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K A Z I N C Z Y ZSÓFIA ÉS VAY Á B R A H Á M 
H Á Z A S S Á G Á N A K TÖRTÉNETE 

(Ismeretten Kazinczy-levelek) 
Irta: Cs. Gárdonyi Klára dr. 

HORVÁTH János szerint Kazinczy «levelezésével, mint iro-
dalmi kinccsel és mint olvasmánnyal is, alig vetekedhet 
nyelvünkön valami.» E levelek huszonkét kötetben állanak 

rendelkezésére az érdeklődőknek, s rendkívül gazdag irodalom- és 
művelődéstörténeti forrásanyaguk még sok tekintetben kimerítet-
len. Annyival is inkább, mert már az utolsó kötet megjelenése 
óta (1930) újabb eddig ismeretlen levelek kerültek elő, újabb 
és újabb színekkel gazdagítva az utókor előtt a magyar irodalom 
nagy reformátorának belső és külső élményekben egyaránt gazdag 
életét. 

Legutóbb Ernst Lajos árverésre kerülő műgyűjteményéből 
jutottak napvilágra kiadatlan Kazinczy levelek,* amelyek mellé 
az árverési katalógus ilyenfajta megjegyzéseket fűzött: «Igen 
érdekes levél» vagy : «a költő kifejti nézeteit a házasságról» . . . 
Ezeknek a vonzó jelzőknek nyilván az lehetett a céljuk, hogy az 
intimitásokon amúgy is szivesen kapó közönség vásárlási kedvét 
fokozzák. Ha ezeket a leveleket elolvassuk és tartalmukat egybe-
vetjük a Kazinczy-levelezés köteteiben megjelent levelekkel, 
akkor csakugyan érdekes, szinte izgalmas történet nyomára bukka-
nunk bennük, amelynek az a legfőbb vonzóereje és szépsége, hogy 
a benne szereplő személyeknek végül is mindig minden sikerül, 
s hogy távol állanak tőlük azok a gondok, amelyek a ma emberére 
ólomsúlyként nehezednek. 

De érdekes magának Kazinczynak a szerepe is. Házasság 
történetéről lévén szó, abban rendszerint két nagyfontosságú 
személy szokott szerepelni: a két érdekelt fél. Ebben az esetben 
az egyik Kazinczy Ferencnek unokahúga, a másik pedig atyailag 
szeretett barátja. Saját gyermekei házasságánál talán egyszer 
sem jutott ilyen bizalmas szerep számára, mint ebben az esetben, 

* Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárának 
Kézirattárában. A leveleket más helyen fogjuk közzétenni. 
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dehát ez már így szokott lenni. Az atyai jóbaráttal, a szeretett 
nagybácsival szemben könnyebben nyilatkozik meg a közvetlen 
bizalom, mert több megértést remél. 

Maga a történet talán ott kezdődött, hogy Kazinczy Ferenc 
egy alkalommal széphalmi kúriájából átrándult Sárospatakra, 
s ott megösmerkedett egy tizenhét éves, lelkes ifjúval, akit Vay 
Ábrahámnak hívtak, s aki a pataki híres iskola növendéke volt. 
Kazinczyban meleg, szinte atyai érzelmeket ébresztett a szeretetre-
méltó ifjú ember mély és őszinte lelkesedése. Vay Ábrahám viszont 
hallatlanul nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy «a magyar irodalom 
atyja» észrevette és figyelemre méltatta őt. Tizenhét éves korában 
Kazinczy Ferenctől szerettetni — írja egy későbbi levelében — 
ez több volt, mint amennyit remélni mert volna. 

Valószínű is, hogy az egyébként kiváló tehetséggel és sok jó 
tulajdonsággal megáldott ifjú nem keltette volna föl olyan nagy 
mértékben Kazinczy érdeklődését (hiszen jóval idősebb is volt 
nála), ha éppen nem a Vay József fia lett volna. Azé a Vay Józsefé, 
aki a magyar közéletben arról volt nevezetes, hogy az 1790/91-i 
híres országgyűlésen sikra szállott a magyar nyelv jogaiért, majd 
részt vett azon az értekezleten is, amelyet Széchényi Ferencnél 
az alapítandó magyar tudós társaság ügyében tartottak. Kazinczy 
kevesekről szól leveleiben olyan osztatlan nagyrabecsüléssel és 
elragadtatással, mint erről a nagy magyarról. Azt mondhatjuk, hogy 
Kazinczy éppen annyira lelkesedett Vay Józsefért, mint Vay 
Ábrahám Kazinczy Ferencért — mindhárman pedig a nemzeti 
nyelv és irodalom eszméjéért. 

Kazinczy megismerkedése óta állandó kapcsolatban maradt 
az ifjú Vayval. Levelezett vele, könyveket küldött neki. Amellett 
bensőséges baráti kapcsolatra mutat az a tény, hogy Kazinczy 
Eugénia nevű leányának keresztelőjén Vay Ábrahám a távollevő 
keresztapát, Vay Miklós generálist helyettesítette. Bátran föl-
tételezhetjük, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor 
Vay Ábrahám ellátogatott Széphalomra s éppen ilyen valószinű, 
hogy valamelyik látogatása alkalmával Kazinczy házában ismer-
kedett meg Kazinczy feltűnően szép, bár alig tizenhárom éves 
unokahúgával, Zsófival, aki nyomban fölkeltette érdeklődését. 
Ennek a heves, de nem kevésbbé mély érzelemnek a mélyén is 
föl kell ismernünk a Kazinczy-név varázserejét; egy későbbi 
levelében így nyilatkozik az i f jú : «Bártsak Kazinczy Ferencet 
feleségestül hinná szüleinek a kis Sofi, be kevélyen esküdnék örök 
hűséget a Státus rabja Leányának !» 

Ábris eleinte klasszikusokat magyarázgatott a fogékony 
Napkelet I. 10 



1 4 6 

lelkű kisleánynak, s a két fiatal szív hamarosan egymásra talált. 
Semmi nem állhatott boldogságuknak útjában, csak az, hogy 
még nagyon is fiatalok voltak. Azonban ezt sem ők, hanem első-
sorban Kazinczy Ferenc érezte akadálynak. Neki jutott ugyanis 
az a szerep, hogy mindkét fél bizalmába fogadta és segítséget 
várt tőle. Minthogy Vay Ábrahám ekkor is még a pataki iskola 
növendéke volt, csakhamar sűrű levélváltás indult meg közte és 
Kazinczy Ferenc között erről a «textusról». Az előzmények után 
azt várhatnók, hogy Kazinczy a fiatalok mellé állott, azonban 
nem így történt a dolog. Neki ugyanis komoly aggodalmai voltak, 
elsősorban az Ábris fiatalsága miatt. Elvben meg kell értenünk 
ezeket az aggodalmakat, egyrészt abból a felelősségtudatból, amely 
így nagyobb súllyal nehezedett rá, mintha valamelyik félnek atyja 
lett volna, másrészt pedig azokból a következtetésekből, amelyeket 
saját természetéből, elsősorban fiatalkorából le kellett vonnia. 
Ha ő aggodalmaskodott amiatt, hogy az Ábris érzelmei időközben 
megváltozhatnak, ennek az a magyarázata, hogy az ő saját érzelmei 
fiatal korában elég gyakran változtak. Ő ennek tudatában is volt 
már akkor és nem is nősült túl fiatalon. Mint nősülendő fiatal-
embert nem nagyon szerethették a leányos mamák, mert egyszerre 
több irányban is érdeklődött komolyan, anélkül hogy rá tudta 
volna szánni magát a házasságra. Ez a természete bizonyos dolgok-
ban később is megmaradt, mert házassága zavartalanul boldog 
volt, mégis tudott rajongó és érzelmes leveleket írni volt ideáljainak, 
akiknek képei ott függtek szobájában felesége arcképe mellett. 
Ezt a sajátságos természetet egyéniségén kívül a kor is magyarázza, 
amelyben élt, s amely az érzelmet minden fölé helyezte. 

Érdekesen jellemző a kor felfogására az is, hogy a tizenhét 
éves Vay Ábrahám, bár mögötte atyjának tekintélye és vagyona, 
előtte pedig egy nagystílű pályafutásnak minden lehetősége nyitva 
állott, mégsem jöhetett szóba a dúsgazdag Kazinczy Péter leánya 
számára, mint kérő, mert még érzelmileg nem volt komolyan 
vehető, — a tizenhárom éves gyermekleányt azonban elég érett-
nek tartották ahhoz, hogy megfelelő «partie» után nézzenek neki. 
Ugyanis akkor, amikor Kazinczy egymásután írta komolyabbnál 
komolyabb hangú figyelmeztető leveleit Ábrishoz, másokhoz 
intézett leveleiben unokahúga számára keres «hozzáillő» férjet. 
Lehet, hogy ez a mi szemünkben mindenképen korai igyekezet 
abban leli magyarázatát, hogy el akarták vonni a Zsófi figyelmét 
az ifjú szerelmestől, akiről nagybátyja megállapította, hogy min-
den jótulajdonsága és szeretetreméltósága ellenére sem való hozzá. 
S amellett semmi okunk sincs rá, hogy kételkedjünk Kazinczy 
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őszinteségében, aki váltig hangoztatja, hogy boldog lenne, ha ez a 
dolog sikerülhetett volna. Annyira hangoztatja ezt, hogy szükségét 
érzi megjegyezni azt is, hogy óvatossága és aggodalmai mögött 
nem csapda rejlik, nem az a célja, hogy ilyen módon «ugrassa 
ki a nyulat a bokorból.» 

Abban is bizonyosak lehetünk, hogy Kazinczy valóban őszintén 
szerette Vay Ábrahámot, ezt bizonyítja minden sora, amit másoknak 
róla írt. Azt is látnia kellett, hogy unokahúgának még gyermek-
ségben szunnyadó lelkére milyen mély és milyen kedvező hatást 
tett a szerelem, hiszen ő maga számol be erről. Mindenesetre még 
ennyi magyarázat mellett is nehéz megérteni, hogy Kazinczy 
szivesebben vette volna, ha a dolog csak ifjúi fellobbanás marad, 
s ha a fiatalok nem gondolnak terveik megvalósítására. 

Miután Kazinczy látta, vagy sejtette, hogy figyelmeztetéseivel 
nem fog célt érni, aggodalmai pedig egyre nőttek, arra szánta el 
magát, hogy levélben értesítette az öreg Vay Józsefet a történtek-
ről. Ez a levél nem maradt fönn, vagy legalább még eddig nem 
ismeretes, ellenben ránk maradt a válasz. Ebből kiderül, hogy 
Ábris atyja már régen tudott a dologról, ugyanis «véletlenül» 
felbontotta Zsófinak egy levelét, melyből, úgylátszik, nem volt 
nehéz átlátni a helyzetet. Különösebb ellenvetései azonban neki 
nincsenek a dolog ellen, bár ő is hivatkozik a gyermekek fiatal 
korára. Válasza semmiesetre sem volt olyan, hogy Kazinczyit 
megnyugtatta volna abban az irányban, hogy Vay Ábris udvarlását 
befogja szüntetni. Végül is a véletlen jött segítségére. Úgy látszott, 
hogy jóslata teljesedésbe ment, s a fiatalok közt egy időre szakadás 
állt be. Hogy ennek közvetlen oka mi volt, azt talán csak akkor 
lehetne minden kétséget kizáróan megállapítani, ha a Zsófi és 
Ábris levélváltása is ránk maradt volna. Igy azonban Kazinczy 
levelére vagyunk utalva, aki azt írja Cserey Farkasnak, bizalmas 
barátjának, hogy húga kiadott a pataki ismeretségen, mert a kis 
fiú «lepdesésben tapasztaltatott». Ez a tősgyökeres hangzású 
kifejezés mai nyelven körülbelül annyit jelent, hogy «másnak 
csapta a szelet». De vajjon ez volt e az összeveszés oka, vagy ez 
már csak következmény volt? Ez a gondolat önkénytelenül- is 
uzért merül föl, mert két év mulva, 1810-ben Ábris és Zsófia mégis 
megesküdtek, s Kazinczy szerint a kibékülést mindössze a megkérő 
levél előzte meg, ami nem látszik elég valószinűnek. Annyival is 
kevésbbé, mert Zsófi közben eljegyezte magát egy katonatiszttel, 
aki időközben háborúban elesett. Nem valószinű, hogy ezután 
minden további nélkül válaszolt volna igennel az Ábris megkérő 
levelére. Föl kell tételeznünk, hogy közben olyan események 

10* 



1 4 8 

történhettek, amelyekről Kazinczyt egyik fél sem értesítette, 
miután most már tudták, hogy segítségére nem számíthatnak. 
Adatok hiányában azonban minden következtetés levegőben lóg. 
Tény csak az, hogy az esküvőt megtartották s Kazinczy — túl-
boldog volt, elsősorban úgylátszik amiatt, hogy unokahúga révén 
a nagy Vay Józseffel közelebbi kapcsolatba kerülhetett. Legalábbis 
ez látszik azokból a leveleiből, amelyekben Berzsenyinek, Kis 
Jánosnak, Csery Farkasnak a családjában történt eseményről 
beszámol. Régebbi eljárását most is azzal magyarázza, hogy nem 
mert bízni az Ábris állhatatosságában. Hogy ez igaz volt e vagy sem, 
nehéz lenne eldönteni. 

Az ifjú pár szép volt, boldog volt és lelkiekben, anyagiakban 
egyaránt gazdag. S mindezek a javak, úgylátszik, életük végéig 
elkísérték őket. Vay Ábrahám méltó lett nagynevű atyjához. 
Az irodalmat is mindvégig pártolta ; az Akadémia alapításához 
Széchenyi után nyolcezer forinttal járult hozzá. Kitüntetések 
megtiszteltetések érték, 1830-ban grófi rangot kapott, amelyet 
tizenkét gyermeke örökölt. 

Eddig szól a történet. Kár, hogy magukat a szereplő szemé-
lyeket egyénileg nem ismerhetjük közelebbről, csak apró adalékok 
azok, amik későbbi életük történetéből ránk maradtak. Bizonyos, 
hogy sok tanulságot meríthetnénk ennek a két embernek, egy 
igaz magyarnak és egy magyar nagyasszonynak munkás, áldozatra-
kész élettörténetéből. 

KÖDÖS, MÁRCIUSI REGGEL 
A hajnal ujja 
tépdesi újra 
a Csend ruháját. 
Fujja, fujja 
lengeti, fujja 
babonás szellő 
messzire. 

A város ébred . . 
Tegnapi képek 
a mát hazudják. 
Félek, félek: 
tegnapi vétkek 
köntöse lebben 
szemembe. 

Az utca ázik. 
Ködingben fázik 
az ifjú reggel. 
Válik márig 
a Csend s én állig 
gombolom kedvem 
kabátját. 

vitnyédi Németh István 


