám való bizodalmokat különösen nagyra becsü

löm, úgy, ha érdemesnek tartatom, nem is kivánom magamat szük

ségtelenül vonogatni , melyet annál szivesebben cselekedhetem ,

minthogy ha az úrnak ezen levelét nem vettem volna, mégis magam

szándékoztam valamely csaknem hasonló gyűjtemény iránt mostan

jövő József-napi vásárkor pozsonyi typographus Landerer urammal

végezni : nem tagadhatom ugyan azt, hogy az én gyűjteményeimnek

elrendelése valamivel az urakétól külömbözöbb ne lett légyen, de

minthogy csakugyan a főbb célra nézve megegyez, valójában szere

tem, hogy az uraktól ebben megelöztettem, mert így a társaság ál

tal az én magános fáradságom könnyebbedik : Azonban hogy ön

ként való beállásomat annyival inkább bizonyítsam, az második da

rabba magam is fogom valamely munkácskámat küldeni" stb.
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39) P£. IV. 29. §.

40) Névszerint két db az I. énekből, egy a II-ból (H. negyed),

egy a VH-böl (Portia, III. negyed).

41) A II. negyedben.

42) Az I. negyedben.

43) Az I. és II. negyedekben.

44) Az Orpheus III. füzete, 313. 1. szerint.

45) A szerzők, kiktől darabok közöltettek : Anyos 2 db. Aran

ka 3, Bacsányi 2, Csergics l, Darvas Ferenc l, Dayka 2, Döme

(Mede is) 6, Fehér György, az utóbbi polygraph 2, Földi 3, Hor

váth Ad. 2, Kazinczy (Széphalmi is) 21, Péczeli l, Ráday (A. J. is) 5,

Baróti-Szabó 2, Szentj óbi-Szabó 3, Virág 2, Verseghy 3.

46) Megvan Kazinczy Gábor úrnál.

4') Saját naplói feljegyzése szerint, ugyan annál.

48) PE. IV. 33. §.

49) „Képzeld el, hogy benyújtó levelemet koronánk örizete

után azon szobában írom, a melyben ezt a szolgálatot, mint Abaúj

vármegyének erre ide küldött tagja, először ma, sőt éppen most,

tevém."

50) A Hamlet előtti ajánló levélben.

51) „War' ich zu Pesth, lieber Ráday — irja neki Kassáról

augustus 15. 1790. — so könnt' es sich fügen, dass wenn es sonst

nicht gienge, ich selbst mitspielen würde" (eredetie Kazinczy Gábor

úrnál). Le is jött Pestre september 17-kén, a honnan csak october

11-kén érkezett vissza Kassára (egy régi naplója szerint, ugyanott).

52) L. EndrÖdynü. : A Magyar Játékszín, I. k. XIII. XIV. 11.

53) PE. IV. 5. Szak.

54) E képét Kazinczy, hasonlatosságánál fogva, több másfelett

becsülte. Ez után ismert reá, két évvel utóbb, Tessedik Sámuel egy

kori szarvasi pred., midőn a soha nem látott hozzá váratlanúl, még

pedig farkasbundában, belépett. Ha egyébiránt PE, L 53. §.

azt írja : „A ki e képet látja, nem fog többé csudálkozhatui, miként

történhete meg, hogy ifjuságomban két asszonyság összetéveszthető

gr. Dessewfiy Józseffel, kihez most csak termete nem szálasságában

hasonlítok'': meg kell vallanunk, hogy az, ki a grófot nein ismerte

is, ha csak képét látta (a Mednyánszky historiai zsebkönyvében),

nem fogja puszta önhizelgésnek vehetni e helyet. A fej helyhezteté-
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sének motivumára nézve emlékeztetem itt az olvasót, hogy az nem

önálló kép, hanem egy egész kép kiszakasztott része.

55) Egy pár évvel elébb fogott már ö az angol nyelvbe, s

Young Ejtszakáinak egyenesen az eredetiből fordítását meg is kezdte

volt, de elhagyta a türelem. Itt betegsége hagyatta el vele a mester

segedelmével alig kezdett leckéket, s azon túl nem is foglalkodott

többé vele.

56) A Pálya valamennyi példányaiban oly helyt beszéltetik el

ez a kihallgatás, miszerint azt közvetlenül Leopoldnak Prágába me

netele elibe volnánk hajlandók tenni. A többször említett régi nap

lók egyike azonban világosan júniusra teszi, de kifeledésével a nap

nak, így : „Jun. Swietentől búcsúzom. Magnum hoc ego quod pia

cui Tibi, qui turp. secernis honestum. 4 csók." Következik rögtön :

„23. Juni. Úr napja. Leopold cs. Pízában volt" stb. És így a neki

oly kedves scéaa, melyről Pályájában is mondja : „Mely pillantá

sában életemnek érezhetém én magamat főbb tetőn?" junius l—22.

közt volt. „Mely hálátlanok vagyunk a gondviselés eránt legszebb

öröminkért is ! oda vannak naplójegyzésim ezen esztendőre" : e hely

mutatja, hogy az általam idézett félivnyi napló elkerülte figyelmét,

s így hónapját sem tudta már, annyi évek után, pontosan a törté

netnek.

57) PE. I. 54. 56. 58. §.

58) Ez egész út chronologiájában biztos vezető az említett

napló. — Egy kömivesi lózsit is látogatott, így aug. 18-kára ezt ta

láljuk feljegyezve: „Straussal Q".

59) így áll e híres hely a PE. IV. 143. 1. (PE. I. 65. §.).

60) PE. IV. 6. szak.

*
61) Ifjabb Szilágyi Sámuelhez 1791. jan. 4. ezt írja: „Messziá

som mikor fog megjelenhetni, nem tudom. Láthattad mily zavarba

hozott a nemes vesztegetés ; most pedig még kevesebbet fordíthatok

erre esztendei jövedelmeimböl,'mert az építéshez fogtam. A megkül

dött dalt mindazáltal minél hamarább béteszem Orpheus nevezetű

hónapos írásomba. . . . Gyalázatos dolog hogy a mi magyaraink még

ezen magyar epochában sem olvasnak. ... Én az atyád biographiá-

ját két hónap alatt beteszem Orpheusomba Henriádjának recensiójával

együtt stb. (L. Kazinczy F. Levelei III. köt. 371. 1.).

64) L. a m. nemz. muzeumban levő példányát.
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6S) L. Kazinczy Ferenc Levelei, III. k. 378. 1.

64) Í7. ott, éa I. k. 18. L, sőt 1791. óta már Földivel, mint en

nek válaszaiból látszik (Becses Le veink, //.).

65) „Die Ockonomie der Natur. Berlin (Bécs) 1782. L Heft:

Über dcn Menschen und sein Schicksal nach dem Töde. H. H.

Etwas über die Bestimmung des Menschengeschlechtes. Bírom a

könyvet Kazinczynak 1792. Regmecen készített, s 1795. a budai

börtönben újra dolgozott fordításával. Kazinczy Gábor."

66) „Becses Levelek Kazinczy Ferenczhez." II. köt. (Kazinczy

Gábor úrnál).

67) A Magyar Játékszín. Első eszt. III. és IV. köt Mindkettő

előtt K. Ferenc gvönyörü előszavai, amaz nov. 5. 1792., ez, Spis-

sichnek ajánlva, Zala hazafi lelkű követének, jan. 16-káról 1793.

68) Kazinczy Fer. Levelei, L 4. 1. Itt ugyan csak így fejezi ki

magát: „A genovai szerencsétlen polgár munkáját megégettem stb ;

de Csokonainak ugyanazon időben : „A Rousseau Contrat Socialja

MSban van." ÜL k. 381. 1.

89) Kézirata Kazinczy Gábor úrnál.

70) L. Levelei I. k. 4. 1.

71) Az elébbi : ZÍIKPATUZ mAlNQüIENOZ, azaz aszinopei

Diogenesz Dialogusai. Pest, nyomt. Trattner Mátyásnál, 1 793., az

előszó kelete apr. 17., 1792.; ezek: „Széphalom, Széphalmy Vin

cénél, 1793." (Bécs, Hűmmel), az előszó „a X-dik hónapnak 25.

1792." mindkettő, valamint Sztella, c és cs-vel, sőt neve is így:

Kazincy.

72) „Sztella, dráma öt felvonásban. Azoknak, a kik szeretnek.

Goethe után Kazincy Ferenc, tagja a sopronyi magy. társ." Pozsony

ban, Weber S. P. 1794. — Kevés példányon maradt meg a boríték,

melyen a nevezetes előszó áll. Magyarázza miért ragasztja ama címet

nevéhez : öröme jeléül a megtiszteltetésen s azon, hogy mi Révainak

Budán, neki Kassán nem sikerült, a csendes Sopronnak fog talán.

S továbbá : „Sztellának nevében a vastag S-et vékonynyá változ

tattam el. A vékony SZ némelyek előtt affectáltnak fog tetszeni, így

tetszik azoknak, a kik az exament ekzsámentnek, az explicót ex-sspli-

kónak, az est-et essfnek mondják, a vékony SZ hangja is. Azoknak,

a kik nyelvünk mívelésén dolgoznak, igyekezni kellene a pinguis

populusztól a venustuszok serege felé annyira közelíteni, a mennyire



a nyelv természete s analogiája engedi. De erről másutt bőveb

ben."

73) Kazincy F. Levelei, III. 379. 1.

74) Kézirataik részint a m. nemz. muzeum könyvtárában, ré

szint Kazinczy Gábor úréban (1. Kézikönyvem II. köt. 33. 1. a 32.

és 33. jegyzéseket.

™) L. Kishez írt levelét 1794. máj. ll-kéröl (K. F. Levelei,

I. 19. 1.).

7G) Megmenekültek, de fájdalom utóbb a tűznek áldozatai let

tek. (1. Levelei Horvát Istvánhoz a m. nemz. muzeumban).

77) Kazinczy sajátkezű másolata az akad. könyvtárában.

78) PE. IV. Második könyv, 2. §.

79) „A Lengeséghcz", Poet. Munk. 46. 1.
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ELSŐ FEJEZET.

lbeszéllésem fonala egy eseményhez ért, mely— korában

sok képtelen mendemonda által eltorzítva, a bírószéki íté

letekben is, melyek annak egyetlen nyomtatott kútfőit ké

pezik, nem az ezeket megillető komoly, nyúgodt és szabatos

előadással, hanem pamphleti phraseologiával s határozatlan

általánosságban terjesztetik elő — mind e napig homályos

körvonalokban áll a história előtt1). Azokból vádképen azt

olvassuk ki, hogy Martinovics Ignác apát— II. József lekö

telezettje, II. Lipót biztos embere, egykor a párizsi forra

dalmi és társulati fejlemények színfalközti észlelője s a

császár magán tudósítója, majd maga is a Montagne méte

lyétől s a francia libertinismustól megvesztegetett erkölcsű

férfi, lángesze és mértéktelen hiusága által ragadtatva —

két ellenséges titkos társulat megalkotója lön, négy, neki

hittel lekötött, kerületi igazgatóval5), hogy ezek által két

forradalmi iratot, egy „Reformátusok kátéját," s egy „Pol

gár és Ember kátéját"3) terjesztett, melyekben a felségnek

törvényes kormányhatalmától megfosztását, az országos

rendek és alkotmány megrontását sürgette, s az országla

kókat a felség s a rendek elleni támadásra felhívta4). De



mikép s mily eszközökkel kivánta e nagy forradalmat elő

idézni, tett-e kisérletet befolyásos, gazdag emberek, pénz,

fegyver, katonai képességek vagy külsegély szerzésére :

arról az itéletek hallgatnak; valamint az összeesküvés „cor-

pus delicti"-jából sem bírunk semmit: nem a Martinovics

„lázító írásai "ból, nem a kátékból csak egy töredéket is,

nem társai esküformája szövegét, egy árva szót nem a fő-

társak vallomásaiból, leveleikből, melyek közzé nem téve

a hóhér keze által elégettettek. T. i. azon időben a kir. ügy

igazgatóság élén Nyéki Németh Jánosban egy férfi állott,

ki az őt ismerő, különben a szerencsétlen vádlottaknak va

lóban nem kedvező Szirmay Antal szerint is „minden egyéb

hivatalos munkára lomha, de mások elsülyesztésére mint

egy a természet által megteremve, gonoszszívű, s azon is

mereteken kivül, miket Verbőciből böngészett fel, tudo

mánytalan volt"5); egy kisded, hasas emberke, bor és sze

relem által rozsda vagy szederjszínre festett arccal; kinek

minden szava, tekintete, mozdulása a semmiből érdem nél

kül felment bitangot mutatta"). Ez, emelkedés reménysége

és rút fösvénység által viseltetve, oly térre vivé a dolgot,

ahol a gyanúba vettekre nézve nem volt menekvés. Nyéki

Németh János jól értette, ama kedvetlen emlékezetű állam

tanácsos Izdenczy Józseffel szövetkezve, ki még műldig

legnagyobb befolyással vala a magyar ügyekre, a főrendőr-

igazgatásnak, magának az udvarnak mystificátióját, vala

mint a közönségét, úgy hogy a vizsgálat még jól meg sem

vala kezdve, a perbefogottaknak csak kis része befogva,

midőn már szerte el valának terjesztve a legaggasztóbb, s a

még alig ismert vádlottak ellen köz elkeseredést szült hírek:

melyek szerint a mohácsi vész évnapján, augustus 29-dikén,

a Martinovics igazgatói és társaik, éjjel, Pesten, az újépület

hez sietve, az ott letartóztatott 1 5 00 francia hadi fogolylyál
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egyesűlve, kik lőporral előleg titkon ellátva adott jelre ki

törtek volna, Pesten a polgári, Budán a királyi fegyvertárt

hatalmokba ejteni, a két várost mindenfelől meggyújtani, a

népet „az ember és polgár" (ki sem nyomatott) kátéja ki

osztásával fellázítani, a boltokat kirabolni, a nagyokat és

nemeseket nem csak az iker fővárosban legyilkolni, hanem

az egész országot a forradalom iszonyaival elárasztani, végre

— mit Szirmay is pirúlt úgynevezett „históriájába" beírni

— az uralkodó ház tagjait, sőt magát a király felszentelt •

személyét, azonegy órában meggyilkolni fogták!7) „Egy oly

istentelen embertől mint Martinovics, és egy oly exaltált

főtől mint a Laczkovicsé, lehet ugyan várni még efélét is

— jegyzi meg a mendemondákat komoly arccal leiró Szir

may előadására ehez vetett jegyzeteiben, Kazinczy — de

én ugyan ezeket itt hallom s olvasom legelőször (írom ezt

15. april. 1810). Nagy volt a rettegés, a nagy rettegés pe

dig sokat láttat, a mit látni nem kellene, s látni nem lehet")-

Valóban, bármennyi gonoszságot teszünk is fel e titkos

szövetkezés szerzőjéről, s bármely vakmerőséget nevezett

társáról : amazt a forradalom színhelyén, Párizsban , ezt

egykori bajnoki pályáján, szerzett tapasztalásaik, s mind

kettőt nagy eszök, ily gyermekesen naív tervnek, mely

mindenik ízében lehetetlenséget foglala magában, elgondo

lásától is megóhattak. Mégis az egy forrásból titkon kiárasz

tott rémület elfogta a bírákat is, s Nyéki Németh János

gondoskodék róla, hogy még a törvényes védelmet is lehe

tőleg elnémítsa: azzal fenyegetvén a védelemre engedmé

nyezett három ügyvéd közt a legfíiggetlenebbiket, Szabó-

Sároy Sámuelt, hogy fejével játszik, ha akép folytatja a

bűnösök védelmét, amint kezdte'); s mindennemű mester

séggel, ijesztéssel, igéretek és leshányásokkal szaporítsa a

gyanúsok sorát10). „A gonosz ember szerette volna bajba
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sülyeszteni a nemzet felét, mert a sok többet adhat mint a

kevés, s a sokak elfogattatása inkább bizonyíthatta volna

hogy rá szükség van, és ő hív" ' '); ki Szirmay szerint is a

jacobínusok vádlásából sok vagyont takarított össze, s nagy

ajándékokat fogadván el, sőt csikarván ki mindnyájoktól,

Sándor föhg-nádor felterjesztésére felsőbb helyről is intés

sel s tilalommal rendre utasíttatott12). Mindazonáltal a kor

mány, de a régi alkotmány s a rend minden barátainak is fé

lelme a francia demokratiai eszmék elterjedésétől, a párizsi

rém-események nagyon is i'ij emlékezete, Európa állapotjai

s a birodalom külviszonyai nem látszának már a szeren

csétlen ügynek sem elnézéssel mellőzését, sem a kegyelem

palástjával befedetését, megengedni. Németh nem csak a

titkos szövetkezés feje s közvetlen társainak, hanem a két

káté puszta ismerői s fel nem adóinak is, mint „felségá-nt-

lőknak és lázadóknak, a trón és alkotmány ledöntésére s a

közbéke felháborítására törekvőknek" fejét és jószágvesztését

kérte13).



MÁSODIK FEJEZET.

Kazinczy Ferenc először 1794. december 29-dikén állott

a budavári volt barát-klastrom étteremében összeült kir.

táblai vizsgáló bíróság előtt. Tagadta hogy ily kátéról tu

domása volna. Bay Ferenc kir. táblabíró, régi szeretetére,

atyafiságára, Berzeviczy András alnádor Krisztus öt sebére

kérék: Kazinczy állhatatos maradt, ekkor, s a második

faggatás alatt is. Szinte így rokona Szulyovszky Menyhért,

Zemplénynek 1790. és 92-ben országgyűlési követe, még a

harmadik faggatáskor is, s a vizsgáló bizottmány már arról

tanácskozék, mily megkülönböztetés ajánlását terjeszszen

fel mindkettőjük nem érdemelt szenvedései és szégyene

pótlásáúl: midőn Sznlyovszky, nem gyanítva a szerencsés

fordúlatot, félelem által megtört lélekkel magához kéreti

Némethet, s lábaihoz borúlva mindent kivall magára, és —

Kazinczyra. Ez hívatik, január 30. 1795., s harmadszor is

tagad minden tudomást, midőn Németh a Szulyovszky írott

vallomását olvassa: hogy 1794. júniusban Hajnóczy hozzá

küldé Szentmáriay Ferencet azon izenettel, írná le a Refor

mátusok kátéját, adja által Kazinczynak ; ő, Szulyovszky,

erre Újhelyben, Zemplény vármegye közgyűlése alatt ma
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gához híván Kazinczyt Rákócra, vele a kertbe mene s így

szóla : Uram öcsém ! Itt félbe szakasztá Kazinczy a

felolvasót: ?iNem szükséges több: mindent elmondok, nincs

többé mit elhallgatnom. Ha Szulyovszky, gyermekei bol

dogságára nem kér : ne fedeznék fel semmit, az első szem

benlétkor elmondtam volna mindent"14). Ki örűlt úgy mint

Németh? Magasztalásokkal halmozza el a kivallót, kéri,

nyújtsa be írva mind azt a mit mondhat, sőt ne csak a mit

tett és tud, hanem fejtse ki gondolkodását is a köz ügyek

ről, a francia forradalomról, és mindenről. Kazinczy írt.

Elmondá mindenek előtt mily kapcsok fűzék össze szeren

csétlen társaival: Szulyovszkyval rokonság, szomszédság,

kertészeti közös szenvedélyük ; Szentmáriayval alig nyolc

hónapos ismeretség; Hajnóczyval szent barátság. „Én tisz

tább lelkű, nemzete díszeért inkább lángoló, tudósabb, fá

radhatatlanabb embert nem ismerek, nem nemesebbet, nem

bölcsebbet nálánál. Elbuktam — így végzé — ó bírák, a

barátság s a törvényeknek tartozott engedelmesség közti küz

désben, midőn hallgaték. Alávetem magamat azok szigorúsá

gának, s a bünhödést, melyet követelnek, ha a haza boldogsá

ga kívánja vesztemet, örömmel üdvezlem. Örömmel, mondom ;

mert nem csalódott szívem, midőn Azoknak csudálásában,

kik nagy lelkeiket a hazáért feláldozták, vidoran felkiáltott,

hogy én is képes leszek érte veszni, ha szükséges leszen." —

„Mely elme!" mondának a bírák, e classicai latinságú, meg

rendítő, s végzetteljes irat elolvasása után. Ez február 4-kén

történt. S erre visszaemlékeztében, még 33 évvel utóbb írt

„Naplója" e helyéhez eztjegyzi meg K., igenjellemzőleg, lel

ke önérzetében: „Bár maradékim lássák mit nyerhet az em

ber, ha szépen tud írni, mit nyer, ha úgy gondolkozik amint

illő. Én a legnagyobb, legvilágosabb veszélyben is tisztelet

tel s magasztalásokkal mertem szólani Hajnóczy felől. u's).



Február 17-dikén, midőn, a testi lelki szenvedések s

elzárt levegőtől beteg fogoly épen orvosságát vevé, nyiíjtá

neki által a kir. ügyigazgató jurátusa Aradi István, magyar-

ruhásan és kardosan, a kir. személynök Ürményi József

törvénybe idéző levelét, e hó 23-dikára16). A Duna jege

miatt csak bizottmányilag megjelent kir. táblánál Almásy

Pál titkos tanácsos elnökölt. Miután Kazinczy, ennek kér

désére, a fónun illetékét elismeré, s ügyvédválasztásra szó-

líttaték : Vallomásom után, felele, sorsom egyedül ö felsége

kegyelmétói függvén, nem látom az ügyvédi segedelemnek

szükségét. — Bay figyelmezteté, hogy nem ismervén a kö-

mlményeket, választana, s a pestiek közől. — Nem ismerek

egyet is, nekem mindegy, akárki lesz. — Csak négynek

vala megengedve a foglyok védelme, kik közől egy jókor

visszavonúlt. — Édes uram öcsém, folytatá Bay, Dienes

(Ferenc öcscse) minap itt lévén, öcsém uramért és az öcs-

cséfrt Szabó-Sároyt kérte meg ; megnyugszik-e benne ? —

Nem ismerem, de megnyugszom. — A legnagyobb nyug

talanságban tére Kazinczy szobájába , hallván hogy öcs

cse is, de melyik ?, szinte fogva van. Magához kéreté tehát

az igazgatót, ki azt vélvén ; vallani fogna valakire, örömmel

jött. „A Miklós!" vala felelete a kínos bizonytalanságban

hányattatottnak kérdésére. Kazinczy elbődűle a hírre : Az

istenért! hisz az még gyermek! — Németh megszánta, s

kevélyen ezt kiáltá: n^lz meg nem hal. A gaz Szlávy János

csábította el." — Szép szánás! gondolá a szerencsétlen,

mert e szó: Az meg nem hal, ennyit teve: mint te. „De lát

tam én, ki kezében vagyok — jegyzi meg itt a Napló —

s elkészűlve valék mindenre." Még ez nap írt anyjának,

Németh engedelmével (és censúrája mellett), szükségét érez

vén vígasztalni azt, mikor az ö reménye e jelenet után

enyészni kezde. „Sok esztendeje van — szól többi közt a

21
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levél — hogy így nem sírtam, mint ennek a hírnek (Miklós

fogvalétének) hallására— A természet kötelei a legszentebb

kötelek ; ezt éreztette velem az a sírás, és ezt minden Reg-

mecre és Semjénre való emlékezés. Higyje el, édes asszo-

nyám, hogy fejedelmünknek ennyi kegyességét tapasztal

ván, és érezvén hogy szerencsétlen bukásom a királyi ne-

heztelést érdemli, mindent, a mi mostani állapotomban nem

kedves, elkészűlve tudok szenvedni, mert a becsületes em

ber lelke nem fél jobban a büntetéstől, mint amint a rosszat

útálja ; de mikor Regmec és Semjén, Berető és Ruszka, az

az asszonyám, nagyasszonyám, András bátyám uram és

egyéb testvéreimmel Klári húgom... jut eszembe, olyankor

egy csendes könny csordúl ki szememből, s csak az vigasz

tal, hogy a kir. kegyelem azoknak a karoknak, a kik ki

terjesztve várnak, nem sokára visszaád; hogy azokat a

könnyeket, a melyek most érettem sírnak, felszáradva fo

gom láthatni." Elmondja élete módját: hogy napjában há

rom ízben lát embert: „reggel az a tiszt, a ki alatt vagyok,

és a mosdani való vizet hozó katonacselédjön hozzám, meg

tekinti ha nincs-e bajom, nincs-e valami szükségem ; délben

ugyancsak az a tiszt vagy a vele együtt szolgáló városi

commissárius hozatja bé az ebédet, és estve levetkeztetéskor

a vacsorát. Embert látni, velek beszéllni, ilyen állapotban

nem csak enyhülés, hanem szerencse. Ez, és a könyv, s az

álom, mely gyakorta Regmecre viszen vissza, életemnek

igen nagy gyönyörűsége". S ismét: „Az a kis szerencsém

hogy festeni tudok, s verseket írok, nagy gyönyörűségemre

van most. Klopstocknak egy énekét, melyet könyv nélkül

tudtam, lefordítám, úgy holmit Wielandból, s a szobám fa

lán egy szép Pallasfej, egy Medúza, és holmi egyéb van

már. Szenvedésemet itt én tűröm, és nehezebb fájdalmat

nem ismerek, mint annak elképzelése, hogy az enyémek

s



szenvednek". Martius 1 1-dikén köszöni anyjának áldoza

tait, ki Dienest ismét Pestre küldé, eljárni testvérei ügyé

ben itt és Bécsben: „Csak t>zt ohajtanám, hogy akkor vol

na itt, mikor majd a felséges válasz fog publicáltatni, mely

talám aprilisban megesik, hogy akkor szerencsém lehessen

ötet láthatni /" Gondoskodik széphalmi kertjéről is, utasí

tást ad mit, s hova, s mikép kelljen ültetni, oltani; gazda

ságáról, pincéjéről — lovait azonban eladatni kivánja, mi

mutatja, hogy szabaduláshoz reménye nem volt ; de vigaszt

nyújtott neki e gondoskodhatás, valamint a romai classicu-

sok, kiket kérésére Dienes által vett. Az ő ajtajával átellen-

ben levő szobában raboskodó s szenvedéseit férfiatlan sírás

sal nyögő Verseghyt bátorítgatta a Peitisque leto flagitium

timet ódát éjjel hangosan énekelvén, készen levén arra hogy,

ha megszólítanák is, azt ürügyelhesse, miszerint Horácból

énekelget, és csak unalma elverésére. Ügyvéde hozzá bo

csáttatott, de nem szólhatván vele magánosan, „nem tudom

minek" jegyzi Naplójába; s midőn apríl 8. hozzá hozák

perét, hogy levélben megírja észrevételeit ügyvédének vá

lasziratára, bámúlva látá a hihetetlent: annak t. i. egy lapja

ki vala vágva, s a rajta állott szakasznak a másik lapra át

ment vége gondosan kitörölve; de elég ideje levén a befir-

kált sorokat megfejteni, ráismert a Németh censúrájára,

mely a védelem leghathatósb részét elvonta a bíróság sze

me elől"). Épen egy hónappal reá, május 8-dikán, Somogyi

János itélőmester olvasá neki a kir. tábla ítéletét. „Alperes

— így hangzik ez — állítása szerint főleg az által bíratott a Refor

mátusok kátéja leirására, hogy Szentniáriay mindazon nehézségek

nek megoldását igérte Nagy-Károlyban leendő találkozásokkor, me

lyek ez iratnak tartalmából eredhetnének ; Hajnóczy Józsefet pedig,

kinek nevében az vele közöltetett, mint erényes életéről s szelíd

lelkéről közönségesen ismert és becsült, hozzá pedig szoros barát

sággal csatlott férfiút bármi vétkes szándékia képtelennek erősen



s> . ^

hitte : így annál inkább vélt az említett kátétól eltérő dolgot készü

lőben lenni, hogy Szentmáriay Ferenc bizodalmas beszédben e tár

saságot az erény kötelékei által összefűzöttnek, minden igazságta

lanságtól idegennek, egész törekvését, erélyesen és ismételve, oda in

tézettnek állította, hogy a nemzetnek némi lendület adassék; e mellett

Pestre is meghivta őt, hogy ott az egész ügyet bővebben megvizs

gálván, netán leendő ellenészrevételeit a jobb tanácsot szivesen be

fogadó társulatnak írásban előterjeszsze ; azt tevén még hozzá ügye

enyhítéseül, hogy az ügytől idegenkedve figyelmesebben megolvas

ván e vad iratot, azt jul. 13 - 14-ke körül tüzbe v«tette, többé nem

használta, s így a nélkül hogy valaha a királyi méltóság s az ország

békéje ellen bármit forralt volna, álnokság és gonoszságon kivül,

barátság és erényből vétett a törvények ellen. De miután vallomá

sából kitetszenék, hogy a káté első olvasásakor elborzadva így ki

áltott fel : Az istenért, oly szörnyük ezek, hogy hajam szálai is fel-

állanak ; tehát a szándéklott gonosztett súlyát s káros következéseit

jól általlátván még is hallgatást ígért, s így a társulat tagjává lett ;

a Reformátusok kátéját, elébb elolvasván s egy titkos társaság létez-

tét tudva, magának leírta, s azt, bár egy ily társulat létéről hallgatva,

mással is közölte olvasás végett; Nagy-Károlyból jőve pedig Szent-

máriayval a társulat céljairól értekezett, s az összeesküvést, mely

nek létét, bírván a Kátét bebizonyíthatta volna, a törvény parancsá

hoz képest jókor feljelenteni elmulasztotta : ekép a királyi méltóság

s az ország köz java ellen gonoszúl kelt összeesküvésbe beleegye

zett, s a Kátét, mint az a perirományokból kitűnik, mással is közöl

te : az alperes , mint felségsértés vagyis lázadás bűnébe esett , az

ország törvényei rendeletéhez képest, feje s minden vagyona elvesz

tésére ítéltetik, B a végrehajtás elrendeltetik." > »).

Az elszántság nyugalmával hallgatta Kazinczy ez íté

letet, s a hétszemélyes táblára felebbvítelét kivánta. Vissza

térvén szobájába, fegyveres őrt kapott abba, megmotozta-

tott mind maga, mind bútora: nincs-e ölő eszköz nála el

rejtve. A hű öcs, Dienes, résen vala, s Bécsbe sietett. Az

alatt, május 16-dikán, megjelent a hétszemélyes tábla is a

már említett teremben, s ekkor hallgatta meg itt, nagy kö

zönség (táblai jegyzők, sőt ügyvédeknek is) jelenlétében

'-•ffJfX*'^
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ennek végzését, mely a kir. tábla halálos ítéletét helyben

hagyta. „Arcom színe sápadt, mond a Naplóban, hajam

megnőve és fésületlen, szakálam hegyes, mert fülem alatt,

egész az állig kevés szőr, s még akkor minden szála sza

kálamnak s hajamnak fekete." — A szomorú hír csakha

mar befutotta az egész hazát, s a honfiak szivéből ország

szerte egy elfojtott jajszó tört ki. — Már csak egy szálon

függött az élet reménye, a királyi kegyelemén.

Más nap Kazinczy Miklós szabadon bocsáttatott, fog

sága betudásával.
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HARMADIK FEJEZET.

xi. mik következtek, a reményt nem igen táplálhaták. Az

apríl 21. és május 2. a két tábla által elitélt Martinovics és

négy fötársa ügyében— bár Lipót nádor, Boros Lajos iroda

igazgatóját kegyelem eszközlése végett azonnal Bécsbe kül-

dé, s az agg Zsigray, titkos tanácsos, főispán s septemvir, s

az érdemes pesti alispán, kir. tanácsos Laczkovics, fiaikért

a trón zsámolyához folyamodának — „a súlyos köz viszonyok

által példás büntetés szükségeltetvén" tagadó válasz érkezett.

Május 17-dikén olvastatott ez fel az öt elitéltnek, minde

niknek külön. Zsigray ájúlva vitetett vissza szobájába;

Szentmáriay tűzzel támadta meg Némethet, a miért az élet

reményével csikará ki vallomásait; Laczkovics káromkod

va, Hajnóczy férfias nyúgalomban és hallgatva, távoztak ;

Martinovics, ez egyszer nemesen, inkább szerencsétlen vak

eszköze Zsigray sorsán keseredve el, mint a magáén, ha

talmasan tartá beszédét: „Én hideg vérrel halok meg; ér

demlettem azt a királytól, kit megbuktatni készültem, a mi

nem az én munkám lesz később. De mondjátok meg, tí bí

rák ! mely lélekkel ölhetitek meg ezt a nemes lelkű, de min

den jóra s rosszra egyformán alkalmatlan Zsigrayt, kit én
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csak azért vettem segédemnek, mert siettem, de a kit ki

vetettem volna, alkalmasra találván ? Véthet-e az ilyen

annyit, hogy meghaljon érette?"19) A bírák itt félbe sza

kaszták beszédét, s Martinovics május 18. korán reggel az

akkor ferenci, most katonai templomba viteték, hogy ott

papi rendeitől ünnepélyesen megfosztassék. Töménytelen

nép vala jelen. Rá rakták a papi öltözetet, melyet aztán a

négy rend rítusa szerint le is szedvén, s piliséről, hüvelyke

és mutatóujjáról az áldori avatást lesúrolván, szóla Kondé

püspök a rítus szerint : Tőled, az isteni és emberi törvények

megbontójától, a közjó háborgatójától, a királyi trónus fel

forgatójától visszaveszem a papi rendeket ; s kérem- a bírót

ne öntsön vért, s tartózkodjék a megcsonkítástól. „Deo

gratias"-t monda Martinovics, miután a fentebbi szavakba

bátran közbe vágott: „Nem igaz! nem a közjó, a király

ellen vétettem"20). De csakhamar elhagyá bátorsága, s hal

ványan s roskadozva távozott az oltártól, melyhez ezimént

emelt fővel s büszke tekintettel lépett vala. — Május 22-

dikén2') Kazinczy borzasztó jelenetre virradott. Az átelle

nes házak fedeleiről leszedve a cserepek, s azokon tömér

dek ácsorgó nép. A vesztés napja volt. Nyéki Németh János

a budai várfokról megelégedéssel nézte a látványt.

Kazinczy s még tizenkét fogoly nyugton, vagy elfá-

súlva, vagy kétségbe esve várá e történet után a királyi

választ. Május 30-dikán Szulyovszkynak veszi cédulkáját,

melyben követi hogy elánílta őt. vélvén hogy ez által ki

szabadúl. Hallja hogy ő víg s énekel: bizonyosan jó hírei

vannak : közölje vele, ő éjjel nappal sír. Kazinczy, kinek

nem vala tintája, csokoládéborítékra tűvel beszurkált be-

tükkel azt felelé, hogy víg, mert nem akarja hogy lelke el-

csüggedjen; ha veszni kell, veszszünk szépen. Virum fortem

pati et gaudere cum dignitate decet. — Más nap egy magyar
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őr Hajnóczy vég izenetét hozá meg neki: „Az Úr meg nem

hal ; kéri az Urat, ha kiszabadúl, menjen Sopronba, s vegye

el az ő mátkáját. Nyúgodtan fogna menni hóhérkard alá,

ha tudná, hogy az ő mátkáját az Úr veszi el."*De a napot,

mely ez izenetben reményt is, s egy általa tisztelt ember

részéről neki-hizelkedŐ elégtételt is hoza, egy más, rá

nézve rettentő, követte. Új vesztés híre terjedt el az őrök

közt, s ezek, ellent nem állhatva Kazinczy kéréseinek, rend

re kibeszéllék neki hogy ismét kettőt vesztenek, a a leirás

senkire sem látszék úgy illeni mint Verseghyre és öreá.

„Természeti halállal veszni, az is igen nehéz; hát hóhér

karddal, s mint gonosztevő ! De felélesztem lelkemet. A ret

tegés nem segít a bajon, s gyáván veszni rút, nyúgalomban

szép" monda magában. Ebédje közben bényit hozzá a fő

hadnagy : K. iír ! öltözzék, a tanácsos urak együtt vannak,

hogy — és itt elfordítva bús ábrázatát, folytatá — a kirá

lyi választ felolvassák. — Nagy vesződséggel ment az öltö-

zés, mert már második nap folyt orra vére ; végre nyílik az

ajtó, s a másik is átellenben, melyből a szegény Verseghy

lépe ki reszketve. Együtt tevék ez utolsó menetet az egy

kori refectóriumba, melynek ajtaja előtt két sebész álla, ke-

zökben az érvágó saveresposztó-pólya. „Ez a rossz Németh

— mond a Napló — még a jót is kegyetlenűl tette. Mert mi

nek hát azt láttatni ? . . Megpillantván a két felcsert, felki-

álték: Je suis perdu! Bizonyosnak nézém vesztemet, s nem

reménylék többé semmit. Somogyi itélőmester olvasá a kirá

lyi választ: „Megtekintvén az általatok felküldött tizenhá

rom pert, látván hogy Óz Pál és Szolárcsek Sándor magok

iránt a javúlásnak semmi reményét nem hagyák fenn, ezek

iránt a halálos itéletet végrehajtatni parancsoljuk ; a többiek

tartassanak addig, míg megbánásuknak elégséges tanusá

gát adják." A derék Somogyi a parancsolatot még egyszer
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olvasta, „mert Uraságtok leverettségökben talán meg nem

értették." Az, mint anyjának írja „egy erős electrica suc-

cussiót csinált bennem, midőn tizenhárom halálra itélt köz-

zűl, kettőt csakugyan kidőlni láttam ; s úgy vettem, mintha

egy ágyúlövés két embert seprett volna el mellőlem." A hó

hér június 3-kán fejezte be a véres drámát. A lassan emész

tő kínok azontúl következtek.

Két nappal ezután élvezte Kazinczy a szerencsét, va

lódi második atyját, Kazinczy Andrást, és öcscsét Dienest

valahára ismét ölelhetni. „Még nem csendesedettel az öröm

től úgyannyira a vérem — írja egy órával utóbb anyjához

— hogy öszvezavarodott érzéseim szókat találjanak annak

előadására, a mit látások bennem támasztott. Öröm, hálá-

datosság ... és valóságos sajnálása annak, hogy annyi bajt,

gondot, fáradságot, sírást okoztam. Ezek voltak azok az in

dúlatok, a melyek elborítottak." S jiílius 2-dikán: „Kérem

asszonyámat anyai szívének szent érzéseire, a mí javunkra

kérem asszonyámat, végyen vígasztalást, s ne szerencsél

tesse életét, mely mindnyájunknak oly becses, hasznos és

szükséges, és a melyért én ugyan, ha fel lehetne cserélni, a

magamét örömmel tenném le. — Ismét sírok ! most negye

dikszer fogságom olta, mert éntőlem megtagadta a sírás

enyhítéseit a természet; s ha csak a magam szenvedéseit

kell szenvednem, egészen elfásúlva szenvedek, s csak akkor

hullat szemem könnyeket, mikor vagy a gyermeki, vagy a

testvéri érzések egyvelednek kínjaim közzé. — Az isten

elhozza nem sokára szenvedéseimnek végét. Ó felsége bizony

a mi kínzásunkban nem gyönyörködik : hanem a haza nyú

godalmáért vigyázva büntet. S ez az érzés cselekszi, hogy

amennyire az emberiség engedi, nyúgodt elmével várom ki

szabadúlásomnak boldog óráját!" S hogy anyja figyelmét

a borzasztó jövendőtől elfordítva búvát enyhítse, gyakrab-



ban ír, az őrtiszteitől tapasztalt részvevő bánás elbeszéllésé-

vel s egy második királyi kegyelem reményével nyugtatja;

tudakozódik rokonairól, köszönti Horvát Ferenc jó öreg

szolgáját, ólairól sem feledkezik meg, lovai eladását sürgeti:

„Hiszen ha az isten kiszabadít, szerezhetek mást, és nem

többé cifrát. " Még is, midőn egyszer alkalmat lele látatla

núl küldhetni levelet, fájdalma erőt vett lelke nemes forté

lyán : nem szólhat, úgy mond, oly szabadon mint egy gyer-

í mek óhajt az anyjához ... és siet magát anyja öleibe tanu

és vizsgáló nélkül vetni. „0 hányszor, folytatja, óhajtottam

azt eddig ! Lehetetlen volt, sőt azt is bajjal nyerhettem meg,

hogy leveleim megolvastassanak. . . . Megyünk-é &/, vagy

nem, nem tudom ; sem azt nem ha Budán fogjuk-é tölteni

rabságunkat Én elfáradván reményleni, semmit nem

reménylek többé, hanem, amennyire lehet, elcsendesedve vá

rom sorsomat. . . . Nem lehet senki oly fa, oly kő, közzű-

lünk, hogy irtóztató szerencsétlenségünk egész nagyságát

ne érezze. En bizony érzem; és miolta azt tudom, hogy az

assz. anyámat mely közel rántotta a sírhoz, kettöztetve ér

zem,." Mind ezeket kedélye állapotjának festésére. S e ta

kargatott mély fájdalmak közepett tudá meg László katona

öcscsének — kivel annyi éven keresztűl több mint testvéri

—- valódi meghitt baráti — szív- és eszmecserében élt, ki

nek örökös közbenjárója, sőt segítője volt pénzzavaraiban,

kiről még fogsága első idejében is másod kéz által gyen

géden gondoskodott — Lászlónak tudta meg fanaticus

szívtelenségét , melylyel a szerencsétlen jó testvér felett

megtöré a pálcát. „Asszonyom anyám neheztel Lacira a

levele miatt") — írja júl. 3. — Én csendes vérrel szenved

tem. Nem érti a dolgot, és elragadta a maga princípiumai

nak heves szeretete. Lehetetlen hogy mérges szívvel mon

dotta volna. Én rá bizony nem haragszom, s kérem assz.
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anyámat, méltóztassék azt néki elfelejteni : Nem tudja mit

cselekszik, s jót akart mondani. Én hibáztam — folytatja—

és épen nem pirúl el kevélységem annak megvallásában,

hogy hibáztam : de vigasztalásomra szolgál hogy a barátság

és a virtus érzései által elragadtatva hibáztam, így nékem

könnyű volt hibázni: az olyannak mint ....... , ... le

hetetlen. S nem lel-e assz. anyám ebben a gondolatban vi-

gasztalást? Mit akar inkább, azt-é hogy ilyen hibával az

legyek a mi most, bár ennyi gyalázatot, bajt, költséget, fá

radságot, sőt még betegséget okoztam is, vagy azt hogy

olyan légyek, mint a megnevezett urak : hiba, mocsok, szen

vedés, és okozott költség nélkül? Nem, édes asszonyám!

Asszonyáin előtt nem idegen úgy annak érzése a mi jó,

szép, és igaz, hogy inkább ilyen gyermeket óhajtson magának,

mint egy olyan megbukottat, mint én vagyok." Ez érzések

tanították Kazinczyt szerencsétlenségét nyúgalommal és

méltósággal viselni, melyet sem harag nem zavart fel, sem

megbánás nem keserített el.

E hónapban egy sajnos eset őszinte gyászba borította

a nemzetet : Sándor főherceg-nádor szomorú halála. Utána

az ífju József főherceg neveztetett ki helytartónak: s Ka

zinczy azt hivé, hogy az egy actusát a királyi kegynek fogja

magával hozni. Hiu remény. A szenvedés helye iránt sem

vala biztos tudomás. „A palatinus szerencsétlen halála olta

elcsendesedett a hír kimenetelünk felől, s már azt hittük

hogy itt maradunk : most megint verik a készülőt. Ez a bi

zonytalanság, a melyben júniusnak 10-ke olta vagyunk,

egyike a legnagyobb gyötrelminknek ; mert minden felébre

désünkkor azt hiszszük, hogy a jövő álmot Budán nem

alszszuk ki ; és még is itt alszszuk. Megyünk-é ? s hová me

gyünk? s mikor megyünk? — nem tudjuk." S ez így tar

ta négy hónapig. — „Páter Makknak az atyjafiai mintegy

?!
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tíz nap előtt — írja júl. 29. — esedeztek a fejedelemnél

kibocsátása eránt. ,Az nem lesz ! Ki kell mennie, de nem

lesz sanyarú fogsága.' Ez vala a felelet. Hogy fogsága nem

lesz sanyarú, az nekünk is vigasztalás : de a fogság, fog

ság! El lenni rekesztve azoktól, a kiket szeretünk, meg

fosztva lenni az életnek még ártatlan örömeitől is, szeren

csénket elakadva, eltemetve látni, házi állapotunkat nem

csak nem gyarapodva, hanem naponként lejebb-lejebb sü-

lyedve látni: ezek felette kínos érzések." Ily nyomasztó

lelki állapotok nem csoda, ha — mióta a halál helyébe a

bizonytalan ideig tartandó fogság lépett — organismusán

mélyebb nyomokat kezdének hagyni. „Beteg még ennél a

háznál (t. i. a gárdaháznál53), hova június 11. tétettek át a

státusrabok) nem voltam — írja két hóval a kegyhirdetés

után — de félek fi tükörbe nézni, mert a színem sárga, bő

röm sorvad, szemem tájéka ráncosúl, s hajaimba annyi ősz

van, hogy Evi fél nap sem tudná kiszedni. " Enyhítette sor

sát, hogy július 1 0-dikén Németh János vigyázata alól egé

szen a katonai rendnek adatott át, melynek emberszerető s

mívelt eljárását soha sem szunt meg hálásan emlegetni").

De szobatársúl neki, kínjára, a gyáva siránkozó Szulyovsz-

ky jutott. Augustus 7-kén kezdék végre a foglyokat vinni,

Kufsteinba, Grécbe. Kazinczy még mind Budán vala, a régi

bizonytalanságban.
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zonbau a Múzsa s a barátság enyhítették szenvedéseit.

Mióta a foglyok a gárdaházhoz szállíttattak át, azok, kik

nek ajtaik azonegy folyosóra nyíltak, láthaták egymást, s

fogadhattak vendégeket — Kazinczy augusztusban többek

közt József öcscsét is ölelhette hosszú távollét után, s nem

ritka látogatója vala a szépségéről híres és nem kevesbbé

szép lelkű Rudnyák Pepi, utóbb gr. Batthyányi Vincéné —

de, mi fő, papiros és tinta használata is engedteték nekik,

így ö, visszakapván az elfogatásakor asztalán elkobzott s

ártatlanoknak talált irományait is, régi mohóságával esett

ismét a munkának, s reggeli három órától késő estig szűn

telen dolgozott. Szobatársa Szulyovszkyval, ki szerencsét

lensége ideje alatt szerette meg Senecát, együtt olvasgatta

ennek könyvét a Gondviselésről, „mely, úgy mond, még a

boldog napokban is érdemel figyelmet." Verseghyvel, ki

egy nagy szótáron dolgozgatott, a nyelvmívelésről verseny-

gett, s míg ez a nyelv philosophiai alkotásában vítatá lenni

ennek legfőbb érdemét: Kazinczy azt ohajtá inkább „hogy

minél szebbé, s minél alkalmatosabbá váljon a lélek gon-

dolatjait, érzéseit minden különbözéseikben festeni, s minél
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elébb ! " Míg amaz a grammatikusokat magasztalá, Kazin

czy az ízlés kimívelését sürgette a minden nemzetek classi-

cus írói lelkes és gondos olvasása által ; s midőn Kazinczy

a Verseghy kedves Adelungjából olvasá rá a leckét, ez meg

tagadta mesterét, mint ki az ilyeket rossz órában írta"). Ily

gerjesztő, gyakran kötődéssel járó, vitatkozások nem ke-

vesbbé élesztették lelkét s emelték kedélyét, mint SaJlustius

folytatott stúdiuma, Horác56) és Plutarch olvasása, s némely

újabbak áttétele. Az ossziáni Szdmai Dalok, melyeket Pe-

tersen német fordítása után dolgozott, kelet napjáúl június

24-dikét viselik57). Július 10-dikén fejezte be átdolgozását

Hollmann azon philosophiai iratának (Természet Oek&nomi-

ája), melyről már felebb a maga helyén emlékeztem"). Áll

jon itt a soha ki nem nyomtatott munka Ajánlása, örök

emlékeűl azon férfiúnak, kit a magyar irodalom minden

becsülőjének hálája megillet sírján túl is :

TEKINTETES

SZABÓ-SÁROY SÁMUEL ÚRNAK

ÉLETEM

HŰSÉGES ÉS HATALMAS

DE

SZERENCSÉTLEN VÉDELMEZŐJÉNEK.

Metastasio Kazinczy kedves költője volt nyelvének

zenészeti tökélye miatt. Nem minden célzat nélkül esett,

hogy abból A Títus kegyelmessége című, három felvonásos

drámát lefordította59). „A darab budai dolgomat példázza"

írja később Szentgyörgyinek3 0); s még akkor benyújtotta

azt országos fóparancsnok Barco generálisnak, hogy a ma

gyar színpadon előadassa31). De siker nélkül maradt a fel

ső helyek megnyerésének ez ártatlan kísérlete. Július 29.

anyjához írt levelében kéri többi közt „Ábel halála" ne-

Új
> i
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gyedik könyvét írásai közől a Kónyi fordításával együtt.

Úgy látszik, csak septemberben jutott az kezéhez: legalább

akkor írta reá (a példány a nemzeti muzeum kéziratai közt

őriztetik): „Felette hibás fordítás. Újra-dolgozást kiván.

Buda, sept. 1795." Hozzá fogott-o ehez ekkor s itt, nem

tudom.

így folytak le a budai napok ; a barátság vigasztalá-

sai, olvasás, elmélkedés, gyakorlatok között — mertömaga

ekkori dolgozásait soha nem nézte egyebeknek. S ha ezek

neki stúdiumúl és öröműl szolgáltak egyszersmind: e szo

morú élet nem maradt egy új, költői, szerelem szépítése

nélkül sem. Júniusnak egy égető hőségű napján történt,

hogy nyitott ablak és ajtó mellett, Metastásiót olvasgatá. A

folyosón egyszerre egy gyönyörű lény suhana el, félig le

ány már, félig még gyermek. Növése mint Psychéé ; moz

gása, lépte mint a legífjabb Grrátiáé (Az olvasó észre fogja

venni, hogy leginkább Kazinczy saját szavaiból szövöm el-

beszéllésemet). Történetből ajtaja felé pillantott, s ment,

meg nem hajtva magát. A szegény fogoly felszökött ülésé

ből. Hy meleg hatást serdülő ífju sem kaphat. Újra elővevé

a könyvet ; újra elveté. De mi lele ? kérdé magától ; nem

szégyenled gyengeségedet? — Menj, lásd! kiálta belőle va

lami. — A hideg ész emlékezteté hogy harmincöt évet ért.

-— Csakhamar látá hogy ezt nem az ész, hanem a félénk

szerelem sugallotta. — „Mit tagadjam meg magamtól az

ártatlan örömet, és itt ? itt ! Azt szégyeld, hogy nem bizál

magadhoz." — S ment, remegve mint a nyárlevél; szíve

hangosan vere. A leányka Hirgeist Ferenc szobájában volt,

s Hirgeist tizenhárom éves húga. A szerencsétlenség a szen

vedőket testvérekké tette: a mívelt s költői lelkű Hirgeist

Ferenc neki igen szoros barátja lett32). Kazinczy belépett

ennek szobájába, s ott volt oda igazán. „Csínosan vala öl
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tözve, de piperék nélkül ; egy fejér patyolat ruhécska, ott

övedzve által, hol keble virúlni még csak ezután fog. Vál

lán égszínű lepel, lábain fekete papucs. Színe tiszta, s át

látszó mint a porcellán ; orcái mint a legbágyadtabb rózsa

levele; orra, szája gyönyörű metszésu, s ez piros mint a vér;

homloka, minek soha sem láttam példáját, csak két ujjnyi

magasságú; ez magyarázta meg előttem, mint nézhette

szépnek Horác a keskeny homlokkal Lykóriszt; és oztán,

a mi az igen szép arcnak életet ada, az a nagy pillájú s

barna pillájú fekete szem, az a gyönyörű két sor fog. Gesz

tenyés haja tömött, és még is lágy. Felvirúlva Nini volt

legszebb rózsája Pestnek és Budának." Ferenc bemutatta

őt Kazinczynak. Tettetett nyúgalomban ment ez a gyer

mek felé, de nyelve rebege. „Egy pár esztendővel később

értette volna, mely zajgást rejt ez a nyúgalom. Tiszteltem

— folytatja — korát, fájdalmát, isteni kecseit." A gyermek

zavar nélkül felele kérdéseire. „Mit adtam volna érte, ha

zavarodva lehetett volna látnom!" Némán simúla bátyjá

hoz, s azt látszott mondani neki : Bár magunkban marad

hatnánk hamar. Kazinczy: Édes Nini, monda, bennünket

egyesít a csapás ; nézzen engem is testvérének ! S némán

kérve jobbját, megszorítá gyönyörű kezét, s ment.

Nini szokatlan ellágyulással vált el bátyjától. A kirá

lyi várkastély mellett haladván, fájdalma egy gondolatot

sugalla neki, s ő azt nyomban létesítette. Két udvari cse

léd üle a kapu árnyékában. Vezessenek engem az Urak a

palatínushoz. — Az Urak engem semmi tekintetűnek néz

nek — folytatá, észrevevén ezeknek álmélkodó vonakodá-

sát — én egy státusrab testvére vagyok. E szóra az egyik

cseléd sietett őt a nádori főudvarmesterhez, gr. Eszterházy

Józsefhez, vezetni. Nini elmondja szándékát ; a jószívű gróf

gondolá magában : a kérés hasztalan, nem lehet sikere ; de

* ff*3&~~'
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midőn az ártatlannak vigasztalást nyújtok, uramnak is egy

gyönyörű scénát adok ; s bevezette őt Sándor főherceghez.

A gyermek lábaihoz borúl a nádornak, s pártfogásáért es-

deklik: „Ügy vagyok mint a szegfő, mely elvesztette vesz-

szejét, miolta nincsen a bátyám. Ő tanított olvasni, írni,

számolni ; magyarúl, németűl, franciáúl. Egész órákat töl

töttünk együtt olvasva; ő fejtette meg a mit nem értettem,

ő igazítgatta dolgozásaimat. Most mind annak vége." A

nádor kegyes beszédére megkönnyebbedett szívvel ment

haza az isteni gyermek, de szüléinek nem mert szólani.

Azalatt Eszterházy ehnondá a ritka jelenetet minden bará

tainak, a két város egy hétig egyébről sem beszélle, s Ka

zinczy Novák kapitánytól tudta volt már a történetet, mikor

Nini nyolc nap múlva ismét megjelent bátyjánál. Kazinczy

megpillantván őt, repűlt elébe, elragadtatva mellére szorí

totta, s ajkaik egymásba tapadtak. „Hogy is volt az a szeg

fő, szép Nini ? kérdezé feleszmélve. S mely könyvből vette

azt a szegfő képét, édes testvérkém?" Semmi könyvből,

felele az elpirúlt gyermek. Ablakunkban állott egy szegfő,

vesszejéhez kötve; a vessző kitört, s azzal kidőlt a szegfő is."

„Nininél a természet egyezésben vala ön

magával: arca nem vala szebb mint lelke."31).

Gyakrabban látták egymást az ívj testvérek ; Kazinczy

mennybeli lényűl tisztelte az isteni gyermeket, ki azontúl,

sokkal szomorúbb napokban, börtöne mély sötétében is,

nem szűnt meg szépíteni álmait ; s Nini viszont szerette őt

gyermekded szeretettel. S e tiszta, ez égi eredetű szeretet

végig kisérte mindkettőt az életen, boldogítva egymást, és

szent hagyományként szállva a Nini hozzá méltó maradé

kaira is mind e napig.

De még sokat, a legkínosb gyötrelmeket, kell elmon

danom, míg Nini bájos jelenésével ismét találkozunk.
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ÖTÖDIK FEJEZET.

Sej)tember vég napjaiban bekövetkezett, a mitől a Budán

maradt foglyok leginkább rettegtek : a várfogság, a haza

határain kívül. A budai letartóztatást szelidíté a tisztes lak,

az együttlét, barátok, rokonok fogadhatása, könyvvel, tol

lal élhetés, s a szerencsétlent soha végkép el nem hagyó

remény: most mind ennek egyszerre vége, s a honi levegő

szíhatásának, mely a rabnak négy fala közt is édes még, és

a Nini láthatásának. Mind ennek vége, sokára, tán — örökre !

Spielberg mutattatott ki nekik. September vége felé

(1795) néma fájdalommal s teljes elszánással mind arra, a

mi irántok végezve volt, fejtőztek ki rabjaink barátaik kar

jai közől. Kazinczy el neni csüggedt. rDu hast Wolki-n,

gnadige Retterín! kiálta szívem belsejéből egy szent szó.

Mert engem sem boldog, sem boldogtalan napjaimban el

nem hagy a theodiceai hit; az mélyen lakik lelkemben,

vagy képzelésemben, vagy idegeimben; mert itt semmit

nem kérdek. Az engem boldog napjaimban jobbá teszen,

csapásimban vigasztal ; s azok a józanok mit adnak nékem

ennek helyébe ? Ha ez csak poetai áltatás volna is, az ne

kem elég."'4)

___^ ~%yjl - -,______niv, to



Áldott ember vala Pletz kapitány, ki az öt hintóban

sept. 24. 25. és 26-kán megindított szállítást igazgatta. No

vák kapitány azon kéréssel adta őket neki át : vegye le ró

lok a láncot; Pletz hallgatott, de Öttevényben megtette.

Kazinczy Szlávy Györgygyel volt egy kocsiban. Csabán

vevék az első reggelit, a Kufsteinból visszatérő Fekete ka

pitánynyal. Ez beszéllé, hogy Bécsen jött keresztül, s élő

szóval teve jelentést a császárnak, mint viselék magokat

foglyai, hogy kiismervén őket, egy helyt még bálba is el

vitte, s hogy azok őrizet nélkül tértek vissza szállásaikra;

s a császár nem vette nehezteléssel, hogy a foglyoknak örö

met engedett. Ez, úgy látszik, bátorságot önte a Pletz szí

vébe, úgy hogy semmi ártatlan örömet foglyaitól meg nem

tagadott. Szent-Mihály napján Győrben levén az ebéd, Ka

zinczy több évi szíves barátját Kis Jánost keresé fel, de ez

nem otthon ebédelvén csak akkor jött elé, midőn már in

dúlni kelle. Látták egymást, s először az életben, de csak

egy percre; így Öttevényben a német és hollandi egyete

mekről visszatérő Dr Kovács Mihályt. Már Ácson, s most

Oroszvárt megengedé Pletz Kazinczynak, mint szenvedelmes

kertésznek, kérésére a szép kertek megtekintését : ott a gr.

Eszterházy Károlyénak, itt a kevéssel azelőtt méltóságából

elbocsátott országbírája gr. Zichy Károlyénak. Oct. l-jét és

2-kát Pozsonyban tőlték, hol szállások a még most is vi

rágzó Rózsa-vendégfogadóban vala; s Kazinczy, társával

besétálá a várost, a nevezetesb épületeket, kerteket; 5-kén

Holicson túl lépék át a határt, 7-dikén Brünnben ebédelé

nek, s délutáni két órakor kapaszkodtak fel kocsiaik a spiel-

bergi várhegyre. Meg valának nyúgodva, azt hivén, mit No

vák kapitány elindulásukkor monda, hogy oly bánások lesz

itt, mint Budán, minekutána Barco tábornok átvevé őket a

polgári felvigyázás alól. Azonban közel volt a kiábrándulás.



A hegyen a múltnapi szállítottak egy közlegény őre a ka

pitánynak egy csomót nyújta által a rab Vrchovszky Sá

muel számára, melyet ez kocsiában hagyott volt. Csak

ide, monda Kazinczy, odadom neki én. „Az Ur-e ? kérdé a

katona, hiszen az Úr nem látja többé : oly helyre dugják,

hol se napot se holdat nem lát." Kazinczy elholt e szóra. S

úgy lett. Két emelettel a földszín alá vezetteték, végig egy

sötét szűk folyosón, melyet a prófusz kezében levő két gyer

tya nem bírt megvilágítani, sőt árnyékot vetvén a szeren

csétlennek lábai elibe, nehogy elessék, tapogatózva a két

falra vetette kezeit, de az első érintésre összeborzadva visz-

szakapta bal kezét: mintha kígyót illetett volna a fűben. A

kőszikla penésze volt, mely tenyerén maradt. Vezetője a

XIV. számmal jegyzett ajtó előtt álla meg. Kazinczy belé

pett a hideg, dohos sírboltba, melybe az átellenes fal felső

táján levő, lesrófolt s így kinyithatatlan, ablak fösvényen

hinte be néhány halavány sugárt. Semmi bútor, egy hidlá-

son kivül, mely, mint a lovak alatt az istállóban, az egyik

oldalfaltól a másikig vont gerendán nyúgodott ; a gerendá

ról nyolc lánc fityegett. A börtönnagy felszólítására átadá

óráját, aranyokkal tömött erszényét, még arany karikagyű

rűjét sem tarthatá meg, drága emlékét egy becses barátné-

nak, melyet budai fogságában kapott volt, s nem mervén,

nehogy őt feladja, megajándékozni az embert, ki minden

szavára ezt felelte : ,Itt nem kérdeznek semmit' ; számlálat

lanúl adá át pénzét, hogy vehesse a mit akar. Most párna

zsákját várta, de hiába. A hidláson heverő szalmazsák és

pokróc lett tehát ágya, összegöngyölt ruhája a vánkos, szőr

més köpenye a takaró. Még is a borzasztó benyomások alatt

ellankadt lélekre csakhamar lebocsátkozott a jóltevő álom.

— Más nap a börtönmester egy csuporban burgonyát s

egy szeletke húst hozott. „Hisz nekünk meg van engedve



saját költségünkön főzetni!" ,Itt nem kérdeznek semmit.' —

S ezen ebédet más nap tészta, harmadik nap árpadara vál

totta fel a szeletke hús mellett, s e háromféle étel így foly

vást három naponként. Nem hozták semmiét, mi kényelem

re, nem papirosait, könyveit, mik lelke vigasztalására va

lók ; s kezein a béklyó. A nyomorú élet vala mindene.

Végre november utolsó napjai egyikén, estve, belépett

hozzá a kormányzó : már ekkor Kazinczy fel nem kelhe

tett többé, teste meg vala dagadva, s minden erő nélkül.

Bátorodjék fel az Úr, monda gróf Ugarte, helytartójoktól

(József főhercegtől) ma jött rendelet, hogy saját er

szényén élhet, megkapja ágyneműjét, ládáját, könyveit. Hi

bából nem kézbesíttetett a budai útasítás az Önöket hozó

tiszteknek." — Hát csak az ablakot nyissák meg. — Hol

nap. — Hogyan, kiálta Kazinczy a fájdalmas elkeseredés

egész tüzével, Excellentiád látja, hogy a mit szenvedtem,

parancs ellen szenvedtem, hogy ez vitt a halál révébe, s

még ma sem engedi jőni a lakatost ? — Az a városban la

kik, s a kapukat mindjárt ránk zárják. — Hadd üssem hát

ki az ablakot. — Megengedte. A fogoly, vég erőit összeszed

ve felkelt, a hidláson az ablak mellé vánszorgott, kiüté a

karikát, s orrát az ablakon kidugván, szítta be, ötven nap

után először ismét, az isten szabad levegőjét. A gróf meg

indúlt a nem várt jeleneten, s kérdezte az őrt, van-e fent

üres szoba ? — Két hét imílva lesz. — Tehát, mihelyt lesz,

vezesse fel ezt az urat. — Azonban csak december 21. jött,

mikor K. már nem is várta, s vitte a börtönnagy. Ismételve

elájúlt a hágcsón, s mire feléledt, a prófusz lakásán lelte fel

magát. Azon szobába vitetett ekkor, mely I. számmal je

gyezve az éjszaknyúgati sarokban van. Lassanként üdült,

megindiílt a kopogatás is, a foglyok e titkos beszéde, melyet

még Budán gyakorlottak be. Ez úton tudá meg, hogy alsó
 



szomszédja a várhíd felé kedves barátja Úza Pál, másfelé

Szmethánovics, Rosty János. Oly gyorsasággal ment a ko-

pogatás, hogy egy vasárnap, reggeli hét órától délig, mindig

a lélek halhatatlansága és feltámadás felett folyt az érteke-

ződés. Rosty elbetegesedett, öngyilkosságot forralt. Kazin

czy verseket csináltatott vele, s az felderíté. — így folyt ez

élet, ha életnek mondható, 1796. január 21-keig, írás, köz

lekedés nélkül családjával, barátaival, nem tudva semmit a

haza, a világ állapotjairól : midőn az említett nap hajnalán

a börtönnagy belép, hogy öltözzék, s jőjön. — Beteg va

gyok, így megyek; ó de adjon kellemetesb szobát. — ,01-

tözzék, kocsin megyünk.'

—OCíií



HATODIK FEJEZET.

IItközben tudá meg Kazinczy, hogy újabb rendeltetési

helye a közel fekvő obrovici fenyítöház. A sorsát eddig ke

serű de nyúgodt önmegadással viselő férfi itt vadkáromlá

sokba tört ki. „Hát nem volt elég szenvednem ? Még gya-

lázatnak is kell ragasztatnia szenvedésemhez ? Vesztem vol

na inkább Budán!" — A lépcső végén Schramek director

és Grünersperg ellenőr nyájasan fogadták a szerencsétlent.

„Uraim, monda, az Urak megpillantása nekem vigasztalás;

a szerencsétlen mindég örvend, mikor mívelt lelkű emberek

gondviselése alá esik. De inkább odafenn a várban sanya-

rogva, mint egy fenyítőházban szelídebben. Hogy ide ju

tottam, az nekem halálom." Azonban megnyugtatta némi

leg a vele közlött parancs, mely szerint itt is a státusrabok

kategoriájában fogtak tartatni, s valamikor az idő engedi,

a kertben is sétálhatnak. — Kazinczy, ismét I. számú szo

bába vezettetett, ablakja, mely oly magasan volt, hogy csak

asztalra állított székről vala elérhető, a nőrabok udvarára

nyílt, és sarokba esett úgy, hogy az ellenőrnek a felső so

ron egyenes szögletben átellenes folyosója ablakaira tekint

hetett. A szobának két ajtaja egyikéhez a directornál, má



sikához az ellenőrnél áll vala a kulcs ; az ajtók előtt ka-

tonaőr; szolgálatukra három invalidus. Mind a két főnök

eljárt a foglyokhoz, kiket Kazinczy, ellenkezőleg mint da

cos társai, örömmel fogadott, szerencsésnek tartva ma

gát ha emberekkel szólhatott. Tudni akarák a budai dol

gokat; Kazinczy élt az alkalommal megnyerni részvéte

löket, szeretetöket. A siker első jelét apríl elsején vette,

midőn Grünersperg, ki szenvedelmes virágbarát volt, rit

ka virágait kisded leánykájával neki áthozá, A láncot hordó

elzárt embertől kezdetben megrettent Málika által Kazinczy

üdvözletet külde a gyermek anyjának, s ez látni ohajtá a ne

ki férje által is érdekesnek festett szerencsétlent. Grü

nersperg engedett, s maga felhívta foglyát, hogy ekkor

s ekkor, mikor a director otthon nem lesz, hágjon fel ab

lakához, hol vele saját folyosója sarokablakából , mely

amazétól egy ölnyire sem volt, felesége s leánykája tár

saságában, beszéllgethetni fog; a mi aztán gyakrabban,

néha hosszasan, s a kedves asszonyka férje nélkül is, tör

tént. Ez által egyszer kérésre felszabadíttatván : Ah asz-

szonyom ! monda, egy ív papirost, tollat s egy flacónban

tintát, hogy magamnál hordhassam, s boldog vagyok. —

Az istenért, postára? — Nem, elunom magamat, verselge-

tek, rajzolgatok. — A határozott estveli órában, az őrváltás

zaja közt, a megnyitott ablak előtt ott lenge egy rúd végé

ről, asztalkendőbe kötve, a mit kért. Megjött a május is :

ettől fogva mindennap egy óra vala engedve a raboknak

kerti sétára, de v'igy hogy a kertbe nyíló ablakokkal semmi

egyetértésbe ne tegyék magokat. Kazinczy tisztelte a tilal

mat, míg egy hónap mulva a ház főzőnéjének tízenhárom

éves leánykája kiszól : K. úr, s Ön mért nem néz felénk,

holott a többi órákig is elbeszéll velünk ? Mivel csinálhatok

örömet az Urnak ? — Újsággal. — S Kati hozta, míg Tamás
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invalidus elfordúlt, s Kazinczy azt sötétben ismét kiveté

ablakán. Ha tudtára kivántak valamit adni, Kati két évvel

idősb testvérével Pepivel Kazinczy ablaka alatt találkozva,

beszéllgetett, s ez nem mulasztá el a beszéllgetésben részt

venni, a minek elnézése Tamás vitéznek mindannyiszor egy

itce bort jövedelmezett Axmann főzőtül, Kazinczy rovására,

költött cím alatt. Sokszor éjjeli tíz után is az ablak alá jött

Kati, s a galandon leeresztett asztalkendőbe rakta, mi a fo

golynak szólt, így folytak e jó lelkek ártatlan titkos ked-

vezései, enyhítésére a szenvedő kínjainak, melyeket maga

az a jószívű fejedelem is elnézett volna, ki a Fekete kapi

tány vallomásait nem helytelenítette. De levelet hazulról, hírt

az övéiről még nem vett, bár pénzt igen, melyet nyugtat-

ványozni szabad volt, de minden egyébnek hozzátétele nél

kül. Az ellenőrnére bízta tehát e kérését ; az megadta a ve

szedelmes engedélyt, s ment anyjához írt levele a rúdon

fel; melyet a jó asszony Tessényben35) lakó nővéréhez uta

sított, ki azt viszont Rozgonyi ffi'zsi címzete alatt Kassára

küldé postán. Tudnillik e tiszteletünket annyira érdemlő hű

szerető, kinek igéző megjelenésével Kazinczy életének egy

szerencsés szakaszában találkoztunk már, lop most legna

gyobb jótevője, kapcsúl szolgálva a szenvedő barát és csa

ládja közt. O vevé, ő küldé tovább a leveleket, melyeket

nem csak ez válta öATéivel, hanem Radvánszky Teréz is ked

veltjével. Erzsinek nem vala immár egyéb igénye a sors

hoz, mint irígység és féltés nélkül jót tehetni azzal, ki őt

élte hajnalában oly forrón szerette, s hálás megemlékezését

bírhatni, miután szerelmét nem bírhatta többé. E jótékony

nők által újúlt tehát meg az oly rég megszakadt fonal közte

s a haza és drága övéi közt, s új élet s bár fájó örömek

szálltak ismét Kazinczy szívébe, s teste lelke épült ez eny-

hűletek alatt. Jól esett valahára ismét anyai kebelbe önt
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hetni ki a hála s a panasz érzéseit, „íme, édes asszonyám,

beléptem 39-d. esztendejébe életemnek — írja 1 7 98.január

10. — és még is egészen úgy függök az Asszonyom anyám

anyai gondoskodásitól, mint csecsemő gyermek koromban.

Én vagyok az, a kitől Assz. anyám minden gyermekei közt

leginkább és leghamarább várhatta az örvendeztetést, sőt a

viszontsegédet, s én vagyok a ki ezek helyébe annyi kese-

rüséget adott, a mennyit minden gyermekei egyetemben

sem adtak. Még az az idő is, a midőn reményeim virítani

kezdettek, egy hirtelen eltűnt hajnal volt. Egy gonosz szél

leverte virágimat, minekelőtte gyümölcscsé érhettek volna !

.... Elképzelem mit szenvedett Asszm. azt értvén meg, a

mit a várban szenvedtem: de a szenvedés édes mikor a bajt

elmúlva látjuk. Vidúljon fel édes Asszm., mostani állapotom

felette szenvedhető." — Sőt némi remény is élesztette. Egy

átalag tokajit kérvén Grünersperg számára: „Bár ez legyen

utolsó költség fogságomra — írja — melyet annyival in

kább hiszek is az óhajtás mellett, mivel a békesség megköté

sekor szabadulást hágy reményleni az ö Felsége biztatása."

T. i. úgy látszik, hogy bár újságokat kapott, ez még is csak

néha történhetett, mert még mind várta a békét, mely pe

dig már oct. 17. 1797. meg vala kötve Campo-Formióban,

a nélkül hogy a politikai foglyok kibocsátása iránt állítólag

belement titkos cikkely teljesedett, vagy legalább a magyar

foglyokra nézve teljesedett, volna. E reményben ismét gon

doskodott a regmeci és széphalmi kertekről. Oltóágakat,

barack és virág és csemete-magokat igért (az nap József

öcscséhez intézett levelében) küldeni, melyeket hihetőleg az

ellenőr kertjéből volt nyerendő, s melyek jóságát és szép

ségét nem győzte dicsérni. A barackmagokról írja: „Aka

rom, hogy azt Fanni szúrja be egy virágcsuporba, s úgy

vidd Regmecre, megírván nekem, hogy Fanni szúrta be.



A megjegyzctteket pedig az anyja fogja elültetni*), és az is

Regmecre megyen. A Fanni magváva egy F., az anyjáéra

egy G**) lesz téve, s kérlek, el ne téveszd. A többit, kérd

Asszonyámat, hogy Asszm. nyomja földbe. Ha a csuprok

Regmecre érnek, a magokat a földdel markold ki, s úgy ül

tesd el mindjárt oda, ahol nekik örökre szállani kell, azaz a

táblák széleibe, mert ha csuporba maradnának, az első esz

tendőbe sem fognának jól nőni. A széphalmi ház előtt való

két ákácomra nagy gondod legyen, s írd meg ha élnek-e ?

Mondolát ültettél-e? . . stb." Ily költői gondokkal, melyek

egykori lakja ékesítésével a szívélet emlékeit is összeköt

nék, szépítette magányos óráit. Nevelte a képzelem ez örö

meit papirosainak visszanyerése még 1796. májusban, me

lyek közt a Kis János régi levelei és versei „sok édességet

adtak bús napjainak"3*); s nevelték könyvei, melyek ezóta

pár száz számmal vevék körűl, az irodalmi ujdonságok, a

helybeli pap által megszerezve; s nevelte végre az irószerek

titkos bírása, melyeknek segedelmével irodalmi munkássá

gát is űzhette újra. „Sztellám&t és Vak Lantosomat újra

dolgoztam ; szégyenlem most azt a gyermeki mázolást (!!),

melyről négy eszt. előtt azt hittem, hogy javallást érdemel

het. Azonban íij darabokat is mutathatok, még pedig úgy,

hogy rólok minden szenny le van fúva: Yoricknak leveleit

Elizához franciából ! ! ! — Clavígőt, és egy részét Emília

Galottinak. ; Moliérből két buffa játék : A kénytelen házasság

és A Bot-csinálta Doctor — Doctirationemartisintelligunt,

indocti voluptatem. Nem szégyenlem erre a két darabra

reá ütni bélyegemet; s legalább azt nyerem vele, hogy a

debreceni hentesek, szappanosok és sulyomkofák, kiket a

közöttök termett Grammatika nyelvünknek polykletusi ká

*) Radvánszky Teréz.

**) Azaz Cidli, a Teréz költői neve.

á



 

nonjává teszen, és a kik soloecismusaim miatt Clavígóban

és Emíliában pirognak fognak szólítani, reám ismernek,

hogy én is magyar vagyok."37) Ezt írá Kisnek, nov. 16.

1797., kivel és Virággal, Axmann Pepi jámbor fortélyai

által válthata egykét levelet38), s vigasztalására szolgált a

magyar irodalom újabb jeleneteiről is általok néha hírt ve

hetni. Mind e vigasztaló viszonyok és foglalkodások dacára,

önálló működésre hiányzott lelki ereje. Matthisson verseit

küldvén Kisnek, egy barátja (a kiszabadúlt Szlávy György ?)

által, írja többi közt: „Vedd, édes barátom, s érezd midőn

őtet neked é n nyújtom, a mit én érzek, midőn Matthisson-

ban Kisemet, s Kisemben Matthissont lelem. O ha neki én

lettem volna Sálisa! () ha énekeim egy oly édes dalt érde

melhettek volna tőle, mint az 53. old. való ! De mindennek

ki vagyon mutatva a maga útja, melyről eltérnie nem sza

bad, s ínségimnek hosszú rendi, melyek másokat éneklésre ra

gadnak, engemet itt megnémítottak. u De még sem egészen.

A csendes fájdalom pillanatában, midőn honát látni többé

nem reménylé, legalább hamvainak óhajtva nyúgovást az

áldott hazai földben, dallá lett a sóhaj :

A világ minden szugolyái közt, ó

Széphalom ! nékem te nevetsz leginkább.

Ó fogadj csendes kebeledbe, majd ha

Elfut az órám.

Itten, ah ! itten dagadott szemekből

Öntse hív Fannim tetemimre könyvét ;

Énekét lassú zokogással itten

Mondja barátom39).

E sorok azon kedves lényhez vezetnének, melyet mint

gyermekét szeretett, úgy ennek anyjához, a többször emlí

tett Terézhez, s mind azokhoz kiket kegyelet vagy vérség

csatolt szivéhez : ha még előbb azon veszedelemről nem kel



lene szólanom, melyet egy társának oktalansága hozott reá,

mindnyájokra. Szlávy János nem akara Grünerspergéknek

köszönni semmit, s más úton tétete postára levelet már ki

szabadúlt bátyjához Györgyhöz, de mely odahaza idegen

kéz által a felsőbbség elibe kerűlvén, elárulta, mint kedvez

nek a felvigyázók foglyaiknak, s hogy neki gyertyája van,

hogy Kazinczy levelet vett hazulról stb. Egy nap ehez a

szabó jővén mértéket venni, egy félig kész levelét oldalzse

béből, hol azokat tartogatá, épen párnái közé rejtett vala,

midőn a nemeslelkű kormánytanácsos Schröter s a morva

országi rendőrigazgató felsőbb rendeletből motozás végett

hozzá belépnek. Kazinczy tagadta hogy irószere volna, bár

nem tudta még, mit teend az elrejtett levéllel. A vizsgálat

a könyveken kezdetett meg, minden darab át lőn nézve,

s a melyben, elűl vagy hátúl vagy a széleken írás találta

tott, félre téve. A megréműlt fogoly csak a levélre eszmélt,

s háttal állva ágya előtt, egy szerencsés pillanatban azt ki

kapta, és Schröter zsebébe tolta. Ez tartván attól, nehogy

az asztal fiókjában találtassék a tiltott portéka, elfordított

fővel vonta azt ki: „Itt semmi sincs"; letérdepelve, ismét

elfordúlt fővel, az asztal fenekét nézte: „Itt sincs semmi."

Azalatt a rendőrigazgató a szoba falairól leszedé az abro

szokat, ott keresve az anyja levelét, sőt megtekinté azok

fonákját is, ha tán azokon nem lel-é írást ; rá tippanta lá

bával a mosatlan ruhára is, és szerencsére nem érzé az ott

elrejtett gyertyatartót ; ágy, bőrönd, felsőruha, személyén

kivül minden meg lön nézve, s nem találtatott semmi. Ek

kor Schröter, elsőséget adva társának a kimenésben, zse

bébe nyúlt, s abból a levelet a szobába lökte. így jutalma-

zá meg a bizodalmat e nemes érzésű ember, s el vala for

dítva szegénytől a veszedelem ; de mégis más szobába, a

VI. számúba, tétetett át(jul. 1. 1798.), s egykor meghagyott



papirosai elszedettek40). E változások által súlyosb lett

ugyan a helyzet, de a szíves részvét tudta enyhíteni ezt is.

A közigazgatásnak egyszer felköltött figyelme azonban nem

nyúgodott. A történtek által támadt bizodalmatlanság, vagy

új feladás következtén-e, nem tudni, 1799. martius 8-d. i'ij

veszély közeledett. Még jókor hatott be Kazinczyhoz az in

tő szózat: „Commission von Wien," s az összevagdalt tol

lak és tollkés legott kirepűltek az ablakon, s titkos papiro

sai a mosdómedencében szétmorzsolva ismerhetetlenné té

tettek. A vizsgálat szigorú volt, s ismételtetett. Utána Ka

zinczy eléparancsoltatván, érte a ház két főnöke jött, kö

nyörögve: el ne árúlja őket. „Uraim, én kész vagyok vesz

ni, de jótevőimet soha el nem árulom. Nem vagyok én Szlá-

vy János." Tagadott mindent, mi a Szlávy tavali levele

nyomán kérdeztetett. S honnan e nála lelt konc papiros ?

— Az elmenő Szlávy Györgytől. — „Ne engedje isten —

veti itt naplójába — hogy gyermekeim ne érezzék, mely

szép becsületes embernek lenni ! Veszsz ha a szükség ki-

vánja, de rúttal még éltedet se tartsd meg!" — A hosszas

testi lelki szenvedés végre a foglyok szokott nyavalyáját,

a sülyt, hozta volt reá, s még ez utóbbi kihallgatás alatt is

folyt vére. A bécsi tanácsos nem vala részvét nélkül, s mi

dőn Kazinczy, elbocsáttatván, közbenjárását kérte : enged

tessék meg neki, hogy élte rövid idejét síró anyja ölében

tölthesse, a tanácsos nedves szemmel igérte, hogy érte ese-

dezni fog. E részvét jól esett a szenvedőnek, de foganatja

nem lett. Sőt júniusban azon leverő Mr szárnyalt, hogy a fog

lyok más, és keményebb, helyre vitetnek : de hová, az nem. Ez

lett következése a Szlávy János vétkes könnyelműségének.

—ZüuS
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HETEDIK FEJEZET.

Kazinczyt ez aggasztó kilátások közt elkezdé hagyni lel

kének sokáig fentartott ereje. A bizodalom és kétség e küz

dését festik, jobban mint késő korában írt naplója, utolsó

levelei, anyjához, öcscséhez, Terézhez. Az első, vérével íra

tott, majd egy tompa ónnal, széphalmi kertje rajzának há

tára; az utóbbiak könyvekből kitépett levelekre. Beiktatom

azokat, nem hagyva ki némely közszerűeknek látszó rész

leteket sem. Festenek, jellemeznek. Oly híven az életíró

nem teheti.

„1799. jún. 16-kán. Még ennyi szenvedés által sem tuda meg

telni üldöző Sorsom dühe, édes édes jó Anyám ! De van egy Isten

az egekben, számba vette az az én sok sírásomat ; ö igaz és hatal

mas, s van gondja rám. Visznek innen is, és bizony nem könnyebb

helyre. Nem lelek én sohol ily barátot. Csak azt tudhatnám, hogy

Assz., a testvérim és Teréz ebnek, és baj nélkül ! de mind erről csak

azt tudom, a mit velem a ** tudat (?). Csókolom azt az igen kedves

menyetf). Áldás reá, az urára, és gyermekeire. Ezt a véremmel írom,

és tűvel. Mit nem adnék most tintáért. Baranyai májusban elszaba-

f) Miklós öcscse hitvesét, Beöthy Victoiret érti. Felette örült Kazinczy

e frigynek, mert Miklós első volt, ki öcscsei közől megházasodott. Józsefet

is sürgette, hogy utódokat adjon a családnak. Dénest különös viszony tar

tóztatta, Lászlót katonasága.
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dúl. Tudakolód] akkor tőle, édes öcsém, miket szenvedénk tavaly

májusban, most martiusban a két Szlávy miatt. Én septbr. olta be

tegeskedem. Három alsó fogam elöl veszti az ínyét. Zahn-Scorbut-

nak mondják. Viczay mondja*) meg, mi lesz belőle. 0, meglátlak-e

valaha /"

„Édes asszonyám ! Se cifrálkodni ruhában, se könyvet venni

nem szabad többé. A fözetést_kevesebbel beérem ezután, noha ab

ban magamat elgyengült egészségem miatt meg nem szoríthatom.

— Nem magamnak kérek tehát, de magamért. Sokat kérek, de Fe

renc kéri azoknak, a kik Ferencnek a kínjait enyhítették. Küldjön

édes Assztn. egy pár toronyi asszút Gr .... nek és egyet a Tisztele

tesnek, a ki könyvvel tarta. Ha egyszerre sok ennyi, küldje Asszm.

akkor, mikor lehet. Soha se érdemlett éntó'lém senki annyit, mint ez a

két igen jó ember. — A Ferenc nevet írván le, füleimbe az Assz.

szájából hallom azt zengeni, s sírva nézek az égre."

A tervrajzra vonatkozólag, melynek üres hátlapja le-

vélpapirosúl szolgált, ezt veti még annak egy üresen ma

radt lapjára :

„Édes öcsém, Ez a delineatio régi rajzolás. Ki a széphalmi

házban lakni fog, ennek hasznát veheti. A szaxon (?) földeit a ház

körül fel kell más földekkel cserélni, és úgy óhajtom, hogy te lakj

benne, hu az Isten rajtam nem könyörül. Adieu."

A folytatás egy más lapon így szól:

„A zöld és veres posztót félretéteték azért, mert elég ruhám

van. A csizmát is. Ha a Miklós nadrága mértékére varratna az öcsém

valami olyan melírt színűt, a minek nem kell sok kefe, jó volna, ha

tudnillik német helyre visznek, a hol nem lesz ki varrjon magyar

nadrágot. A talpallója mellett a bélés, alatt, legyen elválasztva, az

egyik lábon az Asszonyám haja, a másik lábon a Cidlié**). Az lesz

nekem a legszentebb. — Ha magyar-szabós helyre visznek, ott is

veszem talam. És így erre kérem felette. — Az apácaderelyét a

Borzasf) magához vitette, egyenként feltörték, ha benne nincs-e va

lami, és úgy adák 4 hét múlva ide. A 26 darab könyvet vettem. Az

:

*) Innentől kezdve ónnal, melyet hihetőleg a ver és tűvel írás hossza

dalmas munkája közt kapott.

**) Badvánszky Teréz költői neve.

t) Schramek igazgató ?

«***

 



itt nagy kincs. Ismét tehet az öcsém próbát egynehánynyal, de írás

benne ne legyen, hanem egy olyanba, a miről nem lehet kétség hogy

ide adják, legyen ez : Victoire Kas. d 1798. hogy tudjam a

• napját az esketésnek. Ha fia volna, én Emiliusnak nevezném."

„Eddig nagy az én kedves Csercsim*), mert hiszen tegnap

előtt múlt ötödfél esztendeje hogy rabbá lettem. De fogy a plajbász,

és így nem fecsegek, pedig Isten tudja mikor fogok ismét. — Tuda-

koztassa gyakran Asszm. a rákóciakat**), mi hír van itt? Meny

hért f) írhat úgy, hogy meg lehet tudni, hogy' vagyunk.

Édes Asszm., ha az Isten engem visszaad már egyszer Asszm-

nak, oh be elváltozva látjuk meg egymást. Csak egészségbe leljem

Asszt, hogy örvendhessek a visszanyert szabadságnak ! Őrizze magát

Asszm. minden veszélytől, kivált azért, mert nagy test. — Az Asszm.

pohara keserű. Az Isten tegye édessé már egyszer. Bizony nekem

az Asszm. szenvedése a legérzékenyebb kínom. Adieu, édes Asszm.

Csókolom a legkegyesebb anyai kezeket, és az Asszm. neve lesz

végső sóhajtásom, akár itt leszek oda, akár szabadságban. Ferenc.

Most 10 esztdje hogy halába beteg valék. Édes jó anya, mi

kor okoztam több bánatot? akkor-e, vagy most?

írtam-e levelet haza, és onnan vettem-e ? tőlem nem kérdez

ték. A felelet az volna, hogy soha nem. Az Asszm. Budára írt hosszú

levelét írásaim közt lelték, de az ártatlan dolog."

József öcscsének megírta, szinte aznap, irodalmi vég

rendeletét:

„Szeretetre méltó kedves jó öcsém ! Se idő a köszönésre azo

kért, a miket velem teszel, se kés, a mivel ezt a morzsa plajbászt

faragjam : azért hagyj a kéréshez nyúlni.

Rettegek tőle, hogy Budán fordított Gesznerem és kezeid alá

bízott egyebem, Yorick levele Elizához, Clavígó, a Kénytelen Há

zasság, elvész. Mert illő, hogy.ha Isten szabaddá tesz, ennyi szen

vedés és megmocskolás után nevemet a jóknál becsessé igyekezzem

tenni. Tedd tehát azt, hogy azok mind, akármely rossz orthographiá-

val, és bármi firkálva, három cópiába leírattassanak. Egyik cópia

legyen Miklósnál*'), másik Friednél"), harmadik a Teréz atyja

bibliothekájában"). De mind ezek nekem nem fognak oly becsüle

*) Húga Krajnikné leánykája.

f) A fogoly Szulyovszky Menyhért.

**) Ott a Szulyovszkyak laktak. —

2.-,



tet tenni, noha Yorick és Clavígó is alkalmasint ki van faragva, mint

Stella és Emília Galotti, melyeket kezedhez kell venned, és hasonló

képen Sszor leíratnod s eltétetned. Az originálokat te tartsd meg ott,

ahol legjobbnak ítéled.

A német theátrum nem ismér elsőbb darabot mint Emília. Bi

zony ezt mondhatni a fordításáról is a magyar literatúrára nézve.

Nincs ennél űz Emília fordításánál elvégzettebb, gondosabb, kigyalúl-

tabb darab.

Ha meg találok halni, Kis János győri rector barátom csinálja

vélek, a mit jónak lát

S elmondván mint akarja Gresznert szerkesztve látni4 4),

s József mit olvasson15), folytatja:

„Fanni neked egy könyvet ad*). Derék könyv, és neked a le

gyen a manuálisod. De mondjad Fanninak, hogy szomorú leszek, ha

ö azokkal a gondolatokkal a társaságokban csillogni fog akarni. Ha

szonért olvassa azt, ne csillogásért. — Béla is irigyen stb.46) Láss

ahhoz, a minek kivánt vége lesz. Adieu, édes kedves öcsém! Adieu!"

A harmadik levél, mely Kazinczy kedélyéletét e sa

nyarú időben a leghívebben tűkrözi, Radvánszky Teréz és

Polyxénhez, az általunk már jól ismert két testvérhez, vala

intézve, szinte már ismert költői neveik alatt").

„Cidlinek és Blidlinek.

Jún. 16. 1799.

Az a görög, tisztelt barátnéim, a kit Ti Anacharsisból jól es-

mértek, szegény lévén, két leányát két barátjának hagyá testamen

tumban, még pedig úgy, hogy ha az egyik barátja meghal, a másik

mind a két legátumot bírja ; és a két barát érzette, ezen hagyomány

becsét.

Úza Pál") oly ember, a ki Néktek is barátotok lenne, ha őtet

esmerhetnétek. El van hagyva mindentől, elbetegesedett, és az éhe

zés még inkább elgyengíti. Nincs semmi haszna azon serkengeté-

seknek, melyeket barátinál teszen. Én örvendve osztom fel vele fa-

i l

*) A könyv : Rochefoucauld Maximái, mint alább látni fogjuk. Szeren-

csy Fanni : Eadvánszky Teréz leánya, kit atyailag szeretett.
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latomat, de egyéb költség is kell, a mit én tennék szivesen, ha ten

nem lehetne ezeknek számadások miatt.

íme barátotok végső hagyományként hagyja Nektek ezt a csomó

hajat*) és ezt a szerencsétlen bardiját. Neki esztendőnként Liedemann

által küldjetek 50 forintot. Sem itt, sem sehol nem kérdik azt, ki

küldi? és venni fogja bizonyosan.

Imádott Cidli! Ez a haj érdemes arra a szerencsére, hogy

Nagysád néha nyakán hordja. Oszsza fel Blidlivel és Fannival. 0 mely

becsesebb az az álom minden realitásnál, a mely engemet a Nagysád

látására ragadoz. Ily álmom vala 1 1. febr. és 3 ...**) 1798., és 27.

may 1 799. Ezek a napok nekem örökké szentek, valamint 27. xbr.

1785. is; és — júniusnak 12-dike, midiin Cidlit először láttam, mint

Blidlit apríl 17-dikén* »). — Mind a két napot innepleni szoktam

itt is. —

A lajbli nincs megvarrva, de nálam van. A megjegyzett nyak

kendőt hordom. Nincs szó annak megköszönésére.

Fanni hozattassa meg ezt a könyvet magának, és egy exemp-

lárt ajándékozzon az öcsémnek, az anyja képében és az enyémben :

„Rochefoucault's Satze, französisch u. deutsch." Bressl. 1798. —

Ez a könyv azt, a ki Cidlit nem esmerí, megbolondíthatja, mert elveszti

a hitet a Virtusban : de a ki Cidlit látja, az nem bukik meg így. De

Te, kis angyal, azt nem az elme, hanem a sziv miatt olvasd. — ó

mit veszt az által Fanni, hogy én rab vagyok ; mert ki taníthatja ötét

más érteni Klopstockot, hanemha az tanítja, a ki engem— a Szerelem.

Cidli ! csókolja sorba Nsd azt a kevés számú circuíust, a mely

Nsdat szereti és Nsdtól szerettetik. És az én lelkem lebegjen akkor

közöttetek, Kedveseim ! Nekem nincs többé reményem, hogy valaha

lássalak,

Blidli ! velem Nsd sok jót tett, és én nem köszönöm, mert arra

nincs köszönet. Szeressétek emlékezetemet, és sírjatok árnyékom után,

ha nem leszek! Uu

Hatod napra ezek írása után Kazinczy a mezőn vir

radt fel, társaival.

*) Még most is rajta van a levélen, hozzá varrva. — **) A lapra var

rott hajfürt által a hónap neve el van takarva.
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Wúnius 22-ke volt 1799., a legvidámabb nyári nap hajnala,

midú'n a szerencsétlenek, általok nem tudva hová, de sejtve

hogy oly helyre hol nem lesznek Grüncrspergek és Axman-

nok, szekereken, és vason, mely Hrünnbe érkeztök óta le nem

véteték rólok, vitettek déli irányban. A szállítás parancsnoka

Aubert főhadnagy volt: vajmi hasonlatlan azon mívelt és em

berszerető haditisztekhez, kikre egy és más helyt foglya

ink őrizete bízva volt : egy minden nemesség nélküli, bár-

dolatlan, s mint utóbb tapasztalák, részeges ember ; s e mel

lett Markusfalvi Gál Mózses zászlótartó, erdélyi magyar, de

kinek szigorúan meg vala tiltva azt, hogy magyar, a fog

lyokkal tudatni. Kazinczy a jó embereitől való elválás fáj

dalma s egy bizonyosan sanyarúbb jövőnek rettegései közt

elővette életphilosophiáját, mely maga vala képes, a külön

ben is roncsolt egészségű, s ily eleven képzelmű, ily hév

érzésű embert fentartani. Mohón ragaszkodott minden fű

szálhoz, melyből örömet s azon vigaszt szívhatá, mit keb

léből nem meríthetett. „Derengeni kezde — írja e napról

— s az erdők és a mező s a távolyabb és közelebb hegyek

láttatni kezdék magokat, s mind ezt a megfrissült természet

 



elevenebb színében ; körűllebegve a nyár és reggel hév és

hüs szellőitől, s a mezők és rétek, fák virágainak s lombjai

nak illatjaiktól; s negyvenöt holnap után megint egyszer

csillagos ég alatt! A természet látszék örülni hogy szeren

csétlen gyermekeit kebelében láthatja ismét, kik most is

még rettegés és remény közt hányattatának, mint a ki ha

jótörés után deszkára kapaszkodva törekszik elérni a révet,

s a zajgó tenger hol segélli. hol tartóztatja menésétUso).

Majd emberek, falvak, városok lőnek láthatókká; minden

tárgy, minden mozzanat vonta kész figyelmét; észlelte a

morva, az osztrák nép typusait, mezei szorgalmát, ott az

ácsorgó sokasággal vált köszöntéseket, itt egy-egy titkos

nyájas vagy részvevő pillantásból merít örömet. — -

Kremsznél a Dunát érék, s az út most nyugotnak fordúlt ! —

Úza Pál elsülyedve ült mellette ; ő a Linc felé szembetünő-

leg szépülő leányarcokra figyelmezteti: az elfordúl. „Uza,

apathiájában keresi a bölcseséget — mond — ; én abban,

hogy ahol engem nem keres öröm, én keresem azt, s ha

nagyban nem találhatom, a kicsinynyel is megelégszem. Ez

az mi lelkemet épen tartja fenn." Felső-Austriában az előb

bitől különböző építés, viselet, az éktelen nyelvejtés, kert

jeik, marhatartásuk érdeklik, nem veti meg a fogadókban

szolgáló nőcselédekkel is az ártatlan tréfát. — Mikor fog

hat azt ismét űzni ? — Neumarkon tokaji is találtatott. Egy

pár palac, Kazinczy és Laczkovics László által Aubertnck

ajándékozva, melyet ez zsebeibe tolt, ennek elnézését nyer

te ki, s a kilenc szerencsétlen a hazai aranynedv mellett

egyszer ismét vígan költhetett el egy közös ebédet. Kazin

czy felemelé poharát: „Hazánk felé fordulva mint a zsidó

Jeruzsálemnek, mikor imádkozik!" monda, s mindnyájan

talpra kelének, s a szent föld felé fordúlva kiálták : Esto

perpetua ! „Én — írja— nem csak anyánkra gondolkoztam,

OXs.%
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hanem az én anyámra is ! S most összekoccantám pohara

mat a Nini bátyjáéval : A kis Psyche ! s ez felugrék széké

ről, s megcsókola az emlékeztetésért." — Fojtsátok bánat-

tokat e pohárba, ó szerencsétlenek! s ne gondoljatok egy

kisség arra a mi következni fog. Lesz időtök elég sírni,

szenvedni, és kétségbe esni. — Felséges vadonok égig me-

redező kopár sziklákkal, hegyi omlatagokkal, váltották fel

a szép tájakat, dél felé az Olaszországgal határos havasok

által beszegve. Tyrolban voltak.

Júl. 6. éjfélkor állapodtak meg a szekerek Kufsteinban

a hetven esztendős, vad, érzéketlen Cservenka kapitány la

kása előtt, kinek közvetlen őrizete alá adta Aubert, rabjait.

Négyszáz ötvenkét lépcső vitte fel őket a gyásznak tornyá

ba. Egy zömök közép oszlop, a sziklatalapról a tetőig fel

nyúlva, viseli a kerek építmény fedelét; körülötte folyosó,

melyből szinte körben egy-egy szűk pitvarkán át két-két

alacsony rekesz nyílik, melynek elég tág, vasrudak és sod

ronyfonással védett ablaka párkányát a térd is eléri. Az

ablakkal átellenes rövidebb falat egy parányi kemence s

két vaspléhhel bevont ajtó foglalja el, melynek belsején egy

kivülről mindig zárt • ablakfiók. Ily rekeszbe záratott Ka

zinczy, elvesztvén belépésétől fogva nevét is, melyet szobá

jának száma („rab Nro 2.") váltott fel. Cservenka levéteté

láncait, de fenyegetőzve, hogy „ha vét, e nagy kőgolyóhoz

kovácsoltatja." Megvettetett ágya. A nap első sugárai fel-

költék már a keserves alvót. Kinézett ablakán. Előtte a

Császárhegy meredeze, alatta a külvároska, s látható az or

szágút. „Gyönyörű lakás, úgy mond, de szabadnak." Fő

zethetett erszénye után szabadon, megoszthatta ebédjét azok

kal kiknek pénzök nem volt, s tarthatott könyveket : ezen

túl minden — még naptár, nélkül is ! — s embert nem lát

va soha, kivévén a börtönnagynak naponkénti megjelené
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sét az ajtó ablakfia előtt, hol ételét nyújtotta be, s minden

hét szombatján a kapitány látogatását, ki jelen vala míg a

borbély végzé dolgát, a katonacseléd holmit kiüríte, s az

alprófusz őt a folyosóra egy kis mozgásra kikiséré. Közte

s a világ, a haza, az övéi közt ércfal, melyen semmi hír át

nem hatott soha; siket pangó éje a szívnek, emésztő vég

telenség. Még is : mit ne találna az ember 9 Barátjai lettek a

harangszó, mely neki zeneként hangzott; a sólyom, mely

nappal felüle ablakára s visítgatá nőstényét; egy ürge,

mely éjjel jött megemészteni alamizsnáját ; a Császárhegy

szirtein elvonúló fellegek, a sötét fenyves, s a patak szélén

egy hosszú juhar a széllel játszó hosszukás leveleivel. ,,Jó

násnak nem ada több örömet a maga plántája mint nékem

ez a fa." A mit munkás elméje gondolt és költött, szerek

hiányában le nem írhatta, ki nem képezhette ; még is, lefolyt

életén elmélázva gyakran, (1800. májusb.) egy epistolája

szülemlett meg Kis Jánoshoz, melyben életét, gondolkodá

sát festé le, s azt valami vassal egy könyve fejér papirosá

ba karcolta be. A könyv utóbb elveszett ; s próbát teve azt

emlékezetéből visszaállítani, mi azonban csak egy töredék

re nézve sikerült. A dicsőség vágya és sejtelme, s érdemé

nek öntudata, valának e szerint buzdítói a pályán, s ez ín

ségben is fentartói51).

így éldegelte az örök magányban bús napjait. De bor

és szerelem még az alvilág zárait is megnyitja. Május 22-kén

(1800), s így Obrovicról eljötte után teljes tizenegy hónap

pal, estve hét órakor nyílik az ajtó fiókja, és Grimmel —

így hívták a főprófuszt — benyújtja a vacsorát, s utána

egy csomót, s egy papirost. Kazinczy fogja, és sikoltva rogy

térdre, ég felé tartva a papirost. Még Grimmel is megráz-

kódott, s beszól : „De hát mit csinál ? hisz az anyja él, ez az

ő írása!" — Az volt. Az egyszerű kis levél szóról szóra ez :
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„Kedves fiam, édes Ferencem !

Én, és a testvéreid mindnyájan élünk, úgy András és Péter bátyád.

Küldök 21 butella bort és 2 but. ecetet. Az Isten legyen veled kedves

gyermekem ! szánjon meg mindnyájunkat. Sig. A. Regmec 27. febr. 1800.

Kesergö és szerető édesanyád

árva Bossányi Zsuzsánna.

Hat zsebbevalót is visznek. A költséget magadtűi, amennyibe megen

gedik, ne kíméld, édesem, egészséged megtarthatása végett."

Képzelhető: ez első hang a hazából, ez egyszerűségé

vel ékesenszóló anyai szózat mi mélyen ragadá meg a sze

gény elhagyottat. A tokaji bor íme útat lelt a Cerberus szi

véhez. Két üveget Kazinczy tartott meg, s köröztette társai

közt, a többi azé volt.



KILENCEDIK FEJEZET.

éhány nap óta új jelenetek kőlték fel foglyunk figyel

mét. Egy tyroli felkelt csoport érte a másikat, dobszó, tá

bori zene mellett. Majd magyarok nyomúltak a városka

felé, még pedig Innsbruck felől, s megszűnés nélkül. Visz-

szavonulás ez? Olaszországból-e? ellenség elől? Június

közepe táján magyar, német sereg, egymás nyomában, mind

nagyobb sietéssel, s ágyúk, s mindennemű hadi készületek ;

2 9-kén távol ágyuszó. — Uram, így szólítja meg Kazinczy

az estebédet hozó Grimmelt: esztendeje hogy itt vagyok, s

még azt se kérdeztem, szombat van-e vagy vasárnap ? de

most hadd kérdjem : mit jelent ez a mai ágyúzás ? — Eh

az ostoba bajoroknak búcsujok van, mozsarakból lőnek. —

A campo-formiói béke óta új fordulatot vevének Eu

rópa dolgai. Míg Bonaparte Egyiptomban űzte a directorium

nagyszerű és messzeható szándékait, új coalitió készűlt a

francia köztársaság ellen. A cár s a nápolyi király, a zultán

s a pápa, Anglia és Ausztria vevének részt a különös szö

vetségben ; de a küzdők legnagyobb számát az utóbbi adta.

Következései lettek Nápolyban a köztársaság felállítása, s

annak leverése, Rómában a pápai uralom helyreállítása,



német földön Károly főherceg, Olaszországban Kray győ-

zödelmei. Ekkor buktatta meg az Egyiptomból váratlanúl

visszatért Bonaparte a Directoriumot (18. brumaire; nov.

9. 1799), s első consullá tétetvén magát, egyedúri hatalom

mal, mely csak tetszetes korlátokkal vala eltakarva, s újra

szervezvén az országot, színre békét ajánlott a respublica

két fő ellenségének, Anglia s Ausztriának. Visszautasíttat-

ván az, észrevétlenűl új hadierőt teremtett, s míg Olaszor

szágban Masséna, Mélas —, Németországban Moreau Kray

ellen küzdének, (1800. májnsb.), a helvétiai havasokon át

szállt, s Marengónál egy csapással meghódította Olaszor

szágot (jún. 14.). Ennek következtén az ausztriai seregek

Közép és Felső-Olaszországból ki, a Mincio mögé, vonúlni

kényteleníttettek. Azalatt Moreau is, ötször vervén meg

Krayt májusban, június 19. pedig Hochstedtnél újra, ezál

tal Bajorországnak ura lett egész az Isarig, s június 28-kán

Münchent is megszállatván, egész az Innig terjeszté ki állá

sát. Holitor is a tyroli végvárakat fenyegetvén, és Kufstein

biztossága megszűnvén, e vég szükségben a várfoglyok to-

vább-vitele elrendeltetett.

Június 30-d. szokatlan órában — mert nem hétkor,

hanem ötkor reggel— Kazinczy csikorogni hallja a lépcső

portáját, utána saját külső, majd belső ajtaját; a katonacse

léd hozza párnazsákját, s Grimmel jelenti, hogy két órakor

indúlnak. — Szárazon, vizen? — Nem tudom. — Ekkor

karcold be a belső ajtó vaspléhére ez emléksorokat:

FRANC. KAZINCZY

HVNGARVS

a VI. lul. 1799. ad 30. lun. 1800.

 

Két órakor átadattak a foglyok Bastendorf Ferenc fő

hadnagynak. „Uraim, monda ez, egy hónap óta várjuk itt

a parancsot hogy az Urakkal indúljunk. Az Innsbruckban
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parancsnokló tábornok azt mondotta, hogy a vett hírek

szerint, mióta ez a torony áll, szeretetre méltóbb emberek itt

nem szenvedtek. Tapasztalni fogják az Urak, hogy én a

szerencsétlent tudom tisztelni."

Kazinczy másnemű érzésekkel hagyta el a sóhajok e

tokát mint eszt. előtt az obrovici házat. Most sem tudta mely

sorsnak vitetik elibe, de súlyosb az, mint itt, nem lehete ;

azon felül a reménylhetőleg hosszú, s a szokásos gyakori

állomások és pihenőnapok által még hosszabbá váló útazás,

az egy szabadság híán, minden kellemeivel s testi lelki ha

tásaival foga bírni a jó társaságban, jó idővel, s nem ismert

vidékeken történő útazásoknak ; azon kivűl a szállítást vezető

tiszt magát kedélyes emberséges embernek mutatá be. Ka

zinczy tehát vídám, sőt emelt kedélylyel lépe ki börtönéből,

s miután még azon szobát, az 5. sz. alattit, meglátogatá,

melyben tisztelete régi tárgya, Wesselényi Miklós (az atya),

egykor szenvedett; közösen szálltak le a várból oda, hol

hajó várta az Inn hídjánál. A hét magyar külön szobába

utasíttatott , egy zászlótartó közvetlen felvigyázása alatt ;

egy másba Fiorella Antal, a francia köztársaság tábornoka

és Chipault, szinte francia huszár-ezredes, mind kettő auszt

riai, nem hadi, hanem államfogoly.

Mint egy nyíl fut el itt part, fenyves, völgy, hegy előttünk,

S ily hamar a gondok szirtfoka messzemaradt.

Jaj, de hol a haza még ? hol míg Tokaj ? hol vagyon a domb,

Mely a régen várt számkilököttnek örül ?

Told sebesen ladikunkat, o Inn, míg a szelek atyja,

S Cyprus s Lédának két fia révbe viszik.

(Poetái Műnk. 50. l.)

Az Inn vize Innsbrucktól jőve s Kufstein alatt már

éjszaknak fordúlva, mintegy négy mérföldnyire e városka

felett lép ki a tyroli határon a bajor földre, hogy Braunau

tól kezdve Felső-Ausztria szélén, Passzau alá, a Dunába si-
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essen. Rosenhainban megtudván a vezértiszt, hogy az úti-

szabály szerint éjjeli állomásúl rendelt Wasserburg már

tegnap óta el van lepve franciáktól, a foglyok partra szál

líttattak, s más nap szekereken indíttattak Salzburg felé, s

onnan Linc, Freistadt, Tábor, Beneschau városokon ke

resztül Prágába, hol júl. 20. érkeztek meg. A természet szép

és változatos scénái, a francia foglyok társasága, kikkel

meg vala tiltva, de csakhamar elnézetett, a beszéllgetés, s

némelv érdekes találkozások kellemessé tevék e három heti
J

lítazást. Első nap mindjárt a Oondé herceg menekultekből

álló s az oroszoktól fizetett seregéhez tartozó egyes legé

nyekkel találkoztak útazóink. Szabad vala, örök kiséreté

ben, gyalogolni, s itt egy zöld köpenyes, ócska foltozott ru

hájú katona ballagdogált feléjök, nyakán egy selyemkendö"

hasitékja, kamása és cipőkje közt látható lábszára. Kérde-

zé, nem Fiorella-e, ki polgári öltözetben egy osztrák tiszt

tel ott elül piruccson mene ? •— Igen. — O én szerencsét

len, a király idejében másod kapitányom volt, most ő a

köztársaság tábornoka, én közlegény az oroszok zsoldjában.

Lesz-e Ön vele ? Úgy köszöntse gróf Rossi nevével, s kér

je : emlékezzék hajdani barátságunkra, s tegye, ha isten ha

zájába visszaviszi, hogy oda én is visszamehessek. — Kazin

czy teljesítette a szegény földönfutónak kérését: Fiorella

megszorítá érte kezét, s: „úgy kell neki, monda; tanulta

volna meg a rossz ember, hogy haza ellen kardot fogni so

ha nem szabad ; azonban barátok voltunk : nem neki, ha

nem az Úrnak ígérem, hazajő mihelyt kiszabadúlok. "— Fio

rella ajacciói születés, s az első consul rokona vala ; ő vitte

a hadat a pápa ellen, s bár olasz nyelvű, csak franciáúl be-

széllvén a pápával, s félre téve az irántai tiszteletet: midőn

Turínban capitulált, őmaga Kufsteinba hozatott. — Azalatt

útazóink Teisendorfba érvén, itt az emigráns sereg nagy
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jával találkoztak, rongyaikban is büszke marquisjai s vi-

comtjaival, s kisasszonyaikkal, kik honukat reménylék vala

e hadjáratuk díjában visszanyerni Lincből kedves em

lékezetét hozta magával Kazinczy Gotsch Mark-Antón ta

nár látogatásának, kit azelőtt nem ismert, kit kezdetben bi-

zalmatlankodással fogadott, s ki neki kérésére Schneider

görög szótárát vásárlotta meg s Cicero Leveleit ajándékoz

ta, miután a könyvboltokban nem talált. Belé írá nevét, s

alája: Magnis tamen cxcidit ausis; Kazinczy kiegészíté rög

tön : Hic situs est Phaeton stb, s Gotsch tőle öleléssel vált

el. Freistadtbau az angol lovagok nyújtottak egy kis mu

latságot; Wesseliben b. Bubnáuénál a csókjáték ; Táborban

egy magyar huszárkapitány hitvesével válthata nyájas sza

vakat, Beneschauban a gr. Zwirby szép kertje s Rotter se

bész zongorajátéka múlatá, s ez így ment Prágáig, hol egy őr

nagy s a hadikormánynak egy titoknoka, felvevén a foglyok

névsorát, midőn az távoznék, az utóbbi visszafordúlván ezt

súgta : Videlmnt charam Ungariam ! — Zechenter volt,

a Bessenyei György egykori irodalmi társa, az „Anákreoni

Dalok" s Racine és Voltaire-féle darabok rossz, de, sivar

időben is buzgó, fordítója!

Mi ez? mondának meglepetve s kételkedve az útazók:

Prágán át Magyarországra? — Úgy volt. T. i. azalatt s

ott vevé a szállítás vezértiszte az útasítást— Buda felé;

és segédtisztei egyike, Lohrmiller zászlótartó, jött, s meg

súgta, de titokkép, a nem hitt határozatot, ígyjúlius 2 1-kén

ismét délnek fordúlt az út, Kremszig szekeren. Táborban

otthon vala már Szabó László kapitány, visontai születés

Hevesből, ki értesítve hitvese által, felkereste földieit, hozta

borait és sültjét, s beszéllte mint emlegette taval, midőn

otthon vala, Kazinczyt b. Orczy József, s egyebet és sokat

a rég nem látott hazáról! Kremsznél július 2 6-kán szállítta-

! l



tának végre a Duna hajójára, s Kazinczy itt dúdolgatta

magában, a Kis emlékezetének is áldozva, ennek gyönyörű

dalát :

, Szerettim eMes honja,

Indul hajóm feled.

Hüsp'ge lánca vonja

Szülöttödet melled

„Géniusod megjövendőlte, midőn azt írtad — így szól egy

későbbi levele Kishez — hogy barátodnak egykor enyhí

tésére fog lenni"52). Más nap estve láták meg a sokászám-

üzöttek Dévény romját és Pozsony tornyait, s ő, és Uza és

Hirgeist, a hajó orrán állva levont süvegekkel, felsikoltva

idvezlék ötvenkilenc hónap múlva ismét a hon szent vidé

két, s kikötvén, kiszöktek a hajóból, s Kazinczy megcsó

kolván a haza földét megilletődve kiálta : Patria terra, salve !

te teneo ! Visszatért ismét egy időre az elfásúlt keblekbe az

öröm, melyet, az áldott Bastendorf jóságából, rég óhajtott

viszontlátások naponként tetéztek. Ásványon Győr mellett

megállván a hajó, csakhamar elterjedt híre a jövőknek, s a

falu a fogadó köré gyűlt, s hozta mezei áldozatait : gyümöl

csöt, túrót, kenyeret. Azalatt Kazinczy a Nini láthatásáról

tűnődött, s mikor Hirgeist Vácon kéré, gondolna módot

hogy láthassa atyját, a terv már készen volt. Lohrmiller t.

i. Komáromban egy kalmárlegényt csapatván fel katoná

nak, hozta magával, s evvel lön a dolog elvégezve. Július

30-dikán délelőtt a Margit Szigetén kötött ki végsőször a

hajó. Az újonc katona ment a városba, s Hirgeist atyját

tudósítván, ez jött leányával. Nini, most tizennyolc esz

tendős szűz teljes felvirúlásában, s szép mint Venus Ana-

dyomene, lépe ki csónakjából— De a költői scénának hadd

álljon itt költői képe, mikép azt Kazinczy tíz évvel utóbb

festette egyik sonettójában :



Szompolygva tértem félre ; a gyermekei,

Mondám, szabad volt akkor*) még szeretni.

Tekintsd hajad', s lásd ím e kecseket ;

Mernéd a felvirúltat most illetni ?

Öt kínban töltött év orcád' neked

Gyakor redőkkel el tudá lepetni.

Kínon talált több olyan szíveket,

Kik néki, mint te, vágytanak tetszhetni.

S kilép a partra. Lelke fájdalmában

Áléiva dől el bátyja hív karjában,

S a szép melly lélegzést alig veszen.

El ! él ! felpillant ! s társaim sorában

Engem keres fel ; Ninimmé leszen,

S e hív, e szent csók istenné tegzen53).

Délben jött a hadikormánytól a parancs, hogy Fiorella

Péterváraddá, a többi rab Munkácsra vitessék. De amazt

már Soroksáron érte a hír hogy szabad ; ezeket W tá

bornok azon biztatással ereszté el Pestről: „Örömmel ér

tettem a szállítás tiszteitől hogy az egész hosszú úton az

Urak legkisebb panaszra sem adtak okot. Ne tántoríttas-

sák el magokat itt hazájokban: A béke két hét múlva meg

lesz, s akkor szabadok." Az így nyújtott remény képzel

hetni mely balzsam volt a Munkács borzasztó neve után ;

s így a közelebbi napok örömei még nyíltabb, még fogé

konyabb kebleket találtak. Jlílius 31-ke Kerepesen tölt,

Hirgeiszt atyja és húga társaságában. El kell mondatnom

itt Kazinczyval bizodalmas beszéllgetését Ninivel, mert ez

angyali kedélyű nő élete a mi költőnkétől ezentúl többé el

nem választható. „Szép Nini, mondám neki, ennyi szépség

nem maradhata sóhajtó nélkül ; mondja meg nekem, ki a

barátja? — Ah édes bátyám, felele, rég olta töröm magam,

mint mondjam el azt! — s kimondá a nevet.**) Eliszonyod

*) 1795. — **) Báró Prónay Simonét, fiáét a csanádi főispán és titk.

tanácsos Prónay Lászlónak, ugyanannak, ki az elébbi könyv IX. fejezetében

volt említve.
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tam. Nini, édes Nini, el vagy veszve; ismerem atyját; Ex-

cellentia ! El fogod játszogatni napjaidat, s leánynak a ter

mészet, vagy a rendszabások és szokás csak egy útat raj

zolának elébe, a férjhez menést. Kedvesedet nem ismerem,

de az nem lehet rossz ha te szeretheted. Atyja soha nem

fog megegyezni benne, s mely sors vár akkor ? — Ezerszer

akarám mái- széljel tépni láncainkat, mondá, s nem csak

magamért, hanem őérette is, és atyjáért, testvéreiért ; mit

kellene nékem szenvednem, ha látnám hogy ő szenved, és

miattam szenved: ez áron koronát sem akarnék nyerni. Az

én óhajtásom nem a ragyogás, hanem a házi csendes bol

dogság. Falura, édes bátyám, falura; szegényen bár; ne

kem sok nem keh1, csak boldogúl. Szeretve s visszaszeret

ve! ez minden óhajtásom."

Más nap estve Bagon voltak. Kazinczy kérésére az

előtte addig ismeretlen plébános hírt adott b. Podmaniczky

Lászlónénak Aszódon, s még vacsora alatt jöttek a báróné

cselédei megrakva a legnemesb borokkal s ételekkel, más

nap pedig reggeli ötkor a töltés végén, hintájában, maga

várá e királyi méltósággal, szépséggel és kegygyel teli nő

a tovább menőt, s biztosítá hogy anyja, és testvérei, s mind

azok kik után tudakozódott vala, élnek. Hatvanból egy

Grönc-Ruszkára menő ífju ügyvéd által szeretett húgának

Krajnik Józsefnének s ez által anyjának, adhata hírt jöve

teléről, s így a megnyugváshoz csakhamar a viszontlátás

előörömei is járúltak. Addig is Erdőtelken, hová aug. 5. ért,

egy felejthetetlen óra várt reá egy ismeretlen részéről. A

foglyok parasztházakba szállíttattak. A plébános hah1ván

hogy tisztek érkeztek, ment Bastendorfot hívni : a két férfi

nem értvén egymás nyelvét, s a főhadnagy szabadkozván,

Kazinczy kinálkozott Hirgeist és Szmethánovics társaival,

főleg hogy híreket vehessen. Mentek. Útközben a pap kéri



vendégei nevét, s hogy honnan, s hová ? — Megdöbbenve

Kazinczy nevére — Az-e, kiálta, ki az iskolák körül szol

galt ? — Az. — Szent isten ! köszönöm neked ezt az örö

met ! monda összekulcsolt kezekkel s nedves szemekkel az ég

re tekintve, s a nem várt szeretett vendégnek nyakába bonílt,

és sírt. Kazinczy társai nem érték a jelenetet. Kőszegi

György, a plébános, kőmíves volt. Ünnep lön a háznál, s

a két férfi, ki egymást érté, nem húnya szemet egész éjjel.

„Az áldott ember régen alszsza a hosszú éjt — veti hozzá

a PE. IV. — de Kőszegi Györgynek neve sok szívben él

még!" Ezen túl minden állomáson régi ismerősök: aug.

lü-kén Tokajban húgát Krajniknét ölelhette gyermekeivel

— kezdetben nem ismertek vala egymásra ! — majd öcscseit

Józsefet és Miklóst; 14-kén reggel Kótajban régi kedves

lováról a Belgrádból származó Muftiról anyja követére is

mert, ki Bogdányban várt reá, hol végre, hat évi kínos tá

vollét s annyi siralmak és vágyások után az imádott anya

keblére borúlhatott ismét. S most anyja lett — áldás Bas-

tendorf emlékezetére ! — utitársa s vendéglője a gyászos

utazóknak hat napon át, kitől csak 20-kán, Csaradán vált

el, közel viszontlátás — vajmi hiu — reményképei közt.

Beregszászon új jelenetek vették őket körül: a nép tolon

gott a fogadó előtt s elárasztotta a szenvedőket ajándékok

kal, Lónyay László alispán küldte a mi jót lelt dús kamrá

jában, míg egy szegény sorsú nemesember Kazinczy mellé

vonúlva : Uram, mond, én szegény ember vagyok s az Úr

nak nincs szüksége az én pénzemre, de ki tudja, bajba jö

het : vegye ezt ! S kezébe nyoma hat ezüsthuszast. — Ka

zinczy megilletődve nyakába borúlt a nemes érzésű idegen

nek: „Örömmel, sőt kevélykedve fogadom el az Úr ala

mizsnáját, s e pénzt soha el nem költőm." — Nincs meg a

pénz többé — veti hozzá a PE. IV. — hamarább kiment
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kezemből mint gondoltam, de jól ment ki. De pirulva val

lom, hogy annyi eszt. után bár, két név közzűl melyik leve

a gyönyörű tett által tiszteletessé, nem tudom." T. i. régi

jegyzései közt e napról Rékey és Barta olvasható.

Közepette ennyi különböző érintkezések és behatások

nak, a késő est magányos órái az irodalomnak voltak

szánva. A nemzeti muzeum könyvtárában még most is mu

tatják Gessner azon példányát, melynek tiszta szélein, Ábel

halála, a III. énekig, ez útja közben újra fordítva, látható.

Ütvenhét boldog nap után, milyeket a szerencsések

nem ismernek, augustus 25-kén éjjel, lobogó de csendes ég

alatt vonúltak be Kazinczy és társainak szekerei Munkács

kapuján.
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TIZEDIK FEJEZET.

A munkácsi várban egy éjszaktól délre nyúló külön szárny

szolgála az államfoglyoknak őriztetés helyéül, melynek há

rom ablaksora nyúgotra van fordúlva. Kazinczy a legfelső

sor 4. számú szobájába jutott. A folyosókon semmi strázsa ;

az aljasb szolgálatot rabok végezték, az ételt a prófusz cse

lédje nyújtotta be az ajtófián, ki által a társak egymástól

és egymásról hírt vehettek, de iróeszköze uem volt. Iritsch

őrnagy, a parancsnok, behelyezvén őt, követé hogy kedve-

zést nem fog nyújthatni. Öt esztendeje, felelt Kazinczy,

hogy szenved, tudja hogy a kedvezés a felvigyázóra veszélyt

von, s így örömeket nem kér, hanem lop. Nézzen keresztül

ujj'ain. E meglepő nyíltság, úgy látszik, kivánt hatással volt

a jószívű szelíd férfiúra, bizodalmat gerjesztvén benne in

kább, mint az ellenkezőt. Kazinczy ismét könyveinek esett;

sőt dolgozgatott is : egy ossziáni darabját rozsdával írva

Döbrentei látott. Majd ismét kopogtatva beszéllgetett szom

szédaival, Úzával s báró Riedele András alezredessel, egy

kor II. Ferenc nevelőjével, ki a „káténak"Bécsben tovább

adásáért lakolt; sőt szerelmes levelek írásával is múlatta

magát. T. i. visszatérvén egy ízben szokott sétájából a vár
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árkában, egy feltűnő szépségű leánynyal találkozott, egy

munkácsi élelmezési tiszt gyermekével. Kazinczy láng lett,

s a leány igent intett. Trautelt hihetőleg a férjhez-menés

óhajtása bírta a fogoly leveleinek elfogadására s viszonzá

sára. Az ezt szolgáló rab s ennek szeretője, ki a prófusz cse

lédje volt, hordták a leveleket. Kazinczy kezdetben szenve

delemből, utóbb időtöltésből folytatta e szeretkőzést a tá

volból. Gyakran asztalára tevé fel székét, úgy nézé a le

áldozó napot, s yágyásai kedves táját: az újhelyi, regmeci,

mikóházi hegyeket, hol anyja élt, s Széphalom várta gaz

dáját. Azalatt múltak hetek, havak; lejárt a világot meg

változtató század is — s az óhajtott béke, s mit az kísére

tében várni hagya, csak nem lett meg. Végre az új század

meghozta amazt (febr. 9. 1801. Lunevilleben), a közbocsá

nat azonban elmaradt.

Egy, útközben elkapott kellemetlen bőrbaja minden

nemű kenőcsök, fürösztések s belszerek használata dacára

nem akart tágítani. Ungvárról kére tehát orvost; s Kazin

czy ebben régi ismerősét, Molnár doctort, találta fel. Ez a

belső szer mellett főleg tiszta levegőt sürgetett, tehát az

ablak, a külső ajtó, s a belső ajtó fiókja nyitvatartását. Az

alkalom ingerlette Kazinczy eleven kedvét. Asztalát ajtajá

hoz vonta, s tünődék kibúhatna-e a magas és szűk lyukon.

Ha rosszúl esik ki rajta, nyakát szegheti vagy karját tör

heti : de ki nem mer, nem nyer. Vetkőznie kellett hogy vál

lai kiférjenek, és csípejét ferdén vonni ki ; s ím fejjel, és sé

relem nélkül kiesett. Ártatlan kedvtöltésefíl szolgált társait

meglesni, ki mit csinál : az öreg Rillt, a mainzi tanácsost, ki

senkivel sem kopogott, s tébolyodásában rekedt hangon

misét éneklett, szívszaggató exorcizálásokat szővén abba —

képzelhető, ehez vissza nem tért többé; Ruzsicska Györ

gyöt, a cseh zeneköltőt, ki, hangszere nem lévén, énekelve
 



azerzé dallamait, s így a többit. Riedele észrevette, hogy a

folyosón valaki járkál, s kémet gyanított, míg Kazinczy

megnyugtatta. Ekkor enni kért tőle. Tíz esztendeje,

u. mond, hogy napjában négy krajcáron tengődik. Kemen

céjének gombja lejár, ajtaja csak reteszszel van betéve, nem

zárva. — Kazinczynak megesett szíve az ötvenkét éves férfi

nélkülözésén, s a prófuszt magához szólíttatván : Uram,

mondá, tudja hogy én eddig soha sem ettem, most farkas

éhség szállott meg ; főzessen nekem minél bővebben. Annak

a dolog kedves volt, mert felesége főzött, s többet nyert ez

egy rabon mint valamennyin. Volt tehát sült, sódar, tészta,

sütemény, csokoláta táblákban, s minden, s ezóta Uza és

Riedele, mint remete Péter a pusztában hollója által, na

ponként tápláltattak a bátran ki s bebúvó társtól, a kály

halyukon át.

Június 4-d. Szulyovszky Menyhért kiszabadúlt. A do

log reménynyel vegyes aggodalmat gerjeszte Kazinczyban.

„Képzelem — írja tizenhárom nappal utóbb Budai András

munkácsi predikátornak — képzelem a szegény anyám

mely gondban lesz, látván hogy Szulyovszky elment, mí

pedig itt vagyunk a Polyphémus barlangjában. Vígasztalja

az Úr az anyámat, s írja meg, hogy mí is várjuk a boldog

órát. . . Én nem hihetem, hogy a Gondviselés oly irgalmat

lan legyen erántunk, hogy bennünket szenvedtessen, holott

az már szabadon jár." E levelkének vivője a prófusz emlí

tett szolgálója, Kati, volt.

Június 26-dikán rajta vesztett a cselen. Javában oszto

gatta alamizsnáit, midőn, szokatlan órában, jőve a parancs

nok; a sűrű zápor s az eszterha csorgása nem engedék hal

lani a lépcsőház ajtaja csikorgását, sem az e mellett elre-

kesztett Dr Menz jeladását ; s Kazinczy még Riedele ajtaja

előtt volt, midőn a prófusz, s utána Fritsch által meglepeték.



Mint az evet, beugrott lyukán, s asztala már helyén volt, mi

kor azok beléptek. De ők nem kevésbbé valának elréműl-

ve, mint őmaga. — Mi célból volt künn?— Hogytávolka

az ablaktól a fel s alá járó s dolgozó embereket lássam. —

Tudják társai ? — Senki. — Erre el nem voltam készülve,

fel kell jelentenem. — Kazinczy tudta az iszonyú fenyíté

ket mely akkor reá vár: a bot; s kétségbeesve könyörgött

elnézésért. A prófusz egyet hunyorított az őrnagynak. —

Szerencsétlen vagyok ha kitudódik. De legyen. Jó hírem

van. íme az ágens levele consil. Kazinczy Andráshoz: 0

Felsége még június 18-kán aláírta a kegyelmet. Csak hiva

talos úton várom ugyanezt. De, Uram, ha jelentést teszek

hogy künn volt, a parancs hiába jő." — Kazinczy most térd

re borúlva ismétlé kérését. — Ön pedig becsületére fogadja

hogy a bécsi hírt sem közli társaival. — Fritsch ment, de

Kazinczy remegett még hogy kivül kapaték. „Deprendi mi

serum est! — kiáltja naplójában — de hogy társaim nyo-

morúságokon enyhítettem, azt nem bántam volna meg, ha

gyönyörű tettem miatt vesznem kellett volna is. Nyomorult

ember, a ki nem érzi, hogy a mártyrok csendesen várhaták a

bizonyos halált." — 0 pedig a pakoláshoz fogott5 4). Eledele

faggatta a falon át, mi történt ; kitérő feleletet adott ; de az

sejte valamit, s kérte hogy Bécsben ez s ez lépéseket tegye

érte. A prófusz jött 27-ed., jött 28-d. reggel a mosdóvízzel,

s nem szólt. Kiedele kopogva jelenti hogy Laczkovics és

Szmethánovics eleresztettek. — „Mi az hogy én nem?.."

Itt rettegni kezde, midőn újra jő Kiesewetter, s az őrnagy

hoz kéri.

E szó egy csapással elűzte minden fellegeit, s visszaadta

izmainak minden rugékonyságát. Magyar mentéjébe vala

öltözve ; táncolva ment le a lépcsőn, repűlve végig az ud

varkán, futva fel a felső vár felé. Az őrnagy ünnepélyesen
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fogadta: Ó Felsége visszaadja Önnek szabadságát: éljen

Ön boldogabban mint eddig. S most jöjön e fogságból egy

másikba — s ajtót nyit : ahonnan unokaöcscse István, And

rás fia s majd egykor Gábor atyja, s testvére József siet

nek elibe. — Ön nagy kertész, folytatá ajó Fritsch : legyen

szerencsém Önt először is a magam kertjébe vezethetni. —

„Megszabadúlt fogolynak nem kert kell, nem 'társaság, ha

nem mező és rét. Ónej6jön:mégmind azt hinném hogy rab

vagyok. u — Mint az istállóból kiszabadult csikó úgy futotta

be a réteket, melyek a vár alatt nyúgotra fekszenek : nyel

ni a kétezer háromszáz nyolcvanhét napig

nélkülözött szabad, mindenkép szabad, le

vegőt.

Az ebéd az őrnagynál vala, vídám és tréfákkal fűsze

relt. De az ő lelkének fele anyjánál volt. A hó vég napján

Beretőn, hol atyja ífjabb testvére András lakott, a meg

szűnés nélkül őrködő, gondos, mozgató, s végre szabadító

jó bátya, lerován köszönetét ennek atyai fáradozásaiért,

Regmec felé hajtatott.
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a nyelv természete s analogiája engedi. De erről másutt bőveb

ben."

73) Kazinczy F. Levelei, III. 379. 1.

74) Kézirataik részint a m. nemz. muzeum könyvtárában, ré

szint Kazinczy Gábor úréban (1. Kézikönyvem II. köt. 33. 1. a 32.

és 33. jegyzéseket).

7 ) L. Kishez írt levelét 1794. máj. 11-kéröl (K. F. Levelei,

I 19. 1.).

7tt) Megmenekültek, de fájdalom utóbb a tűznek áldozatai let

tek. (1. Leveleit Horvát Istvánhoz a m. nemz. muzeumban).

77) Kazinczy sajátkezű másolata az akad. könyvtárában.

78J PE. IV. Második könyv, 2. §.

79) „A Lengeséghez", Poet. Munk. 46. 1.

A HARMADIK KÖNYVHÖZ.

') Mert Szirmay Antalnak, a nemz. muzeumban különben is

csak kéziratilag letett történetrajza (Jacobinorum Hungaricorum

Historia, 1809.) történetrajznak ugyan be nem vehető, oly mesékkel

toldván meg a bírói ítéleteket, melyek a megrémített nép szájában

meg nem lepnek ugyan, de — nem mondom loyális, hanem csak mér

sékelt itélöképességü — író tollára méltatlanok. Szerinte ezen ese

mény történetirása nem könnyű, miután „ipsi coniurati arcanorum

fidem servarunt. Antesignani eorum extremo supplicio adfecti coali-

tionem sepulcro intulerunt. Socii et complices diuturnis carceribus

macerati puncta coalitionis nec propalare audebant, nec rubore com-

missi erroris volebant. Arcana scripta coniuratorum manibus carni-

ficum combusta sunt. ludices secreto servando obstricti de his vel

loqui metuebant. Ipsae vulgatae reorum sententiae, ne malum vul-

yaiido docere videantur, in tenebris quam luce totam causam pera-

ctam habere maluerunt." Mindamellett, úgy mond „ő, tagja az akkor

Pesten egybeült országos küldöttségnek, a bírákkal, régi társaival

beszéllgetvén, az öszveesküdtek írásait a nádori irodában forgatván,

legtöbbet Kratucsek Antal exjesuitától, a vádlottak gyóntatójától (!i

WOr



s egykori tanítójától, és később magoktól az öszveesküdtektől meg

tudván" hivatottnak érzi magát e történet megirására. S mégis, azon

kivül, mit az itéletekből tudunk, mit a Szirmay által is kellő világ

ba állított Nyéki Németh János által titkon terjesztett s a nép szájá

ban óriássá nőtt hírekből ifjuságomban kortársaktól én is hallottam

még, s végre mit egyes vádlottak életéről elöhozogat : tőle sem

miféle új felvilágosítást nem veszünk. Valóban, nem hihetjük, hogy

a kir. tábla kevesebbet monda ítéleteiben, mint a mit mondhatott, s

minthogy az ö ítéletei viszont a történelem bírószéke elibe mennek,

kevesebbet mondania szabad nem volt. Annyi azonban áll, hogy a

cúria, saját méltóságáról jobban gondoskodik, ha több részleteket

terjeszt egész őszinteséggel a közönség elébe. Abból mégis, a mit

az itéletek mondanak és nem mondanak, alkalmasint kivehető, hogy

a Martinovics által szerencsétlen elcsábított társai útján (ilyennek

vallotta magát vad és valóban nem gyáva tüzében Laczkovics Já

nos) terjesztett két irat több volt, s az időket véve még több, mint csak

politikai vélemény nyilatkozata. Eszmék terjesztettek, melyek, ha

győznek, nem csak az élő ivadékot keverik vérbe, banem kérdésbe

veszik a nemzet jövendőjét is, mert, ha általános érvényűek is, csak

úgy javíthaták a társadalom állapotját, ha, a politikai és értelmi fej

lődés folyományaiként, elébb vannak meg a szellemekben mint az

írott törvényben. Különben a gyógyszer veszedelmesb magánál a

betegségnél. Terjesztettek oly időben, midőn szükségesb vala a régi

birtokot törvényes úton biztosítani, mint annak feláldozásával, sőt

megsemmisítésével, új hódításra törekedni, erő s a legnagyobb szám

rokonszenve nélkül. Terjesztettek titokban, tehát a magyar jellem

től idegen módon, s a törvényes organumok körén kivül. Nem mint

ha a XVIII. századbeli francia philosophiai iskola eszméi nálunk is

már nem ismertettek, s a miveltekre nagy hatással nem voltak vol

na : de a józanok — s hála a gondviselésnek, azok tevék a nemzet

hasonlíthatatlanúl nagyobb számát — azokat úgy tekintették mint

oly célpontokat, melyeket szem elöl veszteni többé nem szabad, de

melyeket nem a meglevőnek romjain, tehát forradalmi eszközökkel,

érvényre erőszakolni, hanem mik szerint a meglevőt, józan reform

útján, fokonként átalakítani kell. Tudták, vagy legalább ösztönsze-

rüleg érezték atyáink, hogy csak azon szerkezet jó, melyet a társa

dalom belélete fejt ki, hogy tehát ezt kell elébb átalakítani : az er



kölcsök hosszú bár, de biztos útján, nem felforgatás által : s e szel

lem lengi át az ezen eseményt követett fél század törvényhozását:

s valóban, ez úton a haza boldogsága kárt nem vallott soha. Lénye

gében tehát roppant tévedés vala azon eszmék propagandája, melyek

végre saját hazájokban is, a jogállapotot csak iszonyú szenvedések

árán javították, de a szabadságnak ugyan igen kétes becsü biztosí

tékot szereztek ; gyakorlatilag pedig, épen az idők tekintetéből, vét

kes is, amennyiben az ország szabadságát és függetlenségét kockáz

tatta ; s vétkes végre, ha a kikelések, amint az ítéletek állítják, s

Martinovics kifakadásai még az oltár előtt is, bizonyítják, a korona

alkotmányilag szent viselőjének tekintélye és jogai ellen intéz

ve valának. Mily határokat szabott volna magának a cúria a bünte

tésekben, ha más férfiú képviseli közvetlenül a korona ügyét, ha

nyúgodt időben követtetík el a vétség, s egy, az országos szerkeze

ten kivül álló közigazgatási testület nem gyakorol befolyást : azt már

most csak gyanítani, tudni nem, lehet. Kazinczy ugyan a Sententiák

megjelenését említvén (Fogs. Napl. jun. 30. alatt) azt veti hozzá :

„Abból ugyan az olvasó keveset tanul, de nekünk kedvesebbet nem

tehetőnek. Látta a világ, hogy cselekedjünk gondolatlanság volt,

nem gonoszság. Zsigraynak az véteték vétkül, hogy a Katechismus

szavait megszelídítette, Laczkovicsnak, hogy tüzesebbé tette. Példa

kelle, hogy rettegjen az ország."

2) Ezek voltak : Hajnóczy József kir. udv. kamarai titoknok,

Laczkovics János nyűg. kapitány, Szentmáriay Ferenc b. Orczy

László titoknoka, és gr. Zsigray Jakab, a dunántúli kerületi tábla

bírája.

3) Az elsőben, ha Szimctynak hihetünk (9. §.), a királyi méltó

ságnak a Rendek általi eltörlése, s a köz kincstár, hadsereg és fegyver

táraknak ezek hatalma alá kerítése sürgettetett; emebben az emberi

és státuspolgári jogok francia tanai adatván elő, viszont a királyi

hatalmat magokhoz ragadott Rendek megsemmisítése, az egyházjavak

elkobzása, s a kormányhatalomnak, a közszabadság érdekében, az

egyenlőség elve szerint, a nép kezére játszása szándékoltatott, hogy

ekkép elsőben a királyságot az aristokratia, ezt végül a népuralom

örökölje.

4) „Praeparatis — ez az ítélet veleje — praevie ad concitandam

seditionem directis scriptis, inense majo anni proxime praeteriti 1 794.



ad regiam dignitatem, legalemque regni constitutionem subverten-

dam ditas occultas societaten fundasse, regulas earum et signa, qui-

bus socii se mutuo agnoscerent, definivisse, directores fide sibi ob-

strictos, ope quorum exitiale sunm instüutum effective propagavit,

constituisse, duplicemque catechismum, alterum Reformatorain, alté-

rum Cívis et Hominis titulo insignitum iisdem tradidisse." Emezt a

tízentjóbi Szabó László ítélete „La-Montagne Catechismusunak, az

Újgyörgyi és Illés itéletei „Catechismus Libertatis et Aequalitatis"-

n.ik nevezik ; Vrchovszky (a Bujanovics Cornél itélete szerint) és

Szentmáriay (a Lukács Pálé szerint) Volney munkájának tartották,

ApafFy Ferenc pedig benne, szinte az itélet szerint, a Gérard és Ra-

beaunak „in calendariis disseminatum ante biennium in Hungariaa

kátéját ismerte fel. Amabban „praeter acerbissimas in augusfam Do-

mum regnantis coniectas calumnian . .. . , regnantem principem ....

throno regio deturbare et legali gubernandi potestate privare, autkori-

tatem regni statnum ipsamque constitutionem convellere . . . adlabora-

vit ; incolasque non minus contra Regiam Maiestatem quam Status

regni ad insurgeudum provocaverit."

5) Szirmay, id. h. 25. §. — így Kazinczy is, Fogsági Napi.

mart 31. alatt.

6) Kazinczy, Fogsági Napi. mart. 31. alatt.

7) Szirmay, id. h. 18. §. után, s kortársak emlékezeteiből. Só't

Szirmay a 8. §-ban csakugyan így ír Martinovicsról : „Iste ergo in-

gratus cuculus benefactorem suum throno deturbare, vita privare stb.

adlaboravit": Kazinczy F. „Jegyzései Szirmay munkájára" az illető

h. tagadja ez aláhúzott szókat, s „köz hir"böl mentetteknek mondja.

A perben e vád szinte nem fordúl elő.

8) Kazinczy most idézett „Jegyzésedben, a 18. §-hoz.

9) Ezt neki Sároy maga beszélte 1803-ban. Kazinczy Fogsá

gi Napi. apr. 8. alatt.

10) „Incusatos accedendo — Szirmay írja a 25. §-ban — facie

serena, ad adulationem compositis verbis eos primum leniter, pro-

missa impunitate, spe lenioris carceris, meliorum ciborum suppedita-

tione, dein adhibitis terriculamentis durius tractavit, ut quo plures

socios fateantur Regi et patriae vei maxime lideles, qui vei naturae

eius adversabantur, vei quibus res domestica amplior erat, malitiose

iuniiti.it ideo nominando, ut eorum, velut suspectonun, nomina in in-
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famibus processualibus actis occurrant, totam Hungariam crimini

laesae Maiestatis involvere, sibique per id tributariaiu reddere vole-

bat stb." így Kazinczy is több helyt Azért „reszkete Budán és Pes

ten akkor tőle minden, s még a palatinus-íohg is kicsiny vala mel

lette." 11. az febr. 25 alatt.

1 ') Kazinczy u. ott, mart. 31. alatt.

1 ") Szirmai/, id. h. 25. §.

1 3) L. a Kazinczy Actióját a M. Akad. kézirattárában, s alább

a 16) jegyzést.

1 4) L. Kazinczy Fogs. Napi. jan. 30 alatt

' 4) U. ott febr. 4. alatt.

1 6) Eredetie egy egri névtelen ajándékából a M. Akad. kézirat

tárában. A hozzá mellékelt Actio így hangzik : „Übsequiose detegere

necessitor,qualiterSpectab.ac GenerosusD.FranciscusKazinczy,fidei

et fidelitatis Deo, Regi et Patriae debitae immemor; Dei et Homi-

num timore postposito, legumque severitate contempta ; execran-

dae ac perversae illi societati, quae iuxta planum excitandae in reg-

nő hocce Hungariae revolutionis anno praeterlapso 1794. in unum

coaluit, et contra salutem ac dignitatem Regiae Maiestatis, Regis le-

gitimi et clementissimi, inque perniciem totius regni, constitutionum-

que eiusdem ac formae regiminis, thronique regii subversionem con-

spiravit, semet adiungere, et a Melchiore Szulyovszky perniciosum,

pro societafti sic dieta Reformatorum parattim Catechismum recipere,

sicque unitig consilüs perturbationem salutis publicrte omn^sq^le consti-

tutionis et legum subversionem moliri non re/ormidaverit. Quia vero hu-

iusmodi contra Regem eiusque salutem ac dignitatem conspirantes.

semetque erigentes, aut etiam conspirare aliquid tentantes, seu ten-

tanti scienter consentientes, vei huiusmodi aliquem noscentes, et női

indicantes, semet criminis laesae Maiestati-t seu Perduellionis rcos

efficerent, ac ad praescriptum S. Stephani R. Decr L. II. C. 51. et

articulorum 7 : 1715. 56: 1791. aliarumque pro re nata citandarum

patriae legum amissione capitis cum exasperatione et universorum

bonorum praevie conscribendorum et sequestrandorum plectendi fo-

rent Ideo stb. Magister Jo. Németh, Causarum Reg. Director."

17) Fogs. Napló, apr. 8. alatt.

1 *) L. Smtentiae tam Incl. Tabulae Regiae ludiciariae, quam

Exc. Tabulae Septemviralis contra criminis laesae Maiestatis seu

i l
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Perduellionis reos latae. Cum indulta et privilegio speciali. Pestini,

typis iun. Mieh. Landerer de Füskút. 1795. föl. a H. iven.

1 ") L. Kazinczy Foga. Napl. május 18-ka alatt, mely napra te

szi hibásan a degradátíót. Szirmay hallgat e jelenetről.

so) Szirmay az id. h. és Kazinczy Fogs. Naplója szerint, me

lyek egymást megigazítják és pótolják. Szirmay szerint Mart. a „di-

vinarum" szóra tagadólag, a „humanarum"-ra engedó'leg, a „boni

publici perturbatorem"-re ismét tagadólag, a „throni regii subver-

sorem"-re helyeslöleg intett volna. — Kazinczy szerint Kondé a

szertartás után ezt mondta volna : Vobis ergo, iudices, hominem

hunc, qui contra pattiam conspiravit .... s itt Martinovics közbe ki-

álta „képzelhetetlen hatalommal" : Non est verum l contra patriam

non, sed contra regem. Kazinczy nem volt jelen a megrendítő jelene

ten ; de szemtanú mondá nekem ifjuságomban, kinek én mindenek

felett hiszek, az atyám, hogy Martinovics erős és szilárd hangon

mondta a Non est verum-ot.

21) Kazinczy itt is eltévesztve a napot, május 20-kát ír.

52) Bár a levelezés nem esett nehézség nélkül. A jul. 3-dikai

levél oldalára, később, mikor az, anyja halála után visszakerült ke

zeihez, azt jegyzette, hogy a László levelében ez áll : Keine Gnade

dem Revoltanten!

") Az utókor gondosan fogja tudakolni, hol szenvedtek az

irodalom annyi jelesei (Kazinczy, Verseghy, Hajnóczy, Szentjóbi,

Bacsányi — hogy Martinovicsot, Laczkoviceot, Aszalayt, Kazinczy

Miklóst ne említsem). Mint vádlottak a gyengébben terheltek az

elébbi ferenci klastrombau őriztettek; Kazinczy névszerint, a torony

jobb oldalához ragasztott, az utcától egy - két ölnyi fal által el-

rekesztett favágó udvarkára néző, szárny alsó során, a toronyhoz

legközelebb eső, két ablakos aa

szobában őriztetett, melyben a 66

az egykor két szobát elválasztott

fal helyetti ívet, a c a nyoszolya, a

d az asztal helyét,az e azon helyet

jelenti, ahol az ölnyi hosszaságú

lánc a padolat gerendájába le va-

la srófolva. — Az / pitvarba ve

zető g ajtajával szemben h alatt
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a Verseghy ajtaja, az i ajtó a folyosóra vezetett, a kk ablakok az

udvarkára nyíltak. Pogs. Napl. dec. 19. alatt. — Martinovics és

igazgatói a klastromtól éjszaknyúgotra feküdt, akkor gárdaházn&k

nevezett kaszárnya bástya-felőli szárnyában őriztettek ; kivégezteté-

sök után az életkegyelmet nyertek ide tétettek át. Kazinczy ennek

éjszakkeleti sarokszobájában tartatott Szulyovszkyval, s ugyanazon

sorban éjszak felé Szentjóbi, utáni Bacsányi, azután Hirgeist Ferenc,

azonegy, éjszaktól délnek futó, folyosóra nyíló ajtókkal, mit a IV. fe

jezetben következők végett is elmondtam. Részint ezen kaszárnya

helyén áll jelenleg egy új, két emeletes, a Vérmezőre lenéző, lak

tanya.

") Kapitány (utóbb tábornok) Novák Ignác, és Sztáray ezred-

beli főhadnagy Asileitner voltak a státusrabok fő felvigyázói. Mind

kettő kezdet óta emberségesen bánt Kazinczyval, s mindent tevének,

a mi az őrzés biztosságával egyeztethető volt. Az elsőbb többi közt

egyszer, saját felelősségére, egy ártatlan de nagy örömben részesí

tette. Aug. 21 -kén (1795), József föhg, az új helytartó, Pestvárme-

megye fóispánságába beiktattatván, a két város estve ki volt vilá

gítva. Novak megszólítja Kazinczyt és Szlávy Györgyöt, jöjenek

vele Pestre megnézni az ünneplést. Kazinczy protestált : az bajt hoz

hatna rajok, és a kapitányra. „Ihr verfluchten Kerls — monda ez a

könnyű de jó ember — eine Revolution anzufangen hattet Ihr Muth,

aber nach Pesth mitzukommen nicht?" Hiába monda K. hogy ötet,

nem magát félti; kellett. (Napi. aug. 21.). Alább (V fejez.) még

Pletz kapitány jóságaival fogunk megismerkedni. Maradjon szives

emlékezetben e jó emberek neve.

25)PE. IV. a II. k. 3. 4. §§.

2 6) Szerencsés vagyok bírni Horác azon példányát (Baxter ki

ad. Lips. 1752.) mely fogságában vigasztaló társa volt. Még most is

olvasható előlapjára írva (bár kegyeletlen kéz, mely azt tőle aján

dékúl bírta, kitörlötte) : AZ ÉN ÖRÖMEIM.

* ') Eredeti példánya a m. nemz. muzeum könyvtárában ; könyv

tári jegye 140. fol. Hung.). A véglapon „Kájusz Szallustiusz Kris-

pusznak Katalinája" tisztázata van megkezdve.

") L. felj. a 137. lapot.

"•) Két példánya a m. nemz. muzeumban (könyvtárijegyeik :

118. 149. föl. Hung.).



30) L. Kazinczy Ferenc Levelei Szentgyörgyi Józsefhez, Pest,

1845. a 8. 1.

") 1795. aug. 17. írja József öcscsének : „Elmeneteled után

Títust benyújtottam Ő Exc. Barkó úrnak. Ez általküldte a helytar

tó tanácsnak, ez ismét a censornak ; mert azt kértem 0 Excjától a

levelemben, hogy adassa ki eljátszásúl a m. theátrumnak." (Az ere

deti levél Kazinczy Eugénia assz. birtokában).

32) írja Szentgyörgyinek (1. Kazinczy Ferenc Leveleit ehez, a

168. lapon). — Hirgeist Ferenc, egy mivelt lelkű s költőilcg ado

mányozott, ekkor 21 éves ifju vala, b. Orczy László, az abaúji főis

pán házi tisztének fia, Pesten.

") PE. IV. Második könyv, 5—8. fejezet.

") U. ott, 9. fejezet.

") így nevezték magyarjaink Teschen városát régenten, mi

kor Sziléziával még sűrűbb közlekedésben álltak, s innen az itt-ott

előforduló Tessényi családnév is.

") írja Kisnek, 1797. nov. 16. költ levelében, mely az 1842-

ben megjelent gyűjteményében a Kishez irt leveleknek, a censúra

akkori viszonyai mellett, abba belé nem mehetett.

3") U. ott. — Az itt felhozott új dolgozások (Yorickon kivül)

annyiban újak, amennyiben azok az első dolgozatok kézben léte

nélkül készültek; mert hogy azon darabokat már 1795. előtt fordí

totta, láttuk (II. könyv, 10. 11. fej.).

1 s) L. e levelet a „Kazinczy Ferenc Levelei Kis Jánoshoz" című,

üuzmics által összeírt kötetben, a m. akademia kézirattárában. Ki

adásomban az, a censúra által kitöröltetvén, hiányzik.

"*) Virág Benedek t. i., ki ez ódácskát az elveszéstől megmen

tette, felvevén azt saját „Poetai Munkáiba" (Pest, 1799) ily cím

alatt : Lámiám éneke (85. 1.). E név alatt énekelte meg maga is szi

vének akkor megnevezhetetlen barátját :

0 Múzsa ....

Engem ha kedvelsz, jersze, virágokat

Szedj, s Lantiamnak, kősi komorút : Te zengd

Oztán helyettem ; mert kicsinyded

Lantomat érdemi meghaladják. (Poet. M. 22. 1.).

<0) Kis leveleivel együtt, melyeket többé vissza sem kapott.

L. Leveleit Kis Jánoshoz I. köt. 25. 1.

-J
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