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fölrázza a nemzetet, átalakítja nyelvét, irodalmát, ízlését, felfogását s
egész szellemét. Ha általános hatását tekintjük: nincs hozzá mérhető
alakja irodalmunknak. Nemcsak író volt a szó legszebb értelmében,
nemcsak mestere az ízlésnek és stylnek, nemcsak agitatora az ósdihoz
ragaszkodó és bátortalan irodalomnak: hanem tanítója és fáradhatatlan
oktatója a kiskorú, parlagi szellemeknek, a kik a haladás elveiről ep
oly keveset gondolkoztak, mint a mily keveset tettek erette. Öntudatos
számítással készült e pályára s híve maradt mind végig. Senki sem
született inkább ez agitatori szerepre, mint <5, és senki sem ismerte
föl jobban e szerep elodázhatatlan szükségét nálánál. Egyénisége, mű
veltsége, tanulékonysága, rendkívüli fogékonysága minden iránt, mi a
szépet bármely oldalról szolgálhatta, korai ismeretsége az írókkal,
államférfiakkal s mindazokkal, kiktől haladásunkat várhatta: már korán
kijelölték pályája körét, a mely fokozatosan bóvült hosszúra terjedő
munkássága alatt. A mint a tollat tizenhat éves korában kezébe vette.
több, mint félszázadon keresztül majd szünet nélkül gyakorolta magát,
buzdítva, lelkesítve egy egész tábort, tanítva, tanulásra ösztönözve,
munkára serkentve, tettre bírva mindazokat, kik bármi csekély érdeklődéssel viseltettek a magyarság művelődése iránt.
E rendkívüli hatásnak nemcsak való tényeit, de eszközeit is érde
mes vizsgálnunk, mert csak így adhatunk számot pályája eredményeiről,
elvitázhatatlan, bámulatos nagy sikereiről. Sokoldalú munkásságának
részleteiről azonban ez úttal nem s zá n d é k u n k bővebben értekezni. Csak
mint levélírót kívánjuk bemutatni ama gazdag és kiválóan fontos adatgyűjtemény kapcsán, melyet a m. tud. Akadémia megbízásából dr. Váczy
János szerkesztett s bocsátott közre.*)
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netéről, 8 amaz elvekről, a melyek a szerkesztésben irányadókul szol
gáltak. Nem fogunk részletekbe bocsátkozni, s a terjedelmes előszónak
csak ama pontjait akarjuk ismertetni, a melyek a kiadás tudományos
érdekét derítik föl.
Kazinczy irodalmi hagyatékának közzétevése rég foglalkoztatta
az Akadémiát, mely e hagyatékot a legszebb örökségnek tekinté min
denkor. Toldy Ferencz, a ki ifjú korától kezdve szinte rajongott a szép
halmi mester minden művéért, Kazinczy elhunyta után néhány év múlva,
1836-ban már megindította összes munkáinak kiadását a versekkel, a
melyeket egy év múlva az utazások követtek s a Kis Jánoshoz és
Szentgyörgyi Józsefhez írt levelek. Az 1848/9-ki évek mozgalmai, majd
az ötvenes évek szomorú viszonyai végkép megakasztották a tervezett
kiadást úgy, hogy annak akár folytatólagos, akár újból való megindítá
sára gondolni sem lehetett. Csak ez előtt néháDy évvel vehette föl
Akadémiánk a kiadás elejtett fonalát újra, s valóban, — mint az elő
szóból látjuk — eleintén nem is akart mást tenni, mint a Toldy tervezte
kiadást folytatni. De az Irodalomtörténeti Bizottság csakhamar belátta,
hogy a Toldy-féle tervezet kivitele nem lenne méltó sem a Kazinczy
nagy hatásához, sem az Akadémiának s az egész nemzetnek iránta
tanúsított kegyeletéhez s azért a széphalmi mester összes műveinek
teljesen új kiadását vette foganatba. Igen helyesen, Kazinczy összes
levelezését is fölvette ez új kiadás tervébe, még pedig úgy, hogy épen a
levelezéssel induljon meg e nagyfontosságú vállalat. Az Irodalomtörté
neti bizottság erre külön albizottságot, a Kazinczy-bizottságot alakí
totta, melynek elnökévé Zichy Antalt, tagjaivá pedig Beöthy Zsoltot,
Heinrich Gusztávot és Váczy Jánost választotta. Az albizottság 1886-tól
kezdve egészen a múlt év végéig folytatta az előmunkálatokat, mikor
az összegyűjtött anyag immár elégnek tetszett a kiadás megindítására.
Az albizottságból ekkor Beöthy Zsolt kilépett s helyét Ballagi Aladár
foglalta el. Ez albizottság támogatásával szerkesztette azután Váczy
János a levelezés I. kötetét, mely Kazinczy összes műveinek is első
kötete.
Ha az előszó nem mondaná is: a figyelmes vizsgáló könnyen
észreveheti, hogy a (bizottság a közzétételnél a lehető legnagyobb
hűségre törekedett, nemcsak a tartalmat, de a külső formát illetőleg is».
A kiadott leveleket «az eredetieknek hű másaiul kivánja tekintetni a
bizottság 8 ez okból az eredetinek sem kifejezésein, sem orthographiáján nem változtatott semmit.* Megtartotta az ingadozó orthographiát úgy, a mint a levelekben találta, és pedig lehetőleg min
denben ; mert úgy gondolkozott, hogy nyelvünk és irodalmunk tör
ténetének e nevezetes adalékai csak ebben a formában tarthatnak szá
mot tudományos értékre. S igaza volt. A kiadás ez elvét annál inkább
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irányadó, s ezzel azt érte el a bizottság, hogy Kazinczy fejlődése,
pályájának sokoldalú iránya, s mindazon irodalmi kérdések, melyek a
múlt század magyar szellemét mozgatták, mintegy önmaguktól helyez
kedtek egymás mellé úgy, hogy a kutatónak fáradsága nagymértékben
meg van könnyítve.
Valóban f.mylna ilyen kiafláa méltó Kazinczy bámulatos működé
séhez, melynek egyik legfontosabb ága épen a levélírás volt. Ha csak e
leveleket ölelné föl a gyűjtemény: úgy is méltó volna afművelt közönség
legnagyobb érdeklődésére; de, mint a most megjelent kötetből látjuk,
ennél sokkal többet nyújt, mert mind ama leveleket is felöleli, a me
lyek Eazinczyhoz voltak intézve. így lehet igazán teljes képet alkotnunk
nemcsak Kazinczy pályájáról, hanem irodalmunk történetének ama
félszázadig tartó fontos korszakáról is, a melyben a széphalmi vezér nem
zetünk gondolkozásának irányát megszabni mintegy törekedett, korláttalanúl uralkodván a művelődés széles mezején majdnem egész haláláig.
Nincs mit csodálnunk, ha az első kötetben túlnyomólag a Kazinczyhoz írott leveleket kapjuk, s magától Kazinczytól aránylag nagyon
keveset. Figyelmes átolvasás után észre kell vennünk, hogy mégis ő a
középpont, mely körűi a többiek sorakoznak; ő a házi gazda, ki vendé
geit oly ügyesen tudja összeválogatni, hogy senki ne unatkozzék a tár
salgás alatt. Minden rendű és rangú vendégek fölkeresik őt, s Kazinczy
mindeniknek tud valami olyat mondani, a mi azt érdekli. E társaság,
ámbár jól van összeválogatva, sokféle elemből áll. Megfordul itt az
akkori kath. egyház vezórférfiain, gr. Eszterházy Károly egri, b. Andrássy
Antal rozsnyói püspökön, az aristokratia kiváló tagjain, Prónay László,
Ráday Gedeon, Orczy Lőrincz bárókon s Török Lajos grófon kívül egy
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Tekintetik meg kissé közelebbről ez alakok nevezetesebbjeit s
hallgassak meg, miről vitatkoznak oly élénken, mintha mindegyik azt
hinné, hogy neki kell a kérdést megoldania.
A közszellem sŰlyedtsége ólomsúlylyal nehezedik e kitűnő, haza
fias csoport lelkére. Föl is teszi magában mindegyik, hogy tehetsége
szerint segít azt a nagy munkát diadalra juttatni, mely nem vala kisebb,
mint mozgalmat idézni elő az elalélt idegekben, küzdelmet indítani meg
az eszmékben és súrlódást a nézetekben. Mindnyájan érzik hátramara
dásunkat, de egyik sem veszti reményét; mindnyájan az idegen népek
műveltségét tartják szem előtt s ahhoz kívánják hasonlóvá tenni hajAnfc
műveltségét, s egy sincs, a ki magából a nemzetből történeti alapon
kívánna és tudna civilisatiót kifejteni. Közös meggyőződésük, hogy a
magyar csak a régi rómaiak és újkori művelt népek, főként a németek
utánzásával boldogúlhat.
De hát miként kezdjenek e nagy munkába ? Kazinczy szerint for
dítani kell az idegen népek szép műveit s gyalulni kell nyelvünket a
finomabb érzés árnyalatainak kifejezéséhez. Már tanuló korában hiába
gyötrik Vitringával, Coccejuesal: kezébe akad Gessner egy pár idyllje s
innentől kezdve nincs nyugta, míg Gessner idylljeit át nem ülteti nyel
vünkre. Theokritos*) vezette Gessner olvasására, ifjú korának boldog
álmaira, példányképére, a melyhez a hetven éves agg is oly forróan
ragaszkodott, mint a tizenhét éves ifjú. De bár mennyire rajong is Gessnerért, bár mennyiszer át- meg átdolgozza is fordítását: nincs bizalma
a sikerben, ha csak az, kit mesterének vall, nem javalja munkáját Még
az írói becsvágy kevésbbé háborgatja, csak szárnyait próbálgatja s mint
maga mondja: önnön mulatsága s ereje gyakorlása ösztönzi törekvései
ben. De mikor Báróczy fordításait olvassa: fölébred becsvágya a maga
teljességében s eddigi mulatságát haszonra kivánja fordítani. Csakhogy
ő a világért sem kegyes bírája önmagának. A czélt tisztán látó s affelé
öntudatosan törekvő valódi tehetség ösztönével fordúl Báday Gedeon
hoz, e jó lelkű, finom ízlésű öreg úrhoz, a ki őt már gyermekkorában
elbájolja mintegy szeretetre méltó különczségével, bő olvasottságával,
a magyar költészet s egész irodalmunk hasonlíthatatlan ismeretével,
leereszkedő modorával és egész valójával, s a kinek legtöbbet köszön*) «Wie oft geschah es — írja Gessnemek 1782. okt. 19-én kelt leve
lében — dass wir in unsren leeren Stunden in reizende Gegenden hinausspazierten: da fieng er (Szatthmáry, úgy látszik, ifjúkori barátja) seinen
Formosum Vastor, ich aber meinen Forle sub argutá ete. zwey Stücke, denen
wir den Vorzug vor den andera gaben, herzusagen. Entzückt stunden wir
still, da wir auf eine schöne Stelle kamen: so wie junge Hirten, da sie
dér göttlichen Kachtsangerin in dunklen Büschen nachlauschen.t
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tudtomra adja. Nagyságodon kivűl nem ismerek senkit, a ki kívánságo
mat teljesíthetné; valamint más részről nincsen senki, a kinek inkább
kívánnám hallani javallását. > Ha hibák nélkül jelennék meg fordítása:
úgy hiszi, méltó jutalmat nyerne hazafiúi nemes indulata. Ezzel akar
kiszállni először a közönség elé s ennek a fogadásától függ további
pályájának iránya. Képzelhetjük, hogy esett Kazinczynak az a leplezet
len, de bizalmat keltő kritika, melyet Ráday e fordításra írt. Mennyi
becsvágyat keltettek a következő sorok benne, s mennyire megerősöd
hetett abbeli véleményében, hogy helyes útra indult. «Különösen kedve
sen vettem, — feleli Ráday*) — hogy az úr velem közleni méltóztatott
Gessner munkáinak valósággal szép fordítását, mely eránt minden
hízelkedés nélkül írhatom, hogy még felette kevés fordításaink vannak,
a melyeket ehhez hasonlíthatnék. Ugyanis sok helyeken fordításnak
sem vélné az olvasó, hanem eredeti munkának tarthatná, mint ezt neve
zetesebben a második könyvről mondhatom. Nagyra becsülöm azonban,
hogy az úr arra alkalmatosnak ítélt engem lenni, hogy fordítását meg
vizsgálván, arról ítéletemet is adjam; sót a mi nagyobb, még az a sza
badságom ie légyen, hogy ha úgy ítélem, néhol változtathassam is a
kimondások módját. Az úrnak ezen hozzám való bizodalma (ha maga
mat nem ismerném) felfuvalkodást is okozhatna bennem, holott meg
kell vallanom, hogy magam is nehezen tudtam volna ezen fordítást
ilyen jól végben vinni. Mindazonáltal csakugyan élni kívánván azon
szabadsággal, a melyre az úr engemet méltóztatott, ezen okból nem
csak elolvastam az úr fordítását: de még eddig, a hol valamely válto
zást szükségesnek tarthatnék, kettőnél többet nem vettem észre.» Aztán
elófl/lia miirat Iriv^nnft iav/iani a TfftKinftZV — mint a Íeífyzetekból olvaS-
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séget, csinosságot, correctiót adhat. Arra toreKeuen,
“ ^ “ -7 maga-magát, s mintáz irodalom akkori vezérei mondják, cze ja er
A mint e fordítást közzé teszi: arról egészen a későbbi *z^lCZ'^
ismerünk benne. Nem elégszik meg barátainak javalásával, e u 1 ®
kéziratban mindenkinek, a kinek Ítéletét fontosnak véli. Rá ayn
Báróczy javalásáért eseng leginkább, hisz őt vallá egyik mesteren© , *
ő koszorúja után törekedni volt élte feladata. S mily erőt ön e
Báróczy levele.*) •Mint heves írásodból látom
írja Báróczy 1
^
tűz melegíti ereidet. Különös adománya az egeknek! Fordítsa
nak, barátaidnak, hazádnak hasznára vett ajándékodat, tfiy
példája az elzsibbadt magyar ifjúságnak. Légy másodi
orn .
lelkesítsd meg az elevenség nélkül heverő testeket.* Muyer sen
hangzottak fülében e szavak, mintha csak valami földöntu 1 var
^
lettek volna. Mily kitörölhetetlen bélyeget n y o m e javalás, e bűz
fogékony ifjú lelkére! Nem csodáljuk, hogy e fordítás sikereir
éveiben is mint egy szép álomra gondol vissza, mely egeszen ír ^ ^
a földi lét kötelékei közül. De Báróczy nemcsak b u z d ít ja , tan 080
neki. Ne merülj el — írja a föntebbi levelében
«csak essner,
bán. A méhek sokféle virágról gyűjtik az édes mézet, me yne a
^
böző ízek egyesülése adja kellemetességét; kedvetlen lenne az
csak egy virágnak ízét érzeni benne*. E tanácsot is
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-sának s a régi Írók használatának alapján áll: Baróti a kimondás, hang
zás után indúl. Földi, e mozgalom egyik, legtanultabb, legeszesebb1vitázója, a kettőt egyesíteni törekszik, de öszhangzás, megegyezés nem jó
létre. A prosodia törvényeinek fejtegetése a magyar orthographia tisz
tázását vonja maga után s az akkorbeli írók semmiről sem tudnak több
kedvvel, nagyobb hévvel, s talán több makacssággal is vitatkozni, mint
■épen e kérdésről. Földi egyetlen szó magyarázatával lapokat tölt be s
például az egy írását s prosodiai mértékét számtalanszor fejtegeti s min'dig újabb-újabb oldaláról. Földi széles olvasottsága, higgadt gondolko
zása és erős ítélete sok tekintetben meggyőzik magát Kazinczyt is.
ő kevésbbé vesz részt e mozgalomban. Ügy látszik, mint ha engedte
volna, hogy társai mind elmondják nézetüket s ő azt fogadja el, a me
lyik legmeggyőzőbb, legalaposabb. De azoknak a munkáin, a kik tőle
vártak javalást, láthatjuk, miként érvényesíti a vita eredményét., így
példáúl a Vitéz Imre és Aranka György fordításait egészen a saját
-orthographiájára írja át s nem tekinti fáradságnak, minden egyes szó
származását s hangzását megmagyarázni. Még nincs szó az irodalmi
nyelv megállapításáról. Ezek csak előleges munkálatok, úgy szólván
észrevétlen mozgalmak, a melyek csak két évtized múlva emel
kednek általános elvvé. Kiki a saját vidéke nyelvjárását használja s
annak jósága mellett harczol; de mindegyik szeretné a magáét elfogad
tatni. Horváth Adám a legönállóbb, legcsökönösebb, a ki nem enged a
maga szokásaiból egy hajszálnyit sem. Kazinczyt melegen üdvözli ,s
elragadtatással olvassa szép műveit; de érezhető hatás nem látszik
rajta. Dicsekszik vele, hogy nem beszél idegen nyelveket s a niit tud a
latinból és görögből: azt is elfeledi, mikor valamit ír. Eredetiségre
*■
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nem a magin
esetben szokás szót tenni is, nem üres í0^ é8f ’ 8 tudom4ny0Borgaélet körülményeinek hírvivői, hanem ^ é-k evésbb e tudomá j ^
numok a levélíró egyénisége s a tárgy on ofl^ lk, ttetünk, h&
nagyon is száraz egész tartalmuk, mit
efc .g ily ^
jel
meggondoljuk, hogy ortkographiai es lir08°
csodálnunk a nyellegü levelekben fejtegetik ekkori íróink. Nincs
Amagyarpro*
vészkedésnek e - hogy úgy mondjuk - kozforg
^
sodia törvényeit csak a mértékes versek haszná a
J ^ ^ t é r ó l,
gos, hogy a magyar hangsúlyos verselj r ^ “
^ r é g ie k ^
jóllehet a tősgyökeres magyar verselést az hml
közepéig
jától kezdve szinte szünet nélkül űzik egszen a ]
nEr(sőt azon innen is): senki nem
ver8elós alig kezd
délyi Jánosig, Fogarasiig, Aranyig;
megáM'
mélyebb gyökeret verni, azonna hozzá Iá
tomé810te8 egys»w
tásához is. Azonban ez a mily különös, p y
gyidgégének
mind. Az újabb vers a szótagok h o s s z ú s á g á n a k vagy
lvbet,»
tékén alapúiván, s a mérték tisztába lévén hozva a
magyar
melv után veraíróink indúltak: elodázhatatlan V0_ I ^ # utin nyeK
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vannak a maga kedvencz írói, a kiknek elsőbbségét minden alkalommal
vitatja. így példáúl a Zrínyi nagy eposának méltánylatát, dicséretét,
sőt bámulatát számtalanszor levelébe szövi. Az ő Ítéletére buzdul föl
Kazinczy s már ekkor tervezi a jeles műnek újból való kiadását. «Irja
az úr, — mondja egyik levelében*) Ráday — hogy Zrínyi olvasására az
én dicséretembül vágy: nem tagadom én azt, hogy én ezt az versszer
zőt felette nagyra becsülöm, és majd minden poétáinknak eleibe teszem.
Ügy reményiem, hogy egyet fog ebben vélem ítélni minden, valaki ezen
etore való ítélettételektől megszabadúlhatott, hogy l-o: meg ne ütköz
zön a rhythmusobba, mert ezekre kevesebbet vigyázott Zrínyi, mintsem
az válogatott szókra, és az dolgoknak eleven ki rajzolására. 2-o: Meg
ne ütközzön abban is az olvasó, hogy ő 12 syllabáju verseiben nem
tartotta meg az hatodik syllabán az hemistichiumot mindenkor, hanem
azt olykor a hetedik, sőt néha más syllabákra is vitte által. Ugyanis úgy
látszik, hogy ő ezt nem bibábúl cselekedte, hanem szánt-szándékkal,
részszerént, hogy az által az affectust nagyobb mértékben adja ki, részszerént, hogy az verseiben nagyobb varietas légyen, és igy az monoto
niának elkerülése által, a versnek szépsége is növekedjen. Tanáoslanám
azért, hogy az, ki Zrínyit olvassa, azt ne a szokott hemistichiumok sze
rént, hanem commák szerént olvassa; eleinte ugyan, még hozzá nem
szokik (eddig másként lévén szoktatva), csudálatosnak fog látszani ezen
olvasás, de végtére szépséget fog benne találni.*
Aztán pártfogásába veszi Kónyit, a lenézett, sőt megvetett vers
írót, a magyar haza együgyű hadi szolgáját, mint magát nevezi Kónyi.
Nincs abban szánni való, hogy Kónyi a Zrínyi nagy eposát a maga
nyelvére átírta, mert — úgy mond — sok versei valóban sze re n cs é se k ,
sőt néhol nemcsak a dolgot magát, hanem Zrínyi tüzét és e le v e n s é g é t is
általán, xt— i----- hnonr Hessenvei A philosophm
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szani s így szegény Kónyi ettől megcsalattatván, igen szépnek tartotta
ezen szóbeli játékjait; a minthogy többire nemcsak ő, hanem majd min
den poétáink (bizonyosan Horváth is szeme előtt lebegett), a kik négy
sorú e tizenkét syllabájú versekben írnak, Gyöngyösit inkább hibáiban,
mintsem érdemes tökéletességeiben követik.» Kónyi nem a tudományá
nak, hanem szorgalmának és természetes tehetségeinek köszönheti
eddigi érdemeit; ha ezt meggondoljuk: könnyön elnézhetjük hibáit, sőt
bámulhatjuk is — ezt mondja Ráday. A naiv történetek elmondásában
nem ismer hozzá foghatót, a ki ha többet tanulhatott volna: «magyar
Fontainet vagy Gellertet várhattunk volna belőle.**) Kazinczy annyira
fontosaknak tartja e nézeteket, hogy Ráday valamennyi leveléből kivo
natokat készít, nyilván, hogy bővebben s behatóbban gondolkozzék
azokról.
Rádayn kívül Horváth Ádám vet néha szémögyet egy-egv kriti
kai kérdésre. Ő már a oonceptio soha meg nem állapítható szabályaival
is foglalkozik, s mai felfogásunk szerint, nem minden naivság nélkül.
Érzi, hogy a Ilunnias nem sikerűit. Szeretné a hibákat megigazítani
egy második darabban. De hogyan fogja fel Hunyadit ? Sokáig töri a
fejét, hogy ezt kitalálja. Utoljára is így segít magán, hogy Szerdahelyi
Györgyöt kérdezi meg, ezt az előtte egyetlen sestheticai tekintélyt, a
kinek két kötetes műve nem sokkal az előtt jelent meg. Nem tudjuk,
milyen tanácsot adott Horváthnak Szerdahelyi, de abból, hogy a poemát nem folytatta, azt következtethetjük, hogy a De poesi epica írója
sem tudta őt a conceptióban eligazítani. Egyébiránt nemcsak Szerda
helyit, hanem minden író-barátját megszavaztatja mintegy, a kik azon
ban szintén hallgatással mellőzik az ő nem mindennapi kérelmét.
Addig, míg az itt érintett kérdések csak a magán jellegű levelek
tárgyai voltak: természetesen nem is kelthettek valamivel egyeteme*
sebb mozgalmat. Pedig e lelkes kis csoport, a mely Kazinczy köré van
gyűlve, azt tartja első feladatának, hogy nagyobb hullámokat vessen
az írók buzgalma, törekvése, munkássága; hogy a nagy közönség is
ismerje a szellemi harczosokat, a kik immár maguk között némely elvi
kérdésekre nézve tisztában kezdtek lenni. Látták a németek példájá
ból, hogy egy időszakos folyóirat, (mint a Bremische Beytrage, Dér
deutsche Merkúr, Deutsches Museum), mely a tehetséges írókat maga
köré gyűjti, milyen jótékony hatással van a közönségre. Nem lehetne-e
nekünk is e példát utánozni, hogy hasonló czéljainkat megtestesíthes
sük ? Nem lehetne-e fölráznunk evvel a tetszhalott nemzetet, mely anynyira idegenkedik minden újítástól ? Az bizonyos, hogy művelődésünk
nek kell valami magasabb czéljának is lennie s avval be nem érhetjük,
*) Az előbb idézett levelében.
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szórta műveltebb, a főúri társaságokban is többször forgó, ügyes,
anyagilag is legtehetségesebb ifjú Kazinczy, a ki alig huszonöt éves
korában már iskola-inspector s így gyakorta érintkezik az aristokratia
és főpapság vezérelemeivel, épen úgy ért az írók toborzásához, mint az
előfizetők szaporításához. E mellett barátságban van a Telekiekkel,
Rádayval, Orczyval, a kik tanácsukkal támogatják. Neki lehet köszönni
leginkább, hogy ez első, igazán derék folyóirat oly közkedveltségnek
örvend akkori állapotaink között. A mozgékony, senki hiúságát nem
sértő Kazinczy mintegy mágnesként vonzza magához az írókat és
közönséget egyaránt. Megnyeri magát Rádayt, Orczyt, aztán Horváthot,
Földit, Molnárt, Szentjóbi Szabót, Simáit. Sőt a vele érintkező fiatal
embereket is írókká avatja, mint Aszalait, Vitézt. Thémákat ád föl
nekik s mintegy kiosztja mindenkinek az őt megillető szerepet. Egé
szen a későbbi Kazinczyra ismerünk benne már e működésében, a ki
némi közszellemet óhajt alkotni s minden valamire való írót magához
csatol, határozott irányra törekszik s egyesíti,a különféle útakon ha
ladó tehetségeket. Nemcsak egyénisége kedvez e szerepnek, hanem
hivatala is. Sokat kell utaznia és sokféle emberrel érintkeznie. Sima,
finom, engedékeny modora mindenkit lekötelez. Szívesen látott vendég
mindenütt, a hol egyszer megfordúl. Semmi sincs benne a vallási türel
metlenségből, de annál mélyebben érzi a nemzet szoros egyesülésének
szükségét. Jó protestáns, de a más vallásúak érdekeit a világért meg
nem sértené. A patakiak és debreczeniek épen úgy örülnek sikereinek,
mint a váradiak, mint Erdély s a Dunántúl. Azok is, a kik később elvi
ellenségeivé lettek, most még szinte bálványozzák.
Csak ily egyéniség lehetett alkalmas, hogy Kassát irodalmunknak
mintegy központjává tegye, hogy kissé elevenebb pezsgést idézzen elő az
elbágyadt üterekben, szávai hogy mozgalmat indítson meg. A József alatt
szabadabban lélekző, a censura bilincseitől kissé megszabadult szellem
minden előnyét felhasználja, mintha sejtené, hogy néhány év múlva
megint sötét éj borúi nemzetünkre. Törekvése sikerrel bíztatja. Minden
felől értesítik, hogy a Magyar Museum közkedveltségnek örvend. Az
ország legtávolabbi vidékeiről egyaránt magasztaló szózatok zengnek
felé. Őt illeti a magasztalás legkivált. Társai osak másodrendű egyéni
ségek. Mindenki őt tekinti a szerkesztőség fejének s valóban az ered
mény neki köszön legtöbbet.
Pedig nem volt könnyű akkori íróinkat csak valamennyire is
közel hozni egymáshoz. Kevesen érezték a szorosb egyesülés szükségét
s mintha mindenki féltékeny lett volna saját önállóságára. Ráday, ki
oly lelkesedve karolja föl a szerkesztőség tervét, vonakodik saját neve
alatt írni; pedig a társak, könnyen érthető okokból, épen neveket akar
tak fölmutatni. Ráday ugyan azt írja: azért nem teszi ki nevét, hogy
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ba meggondoljak, hogy ez volt az első igazi folyóirat, mely a magast*
kívánalmakat is kielégítette. De a jég meg volt törve. Kazinczy merhetett
egy egészen új közlönyt alapítani, a mely minden hónapban megjelen
hetett.
A Museum a föntebb említett fontos kérdéseket először tette vita
tárgyává. De volt említetteken kivűl még egy rendkívül fontos kérdés,
a melyet Kazinczy vetett föl először. Mikor Gelei Józsefnek a németből
fordított «Ifjabbik Robinzon* czímű művét ismertette: megrótta a
•populáris, alacsony szólásokat*, a melyek talán a fordító tudta nélkül
jutottak a műbe. Ezeket, úgy mond, kerülnie kell az írónak, s törekednie
kell, hogy styljét «fentebb szépség* bélyegezze. Ez új irány, a melyet
Kazinczy később egész elvvé, rendszerré emel, itt említtetik először,
habár csak mellékesen is.
Még fontosabb kérdést bolygat Bdcsmegyey leveleinek előszavában.
Bizonyosan már előbb is éreznie kellett a Gessner fordításában, meny
nyire alkalmatlan nyelvünk a szelíd érzelmek minden árnyalatának,
festőiségének kifejezésére; még inkább érezte azonban e kellemetlen
nyűgöt a Bdcsmegyey leveleinek átdolgozásában, hol egy művelt ifjút
szerepeltet, a ki magához hasonló más művelt ifjakkal társalog s leve
lez. Ez az ifjú a nagyvilágban mindenütt ismeretes és divatos idegen
szavakat használja, a melyek «kedves negligéet kölcsönöznek a mű
nek*. Miért ne merné e szavakat használni? Nyelvünk tagadhatatlanúl
készületien; hogy segítsünk ezen máskép, mint hogy át kell vennünk az
idegen, sokkal műveltebb nemzetek példáit. «Nem szólok — írja Kazin
czy — a franczia, olasz és anglus zűrzavarról: egyedül a németekét
említem, mely, valamint a miénk Í9, anya-nyelv. Ha ezek, minek utána
már a tudományoknak minden nemében remek munkákat mutathat
nak, nem szégyenük segedelműl vonni az idegen szókat: ha azoknak még
az ódákban, epicumokban, tragédiáikban is helyet engednek: mit aka
runk mi, a kik alig mutathatunk egy két fordítást, mely az idegen nyelvet
csak félig-értő olvasó előtt érthetőbb ne légyen az eredetiben, mint a ma
gyarban, ezzel apéldátlan különösséggel?* S csakugyan egész kis szótárt
csatol műve mellé, a melyben az idegen szavakat deákúl s németül ma
gyarázza. így gondolkozik a nagyvilági műveltség után esengő Kazinczy
s így akarta a «fentebb társalgás* nyelvét megállapítani s kibővíteni.
Még nem gondolkozik behatóbban a nyelvújítás kérdéséről, de szükségét
régóta érzi. Azonban Barczafalvi Szabó már megkezdte a szógyártást
részint a Magyar Hírmondóban, részint s még inkább a Szigvúrt fordí
tásában. Ez «új-szó koholás* sehogysem nyeri meg Kazinczy tetszését,
de gondolkozóba ejti. Annyit már tud, hogy csak a szükség indokolja
az iij szó használatát, ha az az új szó egyszersmind szép hangzású is.
Mélyebben azonban nem ereszkedik e kérdés vizsgálatába, mitől — úgy
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honnan fölkeresi a boldog otthont s kérdezősködik a legapróbb részletek
ről. Ha ürügyet vehet: azonnal otthon terem, hol a jó édes anya s a
szerető testvérek valósággal a tenyerükön hordozzák. Rendkívül éles
megfigyelései vannak, s könnyen kiismeri az embereket. Csakhogy egy
kicsit könnyelmű, mindig többet költ, mint a mennyije van. Jó ízű hu
morral beszéli el kalandjait, hódításait s mindennek megtalálja mulat
ságos oldalát. Ha sokáig lovagol egy húzómban, s utánna pihenőt kell
tartania, ezt avval indokolja, hogy «nagyon megnyomta a lova hátát*.
Sűrűn meglátogatja a hideglelés, hol mindennapos, hol harmadnapos, a
mi eléggé indokolja, hogy pénzre legyen szüksége. Ha kérését egyszerre
nem teljesítik: a világért sem esik kétségbe; ír ő kétszer-háromszor,
mindaddig, míg végre otthon csakugyan komolyan gondolkoznak ba
járól. «Hej kedvesem, — így szokott irni bátyjához, — nem gondol
hatjátok ti azt el, milyen nehéz dolog idegen földön, idegen emberek
között, ahhoz még pénz nélkül betegeskedni. Kedvesem, mindenre, a
mi előtted szent, kérlek, cselekedd, hogy mennél elébb pénzt kapjak. Ne
hagyjátok, a mint a német mondja, az embert verderben.*
Mondanunk sem kell, hogy e mulatságos ifjú Kazinozynak testvére,
László, a ki fiatal korában elkerül az atyai háztól, hogy örökre távol
legyen attól. A legigazabb szeretettel csüng testvérjein, főkép Ferenc zen,
a kinek szerencséjén, emelkedő hírnevén, hivatalán, nagy összekötteté
sein szíve mélyéből örvend. Levelei a legérdekesb darabjai a gyűjtemény
nek, bizonyos szempontból. Ezek valódi kútfők a Kazinczy Ferencz
egyénisége fejlődésére, szerelmére, gyakorta változó eszményképeire.
De kútfők a török háborúnak egy részletére is. Oly ügyesen, annyi
humorral ír le egy-egy nagyobb eseményt, oly festőien, élénk phantasiával mondja el, a mennyi egy gyakorlott írónak is becsületére válnék.
Mindig híven leírja, a hol egyszer megfordul, s minden emberről egy kis
képet fest bátyja elé: hogyan nyer a paptól két éjjel nyolczvan aranyat,
hogyan hagyja ott kapitánya «híg konyháját*, hogy barátkozik össze az
iskolamesterrel, hogy küldik futárként egyik regimenttől a másikba s
mikép felel meg kötelességének, stb. etb. Néha egész hősi szellem szállja
meg s biztatja bátyját, hogy miatta nem lesz oka magát szégyelnie, mert
ő, ha alkalma lesz rá, kitesz magáért. Ez az erős önbizalom szinte cso
dálatos egy oly érzelgő ifjúnál, a ki bátyja egy-egy levelét megkönyezi s
máskor is nem egyszer könnyít magán sírással. De azért katona min
den ízében. Jól értesül mindenről, a mit a kormány czélba vesz, mert
Wartensleben generális különösen szereti s mindent elmond neki, a
miről magának tudomása van. Ez a kitüntetés, leereszkedés kissé elbizakodottá teszi, de az otthonhoz való meleg ragaszkodás, másfélül
pedig őszinte, romlatlan szíve, mely gyűlöli a nyegleséget, megőrzik
minden nagyobb félrecsapástól.
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állott szenvedésére, vitézségére s nagy nehezeo elért apróbb sikereire
részletes fölvilágosítással szolgálnak e levelek, a melyeknek hitelességét
nagyban emeli az a körülmény, hogy írójuk sűrűn megfordult az intéző
körökben. így, hogy caak pár példával igazoljuk ez állítást, mikor 1788.
febr. 9-én megkezdték a péterváradi törők sánozok ostromát, Kazinczy
László helyszíni szemlére volt kiküldve Péterváradra, s már útjában
hallotta — mint írja — tizenhét mérföldnyire a gradiskai ágyúk bömbölését. Bátyja előtt nem azzal akarja a saját bátorságukat, hősiességökét növelni, hogy az ellenséget gyávának tüntesse föl, hisz gyáva ellen
séget meggyőzni nem valami nagy hősiességre mutat: ellenkezőleg, el
van ragadtatva a törökök merész ellenállásától, derék magatartásától.
•Lelkem — írja e helyszíni szemle után — derekabb legényeket nem
gondolhatsz, mint a gradiskai törökök : ma már a negyedik napja, hogy
éjjel-nappal az golyóbis alatt, mint megannyi menykő alatt standhaft
vagynak. Minden ágyúikat öszvelőttük, én ma magam ott voltam és
láttam azt az erbármliche Wüsteneit. A kőfalak már le vannak
omolva, egyik ház a másik után ég a vorstadtokban, de a várban a
tüzet mindjárt eloltják. Dieses freye Volk tretet an die Bőmben und
löschet das Feuer bey dem erschrecklichen Sprung des Kugels. Más nem
zetség, lehetetlen, hogy ennyire menjen : Unsere Herren möchten Blut
und Gallé speuen, annyira boszankodnak. Magokat a casamatákba von
ták és onnan nevetik a mi menyköveinket.* Hűségesen tudósítja
yj
az elesettekről és megsebestíltekről. Lassankint hozzászokik a tábori élet
zajához és nyugtalanságához. Szeretne, ha bátyja is ott volna s átn
az éjjel-nappal szűnni nem tudó borzasztó tüzelést, a roppant táborsánczokat, a fáradhatatlan s félelmet nem ismerő Laudont, őt magát, mi-
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Mennyi érdekes anyag kínálkoznék még ezen fölül, a miről meg
kellene emlékeznünk. Szólhatnánk Kazinczy hivataláról, a közös iskolák
megalakítása ügyében követett tapintatos eljárásáról, ama törekvéséről,
hogy a fŐrangúakat, tehetős mágnásokat megnyerje az irodalomnak, a
német nyelv tanítása mellett a magyar oktatásra vonatkozó buzdításai
ról, bécsi látogatásairól, hol a műmlékek tanulmányozása foglalja el
minden idejét, stb., de így is hosszúra terjedő ismertetésünkkel végez
nünk kell. Különben is úgy hiszszük, e gyűjtemény valóságos kincses
bányája lesz a múltak szellemével foglalkozó Íróinknak, kik gyakran
és sikerrel fogják használhatni Kazinczy levelezésének e fölötte becses
adattárát.
Még csak a kiadásról kell egyet-mást elmondanunk. A mennyire
e kiadás hitelességét önmagában megállapíthatni, úgy hiszszük, a leg
lényegtelenebb sajátságokban is ragaszkodott a kiadó az eredetiekhez
annyira, hogy még az eredeti levél kifejezésbeli hibáit sem javította
ki. Nem vitatkozunk róla, vájjon a mostani felfogás szerint ez-e a leg
jobb módja az ily irodalmi adatok közlésének; de annyit látunk, hogy
Váczy a bizottság által megállapított elveket a legszigorúbban alkal
mazta. Épen ily hű maradt a bizottság elveihez a jegyzetek készítésében.
Nem mondjuk, hogy minden fel van világosítva e levelekben, a mit felvilágosittatni szerettünk volna (a kiadó maga mondja, hogy főleg a Kazinczyhoz intézett levelekben, különösen László leveleiben annyi és oly
szoros családi vonatkozás van, hogy azoknak földerítése ma már telje
sen lehetetlen): de azt jó lélekkel mondhatjuk, hogy a mi jegyzet egyegy levélhez tartozik, az a levélben előforduló ügyet a legtöbbször egé
szen fölvilágosítja. Váczy minden rendű forrást, nyomtatott és írott
emléket felhasznál, hogy adatait mennél szilárdabb alapra állítsa. E mun
kájában kitűnő emberek gyámolítják törekvését, — az egész bizottság
tagjai, a kik közűi az előszó Heinrich Gusztávot emeli ki különösebben,
mint a ki oly készségesen s oly jóakaratúlag működött közre szé
les irodalmi ismereteivel a kiadásnak mennél tökéletesebbé tételére.
Kétség kivűl a Kazinczy műveinek tudományos értékű kiadása neki igen
sokat köszönhet.
Nem hagyhatunk azonban szó nélkül egy oly körülményt, mely —
véleményünk szerint. — alig igazolható valamivel. Az előszó csak a
kiadás történetét mondja el röviden, de magáról a kötet tartalmáról
egy árva szóval sem emlékezik meg. Ha valaki, bizonyára Váczy van
hívatva, hogy minden egyes kötet tartalmáról némi tájékoztatást adjon
az előszóban. Legalább a ki az egész gyűjtemény tartalmáról tudomást
kiván szerezni: ott fölemlítve lásson mindent, s a mire épen különösen
szüksége van, kikereshesse. így kezünkbe veszszük a kötetet: de ha
végig nem olvassuk (pedig ilyen gyűjteményt nem igen szokás egy
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A kötet használhatóságát különben nagyon előmozdítja a hozzá*
csatolt betűrendes név- és tárgymutató, mely főleg a Kazinczyra vonat
kozó adatokat helyesen csoportosítja, megkönnyítvén ez által a Kazinczy
önálló műveinek kiadásával foglalkozók munkáját; továbbá a két tartalomjegyzék, melyek közűi az egyik az időrendi sorozatot tünteti föl, a
másik pedig a levélírók nevének kezdőbetűje szerint készült abc rend
ben ; ez utóbbi tartalomjegyzékben minden levélíró neve után oda vau
téve, hogy a hányadik számú levelet írta az illető.
A mondottak után felesleges szószaporítás volna, ha a kiadásnak
rendkivüli irodalomtörténeti jelentőségét újból hangsúlyoznék. Azért csu
pán elismerésünket ismételjük, úgy a m. t. A k a d é m i a , mint Váczy János
iránt, kik e vállalat megindításával és a ^nem könnyű feladatna^
kitűnő megoldásával őszinte hálára köteleztek le mindenkit, a ki nemzeti
múltunk iránt mélyebb érdeklődéssel viseltetik, — és csak azon kíván
ságnak adunk kifejezést, vajha a többi kötetek minél gyorsabb egymás*
utánban jutnának a nemzet kezébe.
Kjsg Antal

Ó-görög Olajág-ének.
Fölkeresők a jómódú embernek a házát,
A ki hatalmas egy úr, kimagasló, mindeha boldog.
Nyilj ki kapu, nyílj ki! Jön a b o l d o g s á g , jón a bőség,
Gazdagsággal együtt viruló öröm, igazi jókedv*
Áldás békesség: a korsó mind teli^lé^en,
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