
sacerdotis, veniam ab eo petierit, et indulgeri sibi enixius postulaverit, id quod Martinovics 
cum reliquis quoque tribus egit, omnes deprecatus, venia petita. Terror justus invasit utramque 
urbem nostram. Nullus jam hie adest Latomus. Quamdiu? Superi norunt: utinam sempiternum ! 
Praeter hos quinque tredeeim circiter sunt, in quos Septem Viratus mortis sententiam pronun-
ciavit, quos inter continetur etiam Szullyovszky, et Kazinczy Franciscus, sive senior. De his 
variae sunt variorum sententiae. Quidam ajunt, nemini dandam esse vitae gratiam. Alii affir-
mant, tres vel summum quatvor de his esse supplicio extremo afficiendos, caeteros non item. 
Nonnulli autumant, omnibus vitam esse donandam, et ordinariam in temporaneam esse com-
mutandam. Horum omnium sententiae, ut audio, nondum sunt suae Majestati submissa; 
expeetat Septem Viratus, ut causae hae criminales, omnes finem aeeipiant, et tum una omnes 
expediantur. Mak Ex-Paulinis in Septem-Viratu ad duos annos carceris damnatus est, pure 
propterea, quod de Versegio seiverit, et non eum detulerit, licet ipse de societate eorum prorsus 
non esset. Abaffiana causa nondum est finita. 

His tristibus, scitu tarnen fors necessariis, gratificari Excellentiae Vestrae praesumo, 
in profundissima veneratione sacram dexteram exosculatus, jugi eultu persevero ejusdem 

Excellentiae Vestrae indignissimus Cappellanus 
et Clientum minimus 

Pest 21-a Maji P. Basilius Alexovics 
1795. mp. 

Futaky István 
(Göttinga) 

KAZINCZY, RUMY ÉS A GÖTTINGAI TUDÓS TÁRSASÁG 

A magyar szellemi élet és az 1737-ben alapított göttingai egyetem sokrétű, s különösen 
a Georgia Augusta fennállásának első évszázadában igen élénk kapcsolatáról összefoglaló 
nagy munkát írni még senki sem vállalkozott. Legutóbb Borzsák István emlékeztetett erre a 
még elvégzendő fontos feladatra s járult hozzá könyvében1 sok adattal a leendő műhöz. De 
korai is lenne még egy teljesség igényével föllépő tanulmányt2 megkísérelni addig, amíg nyil
vánvalóan fontos részkutatások elvégezetlenek. Ezek közé tartozik a kapcsolat göttingai 
emlékeinek föltárása. Jelen közlemény éppen ebben az irányban kívánja megtenni az első lé
pést. Göttingeni levéltárakban végzett, egyelőre inkább szúrópróba jellegű kutatásaim is már 
több magyar vonatkozású emléket tártak föl, amelyek közül kettőt, a Kazinczyhoz fűződőket, 
az alábbiakban ismertetni szeretném. Mindkét emléket a göttingeni Tudományos Akadémia 
(Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), a Königliche Sozietät der Wissenschaften utód
jának levéltára őrzi. 

Az első (Scient 101 jelzettel) Kazinczy Schlözerhez, kora neves történettudósához inté
zett levele. A levelet másolatból már eddig is ismertük (KL VI, 327 k.). Kazinczy ugyanis a 
Rumy Károly Györgyhöz 1809. április 16-án intézett levelében, minden valószínűség szerint 
házi másolatából, közölte német ajkú barátjával a Schlözernek ugyanazon év február 25-én 
írt levele szövegét (s az arra kapott választ is) 'tanulság okából'. A másolat másolata és az ere
deti között azonban olyan sok az eltérés, hogy utóbbi közlése mindenképpen indokolt. íme 
a szöveg: 

Hochwohlgeborener Ritter, hochzuverehrender Herr Hofrath, 
Einer Ihrer dankbarsten Zöglinge, Prof. Dan. Nitsch, zu Sáros-Patak, (gest. den 28st 

May 1808.) hinterließ ein Werk unter dem Titel: Abhandlung über die Osteolithen, nach einer 
neuen Theorie der Erde und der Erdkatastrophe, und der Vollstrecker seines letzten Willens 
beehrte mich mit dem Zutrauen, Nitsch's eigenhändiges, zum Druck bestimmtes Ms. vor 
einigen Wochen in meine Hände abzulegen. Die Abhandlung ist dreyßig Bogen stark, und ist 

1 BORZSÁK ISTVÁN: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955. 
• DÜMMERTH DEZSŐ hasznos, rövid összefoglalása: Oöttinga és a magyar szellemi élet (FK 1961. 351 — 

373., különlenyomatként is mint A budapesti egyetemi könyvtár kiadványai 15. sz.) természetesen nem pótol
hatja ezt a hiányt. 
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der Kön. Societas in Göttingen zugeeignet. Den Vf. quälte noch auf seinem Krankenlager der 
Gedanke, daß das Werk ungedruckt bleiben könnte, und er hat wenige Stunden vor seinem 
Ende ein Empfehlungs Schreiben an Sie mein Herr Hofrath, einem der Anwesenden in die Feder 
dictirt, das ich mit dem Exemplar übernahm; aus welchem aber, theils weil bey dem Sterbenden 
Geist und Organe dahinschwanden, theils weil der Schreiber mit der Sprache nicht viel, mit 
dem Gegenstande gar nicht bekannt war, fast gar kein Sinn herauszubringen ist. Ich gebe mir 
die Ehre, Sie mein Herr Hofrath, von diesem Ereigniße zu unterrichten, und zeige zugleich 
an, daß das Werk gewiß gedruckt werden soll. Würde mich aber unsere Censur an dem Vorsatz 
hindern wollen, welches wegen einigen Hypothesen, in denen Nitsch von der Meinung der 
Theologen sich enthfernt hatte, wohl zu befürchten ist, oder sollte sie mir auch nur einige Verän
derungen aufdringen wollen, so werde ich eine getreue Abschrift der Abhandlung für die Biblio
thek zu Göttingen Ihnen mein Herr Hofrath einsenden. Auch sollen auf den befürchteten Fall 
Copieen davon sowohl in unserer Nationale Bibliothek, als auch in der des hochwerehrten 
Kanzlers von Siebenbürgen, Gr. Samuel Teleki, Excell., zu Maros-Vásárhely, und der des Sohns 
seines Neffen, des Gr. Ladislaus Teleki zu Pesth, abgelegt werden. So wird das Werk wenigstens 
für einige Köpfe gerettet, und die Manen des Verstorbenen sind beruhigt. 

Nehmen sie mein Herr Hofrath, diese Anzeige zugleich als das Merkmal meiner innigen 
Verehrung und des Danks für die Wohlthat, auch auf die Geschichte meines Vaterlandes sehr 
viel Licht verbreitet, auch auf uns gewirkt zu haben, gütig an. Es war mein lang genährter 
Wunsch dieses Ihnen sagen zu können; und mich freut es, daß dieses Geschäft mir Gelegenheit 
gab, ihn endlich erfüllt zu sehen. 

Ich schließe das Umschlagsblatt von einem Zeitungsstück aus dem Grunde bey, weil 
mein ungrischer und ungrischklingender Familien-Name für Sie, einen Nicht-Unger, daran 
leserlicher seyn muß, als er es geschrieben ist. 

Ich verharre mit wahrer Verehrung 
Mein Herr Hofrath 

Ihr unterthänigster Diener: 
Franz v. Kazinczy. 

Széphalom, Gegend von Tokaj, 
d. 25. Febr. 1809. 

Az eltérések nagyobb része helyesírási és stilisztikai jellegű. Az utóbbiaknál több esetben 
föltűnik a másolatbeli szövegváltozat választékosabb, 'hatásosabb' fogalmazása (az eredetiben 
pl.: „Den Vf. quälte noch auf seinem Krankenlager der Gedanke . . . " , a másolatban már: 
»Den Sterbenden quälte noch in seinen letzten Augenblicken der Gedanke . . . " ) , ami annál is 
inkább föltűnő, mivel levelében Kazinczy aztán a következőt kéri Rumytól: »Sagen Sie mir 
alles das, was in Ihnen bey der Lesung dieser zwey Briefe einfallen wird, und belehren Sie 
mich über alles was nicht gut geschrieben war" (KL VI, 329). Sőt már levele első két monda
tában erről beszél: »Ich setze Ihnen hier eine Abschrift meines an Schlözern geschriebenen 
Briefes mit der heute erhaltenen Antwort theils zur Notiz, theils zur Belehrung, wenn ich in mei
nem Brief an Schi etwas unrecht geschrieben hätte. Freilich ist das schon zu spät: aber es soll mir 
zur Leitung dienen, wenn ich wieder an jemand im Ausland schreiben werde« (KL VI, 327). Ha 
a Rumynak szánt másolatnál mégsem törekedett szöveghűségre Kazinczy, annak csak az lehet 
a magyarázata, hogy nem annyira esetleges nyelvbotlásaiban, mint inkább a levelében elkö
vetni vélt taktikai hibákban sejtette Schlözer csalódást keltő, ti. Nitsch műve göttingai 
kinyomtatását lehetetlennek nyilvánító válaszának okát, s Rumytól, a göttingai mentalitás jó 
ismerőjétől, elsősorban e tekintetben remélt fölvilágosítást. A már említett körülmény, hogy 
Kazinczy Rumyval nem csupán egy pontatlanul lemásolt, hanem egy méghozzá több helyen 
'megszépített' levélszöveget ismertetett, ezzel mintegy 'kihúzva a talajt' Rumy nyelvi-stilisz
tikai nyesegető munkája alól, csak erősíti a fenti föltételezés valószínűségét. Ügy látszik azon
ban, hogy — a mit sem sejtő — Rumy csupán szó szerint fogta föl Kazinczy kérését. Ezt sej
teti legalábbis a költő válasza Rumy megjegyzéseire: »Ich bedauere sehr, dass ich den Concept 
an Schlözer Ihnen nicht früher mitgetheilt habe. Nun ist es zu spät. Aber Ihre Correcturen 
sollen mir für die Zukunft dienen . . . " (KL VI, 357 k.). A 'javítások' csak nyelvi természetűek 
lehettek (Rumy levelét — mint sajnálatos módon a legtöbbet — nem ismerjük), s így nem 
elégíthették ki Kazinczyt. 

A helyesírási-stilisztikai eltéréseken kívül az eredeti levél valamivel hosszabb is a 
másolatnál. Eltekintve néhány, Kazinczy szemében valószínűleg fölösleges szó, ill. mellékmon
dat elhagyásától (az eredeti »Empfehlungs Schreiben« kifejezését pl. »Schreiben«-re egyszerű
sítette; az ezt követő »das ich mit dem Exemplar übernahm« mellékmondatot kihagyta), 
figyelmet érdemel az, hogy egy Nitsch művére vonatkozó s a közismerten szabadgondolkodó 
Schlözer számára minden bizonnyal perdöntőén fontosnak vélt közlést is kihagyott Kazinczy 
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a másolatból: Az elhunyt szerző több hipotézisében eltávolodott a teológusok véleményétől, 
ezért félős, hogy a cenzúra a mű kinyomtatását meg fogja akadályozni. A Rumynak szánt 
változat megfelelő helyén csupán általánosságban van szó a cenzúra esetleges akadékoskodásá
ról. Miért? Kazinczy föltehetően tapintatból hallgatta el érvét Rumy előtt, aki épp röviddel 
azelőtt lett maga is — addigi tanárkodás után — gyakorló teológus,3 elvállalván a szomolnoki 
német-evangélikus lelkészséget. 

Kazinczy levelében végül egy bizonyos újságlappal kapcsolatos mondat két változata 
tűnhet föl az olvasónak, aki nem fojthatja majd el mosolyát, hiszen a két mondat összehasonlí
tása a költő kegyes csalását hozza napvilágra. A másolat találékonyan 'átfésült' mondatából 
Rumy csupán annyit tudott meg, hogy a széphalmi levelező valamiféle magyar újságlapot 
küldött el Schlözernek levele mellékletében. Az eredeti mondat árulja csak el, hogy azon 
a lapon nem másról, mint magáról Kazinczyról esik szó, s ezt ő — úgy látszik — jobbnak látta 
eltitkolni, utólag restellvén hiúság-sugallta tettét. 

A másik emlék Rumy Heyne professzorhoz, a Sozietät akkori titkárához intézett levele, 
Scient 38,2 jelzet alatt. Mint ismeretes, a világhírű filológussal, volt tanárával Rumy jó viszony
ban volt, s gyakran élvezte annak támogatását. Most is több kéréssel fordul hozzá: 

Oedenburg in Ungarn den 30 December 
1811 

Hochwohlgeborener Herr, 
Hochgeehrter Herr Professor! 

Ich habe die Ehre, in der Beylage der königlichen Societät der Wissenschaften eine 
Abhandlung über den Charakter der magyarischen oder ungarischen Sprache zu übersenden. 
Es wird mich sehr freuen, wenn Ew. Hochwohlgeboren die Abhandlung entweder ganz oder 
im Auszuge in die Göttingischen gelehrten Anzeigen aufnehmen und mir ein Exemplar des 
Abdrucks übermachen werden. Zum Vorlesen der Abhandlung in einer Sitzung der Societät 
dürfte vorzüglich Herr Professor Bouterwek geeignet seyn, der, wie ich weiß, mit dem Studium 
der ungarischen Sprache sich einige Zeit beschäftigt hat. 

Ich nehme mir die Freyheit, Ew. Hochwohlgeboren zur Aufnahme unter die corres-
pondirenden Mitglieder der königl. Societät der Wissenschaften, Herrn Franz von Kazinczy, 
Gutsbesitzer zu Széphalom und Beysitzer der Gerichtstafel des Zempliner Comitats vorzuschla
gen und zu empfehlen. Er ist der glücklichste Dichter Ungarns is ungarischer Sprache, und in 
der classischen alten Philiologie, in der ungarischen Sprachkunde und vaterländischen Ge
schichte gut bewandert. Er hat unter anderm gelungene Übersetzungen von Gesners Idyllen, 
Klopstocks Messias, Göthe's Iphigenie und Stella, Ossians Gesängen, Rochefoucaulds pensées, 
Marmontels contes moraux verfaßt, treffliche Original = Poesieen in ungarischer Sprache im 
Druck herausgegeben, durch seine Magyar Régiségekés Ritkaságok (ungarische Alterthümer 
und Seltenheiten, Pesth 1808) die ungarische Literaturgeschichte bereichert, und arbeitet 
jetzt an einer ungarischen Übersetzung von Sallust. Er würde gewiß der Aufnahme in die 
Societät sich würdig beweisen. Das Aufnahme-Diplom könnte Ew. Hochwohlgeboren mir zur 
weiteren Beförderung zusenden. 

Im künftigen Jahre werde ich Monumenta Hungarica Sermone Hungarico exarata im 
Druck herausgeben. 

Ich erbiete mich Ew. Hochwohlgeboren und der königl. Societät, für die Göttingischen 
gelehrten Anzeigen Beurtheilungen neuer in Ungarn erschienener Werke, namentlich in ungari
scher Sprache, zu verfassen. Haben Ew. Hochwohlgeboren die Güte, mir hierüber Ihre Meinung 
zu eröfnen und mich mit den Bedingungen der Mitarbeitung an den Göttingischen gelehrten 
Anzeigen bekannt zu machen. 

Für die Übersendung des Abdrucks meines Aufsatzes über die Mineralien bey Schmöl-
nitz und Iglo, und der vortheilhaften Recension meines geographisch-statistischen Wörter
buchs des österreichischen Kaiserstaats, im Januar der Göttingischen gelehrten Anzeigen, 
danke ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst. 

Zu Ende des vorigen Jahres bin ich an dem hiesigen Gymnasium von der Professur der 
Philologie zur Professur der Philosophie und geschichte befördert worden. Dadurch bin ich 
aber der Philologie nicht ganz entzogen. Ich commentiere in Privatstunden einer ausgewählten 
Zahl der reiferen Zöglinge über Horazens Oden und Episteln, Tibulls Elegien, Pindars Sieges
gesänge, Lucians Dialogen, die Genesis und die Psalmen, und über sie im Übersetzen und 

3 Rumy öt göttingai szemeszteréből négyen át a teológiai karon beiratkozott hallgató volt. Vö.: 
KEPP MÁRIA: Rumy Károly György Göttingában. Bp. 1938. 19. 
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Interpretiren. Das Finanzpatent vom 20 Februar hat auch für das Oedenburger Gymnasium 
den nachtheiligsten Einfluß gehabt. Der Patronat sah sich genöthigt, wegen des verminderten 
Gymnasial —Fonds die Gehalte der Professoren auf den fünften Theil herabzusetzen. So ist 
mein Gehalt von 900 Gulden auf 180 Gulden herabgesetzt worden, wovon ich nun freylich nicht 
subsistiren kann. Ich befürchte, daß ich mich in kurzem zur Annahme einer einträglicheren 
Predigerstelle werde genöthigt sehen und so dem Schultstande wieder werde entzogen werden. 

Die Aussichten auf einen neuen Krieg mit Rußland, der unvermeidlich seyn soll, sind 
für Ungarn sehr beunruhigend. 

Ich wünsche Ew. Hochwohlgeboren einen glücklichen Jahresweschsel, und ein heiteres 
ungetrübtes Alter, empfehle mich Ihrem fernerem Wohlwollen, und beharre mit der vollkom
mensten Hochtachtung 

Ew. Hochwohlgeboren 
gehorsamster* Diener 

Karl Georg Rumi, 
Professor der Philosophie und Geschichte 

zu Oedenburg in Ungarn. 

A levél létezéséről s tartalma lényeges pontjairól Heyne Kepp Mária által leközölt, 18121 
január 7-éről keltezett válaszából volt eddig tudomásunk.4 A göttingai levéltárban a lévé* 
mellett Rumy kiadatlanul maradt értekezését is megtaláltam. Címe: Über den Charakter der 
magyarischen (ungarischen) Sprache.5 A levélváltás történetével Kepp és Borzsák foglalkozott. 
Heyne válasza alapján mindkettő helyesen következtetett — mint a fönti levél bizonyítja — 
arra, hogy a Rumy által a göttingai Sozietät tagságára ajánlott magyar költő Kazinczy (Kepp 
i. m. 56. Borzsák i. m. 167). Borzsák aztán így ír: „Rumy természetesen értesítette Kazinczyt 
az eredményről, és Kazinczy 1812. máj. 15-én már válaszol is neki. Nagyon megütközött Heyne 
írásán . . . A mellőztetés bizonyára nagyon rosszul esett a hiúságtól nem éppen mentes Kazinczy
nak" (i. m. 167). Sokkal valószínűbbnek tartom azonban, hogy Kazinczy Heyne levelével 
kapcsolatos bíráló megjegyzései kizárólag a magyar irodalommal s nyelvvel szemben megnyil
vánuló közömbösségre vonatkoznak, s meghiúsult saját Sozietät^beli tagságára már csak azért 
sem, mivel Kazinczynak nem is volt tudomása arról, milyen javaslatot tett Rumy Heynének. 
Rumy minden bizonnyal — mindkettőjük gyakorlata szerint — csak kivonatosan közölte 
Kazinczyval Heyne levelét, s abból a költőre vonatkozó sorokat elhagyta. Már Kazinczy vála
szának néhány fordulata is (pl.: „da der Brief aus Heyne's Feder floss, er unmöglich ohne Sinn 
seyn kann, freylich sind wir davon sehr entfernt, dass unsere Literatur sich mit der eines 
g l ü c k l i c h e r e n Volkes messen könne . . ." [KL IX, 464]) valószínűsíti a fönti hipotézist, 
de még inkább Rumy itt közölt levelének arról szóló mondata (amelyet eszerint Borzsák nem 
ismerhetett), hogy Kazinczy tagsági okmányát Heyne neki, s ne a költőnek közvetlenül küldje 
el, ő, Rumy, majd továbbítani fogja azt. Valószínűnek látszik tehát, hogy Rumy a göttingai 
tagsággal mint meglepetéssel szerette volna megörvendeztetni levelező társát. 

A levél néhány utalása végezetül a napóleoni háborúk feszültséggel teli idejére s Rumy 
hányatott életének Sopronban sem szerencsésebb szakaszára emlékezteti az olvasót. A fenti 
levéllel minden valószínűség szerint Rumy utolsó, Heynéhez intézett írását ismertük meg. A 
göttingai tudós 1812 júliusában meghalt. 

Urbán Aladár 

AZ 1848-AS SAJTÓ TÖRTÉNETÉHEZ 
Okmányok és adatok 

A cenzor nélkül kinyomtatott tizenkét pont első követelése: a sajtószabadság — a kor
társak nem kis felháborodására — a szigorú 1848: XVIII. törvénycikkben realizálódott. A sajtó
törvény igen magas anyagi biztosítékot követelt nemcsak a politikai lapok kiadóitól, de a 
nyomdák tulajdonosaitól is.1 Ezzel az aggályos szigorral (amelyet a pozsonyi országgyűlés, 
a fővárosi radikálisok tiltakozására, felére mérsékelt) a kormány útját szegte, hogy széles 
közvéleményt képviselő, vagyoni feltételektől nem korlátozott, napisajtó alakuljon ki. 

4 K E P P MÁRIA: i. m. Heyne szóban forgó levele az 59. lapon. 
5 Rumy értekezését más helyen fogom közzétenni. 
1 Naponta megjelenő lapok 10 ezer, egyéb időszaki lapok, amelyeknek tar talma „akár részben, akár 

egészen politikai tárgyak körül forog", 5 ezer forint, fővárosi nyomdák 4 ezer, vidéki nyomdák 2 ezer forint 
kauciót kellett, hogy letétbe helyezzenek. (1848: XVIII . te. 30. és 37. §§.) 
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