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Kazinczy-konferencia Debrecenben

Kazinczy Ferenc születésének 250' év-
fordulója alkalmából 2009. október 15-

I'/ -én rendezett nagyszabású konferen-
ciát a Debreceni Egyetemen mÍíködő
akadémiai kutatóhely (DE-MTA Klasz-
szikus Magyar Irodalmi Textológiai
Kutatócsoport), az MTA lrodalomtudo-
mányi Intézete, a Balassi Íntézet Nemzeti
Évfordulók Titkársága és a Debreceni
Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúra-
tudományi Intézete. A Magyar Nyelv
Éve 2009 keretében megvalósított prog-
ramsorozat párbeszédet kívánt indítani a
Kazinczy korát vizsgáló diszciplínák
között, a rendezvény kapui azonban az
érdeklődő nagyközönség előtt is nyitva
álltak. A Kazinczy Ferenc és kora cím:Ú

jubileumi tudományos konferencia és

emlékünnepség az országos ünnepségso-
rozat kozponti eseménye volt' s számos
kísérő rendezvény színesítette a tudomá-
nyos előadásokat'

Kazinczy Ferenc mintegy féI évszá-
zadon át volt a hazai szellemi-kulturális
életet egyik meghatározó szereplője.
Munkássága számos területet fog át, így
kiválóan alkalmas a kuItúra sokrétűségé-
nek felmutatására. Közüggyé tette az
irodalrnat Magyarországon, jelentős részt
vállalt a magyar nyelvű színjátszás meg-
teremtésében. és az oktatásszervezésre is
nagy hatással volt.

A konferencia célja az adoÍt kort és az
életművet vizsgáló tudományágak közötti
párbeszód kialakítása és elmélyítése, az
egyÍittgondolkodás előrno zdítása voit. Az
előadók között jeles irodalomtudósok,
nyelvészek, művészettörténészek és tör-
ténészek sorakoztak föl. A jubileumi
konferencián vitaindító előadások, kere-
kasztal-beszé1getések és szekcióü1ések
keretében kerültek napirendre a nyelvi
egységesülés és modernizáció, a nyelv-
és stílusúiítás' a könyv- és műgyűjtés, a

kultúra és életmód, a nyílvánosságte-
remtés, az oktatásügy, a politikum' nem-
zet és identitás, a múfordítás' a korabeli
é1etmód, a képzőművészet szerepe a

nyelvújítás korszakában, valamint az
oktatásügy és a nemzeti identitás kérdés-
körei.

A háromnapos konferencia nyitónap-
ján elsőként a szervező testület elnöke, a

Debreceni Egyetem rektorhelyettese,
Debreczeni Atti1a kÖszöntötte a szép
számma] összegyűlt hallgatóságot (aki-
nek a hosszú munkafolyamat során leg-
főbb segítője Gönczi Mónika, a konfe-
rencia titkára volQ, majd Fésüs László, a

Debreceni Tudományegyetem rektora,
Pálinkás József, a Magyar Tudornányos
Akadémia elnöke, valamint Manherz
Károly, az oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium szakál1amtitkára köszöntötte
az egybegyúlteket. A rendezvény nyitó-
napjának plenáris ülésén a három fő
kutatási terület egy-egy elismert szakér-
tője: Bíró Ferenc, Gergely András és
Király Erzsébet tartott vitaindító elő-
adást, melyekről kerekas zta1-beszé|geté-
sek során tanácskoztak az előre felkért
résztvevők. A kerekasztal-beszélgetése-
ken nemcsak a főelőadások kerültek
terítékre, hanem a szekciókon elhangzott
előadások nóvumai is, melyeket a szek-
cióvezetők köZvetítettek' tolmácsoltak a

beszélgetés során.
Minden témához azonos tematikájú

szekció is csatlakozott, amelyben előre
bejelentett 20 perces előadások Íartására
nyílt lehetőség. A beérkezett előadások
szerteágazósága miatt az eredetileg elter-
vezettekhez képest újabb szekciók is
kialakításra kerültek. A Debreceni Egye-
tem Magyar Nyelvészeti Tanszékét Nyir-
kos István és Szikszainé Nagy Irma
képviselte. Utóbbi a köznyelvet, a szép-
irodalmi nyelvet és a népnyelvet összeve-
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tette előadásában, s leszögezte, hogy
Kaztnczyt - habár mindhárom nyelvvál-
tozatot jól ismerte -, a szépirodalom
foglalkoztatta, abban is leginkább alira, a

poézis. A Kaztnczyt' mint műfordítót
vizsgáló kutatók Demeter Júlia, az Eör
vos Loránd Tudományegyetem habilitált
főiskolai tanára két, Kazinczy által for-
dított Moliöre-darabról szólt, a szellemes
nyelvi megformáiás mellett a humort
emelve ki.

A jubileumi eseményen a korral és
KazinczyvaI foglalkozó olyan neves
kutatók előadásait hallgathatta a közön-
ség, mint Bíró Ferenc, Dávidházi Péter'
Margócsy István, Gyapay László, Barta
János vagy Hász-Fehér Katalin.

Némely szekció igazi ínyencségeket
tárt kozonsége elé. Ilyen volt pé]dául aZ

aZ előadásegyüttes, melyben Kaztn-
czynak a kerttel és a tánccal való kap-
csolati pontjait keresték az előadók a

szerző egyes műveiben. Barta János, a
Debreceni Egyetem professzora A Kazin-
czy c.salád birtokai Zemplén megyében. a
]8. század végén címmel tartott prezentá-
ciót, orbán Lász\ó bölcsészkutató (MTA
TKI - DE) Kaztnczy és szolgálólánya
bensőséges kapcsolatát elemezte a fenn-
maradt dokumentumok alapján. A szin-
tén debreceni italianista Madarász Imre
Kazinczy és Pellico börtönkrónikáinak
párhuzamaira mutatott rá' A Debreceni
Egyetem részéről előadást tartottak, illet-
ve tudományos beszélgetéseket koor-
dináltak még Bódi Katalin, Bodrogi
Ferenc Máté' Velkey Ferenc, Borbély
Szilárd, valamint a konferenciát szervező
Debreczeni Attila' Dobszay Tamás (Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem) a bör-
tönpszichológiához fordult segítségért'
mikor azt vizsgálta, hogy hogyan hatott
Kaztnczyra a szabadulás lélektana.

A konferenciát számos kísérő rendez-
vény színesítette, a nagyközönség fi-
gyelmét is felhívva Kazinczy és a nyelv-

újítás ügyére. Az esemény megrendezé-
sének időpon!ában jelent meg mintegy
háromezer oldal terjedelemben az író
teljes munkásságát átfogó, Kazinczy
Ferenc művei címu kritikai életmű-kiadás
első három kótete (Pályóm emlékezete,
Fordítósok Bessenyeitől Pyrkerig, Kül-
földi Jótszószín), ezekben Kazinczy Fe-
renc életmrivének számos, eddig kiadat-
lan alkotása iS megtalálható. Az eddig
ismeretlen művek feltárásán túl a kritikai
kiadás új megvilágításba helyezi az író
legismertebb, Pályóm emlékezete címú
önéletírását is. A könyvbemutatóval egy-
bekötött megnyitón a Svédországban é1ő

Kazinczy Ferenccel, az íz\és' és stílus-
újító egyenes ági 1eszármazottjával is
találkozhatott a közönség, aki egyébként
aktív résztvevőie volt a konferenciának, s

az előadások mellett a kiegészítő prog-
ramokat is érdeklődve fogadta.

A konferencia alkalmából nyílt meg a

Kauinczy és Debrecen című kiállítás is a

Debreceni E'gyetemi és Nemzeti Könyv-
tár, a Debreceni Irodalmi Múzeum és a
Református Kollégium Könyvtiirának
együttműködésében, aho| az eredeti kéz-
iratok, kotetek mellett megtekinthetőr,é
vált Kazinczy Ferenc vadászpuskája is.
A konferencia idejére korabeli irodalmi
szalon nyílt az egyetemen (berende-
zéséhez a Csokonai Színház nyűjtott
segítséget), ahol egy kellemes kávé vagy
tea mellett a korszakkal foglalkozó köny-
veket lapozgathatták és meg is vásárol-
hatták az érdeklődők, az előadások közti
szünetekben megpihenő résztvevők, vagy
az éppen arta1áró egyetemi polgárok.

Az egyetem előtti téren a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum Nyelvet öltünk! címú
autóbuszos mozgókiállítása várta a láto-
gatókat, melynek játékossága, interakti-
vttása az odensei Andersen-múZeuÍra
errrlékeztetheti a nézőt, illetve inkább a

játszőt, hiszen a buszban található mú-
zeum nem a hagyományos muzeológus
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személetével készült' netrl a nyelvújítás
korát mutatja be eredeti dokumentumok-
kal, hanern a ma embere számára is iz-
galmassá teszi azt', gondolkodásra, önálló
véleményalkotásra, kreativitásra ösztö-

nöz, külónféle feladatokat ad, kérdéseket

szőgez az affajárónak, pl.: ,,veszélyezte-
tett-e a nyelv?'', vagy ,,győzott_e a nyelv-

újítás?'' A kiállítást készítő muzeológu-
sok munkájuk során a tudományos ered-

ményeket a játékkal és szórakozással
otvözték, az írott és beszélt nyelv viszo-
nyának bemutatására a levelezést vá-

lasztották tengelyül. Az előkerülő témák_

hoz egy vagy több multimédiás rész is
tafiozott, de a buszon kalandozók megte-

kinthették a magyar nyelvjárástérképet'
és meg is hallgathatták, hogy aZ egyes

nyelvterületeken hogyan ejtenek ki egy-

egy kifejezést. Külön érdekességgel

szolgáltak a találós kérdések, valamint a

székely nyelvlecke is. A kezdeményezés
Magyarországon még újszerűnek tűnhet,

ám a nyugat-európai múzeumokban már
jó ideje él és múzeumokat tart fenn ez a

szemlélet; bizalommal várjuk a folytatást
Magyarországon isI

A Debreceni Csokonai Színház kü-
lönleges színművel készült a jubileumi
eseményre: a Dea Debrecen: Kazinczy é,s

Csokonai című dokumentumjátékot mu-

tatta be a társulat, az előadás irodalmi
konzulense Borbély Szilárd volt. Az
előadás a nagyközönség számára ta|án

,,nehéz" témát o]dotta föl humorral, tette

azt érdekessé és közérthetővé' Az érdek-

lődők a Csokonai Színházban tekinthetik
meg a közben teljesen elkészült darabot.

A kísérőesemények sorában em]ít-

hetiük még a Poroszlay Éva által rende-

zett- koreografált 18. századi táncjelene-

Íet Páris ítélete címen, mellyel a Med-
gyessy Ferenc Gimnázium tánctagozatos

növedékei méltán kápráztatták el a kon-
ferencia második estjén a rektori foga_

dásr a érkező résztvevőket.
A háromnapos, nagy érdeklődésre

számot tartő egyetemi tanácskozáson

elhangzó beszámolók a klasszikus ma-

gyar irodalom kutatásának legfontosabb
kérdéseit vetették fel. Szó volt a 18' szá-

zadban tudatosan kirobbantott nyelv-

újítási harcokról, azok utőé|etéróI, az

idegen nyelvű szövegek fordításának
problematikájáró1 és a medialitásról is. A
kerekasztal-beszélgetéseken a kutatók
olyan kérdésekre is keresték a választ,
mint hogy mi a nyelvújítás, hogyan lehet

ma értelmezni, mennyire volt éles a
nyelvújítás és az azt megelóző időszak
közti váltás. A konferencia kulcsszava a

kultúra, ezen keresztül érthetjük meg az

előadásokat is.
Az egyetemeken kívül múzeumok

(Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Nem_

zett Ga\érta, a Magyar Nyelv Múzeuma,
Debreceni Irodalmi Múzeum), könyvtá-
rak (országos Széchenyi Könyvtár, Deb_

receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár) is képviseltették magukat,

színesítve ezzel a rendezvény program-
jait. A közeljövőben fog megjelenni a

konferencián elhangzott előadások gyűj-

teménye, melyet azok is érdeklődve
lapozgathatnak, akik sajnos nem lehettek
jelen ezen jubileumi eseményen.

Fütyü Klára Ibolya


