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KAZINCZY ÉS PÉCZELI 

Az 1780-as évek második felében országszerte nagy írói hírnévnek örvendő Péczel 
Józseftől (1750—1792) Kazinczynak, a Bárócziért rajongó ifjú literátornak eleinte igen egy
értelmű a véleménye: kortársainak ahhoz a népes táborához sorolja a szorgalmas komáromi 
prédikátort, akikkel szemben magatartásának az elkülönülés a leglényegesebb jellemzője. 
Gessner fordításának 1785-ben készült, Ráday Gedeonhoz intézett ajánlásában még általá
nosságban ír erről a „nagy sereg"-ről, amely „meg részegült Bacchánsok módjára" veszi 
körül a Magyar Helikont, s „viz-izü forditások"-kal árasztja el literatúránkat. 1786 után 
— a megszilárdult, körvonalazottabb világnézeti—szépírói tartás öntudatában,1 a megsoka
sodott pennacsaták bátorító légkörében, a kassai Magyar Múzeum publikációs lehetőségei 
mellett — a korábban elvont kifogások konkrét bírálatokban realizálódtak; s a megjelent 
recenziói közül éppen Péczelinek — a győri Streibig nyomdából 1787 végén kikerült — Young 
fordításáról, valószínűleg a következő év elején írott kritikája a legélesebb.2 Sommásan eluta
sító: a lefordításra szánt eredeti művet, a fordítás módszerét (s ezzel szorosan összekapcsolva) 
a nyelvet és a közönségigényt egyaránt kifogásolja. Véleményét — csak fokozva az író
kritikus elkülönülésének szigorú élességét — az ő általa fordított Éjtszakák-részlet kísérő
szövegeként, lábjegyzetben adja, folytatólagosan pedig Bárótzi Young fordításából közöl 
részletet, mintegy mennyiségileg is támogatva a Péczelivel ellentétes ízlés jogosultságát. 
Az 1789 legelején megjelent Bácsmegyey-jének előszavául szolgáló Jelentésben is negatív 
példaként hozza Péczeli Zayre és Henriade fordítását. 

A komáromi és kassai író viszonyában először tehát a Kazinczy részéről megnyilvánuló 
taszítás mozzanatát érzékeljük:3 a kassai érzelmek iskoláját járó,4 finomult polgári ízlésű 
Kazinczy tolja el magától a rohanva dolgozó, magyarsággal mennyiségileg igen, de minősé
gileg kevesebbet törődő Péczeli munkáit. A kassai Magyar Múzeum kritikájára azonban — bár 
közvetett úton, de — megérkezik a másik fél válasza is; ez azonban még nem a recenzióban 
felvetett problémákhoz kapcsolódik: Péczeli első megnyilatkozása a kritizálás jogát vonja 
kétségbe. 

A kritika kérdése 

Pálóczi Horváth Ádám 1789. június 18-án (Szántódról) írja Kazinczynak, hogy 
„A Savanyu vizenn Füredenn már egy néhány napokat töltöttem és ott panaszképpen hallot
tam, hogy Péczeli Jungját a Múzeumnak második darabjában meg rostáltátok. Kérlek benne-

1 Vö. SZATTDEB, JÓZSEF: Kazinczy játja a jakobinus mozgalomig. Itk. 1959. 388—402. 
2 Kassai Magyar Múzeum 1788. II. 98—103. 
3 A közvetlen utókor — vö. Szemere Pál 1817. május 6-án Kazinczyhoz intézett levelét 

— a széphalmi mester „kritikára való hajlandóságának" első megnyilvánulásait — jellemző 
módon — elsősorban Péczeli munkáira vonatkozó, idézett bírálatokban látta. Kazinczy Ferenc 
Levelezése. (Közzéteszi. . .VÁCZY JÁNOS) Bp., 1890. 15. 178—181. [Továbbiakban: Kaz. Lev.] 

áVö. SZAUDER JÓZSEF: A kassai érzelmek iskolája. It., 1959. 394—407. 
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tekét, hogy eleinte a recenziókkal hagyjatok f e l . . . " Két érvvel támasztja alá a recenziók 
létjogosulatlanságáról vallott nézetet. Az első szerint, „akkorra tartsátok azt, amikor Hazánk 
el hiszi rólatok, hogy mint reguláris Tudós Társaság közönséges kritikusok lehettek", a másik 
pedig annak kifejtése, hogy az írókat — mivel szükség van rájuk — nem szabad kritikákkal 
elidegeníteni a literatúra művelésétől. 

A panaszkodó személye nem lehet kétséges; mint Horváth Ádám későbbi levelei elárul
ják: Péczeli júniusban Füreden tartózkodott, s együtt is töltöttek néhány napot. A komáromi 
prédikátor azonban nemcsak panaszkodott, hanem elmondta véleményét is. Bizonyosra vehető, 
hogy az imént még teljesen tájékozatlan („megengedj, ha látatlan igy i rok. . ."-ez a levél
részlet befejezése), a kritika ügyén még eddig különösen el nem gondolkodó, általában — még 
erről a konkrét esetről is — változó véleményű5 Horváth Ádám a megkritizáltságban nyilván 
meditáló, töprengő Péczeli véleményét közvetíti. Annál is inkább így volt ez, mert a P. Horváth 
által írásba foglalt véleménynek az egyik gondolata („akkorra tartsátok azt, amikor Hazánk 
el hiszi rólatok, hogy mint reguláris Tudós Társaság közönséges kritikusok lehettek") az 
irodalmi élet szervezettségére törekvő, francia és angol előképek alapján az irodalmi társaság 
megalapítását buzgón propagáló Péczelinek másutt6 is kifejtett sajátja. 

Ezt a véleményt a szorosabb értelemben vett (1796-ig számítható) felvilágosodás kori 
kritikai életünk színképében, az írói tudatoknak a kritikához való viszonyaik felmérésénél 
feltétlen számba kell vennünk; az autonóm írói respublika, a szabad kritikai szellem felé 
mutató tendencia (amelynek éppen Kazinczy az egyik legjelentősebb képviselője) és a hagyo
mányos, rendi, a kritikában a hazafiatlanság megnyilvánulását, a rendi szabadság megsértését 
látó és azt mereven elutasító mentalitás közé ékelődik: nem ítéli el a bírálatot (sőt, mint Péczeli 
egyéb nyilatkozataiból kitűnik, hasznosnak tartja)7, elítéli azonban a Kazinczy által támoga
tott szabad kritikai életet. 

E magatartás kritikaellenességének alapvető oka nem kizárólag a kor írót és embert 
(tehát esztétikait és etikait) nem különválasztó, az írás tényét önmagában mint hazafias 
cselekedetet védő, differenciálatlan irodalmi tudatában rejlett;8 ezen túlmenően inkább a kor 
atomizált irodalmi életében. Abban, hogy az író és ember, kritikus és ember mechanikus 
együttlátottságán túl objektíve megvan az író és kritikus együttessége is. Az esztétikai bírá
lathoz alapvetően szükséges mércék ugyanis itt még egy-egy író saját alkotói tevékenységének 
alapelveiből, — tehát szubjektív és a kor vonatkozásában rendkívül megosztott, csak eseten
ként egyirányú princípiumaiból állnak. Az ilyen alapozású vélemények — bár objektíve 
tartalmazhatnak sok igazságmagvat, mégis — úgy hatottak, mint az egyik írói koncepció 
egyoldalú szembeállítása a (szubjektíve ugyanolyan tűzzel igaznak tartott) másik írói kon
cepcióval. Igazságot az irodalmi folyamat továbbfejlődése szolgáltat majd; ez teszi általá
nosabb érvényűvé az itt még csírában meglevő, majdan az időknek szükséges gondolatokat, 
ez teremti meg a kritikai élethez szükséges ízlésszférát. Azonban az irodalmi berket az ily 
módon is személyesnek tűnő kritikák folytán az elnéptelenedéstől féltő, ugyanakkor viszont 
már igényesebb, az érték megállapítására is igényt tartó patrióta magatartás ezt megelőzően 
kialakítja a maga harmadik útját: az egyéni munkákról adott közös recenziók tervét. A gon
dolat elég általános: a Bessenyeitől induló társaságalapítási tervek létrehívó okai között 
szerepel. 

5 Egy másik, Kazinczyhoz intézett levelében (1790. febr. 18., Kaz. Lev. 2. 36.) érezhető 
örömmel közli Kazinczyval, hogy egy Lengyel Antal nevű „Atyánkfia" „nagyon igazolta 
a Jung éjtszakája fordításodat s Péczelire tett jegyzéseidet..." 

6Vö. pl. Mindenes Gyűjtemény (továbbiakban: M. Gy.) V. 176. (A párizsi „Tudós 
Akadémiáról)". 

7 Péczeli véleménye az irodalmi alkotások szelektálásáról, lásd Ráday levelét Kazin
czyhoz, 1789. dec. 12-én. Kaz. Lev. 1. 513. 

8 Vö. TÓTH DEZSŐ: Irodalmi kritikánk kezdeteinek néhány kérdése. ItK., 1958.200—207. 

2 Irodalomtörténeti Közlemények 141 



„A kritikai életre átplántált közéleti, osztálymagatartás" egyik érdekes modifikációja 
ez a szemlélet, amely a szabad kritikai életben nem a rendi szabadság megsértését, nem béklyót, 
hanem ellenkezőleg: rendetlenséget, anarchiát lát, — mintha csak az abszolút monarchia 
fedezékében élő, de már polgári gondolkodás vetülete jelenne meg az irodalmi életről alkotott 
gondolatok síkján. 

A franciás módit követő komáromi prédikátor a csizmás-bajuszos „utolsó kuruc"-cal 
egyetértésben rója meg a füredi kútnál II. József iskolapolitikájának buzgó inspektorát; de 
hogy a hangadó szerepe az övé, az kétségtelen. S bár Péczeli szemlélete előrelépést jelent a 
kor átlagához: fellazítja a rendi szemlélet egyoldalú merevségét; az általa is képviselt nézet 
negyedszázad múlva, az irodalmi nézetek továbbfejlődése következtében már mint teljesen 
anakronisztikus gondolat vérzik el Kölcsey támadó tolla alatt;9 Kazinczyban viszont a jövő 
helyes iránya, a Bajzáék által végérvényesen kiküzdött írói respublika igénye munkál. 

A két eltérő véleménynek ezt a felszín alatti összeütközését megelőzi azonban már a 
két író közeledésének a mozzanata is; részben ezért jut el csak egy közvetítőn keresztül Péczeli 
ellenkező felfogása Kazinczyhoz. 

Péczelinek a kritikai életről alkotott felfogása patrióta és egyben monarchikus szem
léletének mélyéről fakad, de mélyítette azt egy — nem sokkal az idézett beszélgetés előtt 
történt — eset, amely a különösen érzékeny prédikátortól egy időre a munkakedvet is elvette.10 

A Mindenes Gyűjtemény c. folyóiratának 1789 januárjára tervezett megindítása körül támadt 
perpatvarról van szó. A Bécsi Magyar Kurir szerkesztője, Szacsvay Sándor lapjában üdvö
zölvén az új vállalkozást, megemlíti, hogy a Kurir ezután „tudománybéli dolgokkal" is tud 
majd kedveskedni olvasóinak, mert közölni kívánja „egy árkusra szorítván" a Mindenes 
Gyűjtemény anyagát is. Ez természetesen alaposan csökkentené a Gyűjtemény keresettségét; 
előreláthatóan csőd elé állítaná a komáromi Tudós Társak orgánumát. Érthető tehát, hogy 
Péczeli köréből az egyik fiatal levelező (az Egyetemi Könyvtár későbbi igazgatója), Fejér 
György azonnal tiltakozik a Pressburger Zeitungban. Szacsvay durva, gunyoros hangú cikkben 
válaszolva, önzéssel és haszonleséssel vádolja a komáromiakat. Az igazságtalan írás ország
szerte felháborodást szült az írók körében: Révay, Ráday, Pálóczi Horváth, Földi és a sáros
pataki professzor, Szombathy János mellett Kazinczy is ott állt a Péczeli igyekezetét támogató, 
Szacsvay kalandor magatartását elítélő literátorok között. Az események felől jól volt tájé
kozódva: Ráday Gedeon, a Péczelivel levelezésben álló Horváth Ádám, valamint a Gyűjtemény 
későbbi munkatársa: Földi János értesítik az esetről, ez utóbbi kettő nem megy el szótlanul 
Péczeli visszahúzódó, könnyen sértődő, a személyes harcot — már prédikátori hivatala miatt 
is — azonnal abbahagyó magatartása mellett sem. 

A két író kapcsolatában itt — tehát 1789 elején — lazul a Kazinczy részéről korábban 
egyértelmű taszítás: a szabadkőműves, közjóra törekvő, az igazságot eszményítő Kazinczy 
őszintén felháborodva a Kurir szerkesztőjének önös haszonlesésén, levelet ír Péczelinek, 
amelyben együttérzéséről, önmaga és néhány társa (az elveszett levelet — mint az Péczeli 
köszönő válaszából kitűnik11 — heten „subscribálták" az írón kívül) támogatásáról biztosítja 
a komáromi prédikátort. Ez a — talán még nem is a konkrét személynek szóló, hanem Péczeli 
ürügyén az igazságot az igazságtalanság ellen védő — megnyilvánulás az első szál, amely 
Kassa és Komárom között szövődik; de szinte azonnal feltűnik a közeledésnek egy másik 
okozója: rádöbben arra, hogy a szorgalmas komáromi prédikátor nem haszontalan dolgot 
művel akkor, amikor — jóllehet továbbra is mázolással, de — a felvilágosult tudományosság 
népszerűsítésére törekszik, iránya nemcsak felesel az övével, hanem mintegy ki is egészíti azt. 

9 TÓTH i. m. 206. 
10'A polémia ismertetését lásd: Péczeli József meséi. Kiadta és életrajzzal ellátta T A -

KÁTS SÁNDOR. (Nemzeti Könyvtár. XXXIX.) Bp. 1887. 231—233; 240—257., ül. GULYÁS. 
PÁL: id. Péczeli József élete és jellemzése. Bp., 1902. 

11 Komárom. 1789. febr. 13. Kaz. Lev. I. 276—277. 
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Az egy év múlva induló Orpheus programadásában ezért helyezi el — érezhető belső rokon
szenvvel — a komáromi Tudós Társak akkorra már végleg meginduló folyóiratát a kor magyar 
irodalmi életében mint teljes jogú, értékes folyóiratot, amely foglalkozik mindennel, ami 
tárgya lehet a „tudhatásnak". Ezért van az, hogy miután — a Batsányival való politikai
esztétikai különbözőségek miatt — szakít a kassai Magyar Múzeummal, akkor új társaság
alapítási törekvésében komolyan számba veszi a komáromi papot is. Elsősorban az erudiciója 
az, amit a szervezésben levő Árkádiái Magyar Társaság fel tud majd használni. (Egyebek 
között például mint jó orientalistára számítanak rá.)12 

A Kazinczy részéről mutatkozó közeledésnek van azonban egy harmadik, az eddigi
eknél mélyebb és csak fokozatosan kibontakozó összetevője is; ebből a felszínen először az 
látszik, hogy a Muzeum-beli kritikában felmerült vitás kérdések egyikében a kifejlés Kazinczy 
ideiglenes engedékenységét mutatja. 

A fordítás kérdése 

Kazinczy kritikája tulajdonképpen a Batsányi és Rájnis között kirobbant, a fordítás 
„hogyan"-ján disputáló pennacsata árnyékában jelent meg: elsősorban a hű fordítást kéri 
számon Péczelitől, — a kifogásolt hibákat is úgy állítja be, mint amelyek egyenesen adódtak 
ennek elmulasztásából. Batsányira való hivatkozásával pedig közvetlen kapcsolatba hozza 
támadását a vita fő sodrával; mintegy kiszélesíti az addig csak Rájnis ellen folyó csatá
rozás frontját. 

Nagy vonalakban tisztázódtak már a polémia, a vitás kérdésben elfoglalt álláspontok 
összetevői.13 Itt először azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy az egymással vitatkozó két táboron 
belül az egyes írók nem azonos meggondolásokkal vallják magukénak a hű, illetve a szabad 
fordítás elvét. Kazinczy nézete — az eredményt illető azonosság mellett is — gyökeresen 
más talajról fakad, mint a kérdés első felvetőjéé és legfőbb harcosáé, Batsányié. Az utóbbinál 
érzésünk szerint mint az eredetiség egyik első — közvetett formában történő — megnyilat
kozását kell számba vennünk a hű fordítás melletti kiállást: regulái — a kor gyakorlatával 
szembefeszülve — a fordítás és az eredeti mű szigorú elkülönítését célozzák; megnyilvánulá
saiban a költői öntudat lázong az ellen, hogy a magyarítások és átültetések végzőinek — álta
lában hevenyészett — munkáját ugyanolyan értékűnek tartsa a fejletlen irodalmi tudat, 
mint egy eredeti mű alkotását, másrészt ugyancsak egy eredetiség felé mutató mozzanat az is, 
hogy a hű fordítással tulajdonképpen követeli az eredeti szüveg integritását, sérthetetlen
ségét is. Kazinczy esetében nem arról van szó, mint a nemesi ellenállás oldaláról induló, 
költővé elsősorban a hazai élményeken növő Batsányinál. A kor felvilágosult német irodalmá
nak, konkréten az éppen munkában lévő Gessneri pásztorvilágnak érzékeny-polgári szférá
jában élő, s a nyugatias, polgári érzésvilágot, ízlést elsősorban fordítással terjeszteni akaró 
Kazinczynál központi helyen áll a fordítás kérdése: olvasmányának gondolati-formai bűv
körében élve magyarul akarja ugyanazt megszólaltatni. A Gessner: Idylliumok fordításával 
ezt a munkát végzi el: gondos korrekcióval, hosszú ideig készült munkája tökéletesen akar az 
eredetihez hasonlítani — ezért készül a svájci poéta művéről hü fordítás.14 S amikor Péczelitől 
— a Gessner: Idylliumok megjelenésének évében — a hű fordítást kéri számon, akkor tulaj
donképpen a megelőző írói gyakorlat csap át — a Batsányi által már feltört úton — elméleti, 
módszerbeli követelménnyé. 

12 Horváth Á.—Kazinczynak. Szántód, 1789. ápr. 17. Kaz. Lev. I. 328. 
13Vö. Batsányi Összes Művei. [KERESZTÚRY DEZSŐ-—TARNAI ANDOR] II. Prózai 

művek. Bp., 1960. 452—461. (A Fordittásról c. irat jegyzetanyaga.) 
"Kazinczy Ferenc válogatott művei. [Magyar klasszikusok] Bp., 1959. SZATJPER 

JÓZSEF bevezető tanulmánya. XXXIV. 
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Péczeli véleménye az eredményt (ilyen vonathozásban a felszínt) illetően Rájniséval 
azonosítható: ő is a szabad fordítást követeli és alkalmazza, mint az erősen klasszikus mű
veltségű ex-jezsuita költő. Az azonos végeredmény azonban itt is lényegesen különböző kom
ponenseknek a gyümölcse. Rájnisnál a hagyományos latinos műveltség nyelv- és irodalomkeze-
Iésének — a fordításra vonatkozóan: az ún. imitációnak — továbbélését a kor általános 
szemléletét is meghatározó nacionalista mentalitás: az idegent büszkén magyarrá festő
alakító magatartás szentesíti.15 Péczeli viszont már a fordítás „hogyan"-jára vonatkozó gon
dolatait is máshonnan veszi: jóval az 1787-ben kirobbant polémia előtt, az 1786-ban megjelent 
Henriade fordításának bevezetésében, a francia felvilágosodás egyik teoretikusától, D'Alambert-
től meríti az igazoló elvét. Ez azonban nála is egy sajátos, az írói szemlélet mélyéről fakadó 
írói gyakorlathoz szolgál a francia filozófus tekintélyét is bevető igazolásul. 

Péczeli literátori programjának az 1780-as évek második felére kialakulnak legfonto
sabb vonásai: a magyar nyelv ügyének buzgó gondozása mellett a tudományosság terjesztése, 
a tolerancia gondolat propagálása, majd — egyre erősödő, a többit elnyomó tendenciával — 
egy oldott, a svájci pietisták racionalista teológiájához visszavezethető, érzékeny vallásosság 
előtérbe kerülése a jellemző. A központi helyre az 1788-tól 1791-ig tartó időszakot illetően a 
magyar nyelv ügye kerül: ezt érzi alapvető feltételnek a magyarság puszta léte, tovább
haladása szempontjából. A Péczeli által — elsősorban a Mindenes Gyűjtemény fórumán — 
folytatott nyelvi harc leglényegesebb jegye: a nyelv terjesztésének központba állítása, illetve 
helyzetének stabilizálása mind a latinnal, mind a némettel szemben. A két idegent elsősorban 
a kultúra területéről kell kiszorítani; ezért hangzik el olyan gyakran a Mindenes Gyűjtemény
ben az irodalmi társaság, a magyar nyelvű oktatás és színjátszás — sokszor egyéni áldoza
toktól sem visszariadó — sürgetése. Ezért igyekszik elérni azt, hogy hazánkban minél többen 
olvassanak magyar könyvet. Két síkon dolgozik ezért: foglalkozik az olvasás általánossá 
tételét megkönnyítő, illetve egyáltalán lehetővé tevő gyakorlati, technikai problémákkal. 
(A magyar kölcsönkönyvtárak ügyét hírveréssel, gyakorlati tanácsokkal támogatja, a magyar 
könyvnyomtatás ügyét támogatandó: Horváth Ádámot papírmalom építésére igyekszik 
rábeszélni stb.) Hogy legalább az általa fordított munkák juthassanak el minél több helyre: 
rendkívül olcsón adja őket.16 V 

Ez a magatartás azután átcsap irodalmi működésére: a tudatos írói cél érezteti hatását 
a nagyrészt ösztönös írói gyakorlatban is. Hogy minél több magyar könyv álljon az olvasók 
rendelkezésére, és hogy minél többen tudjanak és kívánjanak olvasni: rengeteget dolgozik17 

és úgy, hogy műveinek — amelyek szinte kizárólag fordítások — nyelvezete tökéletesen meg
feleljen a hagyományos, a régi irodalmi ízlésnek megfelelő nyelvhez szokott közönség ízlésének. 
Az „olvasásra csalogatás" vágya egyik legfontosabb mozzanat írói munkásságában. Ez a 
szemlélet okozza, hogy Kazinczy szóban forgó kritikájának egyik pontja Péczeli közérthető
ségét (a kor viszonylatában értsd: a feudális, parlagi ízlésnek tett engedékenységet) kifogá
solhatja, míg a másik oldal — Gvadányi — elsősorban fordításainak nyelve miatt „magyar 
Vergilius"-ként ünnepelheti. Csokonai, amikor véleményt mond a kor két Henriade-fordítá-
sáról, akkor ezt írja: „Szilágyi maga előtt tartotta Bourbont és Voltairet, Péczeli pedig a 
magyar olvasót és saját fordítását". S nagyon jellemző végül, amit önmaga mond a Haszonnal 
Mulattató Mesék (1788) előszavában az idegenes versformák hazai művelésének problémá
járól: „Lehetett volna a francia poétáknak szokások szerint a verseknek nemeit változtatnom . . 
de mivel a négy hangzásokhoz szokott fülek, még az ilyen kétsorú versekét is nehezen szenved
hetik, ugy ítélem, hogy ezután tiz s több esztendőkkel sokkal nagyobb kedvességgel próbál
hatják azt más hazafiak . . . " 

15 Vö. Batsányi Összes Művei i. k. és TÓTH DEZSŐ i. m. 
16 Kazinczy—ifjú Szilágyi Sámuelnek. 179.1. jan. 4. Kaz. Lev. 2. 235. 
17 1790-ben pl. — a Mindenes Gyűjteményt nem számítva — 11 fordított műve jelenik 

meg. Vö. SZINNYEI: Magyar írók. X. 682—688. 
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A kor hagyományos ízlésével szemben mutatkozó engedékenység (szubjektívet az 
ebben való otthonosság) az egyik oldalról; a rohanó-siető írástempó a másik oldalról; első
sorban ezek a tényezők okozzák, hogy Péczeli a szabad — tehát az eredetinek gondolati 
lényegét, tartalmi egészét ugyan általában nem, de stílusát, nyelvi színvonalát a kor magyar 
ízlésére transzponáló, a nyelvi finomságokat nem töprengő hüségigénnyel, hanem a meglevő, 
kidolgozott formakincs (kétségtelenül ügyes) felhasználásával visszaadó18 - - fordítási módot 
választja. (Hasonlatos okok miatt fordít szabadon a fiatal Bessenyei is. A megszállottság 
rohanásában dolgozó, az „olvasatlan" magyar közönségre is gondoló testőrírónál azonban 
van egy másik jelentős ok is: az, hogy a munkába vett eredeti művekkel polemizál fordítás 
közben.19) 

Mindezek után érthető, hogy amikor Kazinczy a fordítási módot támadja, akkor nem 
pusztán módszerbeli, formális, hanem a kialakult írói gyakorlat révén: az egész írói attitűdé 
tartalmi oldalával is összefüggő kérdést érint. Ezért is találjuk ott mindjárt a Mindenes 
Gyűjtemény első számainak egyikében — D'Alembert nézeteit fejtegetve — Péczeli hozzá
szólását is a kérdéshez; személy szerint nem céloz ugyan senkire, de a szövegből világos a 
polémikus célzatosság.200 Egyként szólhatott ez az ellenkező felfogás legfőbb védőjéhez, 
Batsányihoz és az ő munkáját éppen ebből a szempontból kritizáló Kazinczyhoz. 

Kazinczynak a fordítás „hogyan"-jára vonatkozó szemléletében azonban az idézett 
kritika óta — mint az 1789 elején megjelent Bácsmegyey mutatja — egy másik aspektus 
került előtérbe. A merészen felvilágosult, s mint ilyen, a korabeli Magyarországon csak a 
nyugati polgári irodalom nyújtotta olvasmányélmények légkörében kielégülő író most ízlésének 
megfelelő hazai talajt, irodalmi anyagot talált. Ez a legfontosabb ok, amely megzavarja az 
Adolfs gesammelte Briefe fordítását. Egy eredeti műre is elég élményanyag — a kassai érzelmes 
évek eseményei, az ottani „kis világ" immanens szembeállítása a környező parlagi állapo
tokkal — hevíti, készteti változtatásokra — magyarításra — munka közben. (Hogy milyen 
elevenen él a fordító Kazinczyban az alkotás képzete, azt olyan elszólása mutatja, hogy a 
Bácsmegyey a „Nem-létei méhéből" „feslett ki" — azaz: előzőleg egyáltalán nem is létezett.) 

Ez a korábban is munkáló — a Bácsmegyey 1787-ben is készült — és a Gessner-fordí-
tással szemben más irányú, polgári tartalomban is mélyebb, konkrét gyakorlat prezentálása 
az első lépcső, amely mutatja Kazinczy nézetének változását. Jelzi azonban ezt — a szépírói 
gyakorlaton túl — az emberi magatartás is: 1789 elején megteszi — Batsányi nagy megbot
ránkozására— az első lépést a Rájnissal való ellenséges viszony feloldására;21 s nem sokkal 
később megjelenik az elvi (tehát általános érvényűnek szánt) vallomástétel is. Az 1790 elején 
induló Orpheusának élén Pálffy kancellár Péczeli Henriade-fordítását magasztaló, francia 
nyelvű levelét és e levél fordítását kísérő Jegyzés szól a fordítás kérdéséről. „Hogy ez a for
dítás az eredetitől igen sokban különbözik, azt látja minden, aki a francot valamennyire is 
érti" — kezdi. A továbbiaknak jellegzetesen kettős értelme van; a fordítás hűségének és sza
badságának értelme egyaránt benne van a „mintha a szerző írta volna magyarul" kitételben. 
Mindenképpen változás ez a kassai Magyar Muzeum-beli kritika óta: az ottani, Péczel írói 
gyakorlatát elítélő nyilatkozat helyett most Péczeli nevével indul a lap, az ottani merev 
követelés helyett egy liberálisabb nyilatkozatot találunk. Mi történt közben? 

Két kérdéskört érintettünk az eddigiek folyamán: az elsőt, a kritikához való viszonyt 
illetően nem történt változás; a nézetek — ha hallgatásban is, de — szembenállóak maradtak 
mindvégig. A másodikban, az írói gyakorlattól erősen függő módszerbeli kérdésben viszont 
Kazinczy nézete némileg közeledett Péczeli álláspontjához. Jellemző mind a két problémára, 

18 Vö. NÉMEDI LAJOS: Adalékok a XVIII. század magyar stílustörténetéhez. Debrecen, 
1936. 

19 WALDAPFEL JÓZSEF: A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp., 1957. 28. 
20 „Vágynak némelyek, kik más törvényeket szabnak a fordítóknak..." M, Gy. I. 122. 
21 Vö. Rájnis: Apuleius tüköré. Tudományos Gyűjtemény. 18231. X. 15. 
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hogy felvetésüknél Kazinczyé volt az aktív szerep; ő volt a támadó fél, Péczeli pedig — álta
lában közvetett úton (más személyen keresztül vagy név nélküli általánosságban) — inkább 
védekezett. Az 1789 elejének már emlegetett, közeledést mutató időszakát követően azonban 
— némi közjáték után — a szerepek felcserélődnek: Péczeli az, aki támadóan lép fel. A köz
játék 1789 tavaszán kezdődik, amikor Kazinczy meglátogatja Péczelit Komáromban. Részéről 
— bár szó sincs arról, hogy visszavonná korábbi kritikai észrevételeit — folytatódik az ellen
tétek nélküli viszonyra való törekvés: magatartásának nincs támadó éle, egy időre elhall
gatnak kifogásai. Péczelinél éppen ez a találkozás bontja meg — ha még nem is feltűnően — 
1789 elejének összhangját: elismeri és tiszteli azt a Kazinczyt, aki jövedelmének felét ajánlja 
fel a magyar literatúra javára, méltatja a tevékeny írót, de a látogatást követő hónapokban 
többször előtűnik (és Pálóczyn keresztül Kazinczyhoz is eljut) a kifogás a „normális" iskolák 
ügyét buzgón sürgető Kazinczyt illetően. Péczeli szerint az új iskolarendszer ,,a Nemzetnek 
és a nyelvnek titkos eltörlésére szolgál". 

Az eddigi kutatásokból világos,22 hogy Kazinczy akkor, amikor II. József tanügyi 
politikájának hívéül szegődött, nem vált hazafiatlanná: az új — bár objektíve a németesítést 
elősegítő — iskolarendszer meggyökereztetésének buzgó, elhivatottság érzéssel végzett mun
kájával a felvilágosodás hazai elterjedését igyekezett elérni; fontosabbnak érezvén a sötétség 
elleni -harcot egy eleve meglevőnek — és saját példája nyomán általánosnak — gondolt 
nemzeti érzés központba állításánál, amely ugyanakkor a maradisággal, a feudális ostobasággal 
is össze volt szövődve. Hogy Kazinczyban természetes érzésként benne élt a hazafiság, erről 
maga Péczeli is meggyőződött már, éppen ezért gondolja Kazinczyt lebeszélhetőnek törek
véséről.23 

A jól indult ismerkedésben meglazult tehát egy szál; s a komáromi író kedvetlensége 
még fokozódott akkor, amikor 1789 nyarán kézbe kapja a Young-kritikát és a Bácsmegyeyt 
az őt aposztrofáló jelentéssel. Valószínűleg ez az egyik ok, amely miatt visszavonja Kazinczy 
tervezett társaságához való csatlakozásra vonatkozó ígéretét. Rövidesen azonban újra oldódik 
a Péczeli részéről fennálló feszültség: gróf Teleki Józseftől Kazinczy halálhírét veszi. A bosz-
szúság azonnal eltűnik; — „nagyon sajnált", tájékoztatja a „füredi poéta" az újra fölépült 
közös barátot. Ez a költött hír szinte tabula rasát csinál a prédikátorban kritikusát illetően: lap
jában azonnal közli P. Horyáthnak Kazinczyt elsirató, majd felgyógyulásán örvendező verseit. 
S egyre inkább jönnek (és egyre hatásosabbak) Kazinczy tiltakozásai is: a „norma" nincs 
a magyar nyelv ellen. A kurta, Horváth Ádámon keresztül érkező tájékoztatások után végül 
— terjedelmes levelében — maga Kazinczy tárja fel a helyzetet október 10-én. 

Iskolaügy-nyelvkérdés 

Kazinczy levele teljesen meggyőzte Péczelit; a van Swieten-t bőven idéző tájékoztatás 
a „norma"-rendszer magyar nyelvre vonatkozó, megnyugtatóan is ható oldalán kívül a 
levélíró személyes tevékenységét ecseteli az „édes Hazafi társ" előtt, úgy, hogy az — érezhető 
megkönnyebbüléssel — Gyűjteményében ünnepli a „fáradhatatlan Hazafit", aki „az alatta 
lévő oskolák igazgatóinak megparantsolta, hogy a Német nyelvet is szorgalmatosan taníttassák 
ugyan: de azért a haza nyelvét is minden igyekezettel boldogítsák, mert a Tsászári felségnek 
nem tzélja az Anyai nyelvnek el-törlése . . ." 

Ez a pozitív reagálás feltétlen figyelmet érdemel. A kor protestánsai (a katolikusokkal 
együtt) — vallásos nézőpontból, de a nemzeti célokat is felvonultatva — egységesen tiltakoz. 

22 Vö. HEKSCH ÁGNES: Kazinczy és II. József művelődéspolitikája. Pedagógiai Szemle 
1956. 1—2. 74—107., ül. SZAUDER JÓZSEF: Kazinczy útja a jakobinus mozgalomig. Itk. 
1959. 388-402. 

23 Horváth Ádám—Kazinczynak. Szántód, 1789. aug. 11: „tsak arra unszolt, hogy 
verjelek le a Normának olyan kemény sürgetéséről". Kaz. Lev. I. 420. 
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nak a normális iskolák vallásukat háttérbe szorító bevezetése ellen;24 a komáromi prédikátor
nak viszont — a kor átlagával szemben — láthatóan másodlagos a vallásos szempont a nemzeti 
érdek mögött, mert amikor efelől megnyugodott: nem tiltakozik, hanem ünnepli" a „norma" 
egyik legbuzgóbb hazai propagátorát. Hogy a toleranciát talán a leglelkesebben hirdető, 
vallásosságában ekkor egy erősen szentimentális, tételektől megszabadított vallásos érzést 
képviselő25 komáromi prédikátor előtt rokonszenves a felvilágosult nevelés, az korábban is 
megfigyelhető. Svájci tanulóévei (1779—82) alatt a XVIII. század egyik leghíresebb felvilá
gosult tudósa, a Philosophie experimentale-t tanító genfi professzor, Horace Benedict de 
Saussure — még fáradságot sem kímélve —26 szerzi meg házához nevelőnek. Pedagógiai 
érdeklődéséről nem csupán gazdag könyvtárában található nevelésügyi munkák, hanem az a 
később Mindenes Gyűjtemény-beli cikke is árulkodik,27 amelyet Kazinczy 1789. december 
23-án elmondott Hivatalba vezető Beszédére írt. Kis tanulmányának elején nagy helyesléssel 
közli, bővíti a Kazinczy által propagált nevelési-oktatási szempontokat. 

Ám egyszerre hangot vált: átmenet nélkül feltűnik a minden eddiginél ellenségesebb, 
keményebb tiltakozás: „Javasolja a német nyelvet mejly a többek között szolgálni fog a 
meg-világosittatásra. E jó lenne ha csak eddig menne . . . Nekünk is sokba lesz a megvilágo
sodás, ha az által nemzeti nyelvünk s bélyegünk (charakter) eltöröltetik . . . De ha az oskolák
ban már a grammatikában (a mint kezdik) mindent németül fordítanak gyermekeink, és 
semmit sem magyarra, ugy három nemzetség alatt azaz 100 esztendő alatt tsak nem egészen 
el fog tűnni a mi magyar nyelvünk s nemzetünk/' 

Emlegettük már, hogy Péczeli kultúrpolitikai, gyakorlati tevékenységében a nyelv 
helyzetének stabilizálása volt a központi kérdés. Ugyanez vonatkozik elvi cikkeire is; itt 
azonban fellelhető annak az állandó feszültségnek a forrása, amely ébren tartja, hevíti az 
ügyben mutatott szembetűnő buzgóságát: a nyelv megmaradása a nemzet létének záloga, 
kiveszése a nemzethalállal egyenértékű — ez a gondolat állandóan fellépő motívum írásaiban 
sugalmazó tetteiben.28 A későbbi herderi figyelmeztetés;29 a nemzethalál fenyegető rémképe 
már 1789-ben, 1790 elején nagy erővel behatol a magyar tudatokba, s Péczelinek Kazinczyt 
figyelmeztető mondata arról a bizonyos baljós „100 esztendő"-ről mintha csak a német 
gondolkodó — később Kazinczyra is nagy hatást tevő — „Jahrhundert"-jét anticipálná. 
Péczeli számára ez a gondolat már korábban is az alapvető, minden mást elhomályosító rém; 
s éppen ez a fenyegetés az, ami Kazinczyra is egyre inkább hat ebben az időben: akkor, 
amikor az erősödő nemesi mozgalom a latint kívánja vissza, sőt, amikor ez a nemesi hivatal
nokok révén részben már el is intézett tény.30 Ezért van az, hogy Kazinczytól a korábban 
belsőleges (a feudális ízlés ellen kiélezett) nyelvművelés helyett olyan nyilatkozatokat látunk, 
amelyek korábban nem szerepeltek, illetve másodrendűek voltak; megnyilvánulásaiban a 
nyelv terjesztésének erősen nacionalista — de természetesen a felvilágosult gondolkodással is 
egybevágó — szempontja kerül előtérbe. A Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztőihez 
1790. március 8-án írott levele a nyelvnek mint politikumnak kezeléséről árulkodik31 — és ez 
az az időszak, amikor elszörnyed: nem olvasnak a magyarok! A korábbi „szép Társaságok" 

24 HEKSHC i. m. 97. 
25ALSZEGHY ZSOLT: A felvilágosodás és a magyar protestantizmus. It. 1945. 2. — 
26 Vö. Saussure levelei Varjas János debreceni professzorhoz. MTA Kézirattára. 148 

4—r. [Magyar Irodalmi Levelezések]. 
27 T. Kazintzy Urnák a Normális Oskolák Látogatójuk előtt tartott Beszéde. MGy 

III. 167—171. 
2 8 SZEKFÜ GYTJXA: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Bp., 1926. 

24. A MGy-t idézi mint olyant, ahol ez a gondolat először, klasszikusan tiszta formában meg
fogalmazódott. 

29 Vö. PXJKÁNSZKY BÉLA: Herder intelme a magyarsághoz. EPhK-, 1921. 35. és83. 
3 0 SZÉKEIT i. m. 33. 
31KazLev. II. 45. 
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kévéseinek tetszésére apelláló magatartás egy tágabb közönségigényben jelentkezik tehát; s 
talán joggal feltételezhetjük: ez az alapja — a most induló új vállalkozás, az Orpheus merészen, 
nyíltan felvilágosult propagandisztikus jellegével együtt — a fordítás „hogyan"-ját illető 
szemléletváltozásának; természetesen a parlagi ízlés (és vele a magyaros formában jelentkező 
feudális ostobaság) elleni harcot tovább folytatva tesz hitet az igényes formáról ( „ . . . mintha 
a szerző irta vo lna . . . " ) , de figyelembe veszi a szélesebb olvasóközönség lehetőségeit is 
( „ . . . magyarul. . .")• Ez a Herder előtti herderi fenyegetés rémképe okozza, hogy az Orpheus 
élére a Péczelihez (e veszély ellen harcolók között a leghíresebbhez32) írott Pálffy-levél kerül, s 
ezért jön mindjárt utána — a vele ebből a szempontból szerves, tartalmi kapcsolatban levő — 
Kazinczyhoz írott Prónay-levél, amely a „magyar nyelv végső elmúlása" ellen tiltakozik, 
illetve bizakodik e fenyegetés megalapozatlan voltában. S ez az, ami miatt általánosan is 
erősödik — a kifogások elhallgatása mellett — Péczeli iránti rokonszenve; ezért zárul le a két 
író kapcsolata ezzel a válasz nélkül hagyott Mindenes Gyűjtemény-beli támadással. 

Az 1789—90-es Kazinczy sokrétű és gazdag világnézetének csak egyik — témánk 
szempontjából fontos — mozzanatát emeltük ki: csak annak okát igyekeztünk vázolni, 
amiért hallgatásba került a korábbi, talán elsősorban Péczelire koncentrált kritikai vonal, 
amiért egyre nagyobb türelemmel nézte a komáromi prédikátor munkálkodását. A két író 
többet nem találkozik: Kazinczynak a felvilágosodással eljegyzett gondolatvilága halad 
tovább a maga útján: Német János ügyész, a hét évi börtön és a korszakos irodalmi vezérség 
felé, a nála magyarságban akkor éberebb, de írói kvalitásokban és világnézetileg messze 
mögötte maradó komáromi pap pedig — a mennyiségileg hallatlanul sok munkából szinte 
sorsszerűén következő betegsége miatt — az 1792. december 4-én bekövetkező halála felé. 

És a későbbi irodalmi vezér emlékképe mindvégig őrzi a kortársi időkből fennmaradt 
kettősséget: a nyelvújítás gigászi küzdelmében ellenfél a „mázoló" komáromi prédikátor, 
alakja szükségszerűen elhomályosodik a fegyvertársként idézhető Báróczi, Dayka, Ráday, 
sőt a másik Henriade-fordító: Szilágyi Sámuel mellett. De 1809 táján verssel adózik emlé
kének.33 A Thübingai pályairat körüli és a felvilágosultságában a hazafiságról lemondó Ber-
zeviczyvel való csaták idején vagyunk; akkor/amikor a magyar nyelv puszta léte ismét a 
nemzeti lét biztosítékaként villan fel. Az egész költeményt átfogó hasonlatban (hasznos, az 
árvíz ellen az életet is biztosítani tudó, de különösebben nem szép fűzfa) már benne van az 
a portré, amit az öregedő Kazinczy — már nem taktikusan, hanem mindent mérlegelőn — 
fest a Pályám emlékezetében a komáromi íróról.34 

Ferenc Biró 
KAZINCZY AND PÉCZELI 

The study is a contribution to somé problems of the history of Hungárián literature 
in the years after 1780 rather negleeted so far, by Clearing up the relationship between Ferenc 
Kazinczy who became later an epoch-making leader of literature and József Péczeli (1750—1792) 
a minister in Komárom, in key position from the point of view of becoming acquainted with 
the period, as a translator of Voltaire, Young and Hervey and editor of an important review 
„Mindenes Gyűjtemény" (Omnibus Collection). An attempt is made to illustrate the relation
ship between the two Josephinist men of letters of a specific character composed of attraction 
and repulsion, by the interpretation of a series of facts grouped around three crucial points.. 
These spheres are at the same time important problems of the literature in the given epoch: 
the relation of the two authors to critique, the divergence of their principles followed in trans-
lation and their contrasting attitudes towards the school reform policy of.Joseph II. which 
was in close connexion with the cause of the Hungárián language.The analysisof this relation
ship, thus, gains a more universal interest. 

32 Péczeli — Kazinczy előtt is ismeretes — népszerűségéhez 1. VÁCZY JÁNOS: Kazinczy 
és kora. Bp.t 1915. 295. 

33KazLev. 8. 222. 
34 Kazinczy Ferenc válogatott művei. Idézett kiadás 80. 

148 


