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KAZINCZY MEGYEI TISZTSÉGE. 

Valamire való nemesi család fisarjadéka előtt a múlt század
ban jóformán csak a vármegyei és udvari hivatal, a katonai és 
papi pálya voltak nyitva. A vármegyét kivált minden tehetségesebb 
ifjú hazafias kötelességének tartotta szolgálni, ez levén a rendi 
alkotmány védelmének s fentartásának leghatalmasabb eszköze. 
Az aristokratikus társadalom meggyőződése a vármegyei tiszt
ségeket első rangűakká tette. Ez volt az igazi »közpálya«, a hol 
a haza iránti kötelességet leróni, hírt és dicsőséget szerezni ipar
kodtak. A ki vármegyei szolgálatra lépett, egyszersmind a magyar 
alkotmány védelmére is közremunkált, a nemzetiségnek szinte egyet
len biztosítékát is erősítette, a szabadságnak szinte kizárólagos 
oltalmán is dolgozott, s polgári érdeme a szerint emelkedett, a mint 
a hivatal rangfokozatán előbbre jutott. 

A vármegyei életben való kiváló szerep még a közszellem 
sűlyedtsége s darabokra töredezettsége mellett is híressé tette annak 
viselőjét az egész nemzet előtt. Ezt a szerepet a műveltségnek s 
hazafi erényeknek fokmérőjéül tekintették és a régi dicsőség része
seivé avatták azokat, a kik a megyei gyűlést vezetni tudták, egy-
egy hazafias beszédet tartottak, vagy a kik huzamosb ideig, ha 
szinte minden feltűnőbb siker nélkül is, szolgálták a megyét. 
A nemzeti élet egyedül a megyei gyűléseken nyilatkozhatván: 
természetesnek kell találnunk, hogy minden valamire való tehetség 
itt akart érvényesülni. A kiválasztottak sorába azok tartoztak, 
a kik a megyei életben érdemeket tudtak szerezni, a kik a nemesi 
kiváltságok védelmében bátor lelket s huzamos kitartást tanúsítottak. 

Kazinczy Ferencz e szellemnek és felfogásnak egyik igazi 
képviselője egész életében, bár előtte a dicsőségnek más ideálja 
lebeg. Az öröklött, mondhatnók, faji meggyőződés keretét lassankint 
széttörni ügyekszik ez az ideál, de mintegy csak önmagára nézve. 
Másoknál mindig tekintetbe veszi, milyen szerepet vitt a megyén] 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1 
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milyen szolgálatokat teljesített a közügy érdekében. Csak az Írókat, 
a hivatásos Írókat veszi ki e szempont alól. Az irói dicsőség, 
a közszellem alkotásán fáradozók jutalma, eleinte körülbelül egyen
értékű nála a megyei szolgálat dicsőségével, később határozottan 
a legmagasb, a melyet valaki elérhet. A nemzetiség ereje s a 
világpolgárias műveltség fénye eleinte egyenlő mértékben hódítja 
meg fogékony lelkét, sőt amaz határozottan előbb való s a kilencz-
venes évek körüli buzgalmában és szilárd törekvésében talál kifeje
zést, hogy ellentétben álljon mindjárt pályája elején kora felfogásá
val. Később az általános emberi nagyság ideálja vezérli, midőn a 
nyomában támadt irók a nemzetiség erősb kifejtésén működnek s 
pályája végén még erősebb az ellentét közte és a megerősödött 
közszellem között, mint fölléptekor volt. Ez az ellentét azonban csak 
látszólagos. Voltaképen szoros kapcsolatban van Kazinczy összes 
tevékenységével, az ifjú lelkesűlésével, vágyaival s törekvéseivel, 
a férfiú küzdelmeivel és sikereivel. 

A család hagyományai, az elődök kiváló megyei szereplése, 
az anyai nagyapa csendes, zajtalan munkássága, de római erényei, 
az aristokratikus felfogású kor, a melynek levegőjében növeke
dett, letörűlhetetlen bélyeget nyomtak lelkére. Az öreg Bossányi 
viselt dolgait, a melyek Biharmegye múlt századi életével oly 
szorosan össze voltak forrva, már gyermekkorában tisztelettel 
hallá, s az özvegy Kazinczyné egész nevelési rendszere olyan 
volt, hogy abból fia, Ferencz, könnyen azt a meggyőződést merít
heti vala, hogy egy elég vagyonos nemesi család tagja nem is 
igen próbálhat máshol szerencsét, mint a megyei szolgálatban. 
A gyermek-ifjú csodálattal tekinté a régiség bemohosúlt emlékeit 
s őseinek a megyében tett szolgálatairól korán hallván egyet-
mást: önérzettel gondolt vissza az alkotmányért vívott harczokra, 
a melyekben a Kazinczy-család vagyonszerzői, ha nem is valami 
előkelő, de mindenesetre elég nevezetes szerepet vittek. Jóllehet 
azonban a megyei szolgálatot kora felfogása értelmében a leg
kimagaslóbb hazafias szolgálatnak tekinté: ő maga kevés hajlamot 
érzett iránta. De még később is abban látja valamely család előkelő 
voltát: vájjon az illető családból voltak-e legalább alispánok. Ismeretes, 
hogy Kölcseyt, mikor a jelen század első tizedében megismerteti 
barátaival, azt hozza föl családja érdeméül, hogy abból vice-ispánok 
is kerültek ki. Lónyai Gábor zempléni alispánt nem győzi dicsérni 
ennek ipa, az öreg Prónay László báró előtt, hogy milyen szépen 
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tudja vezetni a megyegyűlést s a megyei tisztviselőket milyen 
korlátok közé fogja. Elkeseredve látja fogságból kiszabadulta után, 
midőn először jelenik meg Zemplénmegye gyűlésén, hogy »vala
mely gyermeki petulantia lepte el még a jobb főket is, mely 
annyira mégyen, hogy a legtiszteletesb tárgyakat is tiszteletlen
séggel, gyakorta pajkos csintalansággal traktálják«.1 Ő a Teleki 
Sámuel bihari fő- és Péchy Imre alispán komoly vezetéséhez volt 
szokva, a melyben oly »majestást« látott, a milyennek sehol nem 
volt tanúja. Az ifjú Lónyait azért akarta megfigyelni a zempléni 
gyűlés vezetésében: »bír-e elég erővel a maga publikumával érez
tetni, hogy az a hely, a hol a közdolgok folytattatnak, oly szent, 
mint a templomok«.2 Midőn Wesselényi Miklós báró Közép-Szolnok 
vármegyének administratorává neveztetik ki: napról-napra várja 
főispánná való kineveztetését. Nem szeretné, hogy a Wesselényi 
Ferencz nádor méltó utódja főispánság és excellentiás czím nélkül 
halna el. A Cserey Farkashoz írott leveleiben folyvást kérdezi: 
ki van-e már nevezve Wesselényi főispánnak. Munkái első köteté
ben a Wesselényi képe alá nagyon szeretné odatenni a főispáni 
czímet. Nemcsak a fejedelem elismerését látná e méltóság meg
adásában Wesselényire nézve, de hazafiúi érdemeinek is koszorú
ját, azt hivén, hogy ez érdemnek legfényesebb jutalma az a mél
tóság lehetne, a mely akkor a kitüntetésnek, mondhatni, legelső 
jeléül tekintetett. 

Különösnek tűnhetik föl, hogy Kazinczy, jóllehet a vármegyei 
tisztséget oly fontos- hazafiúi szolgálatnak tekinti egész életében, 
önmagára nézve mintegy kivételt tesz. Ő más téren kívánja tehet
ségeit érvényesíteni. Az irói dicsőség vágya sokkal csábítóbb szín
ben jelenik meg előtte. Nem egy megyét, hanem az egész 
nemzetet akarja szolgálni. Szeretné a művelt nyugatot bejárni és 
tanulmányozni annak költői és műemlékeit, de az özvegy anya 
hallani sem akar ez ifjú ábrándnak- tartott tervről. A nagyapa és 
atyai nagybátyjai (András és Péter) szintén azon vannak, hogy 
Kazinczy megyei szolgálatba lépjen. íme már öcscSei, Dénes és 
László pályát választottak. Amaz bihari aljegyző, emez a gradiskai 
horvát-ezredben zászlótartó lőn. Végre Ferencz is engedett anyja 
és nagybátyja ösztönzéseinek és 1783. augusztusában Pestre jött 
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azzal a czéllal, hogy Orczy Lőrincz báró abauji főispánnal magát 
megyei aljegyzővé tétesse.1 Pestről Torna-Örsre ment Kazinczy, de 
czélját el nem érte. Az öreg báró szívesen fogadta őt, olvasgatta 
vele verseit, visszaemlékezett a Bossányival való barátságára, de 
— valószínűleg belátván, hogy »kis barát«-jának nem valami 
különös vágya megyei szolgálatba lépni — azzal az Ígérettel bocsátá 
el, hogy majd a tisztválasztó széken fogja kérelmét teljesíteni. 

Az idő haladt s Kazinczy még mindig nem volt hivatalban. 
A következő esztendő azonban teljesíté az özvegy anya kívánsá
gát. Egyszerre két vármegyében is kineveztetett Ferencz tisztelet
beli aljegyzővé: Abaujban és Zemplénben is. Figyelmet érdemlő, 
hogy ez utóbbiról Kazinczy csak úgy mellékesen emlékezik önélet
rajzában, sőt élete vége felé, midőn Toldynak 1827-ben megírja 
önéletrajzát, zempléni aljegyzőségét nem is említi, csak az abaujit.2 

1784 első felében újra fölkereste Kazinczy Orczy főispánt 
Miskolczon, kérve, hogy a tisztépítő szék alkalmával nevezze ki 
valóságos aljegyzőnek, addig is azonban anyja kívánsága az, hogy 
ő legalább tiszteletbeli vicenotarius lehessen. Orczy azonban e 
kérelmet most is elodázta, mi nem kis fájdalmat okozott Kazinczy-
nénak, hogy épen legelső gyermekében »nem lelheti anyai örö
meit«. Azonban csakhamar eljött az idő, hogy Kazinczy hivatalba 
léphetett. 

Zámbory Antal zempléni aljegyző szembaja miatt lemondott 
hivataláról s Kazinczy András, a Ferencz nagybátyja, azonnal 
résen állt, hogy a megüresedett állást unokaöcscse foglalhassa el. 
Kieszközölte a megye alispánjánál, Szirmay Tamás Antalnál és a 
megyei rendeknél, hogy Zámbory helyébe Kazinczy Ferenczet 
kérjék kineveztetni gróf Pálffy Károly alkanczellártól és zempléni 
főispántól második aljegyzőnek. A megyei főjegyző, Szirmay Antal, 
azonban, jóllehet Kazinczy Andrásnak köszönhette a maga hiva
talát is, nem pártolta a Kazinczy Ferencz ajánlatát. Ő a maga 
cancellistáját, Kapossy Mihályt és sógorát, Legényei Pintér Istvánt 
hozta javaslatba. Csakhogy az alispán, a ki rokona volt Kazinczy
nak (az alispán atyja testvére volt Ferencz nagyanyjának, Kazinczy 
Dánielnének), midőn őt a rendeknek ajánlá, szinte biztosra vévén 

1 Pályám emlékezete. (Nemzeti Könyvtár, III, k.) 59. 1. 
2 Kazinczy F. levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Pest, 

18G0. 5 9 - 6 3 . 1. 



KAZINCZY MEGYEI TISZTSÉGE. 5 

kineveztetését, már hivatalba is tévé, hogy addig is, míg a főis
páni kinevezés megérkezik, már széket foglalt legyen. Öt napig 
tartott ez ideiglenes állapot.1 

Egyet ajánlani szokatlan levén: a vármegye mind a három 
nevezett ifjút ajánlá a kinevezésre: Kazinczyt első, Pintért második 
s Kapossyt a harmadik helyen. A főjegyzőnek ily értelemben kell 
vala elkészítenie a főispánhoz küldendő fölterjesztést az augusztus 
30-án tartott megyei gyűlés határozatából. 

Szirmay Antal azonban most sem tagadhatta meg ismert 
jellemét. Önmagát tolni előtérbe s önhasznat tekinteni legfőbbnek 
és e közben kimutatni, hogy az ő véleménye irányadó a megyé
ben : e rögzött szokástól sohasem tudott megválni. Talán félt az 
ifjú Kazinczy éles szemétől, mely a nem egyenes úton járók 
kicsavarodásait már ekkor is észrevette? Vagy a saját tudós hír
nevét féltette egy sokat igérő tehetség fejledezésétől ? Mindenesetre 
a \jakmerő akaratnak s az eszközök sikerre vezető, erőszakos fel
használásának nem utolsó formáját választotta, hogy az alispán és a 
megyegyűlés határozatát épen megfordítva terjeszsze az alispán 
elé aláírás végett. A fölterjesztésben első helyen ajánlá Kapossy 
Mihályt, a ki »eddigi szolgálataiban nyilvánosan kitűntette magát« ; 
a második helyre tévé sógorát, Pintér Istvánt, a kit gróf Sztáray 
Mihály támogatott s a harmadik helyre Kazinczy Ferenczet, a kit 
»ezen tisztség viselésére alkalmasnak tart a megye«.2 

De mikép írassa alá a főjegyző ez önkényes fölterjesztést 
az alispánnal? A zavarosban halászni szerető főjegyző erre is 
megtalálta az alkalmas időt. Toldy Ferencz erre vonatkozólag azt 
mondja, hogy olyankor íratta alá Szirmay Antal a fölterjesztést 
az alispánnal, mikor »ez kártya és poharak közt alkalmatlan vala 
azt megtekinteni«.3 Nem tudjuk, honnan vette ez adatot Toldy. 
Kazinczy idézett jegyzeteiben csak annyit mond, hogy a fölter
jesztést Szirmay Antal »olyankor vitte a bepecsétlés végett az első 
alispánhoz, midőn ennek azt megtekinteni lehetetlen volt«. Ebből 
az alispán másnemű elfoglaltságára is gondolhatunk: csak annyi 
tény, hogy az alispán látatlanul írta alá a fölterjesztést. A főispán 
az ajánlottak egyikét sem ismervén, valóságos második aljegyző-

1 Kazinczy jegyzetei. Eredetiben Becske Bálint s.-a.-újhelyi pénzügyigaz
gató birtokában. 

2 A fölterjesztés Kazinczy másolatában. 
3 Életrajzi emlék Kazinczy F. születésének százados ünnepére. 1859. 55. 1, 
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nek Kapossy Mihályt nevezte ki, Kazinczyt pedig tiszteletbeli 
aljegyzővé tette. Kazinczy ekkor már sárosmegyei táblabíró volt, 
a mivé gr. Batthyány Ferencz ugyanazon év aug. 9-én nevezte ki. 
Okt. 25-én pedig Orczy László abauji táblabíróvá tette. Az előbbire 
vonatkozólag írja Kazinczy önéletrajzában: »Úgy tetszett, akkor 
vevém fel a praetexta helyett a tóga virilist.«1 

•Megérkezvén a zempléni főispán kinevezése november 29-én: 
»álmélkodva« haliák a rendek a határozatot. Maga az alispán is 
elhűlt s kérdőre vonta a főjegyzőt, a ki csak ötölt-hatolt, de indo
kolni a kinevezést nem tudta. »András bátyám pedig — írja 
Kazinczy — neki nemcsak tisztátlan lelkiismeretét, hanem hálá-
datlanságát is szelíden szemére vetette, úgy, hogy Szirmay Antal 
sírásra fakadt s a bátyámat megkövette.« De a dolog abban 
maradt. A megyei rendek erőt vevének felindulásukon, nem akarták 
bolygatni a kérdést, mert különben az alispánt, Szirmay Tamás 
Antalt is vádolniok kell vala, hogy a fölterjesztést látatlanul irta 
alá. Ez volt oka annak, hogy kénytelen-kelletlen megnyugodtak a 
főispáni kinevezésben. »Szirmay Antal — jegyzi meg Kazinczy — 
soha sem gondolt a pirulással, csakhogy meglegyen, a mit óhaj
tott. Ezt bizonyítja a jó, de gyenge és csak néha jó embernek 
egész élete.« 

Kazinczy tehát 1784. nov. 29-én felesküdött zempléni tisz
teletbeli aljegyzőnek s a következő beszéddel2 köszönte meg a 
vármegye ajánlatát: 

»Tekintetes Nemes Vármegye! 

»Tekintetes Consiliarius s Ordinarius Viceispán Úr, Helytartó 
Igazgatónk! 

»A legérzéketlenebb szívnek kellene kopogni mellyemben, ha 
ezt a szerencsét, mely által ezen Tek. N. Vármegyének tisztviselő 
tagjai közé iktattatom, nem a legindúlatosb örömmel fogadnám; 
ezen vármegyének, melynek táblája mellett szentelt fejedelmihez 
szinte az oltárig hív, kedves anyaföldünk eránt lángoló s érette 
akármely veszélyt, akármely gyötrelmet boldogságnak, édes öröm
nek tartó magyarokat, igaz, el nem fajúit magyarokat tisztelek. 

1 L. Toldy id. m. 54. lap. 
2 Kazinczynak a vármegye aktáiról való másolata. 
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Milyen nagynak kell lenni örömemnek, milyen nagynak háládatos-
ságomnak, midőn most nagykegyelmu főispánunk adományából ezt 
a dicsőséget reám is érzem kiterjedni. Köszönöm, szívesen köszö
nöm ezt ő Exc.-jának, s távollétében a legforróbb haladás áldo
zatját teszem le a Tek, N. Vármegye színe előtt, s mint hajdan 
Hannibál az oltár mellett: úgy esküszöm én a gr. Pálffy Károly 
képe s Zemplén vármegye előtt hazámnak s hazám megtartójának 
megszeghetetlen, örökös, vért ontani kész hűséget: de köszönöm 
ezt magának a Tek. N. Vármegyének; noha azt a széket, melyet 
nekem nyújtani akart, és a melyben parancsolatjára öt nap 
alatt ültem is, csillagzatim visszás forgása miatt el nem nyer
hettem; köszönöm különösen a Tek. Úrnak, s csókolom azokat 
az atyai kezeket, melyek előmenetelemnek első talpkövét hatha
tósan megvetették. 

»Most tehát széket foglalok tollat-viselő társaim között s 
ajánlom magamat a Tek. N. Vármegyének mint fia, mint érdemet
len, méltatlan, gyenge, de hív tagja. Méltóztassék engemet vezér
leni, oktatni, tanítani; egyszóval: légyen azon kegyességgel atyám, 
a melylyel én magamat fiának nevezni kevélykedve bátorkodom.« 

E beszéd nemcsak azért érdekes, mert egyetlen a Kazinczy 
megyei beszédei között, mely teljes épségben fenmaradt, hanem 
azért is, mert egészen kifejezi azt a felfogást, a melynek alapját 
a Kazinczy családi hagyományai s nevelése vetették meg. De nem 
kevésbbé fontos a későbbi öntudatos íróítélete is, a melyet az 
ifjú szárnypróbálgatására mond. 

Kazinczy beszéde végeztével Szirmay újra sírásra fakadt: 
»Ecce quomodo sugillor« ! kiálta kínos helyzetében, midőn a ren
dek fejcsóválva tekintettek az alattomos főjegyzőre s elcsudálkoz-
tak a Kazinczy nyíltságán. 

»Minthogy ez a gyermeki tűzzel írt és mondott rigmus 
— jegyzi meg Kazinczy 1821-ben, midőn Zemplénmegye levéltárát 
rendezi s ott az akták közt reá akad. e beszédre — és az a 
láng, mely ebből itt, oly minden helyén kivűl, kicsapongott, nagy 
kedvességgel vala fogadva, holott azt érdemiette inkább, hogy az 
okosabbak fejet csóváljanak s megintsenek, hogy ezután, a mit 
annyi halló előtt mondani akarok, dolgozzam ki jobban: Szirmay 
elkérte papirosomat s az akták közé vitte be, hol azt most (1821), 
véletlenül lelem s képzelhetetlen pirúlgatások közt olvasom. Ha 
szabad volna, kivetném azt innen; de hadd álljon hát, s a ki 



8 KAZINCZY MEGYEI TISZTSÉGE. 

olvassa, emlékezzék, hogy az írást minden kéz firkálással, a járást 
minden láb bugdosásokkal kezdette.«1 

De bármily háladatosnak mutatta is magát Kazinczy a kine
vezésért : önérzete nem tudott abban megnyugodni. Hogy ő már 
öt napig vitte a második aljegyzői tollat: ebből az özvegy 
Kazinczyné s az ifjú nagybátyjai is bizton remélték valóságos 
aljegyzővé tételét, mire a beszédben is tett czélzást, kissé homá
lyos szavakkal ugyan, de elég érthetően. »Annál keservesebb vala 
osztán — jegyzi meg Kazinczy — mind magamnak, mind az 
anyámnak és bátyámnak, hogy az elsőséget egy, minden érdem 
és minden fény nélkül való embernek, kinek az esküdtség is 
véletlen szerencse volt volna, kelle engednem«. Kapossyra kegyet
len ítéletet mond később is, mert ok nélküli mellőztetését nem tudta 
feledni; »Mit nyere Zemplén vármegye Kapossyban — írja Kazinczy 
1821-ben, idézett jegyzeteiben — megmutatta az idő. Az egész 
közönség tudja, hogy ez az undok lelkiismeretű ember hivatalát 
ki nem fogyható imposturák alatt viselte, s azzal vádolja, hogy 
együtt regestrálván a vármegye archívuma leveleit a fő-notariussal, 
sok írásokat ellopott, elsikkasztott.« 

Ily körülmények közt nincs mit csudálnunk, hogy a Kazinczy 
zempléni aljegyzősége nem sokára megszűnt. Mindössze két jegyző
könyvet vezetett, legalább a vármegye levéltárában csak ennyiről 
van adat: az 1785. jan. 24. és 29-kén tartott gyűlés jegyző
könyvét. Fölötte érdekes, hogy e hivataláról való lemondását önélet
rajzi jegyzeteiben majdnem mindig ugyanazon szavakkal mondja 
el Kazinczy. Egy helyen így ír: »Látván, hogy belépésem Zemplén
ben összeütődésbe hozott másokkal, Ujhelyben is felesküvém ugyan, 
de magamat Zemplénből egészen elvontam.«2 Máshol pedig ezeket 
írja: »Nem sokáig viseltem ezt a szolgálatot. Nem bízhatván 
Szirmay Antalhoz s rettegvén, hogy a néha rútat tenni is igen 
kész ember alkalmat keres megbuktatni, Abaujban is honorarius 
nótáriusnak lévén denominálva, innen magamat mintegy lopva 
vontam ki.«3 

Ez utóbbi megjegyzése egészen világos. Szirmay Antal csel-
szövényeitől félt s ezért nem viselte tovább hivatalát. Ez ember 

1 Id. jegyzetei. 
8 Pályám emlékezete. 67. I. 
8 Föntebb id. jegyzetei. 

I. 
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ingatag jellemébenx nem tudott bízni, de viszont szembe sem 
akart szállni vele, tudván, hogy az alattomosság gonosz eszközeitől 
sohasem lehet biztos az ember, ha elég bátorsága volt megtámadni 
azokat. De az időt sehol sem jegyzi föl Kazinczy. Ez a »lopva 
kivonás« tehát egész pontosan meg nem határozható. Hanem annyi 
bizonyos, hogy pár hónapnál tovább nem volt zempléni aljegyző. 
És ez alatt is megpróbált más hivatalt vállalni, mivel önérzete a 
kinevezésnél szenvedett mellőztetést nem tűrhette. Már 1785. január
jában a megyei levéltárnokság megnyerésén fáradozott. A vármegye 
ajánlotta is őt a főispánnak e hivatalra, úgy látszik, még ugyan
abban a hónapban. Öcscse, László, jan. 20-diki levelében írja neki, 
hogy »ha a zemplénvármegyei archivariusságot megkapod, mind
járt tudósíts«.2 Ekkor tehát már meg volt téve a fölterjesztés. 
Eredménye azonban nem lett. S Kazinczy csak ekkor vonult vissza 
végkép a zemplénmegyei szolgálattól és költözött Kassára, hogy 
Abaujmegye tiszteletbeli aljegyzői hivatalát elfoglalja. 

Míg ugyanis a zempléni aljegyzőség dolga függőben volt 
az alatt Orczy Lőrincz teljesíté föntebb említett igéretét, legalább 
részben, mert a rendes választások alkalmával, 1784. okt. 13-án3 

kinevezé őt Abaujmegye tiszteletbeli aljegyzőjének. 
Mikor foglalta el ezt a hivatalát: nem tudjuk pontosan. 

Annyi bizonyos, hogy 1785. márcziusában már elfoglalta azt. 
Kazinczy László ugyanis ez évi ápr. 5-kén kelt levelét így végzi: 
»Boldog successust kívánok az abauji nótárius úrnak.«4 Több mint 
másfél évig viselte e tisztséget, egész addig, míg iskolafelügyelővé 
nem lőn. 

Vájjon mi az oka, hogy Kazinczy, jóllehet kedvetlen körül
mények között kapta zempléni hivatalát, mégis inkább akart 

1 Kazinczy több alkalommal írt Szirmay Antalról, de hogy ő miatta kel
lett volna odahagynia zempléni hivatalát, épen csak az idézett helyen mondja. 
Ingatag jelleméről azonban fontos nyilatkozatokat tesz ama bírálatban, a melyet 
Szirmaynak a »Jacobinorum Hungaricorum história« czímíí munkájára írt. Ebben 
írja Kazinczy e jellemző sorokat: »Édes uram öcsém, monda nekem, Pesten 
sétálván együtt 1793-ban, meum princípium fűit semper servare cum fortioribus. 
Rossz, mondám neki, ha valaki az igazság mellett nem akar fogni, fogjon cum 
infirmioribus. Ugy nem sokra megy az ember — felelte Szirmay — s én nem 
vagyok Krisztus, hogy magamat másért megfeszíttessem.« 

ä Kazinczy lev. 1890. 69. I. 
3 Toldy id. műve. 55. I. s Kazinczy lev. I. k. 78. 1. 
4 ld. helyen. 73. 1. 
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Ujhelyben szolgálni, mint Kassán, holott itt a főispán is ismerte 
őt? Anyja és testvérei Szulyovszky László leányával akarták őt 
itt összeházasítani, a mitől Kazinczy állandóan vonakodott. A házas
ságból semmi sem lett, a hivatalos teendőket azonban sokkal jobb 
kedvvel végzé itt Kazinczy, mint Ujhelyben. A megye ekkori 
alispánjai Kelcz Antal és Zombory Zsigmond, főjegyzője Kóji 
Comáromy György, aljegyző társai pedig Kende János és Tiszta 
Ferencz valának. Kazinczy ez új hivatalkörben rendkívül sok 
hasznát vette a német nyelv tudásának. Kende nem sokára elhagy
ván a megyei szolgálatot, Tiszta Ferencz mellett Kazinczy társa 
valami Lánczy nevezetű lőn, a kik azonban szívesen mellőzték a 
dolgot, ha lehetett. így a főjegyzőre és Kazinczyra szorult az 
egész munka, de ez utóbbi kedvvel dolgozott. 1785. novemberétől 
kezdve azonban még inkább meggyűlt a baja a fiatal aljegyzőnek. 
II. József múlt évi (jun. 11.) rendelete értelmében ugyanis a hiva
talos nyelv innentől fogva a német lőn: a megyei tisztviselők pedig 
nem tudtak németül. Kelcz és Comáromy épen nem, Tiszta pedig 
nem oly mértékben, hogy fogalmazhatott volna. így Kazinczy volt 
a megye igazi tollvivője. Ő fordította le az érkezett rendeleteket s 
fogalmazta a küldött actákat németül és latinul. »De én — írja 
Kazinczy — hozzá valék szokva a munkához s az nekem öröm 
volt. Mind a mellett, hogy el valék terhelve dolgokkal, szebb 
formát .adék a megye levéltárának, hol a levelek- ki nem hajtva 
állának fiókjaikban s a nélkül, hogy az nekem parancsoltatott 
volna.«l 

Az új kormányrendszer törvénytelensége azonban mélyen 
megrendítette a nemességet. A megye eszközévé levén e törvény
telenségnek: lassankint népszerűtlenné kezdett válni a megyei 
szolgálat, s Kazinczy is érezni kezdé, hogy hivatalának alapja 
megrendült. Az a felfogás, a melylyel szolgálatba lépett, anachro-
nismussá változott. Többé nem az alkotmány védője volt a megye, 
hanem romlásának eszköze. Szinte bizonyosra vehető, hogy Orczy 
Lőrincz nem csupán hajlott kora miatt vonult vissza a közpályától, 
hanem főleg, mivel a II. József áldástalan reformjainak végrehaj
tásában nem akart a kormánynak segédeszköze lenni. 0 nem 
tudott megbarátkozni az új viszonyokkal s legkivált a német 
nyelv volt szálka a szemében. A főispán húsz évi szolgálatának 

1 Pályám eml. 69. 1. 
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kétségtelenül sok emléke maradt a megyében, s ez emlékek mintegy 
megihlették a fogékony keblű, fiatal Kazinczyt, a ki előtt Orczynak 
írói hírneve és munkássága közelről ismeretes volt. Most a sivárodé 
közélet mintegy utalta Kazinczyt már előbb megkezdett írói mun
kásságára s hogy úgy szólván kikérje azok tanácsát, a kiknek 
tekintélye oly sokat ért előtte. Ő még úgy képzelte, hogy Orczy 
Lőrincz a megye szellemi vezetője s mintegy kapcsolatot akart a 
megye és a volt főispán között alkotni. Sorai fölvidámították 
Orczyt, bár nyugodt lemondásába belerezgett egy bánatos hang 
is. »Nem csuda — írja Orczy — ha mind az öreg, mind az 
ifjabb kormányosokról elfeledkezett azon vidék, hol húsz esztendeig 
dolgoztunk sokak, mindenek boldogításán. Ez ám az emberek 
sorsa. Társak, barátok, vérek elfeledkeznek rólunk. Ezen kis jó 
barát, kinek írok, első az abaujvármegyei elhagyott társaim között, 
ki írásával megbecsült«. Aztán némi szelíd gúnynyal kérdi: »Vájjon 
a teuto nyelvén tudnak-e torzsalkodni? Csak elhiszem, csendesek 
most a gyűlések!«1 

Kazinczy mind inkább veszteni kezdé az alapot lábai alól. 
Nem a sok munka volt terhére, hanem az a tudat, hogy a megyei 
szolgálat lassankint hazafiatlanságnak bélyegeztetett. E mellett 
titkos árulók zavarták a felsőmagyarországi megyék tisztviselőinek 
nyugalmát. Úgy látszik, már régebben leselkedtek a hazafiasabb 
tisztviselőkre, a kiknek minden tettéből szerettek volna kormány
ellenes eszközt kovácsolni. Ezekre czéloz Orczy, midőn 1786. nov. 
l-jén Kazinczynak írt levelében ezeket mondja: »Szánom valóban 
a felföldét, hogy ama veszett farkas (Zeleznik), ki már sok jó 
embert megmart, ismét előjött, és a mi rosszabb, egy vad bikát 
(Palásthy Ignácz) fogadott társaságában. E két állat valóban nagy 
pusztulást tehet a juhnyájban, főképen, ha a pásztor félénk és 
szunyáta. Leskődött az egyik én utánam is, de az ország útján 
nem mert reám ütni, tudván, töltött fegyverrel járok, a hol vesze
delem vagyon.«2 Orczy megdöbbentő képet rajzol ez alattomos 
emberekről, a kik miatt sokan mennek önkéntes száműzetésbe. 
»A mint látom — írja Orczy •—• e tévelygő tigris tejen nevelt 
oroszlán kölykök most a kormányon ülő nagyok ellen agyarkod
nak : kullognak s lest hánynak, mint ejthessék tőrbe prédájokat; 

1 Kazinczy lcv. I. k. 79. 1 
2 U. o. 115. 1. 
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fenik fogukat azok ellen, kiknek hatalom a kezekben, s mivel 
tüzet hintettek hamu alá, valóban vigyázva lépjenek a tisztviselők; 
tőr, hurok, lépesvessző, farkasverem között járván, argos-szemű 
légyen, ki a veszedelmet elkerülheti.«1 Nagyon igaz, mint Orczy 
írja, a poéta mondása: 

Nagy erős tölgyfákat döntöget forgó szél, 
De attúl hajló fűz és gyenge nád nem fél. 

Vegyük most ehhez Kazinczy kínzó tudatát, hogy a megye 
kivetkőzik lassankint régi, alkotmány támogató mivoltából: érthet
jük, hogy a megyei hivatal ónsülylyal kezdett reá nehezedni. 
Azért monda később a Toldyhoz írt önéletrajzban, hogy »nem 
szerette a politikai dolgok ekkori folyamatját«. 

Ehhez járult azonban ama kiválóan fontos körülmény, hogy 
gr. Török Lajos, a kassai főigazgató, nem szűnt meg Kazinczyt 
ösztönözni: lépjen a tanügyi pályára, a hol az ő ajánlatára azonnal 
iskolafelügyelőnek nevezi ki a császár. Kazinczynak eleinte nem 
könnyű volt a választás. A megyében mindenki szerette és marasz
totta. Kelcz, az abauji alispán, a saját érdekéből minden követ 
megmozdított, hogy Kazinczyt maradásra bírja. Elmondá, hogy 
ha Kazinczy távozik mellőle, neki is buknia kell, mert másban 
nincs bizalma. Kazinczy német fogalmazványait nem értve is alá 
meri írni, de mással azt senkivel nem teheti, s biztatta, hogy 
mivel a fő- és első aljegyző az eperjesi táblához mennek át, 
Tiszta pedig nem tud németül, Kazinczy nem sokára főjegyző 
lesz.2 Kazinczy azonban határozott. Folyamodványát beadta az 
iskolafelügyelőségre s várta annak elintézését. Ez még 1785. végén 
lehetett, de a dolog tovább hűzódott, mint gondolta. Ez alatt 
Kelcz folyvást azon dolgozott, hogy Kazinczyt maradásra bírja, 
s Kazinczy hálával levén főnöke iránt, mély szánalommal gondolt 
arra a következményre, hogy Kelcznek is ott kell hagynia ő miatta 
a megyét. 

Másfélül azonban Vay József, a szabolcsi alispán, is szemet 
vetett Kazinczyra. Ő is szerette volna maga mellé Kazinczyt 
főjegyzőnek, s kivitte a megyénél, hogy hétszáz forint legyen a 
fizetése, rangban pedig a helyettes alispán után következzék. »Ha 

1 U. o. 115, 116. 1. 
4 Pályám eml. 71, 268. 1. 
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tetszik ez a statio kedves Öcsém uramnak — írja Vay 1786. okt. 
25-kén kelt levelében — én úgy tartom, hasznosabb s előmen-
tesebb lesz —- — prospectus is nagyobb lesz ad altiora«.1 

Kazinczy a válaszúton volt. Bármily szánalmat érzett is 
Kelcz iránt: a Vay József hívása mintha megbánatta volna veíe 
lépését. Aztán a magasbra emelkedhetes kilátása is csábította. De 
a lépés már meg volt téve s a Török Lajos barátsága még a 
Vayénál is előbbre való levén: azzal indokolta a megyei szolgá
lattól leendő megválását, hogy folyamodványát most már vissza 
nem veheti Swietentől és Pászthorytól. Kelcz kieszközölte, hogy 
Szentiványi Ferencz, a kassai királyi biztos, már ki is nevezte 
Kazinczyt abauji főjegyzőnek, viszont Teleki Sámuel, bihari kir. 
biztos megigérte, hogy rövid idő alatt szabolcsi főjegyzőnek nevezi 
ki. De Kazinczy a megyei szolgálatot, mint láttuk, önmagára nézve 
elviselhetetlennek tartá, főleg most, midőn az a gondolat mind 
erősb gyökeret vert elméjében, hogy a tanügyi pályán »eszköz 
lehet egy szebb kornak felhozásában, hogy itt a hon fiainak 
nevelésökre fog hathatni s vallásbeli különbség nélkül«. Aztán 
hatásköre tíz vármegyére s a Jász- és Kis-Kún kerületekre terjed.2 

A politikai állapotok változására nem mutatkozott semmi 
remény, a rendszer állandónak Ígérkezett. Új hivatalát azért kereste 
tehát egyrészt, hogy — mint írja — »nem olyan fejedelem alatt 
élünk, a ki magát a már megtett rendelések ellen benyújtott 
repraesentatiók által végzéseitől elvonni engedje«. Midőn új hiva
talát 1786. november elején elnyeri: azt mondja, egész határozott
sággal iparkodott ennek elnyerésén. Ez az egész határozottság 
azonban csak 1786-ban lehetett teljes, midőn vármegyei szolgálat
ban semmi áron nem maradhatott. Ép azért őszinte Örömmel adta 
tudtára minden ismerősének új hivatalát, a melyben hazánk akkori 
állapotához képest »legkevesebb kedvetlenséggel« szolgálhat s a 
»nevendék hazafiak nevelése körűi való forgolódás, a vallásbéli 
egyenetlenségnek eltávoztatása s igazi illuminationak hivatalához 
mérsékleti terjesztése által valóban hasznos hazafivá formálhatja 
magát«.3 

Humanismusa tehát győzött s emberbaráti eszméinek foga-

1 Kazinczy lev. I. k. 114. 1. 
2 Pályám cml. 71, 268. 1. 
3 Sárospataki Lapok. 1893. 14, 
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natosítását nem hogy gátolta volna, hanem épen elősegítette az a 
kormányrendszer, a mely megyei szolgálatát oly terhessé tette. 

E szoros kapcsolatot és ennek különböző okait világosan 
megmondja ő maga a Cserey Farkashoz 1806. decz. 29-én költ 
levelében, midőn ezeket írja: »Nálunk a vármegyei tisztségek 
épen oly becsesek, mint becstelenek Erdélyben s én Szabolcsban 
egy Vay József viceispánsága alatt szolgálhattam vala: de a József 
alatt történt változások, a haza leg sarkalatosabb szabadságainak 
elenyészésén támadt fájdalom, s az a szerencse, hogy itt tudo
mányok körűi szolgálhatok és gr. Török Lajos alatt, megsiketítették 
füleimnek a nagyravágyás szavát s eltoltam azt magamtól, noha 
a kassai királyi comissarius Szentiványi Ferencz Exc. arra mái-
ki is nevezett.« * 

íme a szoros kapcsolat Kazinczy közpályája s a korszellem 
és kormányrendszer változása között. A megyéhez hazafisága 
vonja, a tanügyhöz emberbaráti szeretete. Azt jóformán meg kell 
tagadnia, ha tovább is szolgálatban akar maradni, emennek épen 
a József kormánya alatt áldozhat kedvére. 

Dr. Váczy János. 

1 Eredetije az erdélyi muzeum-cgylct könyvtárában. 




