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Nemzedéki emlékezet és kulturális identitás Kis János superintendens Emlékezései 

életéből című művében 

 

Kis János (1770−1846) költő, író, evangélikus superintendens, Festetics Ignác 

egyik jobbágyának a fia, aki megnemesedett, táblabíró, majd királyi tanácsos, az Akadémia 

választott tagja, a Kisfaludy Társaság tagja lett. „Himfivel és Berzsenyi barátjával, azt a 

tetőt érte-el, melly Íróink által meghágva mind-eddig nem vala”1 – olvashatjuk versei 

Kazinczy-féle kiadásának előbeszédében, melyet maga a széphalmi mester írt. Már 

életében fokozatosan megváltozott a helye az irodalomtörténeti narratívában, a Kazinczy-

féle irodalmi ízlésirány átértékelődésével. Akik életét és rendkívül szerteágazó 

munkásságát a maga teljességében próbálták vizsgálni, elismerték emberi nagyságát, 

bemutatták irodalomszemléletének fő vonásait: az „utile et dulce” jegyében hasznosította 

tehetségét és tudását, mindig a jelenre függesztve szemét. Feltűnő viszont, hogy szinte 

valamennyi tanulmányozója megemlítette, hogy Kis „csekély tehetségű” és „szinte teljesen 

önállótlan”, „nem eredeti író”, és mindenek előtt „szerény”. A recepciókörképet összevetve 

az író által az Emlékezések2 első és második közleményében olvasható saját magáról 

alkotott véleményével egyértelművé válik, hogy ez utóbbi köszön vissza a 

tanulmányokban. Volt olyan tanulmányíró, aki hozzá is tette, hogy fentieket Kis mondta 

magáról. Feltűnő továbbá, hogy Kis János munkásságát ennek ellenére valamennyi 

tanulmányozója érdemesnek tartotta a vizsgálatra, vagyis észre sem vették, hogy 

ellentmondásba keveredtek. A recepciókörkép segítségével közelítve a Kis János-i 

életműhöz körvonalazhatóvá vált az Emlékezések keletkezéstörténete, ezáltal az 

Emlékezések mint értéket közvetítő mű vizsgálata, és nem utolsósorban Kazinczy Kis 

János kanonizációjával egyidejűen lefolytatott önauktorizációs tevékenységének feltárására 

is a kortárs recepció részeként. 

Az Emlékezéseket már többen feldolgozták a szerző történetére összpontosítva, 

értékelve munkásságát,3 keresve az újraértékelés lehetőségét. A recepció ezen kívül néhány 

új kutatási lehetőségre is felhívta a figyelmet. Németh Zoltán éppen Kis szavainak 

ismertetésével ad új útmutatást a költő irodalmi szerepének megítéléséhez. „[...]Azok 

                                                
1 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, V. 
2 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, 
professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1845 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 
 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. A továbbiakban Emlékezések, 
Emlékezései. 
3 Többen feldolgozták, pl.: Toldy Ferenc, Németh Zoltán, Horváth János 



2 

 

fognak emlékezni Kisre, akik „a magyar literatura kicsiny patakjának eredetét nyomozni 

érdemesnek tartják.” […].”4 Fried István egy új kanonizációs elv felé tekint: „A magyar 

klasszicizmus változatainak pontos feltérképezése folyamatban van. Szauder József 

kutatásai óta tisztábban látjuk, hogy a felvilágosodás eszméitől áthatott irodalmunk 

alapvető stílusa a klasszicizmus, s ennek változatai az egyes költői művekben 

realizálódnak.”5 Megállapítja, hogy Kis János életműve külön ösvényt jelentett a 

klasszicizmus világában. Alacsony sorból emelkedett fel, megmaradt egyszerű embernek. 

Sajátos helyzetében gyökerező szemszögből világította meg a hazafiság, az emberi 

helytállás, az életmód, a tudás kérdését. Szerényen, csendesen, de mégis észrevehető 

különállással volt jelen korában […], líránk−fordításunk történetében olyan új − bármily 

halvány − árnyalatot képviselt, mely az összképet finoman – ha alig láthatóan is – 

színezi.”6 A Margócsy József szerkesztette főiskolai jegyzetben Kis János neve Kazinczyé 

mellett jelenik meg. Alakjukhoz kapcsolódik a magyar klasszicizmus felvirágzása: „[...] Az 

1795-től 1825-ig tartó időszak a felvilágosodástól a romantikáig terjedő időszaka 

irodalmunknak; erre a korszakra tehető az irodalmi és nyelvi törekvések megújulása 

(szorosabban véve a nyelvújítási harcok és a magyar nyelv megújhodásának korszaka), a 

klasszicista irodalom felvirágzása (Kazinczy, Kis)[...]”7  

Szakdolgozatomban Kis János irodalomszemléletével foglalkozva hangsúlyos 

szerepet játszott Emlékezéseinek Lejeune-i értelemben vett vizsgálata, melynek elvégzése 

után erősödött meg bennem, hogy érdemes Kis János munkásságával kapcsolatban tovább 

kutatni. A nemzetközi irodalomkutatásban az önéletírás klasszikus alkotásainak 

újraértelmezései évtizedek óta hatékony irányzatot képviselnek, tekintettel arra, hogy a 

szövegek újraolvasását szükségessé tette a kortárs irodalmi környezet megváltozása. 

Lényeges változás mindenek előtt a szövegnek magának a felértékelődése, melynek során 

maga a szöveg lesz a jelentésképződés helye. Ennek eredményeire támaszkodva dolgozom 

fel Kis János Emlékezéseit, vagyis olyan műnek tekintem, mint amely arra készült, hogy 

„[…] közvetítsen […] egy értékvilágot, a világ iránti sajátos nyitottságot, ismeretlen 

tapasztalatokat. […]”8 Ez teszi különösen fontossá az irodalomtörténész számára az 

Emlékezések vizsgálatát. Miért fontos ez? Egyrészt azért, mert a „szerény” stb. jelzőkkel 

illetett Kis János saját elhatározásából írja meg művét, legalábbis erre utal Emlékezései 

                                                
4 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 82. 
5 FRIED István, Kis János klasszicizmusa, Soproni Szemle, 1974, 4, 345. 
6 V.ö., FRIED, 1974, 350-52. 
7 Az irodalom története a kezdetektől, szerk. MARGÓCSY József, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 337. 
8 V.ö., Philippe LEJEUNE, Az önéletírás meghatározása, Helikon, 2002, 3. sz., 272-285. 



3 

 

bevezetője, amelynek igazolása disszertációm egyik eredménye. Már pedig a „bölcs 

rejtezés”9 elvét valló íróra nem jellemző ez a gesztus, ő szerényen meghúzódna, de 

mégsem ez a helyzet. Kis János megszólal. Megkerülhetetlenné válik a kérdés: Miért írta 

meg az idős Kis János Emlékezéseit? Emlékezései-t, amelyet a korral foglalkozó munkák 

azóta is forrásként tekintettek/tekintenek a Kazinczy-levelezés10 mellett, amelynek Kis 

János ugyancsak egyik fontos szereplője, és amely révén csaknem valamennyi, a korával 

foglalkozó irodalomtörténeti vagy művelődéstörténeti munkában is 

hivatkoztak/hivatkoznak rá.11 Jan Assmannak a közelmúltra vonatkozó emlékezettel 

kapcsolatos megállapításait is felhasználva egy lehetséges válasz fogalmazható meg az 

Emlékezések Második Közleményében a Harmadik rész. Tanácsadóim és segítő jóbarátim 

az írói pályán című fejezetben közölt portrék segítségével:12 Kis János szuperintendens 

nemzedéki emlékezet hordozóként olyan törekvések emlékezetének birtokában van, 

amelyekkel vele osztozó kortársai már nem élnek. A nemzedéki emlékezet pedig 

„történetileg tapad” a hordozó csoporthoz, „az idők során keletkezik és idővel – 

pontosabban hordozóival − elenyészik, vagyis ha megtestesítői kihalnak újabb nemzedéki 

emlékezetnek adja át a helyét. Kis János szembesül ezzel a ténnyel, és ezért tanúságot tesz, 

de nem a teljesség igényével, azon törekvésekről, hatásokról, melyek meghatározó szerepet 

játszottak életében, pályafutásában, az utókorra hagyva barátai, így Kazinczy általa 

megalkotott portréját is.  

Kísérletemben célom tehát nem pusztán a szerzői intenciók szerinti olvasása a 

szövegnek, hiszen ezt már megtették/megteszik sokan mások, akik megírták az író 

életrajzát beleépítve az önéletírásban rögzített ismereteket, vagy ezeket történeti adalékként 

használják. Arra törekszem, hogy a szöveg megformáltságára figyelve, kiaknázzam annak 

intertextuális intermediális utalási lehetőségeit. Kis János Emlékezéseiben írtakat tehát Jan 

Assmann elmélete jegyében úgy tekintem, mint az író által a jövőnek küldött és fontosnak 

tartott üzenetet.  

Ahhoz azonban, hogy kibonthassam, mit akar közvetíteni Kis János Emlékezéseiben 

                                                
9 KIS János Bölcs rejtezés című versére utal a cím. – KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Harmadik 
kötet. Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, 62. 
10 KAZINCZY FERENC levelezése, I-XXI, szerk. VÁCZY János, Bp, 1890-1911; XXII, szerk. HARSÁNYI István, 
Bp, 1927; XXIII, szerk. BERLÁSZ Jenő, BUSA Margit, CS. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP Géza, Bp, 1960, (a 
továbbiakban Kazlev, illetve Levelezés). 
11Pl.: Borzsák István Budai Ézsaiásról írt monográfiája, valamint Kosáry Domokos is 
Művelődéstörténetében, amikor Gömöry Dávidról szolgáltat adatokat, de a legújabb munkáknál is pl.: 
Dávidházi Péter, S. Varga Pál. 
12Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., 
Atlantisz, 2004. 



4 

 

figyelembe kell vegyem azt az álláspontot, miszerint az önéletírás szerződéses műfaj, tehát 

a szerző által az olvasónak javasolt kifejtett vagy kifejtetlen szerződés elemzésén alapul a 

mű a közzététel átfogó szintjén. Továbbá azt is, hogy az önéletírás horizontja 

tradicionálisan az őszinteség (igazság), a valósághűség (referencialitás) és az áttetszőség (a 

nyelv mimetikus természete, realizmus) által formálódik. A múlt felidézése pedig az 

önéletírás esetében nem tudományosan semleges aktus, mert maga is részt vesz a jövő, 

legalábbis az elbeszélő jövőjének alakításában, vagyis a múlt jövő felőli 

újrakonstruálásában. Így az önéletírás igazságának kritikájához több más lehetséges 

szempontot is figyelembe kell venni.13 Lejeune megfogalmazásában: „[...] az önéletírás 

tulajdonképpen [...] pluridiszciplináris szempontból vizsgálható [...].” Disszertációm ennek 

jegyében tehát Kis János jövőnek szóló tanúságtételének kibontása azon irodalmi 

törekvésről, melynek Kazinczy volt a vezéregyénisége és melyet Kis János és barátai, 

segítői is képviseltek, amelynek értékét Kis János Kazinczyra vonatkozó szavaival így 

jelzi: „[…] literaturánkban ő [Kazinczy-T.K.] tagadhatatlanul új időszak megalapítója lett 

[…]”14 Kísérletképpen néhány elemzésre méltónak talált történetdarabot választottam ki az 

Emlékezések szövegéből, Pierre Nora15 az emlékezet helyei elvére alapozva. A Sopronhoz 

köthető szálak elvezettek a nyelvkérdéshez, a győri szálak az élhető társadalom lehetőségét 

rajzolták ki. A nyelvkérdés szálai elvezetnek Ribini Jánoshoz, a magyar nyelvért lelkesedő 

hungarus-tudatú „tót” anyanyelvű, de magyarul jól megtanult soproni tanár magyar 

nyelvről szóló beszédéhez, amely nemcsak a vagyonos nemesi és városi polgári 

tanítványok felé közvetített Haza által kívánt pályát jelöli ki azoknak, hanem egy 

hagyományokkal rendelkező fordítás-paradigmát is megörökít, mint a nyelvművelés egyik 

fő lehetőségének elvét. A Kis János-szöveg portréinak kapcsán kibontható Kazinczy-kép 

pedig hozzájárulhat a kortárs befogadói horizontról való ismereteink bővüléséhez. 

Disszertációm első nagy egysége a vázlatos recepciókép.  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Philippe LEJEUNE, Az önéletírás meghatározása, Helikon, 2002, 3. sz., 284. 
14 KIS János 1846, 94−95. 
15 Pierre NORA, Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok, Bp., Napvilág, 2010. 
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I. RECEPCIÓKÖRKÉP 

Kanonizáció és önauktorizáció 

A továbbiakban megpróbálom az író és életműve megközelítését recepciójának 

megfigyelésével. A recepciókörkép felvázolását azért tartom fontosnak, hogy felhívjam a 

figyelmet a Kis Jánosról kialakult kép ellentmondásosságára. Vizsgálatomban elsősorban 

Kazinczy levelezésére támaszkodva szeretném megközelíteni Kis János kortárs 

recepcióját, értékelését, ezért azokra az idézetekre, amelyeket adathordozóknak tekintek, 

nemcsak a lelőhely feltüntetésével utalok, hanem közlöm is.  

Kazinczy, mint ismeretes levelezésén keresztül kötött barátságokat. Mezei Márta 

Kazinczy levelezését tanulmányozva foglalkozott Kazinczy barátság-ideáljaival és 

barátságaival is.16 A barátságeszmény alakulását vizsgálva megállapította, hogy a levelezés 

első korszakában kötődött barátságok alapja a munka, a munka-kapcsolat volt. Kis János 

felajánlott barátságát is azért fogadta Kazinczy azonnal és lelkesen, mert nagyrabecsült 

munkásság áll mögötte.17 Ez a levélbarátság tartósnak bizonyult, harmincnyolc éven át 

leveleztek egymással.  

Hogyan is indult ez a kapcsolat? 

1793-ban, jénai diák korában kereste fel első levelével Kazinczyt Kis János, a 

soproni Magyar Társaság alapítója. Meginduló levelezésüknek a Magyar Társaság18 volt a 

fő témája, mint Kazinczy leveléből kitűnik. Kazinczy is megkísérelte hasonló irodalmi 

társaságok, a Magyar Museum körüli és az Árkádiai Társaság létrehozását: „1788 – ban 

annak a’ Társaságnak alkotásán fáradoztam, melly a’ magyar Museumot adogatta vala ki; 

[…] Herceg Battyáni Lajosnak 1790 – ben egy planumot küldöttem eggy Árkádiai 

Társaság alkotása eránt, mellynek ő lett volna a Feje.”19 De kísérletei kudarcba fulladtak. 

„Barátságos irigykedéssel” írt soraiból arra lehet következtetni, hogy azért örült olyan 

nagyon a soproni Magyar Társaságnak, melynek levelező tagjává is lett, mert abban saját 

„elvérzett” alapításainak utódját látta, amint erre utal is Kisnek írt válaszlevelében: „Kinek 

barátságát kellene nekem nem mondom több örömmel, kevélykedéssel elfogadni, mint a’ 

Tiédet, szeretett Ifju! kit barátságos irigykedéssel nézek futva közelíteni oda, ahová én sok 

esztendei mászás által juthattam; kit már meghaladni látom azt a’ pontot, a’ hol én nem 

                                                
16 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 53−61. 
17 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 53. 
18 A Magyar Társaság megalapításáról Emlékezéseiben így számol be Kis János: A’ magánszorgalom 
divatozása ada 1790-ben lételt az attól fogva mind eddig fenálló soproni magyar kis társaságnak.” −  
19

 Kazlev, II, 424, 296. Kazinczy – Kis Jánosnak, Regmecz, Jul. 27d. 1793 
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minden figyelem nélkül állok; kinek ifjú sugár növéséből előre látom egykori magosságát. 

Elfogadom ajánlott szeretetedet, kedves új Barát, kedves Társ! […] A’ mit a’ Társaságba 

kelésről írsz, annyira érzésem nekem, mintha szivemből loptad volna ki.”20 Innen már csak 

egy lépés a szöveg sugallta kivetítés, Kazinczy Kisben látja saját törekvéseinek 

megvalósítóját. 

Ebből a szemszögből nézve teljesen érthető „izzó lelkesedése”, mellyel Kis baráti 

jobbját fogadja, s reménysége, hogy Kissel „felbonthatatlan szent Szövetséget”21 köt. 

Mezei megállapítja, hogy Kazinczynak ezek a „munka-elv” barátságai nagyon ingatagok, 

mert ekkor még ragaszkodik az egység elvéhez, tisztelt és szeretett emberekkel támadnak 

elvi vitái, s mivel alapelvekben nem enged, az eltérő vonások miatt sokszor megszakítja 

levelezését, azaz „barátságait”, pl.: „Földivel akkor, amikor az határozottan jelzi 

ellenvéleményét a fordításokról, Rádayról, a korrekciókról; Döme Károllyal is abbamarad 

a levelezése, amikor kifejtik különböző elveiket a vallásról, a vallásos irodalomról.”22 Kis 

Jánossal kötött barátsága viszont mindvégig megmarad.  

Kazinczy börtönből szabadult „bélyeges” emberként még értékesebbnek látja 

levélben továbbélő barátságait, a hűség és állhatatosság erősebb hangsúlyt kap. A 

műveltségeszmények, a munkálkodás hasonlósága mellett a „lelkek atyafisága” is erősíti 

barátságait.23 „A felfokozott érzelmeket azoknak demonstrálja, akiket a régi 

barátságeszményei alapján szeret”, Kisnek, és főrangú barátainak.24 Kisnek írt levelében 

pl.: így fogalmaz: „Elsője minden barátimnak!”25 „O szeretlek, kedves Barát, és úgy 

szeretlek, hogy vesszek-el, ha valakit inkább szeretek! ha valaha valakit inkább szerettem. 

Ez az érzékeny szív és ez az isteni géniusz! – O Barátom, ki szerethet téged kevésbbé!” 

[…] Sok Barátom tesz kevéllyé; de én senkinek barátságában nem kevélykedem úgy, mint 

a’ Kisében!”26 Még egy érdekes észrevételt tesz Mezei: „Kazinczy és a vele levelezők […] 

nem tesznek mást, mint hogy az „emberismeret” alapján felfedezik és értékelik a levélírást 

meghatározó alapvonást, a közös eszményeket, célokat. Kazinczyra jellemző, hogy a 

felismerésben saját meggyőződését, törekvéseit vetíti társaiba; a jelzett szándék, a kezdő 

lépések is elegendőek számára ahhoz, hogy címzettjeiben a „hasonlóságot,” az „egymásra 

érdemes” alapot regisztrálja; s elegendőek ahhoz, hogy az egész embert, az emberi 

                                                
20 Kazlev, II, 424, 296. Kazinczy – Kis Jánosnak, Regmecz, Jul. 27d. 1793.  
21 Kazlev, II, 424, 296. Kazinczy – Kis Jánosnak, Regmecz, Jul. 27d. 1793. 
22 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 54. 
23 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 55. 
24 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 58. 
25 Kazlev, III, 710, 242. Kazinczy – Kis Jánosnak, Kázmér, 1a Jan. 1805. 
26 Kazlev, II, 436, 340. Kazinczy – Kis Jánosnak, Nagy Várad, 4. Mart. 1794. 
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(levelezői) kapcsolatot meghatározzák. Nem elegendőek viszont ahhoz, hogy e 

„barátságok” hosszabb távon is stabilizálódjanak.”27 S ez utóbbiban különbözik Kissel való 

barátsága a többitől, mert ebben valóban megtalálta az „egymásra érdemes alapot,” az 

eszmei és elvi hasonlóságot, ezért hozzá fűzi a leghosszabb ideig tartó, a legzavartalanabb 

barátság, pedig „Kis korántsem tartozik a mindenben fejbólintó hívek közé; Kazinczy 

iránti tisztelete, érdemeinek dicsérete mellett olykor – a maga mértéktartó, udvarias 

modorában – alapvető kérdésekben vitázik Kazinczyval […].”28 Volt-e egyáltalán 

„mindenben fejbólintó” híve Kazinczynak, vagy ez is csak a Kis Jánost „elföldelő”29 

kanonikus beszéd máig tartó hatásának a jele? 

Ezért kezdem a kortárs kritika bemutatását Kazinczy Kis Jánoshoz írt leveleiben található, 

annak irodalmi tevékenységével kapcsolatos, jelzés értékű soraiból vett adatokkal, melyek 

tükrözik Kazinczy Kissel kapcsolatos kritikai észrevételeit. Ezen kívül utalok a levelekben 

található néhány Kissel kapcsolatos kortárs megnyilatkozásra is. Ezekben a 

megnyilatkozásokban a legfontosabb az, hogy Kazinczy lelkesedése Kis iránt nem 

csökken. Kis gondolkodásának erkölcsi nagysága állandó vonzerőt gyakorol Kazinczy 

lelkére, aki ezt több levelében is kifejti. Kisben látja a magas eszmék megszólaltatóját. Ezt 

olvashatjuk ki Kazinczy következő, Kisnek írt leveléből: „Superintendensed tiszteletére írt 

ódád orgonahangzattal hangzik. Benne van a’ Poézisnek minden méltósága. Lángolásba 

hoztad a szívemet, és akkor mind elsüllyedtek előttem azok a verselők, a’ kik csak 

szerelmet és bort énekelnek. Te vagy, barátom, te vagy az a’ Poétája nemzetemnek, a’ ki 

lelkeinket a’ maga méltóságának érzésére tanítja. Ne vedd hízelkedésnek szavaimat, sem a 

barátság megszakításának.”30 Abból az alkalomból, hogy Kis János pályamunkája nyerte el 

a Magyar Kurirban meghirdetett Kultsár-féle pályakérdésekre kitűzött jutalmat, Kazinczy 

lemásolja báró Prónay Sándor hozzá írt levelét, amelyben az tudatja őt, hogy Kis nyerte a 

pályadíjat. A legnagyobb dicséret rejlik ezekben a sorokban, annak kifejeződése, amit 

Kazinczy érez Kis iránt, Prónay azt hitte, mielőtt megtudta volna, ki a pályamű valódi 

szerzője, hogy azt csak Kazinczy írhatta, vagyis Kazinczy méltán látja Kisben eszméi 

megvalósítóját: „Az első írásnak dicséretére egyebet nem mondhatok” − írja Prónay 

Kazinczynak – „hanem hogy 100 aranyban mertem volna fogadni, mondottam sokaknak 

                                                
27 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 157. 
28 MEZEI MÁRTA, Nyilvánosság és műfaj, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti Füzetek), 155. 
29 Balogh Piroska kifejezése Schediussal kapcsolatban = BALOGH Piroska, Ars scientiae. Közelítések 
Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2007 
(Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarum) ), 15. 
30 Kazlev, III, 710, 247. Kazinczy – Kis Jánosnak, Kázmér, 1a. Jan. 1805. 
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(minekelőtte főképp atyámnak irtál) hogy az írója senki más, hanem Te, kedves barátom; 

nem tudván a’ hazában mást, a’ kinek a’ magyar nyelv tökélletes tudása mellett a’ külső 

nyelvek annyi ismeretsége, olly finom ízlése, és annyi praejudiciumok nélkül való 

disinteressentiája legyen, mint a’ millyen ebből az írásból kilátszik.” 31 Ez a levél egyszerre 

dicséret Kazinczynak és Kisnek, s még jobban erősíti a barátságot. 

A szép gondolatot tartja legfontosabbnak Kazinczy, ezért még formai elvárásaiból 

is hajlandó engedményt tenni: „A’ magyar alexandrinusok […] igen alkalmatosak 

Episztolákra. Folytasd azokat kedves Kisem és tanítsd Hazafitársaidat érzésre, virtusra és 

szebb szózatra. Te vagy az magad, a’ kitől ezt várhatjuk. A’ skandált versek, igaz, szebbek: 

de az író addig küszködik a’ szylabákkal, hogy kéntelen feláldozni a’ gondolatot.”32  

Kazinczy a Kis által képviselt fordítási paradigmát is helyesli: „Tegnap estve ide érvén, a’ 

Predikátor kezembe adá Horátziusi epistoláidat […] Melly szerencsés gondolat, hogy Te 

erre a munkára állottál! Mind a’ mellett, hogy a’ rímelt versekben a’ romai color antiquus – 

elveszett, mert nem lehetett el nem vesznie − a’ munka véghetetlen kedves olvasású 

munka, ’s valaki ítélhet, csudálni fogja mit mívelél benne nyelvünkkel. Sok kifejezésid 

annyira elragadnak, hogy azok eránt jegyzéseket csinálgatok, ’s dolgozásimban követni 

foglak.”33 Kis János mint minta, példa! Az idevezető úton végzet komoly munkáról néhány 

adat34, mert nem minden versnél ilyen engedékeny azonban Kazinczy, mint Mester nem 

mond le jobbító szándékáról, nagy műgonddal tanulmányozza Kis költői munkáit, 

megjegyezve, hogy a rímes verseknél különösen fontos a tiszta hangzású rím, s ügyelni 

kell a sormetszet helyére: „Minthogy Verseid nem scandáltatnak, mint a’ Németek 

Alexandrinusai, illő, hogy azon két czikkelyben, mellyek által a’ szép prózától 

külömböznek, szorossan megtartsd a’ törvényt. Ez a’ két czikkely pedig 1. a’ legtisztább 

reim, és 2. a’ caesurának ott ejtése a’ hol megállani kell, vagy lehet.”35 Kazinczy további 

tanácsai, észrevételei, javító szándéka, technikai jelleggel: „[…] most újra olvasom 

verseidet. […] A’ Zrinyi nemű (nem scandalt Reimú) verseknek minden külső szépségek a’ 

Reim. Azoknak tehát nem lévén többjük ez eggynél, ezt az eggyet egészen meg kell adni. 

[…] De semmi sem bántja fülemet jobban, mint az azon eggy hangon végződő sok 

                                                
31 Kazlev, III, 815, 427. Kazinczy – Kis Jánosnak, Kázmér, 11. 7br. 1805. 
32 Kazlev, II, 445, 361. Kazinczy – Kis Jánosnak, Regmec, Maj. 11dikén, 1794. 
33 Kazlev, VIII, 1841, 95. Kazinczy – Kis Jánosnak, Ér-Semlyén, Sept. 24d. 1810. 
34 Kazinczy és a korabeli verstani rendszerezési törekvéseket részletesen lásd, OROSZ László, A magyar 
verstani eszmélkedés kezdetei, Bp., Akadémiai (Irodalomtörténeti Füzetek). 
35 Kazlev, II, 520, 474. Kazinczy – Kis Jánosnak, Nagy-Váradnak hév vizei köztt, Májusnak 11d. 1802. 
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sorok.”36 A rímeknél kiemelt fontosságú a hangzás is, erre is felhívja a figyelmet Kazinczy 

Kis Jánosnak írt egyik levelében: „De lesznek mégis, a’ mik ráspolyt kivánnak […]. 

Illyenek azok a’ te rimáid, mellyek megeggyeznek ugyan a’ betűkben, de nem a’ hangban; 

pedig Voltaire szerint nem a’ szem kedvéért kell rimázni, hanem a fül kedvéért. […] Élsz 

olly szókkal is, mellyeket nem szenvedhetek: fínom elme (az az mívelt) – nóta, az az 

dal.”37 Együtt adagolja a keserűt az édessel: […] „Efféle jegyzéskék azok, a’ mellyeket  

tőlem várhatsz, és még az, hogy Zéliádon ’s Meséiden nagyon megtetszik a’ sietés: 

ellenben Musarionodon, Teleki Domonkosodon, Gyöngyösiden etc. a’ legclassicusabb 

szorgalom. Horátzból fordított két Satyrád is kimondhatalanúl szép. Rajta van az Originál 

elegantiája.”38 E három idézet tartalmazza a Mester esztétikai követelményeinek 

verseléssel kapcsolatos elvárásait, s belenyugvását, hogy barátja nem skandál, elismerve, a 

fordításoknak nem csak/ vagy nem is egyetlen érdeme a ritmus visszaadása: „Hogy Te 

csak reimolsz és nem scandálsz is, az valóban könnyen elengedhető vétek. Ki írhatna két 

kötet verseket úgy mint a’ hogy a’ Szerettim’ édes honja írva van? Egész életed sem volt 

volna arra elég, ha élnél is talán, mig Mathuzsálem.”39 E humorral megfogalmazott sorok 

azt sugallják, Kazinczynak nem is volt olyan nehéz beletörődnie, hogy Kis nem követi 

híven a klasszikus és klasszicista ideálokat. Szeretet vezérli jobbító szándékában, ezt 

fejezik ki következő sorai: „Hogy verseidre tett jegyzéseimet barátságos szívvel fogod 

venni, én arról nem kételkedtem. Ismerem szereteted’ nagyságát, ’s lelkem, ha valamiben 

ebben tisztán bánt.”40 

Előkerül az eredetiség kérdése is, de nem mint igény, hanem csak mint baráti érdeklődés.  

„Még azon darabjaidnál is, mellyeknek fond-ját másból vetted, nem lehet (’a mint írod) 

feltenni hogy az fordítás, mert valóban nem fordítás.”41 Ennek a mondatnak tétje van, egy 

sajátságos paradigma rejlik benne. Ez írható körül a következők alapján: „Az e a’ 

Matthisonból vett Hajósdal? Bizonyosan nem az! Midőn én arra kértelek, hogy írd-meg, 

melly darabjaidat ki után fordítottad, tudtam én azt a’ mit itt mondok: de a’ kérdést egyedül 

magamért tettem.”42 Úgy tűnik, hogy a fordítás mikéntjének nincs jelentősége Kazinczy 

számára. Még egy megállapítást tehetünk a fordítás jellegére vonatkozólag. Ha nem lehet 

felismerni, hogy fordításról van szó azokban a versekben sem, amelyekről biztos, hogy 

                                                
36 Kazlev, V, 1219, 284. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, 22. Jan. 1808. 
37 Kazlev, V, 1145, 96−97. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Jul. 22. 1807. 
38 Kazlev, V, 1145, 97. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Jul. 22. 1807. 
39 Kazlev, IV, 955, 225. Kazinczy – Kis Jánosnak,[Eleje hiányzik] 
40 Kazlev, V, 1166, 151. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Septbr. 15d. 1807 
41 Kazlev, IV, 955, 226. Kazinczy – Kis Jánosnak,[Eleje hiányzik] 
42 Kazlev, IV, 955, 226. Kazinczy – Kis Jánosnak,[Eleje hiányzik] 
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idegen eredetűek, akkor egyértelmű, hogy a fordítás nem lehet meghatározott elvekhez 

kötve. Az is kiderül, hogy egyáltalában nem is lényeges, hogy a vers „saját” ihletésű vagy 

más idegen nyelvű költők műve alapján készült. Másképp fogalmazva egy másik költői mű 

is lehet az ihlet forrása, ez nem von le semmit a vers értékéből. Tulajdonképpen ez a 

körvonalazható paradigma lényege. 

A levelek tehát azt tükrözik, hogy Kazinczy és Kis levelezésében fontos szerepet 

kap a nyelv magasszintű, igényes művelése, valamint Kazinczy Kis költeményeinek 

eszmeiségével teljes mértékben meg van elégedve. Ez abban is megnyilvánul, hogy Kis 

Jánost tartja méltónak arra, hogy megénekelje házasságát. Meg akarja örökíttetni magát, 

rézmetszete már készül, a teljesség érzetéhez egy magasztaló költeményre is szükség van. 

Ebben a nagy készülődésben felsejlik egy önauktorizációs folyamat kezdete, melynek 

gondolatát talán már Prónay Sándor előzőekben idézett levele vethette fel, amelyben leírta, 

hogy amíg nem tudta, hogy a nyertes pályaművet Kis írta, addig Kazinczyt hitte a mű 

szerzőjének. 

A köszöntő el is készül, Kazinczy Ferencnek öszvekelésére gr. Török Sophia – 

Antoniával nov. 11. 1804. címmel. A költeménnyel kapcsolatos Kazinczy reflexió 

egyértelmű dicséret, a mű minden szempontból megfelel Kazinczy eszményeinek, ezért 

többször is elemzi leveleiben. Tübingai pályaművében is kitüntetett szerepet szán neki, úgy 

tűnik ezzel elindul Kis kanonizációja, s vele párhuzamosan haladhat az előbbiekben 

sejtésként feltételezett önauktorizációs folyamat is: „[…] a’ Musarion fordítója, KIS, az én 

házasságomra eggy 28 strófából álló pompás poémát külde hozzám. Annál szebb éneket 

magyar fül még soha nem hallott.”43 Kis tehát hitelesített nagyság, hiszen a Muzáriont ő 

fordította. Meg is magyarázza, miért fontos ez: „A’ ki festő és Poéta, jól tudja, hogy festve 

és verselve magasztalni és mindent istenibb szinben előadni kötelesség.”44 A fennkölt 

magasztaló vers már elkészült, ez az újabb lépés az önauktorizációs folyamatban. Az 

alkalmi versnek tehát szerepe és így helye is van a költészetben, de csak ha fennkölt 

szellemiségű: „A’ szívnek legszentebb és legédesebb érzései, a’ legtisztább életbeli 

philosophia, classica eruditio, szép poétai képek, festések, a legszebb nyelv ömlött-el ezen 

a’ halhatatlan Poémán ’s én nem látok hibát sem az oeconomiájában, sem egyéb részben 

mind ’e mai napig. […] Minden úgy van, a’ mint lennie kell; […] ’S az a Schilleri lélek! ’s 

                                                
43 Kazlev, III, 751, 322. Kazinczy – Nagy Gábornak, 30. Apr. 1805. 
44 Kazlev, III, 751, 323. Kazinczy – Nagy Gábornak, 30. Apr. 1805. 
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az a’ kifogyni nem tudó ubertas! Mutasson, a’ ki akar, valamit ehhez hasonlót.− […]”45 A 

feltételezett kanonizációs folyamat következő lépése a nyilvánosság előtti recenzeálás: 

„Recenzio. Ez a szép ének K.J.N.D. Ev. Pr. úrnak nevét halhatatlanná fogná tenni, ha a’ 

Múzsa kinek szolgálatjában áll, egyéb szép és sok munkájiért már régen meg nem fűzte 

volna az elviríthatatlan koszorút. [Ezután kerül sor az érdemek alátámasztására – T.K.] Az 

ének plánuma igen bölcsen van elrendelve a gondolat elejétől fogva mindvégig hathatós és 

teljes erővel; az ideák újak, csillogók; a kifejezések igazak és kényesen vannak válogatva; 

a’ vers könnyű és kellemes folyamatú; mindenünnen soknemű tudomány, kivált 

mythológiai ’s a’ görög Classicusokkal való szoros ismeretség tündöklik; s rajta az életnek 

legjózanabb Philosophiája ömlött-el. [Kis a filozófus költő – T.K.] De leginkább azt a 

kifogyni nem tudó ubertást lehet csudálni, mely tárgyát, melynek érzésétől elmelegedett, új 

meg új képekben ’s gondolatokban adja elő. A’ vers nem a személyt magasztalja, 

nyavalyás alkalmatossági versezeteinknek szokások szerint, hanem a dolgot; a páros élet 

boldogságait festi és ahol magasztal, ott nem a’ hideg hízelkedés, hanem a’ barátság forró 

szava szól.”46 Kazinczy tehát megfogalmazza az alkalmi versekkel kapcsolatos elveit. 

Szerkezet, eszmeiség, kifejezések, a tudományokban való jártasság, a klasszikusok 

ismerete, a józan filozófikus szellem, s a nagy műgond mind arra utal, hogy Kis 

megkaphatja a költői halhatatlanság koszorúját, ha eddig még meg nem kapta volna. 

Elkerüli a szokásos költői hibákat is, nem a személyt dicséri, nem is hízeleg, mégis ki tudja 

fejezni baráti szeretetét és együttérzését. 

A következő lépésként Kazinczy a Tübingai pályairatban47 irodalmi körképet állít 

össze szemelvényekből, „mikből az idegen nyelvünk ’s literaturánk ismereteit merítheti.”48 

A körképben Kis János költészetéből a Zrinyi-nemű verselésben, melynek használatával 

nehezen, de kiegyezett Kazinczy, elért művészi magasságot emeli ki: „Kis János, most 

sopronyi evangélikus predikator (szül. 1770. szept. 22d. ) több, költői, nyelvtani, nevelői, s 

homileticus tartalmú munkát ada. Versei most nyomtatnak két kötetkében. Néhány darabot 

kivéve, rímes, mértéktelen darabokból állnak. Mit Zrinyi-verselésnek nevezhetnők, mert 

Zrinyi így adá hős költeményét s más kisebb dalait.”49 Kazinczy Kis költői műveiből vett 

                                                
45 Kazlev, III, 784, 375−376. Kazinczy – Kis Jánosnak, Ér-Semlyén, Júl. 14d. 1805. 
46 Kazlev, IV, 1104, 577. Kazinczy – Kis Jánosnak, Apr. 29d. 1807. 
47 Kazinczy részvételéről a tübingai pályázatban részletesen legfrissebben l.: BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb 
pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010, 428−436. 
48 KAZINCZY FERENC, Tübingai pályaműve, kiad. HEINRICH Gusztáv, Bp., Akadémia (Régi Magyar 
Könyvtár), 1916, 155. 
49 KAZINCZY FERENC, Tübingai pályaműve, kiad. HEINRICH Gusztáv, Bp., Akadémia (Régi Magyar 
Könyvtár), 1916. 174. 
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részletekkel cáfolja azt az érvelést, miszerint „nyelvünk a rövidebb rímek édelgő 

folyamára, miben Gleim, Jacobi, Klamer-Schmidt epistoláikat irák, nem elég könnyed, 

mert rímelt költeményeink legtöbbnyire hosszú alexandrinusokban iratvák.”50 

Példaként Kis János Kazinczy Ferencnek öszvekelésére gr. Török Sophia-

Antoniával nov. 11. 1804. című költeményét közli „melly minden kétségen kívűl érdemes 

arra, hogy a magyar ének diadalának neveztessék.” 51 Elvileg megvan tehát a nyilvánosság.  

Kazinczy Kisben látja a magyar költészet nagy alakját, kinek nagysága Schillerével 

vetekszik. Szerette volna, hogy Schiller is megismerje Kis Jánost: „Szeretném, ha 

Epistolád recensióját valaki a’ szomszéd Predikátorok közzül akár a’ bécsi Annalisok’ 

Kiadójának, akár Ruminak Teschenbe megküldené, de igen bőven elő adván annak 

érdemeit. Én nálánál nem ismerek szebb magyar munkát, ’s óhajtanám hogy a’ Külföld 

lássa, mint halad elő a’ Magyar Genie is ’s a’ Kisé mint mérkezik öszve a’ Schillerrével. 

Örök kár, hogy Schiller nem olvashatá, ’s a maga lelkét a’ Tiédben nem szemlélheté, nagy 

és nemes szivű halhatatlan férfiú!”52 

Kazinczy figyelemreméltó törekvése, hogy meg akarja ismertetni és el akarja 

ismertetni a külfölddel a magyar irodalmat, melynek megvalósulása saját önauktorizációs 

törekvéseinek megvalósulását is jelentette volna, hiszen Kisben eszméi megvalósulását 

látta. Hazai berkekben is készíti az utat, Kist emeli az „ízléssel” rendelkező költők egyik 

példaképévé, mint többek között Berzsenyinek írt levelében is kifejti: „Nagy 

gyönyörűséggel láttam azokban [Berzsenyi Kis által Kazinczyhez küldött dalaiban – T. K.] 

a’ Horátz’, Matthisson’ és Salis, s’ Virág és Kis’ tanítványát, […]. Tovább, édes barátom, 

tovább a’ szerencsésen futni kezdett úton; Virág, Kis és Dayka, kiket elsőnek tart 

nemzetünkben minden a’ kinek ízlése van, örömmel fogadnak-el szent koszorújukban.”53 

Vagyis Berzsenyiben is Kis tanítványát látja, és ezt versben54 is rögzíti, vagyis lefesti Kis 

portréját, mert mint az előbbiekben már idéztem: „[…] A’ ki festő és Poéta, jól tudja, hogy 

festve és verselve magasztalni és mindent istenibb szinben előadni kötelesség.”55  

Kazinczy értékeli Kis prózai ismeretterjesztő tevékenységét is: „Én ma olvastam 

legelőször a’ Természet’ csudájit, ’s gyönyörködve olvastam azt. Csak külsője is mutatja a 

                                                
50 KAZINCZY FERENC, Tübingai pályaműve, kiad. HEINRICH Gusztáv, Bp., Akadémia (Régi Magyar 
Könyvtár), 1916. 175−176. 
51 KAZINCZY FERENC, Tübingai pályaműve, kiad. HEINRICH Gusztáv, Bp., Akadémia (Régi Magyar 
Könyvtár), 1916. 177. 
52 Kazlev, IV, 1067, 479. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, febr. 2d. 1807. 
53 Kazlev, VI, 1367, 108. Kazinczy – Berzsenyi Dánielnek, Széphalom, Octob. 31d. 1808. 
54 Kazlev, VIII, 1896, 219. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Dec. 27d. 1810. 
55 Kazlev, III, 751, 323. Kazinczy – Nagy Gábornak, 30. Apr. 1805. 
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könyvnek, hogy Te azzal a’ Nemzetnek egyedül momentaneus szükségéről akartál tenni, 

és igy minden értelmes Olvasója csak annak nézi. Hizelkedés nélkül mondom, hogy 

gyönyörködve olvastam azt.”56 

Kazinczy lelkesedése lankadatlan: „A’ ki leveleinket látná, ’s bennünket nem 

ismerne, azt gyaníthatná, hogy mi egymásból a’ magasztalásokat srófokkal csikarjuk-ki. 

Én nagyítás nélkül mondhatom, hogy semmi által nem pirítatom meg inkább mint azáltal, 

a’ mi a Te tolladból foly és literaturánknak semmi productumát nem irigylem, mint azt, a’ 

mivel Te boldogítod.”57 Eljutott a teljes bizonyosságig, Kis költészetében megvalósul 

mindaz, amit ő elérendőnek tart. Sor kerül Kis kanonizációjára, megjelennek versei három 

kötetben, a tárgy magasztosságához illően művészi gonddal kiválogatott és elkészített 

metszetekkel díszítve, Kazinczy gondozásában, s előbeszédével: „Superintendens Kis Úr 

ezen három Kötetben teszi-le mind azt a’ mit versekben dolgozott, ’s közre-eresztvén igy 

poetai munkájinak teljes gyüjteményét, lelép a’ fényes pályáról mellyen húsz esztendők 

olta, a’ nemzetnek tapsolásai alatt, járdallt.”58 Kérdés, milyen pályáról lép le Kis János? 

Verseket ugyanis később is ír, egyéb irodalmi tevékenységét sem hagyja abba. A kérdés 

jogosságát alátámasztja az, hogy Kazinczy kanonizációs tevékenysége sem fejeződik be, 

még a Kölcsey-kritika után sem, hiszen halála előtt is gondja van rá, hogy Nógrádi 

útjában59 megörökítse: Kis verseit az iskolákban60 is tanítják. Kis közmondásos 

„szerénységének” híre valószínűleg itt alapozódik meg, hiszen Kazinczy tolmácsolásában 

ő még úgy érzi, hogy nem érte el a költői pályán a maga elé tűzött célt: „azt fájlalja 

leginkább, hogy épen akkor kelle megszünnie, a’ midőn remélni kezdé hogy végre közelít 

a’ ponthoz, mellynek elérésére, a’ mint ugyan önn-magának tetszik eléggé soká hasztalanul 

törekedett.”61 De a recenzens éppen erre építve tudja Kis érdemeit kiemelni, behelyezni a 

kánonba amelynek Himfi és Berzsenyi életműve is alkotó eleme: „Kis Himfivel és 

Berzsenyi barátjával, azt a tetőt érte-el, melly Íróink által meghágva mind-eddig nem 

vala.”62 

Ennek a bevezetőnek van egy megállapítása, amely majd még sokszor köszön 

                                                
56 Kazlev, VI, 1401, 189. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Január. 19d. 1809. 
57 Kazlev, IX, 2148, 282. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Febr. 14d. 1812. 
58 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, III. 
59KAZINCZY Ferencz Utazásai, kiad. Bajza és Schédel, Budán, A’ Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1839 
(KAZINCZY Ferencz Eredeti munkái, II.), 105. 
60 Kanonizációs tudatosságá jelzi ez, hiszen a kánonfenntartó intézmények között első helyen az oktatási 
intézmények állnak. A kanonizációról bővebben lásd: A magyar irodalmi kánon a XIX. században, szerk. 
TAKÁTS József, Bp., Kijárat, 2000. 
61 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, IV-V. 
62 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, V. 
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vissza a recenziók során: „a’ széplelkű Ember.”63 Az önauktorizáció is sikerült Kis 

műveinek kiadásával, amelynek utolsó simítása a kiadó vallomásában történik: „Kis 

engemet itt két lyrai versezete ’s egy Epistola [a házasságkötésére megrendelt vers –T. K.] 

által tisztele meg”64, így bizonyítva barátságát, amely a legfontosabb Kazinczy számára, 

aminek azzal is jelét adta Kis János, hogy Kazinczyt kérte fel költeményei kiadására, 

amelyet ő a költővel egyeztetve oldott meg. Ez a lehetőség kiadói tevékenységének 

hitelességét tovább növelte, hiszen Báróczy, Dayka munkái után, Kisét is kiadhatta, húsz 

hónap alatt.  

Kis kanonizációjának befejező lépése a Kölcsey-recenzió, amelyet vázlatosan 

ismertetek, amely azért készült, mert a recenzens Kist elsőrendű költőnek tartja: 

„REC.[ensens] állhatatosan azt hiszi, hogy Kis az elsőrendü magyar költők számokba 

tartozik, ’s a’ leg méltóbban érdemli azon közönséges javallást, mellyel fogadtatott, ’s 

éppen ezen hit indította REC.[ensenst] arra, hogy ezen három kötet verseket vizsgálat alá 

vegye; mert midőn Recenziójink illy igen kevés számban jelennek meg, illő, hogy csak a’ 

nagyobb írók vétessenek ítélet alá, mely ifjainknak mustra és tűkör gyanánt 

szolgálhasson.”65 A recenzió Kist „a’ Magyar Nemzetnek philosophus poétájaként”66 

kanonizálja, Kölcsey „ajánlja” minden fiatal írónak, hogy nyelv tekintetében 

tanulmányozzák versesköteteit. Felhívja Kis figyelmét, hogy hasznos lett volna 

megnevezni a fordított darabok forrását, hogy válassza szét eredeti és átdolgozott 

költeményeit. Tibullust követve csiszolja át műveit, s adja ki új kötetben.”67 Kölcsey 

bírálatában erősen érződik Kazinczy hatása, egyrészt a nyelvközpontúságban, másrészt a 

„Ráday-nemű” versek melletti határozott kiállásában.68 A kritikának Kis líraiságával 

foglalkozó sorai már a romantika jegyében fogannak: „A’ mi Kisnek lyrai tehetségét illeti, 

az ő philosophusi lelkébe nem öntött a’ természet olly lángolást, melly kicsapongó hévvel, 

szíves ragadó ’s olvasztó dalban ömöljön-ki […]”69. Ezek a sorok, melyek 

értelmezésemben már a romantikus hatást kérik számon Kis költészetén, úgy tűnik 

ellentmondást keltenek a recenzióban. Kis, mint filozófus poéta, miért kellene hevüljön? A 

                                                
63 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, IV. 
64 KIS János Versei. Kiadta KAZINCZY Ferencz. Első kötet, Pesten, Trattner János Tamásnál, 1815, VI. 
65 KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 48. 
66 KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 48. 
Megjegyzés: A kritika 1817-ben megjelnt a Tudományos Gyűjtemény II. kötetében, a 124−129. oldalon. 
67 A „békét hirdető” Tibullus vagy ahogy Ovidius  nevezi – cultus Tibullus – is így lett híressé: „többféle 
forrásból merít” s a különböző elemeket „úgy egybecsiszolja, hogy szinte lehetetlen azokat kielemezni 
költészetéből. − ADAMIK Tamás, Római irodalom az aranykorban, Bp., Seneca, 1994, 232-235. 
68 KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 52. 
69 KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 49. 
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recepciókörkép szempontjából lényeges végső ítélete: „Azonban ezen óhajtás mellett sem 

tagadja-meg REC.[ensens], hogy Kis nem futotta meg a’ maga pályáját elhalhatatlan 

dicsőség nélkül. A’ Gróf Festetics Ignáczhoz iratott hálaadás, főképen pedig a’ Kazinczy 

Ferenczhez készített Hymenaeum, a magyar költésnek örökre legszebb virágai közé fognak 

számláltatni.”70 Kis János kanonizációja és annak révén Kazinczy önauktorizációja 

sikeresen zárult. Feltevésem tehát igazolódott. Hogy miért volt erre szüksége Kazinczynak, 

az már egy másik kérdés. 

Kortárs recepció vázlatosan 

Mielőtt rátérnék a címbeli téma kidolgozására, még egy Kis Jánossal kapcsolatos 

kanonizációs törekvést jelző adatot kell megemlítenem. Balogh Piroska egy „gazdátlan”71 

jegyzetet ismertet, amelyet Schedius egyik tanítványa készített a professzor latin nyelvű 

esztétikai előadásából („Lineae Primae Literaturae Antiquorum et Recentiorum Populorum 

ex Praelectionibus Ludovici Schedius”).˙Balogh Piroska meggyőzően 1801−1802-re 

datálta a kéziratot.72 Ebben a jegyzetben Schedius műfajok szerint tárgyalja az irodalmat.73 

Szépirodalmi anyagát a kortárs irodalomból válogatta, példáit a mindenhol elsőnek 

tekintett görög és római szerzők után sorolja be mint ugyanazon időtlen műfaji kánon 

illusztrációit.74 Szempontunkból a „Fabulae Romenenses”75 magyar névsorának van 

jelentősége. A következő nevek szerepelnek benne: 1.) Bárótzy. 2.) Mészáros Ignátz. 3.) 

Dugonits. 4.) Kazintzy Bátsmegyei levelei. 5.) Kálmány (!) [Kármán – T. K.] in Urania 

                                                
70 KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 50. 
Megjegyzés: A recenzió korabeli fogadtatását lásd: KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., 
kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 372−377. 
71 Lásd: SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 
46. 
72 BALOGH Piroska eredménye = SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, 1999, 46. 
73 Lásd: SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 
47. 
74 Lásd: SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 
47. 
75 A megnevezés egy korabeli értelmezés szerint a következő: „Rómánoknak, vagy Római Meséknek 
nevezzük azokat az írásokat, mellyekben valami kőltött vagy valósággal meg-történtt; de koltött környül-
állásokkal elől adatott, vitézi, vagy szeretetbéli tselekedetekben, az erkőltsi tudományra tartozó dolgok 
magyaráztatnak, S-az [!] Olvasóknak gyönyörködtetésekkel taníttatnak. Úgy mindazonáltal, hogy a’ 
kőltemény lehetetlen dologra ki ne menjen. Egyszóval azokban, mint valami példákban bé-boríttatik az 
igazság. […]” Lényeges előírás: „a’ kegyes és a’ jóságos tselekedeteknek útában, még a’ leg-nagyobb próbák 
között is meg-maradó embereknek dítsérete, és azoknak kegyességeknek tsudálatos útakon lett gazdag 
megjutalmaztatása […]. – Lásd, Szívet sebhető ’s elmét gyönyörködtetéssel tanító Római Mesékben tett 
Próba, melly Német nyelvből, a’ második ki-adás szerint Anyai Nyelvre fordítva közöltetik a’ Nemes 
Magyar Hazával M. Mándi Sámuel által, Pozsonyban, Füstkuti Landerer Mihály’ kőltségével, és betűivel. 
1786. (www.kiad.hu/bibl ) 
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opere periodico. 6.) Kis János. 7.) Rozsa szin Gyüjtemény76. Schedius tehát Kis Jánost 

prózaíróként említi. Vagyis Kis János mint prózaíró is elfogadott szereplője a korabeli 

irodalmi életnek. 

A továbbiakban néhány elérhető kortárs megnyilatkozást idézek fel, amelyek híven 

tükrözik a Kis János Emlékezéseiben található helyzetképet77. A visszatekintő felteszi a 

kérdést, „De mi hibáim vagynak hát?”, megállapítva, hogy munkáit általában kedvezően 

fogadták, kiemelve, hogy ez pályafutását is kedvezően befolyásolta.78 Sőt, azt is 

hozzáteszi, hogy pályája kezdetén nyomtatásban nem kapott elítélő kritikát 

(„megítélést”79), legalábbis nem tudott róla. Később már megjelentek munkásságáról 

bírálatok és ismertetések, amelyekben többnyire pozitívan értékelték, de elmarasztaló 

bírálatokat („gáncsokat”80) is kapott. Ez utóbbiak közül néhányat emel ki, amelyeket úgy 

érzi, hárítania kell. 

Követve az emlékező gondolatmenetét, először a pozitív megnyilvánulásokból 

idézek néhányat. A Kazinczy leveleiben felleltekből válogattam kettőt, melyek Kis 

nyilvános elismeréséről szólnak, hiszen ő kanonizálta a költőt. Az egyik egy támogató 

jelentkezéséről számol be: „A’ Zólyomi Fő Ispán Ő Exc. Balogh úr, Kist megszólította, 

hogy a’ Horátz Epistolájinak hátra való darabjait fordítsa, ’s Ő Exc. a’ dicső fordítást 

pompásan fogja kiadni.”81 Egy másik levélben Kis Jánost értesíti a patakiak véleményéről: 

„Patak Verseidet’ úgy csudálja ’s szereti, a’ hogy semmi Magyar Könyvet. Kézi és Nagy 

Ferencz mondják ezt.”82 

Figyelemreméltó azonban, hogyan fogadták a kortárs költők Kis János jelentkezését. 

Berzsenyi, Kis János „felfedezettje”, Kazinczyval állítja egy sorba Kist, mint akik 

művészetének mintái („előképei”), de megtartja a maga különállásának lehetőségét: „Hogy 

fantáziám előképei és lelkesítői Kazinczy és Kis, örömmel vallom, ha az illy elő képektől 

elmarad az ellenkép, nem szégyen, ha közelít, dicsőség.”83 Elismeréssel szól Kis János 

                                                
76 Balogh Piroska eredményét idézi: SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, 1999, 47. 
77 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193. 
78

 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193. 
79 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193. 
80 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193. 
81 Kazlev, IX, 2197, 383. Kazinczy – B. Prónay Sándornak, Széphalom, Apr. 8d. 1812. 
82 Kazlev, XII, 2923, 545. Kazinczy – Kis Jánosnak, Széphalom, Június. 17dikén 1815. 
83 BERZSENYI Dániel Költői művei, szerk., jegyz. MERÉNYI  Oszkár, Bp., Akadémia, 1979, 594. 



17 

 

verseiről: „ha Komám Uram versei együtt volnának, mindig a’ sebembe hordanám”84 

Kishez (címe: Kishez )85 írott versében Merényi Oszkár86 szerint kiemeli Kis Jánosnak 

azokat a vonásait, melyeket önmagában is fontosnak tart, a bölcseleti hajlandóságot, s az 

erkölcsi mélységet, mely ha kell, bírál s leleplez. 

További kortárs szövegdarabok: 

 Döbrentei Dessewffy Józsefnek írt levelében87 Kist „csendes grátziai kellemmel 

oktató didacticusunknak” nevezi, megállapítva, hogy „nála minden tiszta és jól hangzó”. 

Fordításait kötelessége lett volna kijelölni. Döbrentei anélkül is tudja a versek eredetét, 

ezért megállapíthatja, hogy csak azok a fordítások „szerencsések”, amelyek „teremtő 

képzelést nem kivánnak”. Ezekben a megállapításokban a Kölcsey kritika feszültségkeltő 

ellentmondása érhető tetten. Döbrentei megállapítja, hogy Kis kevés új szót használ, ő „a’ 

meglévő nyelvet huzta szoros velősségre.” Szavai hat év alatt sem avultak el. A fordított 

darabok eredetije feltüntetésének hiányát Döbrentei is felrója, hiszen Kölcsey recenziója 

óta az ezzel kapcsolatos megjegyzések toposszá váltak. A „ha Kis a szerző, akkor az 

biztosan fordításon alapul”, recenzensi körben elterjedt az eredetiség-paradigma 

térhódításával, dacára annak hogy már vétlenként vádolják a recenzeáltat.88 

Vörösmarty a legnagyobb elismerés hangján szól Kisről mint fordítóról, amikor 

Persius Satyráinak fordításáról ír: „Több jeles munkáiról ’s számos fordításairól ösmeretes 

literatorunk Romának ismét egy klasszikusával ajándékoza meg bennünket. […] S ím 

bírjuk általa az életbölcsességgel teljes hat satyrát olly könnyű tiszta magyarsággal, millyet 

csüggedetlen szorgalmától ’s ösmeretes ügyességétől várni lehete.”89 

Arany János irodalomtörténeti tanulmányában „Kis János és a többiek” címmel ír 

Kis János 1815-ben kiadott verseiről, melyek szerinte „művészi csínnal bírnak, mégis 

inkább az elmélkedés, mint valódi ihletettség szüleményei. „[…] Mint költő középszerű, de 

mint egy sokoldalúan kimívelt és a nemzeti nyelvünk mellett buzgó férfiú, hosszú élete 

folyásán fáradhatlan munkássága által irodalmunknak oly sok szolgálatot tett, hogy nevét 

                                                
84 BERZSENYI Dániel Költői művei, szerk., jegyz. MERÉNYI  Oszkár, Bp., Akadémia, 1979, 426. 
85 BERZSENYI Dániel Költői művei, szerk., jegyz. MERÉNYI  Oszkár, Bp., Akadémia, 1979, 48. 
86 BERZSENYI Dániel Költői művei, szerk., jegyz. MERÉNYI  Oszkár, Bp., Akadémia, 1979, 427−8. 
87 1821. 09. 04. Döbrentei Gábor Dessewffy Józsefnek, Ujfalu = MOL p91 5. cs. 53. A Dessewffy család 
levéltára, Döbrentei Gábor levelei Dessewffy Józsefhez. Köszönettel tartozom ezért a levélért Vaderna 
Gábornak, aki nemcsak felhívta figyelmemet erre a levélre, de másolatát oda is adta nekem. 
88 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846, 195−200. 
89 VÖRÖSMARTY Mihály Vegyes prózai dolgozatok, kiad. BODOLAI Géza , HORVÁTH Károly, Bp., Akadémia, 
15. 1975, 52. 
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mindenkor hálás tisztelettel említjük.”90  

Akad azonban olyan költőtárs is, aki könyvtára mélyén Kis kötetet forgatva 

széljegyzetekbe rögzíti „nemtetszését”. Egy Batsányi birtokában levő Kis-kötetben, mely a 

költő halála után a Nemzeti Múzeum tulajdonába került, Kazinczy Kist magasztaló 

előszavának margójára írt megjegyzését olvashatjuk Batsányinak: „Quelle comparaison!” 

Máshol Kis munkáját kontárnak, silánynak nevezi − lebecsülő nyilatkozata azonban 

elsősorban Kazinczyval való személyes ellentétére vezethető vissza – olvashatjuk Németh 

Zoltán Kisről szóló tanulmányában.91 Batsányi a „Dunántúlnak tájnyelvén nevelődött, 

ennek elemeit akkor is megtartotta, amikor már a műveltek egységességre törekvő, 

választékosabb köznyelvét beszélte. […] Mindvégig igen fontosnak tartotta a nyílt „e” és a 

zárt „ë” megkülönböztetését; a zárt „e” jelölésére néha használta is a „ë”-t, de amikor nem 

jelölte, akkor is újra meg újra szóvátette; a zárt és nyílt „e” összecsendítését a sorvégeken 

helytelenítette, az ilyen rímeket megrovóan aláhuzigálta pl. Kis János, Kisfaludy Sándor, 

Kölcsey verseinek birtokában levő kiadásaiban.”92 Ez az ellenszenv nyilvánul meg a 

Muzárion93 (Élet és Literatura) IV. kötetében megjelent cikkében is, amelyet Kis János is 

megemlít Emlékezéseiben, az írói munkásságát vizsgáló részben.94 Batsányi ebben a 

cikkében élesen kritizálja Kis Jánost az 1804-es Kultsár−Prónay-féle pályázatban első díjat 

nyert értekezése kapcsán, több mint húsz évvel a díjkiosztás, illetve a pályaírás 

megjelenése után, azért, hogy a magyar nyelv kellemes hangzásának bizonyítására Virágtól 

„szerencsétlen” példát idézett. Ennek kapcsán kigúnyolja Kist is és Kazinczyt is. Szalay 

László kritikája a Muzarionról igazat ad Batsányinak, de el is marasztalja: „Bacsányi’ 

ítételete a’ tek, tokos versekről igazságos, de még is a’ Magyar Museumba illő critica. 

Stylus, modor előadás még egészen ezé. Örvendünk, hogy az ki a’ criticát több rendbeli 

currensekben exorcizálá, zászlója alá készül lépni, vagy talán itélni szeretünk, hanem 

itéltetni nem?”95 Érdekes módon kritikája nem a versre, hanem a hozzáfűzött értekezés 

tárgyára vonatkozik, így nem pontos. Szalay László az eredetiség jegyében Kis Jánost sem 

kíméli a Muzarion-kritikában, számon kérve rajta, hogy munkájának eredetét nem tüntette 

fel: „Az 1−8 szám az egyes gondolatokról […] szólnak […]. Az aláírás szerzőjöknek Kis 

                                                
90 ARANY János, Tanulmányok és kritikák, Debrecen, Kossuth, 1998, (Csokonai Könyvtár), 64. 
91 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 81-82. 
92 BATSÁNYI János Összes művei I, szerk. TOLNAI Gábor, Bp., Akadémia, 1960, 246. 
93 Muzárion. Negyedik kötet. Élet és Literatura. Rész XX−XXIX. 1829. Pesten. Trattner’ és Károlyi’ 
betűivel, 36−40. 
94 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193−195. 
95SZALAY László, Észrevételek a’ Muzarion III. és IV. kötetéből, Pest, Fűskuti Landerer. 1830, 11. 
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Jánost mondja; de ha Rec. egészen nem csalódik szerencséje vala e’ munkácskát már 

ezelőtt francziában olvasni. A’ tisztelt Superintendens igen lekötelezné recensenseit, ha 

dolgozásai’ hegyén mindenkor azoknak forrásait is kijelelné. A’ critica igy más 

arczulatban fogna megjelenni, ’s csak azt vizsgálná meg, valljon a’ magyar öltözet nem 

tevé e ismerhetetlenekké a’ külföld’ ünnepelteit?”96 A megfogalmazás mind Batsányi, 

mind Szalay részéről nagyon sértő, és mint kiderül igaztalan is.97 De van még más hasonló 

nyilatkozat is, amit a visszatekintő fel is idéz: „A’ kassai Szemlélőhez mellékelt literaturai 

lapokban az 1836-diki a’ 35-dik szám98 alatt kelt levélben Bajza verseinek99 mérges 

recensense azt mondotta felőlem, hogy az ideiglenesen elvakított közvélemény magát 

rajtam rettenetesen megboszulta.”100 A „mérges” recenses szavai: „Bevárom csendesen a’ 

történendőket, ’s csak annak idejében fogok ismét tollhoz nyulni; akkor t. i., ha az 

igazságot eltapodva ’s a’ közügyet magános érdekeknek kétségtelenül alája vetve 

látandom. Bajzát azonban nem vélem eléggé korán figyelmeztethetni arra, hogyha literátori 

pályáját jövendőre is csak az eddigihez hasonlón folytatandja: nem ismerek férfiut Kiss (!) 

János szuperintendensen kívül az irói világban kin magát az ideiglenesen elvakitott 

közvélemény olly rettenetesen megboszulandja, mint épen Bajza, ki azért lármázott olly 

szemtelenkedve, hogy őt a’ közönség hallani, csudálni (sőt ohajtása szerint talán imádni is) 

kénytelenittessék.” Aláírás: A’ Fölszolitott. A tiszteletlen hang erre a megnyilatkozásra is 

jellemző. 

Ezek a kritikák egyértelműen jelzik Kis János érezhető jelenlétét az irodalmi életben.  

A Tudományos Gyűjteményben érdekes jutalomtételt hirdetnek meg 1818. IX. 

kötet 101. oldalán, Orthophilos aláírással. Az 1813-ban megjelent Mondolat által 

összeszedett új szavak lefordítására felkéri a Mondolat szerzőjét és minden „Tudós és 

nyelveket értő Hazafiakat,” hogy válogassák ki, melyek a megtartandó szavak. A munka 

ellenőrzésére számos Hazafit kérnek meg, köztük Virág Benedeket, mint poétát, Horváth 

Istvánt, mint grammaticust, Kulcsár Istvánt, mint szerencsés magyar írót, Schedius Lajost, 

mint esztétikust, Döbrenteit mint erdélyit. Berzsenyit, Kölcseyt, Kazinczyt nem kérik fel, 

                                                
96 SZALAY László, Észrevételek a’ Muzarion III. és IV. kötetéből, Pest, Fűskuti Landerer. 1830, 9. 
97 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 193−200. 
98 Literaturai Lapok kiad., szerk., Kovacsóczy Mihály Első év’ második fele, Kassán, 1836. melléklete, 
Szemlélő, Literaturai Lapok. 35dik szám. Péntek, Augustus’ 26án 1836.  
Bajza versei. Pest. 1835. ifj. Kilián’ György tulajdona r.213. (folyt. és vége.), 269−273. (könyvismertetés) 
99 Bajza versei. Pest. 1835. ifj. Kilián’ György tulajdona r.213. = Szemlélő melléklete a Literaturai Lapoknak 
kiad., szerk., Kovacsóczy Mihály Első év’ második fele, Kassán, 1836.  
100 Kis János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói 
pályáját tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. 195. 
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viszont Kis Jánost mint „Magyar Írót” igen. Eltérő a megítélése tehát Kisnek és 

Kazinczynak a szóújítások terén. 

A „Magyar Literatura” Angliai terjedésére is felhívja a figyelmet a Tudományos 

Gyűjtemény az 1828-as V. kötete 124. oldalán, Rumy Károly írását ismertetve, aki John 

Bowring kérésére többek között egy kis könyvtárat állított össze, amelyet Londonba fog 

küldeni. A kötetek írói között Kazinczy, Kisfaludy, Kis János, Berzsenyi, Dayka, Virág, 

Csokonai és „számos egyebek” szerepelnek. Kis János tehát költőként a külföldi 

nyilvánossághoz is eljutott. 

A Figyelmező-ben (1839. aug.) Schedel (a későbbi Toldy) Ferenc nagy elismeréssel 

fogadja Kis János Soproni estvéit. Egyúttal megemlékezik a költő befutott pályájáról, itt 

már erőteljes hangot kap az irodalomszemléleti váltás, kiesett a „jeles költő” szerepből: 

„Az öreg Kist látjuk ez új vállalattal literaturai munkálkodása’ ötvenedik évét megnyitni.” 

Számonkéri rajta az eredetiséget, ennek hiányában megállapítja, hogy pályája nem 

ragyogó. Ellensúlyozásképpen kiemeli nagy tudását, hiánypótló munkásságát, nemes 

eszményeket tanító és hordozó fordításait, a nemzet nyelvéért, művelődéséért végzett 

munkáját.101 

Figyelemre méltó, hogy lelkipásztor társa, Gamauf Teofil, akivel Kis 33 évig együtt 

munkálkodott a soproni németajkú gyülekezetben, többek között megállapítja, hogy Kis 

János kitűnő német szónok is, s tekintélyét a magyar nyelv szolgálatában írt rendkívül sok 

művének köszönhette. „Munkái immár kis könyvtárra rúgnak.”102 

Toldy indítványára a Kisfaludy Társaság kiadta a Nemzeti Könyvtár sorozatot, amelyben 

Kisfaludy Károly, Csokonai Vitéz Mihály és Kármán József mellett kiadták Kis János 

verseit, és Vörösmarty minden munkáit.103 

Az utolsó költeményt, amely Kisről szólt, Garay János írta 1845-ben a házról, 

melyben Kis, „a szép s jó apostola” született. Ez a vers díszítette az 1846-ban, Toldy 

kiadásában megjelent Kis-verseskötet címlapját, a közvetlen utódok elismeréseként. 

Kis János 1846-ban halt meg. A Pesti Hírlapban halálának hírére rövid emlékezés 

jelenik meg érdemeinek méltatásával: „A magyar irodalomnak egyik fő alapítója, ’s 

végiglen − fél évszázadnál jóval tovább – igénytelenül, de lankadatlanul működő bajnoka, 

a’ magyar nemzeti akadémia rendes tagja, a’ dunántuli ágostai evangélikusok’ 33 éven át 

                                                
101 D. SCHEDEL (TOLDY) Ferenc, Soproni estvék, Figyelmező, 1839. 32. sz. 517. 
102 Gamauf Teofil feljegyzései Kis Jánosról, Sopron, Városszépítő, 1941, 291-299. 
103 V.ö., SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 
60. 
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hivatalkodott szelíd lelkű türelmes gondolkodású és bölcs tapintatú egyházi főnöke, […] az 

első protestáns pap korunkban, ki a’ felségtől királyi tanácsosi címmel jutalmaztatott.”104 

Egykori költői szerepéről már szó sem esik. Toldy Ferenc Kis János felett elmondott 

emlékbeszéde új értékrendszer szerint ítéli meg a költőt, mely tett és személyiség 

elválaszthatatlanságára épül. Kis már nem mint jeles költő szerepel, műveit nem ismerik el 

halhatatlannak, de tetteiért hála illeti. „Kis a költő s az ember, azonegy. Benne ész és szív 

ritka szép frigyben járt egymás mellett.”105 Megjelenik a Kazinczy-féle pozitív értékjelző, 

mely túlélte a kánonváltást, „a széplelkű Ember”, akiből nincs több: „[…] egy második Kis 

még nem született”, különlegessége, hogy „tanít, emel és nyugtat.”106 A továbbiakban 

Toldy foglalkozik az eredetiség kérdésével, s megállapítja, hogy Kis kevésbé áhította a 

„dicsőséget, mint szabad, sőt illik”. Nem eredeti, emlékezései ihlették. Toldy kiemeli Kis 

János fordításait, segédkönyveit, kimagasló tevékenységét a „classica literatura” 

megkedveltetésében, még halála előtt is fordított. Minden tettének forrása „a hazai dísz ’s 

erkölcsi jólét felvirulása” volt. 1868-ban írt Kis-életrajzában Toldy, Kazinczyra 

hivatkozva, árnyaltabban ír Kis Jánosról, aki közel hatvan évig volt a magyar irodalom 

támasza, éreztetve, hogy költői rangját ugyan az irodalmi elvek változása más 

megvilágításba helyezte, de munkássága oly sokrétű és hasznos, hogy érdemei 

vitathatatlanok. „Kazinczy előszeretettel szerette azon plátói emelkedettségét az erkölcsi 

érzésnek, ez összhangzását szív, ész és képzelemnek, az ebből fakadó nyugalmas folyamot, 

s ez egyszerű nemes nyelvet, mik barátja költeményeit, míg Himfy és Berzsenyi nem 

léptek föl, eredethiányságuk mellett is költészetünk kertében csakugyan a legszebb virágok 

mellé érdemesíték.”107 Idáig, mintha csak Kazinczyt és Berzsenyit hallanánk. Toldy is 

gondolkodik az eredetiség hiányának okairól. Úgy látja, hogy Kisnek ártott, hogy Kazinczy 

végül is elfogadta, hogy nem Ráday-nemben ír. „Mert hogy a Ráday-nem küzdésre szólítja 

a költőt, annak fényoldala; e küzdésben csak a gyenge vész el: az erős tisztúl és 

gyarapszik.”108 A „széplelkű ember” kép itt teljesedik ki: Kazinczy halála után 1839-ig Kis 

„majdnem egyetlen védője és napszámosa volt, a naponként egyfelűl hatalmasban terjedő 

politikai és anyagi irányok, másfelűl az elsilányodó és elerkölcstelenedő időszaki sajtó 

                                                
104 Pesti Hírlap, 1846, 631, február 26.  
105 TOLDY Ferencz, Emlékbeszéd Kis János felett, Irodalmi szöveggyűjtemény, kiadó, dátum ismeretlen, 423-
430. 
106 TOLDY Ferencz, Emlékbeszéd Kis János felett, Irodalmi szöveggyűjtemény, kiadó, dátum ismeretlen, 428. 
107 TOLDY Ferenc, Államférfiak és írók, Pest, 1868, 226. 
108 TOLDY Ferenc, Államférfiak és írók, Pest, 1868, 226. 
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közepett, a classicismusnak és a valódi humanismusnak.”109 Az „elföldelés” még nem 

teljes, Kis János eredetiség korszaka előtti jeles költői munkásságára még emlékezik 

Toldy. 

Az utókor ítélete 

 Az irodalomtörténet folyamatosan foglalkozik azóta is Kis Jánossal. Halála után is 

elő-előkerül neve, mint például 1896-ban az Ephesusi matrona történetével kapcsolatban. 

Tolnai Vilmos hívja fel a figyelmet arra, hogy a hűtlen özvegy ezeréves történetét Kis 

János is lefordította, s megjegyzésekkel ellátva erkölcsi tartalmát emelte ki a mesének, a 

hiú, könnyengondolkodó, magafeledt asszonyok elrettentő példájával. Nem új alakba 

akarta tehát öltöztetni a történetet, hanem tanmeseként, oktató jelleggel megismertetni a 

latinul nem tudókkal.110 Adalék irodalomszemléletéhez e történetfordítás: nincs olyan 

történet, melyből ne lehetne erkölcsi tanulságot továbbadni. 

1898-ban Riszner Ödön ír tanulmányt Kis Jánosról. Nem ír a költő életéről, mert 

úgy tudja, hogy a tankönyvekben szerepel Kis János életrajza. (Dolgozatának bírálatából 

megtudjuk, hogy bár Csíkban, lehet, hogy ismerik Kis János alakját, az országban másutt 

egyike az irodalom elfelejtett alakjainak, így a bíráló hiányolja az életrajzot.111) Ami 

témánk szempontjából lényeges Riszner dolgozatából az, hogy szerinte Kazinczy hajtotta 

bele Kist a fordításokba. Megállapítja azonban, hogy Kis aligha ért volna el olyan nevet 

eredeti munkáival, mint amilyet fordításaival, így nem érheti nagy szemrehányás 

Kazinczyt. Nyelvezetére viszont kifejezetten jótékonynak találja a Mester hatását.112 

Foglalkozik a költő idegen forrásaival is: „Legnagyobb hatással volt reá az anakreoni 

életbölcsesség, a mely Hagedorn, Gleim és a természetimádó Herder költészetében 

nyilatkozott meg leginkább […] Érző kedélyére mélyen hat a Matthison érzelmes, lágy 

lyrája, […] Salis mély kedélye, Gotter fennkölt iránya, Thümmel vidám életkedve, Bürger 

égig csapongó lángja, […] Utz derült életnézete, Pfeffelnek a mesékben felcsillanó, 

epigrammaszerű, jó ötletei [...], tanulmányozza Cramer és Jacobi, […] Nicolai, […] Herder 

[…] s Gleim”113 munkáit. „Nagyra becsüli a tanköltészetet, […] ezért veszi fel mintái 

sorába Bernist, Doratot, s mivel ő maga is inkább műforditó Chiabrera munkáit. […] 

                                                
109TOLDY Ferenc, Államférfiak és írók, Pest, 1868, 247. 
110 TOLNAI Vilmos, Az „Ephesusi matrona” irodalmához, Bp.,  Phil. Közlöny , 1896, XX, 902−904. 
111 CSÁSZÁR Elemér, Riszner Ödön: Szuperintendens Kis János, Bp., Phil. Közl, 1899, 570−571. 
112 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897−98,Csik-
Szeredában, 1898, 4−36. 
113 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 11. 
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Boileau költészetének alaki szépsége […] magával ragadja, s ennek tanítványát tiszteli 

Zachariaeben; La Fontaine és Gellert meséi utánzásra ösztönzik […] Lessing és Klopstock, 

[…], Delille és Thomson, […] Voltaire […] Loblowitz, Leonhard, Lowe munkái, […] 

Sarbievius latin lírája, és Blumauer satirikus költése sem kerülik el figyelmét, […] Goethe, 

Schiller, Wieland költői, Meiners és Knigge prózai munkái” hatottak rá főképp.”114 

Szándékosan idéztem a bő repertoárt, amely Kis János széleskörű irodalmi tájékozottságát 

tükrözi. Riszner megállapítja, hogy Kis János szerette és átérezte a nagy szellemek 

munkáit, s hozzáférhetővé akarta tenni honfitársai részére. „Schiller ugy érez, ugy 

gondolkodik, ugy ír, mint a hogy Kis”115 − vallja Riszner, akinek véleményében Kazinczy 

értékítélete köszön vissza. 

Riszner utal Kis lelki válságára: „[…] az anakreoni életbölcsesség gyógyította őt ki 

abból a beteges lázból, a melylyel az elméleti bölcselkedésbe belemerült. Wielandnak […]  

munkája »Muzárion« volt a gyógyszer […]. E munka józan hangja jó hatással van Kisre is, 

ezért fordítja le.”116 Úgy tűnik, Riszner Toldy után dolgozik, aki pedig az Emlékezésekre 

épít. Riszner foglalkozik még Kölcsey Kis-recenziójával is, és megállapítja, hogy „Kölcsey 

elfogultsága az irodalom korszelleméből eredt, a mely magáévá tette a „Kazinczy 

irányának tulságait!”117 S itt már jelentkezik Kölcsey Kis-féle recenziójának elmarasztaló, 

megkérdőjelező kritikája, az elföldelő-paradigma hatása. Megállapításai: Kis a nemzet 

napszámosa / Szellemi magvető / a jelennek akart használni / a nemzet erkölcsi tanköltője 

volt / alkotóerőnek hiánya / összhang szív és fő, akarat és tehetség között / bölcs 

nyugalom118 Kis költői munkáját elemezve megállapítja: „Verselni tud Kisünk, ezt láttuk, 

de rimelésében találunk elég hibát is.”119 Prózájáról így nyilatkozik: „Tanítani akar, de nem 

lesz másolóvá, mert keveri saját eszméit a másokéval, alkalmazza az idegent honi 

viszonyainkhoz s képes ugy gondolkodni, mint az, akit fordít, akit utánoz, akinek töredékes 

munkáját folytatja”120  

                                                
114 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 12. 
115 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898. 
116 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 21. 
117 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 30. 
118 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 35. 
119 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 35. 
120 RISZNER Ödön, Szuperintendens Kis János, A Csiksomlyói Róm. Kath. Főgimn. Értesítője 1897-98,Csik-
Szeredában, 1898, 35. 
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Nagyobb lélegzetű tanulmányt ír Kisről Kovács János 1905-ben Kazinczy Ferenc 

és Kis János címmel. Az ő értékítéletén is Toldy hatása érződik. 

 Kovács Kis János törekvéseiből kiemeli szorgalmát, gyakorlati érzékét, mellyel 

előmozdítja a magyar literatura fejlődését. Irodalmunkat akarta gyarapítani, az olvasást 

akarta megszerettetni, és az olvasók életbölcsességét óhajtotta fejleszteni. Kazinczyval 

egyetértve a fordítás nála stílusformáló, nyelvfejlesztő eszköz is. Az olvasóközönség 

bővítése érdekében eleinte megelégszik a szórakoztatással, később csak tudományos 

műveket fordít. A magyarosság, világosság, könnyen érthetőség jellemző stílusára. 

Fontosnak tartja az erény és igazság ideáját, ezt érvényesíti is műveiben, ezért nevezik őt 

filozófus költőnek. Kazinczyék, így Kis János érdemét is abban látja Kovács, hogy 

felismerték, amíg a [   ] „politikai szabadság hiányzik, menedéket nyújt az irodalom, mely 

feléleszti a tétleneket s az enyészettől megmenti a nemzetet.”121 A nemzet elsüllyedésének 

kérdése ugyanis középponti kérdés. „Herder a német filozófus író azt jövendölte, hogy a 

német, szláv, oláh közé ékelt kevés magyarnak századok mulva még a nyelvét sem 

találhatják meg.”122 

 Kovács ezek után megállapítja Kis János megérdemli az említést, amit azok 

számára követelt, kik csekélyebb tehetségeik szerint igyekeznek a tudományokat és 

mesterségeket terjeszteni.  

Rosta Ferenc, hosszabb lélegzetű tanulmányban foglalkozik Kissel. Megállapítja, 

hogy amikor kritikai jellegű értekezését írja, Kis Jánost „a szakférfiakon kívül alig ismeri 

valaki.”123 Utal arra is, amit már Toldy is fejteget, de még nem tart fő kritikai  

szempontnak, hogy Kis János értékeléséhez irodalmi működésének egész körét célszerű 

feldolgozni. „A szépirodalomtól egészen a nemzetgazdaságig igen sokat felölel az ő 

munkássága. Nemcsak költő és nyelvművelő, hanem filozofus, paedagogus, moralista is 

egyuttal. Tevékenységének igazi méltatásához kora irodalmi viszonyainak ismerete mellett 

szükséges a görög-, latin-, német-, francia- és angolnyelvben való jártasság is.”124 

Kazinczy leveleiből idézett sorokkal alátámasztva Rosta is megállapítja: a széphalmi 

Mester valóban úgy gondolta, hogy Kis költőisége Schillerével vetekszik, figyelemreméltó, 

hogy 1831-ben, halála évében éppúgy dicséri Kis működését, mint 1794-ben, pedig már 

azzal a tudattal írja leveleit, hogy azokat barátai, éppen Kis tanácsára, meg fogják őrizni a 

                                                
121 KOVÁCS János, Kazinczy Ferenc és Kis János, Bp., Franklin, 24. 
122 KOVÁCS János, Kazinczy Ferenc és Kis János, Bp., Franklin, 29. 
123 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 3−26.  
124 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 3.  
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jövendő nemzedékek számára. Megállapítja, hogy Kölcsey is kedvezően nyilatkozott 

Kisről, ezt tették egy-két kivétellel a más irodalmi pártálláson levők is, s a közönség is. 

Feltételezi, hogy Kis költészete Kazinczy barátsága nélkül egészen más jellegű lett volna. 

Megállapítja Kis Kazinczynak „majdnem a teljes önállótlanságig híve.”125 A fejbólintó 

toposz forrása! Szerinte Kisben az önállóság vajmi csekély / Költészetében, fordításainak 

irányában nyelvészeti dolgozásaiban teljesen a mester nyomdokain halad.126 Később 

azonban azt írja, hogy költőnk nem mindenben követi mesterét. Mérsékeltebb nyelvújító, 

jobban ragaszkodik a nyelv törvényeihez. A klasszikusok jelentik számára az ízlés 

zsinórmértékét. Horatius „utile dulci” elve, a haszonnal gyönyörködtetés a célja eredeti és 

fordított, verses és prózai munkáinak. Rosta megállapítja, hogy Kazinczy és köre, így Kis 

sem ír eposzokat, ellentétben a német klasszicizmussal, nem érinti őket a „népies görög 

költészetnek, Homérosznak szelleme.127  

Felhívja a figyelmet arra, hogy Kist hiába bíztatja Kazinczy a nyugat-európai 

verselésre, a tanítvány ebben nem követi őt, s így ezen a ponton a magyarosok iskolájával 

kerül kapcsolatba. „Ez az eltérés és egyezés csak külső ugyan, de abban a korban annyira  

fontos, hogy ezen a réven Kist a régi, magyaros iskola hivei is magukénak tudták.”128 

Rosta megállapítja, hogy Kis azáltal, hogy a népiesek nemzeti versalakjait is használja, 

összekötő kapocs Kazinczyék és a népiesek között. „De magyaros formája mellett is 

milyen idegen ez a költészet! Az 1815-iki kiadásban megjelent versek háromnegyed része 

fordítás vagy átdolgozás, a későbben közrebocsátott költemények jórésze szintén idegen 

eredetű. A nemzetiesség bélyegének hiányát érezzük azokban a versekben is, a melyeket az 

1846 – ban megjelent Poetai munkái eredetinek mondanak. Nem is csoda! Kisben kevés a 

tehetség.”129 Érdekes párosítás, mindenesetre új elváráshorizont jelentkezését láthatjuk: a 

nemzeti jelleg számonkérése. Irodalomszemléleti kérdésekre összpontosítva 

megállapítható, hogy a dolgozat alapvetően Toldy véleményét követi: „A költő és az 

ember azon egy. Benne ész és szív ritka szép frigyben járt egymás mellett […] bízott 

benne, hogy egykor jobb leszen. Ez a bizodalom az alapja annak a nagy munkakedvnek, 

mely eredményében – Jókaiét kivéve – felülmúlja összes írónkét s egy kis könyvtárt tesz 

ki. […] A mi a hítélet ápolása, az erkölcsök jobbítása, a felvilágosodás terjesztése, a 

magyar irodalom megkedveltetésére alkalmasnak látszott neki, az fordításai révén mind 

                                                
125 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 7. 
126 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 7. 
127 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 14. 
128 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 14. 
129 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 15. 
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átkerült a magyar irodalomba. […] Elmondhatjuk, hogy az exact természet-tudományokat 

kivéve, minden tudományágban nyujtott valami olvasnivalót és pedig lehetőleg könnyed 

modorban; mert nem annyira a tudományok művelésére, mint inkább népszerűsítésére 

törekszik.”130 Rosta ebben látja Kis  jelentőségének egyik oldalát. Megállapítja, hogy „Kis 

a magyar társadalom minden olvasni tudó rejtegének nyujtott valamit, kezdve a filozófiát 

kedvelőktől egészen azokig, a kiknél már a sötétség és a babona ellen kell küzdeni.”131 

Kiemeli, hogy Kis János Kazinczy híve, de szélsőségeiben nem követi mesterét, a 

nyelvújítóktól elvárja a nyelv természetének alapos ismeretét, a régebbi klasszikusok 

tanulmányozását; az új szó alkotását csak végső esetben engedi meg. Fő törekvése 

Kazinczyt követve az ízlés javítása, melynek eléréséhez a görög-római és nyugat-európai 

népek klasszikusainak tanulmányozásával lehet eljutni. Tartózkodik az egyénitől és a 

nemzetitől, de azért a nemzeti mozgalmak az ő ódaköltészetén is nyomot hagynak. A 

tudományok népszerűsítésére és a gyönyörködve tanításra törekszik.132 Rosta Kis János 

ódáit és evangélikus énekeit emeli ki maradandó alkotásként.  

Kis János verseinek eredetével foglalkozik dr. Gálos Rezső. A költőre hatást 

gyakorló német forrásokat kutatja, melyek a horatiusi hatással egybeforrva együttesen 

jelennek meg költészetében. Kimutatja, hogy nem a Kazinczy által oly lelkesülten 

hangoztatott Schiller-hatás a legfőbb német forrása Kisnek: „Schiller előadásai 

fejleszthették Kis történeti érzékét, de költeményei alig nevelték költőnket.”133 

A göttingeniek hatását emeli ki Gálos : „A Haindbund költészete bevitte a teológus 

Kis János morális célzatú költészetébe a természet rajzolását. […] A göttingenieknek, 

Gotternak, Vossnak, Stolberg Frigyesnek, Höltynek, Matthisonnak, Salisnak, Kleist 

társainak: Uznak, Gleimnak, és Jacobinak költészete adja a Kis János természetvilágának 

vonásait. […] költészetének egészét tekintve alapvetőül nála is ott szerepelhet az, akinek 

leíró költeményeit a göttingeniek is (Kleistén kívül) legszívesebben olvasták: Thomson, 

akinek német fordítása már 1758-ban van.”134  

 Gálos megállapítja, hogy Kis János azért fordította Thomsont, mert sok nála a 

tanító elem, s Horatius eszméi is megtalálhatók költészetében.135 

 Gálos Herdert, a weimari evangélikus superintendenst, látja még Kis János 

                                                
130 ROSTA Ferenc, Kis János irodalmi jelentősége= Soproni Lyceum Értesítője, Sopron, 1902/03, 23. 
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133 GÁLOS Rezső, Kis János és a német költészet, Phil. Közl., 1911, 451−453. 
134 GÁLOS Rezső, Kis János és a német költészet, Phil. Közl., 1911, 454. 
135 GÁLOS Rezső, Kis János és a német költészet, Phil. Közl., 1911, 454. 
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költészetének német forrásaként. Megállapítja, hogy a Herder-fordítások megjelenése után 

már nem beszélhetünk Kis János költészetéről, alig néhány verset ír már csak ekkor. 

Védekeznie kell költeményei eredete miatt: „Világosan megmondtam, hogy én magamat 

eredeti írónak soha nem tartottam […]”136 Gálos megállapítja, hogy irodalomtörténeti 

szempontból Kisben az embert kell értékelni, mert mint költő jelentéktelen.137 

Az eredetiség kapcsán újra és újra előkerül Kis János alakja a kutatásban: 

Pl.: Fest Sándor Kis János forrásait kutatva számol be legújabb eredményeiről 

1917-ben.138 Dr. Gálos Dezső a nemesdömölki evangélikus egyház keresztelési 

anyakönyvének adatait kutatva bemutatja, hogyan lettek keresztkomák Berzsenyi, Kis 

János és Káldy Pál.139  

Tolnai Vilmos Kis János Bánkbán-adomájával foglalkozó cikke 1930-ban jelent 

meg. Rövid életrajzi adatokat közöl a költőről, ami azt jelzi, hogy már a „szakférfiak”  sem 

ismerik olyan jól őt. Kis Jánost idézve: „Minden igyekezetem arra céloz, hogy édes hazám 

boldogságának előbbrevitelében mennél hathatósabban munkálkodhassam”, megállapítja, 

hogy Kis János az „irodalom napszámosai” közé tartozik. A költő adomagyűjteményével, 

az Elmés Nyájasságokkal foglalkozva, bemutatja annak egyik darabját, forráselemzés 

tárgyaként, melynek címe A’ boszszú állásban magát meg-győző Fejedelem. 

Kulturtörténeti érdekessége e darabnak, hogy a költő nem magyar forrásból merítette a 

témáját, hanem egy német ritter-román érzékeny-morális szövegének kivonatából.140  

Tolnai Gábor „magyar dilettánsnak”141 nevezi Kis Jánost. Idézi Kis önkritikus 

mondatait: „nékem eszembe sincs, hogy ezzel a legtisztább ízlésű és tüzes képzelődésű 

költőnkkel egy rangúnak tartsam magamat; hanem irogatok, mert abban a 

meggyőződésben vagyok, […] írásaimat […] a sajtó alá adom, mert azt tartom, hogy 

literaturánk mostani szegénységéhez képest hasznosak lehetnek.”142 Kis korabeli 

fogadtatásához is szolgáltat adalékot Tolnai: „[…] az olvasóközönség is szerette ekkor 

még Kis munkáit. Hartleben szívesen indítana oly „folyóírást”, melyben csak Kis munkái 

lennének.” 

                                                
136 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói 
pályáját tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846, 197. 
137 GÁLOS Rezső, Kis János és a német költészet, Phil. Közl., 1911, 460. 
138 FEST Sándor, Kis János verseihez, Phil. Közlöny, Bp., 1917.180-81. 
139 DR. GÁLOS Dezső, Berzsenyi és Kis János komasága, ItK, Bp., 1921.XXIX, XXX, XXXI, 167−8. 
140 TOLNAI Vilmos, Kis János ismeretlen Bánkbán –adomája, Győri Szemle, 1930, I, 65-68. 
141 KIS János, Egy magyar dilettáns arcképéhez (1935)= TOLNAI  Gábor, Örökség és örökösök, Bp., 
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142 KIS János, Egy magyar dilettáns arcképéhez (1935)= TOLNAI  Gábor, Örökség és örökösök, Bp., 
Gondolat, 1974, 31. 
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 Németh Zoltán megállapítja, nemzedéke már elfelejtette Kis Jánost, de az 

irodalomkritikus nem felejtheti el. A költő „levelezése, munkái azonban egy érdekes kor 

dokumentumai lettek jellemzően mutatva annak sokszínűségét, a különböző eszmék 

küzdelmét.”143 Németh Kis visszaemlékezéseit tanulmányozva, kiemeli: A német kultúra 

hatását a göttingai divatos költészet – „Hölthy, Salis, Matthison, Thümmel versei, főleg a 

göttingai Hainbund írói jelentették számára −, és […] Schiller költészete, […] Kotzebue, 

Richardson, Fenelon, D’Arnand munkái”144, melyekben „egy alsóbbrendű közönség 

irodalmi érdeklődése felkeltésének, olvasásra szoktatásának elsőrendű eszközét találta 

meg”145 Megállapítja, „a klasszikusok maradtak megdönthetetlen tekintélyek a számára, 

ezért is jelentek meg ilyen irányú fordításai inkább pályája második felében.”146 

A felvilágosodás hatását, melynek megismerését követő lelki harcai − a deizmus 

felé hajló felfogása és vallásos neveltetése közötti ellentét feloldása − során, 

megismerkedett Bayle, Diderot, Voltaire, Hume, Herder, Kant, Fichte, műveivel, az angol 

filozófiával és történetírással.147 „Felvilágosult vallásfelfogásának munkájából kitűnő 

lényeges vonásai a babonaellenesség, és a hierarchia megvetése”148  

A továbbiakban Németh megállapítja: Kis kötelességnek érezte az oktatói 

szándékot, a neohumanista és filantropista pedagógus volt a példaképe. Őt idézte Kornis 

Gyula „A magyar művelődés eszményei” című munkájában, mint „az új eszméktől áthatott 

tanár legjellemzőbb alakját.”149 

Kis a filozófiában, a történettudományban, s a klasszikusokban látta a józanságra 

oktatás legalkalmasabb módját. Tudatosul benne, hogy a vallás erkölcstannal nem 

helyettesíthető.150 Nem akart csupán felekezetének írója lenni, ezért foglalkozott a 

különböző egyházakban közös moralitással és gyakorlati életfilozófiával. Ezért fordította le 

Wieland Muzárionját, Anacharis utazását, Marmontel erkölcsi meséit, Bacon, Addison, 

Johnsson, Montaigne cikkeit.151 

Németh egyéb észrevételei: Kis János pályafutásában az induláskor nagy szerepet játszott 

az akkor érvényes alapelv az irányító mester és a mecénás fontosságáról. A tanácsadó 
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figyelmeztet a hibákra, kijelöli útját, ezesetben az idegen minták követését. A mecénás 

függetlenné tesz a műveletlen közönségtől.152 A pártfogókeresést azonban fokozatosan 

háttérbe szorítja az átalakuló irodalmi élet két fontos tényezője: a könyvárus és a közönség. 

Kis látva „a magasabb esztéta-irodalmiság,” melyet Kazinczy jelentett számára, 

elérhetetlenségét, s a köznép elmaradottságát, így vált munkássága Kazinczytól eltérő 

jelentőségűvé, anélkül, hogy tudatosult volna benne: „populáris” íróvá alakul át, erre 

inspirálja tehetsége fogyatékosságának felismerése.153 Ezen a felismerésen népszerűsége 

sem változtatott, mert korában ez nem jelentett dicsőséget, mert az írók úgy látták, hogy a 

közönség „ az izlésnek és esméreteknek tsak első gráditsain” van, s ezért az írók féltek is a 

népszerűségtől.154 

Az eredetiség kérdésének felvetődésekor is − az új generáció csak a művészi 

fordítást fogadta el, az átdolgozást nem − Kis, arra hivatkozott hogy más tudósoknak 

fordítani és más a nagyobb közönségnek, ezért van szükség „irodalmi mesteremberekre,” 

akik közé magát is sorolta.155 

Kis felismerte az író és közönség egymásra utaltságát, s ebből kiindulva eljutott a 

nemzeti irodalomtanítás fontosságának felismeréséhez, hirdette az írói anyagi 

függetlenséget. A köznép felemelése, megtisztítása a babonáktól, szükséges műveltségének 

kialakítása lett munkásságának célja.156 Mert Kis Jánosnak a „nemzeti kultúra” ideálja 

magyar polgári életforma kialakítását jelentette, melyhez irodalmunk fejlődését is 

kötötte.157 „Önként szembetűnik tehát, melly nagy gyarapodást várhat nyelvünk, 

kiváltképpen gazdagságára nézve, ha több született Magyarok adják magokat a’ 

mesterségek üzésére, ’s a’ kereskedés folytatására.”158 

Azt az irodalomszemléletet látjuk nála − állapítja meg Németh − melynek alapján 

még Toldy is kötelességének érezte hogy az exact tudományok körébe tartozó munkákat is 

ismertesse az irodalomtörténetben159 − mindez a magyar nyelv fejlesztésének programjából 

fakadt. Az írók feladatuknak tekintették a tudományok terjesztését, ezért is írtak ilyen 

munkákat sokszor szépirodalmi formában, s  szaktudományok feladatának is elsősorban a 

nyelvművelést tartották, ezért az ilyen munkák céljukban is összefonódtak a szűkebb 

                                                
152 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 31−33. 
153 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 33. 
154 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 34. 
155 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 46. 
156 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 35. 
157 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 52. 
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értelemben vett szépirodalommal.160 

Németh dolgozatának befejező részében rövid összefoglalást ad Kis 

irodalomszemléletének alakulásáról. Megállapítja, hogy az iskolai sémaköltészetből indult 

ki, majd Kazinczy magasabb ízlésének jegyében alkotott. Majd céljává tette a közönség 

nevelését, egy művelt polgári osztály kialakítását. Az eredetiség hangoztatásának 

felerősödése a tiszta fordítás felé irányította figyelmét. A görög és római írók munkáinak 

ismeretét fontosnak tartotta, s beépítette azokat társadalom nevelő munkásságába.  

Németh éppen Kis szavainak ismertetésével ad új útmutatást a költő irodalmi 

szerepének megítéléséhez. Azok fognak emlékezni Kisre, akik „a magyar literatura kicsiny 

patakjának eredetét nyomozni érdemesnek tartják.”161 

A Soproni Szemlében Kis János nyelvi hatásáról jelenik meg 1956-ban tanulmány, 

amely Kis nyelvi gyakorlatával és írásmódjával foglalkozik. A cikk írója, Terestyéni 

Ferenc áttekinti Kis János nyelvi törekvéseit. Kis már diák korában a Soproni Magyar 

Társaság tagjaként tanulmányozta a grammatikákat. Fiatalon megismerte az ország 

különböző vidékeinek beszédmódját. Nyelve nem mutat fel kirívó tájnyelvi sajátságokat, 

bár kifejti, hogy dialektusokat fel lehet használni a nyelv gazdagítására. Kirívó 

neologizmusokat sem használ, bár nem ellensége a nyelvújításnak. Éppen ezért vált 

mintájává az egykorú irodalmi nyelvnek. Ezért nem voltak észrevételek nyelvezete ellen, 

ezért hivatkoztak rá nem egyszer állítások igazolására, helytelenségek kimutatására. 

Terestyéni megállapítja „Kis Jánosnak a XIX. század első harmadában megvalósított 

nyelvi gyakorlata több területen is hozzájárult az irodalmi nyelvben még meglevő 

ingadozások, különbözőségek megszüntetéséhez, […], egységesítő hatást fejtett ki a 

megszilárdulás útjára lépett magyar irodalmi nyelvre.”162 

 Horváth János Berzsenyi íróbarátjaként ír Kis Jánosról, aki „kazinczyas ember- és 

íróeszményt jelentett Berzsenyi számára.”163 Horváth szerint Kazinczy „ senkiben sem 

látta a maga műveltségi eszményét megnyugtatóbban képviselve, mint őbenne, jóllehet 

túlzó magasztalásai közben is.”164 Horváth nem részletezi, mit ért pontosan ezalatt: 

Kazinczy világosan látta Kis tehetsége korlátait. Megemlíti ugyan, hogy bár Kazinczy Kist 

skandált versek írására buzdítja, elnézi Kisnek a rímes verselést is, megkérve arra, hogy 
                                                
160 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 52−53. 
161 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941, 82. 
162 TERESTYÉNI  Ferenc, Kis János nyelvének egységesítő a magyar irodalmi nyelvre a XIX. század első 
harmadában, Soproni Szemle, 1956/2, 155. 
163 HORVÁTH János, Berzsenyi és íróbarátai, Bp., Akadémiai, 1960. 
164 HORVÁTH János, Berzsenyi és íróbarátai, Bp., Akadémiai, 1960, 227. 
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tartsa tiszteletben azt a szabályt, melyben az efféle vers a szépprózától különbözik: a 

„reim” tisztaságában és a „caesurában”. Utal Kazinczynak arra a megállapítására, miszerint 

a magyar alexandrinusok igen alkalmasak epistolákra, s a skandált versek szebbek ugyan, 

«de az író addig küszködik a szillabákkal, hogy kéntelen feláldozni a gondolatot». 

Mindezek számomra nem támasztják alá, hogy Kazinczy világosan látta Kis tehetsége 

korlátait. Annál inkább sem, mert mint Horváth is utal rá, Kis verseinek 1815-iki kiadása 

után is bíztatta barátját, írjon görög formákban is.165 

Horváth a korábbi recenziókban kidolgozott Kis képet fogalmazza meg az Emlékezések 

alapján. Kis magát középszerű írónak tartotta, a műveltség terjesztője akart lenni, miután 

úgy látta, nem tud eredeti író lenni: „ahelyett, hogy tehetségeimet erőltettem és saját 

munkáknak feszített figyelemmel kidolgozására kényszerítettem volna magamat, csak azon 

olvasmányaimnak, melyeket megszerettem, lettem fordítójuk vagy inkább 

parafraszteszök.”166 Kis úgy érezte, származása is közrejátszott bátortalanságában, 

egyszerű környezetből jött, ezért nem volt elég önbizalma. Élete végén azzal nyugtatta 

magát, hogy műveire bár nem fordított elégséges gondot, mégis ártatlan mulatságot 

szerzett másoknak, s hasznos magvakat hintett el. Versei kútfőjét azért nem tüntette fel, 

mert vagy nem is emlékezett rájuk, hiszen egy emlék nyomán írta őket, vagy, mivel abban 

az időben az olvasók nagy része olvasott német és más eredetű darabokat, így felismerhette 

a forrást. Aki pedig nem olvasott külföldi irodalmat, azt többnyire nem is érdekelte a 

kútfő.167 Kis János mondta nézőpont érhető tetten ebben a véleményben. 

 Horváth megállapítja, hogy Kis János Kazinczyn kívül „ jellegzetes alakja a kor 

irodalmában való élményszerű részvételnek, mely az írókkal való személyes ismeretség 

szorgos keresésében jelentkezik.”168 Ez a megállapítás összekapcsolható Németh Zoltán 

észrevételeivel. Kis írói hivatásáról és szerepköréről alkotott felfogása tökéletesen korszerű 

volt − vallja Horváth János. A nemzet szükségét vallotta ösztönzőjének, patriotizmusa 

éppoly mély volt, mint Kazinczyé, mely mindkettőjükben elsősorban a nyelv szeretetében 

nyilatkozott meg.169 Egyetértett Mesterével a nyelvújításban, mégis más utakon járt. 

Nyelve közelebb áll az élő, természetes nyelvhez, mint Kazinczyé.170 Díjnyertes 

pályaművében megmutatja a fordítás hasznát: nyelvünk gyarapodik és ismereteink 
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bővülnek. Kifejti, hogy irodalmunk más népekkel ellentétben hallgat nemzeti 

történelmünkről. Egyetért az új szavak alkotásával, de az alkotóknál fontosnak tartja a 

filológiában jártasságot, s a remekműveken kiművelt ízlést. Elve: idegen szótól szükség 

esetén nem irtózott, új szókkal kevéssé élt. Józan középúton járt, békéltető szellemben itt 

is. De „ösztönös szívós magyarságot tanúsít nyelvi kérdésekben, s ez az ösztönszerű 

nyelvérzék jótékony hatású. Korszerűségét jelzi az is, hogy szükségesnek tartja az 

iskolákban nyelvünk és literaturánk tanítását. Valamint kifejti az írók anyagi hasznának 

jogosságát, ne legyenek kiszolgáltatva a könyvárusok visszaéléseinek.171 

 Horváth részletesen foglalkozik Kis irodalmi tevékenységével a kezdeti alkalmi 

versektől „gyűjteményes munkáiig”, mint pl.: a Zsebbe való könyv, Gyermekek és Ifjak 

Tárháza; […], Ifjúság barátja; […] Nevezetes Utazások Tárháza; […] Soproni Estvék; 

[…] fordításai, értekezései, egyházi énekei, prédikációi, imádságos könyvek (keresztény 

földművesnek, oskolás gyermekeknek), stb.172 

 „E nagyarányú tevékenység rendkívüli szorgalomra vall. De meglepő a 

korviszonyokhoz képest mint siker is a közönségnél. Egy írótól ily tömegű kiadvány 

(szinte évről évre, s néha több is egy évben; egyik-másik pedig több kiadásban is ) nem 

jelenhetett volna meg, ha a kiadó nem számíthat megfelelő közönségre. Azt kell hát 

hinnünk, valódi szükségletet elégített ki.”173 

 Horváth maradandó értékként legjelentősebbnek Kis Emlékezéseit tartja. 

Részletesen tárgyalja szerkezetét, s az író életének történetével, s az írói pályájával 

foglalkozó részeket. Az előbbiből származnak már ismertetett gondolatai, az utóbbiból a 

következőket tartja fontosnak Horváth János: 

Kis irodalmi körképben tárja fel nézeteit. A „magyar literatura körét korszerűen 

értelmezte”174, mert csak a magyar nyelvű művekre korlátozta. A tanító költemények 

fontosságának hirdetése azonban már avulni kezdő irodalomfogalom. Fontosnak vallja az 

olvasóközönség kérdését. A nemzet vagyonos és művelt törzsének alsó osztályokból való 

gyarapítását látja a közönséglétesítés fő feltételének. „Elő kell mozdítani a mezei 

gazdaságot, kézi mesterségeket, ipart, kereskedést, a nevelést jobbítani, a szolgaság 

(jobbágyság) maradványait kiirtani.”175 

Kis fontosnak látja a kritikát, de megjegyzi, könnyű benne átlépni a határt a 
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személyeskedés felé. Megvédelmezi Kazinczy emlékét.176 

Horváth a felvilágosult papot látja Kisben, aki híve a felekezeti egyetértésnek, küzd 

a babonák ellen, nagyra becsüli a tudományosságot.177 

Horváth is foglalkozik Kis János költészetével, s annak kortársi fogadtatásával. Egy 

új szempontot vet fel Kissel kapcsolatban. „Kis egy szép embertípus képviselője. Esetleg 

„biedermeier” – nek is minősíthetnők, ha egész mivoltában már jóval elébb meg nem jelent 

volna, mint az e névvel jelölt német tömegjelenségek. Bizonyos, hogy a hasznos polgár 

első jelentkezései közé tartozik irodalmunkban.”178 

Fried István több tanulmányt ír Kis Jánosról. 1974-ben közölt cikkében néhány, az 

előző feldolgozásokból már ismert, összefoglaló gondolattal kezdi elmélkedését. Kortársai 

túlbecsülték. Különféle munkái keresettek voltak, fordításaival nem egy hiányt pótolt. 

Munkássága másokat ösztönzött új gondolatokra. Neve széles körben ismert volt. Pl. a 

Karol Kuzmány szlovák költő szerkesztette Hronka című folyóiratban, 1836, I. 33. oldalon 

A Fertő tó hableányát idézik Kis János Ifjúság barátja című gyűjteményéből.179 

Új szemponttal gazdagítja a Kis-irodalmat. Kimutatja Kis és a korabeli szlovák 

költők közös vonását: „a tudományok elsőbbségét hirdetik minden más foglalatossággal 

szemben. Didaktikus, könyvélményekkel terhelt költészetük, melyből hiányzik a 

merészség. Használni akarnak, s nem gyönyörködtetni, a kellemest a hasznossal úgy 

összekeverni, hogy a kellemes ízek már nem érződnek. A hortiusi ars poetica elveit 

követik, nem érvényesítik a modernebb esztétikai felfogást műveikben.” Kis János sorsa 

egyedi a magyar irodalomban, de nem egyedülálló a kelet-európai klasszicizmusok 

körében: a szlovák költők, Palkovic és Tablic, legközelebbi „rokonai”180. 

Fried István egy új kanonizációs elv felé tekint „A magyar klasszicizmus 

változatainak pontos feltérképezése folyamatban van. Szauder József kutatásai óta 

tisztábban látjuk, hogy a felvilágosodás eszméitől áthatott irodalmunk alapvető stílusa a 

klasszicizmus, s ennek változatai az egyes költői művekben realizálódnak.”181 

Megállapítja, hogy Kis János életműve külön ösvényt jelentett a klasszicizmus világában. 

Alacsony sorból emelkedett fel, megmaradt egyszerű embernek. Sajátos helyzetében 
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gyökerező szemszögből világította meg a hazafiság, az emberi helytállás, az életmód, a 

tudás kérdését. Szerényen, csendesen, de mégis észrevehető különállással volt jelen 

korában, „líránk-fordításunk történetében olyan új – bármily halvány - árnyalatot képviselt, 

mely az összképet finoman – ha alig láthatóan is – színezi.”182 Fried ezt a jellegzetességet a 

költő ismeretterjesztő hajlamában látja, ami befolyásolja fordításait. Továbbá megállapítja, 

hogy Kis nem követi mintái emelkedettségét, magyar verset ad helyettük. Számára 

valószínűleg nem az örök ideálok elvesztése, hanem a közvetlenül elérhető megvalósítása a 

cél. A maga zárt hétköznapi világát ábrázolja bennük. A feudális rendtől eltérő 

eszményeket népszerűsített, csöndesen, ám észrevétlenül.183 

Fried István 1988-ban Kazinczy Ferenc és Kis János kapcsolataihoz címmel 

Kovács Sándor már idézett dolgozatához ad kiegészítést. Fried a XIX. század első harmada  

magyar irodalmának és irodalmi gondolkodásának rejtélyeihez sorolja, hogy Kis Jánost 

érdemein felül értékelte kora, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc 

tartozik többek között tisztelői közé. Fried szerint erre az a magyarázat, hogy Kis János 

költészete szolgált adalékul és bizonyítékként a Kazinczy képviselte költészetfelfogás 

mellett. Fried még egy érdekes kérdést vet fel. Miért dicsérte meg Kazinczy Kis János 

Superintendense tiszteletére írott ódáját, s miért rendelt a költőtől egy hasonló ódát, saját 

házasságának megünneplésére, holott előtte számtalanszor elítélte a köszöntőket! Szerinte 

Kazinczy úgy vélte, hogy a Kis János szerzette költemény és a róla készült metszet együtt 

sugallják az olvasónak azt a képet, amelyet magáról a legpontosabbnak tart. Ezt igazolja 

Fried Kazinczy tárggyal kapcsolatos leveleivel, megállapítva, hogy Kis tanácsokat kapott 

Kazinczytól, Kazinczy pedig Kis Jánosban látta elvei, nézetei igazolását.184 

Fried István foglalkozik Kis János 1814-15-ös verseskötetével is.185 Kazinczy a Kis 

János kötetek élére tervezett címlapokkal jelképezni kívánta a költő egyéniségét. Így 

kerültek a Kis János-kötetek élére a következő metszetek: Szókratész a leples gráciákkal, a 

göröngyöket, köveket szedő Horatius és a lelkész-költő arcképe. Magyarázatul a 

bevezetőben írta le véleményét Kis János nyelvezetéről a Mester, s leveleiben a 

metszetekről írva, kiemelte Kis János költészetének filozófikus jellegét. Fried megállapítja: 

„Nem késett a visszhang. Kölcsey Ferenc ismertetése hasonlóképpen jellemezte a három 

ízléssel kiállított kötetet: „Múzsája általában classicusi studiumot mutat, stylusa neki 

                                                
182 FRIED István, Kis János klasszicizmusa, Soproni Szemle, 1974, 4. 
183 FRIED István, Kis János klasszicizmusa, Soproni Szemle, 1974, 4, 350-52. 
184 FRIED István, Kazinczy Ferenc és Kis János kapcsolataihoz, Soproni Szemle, 1988, 147−151. 
185 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 159-171. 
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kisimult és numerosus, indulatai határ közé vétettek […] Kis a magyar nemzetnek 

philosophus poétája.”186 Fried Berzsenyi Kishez írt sorait is idézi, megállapítva, hogy 

egyeznek a „metszet által sugallt véleménnyel”: „socratesi lelked”187  

Volt egy terület, amelynek legjobb művelőjeként tartották számon Kis Jánost, amely a  

külföldi morális hetilapok sugallta életeszményen alapult. „A bölcs mérséklet és a 

közhasznú cselekvés morálját vallotta magáénak. S ezzel […] egy ki nem teljesedett s nem 

is feltétlenül magyar nyelvű előzményekkel rendelkező hagyományt vállalt föl: bensőséges 

hitet, amely az eretnek merészségektől és a rajongástól egyként távol tart; józan 

tudományt, amely elutasítja a vallástalanságot és az előítéleten alapuló vakbuzgóságot; a 

hazának és nemzetnek szolgálatban gyümölcsöző szeretetét, amely a más hitűek és más 

nyelvűek tiszteletét is az erkölcsi parancsok közé emeli […]”188 Kazinczy szükségesnek 

tartotta, hogy irodalomeszményeit Kis verseinek kiadásával igazolja. Így egészült ki a 

Kazinczy által kiadott sor, amelyet a Dayka- és Báróczi-kötet, valamint a széphalmi mester 

Poetai berke és fordításainak kilenc kötete alkotott. „Ebben a sorban megvan a helye Kis 

János műveinek, ezt a helyet látta jól a tízes évek két egymástól olyannyira eltérő 

egyénisége: Kölcsey és Berzsenyi.”189 Kis János tisztában volt tehetsége mértékével, hitelt 

adott a „hasznos gyönyörködés”és a „józan bölcsesség”  eszméjének: „Nem kell megítélni 

azt – írta Kis – a’ ki magában teremtő erőt nem érezvén a’ tsinált országúton jár […]”190 

Ezzel zárja gondolatait Fried is: „Ezen a csinált országúton baktatott töprengve, szerényen, 

a maga lehetőségeivel jól számolva a XIX. század első felének nem nagy, de jellegzetes 

költője.”191 

Fried István foglalkozik Kis János kritikusi munkásságával is, miről és hányszor írt 

a lelkész-költő a bécsi irodalmi sajtóba vagy éppen miről hallgatott, s hogyan alakult 

irodalmi véleménye. Kiderül, hogy Kis óvatosan fogalmazott, kikerülte, amit 

helytelenítenie kellett volna, s kiemelte a várható lehetőségeket. Tanító szándéka kritikáit 

is jellemezte. Fried megállapítja, hogy hiba volna Kist pusztán Kazinczy szócsövének 

                                                
186 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990. 
187 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 159. 
188 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990. 
189 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 171. 
190 L.: FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN 

Ferenc, MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990. 
191 FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990. 
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tekinteni, de kétségtelenül Kazinczy irodalmi pozícióit erősítette recensióival is. 

A Margócsy József szerkesztette főiskolai jegyzetben Kis János neve Kazinczyé  

mellett jelenik meg, alakjukhoz kapcsolódik a magyar klasszicizmus felvirágzása: „Az 

1795-től 1825-ig tartó időszak a felvilágosodástól a romantikáig terjedő időszaka 

irodalmunknak; erre a korszakra tehető az irodalmi és nyelvi törekvések megújulása  

(szorosabban véve a nyelvújítási harcok és a magyar nyelv megújhodásának korszaka ), a 

klasszicista irodalom felvirágzása (Kazinczy, Kis) […]”193 

Taxner – Tóth Ernő Kazinczy „talán leghűségesebb barátja” − ként említi Kis 

Jánost, akit néhány ismertető szóval jellemez: „Az evangélikus lelkész, majd 

szuperintendens a tökéletes középszerű költő iskolapéldája. Tartalmilag, formailag minden 

tökéletes, amit ír, csak éppen a színgazdagság […] és az erő […] hiányzik belőle.”194 

Csetri Lajos Kisben a németes műveltséget tartja dominálónak, de megjegyzi, hogy 

az angol irodalommal is kapcsolatba került göttingai éveiben, mivel Anglia és Hannover 

fejedelemség personálunióban volt, így a göttingai egyetem az angol kultúra és irodalom 

kontinentális hídfőállása lett. Csetri megállapítja, hogy Kis János munkássága 

„fáradhatatlan, de nem különösebben eredeti és legfeljebb a horatiusi „utile et dulce” 

némileg modernebb, az angol felvilágosodás hasznosságelvével felújított felfogásáig ” 

eljutó nézetek jellemzik.195 

Keveházi László rámutat, hogy Kis János az írói és prédikátori hivatását egynek 

látta. A nemzet jövője a művelés és művelődés – vallotta. Így került az írók és reformerek 

közé.196 „Használni” akart s nemzetét is erre tanította.  

Keveházi kiemeli, hogy Kis a „felvilágosodás gyermeke volt”, s ezt soha nem tagadta meg, 

büszkén vallotta. „[…] kételyei legyőzése után döntött a prédikátori tiszt mellett. […] Úgy 

élte hitét, hogy nem zárkózott el kora szellemi  áramlata elől, nyitott volt. Úgy élte hitét, 

hogy átgondolta azt.”197
 

 Mezei Márta Kazinczy kapcsán foglalkozik Kis Jánossal is. Barátságukban kiemeli, 

hogy fő éltetője „a műveltségeszmények, a munkálkodás hasonlósága.”199 A barátság 

külön értékét növeli, hogy „a börtönből szabaduló Kazinczy »bélyeges« ember, családja 

épp eléggé érezteti ezt vele. Kesernyésen veszi tudomásul, hogy egyesek ’félénkségből’ 

                                                
193 Az irodalom története a kezdetektől, szerk., MARGÓCSY József, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 337. 
194 TAXNER – TÓTH Ernő, Kazinczy és kora, Bp., Petőfi Múzeum, 1987,  64. 
195 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség?, Bp., Akadémia, 1990, 217−18. 
196 KEVEHÁZY László, Kis János életútja és életműve, Sopron, Berzsenyi Dániel Ev. G. Évkönyve, 1995/96. 
197 KEVEHÁZY László, Kis János életútja és életműve, Sopron, Berzsenyi Dániel Ev. G. Évkönyve, 1995/96.  
199 MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben, Bp., Argumentum, 1994, (Irodalomtörténeti 
Füzetek), 55. 
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nem írnak neki.”200  

Mezei is felhívja a figyelmet Kis olvasótábor-szélesítési törekvéseire: „A 

népszerűség és a színvonal (máig érvényes) dilemmáját Kis kora sajátságai szerint 

mérlegeli. Teljes felelősséggel vallja, hogy az írók számára kötelesség az olvasók nevelése, 

de most az elsődleges feladat a közönségteremtés […].”201 

Tóth Orsolya Kis János és a kortárs kritika kérdésével foglalkozik. Kis János 

korabeli népszerűségének vizsgálatánál Tóth elfogadja Fried már idézett megállapítását, 

mely szerint a század tízes éveiben volt egy olyan terület, mely legjobb művelőjének Kis 

Jánost tartották. A külföldi morális hetilapok által sugallt életeszmény alkotta hagyomány, 

„amely az egyszerűség, a természetesség, a közhasznúvá teljesedő élet, az apró lehetőségek 

megragadása és a szép látszatok elutasítása jellemzőivel írható körül.202 Tóth e hagyomány 

mellett az utánzásfogalom winckelmanniánus változatával teszi értelmezhetővé Kis János 

korabeli népszerűségét. „A saját gondolattal szemben – írja a német esztéta – nem az 

utánzást, hanem a másolást állítom szembe. Másoláson a szolgai követést értem, az 

utánzásban azonban- ha értelemmel teszik – az utánzat mintegy második természetet kap 

és valami sajátossá válik. A jó műértelmező képes felismerni a műben a másikat, az 

utánzottat, annak viszont «átültetett plántának kell lennie, mely az új talajon teljesen 

különbözőnek mutatkozik.»” Tóth utal arra is, hogy az utánzásfogalom ilyen típusú 

értelmezése fellelhető a humanizmusban is (aemulatio). Továbbá kiemeli a korabeli nyelvi, 

ortográfiai, stilisztikai jellegű irodalomkritikai szempontokat is, melyek komoly szerepet 

játszottak a kor kritikusi tevékenységében. Ezért érhette „alulértékelés” Csokonait. 203 Tóth 

megemlíti, hogy Toldy irodalomtörténete azért lényeges állomás, mert Kis Jánosról 

megállapítja, hogy eredetiségre nézve „Csokonai mögött elmarad […]. Toldy az 

eklekticista költészeti iskola egyik pregnáns képviselőjének látja Kist.204 Továbbá 

megállapítja, Kis János költészetét az utánzás nyelvi és irodalmi vétetésű fogalma s a kor 

didaktikus poézisétől megkülönböztethető filozófikus költészet iránti elvárás tette 

valamikor olvashatóvá. Ami ma olvashatatlanná teszi, az ugyanezen háttér hiánya, illetve 

egy verstani norma megváltozása”205: a rímes versforma valamely klasszikus fordításra 

                                                
200 MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy–levelezésben, Bp., Argumentum, 1994, 
(Irodalomtörténeti Füzetek), 55. 
201 MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy–levelezésben, Bp., Argumentum, 1994, 
(Irodalomtörténeti Füzetek), 102. 
202 TÓTH  Orsolya, A nagyszerű kritikus és a kis(szerű) poéta, jelenkor, 2002, XLV, 7−8, 823. 
203 TÓTH  Orsolya, A nagyszerű kritikus és a kis(szerű) poéta, jelenkor, 2002, XLV, 7−8, 823. 
204 TÓTH  Orsolya, A nagyszerű kritikus és a kis(szerű) poéta, jelenkor, 2002, XLV, 7−8, 823. 
205 TÓTH Orsolya, A mulandó és a múlhatatlan. Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív 
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alkalmazva.206 

A magyar irodalom történeteiben Benkő Krisztián Kisfaludy Károly évkönyve 

kapcsán az „infraszöveg” lehetőségeire hívja fel a figyelmet. »Az „infraszöveg” fogalma 

[…] végtelen leegyszerűsítésben – nem más, mint egy szöveg olyan értelmezése, amely 

folyamatos dialógust folytat egy másik, mellé- vagy alárendelt szöveggel, ez utóbbi az 

„infraszöveg”.«207 Az Auróra zsebkönyv 1823-as számát díszítő Auróra kép leírása és az 

azáltal kijelölt nyelvi közeg vizsgálata kapcsán elemzi a legelső kötet (1822) három 

szerzőtől közölt a témát variáló költeményt: Kis János Aurórához, Helmeczy Auróra 

énekére, Kisfaludy Károly Élet és phantásia című verseit. Szempontunkból az érdekes, 

hogy az elemző felfigyel Kis János versének gazdag képiségére, és ami ugyancsak 

előrevívő, hogy megtalálja azt a szempontot, amely szerint az Aurórában közölt verseknek 

nemcsak külön-különi értékeire figyel, hanem összefüggést tár fel közöttük. Az elemző 

módszerek változtathatósára hívja fel a figyelmet, amelynek segítségével lehetővé válhat 

az is, hogy egy-egy, valamikor egy kor mai kanonikus szempontoknak is megfelelő 

irodalmi személyiségei által korukban értékelt alkotó munkájának korabeli megbecsülése a 

mai kritikus számára ne minősüljön tévedésnek.  

Lassan végére érek a számomra elérhető Kis Jánossal foglalkozó recenzióknak. 

Még megemlítek néhány művet, amely ha nem is irodalomtörténeti szempontból 

foglalkozik Kis Jánossal , de mint hatástörténeti dokumentum, ide sorolható.  

Sopron nem felejtette el Kis Jánost, akit 1846-ban díszpolgárának is választott. Ezt 

mutatják a Soproni Szemle cikkei, a Berzsenyi Dániel Ev. Gimnázium évkönyvei, a 

magyar írók vallomásai Sopronról.208  

Egyháza sem felejtette el, a Lelkipásztor és az Evangélikus Élet hasábjain fel-fel 

elevenedik alakja.  

Két közelmúltban kiadott antológia is közölte néhány versét. Csak egy költemény, a 

Búcsúvétel az ifjúságtól közös a két válogatásban. Az egyik209 a XVIII. század költőiről ad 

körképet, a másik 210 a magyar klasszicizmust kívánja bemutatni. Az előbbi körkép több 

                                                                                                                                              

határai, Bp., Ráció, 2009, 39. 
206 Lásd, TÓTH Orsolya, A mulandó és a múlhatatlan. Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak 
diszkurzív határai, Bp., Ráció, 2009, 40. 
207 BENKŐ Krisztián, Intermedialitás, irónia, szineztézia. megjelent Kisfaludy Károly Aurora című 
évkönyvének első kötete, = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY- MASZÁK 
Mihály, VERES András, Bp., Gondolat, 2007, 103−104. 
208 Egy városról. Magyar írók Sopronról, szerk., SARKADY  Sándor, Bp., Akadémia, 1978. 
209 Magyar költők 18.század, vál., jegyz. MEZEI  Márta, Bp., Szépirodalmi, 1983. (Magyar Remekírók), 
790−809. 
210 A magyar klasszicizmus, szerk. LATOR László, Bp., Unikornis, 1996, (A magyar költészet Kincsestára), 
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oldaláról mutatja be Kis Jánost, két tömör, szellemes, ma is élvezhető, verses tanmesét is 

közöl, címük: Aesop és az utas, valamint A bárány és a tövisbokor.  

Előttünk áll Kis János, a költő, a majd két évszázad alatt rárakódott rétegek között. 

A népszerű, jeles költői rangtól eljutott az olvashatatlan211 minősítésig. Akik életét és 

rendkívül szerteágazó munkásságát a maga teljességében próbálták vizsgálni, elismerték 

emberi nagyságát, koruk eszméinek megfelelő értékeket láttak benne. Bemutatták 

irodalomszemléletének fő vonásait, az „utile et dulce” jegyében hasznosította tehetségét és 

tudását, mindig a jelenre függesztve szemét. A mai irodalomtudomány elemzési 

lehetőségei között felmerült a „romantikus korszakküszöb”, „klasszika és romantika 

határa” névvel illetett XVIII-XIX. századi századforduló újraértékelése. Ez felvetheti Kis 

János költői munkásságának átértékelését is, amint azt már az idézett irodalomtörténeti 

tankönyv212 vonatkozó része sejteti: a magyar klasszicizmus képviselői Kazinczy Ferenc és 

Kis János. Az átértékelési lehetőségre utal Fried István Kis” XIX. század első felének nem 

nagy, de jellegzetes költője […]”213 és „líránk-fordításunk történetében olyan új – bármily 

halvány - árnyalatot képviselt, mely az összképet finoman – ha alig láthatóan is – 

színezi”214 megállapítása is. Ezt segíti Hites Sándornak a kérdésfeltevése is Kis János 

kapcsán a magyar fordításirodalomról: „Hiszen ha Kis János richardsoni ihletésű A magyar 

Pamélája (1806) adaptáció, akkor Kuthy Lajos vagy Nagy Ignác az 1840-es években 

született Sue-utánzatai miért nem azok? Az előbbit nem a magyar regénytörténet 

előzményeként tartják számon, az utóbbiakat igen.”215 Nézőpont kérdése, erre utal Benkő 

Krisztián elemzése is.216 Ez pedig a fordítás, az átírás, a magyarítás kérdésére is 

vonatkoztatható. 

A forrásnak tekinthető Kazinczy-levelekre építve nyomon követhettem Kis János 

kanonizálásának Kazinczy önauktorizációjával összekapcsolt folyamatát. Az utód 

kritikákat csak nagy vonalakban tekinthettem át, a korpusz nagyságára és a dolgozatom 

témájára és jellegére való tekintettel.  

                                                                                                                                              

111−119. 
211 V.ö. TÓTH  Orsolya, A nagyszerű kritikus és a kis(szerű) poéta, jelenkor, 2002, XLV, 826. 
212 Az irodalom története a kezdetektől1795-ig, szerk. MARGÓCSY József, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 337. 
213  FRIED István, „…törpe növény a’ cedrusos erdőn” = Klasszika és romantika között, szerk., KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 171. 
214 FRIED István, Kis János klasszicizmusa, Soproni Szemle, 1974, 4, 352. 
215 HITES Sándor, Még dadogtak, amikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény, Bp., 
Universitas, 2007, 44. 
216 BENKŐ Krisztián, Intermedialitás, irónia, szineztézia. megjelent Kisfaludy Károly Aurora című 
évkönyvének első kötete, = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY−MASZÁK 
Mihály, VERES András, Bp., Gondolat, 2007, 103−104. 
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II. ÖNÉLETRAJZI VIZSGÁLÓDÁSOK – A NEMZEDÉKI EMLÉKEZET 

HORDOZÓJA 

 

 Kis János személyéről és koráról legtöbbet mondó összefoglaló műve élete utolsó 

éveiben írt visszaemlékezése. Három fő részből áll. Az Első Közlemény a „Nevendékségét, 

professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések.”217 A Második Közlemény az 

„Írói pályáját tárgyazó emlékezések”-et218 foglalja magába. A Harmadik Közlemény, 

amely már az Akadémián őrzött töredékes kéziratból poszthumusz került kiadásra, az 

„Emlékezések superintendensi életéből”.219 Dissszertációmban ez első és második 

közleménnyel foglalkozom részletesebben. Az Emlékezéseket, mint a bevezetőben 

említettem, többen vették alapul Kis János életművének értelmezésénél. Kis János 

pályájának eddig legrészletesebb áttekintését Németh Zoltán220 adta, amelynek alapját az 

Emlékezések feldolgozása képezte, melyre, mint történeti forrásra tekintett. 

Disszertációmban nem ennek felülírására törekszem, hanem, mint önéletrajzi szöveget 

közelítem meg az Emlékezések korpuszát, a szövegszerűségből és nyelvi 

közvetítettségből221 fakadó lehetőségekkel élve. Umberto Eco A megformálás módja mint 

a valóság iránti elkötelezettség című cikkében megfogalmazottak szerint választom a 

„referencialitás alapját” vizsgálódásaim metaelméleti kiindulópontjának alapjául. E szerint 

„A mű igazi tartalma az a mód, ahogy a művész megformálja világlátását és a világról 

alkotott ítéletét, diskurzusa tehát ezen a szinten a saját világa és a művészet viszonyára 

irányul. A művészet a világot saját formaadó struktúrái révén ismeri, (tehát a művészetben 

a struktúrák nem formális, hanem lényeges tartalmi mozzanatok): az irodalom szavakkal 

dolgozik, s bár a szavak külön-külön a világ elemeit jelölik, maga az irodalmi mű a szavak 

elrendezési módján keresztül jelöli a világot.”222 Ezt kiterjesztve a szavak alkotta nagyobb 

részekre, így esetünkben az egyes „közleményekre”, értelmezzük azt a megállapítást, 

miszerint a műalkotás struktúrájának jelöltje a világ, de egyszersmind a művész világlátása 

                                                
217 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, 
professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1845 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.) A 
továbbiakban Emlékezések, Emlékezései. 
218 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói 
pályáját tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 1846. A továbbiakban 
Emlékezések, Emlékezései. 
219 KIS János superintendens Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második kiadás. Bp., Franklin, 
1890. III. Közlemény. Emlékezések superintendensi életéből, 549−693. 
220 NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora irodalmi életében, Győr, 1941. 
221 V.ö., Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerk. MEKIS D. János, Z.VARGA 
Zoltán, Bp., L’Harmattan, 2008 (Szöveg és Emlékezet), 8. 
222 Idézi:MEKIS D. János, Referencialitás és végtelen szemiózis, Helikon, 2002, 3, 262. 
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is. 

Ebben segít az Emlékezések bevezetője,223 melyben értelmezem a Lejeune-i 

értelemben vett, olvasóval kötendő igazság-paktumot. Kis János ennek előkészítéseként 

igazolni akarja, hogy a szövegben megjelenő egyes szám első személyű elbeszélő azonos 

vele, ezért bevezet alkotói módszereibe. Fielding angol íróra hivatkozva az írót becsületes 

vendéglősként értelmezi, aki ha fenn akarja tartani vendéglőjét, akkor gondoskodnia kell 

arról, hogy „étjegyzékén” (a továbbiakban Kis János jellegzetes szavait eredeti alakjukban, 

kurziválás nélkül, idézőjelben közlöm) feltűntesse, milyen ételekre számíthat a betérő 

vendég. Az elmésséget, bölcsességet szívesen kölcsönző író ezért tanul Fieldingtől és a 

becsületes vendégfogadósoktól, s „étjegyzékén” jelzi, mit tálal a kedves olvasónak. 

Félretéve a „szeretetreméltó nyájaskodást” korára hivatkozva komolyan és példálózás 

nélkül közli a szabályokat, melyeket munkája kidolgozásában követett. Megindokolja, 

miért tartja lényegesnek, hogy megírja emlékezéseit. Az „életírások” fontos szerepet 

játszottak fiatal korában, mert nemcsak szórakoztatták, hanem tanult is belőlük. Érett 

emberként a „becsületérzés arra unszolta”, hogy élete hasznos legyen, s „szorgalmának 

némi nyomait” hagyja maga után. Most, mikor az öregség „elérkezék” hozzá „lassú 

lépéseivel”, visszatekint „elmúlt napjaira”. „Étjegyzékén” egyszerű ételek szerepelnek. 

Ismeri az önéletírás-felfogás két eltérő példáját: Szent Ágoston és Rousseau Vallomásait, 

de nem kíván sem azokkal, sem más nevezetes emberekkel versenyezni. „Csekély 

talentumaival” a vele „közlött jótéteményeket” akarja meghálálni, „botlásai, tévelygései, 

hibái megvallásával” másokat hasonlók elkövetésének elkerülésére inteni. A magyar 

„literaturának” általa megélt ötven évét szándékozik megrajzolni, egyben emléket állítva 

irodalmunk néhány „napszámosának” is. Hosszú szuperintendensi pályájáról is be akar 

számolni hitsorsosainak. Elsősorban családjának, barátainak szánja munkáját, de élve a 

nyomtatás adta sokszorosítási lehetőségekkel nem zárkózik el attól sem, hogy azt mások is 

tanulsággal forgathassák. Az igazság elmondása önmagunkról, önmagunk egészelvű 

szubjektumként való megalkotása képzeletbeli terep. Kis János úgy emeli ezt az 

elfogulatlanság szintjére, hogy kiemeli: a „sír szélén, az örökkévalóság kapujában” fő 

szabály az igazmondás. Azt is kiemeli, hogy „az önismeret nehéz, de azért szorgalmas, és 

nyomós vizsgálat után saját hibáinkat és gyarlóságainkat megismerni nem lehetetlen.” 

Megelégedve az élete folyamán nyert „kedvességgel”, hírt, nevet nem keres evvel a 

munkájával. Senkit sem akar kisebbíteni, senki iránt nincs ellenséges indulattal, még akkor 
                                                
223 Bevezetés=Kis János superintendens Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második kiadás. Bp., 
Franklin, 1890. 9−16. 
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sem, ha vannak olyanok, akiknek cselekedeteit „gáncsolja” vagy „gyűlöli”. Az „étel”, amit 

kínál, nem mindenkinek érdekes, hiszen az olvasóknak „egy magyarországi evangelikus 

superintendenstől s annak csendesen lefolyt életéből, sem fényes, sem rendkívüli dolgokat 

nincs joguk kivánni”. Legszemélyesebb motivációját a bevezető végére hagyja: „Igaz az is, 

hogy oly ember helyett, kit nyilvános élete egy nemzet tiszteletének s szeretetének 

tárgyává tesz, tettei szólnak; mindazáltal még akkor sem árt, ha az olyan egyik vagy másik 

tettét, mely balra magyaráztathatik, felvilágosítja. Azonban e munkát nem ilyen ember írja, 

s nem is oly ígérettel, hogy minden cselekedeteiről s egész benső mivoltáról pontosan 

vallást teend; csak középszerű ember rajzolja élete némely körülményeit, s úgy hiszi, hogy 

rajzolása a magához hasonlókra nézve, ha ezek elég felebaráti szeretettel bírnak, nem lesz 

egészen érdektelen s haszontalan.”224 A cselekvő szöveg azt sugallja, hogy az író van amit 

nagyon fontosnak tart igazolni életében, hogy elkerülje a „balra magyarázást”. 

Michel Foucault a „Megírni önmagunkat” című cikkében néhány késő római kori 

irodalmi műfajban tanulmányozta az önmagaság, az önmagunkkal törődés 

megnyilvánulásait. Megállapítja, hogy az ide tartozó személyes írások „nem a 

kimondhatatlan megragadását, az elrejtett elfedését, a ki nem mondott kimondását kísérlik 

meg, hanem épp ellenkezőleg, a már mondottat akarják rögzíteni, azt akarják 

összegyűjteni, amit hallhattunk vagy olvashattunk, s kizárólag azzal a céllal, hogy az 

önmagaság konstitúcióját elvégezzék.”225 Kis Jánosnál mindez szerves összefüggésben az 

önigazolással történik. A befogadás alapját képező referenciális paktum, hitelesség és 

hűség kritériumaihoz kapcsolódó gondolataim az önéletírás multidiszciplináris 

vizsgálhatóságának elfogadásából adódnak. Öregkorban általában két alapvető irányultság 

alakul ki. A főképp önmagukkal foglalkozó, saját szükségleteik minél magasabb fokú 

kielégítésére törekvő embereknek idős korukban leplezetlenné válik önzésük, állandóan 

követelőznek, minden erejüket arra fordítják, hogy még amit lehet „megszerezzenek” 

önmaguknak. Számukra a másik ember eszköz, akit (amit) szinte lelki zsarolással 

kényszerítenek szolgálatukra. A lelki életet is élő emberek, akik egy magasabb rendezőelv 

szerint igyekeztek mások hasznára lenni, idős korukban is hasznosak akarnak maradni. De 

ami még ennél is fontosabb, úgy érezve, ítélet előtt állnak, „átvilágítják” életüket, hol 

hibáztak, meg akarnak békülni társaikkal, s érezni akarják, nem hiába futották meg földi 

                                                
224 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, 
professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1845 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 
16. 
225 Michel  FOUCAULT, Megírni önmagunkat, idézi Z.VARGA Zoltán, Az önéletírás-kutatások néhány aktuális 
elméleti kérdése, Helikon, 2002, 3, 248.  



43 

 

pályájukat. Kis János bevezető gondolatai ez utóbbi embertípusra vallanak. Ez viszont azt 

is maga után vonja, hogy nem szabad elfelejteni, az önéletírás során a szerző élete továbbra 

is szükségszerűen folyamatban van. Ez indokolja, hogy Kis János hangsúlyozza, „nem is 

olyan ígérettel” ír, hogy minden cselekedeteiről, s egész benső mivoltáról pontosan vallást 

teend.” Fentieket másképpen megfogalmazva: Kis János beavat minket az Emlékezések 

megalkotásának mikéntjébe, szemléletének kialakításába. Megvan tehát a mód, ahogy a 

művész megformálja világlátását és a világról alkotott ítéletét. Ennek nyomán már meg 

lehet próbálni kibontani a mű tartalmát. Szembetűnő a bevezetés megszerkesztettsége, a 

Leujeune-i paktum mintapéldája is lehetne. De valami hiányzik belőle. A kortárs 

Kazinczy226 és Goethe227 önéletrajzi jellegű írásainak bevezetőjével összehasonlítva, 

feltűnő, hogy míg Kazinczy228 és Goethe is azzal kezdi munkáját, hogy mások biztatására 

írta, Kisnél ez teljesen hiányzik. Kazinczy Szemere biztatására hivatkozva kezdte meg 

visszatekintő írását, „[…]. Elijedék, midőn Szemere megszólíta, kére, kényszeríte, hogy 

amiket magam és dolgaim felől […] elmondani mindenkor készen talált, mondanám el 

egész közönségünknek”229, Goethe egy barátja levelét idézve indítja emlékezéseit, „[…] 

hadd következzék itt egy barátom levele, amely elindította ezt a vállalkozást.”230 A 

bevezetőkből az is kiderül, hogy a visszaemlékezők számára nem tét nélkül való az, hogy 

megosztják másokkal emlékeiket. „Ellenkezém, és sok esztendőkig; érzettem, hogy nem 

születtem históriai személynek, s nem tudtam elhitetni magammal, hogy korunk az 

autobiográfiákat már tűrhesse”231 – olvashatjuk Kazinczynál. Goethét is foglalkoztatta ez a 

felismerés, amelyet így fogalmaz meg: „mert az ilyesmi [magáról írni másoknak – T. K.] 

mindig meggondolandó.”232 Kis János viszont nem vall arról, hogy milyen külső tényezők 

motiválhatták. Miért feltűnő ez?  

 

 

 

                                                
226 Köszönettel tartozom Margócsy Istvánnak, aki felhívta a figyelmemet a Kis János-Kazinczy-Goethe 
párhuzamban rejlő kutatási lehetőségre.  
227 Johann Wolfgang GOETHE, Életemből. Költészet és valóság 
228 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete 
229 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete = KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, 
bev., vál. SZAUDER József, Bp., Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), I, 5. 
230 Johann Wolfgang GOETHE, Életemből. Költészet és valóság, ford. SZŐLLŐSY Klára, Bp., Magyar Helikon, 
1965, 9. 
231 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete = KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, 
bev., vál. SZAUDER József, Bp., Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), I, 5. 
232 Johann Wolfgang GOETHE, Életemből. Költészet és valóság, ford. SZŐLLŐSY Klára, Bp., Magyar Helikon, 
1965, 9. 
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A NEMZEDÉKI EMLÉKEZET HORDOZÓJA233 

 

Kis János Emlékezéseivel kapcsolatosan óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon mi 

késztette a korának közvéleménye előtt általánosan ismert szerénységű írót234 művének 

megírására. A recepció, ha nem is ebben a kontextusban, de foglalkozik a gondolattal, 

miért és mikor írhatta Kis János Emlékezéseit. Toldy Ferenc például, Kis Jánosról írva 

megállapítja: „Jól esett neki [Kis Jánosnak – T.K.] azon hódolat is, melyet a Kisfaludy-

Társaság, midőn 1842. január 22. tagjai közé vette fel, érdemei iránt mutatott. S ezidőtül 

fogva munkásságának nagyobb részét ez intézetnek áldozta. Ennek kebelében adá, az 

igazgató felszólítására, beköszöntő munkáúl (!) Longinos híres könyvét a fenségesről. [...] 

E munkája után írá kérésemre Poetai Munkái elébe, melyek kiadásával engem bízott meg, 

„Uránia intéseit”; s kezdé Emlékezéseit írni, melyek az embernek, papnak és írónak az 

őszinteség erejével vonzó képét adják, s neki magának nem kevesebb örömet adának egy 

hosszú s nagyánt szerencsés élet örömeinek újra éledése által, mint az olvasónak, ki 

azokból nem csak történeti adatokat, hanem életbölcsességet is meríthet.”235  

                                                
233 Ennek a fejezetnek az egyik része «„Emlékezéseim készülése nélkül aligha jelent volna meg valaha.” Kis 
János Kazinczy Ferencről» címmel jelent meg a Széphalom Évkönyvben = Széphalom, A Kazinczy Társaság 
Évkönyve 17, Szeged, 2007, 45−55.; a másik része pedig «A portré szerepe Kis János Emlékezéseinek írói 
pályáját tárgyazó második közleményében» címmel a «Prima manus» kötetben = Prima manus. 
Tanulmányok a felvilágosodás korának irodalmából, szerk. KESZEG Anna, VADERNA GÁBOR, Bp., Ráció, 
2008, 100−118. 
234 „Kis, a legszerényebb, a legigénytelenebb író, kit ismertem” – írja róla Toldy – TOLDY Ferenc, Kis János 
= Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emlékek Toldy Ferenctől, II., Pest, Ráth Mór, 1868, 225. Németh 
Zoltán is foglalkozik Kis szerénységével, mely lehetővé tette, hogy elkerülje a vitákat: „A névtelen kritikus, 
amikor Kis Hajósénekét megtámadta, hivatkozott arra, hogy az ismert szerénységű tudós nem fogja zokon 
venni bírálatát [...].” Szinte ugyanezeket a szavakat ismételte Bajza, mikor Kis egyik munkájáról azt mondta: 
„...úgy van írva, ahogy ő tud” s ezért Kazinczy felelősségre vonta. „Tudassa a Tekintetes Úr a tiszteletre oly 
igen méltó férfiúval az én tiszteletlen szavaimat, − válaszolta – sokat merek érte adni, hogy az ő 
philozophikus, az ő szerény lelke általok megbántódni nem fog.” − NÉMETH Zoltán, Kis János szerepe kora 
irodalmi életében, Győr, 1941, 44. Megjegyzés: A kérdéssel már korábbi dolgozatomban is foglalkoztam, l. 
még TÓTH Kálmán, „Emlékezéseim készülése nélkül alig is jelent volna meg valaha”. Kis János Kazinczy 
Ferencről = Széphalom 17. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2007, 45−55.  
235 Toldy 1868, i.m., 250. 
Megjegyzés: Az Emlékezések kiadásának költségeit Kis János állta. Toldyt erről levélben értesítette. A levél 
lelőhelye: Evangélikus Országos Levéltár III.e.32. jelzet, Leveleskönyv, a levél datálás nélküli. A levelek 
egymásután vannak bemásolva a Leveleskönyvbe, így a datálatlan levelek keletkezési ideje is behatárolható. 
Ez a levél feltételezhetően 1844. augusztusában keletkezett. Ez azért lényeges, mert ugyanitt található egy 
korábbi levél, 1844. május 10-i keltezésű, melynek a címzettje hiányzik. A Toldyval szemben használt 
megszólításból, „Kedves Barátom Uram!” viszont arra lehet következtetni, hogy ez a levél is Toldynak szól, 
egyrészt a témája, másrészt a megszólítás egyezése alapján. E levél alapján úgy tűnik, hogy Toldy vállalta az 
Emlékezések kiadását, ezt Kis János köszönettel jóváhagyta, megjegyezve, hogy halála esetén fiai 
rendelkezhetnek róla. Valami közbe jöhetett, mert Kis János megváltoztatta szándékát és saját költségén 
nyomtatta ki Emlékezéseit. Két későbbi levél tanúsítja, hogy az Emlékezések terjesztéséről is gondoskodott. 
Az említett levelek teljes szövegét disszertációm végén függelékben közlöm. 
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Németh Zoltán megállapítja: „Emlékezései 1845-46-ban jelentek meg. Lehet, hogy 

Kazinczy hatására fogott hozzá, kinek önéletírásából mutatvány már 1828-ban jelent meg a 

Tudományos Gyüjteményben. A két munka azonban eltér egymástól: Kis nem akart 

Önéletrajzával irodalmi művet írni. Egész pályáján át kísérő lelki harcai, az irodalmi 

felfogásnak megváltozása késztették ugyan arra, hogy az „Uránia intései” című versében és 

a Soproni Estvék előszavában már elmondott önigazolását mégegyszer összefoglalva írja 

meg. Részletesen kitért benne munkáira, írótársaival való viszonyára, egyházi kérdésekre; 

bizonyára azért, hogy azt a hosszú pályát, melyet megjárt, egységes egésszé forrva maga 

előtt láthassa.”236 Horváth János viszont a következőképpen látja a kérdést: „Mikor 

Kazinczy Pályája emlékezete részletei a Tud. Gyüjt.-ben 1828-ban megjelentek, ő [Kis 

János-T.K.] nagy tetszéssel olvasta s Kazinczy kérdésére (Kaz.Lev. XXI. 26.) közölte is 

vele ítéletét: aki egyszer kezébe vette, mohó elolvasás nélkül nem teheti le; készítse el 

mennél elébb végig (XXI. 32.). Még akkor nem gondolt saját emlékei megírására, s nem is 

tudjuk, mi (vagy ki? Toldy?) ösztönözte arra. Bevezetésében említi, hogy már soproni 

tanuló korában nagyon megszerette az „életírások” olvasását. S utal is az akkor 

olvasottakra; utóbb még fokozta e műfajhoz való vonzalmát Johnsonnak egy értekezése, 

mely az életírások hasznos voltáról győzte meg, úgyhogy lefordította s közölte is a Soproni 

Estvék I. füzetében, 1839-ben, s nem lehetetlen, hogy az sugalmazta saját emlékezései 

megírásának gondolatát. Toldy úgy tudja, [Horváth János itt utal Toldy általam fentebb 

idézett soraira –T.K.] hogy Longinus-fordítása s a Poetai munkái elé az ő kérésére írt 

(Uránia intései c.) verse után, tehát valószínűleg 1842-ben kezdte írni (Kis János élete, 

XXXVIII).”237  

A hagyományos olvasaton alapuló recepció adta válaszokból tehát hiányzik az a 

meggyőző indok, amely a közmondásosan szerény írót arra sarkallja, hogy kitárulkozzon, 

ha csak a maga által meghatározott keretek között is, önigazolásba kezdjen, különösen 

akkor, amikor – mint Németh Zoltán utal rá – már azt megtette Uránia intése c. versében 

és a Soproni Estvék előszavában. Ugyancsak behatárolatlan az Emlékezések alkotásának 

ideje, aminek ismerete azért fontos, mert támpontot nyújthat a horizont-tágításához a 

vizsgált szöveg kontextusaira építve, és így lehetővé válhat egy valószínűbb válasz 

megtalálása a felvetett kérdésre. 

Az Emlékezések bevezetőjét referenciális olvasási szerződésként vizsgálva a lejeune-i 

paktum-elmélet szerinti ismérveken túl a szerzői szándék megfogalmazásának sorai azt 
                                                
236 NÉMETH Zoltán 1941, 81. 
237 HORVÁTH János, Berzsenyi és íróbarátai, Bp., Akadémiai, 1960, 246−47. 
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tükrözik, hogy Kis János komoly elméleti felkészültséggel fogott műve megírásához.238 A 

mű címe is ezt tükrözi. Hogyan? Kis János fő céljaként „élete némely körülményeinek”239 

bemutatását jelöli meg: „[...] Főszabályom, mellyet magam elibe írok, az, hogy mindent 

igazán adjak elő, és szántszándékkal semmit vagy magamra nézve szépítve, vagy másokra 

nézve elcsúfitva ne rajzoljak; másik pedig, melly annak alája van rendelve, az, hogy csak 

olyan dolgokat említsek, mellyeket vagy magamra, vagy másokra nézve valamelly 

tekintetben érdekesnek tartok,”240 „[...] mely magát emlékezetembe mélyen bevéste, s 

melyet azért följegyezni jónak tartottam.”241 „[...] A velem közlött jótéteményeket kivánom 

hálásan emlegetni.”242 – írja, és úgy hiszi, hogy rajzolása a magához hasonlókra nézve, 

„[...] ha ezek elég felebaráti szeretettel bírnak, nem lesz egészen érdektelen s 

haszontalan.”243 Kis János Emlékezései tehát a hálán, mely a lélekállapotnak, szívnek a 

terméke és a szellem közvetíti, valamint az igazságon alapulnak. A heideggeri emlékezet-

eredet kontextusában megállapítható, hogy az emlékezet Kis János számára több mint a 

megidéző gondolkodás egybegyűjtése (Versammlung des Andenkens)244, számára a szó 

jelentése a „lélekállapotnak” (das Gemüt)245, a „szívnek” (das Herz)246 és a „szellemnek” 

(der Muot)247, egy „belső egybegyűjtöttségnek” (innige Versammlung)248 az összessége. 

Legalábbis erre utalhat a „valamely tekintetben érdekes,”249 a hálán250, a felebaráti 

szereteten251 és az igazságon252 alapuló kiválasztási elv, mindannak egybegyűjtése, ami 

embervoltunkban, létünkben érint, elér, ránk vonatkozik.253 Kis János azonban leszögezi, 

hogy ezek közül csak az emlékezetébe mélyen bevésődő és éppen ezért följegyezni 

valónak tartottakat közli.254 A följegyzések pedig a jövőnek íródnak. A jövőre vonatkozás 

                                                
238 Erre ő maga is utal, kiemelve az életírások iránti szeretetét, azok ismeretetét (KIS János 1845, Bevezetés 
2−6.) 
239 KIS János 1845, Bevezetés, 7. 
240 KIS János 1845, Bevezetés 5. 
241

 KIS János 1845, Bevezetés, 4, 5, 6. 
242 KIS János 1845, Bevezetés, 4. 
243 KIS János 1845, Bevezetés, 7. 
244 V.ö. Aktusok [Elmélkedések az emlékezetről, Heidegger kapcsán –T.K.]=Jacques DERRIDA, Mémoires 
Paul de Man számára, Jószöveg könyvek, Bp., Jószöveg Műhely, 1998, 158−159.  
245 V.ö. Jacques DERRIDA 1998, 158. 
246 V.ö. Jacques DERRIDA 1998, 158. 
247 V.ö. Jacques DERRIDA 1998, 158. 
248 V.ö. Jacques DERRIDA 1998, 159. 
249 KIS János 1845, Bevezetés 5. 
250 KIS János 1845, Bevezetés 4. 
251 KIS János 1845, Bevezetés 7. 
252 KIS János 1845, Bevezetés 5. 
253 V.ö. Jacques DERRIDA 1998, 109. 
254 KIS János 1845, Bevezetés 6. 
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kerül tehát a figyelem előterébe. Ebben rejlik az emlékezet hatalma.255 Tétje van tehát a 

feljegyzetteknek, ezekből kifejthető egy lehetséges válasz, milyen nyomós indok 

késztethette Emlékezései megírására Kis Jánost.  

Az Emlékezések írója gondolkodásának hermeneutikai alapállása saját szavaival 

kifejezve: „szükséges a’ dolgot több oldalról is figyelemmel szemlélni.”256 Ennek jegyében 

értelmezhető a szövegértelmezés hasznának illusztrációjaként a Kis János által lefordított, 

az Ifjúság Barátja című gyűjteményében található, rövid anekdotikus történet, melynek 

címe „Garcias Péter lelke”:  

„Két deákok Szalamankába utazván, az út mellet egy koporsó követ láttak, mellyre 

következendő fellül írás volt vésve: itt vagyon eltemetve Garcias Péter lelke. Melly 

ostobaság! monda az egyik, mintha a’ lelket el lehetne temetni. A’ másik sejdítette, hogy 

az írásnak különös értelmének kell lenni, elmaradott egy kevéssé valami jó szin alatt 

utitársától, ’s midőn maga volt felemelte a koporsó követ ’s alatta egy szép summa pénzt 

talált ezen fellülirással: ’Te a’ kinek annyi eszed volt, hogy sirkövem’ írását meg tudtad 

érteni, légy örökösem, s’ vedd jobban hasznát ezen pénznek mint én.’ A’ deák nagy 

örömmel visszatette a’ koporsó követ  előbbi helyére, ’s elment dolgára a’ Garcias Péter’ 

lelkével.”257 Mintha csak a Gadamer Szöveg és interpretáció258 című tanulmányában 

kifejtett szövegértelmezési probléma allegorikus illusztrációját olvasnánk. Az 

„olvashatatlan szöveg”, a sírfelirat, mint írott közlés nem teljesíti feladatát, vagyis azt, 

hogy akadálytalanul felfogható legyen. Kérdésessé vált a szöveg szó szerinti jelentése. Rá 

kellett kérdezni, vajon helyes volt-e a hagyomány adta olvasat, illetve a választott olvasási 

mód. A megértés nem vezetett sikerre, ezért önálló feladattá vált a szöveg megértése. Azt, 

ami idegenül hatott, az interpretálónak kellett megszüntetnie.  

Visszatérve az Emlékezésekhez a szöveget olvasva szembetűnő, hogy Kis János 

figyelemfelkeltő évszámokat tartalmazó megjegyzéseket helyez el művében. Az egyiket a 

kronológiai sorrendbe rendezett visszaemlékező narratívaként felépülő Emlékezések Első 

Közleményének végén, „Értesítés az olvasók számára” címmel, a következőképpen: 

„Értesítés az olvasók számára. / Az itt megjelenő Emlékezések 1842-ben írattak, ’s a’ 

szöveg ugy maradott, mint akkor elkészült; csak néhány azóta történt változások 

                                                
255 „[...] Az emlékezet hatalma nem egy ténylegesen létezett helyzet vagy érzés feltámasztásának 
képességében rejlik, hanem egy olyan alkotó szellemi aktusban, mely a saját jelenéhez kötött és a saját 
kidolgozásának jövője felé fordul.” = Jacques DERRIDA 1998, 76. 
256 Kis János 1846, 74. 
257 Ifjúság barátja, kiad. KIS János, Pest, 1816. II, 272. 
258 Hans-Georg GADAMER, Szöveg és interpretáció = Szöveg és interpretáció, A. Danto, J. Derrida, H.-G. 
Gadamer, M. Heidegger, P.de Man, P.Ricoeur írásai, kiad. BACSÓ Béla, Cserépfalvi, é.n., 25−26, 32. 
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említetnek meg az alája tett jegyzetekben. Sopron, Marcius 15-kén 1845. / [Aláírás − T.K.] 

Kis János”259 A hivatkozott lábjegyzetekben jelzett időpontok 1843 illetve 1844. Kis János 

számára úgy tűnik kiemelt szerepet játszik az 1842-es dátum, azért tartja fontosnak az 

értesítés betoldását. Így viszont egy aláírással hitelesített megírási dátum áll előttünk, 

amelyet a Lejeune-i önéletrajzi szerződés jegyében a referenciális paktum részeként 

felfogva a mű, legalábbis az Első Közlemény megírásának éveként tekinthetünk. Tovább 

olvasva az írói pályáját bemutató Második Közlemény -nyel folytatódó szöveget újabb 

figyelemfelkeltő lábjegyzetet ad közre Kis János a Harmadik rész. Tanácsadóim és segítő 

barátim az írói pályán című fejezetben a Kazinczyról írt életrajz és életpálya címéhez 

fűzve: „[...] 1831-ben készült, de nyomtatásban még eddig nem jelent meg, ’s 

Emlékezéseim készülése nélkül alig is jelent volna meg valaha. [...]”260 

Ez a közlés megerősíti a dátumok jelzésértékét. Felmerül a kérdés, miért lényeges az, 

hogy a Kazinczyról írtak 1831-ben készültek, és változatlanul illesztette be azokat Kis 

János Emlékezéseibe, amelyeket a fentiek szerint 1842-ben kezdett írni. Miért nem írta át a 

korábbi változatot? Miért nem jelenhetett az meg nyomtatásban az Emlékezések készülése 

nélkül? Miért olyan fontosak számára a kiemelt dátumok? A fejezet zárórésze, melyben 

Kis János bemutatja tanácsadói és segítő barátai helyzetét az Emlékezések megírásának 

idején, lehetőséget ad a válaszadásra: „[...] Az itt említett barátim közül csak Beliczay 

Jónás van még életben, ’s a’ késő vénséggel együttjáró bajok mellett is érdemeinek sok 

szép gyümölcseit aratja; a’ többiek már átmentek a’ jobb világba, Ráth attól a’ dicsérettől 

kisérve, amelyet mint iróra Kazinczy ruházott; Német, Szücs és Zigán a’ tudományok 

országában elfelejtve, s csak rokonaik, esmerőseik és jó barátaik szivében élve. 

Kazinczynak pedig az a’ sorsa lett, hogy nem csak életében sok dicsérőket és nem kevés 

alázókat talált; hanem halála után is majd felhangon magasztaltatott, majd szenvedélyesen 

gáncsoltatott. Azoknak, akik életében vele ellenkeztek, maga megfelelt; a’ halála után 

ellene támasztott vádakra barátit illeti a’ felelet. S minthogy én egyfelől ezek közé 

tartozom, másfelől őtet nem csak mint jeles irót, hanem mint becses erkölcsüségü embert is 

tisztelem: Azért Horácz ezen szavait meggondolva: - - - absentem qui rodit amicum/ Qui 

non defendit alio culpante 261 – kötelességemnek tartom azokra, mik Berzsenyi’ összes 

                                                
259 KIS János 1845, i.m., 254. 
260 KIS János 1846, i.m., 65, **) lábjegyzet. 
261  „[...] Mert, ki barátját szidja, ha az nincs ott – aki meg nem védi, mikor bántják −, [ennek folytatása – 
T.K.] ki nevettet, mert elmés embernek akar számítani, és ki képzeletének nem tud medret szabni, ki titkot 
nem tart - annak lelke sötét, félj, római, attól! [...]” – HORATIUS Satirák I/4 81-82; (85), HORATIUS Összes 
művei Bede Anna fordításában, Európa, Bp., 1989. 
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műveinek kiadója által ellene előhozatnak [Kis János lábjegyzetben külön feltünteti, hogy 

a vádakat a kiadás előbeszéde tartalmazza262 – T.K.], néhány jegyzeteket tenni.”263 Kis 

János elhallgatja a kiadó nevét, ő a vádakkal foglalkozik. De a megnevezés az értő olvasó 

számára sem szükséges, mivel Berzsenyi művei Kazinczy halála után és még Kis János 

életében csak Döbrentei Gábor kiadásában jelentek meg, így nyilvánvalóan rá 

vonatkozhatnak e sorok, hiszen ő adta ki Berzsenyi összes műveit 1842-ben, Kazinczy 

halála után 11 évvel, tehát éppen abban az évben, melyet Kis János olyan feltűnően 

kiemelt, mint az Emlékezések írásának idejét. A szöveg logikája szerint, tehát összefüggés 

van Döbrentei Kazinczyt „gáncsoló vádjai” és az Emlékezések megírása között, 

feltételezhető, hogy ezek késztették Kis Jánost arra, hogy megírja művét, továbbá az is, 

hogy Kazinczyról alkotott képe nem változott az 1831-es Kazinczy-portré megírása óta, 

ezért tüntette fel az írás keletkezésének dátumát és ezért nem írt újabbat 1842-ben. De 

miért nem jelenhetett meg ez a portré az Emlékezések nélkül? Kis János arra számít, hogy 

Kazinczy „számos baráti és tisztelői közül bizonyosan lesznek többen, kik érdemeit 

hirdetni el nem mulasztják; ’s kétségkivül a’ magyar tudós társaság is, mellynek ő rendes 

tagja ’s egyik fődisze volt illendőnek tartja évkönyvébe olly emléket tétetni, melly mind 

magához, mind a’ köztiszteletű elhunythoz méltó legyen, [...] ne vádoltathassunk a 

maradék előtt azzal, hogy azt a’ sok jót, mit nyelvünkkel ’s a’ tudományokkal, és így 

hazánkkal tett, megesmerni ’s becsülni vagy nem tudtuk, vagy nem akartuk.”264 Tehát 

várja a Kazinczy emléke előtt tisztelgők megnyilatkozásait, akikhez ő is csatlakozhat. Mire 

vár Kis János? Az kétségtelen, hogy Kazinczy halálának híre lassan terjed az országban.265 

Majd sorra jelennek meg a nekrológok a periodikákban,266 többnyire felkérésre, mint 

például Guzmics Izidoré.267 Elhangzik az Akadémián Kölcsey gyászbeszéde. Kis János 

azonban másra vár. Mire? A méltó ünneplésre. Mit érthet méltó ünnepség alatt, amikor a 

többiekkel együtt ő is elmondhatja gyászbeszédét? Egy Kazinczy-levél kapcsán adható a 

kérdésre egy lehetséges válasz. 1812. március 18-án Somogy vármegye főispán-helyettesi 

székébe iktatják be Teleki László grófot. A megye előkelőségei ünneplik Berzsenyit is. 

                                                
262 „*) L. Berzsenyi összes műveit az előbeszédben” − KIS János 1846, 91. 
263 KIS János 1846, 90-91. 
264 KIS János 1846, 65-66. 
265 Váczy János Kazinczy utolsó leveléhez fűzött jegyzete tanúsítja, Kazinczy halálának híre lassan terjedt: 
„Kazinczy halála híre még néhány nap múlva sem jutott el az ország minden részébe. Így érthető, hogy 
Sárközy István 1831. aug. 30-dikán ír utoljára Kazinczynak […]” − Kazlev, XXI, Jegyzetek, 5393, 750-754.  
266 A nekrológokról Váczy János ad rövid tájékoztatást. Lásd, Kazlev, XXI, Jegyzetek, 5393, 750-754. 
267 Felső magyar-országi Minerva, 1831. júliusi füzetéhez mellékelik Kazinczy arcképét valamint Guzmics 
Izidornak a szerkesztő felkérésére írt Kazinczy –nekrológját – Kazinczy Ferencz’ emléke és néhány character 
vonásai = Felső magyar-országi Minerva, 1831, III, 485−493. 
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Prónay Sándor báró a főispán helyettes sógora a somogyi és más megyékből összegyűlt 

rendek előtt nyilvánosan üdvözli őt, mint „a magyar Parnasszus díszét.”268 Berzsenyi az 

átélt megtiszteltetés felett érzett örömét versbe foglalja, megörökíti Báró Prónay 

Sándorhoz című ódájában. 269 Kazinczy értesülve az esetről köszönő levelet küld 

Prónaynak. Nagyobb dicsőségnek tartva Berzsenyi „koszorúját”, mint „Petrarca 

Campidoglion nyert borostyánját.”270 Indoklása: Petrarca olyan néptől kapta koszorúját, 

amelyik tiszteletben tartotta művészeit. A somogyi ünnep pedig olyan népnél, amelyik „a’ 

maga Irójit – Mívészeink nekünk nincsenek – ignorálja, nyelvrontóknak kiáltozza.” Ezért 

olyan nagy dicsőség Prónay tette: Illy lépéseket tévén Nagyjaink, „s megkülömböztetvén 

az értelmes Írókat a’ nyomorultaktól […] megértvén […] előre kell törekednünk […] az 

emberi elme soha meg nem állhat, hanem mindég ptogressióban vagyon, s’ hogy [és ez a 

lényeg – T. K.] a’ szélesedő ideák a nyelvet is szélesítik, − valaha végre megindulunk mi 

is, holott eddig még mindég készülőben valánk.” Kis János tehát olyan ünnepre vár, ahol 

Kazinczyt a költőt, írót, a nyelv művelésén munkálkodót, a közösség felemeléséért 

munkálkodót, a „pennával szerzett dicsőség birtokosát” a nagy nyilvánosság előtt 

dicsérnék, halhatalanná téve nevét, ahogy Berzsenyi írja: „Győztem! Lerázták czombjaim a 

fövényt,/ izzadt fürteimen szent olajág lebeg/ Nevem kivivtam mély porából/ S átaladám 

maradékaimnak.”271 

1842-ben valószínűleg Döbrentei sorai döbbentik rá Kis Jánost, hogy Kazinczy 

emléke torzul, mindaz leértékelődik, amely értékének ő teljes tudatában van, hiszen közel 

ötven év irodalmi életére van rálátása, és azt gondolta, hogy kortársai emlékezete is 

hordozza ezeket az értékeket, de rá kell jönnie, hogy magára maradt. Ez nagy felelősség, 

mert rajta múlik, hogy „sok hasznos munkálkodás”272 elfelejtődik-e, illetve elveszti értékét. 

Figyelembe véve Jan Assmann273 közelmúltra vonatkozó emlékezettel kapcsolatos 

megállapításait a kialakult szituáció úgy is megfogalmazható, hogy Kis János 

szuperintendens nemzedéki emlékezet hordozóként olyan emlékek birtokában van, 

                                                
268 VÁCZY János, Berzsenyi Dániel életrajza.A M. Tud. Akadémiától a Lévay-díjjal jutalmaztatott pályamű. 
Bp., Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1895, 103. 
269 „Győztem! Lerázták czombjaim a fövényt,/ izzadt fürteimen szent olajág lebeg/ Nevem kivivtam mély 
porából/ S átaladám maradékaimnak” – Berzsenyi Dániel költői művei, kiad. MERÉNYI Oszkár, Bp., 
Akadémiai, 1979 (Berzsenyi Dániel Összes Művei)112. 
270 Kazlev, IX, 2197, 382. Kazinczy – B, Prónay Sándornak, Széphalom, Apr. 8d. 1812. 
271 Berzsenyi Dániel költői művei, kiad. MERÉNYI Oszkár, Bp., Akadémiai, 1979 (Berzsenyi Dániel Összes 
Művei)112. 
272 KIS János 1846, 66. 
273 Jan ASSMANN, A kollektív emlékezés formái: Kommunikatív és kulturális emlékezet.=A kulturális 
emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskulturákban, Bp., 2004, Atlantisz, 51.  
Köszönettel tartozom Balogh Piroskának, aki felhívta a figyelmemet a téma ezen referenciális alapművére. 



51 

 

amelyekkel vele osztozó kortársai már nem élnek. Kis János körül tehát nemzedéki 

emlékezetváltás van folyamatban.274 A nemzedéki emlékezet ugyanis „történetileg 

tapad”275 a hordozó csoporthoz, „az idők során keletkezik és idővel – pontosabban 

hordozóival – elenyészik, vagyis, ha megtestesítői kihalnak [mint a vizsgált esetben is - T. 

K.] újabb nemzedéki emlékezetnek adja át a helyét.”276 Ennek jegyében megoldva a 

dátumok rejtélyét úgy tűnik, Kis János megtalálta a legjobb megoldást, megírja 

Emlékezéseit, melyben mindazt leírhatja, ami „mélyen érintette”. Megrajzolhatja tehát a 

„magyar literatura viszontagságait”277 is, amelyeket pályafutása alatt tapasztalt. Barátai és 

tanácsadói portréi kapcsán pedig lehetősége nyílik arra, hogy megőrízze azt az emlékezési 

teret278, amelynek hordozóiról ír, és Kazinczyt is tisztázhassa a vádak alól, a közölt 

Horatius-idézet jegyében írt „jegyzeteivel.” 

Az idézet sorai pedig óvatosságra intők: „Mert ki barátját szidja, ha az nincs ott – aki 

meg nem védi, mikor bántják” – sorokhoz kapcsolódó befejezés, amelyet Kis János 

elhallgat, „ki nevettet, mert elmés embernek akar számítani, és ki képzeletének nem tud 

medret szabni, ki titkot nem tart – annak lelke sötét, félj, római attól!” Kis János pedig 

óvatos, számára az apológia fontosabb mint a polémia, ezt tükrözik a kiadó vádjaira írt 

tárgyilagos „jegyzetei” és azok befejező sorai: „[...] Berzsenyi összes müveinek kiadója, kit 

fiatal korában nagyon szerettem, ’s kinek, ha szintén a’ mondottak iránt vele egy 

értelemben nem lehetek, sem mesterkélt irás módjával, ’s némely elavult szavaival 

megbarátkozni nem tudok is, érdemeit most is őszintén becsülöm, reménylem nem fog 

ellenségének tartani. Mivel pedig valamint én Kazinczy ellen tett vádait még eléggé le nem 

csendesedett vér’ szüleményeinek tartom, ugy ő azt, mit itt mondottam, hasonlókép 

egyfelől tulságos barátságnak, másfelől irigység szüleményének tarthatja: hagyjuk az 

igazságos megbirálást a’ jövendőre. [...]”279 

Nem tét nélkül való ezek után, hogy milyen poszthumusz vádak érték Kazinczyt, és 

milyen „jegyzeteket” írt melléjük Kis János, és hogyan szerkesztette meg mondanivalóját. 

Ennek kifejtéséhez nem érdektelen összevetni a felépítést a Kis János által magyarra 

fordított arisztotelészi retorika280 eszméivel, melyek szerint hasznos a retorika, mert „[..] 

                                                
274 Jan ASSMANN 2004, 51. 
275 Jan ASSMANN 2004, 51. 
276 Jan ASSMANN 2004, 51. 
277 KIS János 1845, 5. 
278 Ezt az emlékezési teret a mindenki számára személy szerint adott és kommunikációban közvetített 
tapasztalás alakította ki – v.ö. Jan ASSMANN 2004, 51. 
279 KIS János 1846, 98. 
280 Aristoteles rhetorikája, ford. KIS János, Bp., Eggenberger, 1875. 



52 

 

tudnunk kell az ellenkező dolgokat vitatni,”281 és „[...] a’ szónoklás’ mestersége [...] úgy 

látszik, azon tehetségben áll, melly szerint az eleibe adott tárgyra nézve a’ hitelt érdemlőt 

megismertetni képes.”282 Kis János pedig „rossz véleményt”283 akar eloszlatni: „[...] 

kötelességemnek tartom azokra, mik Berzsenyi’ összes műveinek kiadója által ellene 

előhozatnak néhány jegyzeteket tenni.” 

Az írás felépítése is megerősíti ezt a párhuzamot: „[...] Minden szónoklatnak két része 

van: mert szükséges elsőben a’ tárgyat, mellyről, szó lesz kijelenteni, ’s azután azt okokkal 

bizonyítani.”284 

„[...] A’ bevezetés a szónoklat’ kezdete, vagy az, mi a’ költészetben a’ prolog, vagy 

műszeres hangászatban az előjáték; mert mind ezek kezdetek ’s úgy szólva a’ 

következőkbe vivések. [...] A’ bevezetés ’ legszükségesebb és legsajátabb foglalatossága 

azt kijelenteni, mi legyen a tartandó szónoklat’ czélja.”285 Ez az elv érvényesül a Kis 

János-i védőbeszéd kezdősoraiban. „Kazinczynak pedig az a’ sorsa lett, hogy nem csak 

életében sok dicsérőket és nem kevés alázókat talált; hanem halála után is majd felhangon 

magasztaltatott, majd szenvedélyesen gáncsoltatott. Azoknak, akik életében vele 

ellenkeztek, maga megfelelt; a’ halála után ellene támasztott vádakra barátit illeti a’ 

felelet.”286 A hallgatóság illetve az olvasó megnyerésére is gondja van Kis Jánosnak287, 

kiemeli saját helyzetét - barátja a vádlottnak: „[...] ’S minthogy én egyfelől ezek [ti. 

Kazinczy barátai – T.K.] közé tartozom” −, illetve kiemeli barátja érdemeit − „másfelől 

őtet nem csak mint jeles irót, hanem mint becses erkölcsüségü embert is tisztelem.” Védő 

szerepének jogos vállalását is megindokolja. „[...] Azért Horácz ezen szavait meggondolva: 

- - - absentem qui rodit amicum/ Qui non defendit alio culpante– kötelességemnek tartom 

azokra, mik Berzsenyi’ összes műveinek kiadója által ellene előhozatnak néhány 

jegyzeteket tenni.” 

A második részben Kis János pontokba foglalja a Kazinczy ellen felhozottakat, és 

pontról pontra taglalja azokat: „[...] E’ vádak, ha az e’ részben közlötteket jól értem, oda 

mennek-ki: hogy ő [mármint Kazinczy – T. K.] a’ magyar nyelvben sok képtelen ujításokat 

indítványozott és tett ’s azért a’ Mondolattal lehurogattatást megérdemlette, hogy bembói 

                                                
281 KIS János 1875, 268, 14. 
282 KIS János 1875, 268, 17. 
283 KIS János 1875, 268, 171. 
284 KIS János 1875, 266. 
285 KIS János 1875, 268, 271. 
286 KIS János 1845, 91. 
287 V.ö. „Mert nem egyenlőkép nézünk valamelly dolgot, ha szeretünk vagy gyülölünk, ’s haragosak vagy 
csendes szivüek vagyunk” KIS János 1875, 107. 
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czirógatásokat eszközölt és táplált, hogy ollyan katlant tartott, melyből a’ maga tisztájában 

nem bizó lángok között főzte lapdacsait gaz gyanuk ébresztésére, hogy miveltségünkben 

vezetőül tolta elő magát, hogy a’ barátságban ide oda lebengett, és hogy igazságtalan 

műbiráló volt.”288 Kis János ezzel a megoldással kikerüli a részletek csapdáját, ugyanis ha 

elolvassuk az eredeti Döbrentei-szöveget, kitűnik, hogy írójuk a Kazinczyval kapcsolatos 

vádakat többnyire úgy hozza Berzsenyivel összefüggésbe, mintha Berzsenyi szenvedő 

alanya lenne Kazinczy elítélendő tetteinek. 289 Kis János a dolog lényegével, a vádakkal 

foglalkozik, „[...] a’ pörös félnek semmit sem kell egyebet tenni, mint megbizonyítni, hogy 

a’ dolog [a Kazinczyt ért vádak – T.K.] mellyről szó van, létezik, vagy nem létezik, történt 

e vagy nem történt,”290 kiküszöbölve ezzel „jegyzeteiből” Döbrentei Kazinczyt 

Berzsenyivel összehasonlító retorikájával megalkotott, az olvasóra gyakorolt befolyásoló 

hatását.  

A „rossz vélekedések” elhárításában a következő elveket láthatjuk érvényesülni:  

A „sok képtelen ujításokat indítványozott” vádra a „ha valamelly dolog fölött már végítélet 

hozatott” védelmi elvet291 alkalmazza Kis János: „[...] [Kazinczy – T.K.] nyelvbeli ujítás 

indítványait és általa tett próbáit (melyekböl a’ gáncsoló által említett, ugynevezett 

megtérését én sehol nem találom) már a’ jelenkor nemcsak szembetünőkép helyben hagyta, 

hanem annyira is folytatta, hogy e’ részben mentségére valamit mondani nem egyéb volna 

szóvesztegetésnél; mert nem hihetem, hogy valaki a’ magyar irodalom mostani 

állapotjának esmerete mellett őtet tulságos nyelvujítónak ’s a’ Mondolat gunyolására 

méltónak találhatná.”292  

A „bembói czirogatások” vádjának elhárításában Kis János a részletekre bontás 

módszerével él293. Egyrészt utal arra, hogy a vádló is részese volt a dicséreteknek, tehát 

saját magán tapasztalhatta azok hatását: „[...] A’ bembói czirógatások miben állottak, azt a’ 

gáncsoló kétségkivül jobban tudja, mint én; arról én csak annyit mondhatok, hogy 

                                                
288 KIS János 1846, 91-92. V.ö. Berzsenyi életrajza = BERZSENYI Dániel összes művei. Költelem ’s 
folyóbeszéd, kiad. DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1842, V−XXI. 
289 BERZSENYI Dániel 1842, Berzsenyi életrajza, V−XXI.  
290 KIS János 1875, 11 
291 „Nyolczadik mód [a „rossz vélekedés” elhárítására – T. K.] az, ha valamelly dolog fölött már végítélet 
hozatott. Így Euripides, ki Hygiaenon ellen a’ jószágok’ elcseréléséért folytatott pörben, midőn ez őtet azzal 
vádolta, hogy az isteneket megveti, mivel egy darabjában, hol így szólott: „A’ szám megesküdött, de szívem 
esketetlen,” az esküszegésre serkentett, ezt felete: „hogy ellenfele a’ törvények ellen cselekszik, midőn ollyan 
pöröket, mellyek fölött a’ dionysiusi ünnepélyes játékok alkalmával vég ítélet hozatott, a’ törvény eleibe 
viszi; mert ott tettéről számot adott, ’s most is kész számot adni, ha ott fogja őtet bevádolni.” (KIS János 
1875, 276−277.)  
292 KIS János 1846, 92. 
293 „Felelnünk a’ kétértelműre akképen kell, hogy a’ dolgot részletenként megkülönböztetve világosítsuk fel, 
’s a’ felvilágosításban igen rövidek ne legyünk;” (KIS János 1875, 292.) 
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Bembónak294 és hozzá hasonló iróbarátinak nem csekély jogok volt literatori tekintetben 

egymást dicsérni. [...]”295 Másik oldalról megvilágítva: „[...] De ha a’ bembói czirógatások 

alatt Kazinczy és baráti között alacson hizelgő kölcsönös magasztalás értetik, annak ellene 

kell mondanom. [...]”296 Kis János pszichológiai szempontból világítja meg a kérdést, 

utalva a dicséret pozitív használatának serkentő voltára: „[...] Bizonyos dolog, hogy 

Kazinczy és baráti gyakran dicsérték egymást; de hogy ez alacsony hizelkedésből történt 

volna, azt nem hihetem. Igaz, hogy Kazinczy, mint élete rajzában is mondom, vélekedésem 

szerint a’ dicsértetést igen szerette, de az is tagadhatatlan, hogy minden igyekezeteket, 

melyekből a’ magyar irodalomra nyereséget reménylett, forrón szeretett, ’s az illy 

igyekezeteket, kivált a’ fiatal iróknál meleg dicséreteivel is előmozdítani igyekezék. Innét 

származott, hogy eleinten Horvát Ádámot ’s a’ hozzá hasonlókat kedvelte, utóbb pedig az 

ezeknél tovább menőket még inkább dicsérte. Hogy a’ dicséretnek, kivált a’ fiatalabb irók 

örültek, ’s e’ megtiszteltetést dicsérettel visszaadták, az igen természeti dolog, ’s minden 

alacson hizelgés nélkül mehetett véghez. Legalább én, ki köztudomás szerint Kazinczy 

dicsérői és dicsértjei közé számláltattam, magamnak azzal a’ nyilatkozással tartozom, hogy 

közötte és közöttem kölcsönös alacson hizelkedés, vagy olly dicséretharc, millyent Horácz 

a’ Florushoz irt levelében∗ rajzol, legalább részemről nem létezett, hanem én őtet a’ 

magyar literaturában mindenkor mesteremnek néztem, ’s mint ollyat meggyőződésből 

dicsértem. [...]”297 

Döbrentei Kazinczy vezérszerepét is támadja: „[...] Átaljában szólva, rápillantani sem 

akarok azon katlanra, mellyből a maga tisztájában nem bízó [Kazinczyt értve alatta – 

T.K.], kénköves lángok köztt főzi labdacsait gaz gyanúk ébresztésére, de felemelve 

mondom: mellképezni kell azon embereinket, kik míveltségükben igazán vezetők voltak, 

vagy azokul tolák elé magukat. Így kapjuk ki az irodalmi lénységnek mi oknál millyenné? 

színét mázát, mert a hangulatterjesztő lelkülete szive erkölcse, hasonszamatot s kenőcset 

oszt.”298 Kis János azt jelzi, hogy nem vehető komolyan Döbrentei állítása: „[...]Hogy 

Kazinczy olly veszedelmes katlant tartott volna, mellyből kénköves lángok közt labdacsok 

főzettek gaz gyanúk ébresztésére, arról semmit sem tudok, de mennyire őtet esmertem azt 

                                                
294 Pietro Bembo (Velence, 1470. május 20. − Róma, 1547. január 18.) olasz bíboros, püspök, író és 
humanista tudós. Legjelentősebb tette a 14. századi Firenze szerzőinek nyelvi kanonizálása, amelyet az 1508-
ban kezdett és 1524-ben befejezett „Prose” (Értekezések) című munkájában fejtett ki.  
295 KIS János1846, 92. 
296 KIS János 1846, 92. 
∗ L. Horatius Epist. II. 2. – Kis János lábjegyzete – KIS János 1846, 93. 
297 KIS János 1846, 93. 
298 BERZSENYI Dániel 1842, Berzsenyi életrajza, XVI. 
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nem is hihetem. Eléggé tudva van, hogy a’ literaturai tárgyakra nézve nyiltan, sőt néha 

élesen is ki szokta mondani vélekedéseit. Miveltségünkben magát vezetőül előtolnia épen 

nem volt szükséges; mert literaturánkban ő tagadhatatlanul új időszak alapitója lett, s őtet 

csaknem minden nálánál fiatalabb jobb iróink e’ részben önként vezetőjöknek esmerték.299 

Döbrentei alapos munkát végez Kazinczyt sokoldalúan értékelve, Kis János pedig rendre 

hozzáfűzi az „észrevételekhez” „jegyzeteit:” „[...] Az mondatik továbbá, hogy a 

barátságban ide oda lebengett. Én azt sem tapasztaltam, s másoknál sem tudok reá 

adatokat, ha azt igaz elvnek nem tartjuk, hogy csak az tökéletesen mienk (az az barátunk), 

kit a csatában oldalunkon (oldalunk mellett) látunk. De mentsen az ég, hogy ezt igaz 

elvnek tartsuk, midőn igazság kivivásáért van a harcz. Igaz barát ilyenkor az, ki 

meggyőződését követi, habár meggyőződésében barátjával ellenkezik is.”300 Kazinczy 

tehát nem „lebengett”, hanem meggyőződését követte − Kis János enthymemájának [mai 

helyesírással enthümémája – T.K.] konkluziója.301 

Döbrentei legnagyobb vádja Kazinczy ellen az, hogy Kazinczy igazságtalan műbíráló volt. 

Kis János „jegyzései” arra utalnak, hogy ez „gáncs” igényli a legkomolyabb 

előkészületeket: „[...] Erre egy pár általános jegyzést kell tennem. Ha valamely munkát az 

egész közönség, még a’ nagy sereg is (melynek itéletét magában méltán csekélynek lehet 

nézni) szépnek, nagynak és jónak tart, azt általában véve nem lehet jónak nem mondani. E’ 

szerint Kisfaludy Sándor és Berzsenyi Dániel költészetei, minthogy az egész közönségnek 

tetszettek, általában véve bizonyosan jók voltak és tetszést érdemeltek; mindazáltal a 

dologhoz értő műbiráló még a köztetszést nyert munkákban is vehet észre oly hiányokat, 

melyeket a nagy közönség észre nem vesz. [...] E szerint a műbiráló, milyennek Kazinczyt 

tartottam és tartom, s’ velem együtt sokan tartották és tartják, még Kisfaludy Sándor s 

Berzsenyi müveikben is találhatott oly müvészeti hibákat, melyeket a’ nagy közönség nem 

talált, ’s ha az ilyeket kijegyezte, nem tarthatik igazságtalan mübirálónak.302 Megengedem, 

hogy ő is hibázhatott ’s hibázott is itéleteiben, hogy baráti munkáit szándéktalanul is talán 

nagyobb kedvezéssel ’s másokéit talán nagyobb szigorusággal itélte meg mint kellett 

volna, s hogy akár saját nézete, akár biráláskori szeszélye által az igaz utról valamennyire 

                                                
299 A „védelmezésnél kevesebbet kell elbeszélni, hanem inkább az ellenfél’ elbeszélését czáfolni”, – 
arisztotelészi elv érvényesül a védelemben (KIS János 1875, 280.) 
300 KIS János 1846, 94. 
301 „Ha pedig tagadhatatlan az, hogy a’ dolog [„Igaz barát ilyenkor az, ki meggyőződését követi, habár 
meggyőződésében barátjával ellenkezik is” – T. K] csalhatatlanul igaz: az illy bizonyítványt nem lehet többé 
megczáfolni, mert akkor a’ bizonyítás által minden ellenmondhatatlanul megerősíttetett.” (KIS János 1875, 
i.m., 214.) Kis János cáfolata retorikai bravúr: „A’ hitelszerzésre a’ példákkal bizonyítás nem kevéssé 
hasznos, de az enthymemákkal még nagyobb tapsolást lehet nyerni.” (KIS János 1875, 20.) 
302 Újabb „csalhatatlanul igaz” enthymema. – T. K. 
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félrevezetethetett, de azt nem merném felőle mondani, mi a’ következő szókkal mondatik 

[és itt szóról-szóra idézi Kis János Döbrentei vádoló sorait]: «Kazinczy magában örvendett 

a Kölcsey recensiója elveinek, mert ő sürgelmeit hirdeté, melyeket ugyan részint ő vett 

által Kölcseytől, de nagy részint ő tőle Kölcsey; azonnal Berzsenyit tömte tömjénnel, 

nehogy az Ajánlást a Sonetthez, a Jó utazónéhoz irtat uj kiadáskor visszavenné, mert hogy 

azokat kereste legelőbbszer, láttuk, s Kölcseyt a laterna magicáért gyanusítja. Azokat 

kitöröltetni az istenért dehogy, inkább az Istenhez fohászkodást, ámbár amazok úgy 

illetnek csak egy irót, miként azon in laudes pőrölyzött distichonok, melyeket a XVI, XVII 

százévbeli nagy képzelmü tudósok akkori divat szerint munkáik eleibe barátaik által nem 

épen szerénységgel magok iratának.»”303 Döbrentei már-már kegyeletsértő sorait Kis János 

azzal hárította el, hogy megörökítette a jövőnek, hogyan gondolkodik Kazinczy vádlója, 

vagyis idézte gáncsait. Ez a legjobb cáfolat, hiszen a vádlót saját sorai jellemzik, és mivel 

negatívan, így hitele is romlik, Kis János tehát megtalálta a „hibás sarokkőnek” a helyét, 

mely kezdettől fogva fenyegetést jelent az építmény koherenciájára és belső rendjére 

nézve.304 

A legelgondolkodtatóbbak azonban a védelemnek a vádak forrására, a levelekben írottakra, 

mint a „gáncsoló” által is használt írott forrásokra vonatkozó megjegyzései: 

„[...] Azt se felejtsük-el, hogy baráti levelekben mondott, és sietve oda vetett itéleteket, 

millyenek Kazinczynak mind Berzsenyihez, mind másokhoz, ’s hozzám is irt leveleiben 

találtatnak, nem kell a’ hidegvérrel ’s nyomósabban meggondoltakkal egy karba helyezni. 

Baráti levelekben, kivált mint azokat Kazinczy egy iró kifejezése szerint sebes kézzel ’s 

napi számába belefáradva irta, nagyon természet szerint közöltethetnek olly nézetek, 

vélemények és itéletek, melyek csak azon pillanati érzeményeket, ’s csak barátok számára 

öntenek ki. [Nyílt utalásnak vehető a Horatius idézet elhallgatott − „ki titkot nem tart” – 

sorára – T. K.] ’S ha az illy levelek napfényre jőnek, ollyankor mentségül mindenkor azt 

lehet mondani, mit Kästner mondott bökdöső epigrammái védelmére: «vajjon azok, kiknek 

kedvetlen dolgokat irtam, nem mondottak, nem irtak, ’s nem cselekedtek-e egyszer is 

másszor is ollyat, mi nekem kedvetlen volt.»∗) [...]”305 Kis János Kazinczyt halála után ért 

vádakat306 elhárító „jegyzetei” egy nagyon fontos szempontra hívják fel a figyelmet. Kis 

                                                
303 KIS János 1846, 96. 
304 Jacques DERRIDA 1998, 90. 
∗) L.A.G. Kästners Sinngedichte, Wien 1817. Az előbeszédben. – KIS János lábjegyzete − KIS János 1846, 
97. 
305 KIS János 1846, 97. 
306 KIS János 1845, 91. 
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János megtehette volna, hogy szembesíti Döbrentei poszthumusz Kazinczy-portréját 

azokkal a kritikai elvekkel,307 amelyeket Döbrentei megelőzően többször hangoztatott 

alternatívaként Kazinczy nézeteivel szemben, de nem teszi. Ezzel szemben mentegeti 

Döbrenteit, sőt elhallgatja a nevét: „Mivel pedig valamint én [Kis János – T.K.] Kazinczy 

ellen tett vádait még eléggé le nem csendesedett vér’ szüleményeinek tartom, ugy ő [a 

„Berzsenyi összes műveinek kiadója” – T. K. ] – azt, mit itt mondottam, hasonlókép 

egyfelől tulságos barátságnak, másfelől irigység szüleményének tarthatja: hagyjuk az 

igazságos megbirálást a’ jövendőre. [...]”308 Számára az az igazság a fontos, amit Kazinczy 

törekvései képviseltek. A klasszikus retorika jegyében szól: „a’ szónoklás’ mestersége, 

[…] azon tehetségben áll, melly szerint az eleibe adott tárgyra nézve a’ hitelt érdemlőt 

megismertetni képes. […]”309 Ezért ír csak elhárító „jegyzeteket” és gyakorol jelzésértékű 

gesztust a vádlóval szemben.  

Mielőtt megvizsgálnám a tárgyalt adósságtörlesztő portrékat310, egy sajátos 

szerkesztési eljárásra hívnám föl a figyelmet. Kis János három részben311 foglalkozik a 

magyar irodalmi élettel kapcsolatban álló kortársaival. A címek jelzik az emlékező és azok 

kapcsolatát, akikről ír. Először a Buzdító jóakaróim az írói pályán cím alatt bemutatja 

azokat, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal legitimálják Kis János írói működését. 

Ezután következik a dolgozatom tárgyát képező Harmadik rész (Tanácsadóim és segítő 

barátim az irói pályán), amelyből az tűnik ki, hogy azoknak a portéját közli, akikhez Kis 

Jánost assmann-i terminológiával élve „teljes szívből és lélekből”312 fakadó összetartozás-

tudat kapcsol. Ennek a fejezetnek a bevezető részében313 éppúgy mint a már vizsgált 

hatástörténeti zárórészében314 valamennyi személy szerepel. Az előbbiben Kis János az 

egyes barátokhoz fűződő emlékeit, az összekötőkapcsokat idézi fel háláját és köszönetét 

                                                
307 Pl.: „Recensioink csendesebb tónusa helyreállítását óhajtom – mint azt Kazinczy kezdette; a hogy a 
tiédben is több, csendesebben való beszéllést ohajtok, mert némelly kifejezéseid valóban nagyon kemények: 
különösen jő az nekem, hogy mi, Magyar Írók, csak hatan s heten vagyunk; s czibáljuk egymást. Irjunk in 
genere Kritikai Megjegyzéseket: fedezzük ott fel a hibákat; akkor bizonyosabban fogunk tanítani. Láng 
legyen a munkában, de az ítélésben ne heveskedjünk; kerüljük a keserű tónust.” –írja Döbrentei Kölcseynek. 
Idézi CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 
korszakában, Bp., Akadémiai, 250−251.  
308 KIS János 1846, 98. 
309 KIS János 1875, 268, 17. 
310 Kis János ugyan életrajznak nevezi portréit, de mivel életrajzi adatok mellett pályaképet is ad, és 
hatástörténeti utalásokat is beépít, ezért használom a portré megnevezést – T.K. 
311 Második rész. Buzdító jóakaróim az írói pályán; Harmadik rész. Tanácsadóim és segítő barátim az irói 
pályán; Negyedik rész. Esmerkedéseim pályatársaimmal. − KIS János 1846, 36−43.; 44−98.; 98−120.  
312 Assmann-i terminológiára építve a „teljes szívből és lélekből” egy általuk elfogadott normatív és formatív 
önelképzelés megélését és tudatos megőrzését jelenti − Jan ASSMANN 2004, 155−156. 
313 KIS János 1846, 44−47. 
314 KIS János 1846, 90−98. 
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kifejezve, az utóbbi pedig az egyes barátok utólagos recepcióban betöltött szerepét mutatja 

be. A kettő közé mintegy keretbe foglalva a számára kiemelt fontosságú társakból álló 

közösséget képviselő személyek portréit helyezi el. A Negyedik rész (Esmerkedéseim 

pályatársaimmal) pedig a kor magyar irodalmi életének azokra a szereplőire emlékezik, 

akikkel Kis Jánosnak személyes, de nem ennyire szoros kapcsolata volt. A Berzsenyi-

recepció szempontjából érdekesek tűnhet, hogy Berzsenyit is idesorolja, aki pedig az 

irodalmi élet vérkeringésébe az ő közreműködésével került be. Itt kap helyet Döbrentei is, 

aki fiatal korában bírta Kis János bizalmát, és akit szintén ő ajánlott Kazinczy figyelmébe. 

Kerülve az ellentétet itt sem említi Döbrentei irodalmi munkásságát, csak teológiai, majd 

politikai pályájára utal.  

A Kis János által képviselt nemzedéki emlékezet megörökítésében szerepet játszó 

egyes személyek kiválasztásában tehát az emlékezőhöz való viszonyuk tűnik a döntő 

szempontnak. A portrék tanúsága szerint származásukra nézve különbözők, pl. Ráth 

Mátyás polgári származású315, Szentgyörgyi József „atyja református prédikátor volt”316, 

Németh László „atyja közönséges sorsu, de alkalmas birtoku nemes”317, „Kazinci 

Kazinczy Ferencz jeles nemes familiából származott”318, Beliczay (Bellicz) Jónás „néhány 

évekkel magyar nemesség birtokában létező rokonival magát törvényesen 

összekapcsolá”319, az emlékező pedig jobbágy származású.  

Valamennyi ábrázolt személyiség életében viszont közös a műveltség, a tudományok 

szeretete320, a segítő, fejlesztő barátság,321 és a „nyelvnek szentelt különösebb figyelem”322, 

                                                
315 „Ráth Mátyás 1749-ben Aprilis 13-kán született Nagy-Győrben polgári szüléktől.” − KIS János 1846, 48. 
316 KIS János 1846, 50. 
317 KIS János 1846, 57. 
318 KIS János 1846, 66. 
319 KIS János 1846, 81. 
320 Ráth pl. „a theologiai tudományok mellett különösen a’ régi klassikai literaturát, ’s a’ mathezist szerette-
meg” [KIS János 1846, i.m., 48.]; Szentgyörgyi pedig „hazai tanulását a’ Posonyi, Nagy-kőrösi és Debreceni 
oskolákban végezvén az akkor igen virágzott Jenai főoskolában az orvosi pályára készítette magát. Miután 
ott az ezen szakhoz tartozó minden tudományokat végig hallgatta, […] a’ Göttingai, Hálai, Erlangai és Erfurti 
akademiákat a’ Schnepfenthali nevelő házat és Góthának ’s […] Weimarnak tudományos és művész 
intézeteit meg látogatta.” [KIS János 1846, 50.] 
321 Pl.: Ráth Mátyás „segítő ’s tanácsadó barátom; […] sok tekintetben igazította gondolkodásomat, ’s 
tudománybeli nézeteimet, […] Különösen nagy köszönettel tartozom neki azért, hogy a’ görög és romai 
klassikusok iránti szeretetemet, mellyet bennem Schwartner, Rakwitz, Heyne és Schütze gerjesztettek, 
gyakran és sokképen éleszteni igyekezett.” − KIS János 1846, 44. 
322 L. BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1998, 155.; Megjegyzés: Kis 
János pl. Ráth Mátyásnál kiemeli: „A’ magyar nyelv és kultúra gyarapítására nézve pedig Kazinczy ítélete 
szerint Pázmán és Szenci Molnár Albert korok óta az ő idejéig egy hazafi sem tett többet, mint ő a’ magyar 
Hirmondó által.” [KIS János 1846, i.m., 49.] Szentgyörgyi pedig „levelezésével írói pályázásomra nézve 
nagyon hasznos szolgálatot teve” – írja Kis János. [KIS János 1846, i.m., 47.]; „Német László, ki minden 
szépért és jóért lobogó lánggal égett, le nem irhatom, melly igen lelkesítette bennem soproni 
gyermekkorunkban kezdődött, ’s haláláig tartott barátkozása által, mind beszélgetéseivel mind levelezéseivel 
a’ tudományok és különösen a magyar literatura szeretetét.” [KIS János 1846, 45.] 



59 

 

a másik javáért való munkálkodás323, a feddhetetlen élet, az adott társadalmi keretek 

között.324  

Kis János Beliczay Jónás megnemesedett tanító és prédikátor portréjának megalkotásánál 

egy sajátos tapasztalatot örökít meg. Beliczay saját szavaival megrajzolt önportréját adja 

közre Kis János: „[...] A’ társalkodásnak is igyekeztem hasznát venni. Oskolatanítói 

hivatalom folytatása ideje alatt négy principálisaim voltak; de azok által nem sokat 

épülhettem, mert azon kívül, hogy koruknál is régibb hyperorthodoxus és jobb ízlés nélküli 

férjfiak voltak, irántami jó hajlandóságukat minden őszinte igyekezetem dacára magamnak 

kivivni nem bírtam. Egyikkel azok közül tőszomszédságban éltem 6 évig, és noha 

hivatalos kötelességem teljesítése idején kívül is néha meglátogattam, székén soha sem 

ültem! Távolabb levő mivelt lelkű barátimnak társaságában kerestem ’s találtam táplálékot. 

[...] Annál szebb ’s kellemesebb csillaga tünt-fel pályámnak homályos mennyezetén Szent 

Antalfára szerencsésen történt elköltözésemkor. Ott lettem szerencsés közelebbi 

érintkezésbe jönni azzal a’ szellemdús férjfival, kinél nagyobbat szellemi tekintetben nem 

esmertem ’s nem esmerek, pedig őt nálamnál jobban senki nem esmeri, főtisztelendő 

superintendens ’s királyi tanácsnok Kis János ur ő Nagyságával [lábjegyzetet fűzve a 

mondottakhoz: «Ezt a’ nagy óriást akarják a’ protestáns egyházi lapokban sárral dobálva 

ingerelni, némelly apró pygmeusok, kiket a’ nagy férjfiú önérzetében ’s nyugalmában igen 

bölcsen sokaknak csudálására szóra sem méltóztat!»] ki akkor Kővágó-Örsi predikátor 

volt.”325 Kis János tehát még saját dicsérete közreadásának ódiumát is vállalja, hiszen ezzel 

nemcsak „balitéleteket” hárít el, hanem morális példát is ad, megmutatva, hogyan fogadja 

művelt, feddhetetlen életű európai ember a méltatlan rágalmakat. A „sárral dobálózók” 

ellen a legjobb védelem a vétlenség tudatából fakadó higgadtság, és a környezet 

bizonyságtétele. A továbbiakban folytatja a körülötte kibontakozó evangélikus egyházhoz 

kötődő regionális írói csoportosulás bemutatását. Ehhez kapcsolódnak Zigán Jánosról és 

Szücs Istvánról adott rövid tudósításai is. Zigán egyik munkáját ő adatta ki, egy 

                                                
323 Pl.: Szentgyörgyiről többek között a következőket idézi Péczely József emlékezéséből: „Számtalan 
jótéteményeit is csendesen, titokban gyakorolta, a’ sz. írás szavai szerint: mit jobb kezed ád, ne tudja bal 
kezed.” [KIS János 1846, 56.] 
324 pl.: Ráth Mátyás „a’ gyülekezet megelégedésére munkálkodott” − [KIS János 1846, 49.]; Szentgyörgyi 
József „előljárói becsülését is nagy mértékben megnyerte” – [ KIS János 1846, 51.]; Németh László „lángesze 
nem szeretett késve ’s lassan járni, hanem szüntelen nyargalni akart; nem csuda, ha olly világban, mellyben 
annyi sorompó vagyon, a’ megütközést nem egészen kerülhette el. azonban kik reá végig figyelmeztek 
gyönyörködve szemlélték utóbbi esztendeiben a’ tüzes bátorságot okos vigyázással párosodni.” − [KIS János 
1846, 64−65.] 
325 KIS János 1846, 84−85. 
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gyűjteményes munkája első köteteként.”326 Szücs Istvánnal kapcsolatban pedig a 

következőről tudósít: „az utóbb kijött versezetei között legjobb az, melly illy cim alatt van 

kinyomva: A’ szép lélek. Főtisztelendő Tudós Kis Jánosnak superintendensé választása 

alkalmából irta Szücs István.”327 A széplelkűség fogalma a Kazinczy portréban is 

szerephez jut: „Arra, hogy [Kazinczy] erkölcsi képét hiven lefesthessem nincs elég 

esmeretem; de ’a mi keveset felőle e’ részben tudok az is elégséges engemet telljesen 

meggyőzni arról, hogy ő a’ nemes lelkek közé tartozott. Benne a’ művészség és tudomány 

forró szeretete a’ józanság és mértékletesség ritka mértékével vala egyesülve, ’s ezen 

becses tulajdonságok a’ legszebb társasági erényeket, az igaz humanitást szülték. Ha 

valaki, ő tökéletes igazsággal ezt mondhatta Horatiusával: „- - - mediocribus ac mea 

paucis/Mendosa est natura, alioquin recta (velut si/ Egregio inspersos reprendas corpore 

naevos)/Et neque avaritiam, neque sordes, nec mala lustra/ Objiciet vere quisquam mihi, 

purus et insons/ - - - et vivo carus amicis.328 Kis János szerint Kazinczy legszebb vonása 

pedig „az, hogy az ifjakat kikben észt és elmét sejdített legbuzgóbb indulattal ébresztette a’ 

magyarul irásra. […] Lélekkel telljes, és csudálkozásra méltó nagy számú leveleinek nem 

kicsiny része szép lelküségének illyen bizonyságát foglalja magában.”329 A’ széplélek 

című vers ismerete talán egyértelműbbé tehetné, mit is jelent Kis János számára ez a 

megörökítésre méltó összekötő kapocs, de a portrékra figyelve a horatiusi idézet 

kontextusba hozható a schilleri széplélek fogalommal, amelyet az is indokolhat, hogy 

Kazinczy, mint ismeretes Kis Jánossal kapcsolatban alkalmazta a „schilleri lélek” 

meghatározást, és kiegészíthető a kép: A széplélek, a legszebb emberi erőfeszítések 

jutalma.”330 Kis János fenti sorai szerint tehát az egyik legszebb emberi erőfeszítés 

„ébresztés” „a’ magyarul irásra”.  

Kazinczy portréját a következőképpen alkotja meg Kis. 

Kis János Kazinczy-portréja szerint Kazinczy nemzeti literaturánk főékessége, és 

elhunytával barátainak, tisztelőinek, így Kis Jánosnak is, illendő érdemeit hirdetni és több 

                                                
326 KIS János 1846, 88. 
327 KIS János 1846, 90. Szüts István, ev. lelkész, szül. 1768. április 30. A szép lélek. Főtiszt. Kis János úrnak 
N.-Győrben, Jún. 23. 1812. a Dunántúl való ekklézsiák superintendensévé választásának alkalmatosságával. 
Győr, 1812. (Költemény) – SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái XIII. Bp., 1909. [Eddig még nem 
sikerült fellelnem – T. K.] 
328 „És noha egy vagy két közepes hiba terheli is még/ jellemet, mely azért egyenes, hisz akadnak a legszebb/ 
testen is elszórtan szeplők, amiket kifogásolj;/ hogyha se kincsvággyal, sem szennyel, sem bujasággal/ nem 
vádolhatnak jogosan, s jó és tiszta vagyok - - - és kedvelt a baráti körömben.” – HORATIUS, Satirák, I/6, 65-
70.=HORATIUS Összes művei ford. BEDE Anna, Bp., Európa, 1989. 219. 
329 KIS János 1846, 78−79. 
330 MERÉNYI Oszkár, Széplélek, vagy hősi lélek?= MERÉNYI Oszkár, Bessenyei György. Széplélek vagy hősi 
lélek? Magyar föld és magyar irodalom, Nyíregyháza, 1943, 74. 
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oldalról megvilágítani, továbbá méltó emléket állítani neki.  

Kazinczy érdemeinek „több oldalról való felvilágosítására” a szokásnak megfelelően 

kezdi az életrajzot, legelőször is rögzíti Kazinczy társadalmi pozicióját, legfontosabb 

személyi adatait: „[...] Kazinczi Kazinczy Ferencz jeles nemes familiából származott, ’s 

Oktober 27-dikén 1759-ben Biharvármegyének Ér-Semlyén nevü helységében született. 

[...]”331 Majd röviden összefoglalja hőse érdemeit – díszére vált családjának, „ha nemcsak 

a’ hadi vitézség, ’s polgári tisztviselésekben kitünő ügyesség és hüség, hanem a’ 

tudományos érdem is osztogathat dicsőséget. [...] Mert jóllehet a’ közhivatalok utját, 

mellyen fiatalabb korában sokat igérő szerencsével járt, elhagyni kénytelen volt, a’ tudós 

és írói pályán magának és nevének olly becses hirt szerzett, millyen akármelly familiának 

is ékességül szolgálhatna. [...]”332, − megerősítve ezzel is tételmondatát: Kazinczy nemzeti 

literaturánk főékessége.  

Kis igazolásul leírja Kazinczy életét a kronológiai sorrendet megtartva, de nem csupán 

lexikonszerű felsorolásban tünteti fel azokat a bizonyító jelleggel bíró eseményeket, 

amelyek révén kirajzolódnak Kazinczy életének meghatározó szálai − kiváló szereplése a 

közhivatali pályán a fényes jövő felé haladva, és íróvá válásának útja −. Ez a leírás az írók 

felé egy elvárási horizontot közvetít. Ezt támasztják alá legalábbis a pályaképhez fűzött 

későbbi sorai, amelyekben a pályakezdő fiatal írókat biztatja Kazinczy műveinek 

tanulmányozására: „[...] nem mulathatom el tanácsolni ifjabb iróinknak, hogy olvassák 

dolgozatait figyelemmel, azon rendben, mellyben ő azokat készítette, ’s vizsgálják, mint 

kezdette auctorságát, ’s mint gyarapodott, ’s érett meg olly iróvá, millyet benne minden 

értelmesek tisztelnek, ’s a’ maradék is tisztelni fog. Az illy foglalatoskodás bizonynyal 

meg fog becses tanúságok által jutalmaztatni [...].”333 Mi szükséges tehát Kis János szerint 

ahhoz, hogy valaki író lehessen? Mindenek előtt a tehetség a legfontosabb – sugallják a 

sorok: „[...] Őtet eleitől fogva e pályára hívták talentumai és hajlandóságai. [...]”334 − , és a 

szorgalom, amely lehetővé teszi az idegen nyelvek elsajátítását, a jóízlés fejlesztését egy 

életen át, valamint a széles körű tájékozódás a világban, a társasági életben: − „[...] 

Csudálkozásra méltó gyorsasággal is ment elő nemcsak mindenben a’ mi taníttatott, hanem 

sokban ollyanban is, a’ mi nem taníttatott. A’ nem tanított tárgyakhoz tartoztak egyebeken 

kivül a’ német-, franczia ’s görög nyelvek, és a’ jóizlés. Az említett nyelvekben otthoni 

                                                
331 KIS, 1846, 66. 
332 KIS, 1846, 66−67. 
333 KIS, 1846, 71−72. 
334 KIS, 1846, 67. 
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nyomos szorgalma, a’ jóizlésben pedig különösen a’ természet gyakor szemlélése, képek 

nézegetése ’s költők olvasgatása által már gyermekkorában igen szerencsésen gyarapodott 

[...].”335 A szerencse sem elhanyagolható, amelynek hatása Kazinczy életében a magyar és 

külföldi írók műveinek idején való olvasása, a műveltebb külföld tudományos életének 

ismerete, valamint a jó irodalmi vezetőre találás alkalmában mutatkozott meg: „[...] 

Valamint mindenbe, úgy a’ nevelés dolgaiba is gyakran nagy befolyása van annak, mit vak 

szerencsének, vagy történetnek szokás hivni, ’s az ő neveltetésébe annál nagyobb volt, 

minthogy ez az atyjának nagyon korán 1774-ben történt halála után nem a’ legjobb terv 

szerint intéztetett, ’s minthogy különösen még akkor a’ közös’ tanítás Sárospatakon is, 

mint hazánkban mindenütt, nagy fogyatkozással járt. Némelly nagyon szükséges 

tudományok egészen száműzve voltak, ’s a’ többiek nagy részint igen szárazan ’s az ifjak 

elméjéhez ’s természetéhez kevésé alkalmazva adattak elő. A’ régi görög klassikusok 

csaknem egészen el voltak mellőzve, ’s a’ tanítási rendszerbe bevett rómaiak is, melyekből 

leginkább kelle ’s lehete mindenféle jót tanulni, ritkán magyaráztattak úgy, hogy bennek a’ 

helyes gondolkodás, jóizlés, ’s a’ nemes érzések kijegyeztettek ’s szeretet tárgyává tétettek 

volna; hanem többnyire csak szókra, szólásmódokra, grammatikai csekélységekre ’s 

gyakran haszontalanságokra ’s gyermeki utánzásokra feszítetett a figyelem. Kazinczynak 

a’ szerencse abban kedveze, hogy némely görög és római irók munkáin kivül több német336 

és franczia könyveket is jó idején játszott kezébe, hogy Báróczy, Baróti Szabó Dávid és 

néhány más magyar irók munkáira nagyon fiatal korában figyelmessé tette, hogy 1792-ben 

nemcsak a kimíveltebb külföld tudományos állapotát vele jobban megesmertette, hanem 

ötet az idősebb báró Ráday Gedeon társaságába is vezette, kitől mind esméreteire, mind 

izlésére nézve igen sokat tanulhatott és tanult. [...] Ezen esmereteket azután is nemcsak 

könyvekből szaporítni meg nem szünt, hanem a’ világnak, kivált a’ nagyobb világnak 

szemlélése ’s vizsgálása által is az életre haszonvehetőbbekké tette, mire annál több 

alkalma volt, minthogy neki familiai egybeköttetése is válogatott társaságba nyitott 

utat.[...]”337  

                                                
335 KIS János, 1846, 67. 
336 A német irodalmi törekvések tanulmányozását tartotta a leggyümölcsözőbbnek az európai kultúrához való 
felzárkózás szempontjából: „[...] maga különösen becsülte azt a’ szerencséjét, melly szerint a’ jelesebb német 
irók remekeit idején megszeretheté, ’s később esztendeiben is irigylésre méltónak tartotta hazánk azon 
vallásbeli felekezeteinek sorsát, melyek azokat könnyebben tanulhatták megérteni, mint az övé. Azt hivé, ’s 
nem ok nélkül, hogy a’ német literatura, melly nemcsak maga sok tekintetben nagyon gazdag, hanem más 
mivelt nemzetek kincseit is szorgalommal összegyüjti, ’s velünk magyarokkal mind szomszédsági, mind 
politikai szoros egybeköttetésben van, hazánkra nézve legjobb és leghasznosabb csatornája mind a’ 

tudományoknak, mind a’ jóizlésnek. [...]”(KIS János, 1846, 69.) 
337 KIS János 1846, 69−70. 
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 A felkészülés eredménye nem maradt el, Kazinczy szépen haladt közhivatalnoki 

pályáján, és sorra születtek a művei is. Kis János még Kazinczy diákkori írásait is 

megemlíti: „[...] Már 15, 17 esztendős korában jöttek ki két munkácskái nyomtatásban, t. i. 

magyarország földi állapotjának lerajzolása, és az amerikai Potoz és Kazimir keresztény 

vallásra megtérése. Miért lényeges ezek említése? Mert Kazinczy később is említésre 

méltónak tartotta azokat, tanulságot vonva le keletkezésükkel kapcsolatban, és ennek 

közlése alkalmat ad Kis Jánosnak, hogy ne csak időrendben összeállított beszámolót adjon, 

hanem minél többoldalú jellemzést is: „Későbbi meggyőződése szerint a’ könyvírók 

seregébe nagyon idején lépést helytelennek ’s károsnak tartotta [Kazinczy – T. K.]. [...] De 

azok [mármint e két korai munkája], mint maga mondotta, csak szüléi játékának 

szüleményei valának, ’s az igazságos itélő által csak ugy is nézethetnek, mint szép 

virágzást és gyümölcsözést ígérő bimbók [...]”338 Kis János bensőséges hangon ír a „hét 

gyászos esztendők” előtti Kazinczy munkákról – „kedvességet nyertek” - jellemzi 

hatásukat. „[...] Legelőször 1788-ban lépe-fel Gessner idylljeinek fordításával, ’s a’ 

következőben bács megyei [sic!] leveleivel. Az ezen két munkáival nyert nagy kedvességet 

nemcsak fentartotta, hanem a’ kassai magyar muzeumban ’s Orpheuszban találtató eredeti 

’s fordított darabjai Shakespeare Hamletjének ’s Macbetjének, Lamiere Lanassájának, 

Gőthe Stellájának, Weber vak lantosának, Herder paramythjeinek, Wieland szinopei 

Diogenesének és Lessing meséinek fordítása, ’s a’ helikoni virágok, kiadása által gyorsan 

nevelte is, mindaddig, míg egy szerencsétlen történet őtet a’ közönségtől, ’s a’ közönséget 

ő tőle meg nem fosztotta. [...]”339 Kazinczy fogság utáni munkásságáról pedig pátosszal 

emlékezik meg Kis János: „[...]A’ hét gyászos esztendők eltelése után Marmontel 

szivképző regéi, Rochefoucauld maximái, a’ tövisek és virágok, a’ poetai berek, 

munkáinak kilenc kötetei, minden időszaki írásainkba iktatott számos kötetlen és kötött 

beszédü darabjai, Pyrker után a’ szent hajdan gyöngyei, Lessing Galotti Emíliája, a’ 

pannonhalmi utazás stb. nemcsak előbbi irói hirét nevelték, hanem őtet a’ magyar literatura 

legnevezetesebb hősévé is tették. [...] Ha valaki tanultabb ’s ügyesebb iróink közül 

Kazinczynak minden munkáit, kivált nyelv tekintetében józan, ’s részrehajlatlan kritika alá 

vetné; az valóban az ifjabb magyar irók, vagy az irókká lenni akarók nagy köszönetére 

tenné magát méltóvá; iróink közül egy sincs, ki ezen fáradságot úgy megérdemelné, mint 

ő.”340 Hogy miért? Kis János erre a kérdésre is választ ad. Olyan választ, amely 

                                                
338 KIS János 846, 70. 
339 KIS János 1846, 70−71. 
340 KIS János, 1846, 71, V.ö.Kölcsey Kis-recenziójának következő soraival: „[...] Mert midőn Recensiójink 



64 

 

megvilágítja, miért oly stabil az ő Kazinczy–képe, miért tud minden Kazinczyval 

kapcsolatos ellenvetést elhárítani. „Gáncsolások” ugyanis akadnak, mint például a 

Berzsenyi-kötet kiadójának címzett jegyzetek ismertetésében láthattuk, de éppen ezért 

lehetett hős, hiszen hőssé a küzdelmek, a helytállás teszik az embert. Kazinczy tehát hős, 

„a magyar literatura legnevezetesebb hőse.” Milyen harcban állt helyt? − vetődik fel a 

kérdés. Fokozatos közelítéssel adja meg a választ Kis János, így lehetősége nyílik arra, 

hogy tanítványi-pályatársi tanúságtételével vázolja fel Kazinczy küzdelmeit: „[...] 

Kazinczy a magyar iró előttem négy tekintetben nevezetes, mint magyar olvasást 

kedveltető, mint nyelvmivelő, mint dolgozási szorgalomra szoktató és mint jeles elméket 

irásra ébresztő. Az első tekintetben a’ magyar literatura köztársaságának határit szélesíté, 

a’ másodikban földét nemesíté, a’ harmadikban törvényeit jobbítá, a’ negyedikben pedig 

számára értelmes mivelőkről gondoskodék. [...]”341 A tanúságtétel kulcsszava „a’ magyar 

literatura köztársasága” kifejezés, mely fogalmat Kis János a magyar olvasást 

megkedveltetéssel állítja párhuzamba, és az olvasóközönség alakulásának bemutatásán 

keresztül világítja meg. Hogyan láttatja tehát Kis János „a’ magyar olvasó közönséget”? 

„[...]A’ magyar olvasó közönség most is igen kicsiny, ezelött félszázaddal pedig alig vala 

több a’ semminél. Akkor atyáink a’ béke mesterségeiben gyorsan ’s nagy mértékben 

menének ugyan elö, de szint olly gyorsan, ’s szembetünőleg idegenedének el a’ nemzetiség 

lelkétől is. A’ tehetősebbek közül a’ magyar literaturát igen kevesen tartották figyelmekre 

méltónak, legtöbben ugy nézték azt, mintha a’ világon sem volt volna, némelyek pedig 

annak minden órán elenyészését jövendölték. A’ tudománykedvelők, ha olvasás által 

lelkeiknek akár eledelt, akár örömet akartak szerezni, nem magyar, hanem deák, német, 

franczia vagy más külföldi nyelven irt könyveket kerestek.[...]342 Az olvasók táborából Kis 

János tehát elsősorban a tehetős és/vagy tudományt kedvelő nemeseket láttatja, akik főleg 

külföldi nyelven írt könyveket kerestek. Legalábbis erre utal „az akkor atyáink” kifejezés, 

alátámasztva az „elidegenedének a nemzetiség lelkétől” megállapítással. Kazinczy 

fellépése sokakra hatott. „[...] Kazinczy Ferencznek juta az a’ szerencse, hogy hazafitársait 

azon mély álomból, melybe nyelvökre nézve elmerülve voltak, először szembetünőbben 

felébreszthette [...].”343 „Szembetűnőbben,” mert Kis János utal arra, hogy Kazinczy 

                                                                                                                                              

illy igen kevés számban jelennek meg, illő, hogy csak a’ nagyobb Írók vétessenek ítélet alá, melly ifjainknak 
mustra és tűkör gyanánt szolgálhasson. [...]” (KÖLCSEY Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I., 1808-
1823, kiad. GYAPAY László, Bp., Universitas, 2003, 48. 
341 KIS János 1846, 72. 
342 KIS János, 1846, 72−73. 
343 KIS János 1846, 73. 
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fellépése előtt is volt aki „[...]a’ magyar nyelv szeretetének kialudni készülő tüzét irásai 

által éleszteni kivánta [...]”344, dacára annak, hogy „[...] az nemcsak külsö jutalmat nem 

reménylhetett, hanem szerencsésnek tarthatta magát, ha megvettetés és kigunyoltatás 

nélkül rejtezhetett a’ feledékenység homályába. Akármely buzgón igyekezének is néhány 

lelkes hazafiak az elhagyott magyar Helikonon szavokat felemelni, ’s nemzetöknek 

hasznos leczkéket adni, vagy azt kellemes énekeikkel mulatni, többnyire vagy siketeknek 

beszélének, vagy legfelebb némely alacsonyabb sorsu ifjaknak zengedezének. [...]”345 

Kazinczy tehát „szerencsés volt”, mert a magyar nyelv iránti lelkesedést hathatósan tudta 

terjeszteni, amit Kis, hogy jelentősége kiemelkedjen, allegórikus leírással érzékeltet: „[...] 

Úgy tünt ő fel, mint egy szép hajnali csillag, mely a’ magyar literaturára borult sürü 

setétséget gyorsan és hatólag oszlatta. Sugárai hamar mindenfelé hatottak, ’s sok jobbra 

termett magyar ifjaknak világoltak. [...] Alig van a mostani tanult magyar férfiak ’s kivált 

irók között csak egy is, ki örömest meg nem vallaná, hogy azon buzgóságot, mellyel anyai 

nyelvét szereti, leginkább tőle kölcsönözte [...]”346 Vagyis a „magyar literatura 

köztársasága” kibővült Kazinczy körül a „sok jobbra termett magyar ifjakból” lett „tanult 

magyar férfiak köréből és kivált az írókéból.  

Mit tart említésre méltónak Kis János Kazinczy „magyar literatura köztársaságát” teremtő 

munkájából? 

Kis János megállapítja: „[...] Kazinczy nagy részint fordításokat ada, ’s vannak, kik neki 

vétekül tulajdonítják, hogy jeles talentomait eredeti munkák készítésére nem használta. 

[...]”347 Kis másképp látja a fordítás – eredeti mű kapcsolatát, és ezt érvényesíteni is akarja, 

ezért nagyon körültekintően jár el a véleménynyilvánításnál: „[...] De elébb mint e’ részben 

elhatározó itéletet hoznánk, szükséges a’ dolgot több oldalról is figyelemmel szemlélni 

[Kiemelés – T. K.] [...]” - indítja el Kazinczy érdemeit bizonyító érvelését. Kazinczyt nem 

érheti gáncs, egyrészt azért, mert minden írónak magának kell eldöntenie, mire képes: „[...] 

minden író a’ maga erejét tartozik megvizsgálni, ’s dolgozásait ahhoz szabni, ’s ha azzal a’ 

mivel bir, akár kevesebb, akár több legyen az, hiven sáfárkodik, méltán tarthat számot a’ 

jók szeretetére. [...]”348 Másrészt, amikor Kazinczy irodalmi pályára lépett, a legfontosabb 

teendő a „magyar olvasás” minél többekkel, és minél előbb való megszerettetése, és a 

„nyelv kiművelése” volt. Ennek a feltételnek pedig a „jó fordítások” jobban eleget tehettek, 

                                                
344 KIS, János 1846, 73. 
345 KIS János 1846, 73. 
346 KIS János 1846, 72−73. 
347 KIS János 1846, 74. 
348 KIS János 1846, 74. 
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mit lassabban készülő „jó eredeti munkák.” „[...] Sőt, a mi több, bizonyosan nagyobb 

érdem külföldi jeles munkákat türhető magyar köntösbe öltöztetni, mint holmi apró ’s igen 

középszerü eredeti darabokat irni, vagy mint sokszor történik, némely gondolatokat más 

irókból kiszedni ’s a’ maga módja szerint (mely nem mindenkor jó) előadni [...]”349 

állapítja meg Kis János, levonva a következtetést: „[...] Ha mindezeket meggondoljuk, az ő 

fordítói foglalatosságát nem csak hibának nem fogjuk tartani, hanem talán szerénység 

bizonysága gyanánt nézni, ’s minden esetre a’ sok jóért, mely belőle származott, szives 

köszönettel venni. A köszönetet ő annál nagyobb jussal megkivánhatja, minthogy a’ 

fordítást a kézi mesterség alacson sorából, melyben az nálunk addig sinlődött, a’ 

müvészség rangjára igyekezett emelni. Mert ő mint minden munkáiban, ugy fordításaiban 

is egyszersmind nyelvmivelő vala. [...]”350 

 Kazinczy „nyelvmivelő” munkásságának bemutatásánál is szembe kell néznie az 

életírónak azzal a ténnyel, hogy hősének megítélése nem egyértelmű. Ő viszont éppen azt 

tűzte ki célul, hogy a félreértéseket eloszlatva egyértelművé tegye azt, ezért még 

körültekintőbben jár el. Először tehát ismét érveket gyűjt, beavatja az Olvasót abba az 

ismeretanyagba, amelyből a tárggyal kapcsolatos nézetei táplálkoznak. Ennek érdekében 

felvázolja, hogyan ment végbe a nyelvművelés folyamata más komoly szellemi és irodalmi 

produktumokra képes nyelveknél, a Herder-féle nyelvek életkorára építő szemléletre 

hivatkozva. „[...] A’ nyelv kimiveltetése mindenütt más míveltebb nyelvekből 

kölcsönözéssel kezdődik. A’ magyarban is azzal kezdődött; de itt a’ kölcsönözés több 

okokra nézve bajosabb, mint az esmeretesebb nyelvek közül akármelyikben is. A’ görög 

úgy szólván gyenge gyermekkorában kölcsönözött más miveltebb nyelvekből, midőn a’ 

gyermeki kor változékony természete szerint a’ nyelvbeli változások is könnyen 

elfogadtattak, hamar meghonosodtak ’s megtermészetisedtek; ’s azért az esmeretesek 

között az a’ legszüzebbnek is tartathatik. A’ deák, franczia, olasz, német és némettel 

rokonok az előttök volt példányokból szükség idején könnyen csinálhattak egy kis 

változtatás, vagy néha egy szótag elhagyása által természetek megerőtetése ’s 

szegénységek elárulása ’s a’ rajtok beszélők szerveinek és füleinek nagy megsértése nélkül 

új szókat és kifejezéseket. A’ magyarral máskép van a’ dolog. Ez az európai tudósságot 

felserdült ifjui korban, midőn minden ujítások nehezebben fogadtatnak el, kezdette tanulni; 

’s benne csaknem minden kölcsön vett szókat, minthogy saját hangjaival nem könnyen 

forranak öszve, egészen meg kelle hagyni, ’s a’ kölcsönvevést lehetetlen volt csak 
                                                
349 KIS János 1846, 75. 
350 KIS János 1846, 75. 
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valamennyire is eltitkolni. [...]”351 Az ebből fakadó, az idegen szavak átvételével és egyéb, 

nyelvműveléssel kapcsolatos vitákra csak utal Kis János, számára csak a végeredmény a 

fontos, és ezért a végső érvet Kazinczy vitalezáró értekezéséből [Ortológus és neológus 

nálunk és más nemzeteknél – T. K.] idézi, azt a részt, amelynek befejező sorai Kazinczy 

nyelvfejlesztő törekvései legkritikusabb pontjának elfogadására utalnak: „[...] szavait új 

syntaxissal, periodusa tagjait szabadabban, merészebben, gyakorta idegen példányok után 

szövni, az idegen szólásokat magyar szólásokká változtatni, nem azt nézvén, ha előtte más 

valaki szólott-e már úgy, ’s az uralkodó szokás azt javasolja vagy engedi-e; hanem ha 

lehet-e úgy szólani, ’s az irásnem, mellyben ’s az a’ hely, mellyen szól, szokatlan mondását 

engedi-e, kivánja-e ’s a’ beszéd így erőt ’s szépséget nyer-e?» [...]”352 Ehhez csatlakoztatja 

Kis János a nyelvújítási küzdelemre utaló sorait: „[...] Mind ezen tekintetekben még eddig 

közel sem tett egy magyar író is annyit, mint Kazinczy. Mindenek előtt tudva vagyon, 

melly sok ellenmondásokra talált ő e’ miatt, sőt mely méltatlan csufolódásoknak is lett 

tárgyává. De azon elvek, mellyeket most említett szavaiban felállít, megczáfolhatatlanok. 

Bizonyos is, hogy azon oskola, mellyet ő ezen merészsége által alkota, a’ benne némelyek 

által gyakorlott visszaélések mellett is szerencsésen győzödelmeskedett, ’s uralkodóvá lett. 

[...]”353 Tehát Kazinczy nyelvi küzdelmei által lett hőssé, figyelembe véve „[...] azt, hogy 

próbáiban Kazinczy egyszermásszor hibázott, [de – T. K.] ha a nehézségeket, melyekkel 

küzködnie kellett, meggondoljuk, épen nem csudálhatjuk, sőt inkább azt kell csudálnunk, 

hogy annyi akadályokkal olly szerencsésen tudott harczolni. [...]”354 

Kis János még arra is kitér, hogy Kazinczy „[...] a’ jó és szép előadásban is jeles 

mesternek tartathatik [...].”355 Nem írt ugyan külön értekezéseket e témában, de „intései” – 

állapítja meg az életíró - „holmi száraz oktatásoknál többet érnek,”356 hozzátéve, hogy 

legfőképpen példája tanít és „serkent”.  

 Arról pedig, hogy hogyan gondoskodott Kazinczy a magyar literatura számára 

„értelmes művelőkről, a következőképpen ír Kis: „[...] Ezen sok és jeles érdemeihez a’ 

magyar literatura iránt járul még egy, melly nemességével a’ többit megelőzi, ’s a’ maga 

nemében valóságos ritkaság; az, hogy az ifjakat, kikben észt és elmét sejdített, legbuzgóbb 

indulattal ébresztette a’ magyarul irásra. Nagyon távol volt ő az olly alacson lelkek 
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szokásától, kik a’ velek azon egy pályára készülő fiatalabbakban meg annyi veszedelmes 

vágytársokat nézvén, ’s általok meghomályosítatni félvén, azokat elnyomni igyekeznek; 

sőt legédesebb örömei közé számlálta az illyeneket biztatni, bátorítani, lelkesíteni. 

Nemcsak barátai előtt örömest emlegette őket, ’s dicsérte igyekezeteket, hanem velök 

magokkal is tudatta, ’s éreztette, mely igen örül, ha az általa olly igen forrón szeretett ügy 

uj és fris erejü előmozdítókra talál. Lélekkel teljes, és csudálkozásra méltó nagy számu 

leveleinek nem kicsiny része szép lelküségének illyen bizonyságát foglalja magában. 

Bátran el is lehet mondani, hogy első rendü fiatalabb iróink közül egy sincs, kit ő e’ 

barátságos kedvezésével nem lelkesített. [...]”357 

Kazinczy tehát a „nemes lelkek” közé tartozott. Kis János ezt külön is kiemeli: „[...]Arra 

hogy az erkölcsi képét hiven lefesthessem, nincs elég esmeretem; de a’ mi keveset felőle e 

részben tudok, az is elégséges engemet teljesen meggyőzni arról, hogy ő a’ nemes lelkek 

közé tartozott. Benne a müvészség és tudomány forró szeretete, a józanság és 

mértékletesség ritka mértékével vala egyesülve, ’s ezen becses tulajdonságok a’ legszebb 

társasági erényeket, az igaz humanitást szülték. [...]” Kis János Horatius soraiból kivett 

idézettel ad nyomatékot az elmondottaknak. „[...] Ha valaki, ő tökéletes igazsággal ezt 

mondhatta Horatiusával: - - - mediocribus ac mea paucis / Mendosa est natura, alioquin 

vecta (velut si / Egregio inspersos reprendas corpore naevos)./ Et neque avaritiam, neque 

sordes, nec mala lustra / Objiciet vere quisquam mihi, purus et insos / - - - et vivo carus 

amicis.” [És noha egy vagy két közepes hiba terheli is még / jellememet, mely azért 

egyenes, hisz akadnak a legszebb / testen is elszórtan szeplők, amiket kifogásolj; / hogyha 

se kincsvággyal, sem szennyel, sem bujasággal / nem vádolhatnak jogosan, s jó és tiszta 

vagyok - - - és kedvelt a baráti körömben – T. K.]358 Ezen az sem változtat, hogy szerette, 

ha dicsérték, és a család biztos anyagi helyzetéért nem tett meg eleget. Mert erre is megvan 

a mentsége: „[...] Hogy dicséretét szerette hallani, azt hibának is alig lehet venni; legalább 

ez még a’ bölcs emberben is elengedhető hiba, ’s az ollyan tudósnál igen természeti dolog, 

ki munkáiért semmi egyéb jutalmat nem várhatott ’s nem nyert. Nagyobb hiba volt benne 

a’ maga és hozzátartozói gazdasági hasznával keveset gondolásnak egy olly neme, mely 

inkábbb regénybe illett volna, mint a’ való világba, ’s melyet kutfeje tisztaságáért egy 

magános filozofusnak meg lehetne bocsátani, de nem olly könnyen egy cselédes atyának. 

Azonban itt is menti őtet valamennyire emberi természetünk azon korlátoltsága, mely 

szerint egymástól igen különböző tárgyakhoz igen buzgón nem ragaszkodhatik. Mert 
                                                
357 KIS János 1846, 79. 
358 HORATIUS, Satirák, I/6, 65-70. = Horatius összes művei Bede Anna fordításában, Bp., Európa, 1989, 219. 



69 

 

Juvenalis eme versei illy értelemben is alkalmaztathatók: „Quis locus ingenio pisi, quum se 

carmine solo / Vexant et dominis Cirrhae Nysaeque feruntur / Pectora nostra, duas non 

admittentia curas?” („Szállhat-e szelleme fent úgy, hogy nemcsak dala gondja / gyötri a 

szívét, s hogy nemcsak Bacchus meg Apollo / ihlete tölti be? Két gond nem fér meg benne 

együtt!”- Juvenalis, Hetedik szatíra, 63−65.) [...]”359 

Előttünk áll tehát Kis János festésében Kazinczy, a győztes nyelvmívelő vezér 

alakja, a „magyar literatura köztársasága határainak” szélesítője, aki példájával, 

bátorítással írókat indított el pályájukon, nem írt száraz értekezéseket, de megjegyzéseivel 

mutatott irányt, aki sokakban felélesztette és támogatta a magyar nyelv iránti lelkesedést, 

aki nehézségekkel küzdött, ezért nem csoda, ha hibázott is, „benne a’ művészség és 

tudomány forró szeretete a’ józanság és mértékletesség ritka mértékével vala egyesülve.” 

Mert Kis János tudja, hogy Kazinczynak is vannak hibái, és látja, hogy fel is róják neki, 

még halála után is, de ez nem befolyásolhatja megítélését. Ő összefüggéseiben nézi 

Kazinczy tetteit, megnyilvánulásait és nem kiragadott részletekben, a „szükséges a’ dolgot 

több oldalról is figyelemmel szemlélni” alapon. A gáncsokat „a’ még le nem csendesett 

vér’ szüleményeinek” tartja, ezért mondhatja: „hagyjuk az igazságos megbírálást a’ 

jövendőre.” Ez a szemlélet hitelesítheti Kazinczy érdemeit feltáró munkáját, és ezáltal 

segítheti a mindenkori Kazinczy-kép kialakítását. Kis János Kazinczy-képe pedig éppen 

olyan, ahogyan Kazinczy látja magát, illetve amilyennek lenni törekszik. 

A nemzedéki emlékezetet hordozó Kis János Kazinczy emlékét őrző portréja szerint 

Kazinczy „nemzeti literaturánk főékessége,” „a magyar literatura legnevezetesebb hőse,” 

és elhunytával barátainak, tisztelőinek, így Kis Jánosnak is illendő az ő érdemeit hirdetni 

és több oldalról „fölvilágosítani.” Ennek kapcsán fel is hívja a figyelmet arra, hogy 

Kazinczy műveinek, „kivált nyelv tekintetében józan ’s részrehajlatlan” kritikája még 

hiányzik. Amíg egy ilyen kritika el nem készül, addig is azt tanácsolja az ifjaknak, 

tanulmányozzák Kazinczy műveit abban a sorrendben, ahogy készültek, hogy láthassák 

hogyan érett olyan íróvá, „millyet benne minden értelmesek tisztelnek, ’s a maradék is 

tisztelni fog.”360 Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy van-e különbség a Kis János-i „magyar 

literatura köztársasága” és a Bajza által deklarált „írói respublika” között, s ha van, miben 

áll?  

                                                
359 KIS, 1846, 80. / Az idézet fordítása: PERSIUS ÉS JUVENALIS, Szatírák. Az ókori irodalom kiskönyvtára, 
ford. MURAKÖZY Gyula, BP., EURÓPA, 1977, 93. 
éséhez. 360 KIS János 1846, 71−72. 
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ÖNÉLETRAJZI VIZSGÁLÓDÁSOK – KULTURÁLIS IDENTITÁS 

Disszertációm I. fejezetében leírt recepciókörkép az elemző, értékelő, befogadói 

oldalról tükrözte Kis János irodalomszemléletét. Az Emlékezések vizsgálatával 

támaszkodva az író személyes nyilatkozatait ismerhetjük meg. A szövegre figyelve 

szembetűnő, hogy az Emlékezésekben gyemek és ifjúkor felidézésénél az elbeszélő kis 

történet darabkákat idéz fel, látszólag összefüggés nélkül, de meg-megszakítja 

visszaemlékezését tanító jellegű betétekkel, bölcselkedésekke, önmagán „túllépve”, 

kívülről nézve egykori gyermeki énjét. Így oldja fel a feszültséget, jelezve, hogy a kérdés 

később megoldódik. Az egyik ilyen gyermekkori lelki élményei között meghatározónak 

tartja játszótársa halálakor támadt vágyát, mi van a halálon túl, ekkor választja a fent 

említett megoldást: „Szegény gyermek nagyon korán felébredt benned az a' tépelődés, 

melly minden idők bölcselkedőit olly igen foglalatoskodtatta és sokakat olly igen kínzott. 

Kétség kivül geniuszod, ha nem értetted is, kérésedre ezt a feleletet adta: Magna petis, 

Phäeton, et quae nec viribus istis / …/ Sors tua mortalis; non est mortale quod optas.”361   

(Nagy, mit akarsz, Phaethon! Nem tudhat az ily feladattal megbirkózni erőd, nem tudhat 

gyermeki éved. Hisz te halandó vagy; s mire vágyol, az el nem enyésző) Tétje van ennek a 

mondatnak, Kis János a Nap fiaként szól egykori önmagához. A későbbiek folyamán is 

megfigyelhetjük, hogy bizonyos kiválasztottság tudatot tükröznek a felidézet jelenetek. A 

gyermeki kiválóság a szegénység és egyszerű életben nem tud úgy kibontakozni, mint a 

jobb körülmények között élőknél: „a náddal födött alacsony hajlék, mellyben születtem 's 

eleinten nevelkedtem semmiben sem mutata pompát, […] Drága bútorokat, rajzolatokat, 

képeket, kő- vagy rézmetszetek, szobrokat… tizenkétesztendős korom előtt soha sem 

láttam, 's azután is elkerülték mind e' félék figyelmemet. […] Uri tánczmulatságban épen 

nem, sőt még parasztiban is igen kevésszer voltam jelen.”362 Ezek a részletek, ha figyelünk 

párhuzamba állíthatók az általa megalkotott Kazinczy-portréval, úgy tűnik, azzal a 

szándékkal íródtak, hogy az emlékező elvégezhesse az összehasonlítást kettőjük között, 

mintegy igazolva önmaga előtt, hogy az általa példaképnek tartott írót jellemző 

tulajdonságokból az emlékező melyekkel rendelkezik, illetve helyzeténél fogva melyekkel 

rendelkezhet. mindez az irodalomra, a kultúrára irányítja a figyelmet, amely mint 

irányvonal kihat az Emlékezések szerkezeti megformáltságára. 

Az Emlékezések első közleményében ennek a szemléletnek, identitásnak a forrását 
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362 KIS János 1845, 18−19. 
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bonthatjuk ki, a szöveg megszerkesztettségére figyelve. A második közleményben az írói 

pálya választására utaló nyomokat találunk, miközben az emlékező kifejti, milyen az az 

írói magatartás, amely követendő lenne mindenki számára. Bemutatja a már ismertetett kis 

csoportot, barátait, segítőit, akik hasonló identitásúak, mint láttuk az előzőekben, és mint 

említettük felrajzolja a többi írót, akik már mást vallanak értéknek, mint ez a kis csoport.  

Tételmondattal kezdi szemléletének bemutatását. „A nemzetek irodalma csak nem minden 

esmeretes nyelvben a’ náloknál miveltebb nemzetekéinek utánozásával kezdetett  

kimiveltetni.” 363 Rövid igazolás után levonja a következtetést: „ Természet szerint a’ 

magyar irodalomnak is utánzással kellett kezdődnie.” 364 Logikus a következő lépés: kit 

utánoztak a magyarok? Erre is kész a válasz: Íróink mustrája sokáig a’ régi rómaiak voltak. 

Az ujabbak közül eleinten némellyek a’ franciákat, mások a’ németeket választották 

példányul. … Legtöbben, mit a körülmények is kivántak az utóbbi osztályhoz tartoztak; ’s 

ezt jó szerencsének lehet mondani, nem csak azért, mivel a német irodalommal 

legkönnyebb volt megesmerkedni, s’ mivel abban olly  tárház találtaték, melly minden uj 

mivelt nyelvbeli irodalomnak termékeit magában foglalta, hanem még a következő 

körülményért is. Egyéb jeles irodalmak fejedelmi pártfogás által nyertek serkentést, …, 

Németország semmi fejedelemben, …, sem talált nyelvére nézve pártfogót; az irodalom 

tehát nem központosulhatott, ’s a’ kormánynál nem reménylhetett. Hogy e’ részben a’ 

magyar irodalom a’ némethez hasonlít azt mindenki tudja. Vajha elébb vagy utóbb abban 

is hasonlíthatna, hogy olly eredetivé ’s olly hatékonnyá lenne millyenné a’ német lett!”  365 

 Ezután taglalja a magyar irodalom  fejlődését, az 1790-ben kitört „magyarosodási 

buzgalomig”, amikor benne  is „gyulladott a’ magyar nyelv szeretete olly lobogó lángra, 

hogy nagy figyelemmel olvasta a magyar írók műveit,” majd megalapította „a’ soproni 

magyar tanuló társaságot”, nemsokára Jénából levelet írt Kazinczynak, „’s kevés évek 

múlva” az írói pályára lépett.   

 Kitér arra, hogy milyen lehetőségek álltak előtte e pályán.  

Az 1790-es magyarosodási buzgalom lángja elhamvadt. A magyar főrendek nagy része 

anyanyelvét elfelejtette. A közép- és kisnemesség  nem szeretett olvasni, a tudományos 

életben a latint használták. A magyar írónak alig volt közönsége. Sőt félnie kellett, hogy 

„túlzó magyarnak” tartják. De voltak pártfogói is a magyar irodalomnak, ha kevesen is. A  

pártfogás és az írók saját törekvései következtében az akadályok ellenére „feléledett már, 
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érzé magas rendeltetését ’s a’ számtalan akadályok között, mellyek többfelöl utját állották 

buzgón igyekezett annak megfelelni”. Meglett az eredménye a fáradozásoknak: „…végre a 

jelen században irodalmunk ifjui erővel ’s tüzzel ’s ifjuhoz illő bátorsággal futotta pályáját, 

…, s habár a’ halál által nem régiben olly fényes csillagok enyésztek is el, …, 

mindazonáltal most is több olly munkásokat számlál, kikben nemzetünk méltán 

büszkélkedhetik. ” 366 

A körkép lefestése után, rátérve költészeti elveinek kifejtésére, megállapítja: A 

költészetet tanulni kell, meg kell ismerni szabályait, a versek csiszolgatással, jobbítással 

tehetők tökéletessé, a rimek a divattal változnak. A legfontosabb ezért a bölcselkedés, 

melynek segítségével a mulattatás is hasznossá tehető, s még a tréfák is a „grátiák 

filosofiájával enyelegjenek”. Úgy látja, hogy a költő feladata367  képzeletének fejlesztése és 

tudásának gyarapítása a tudományok és a filozófia segítségével, hogy munkáit ne csak 

képekkel, hanem gondolatokkal is szépítse, s ne csak a képzeletre hasson, hanem a szívet 

és értelmet is gyönyörködtesse, nemes érzelmeket keltsen, még a legapróbb dalaival is. A 

tanító költemények híve, vállalva hogy ezért a középszerű költők közé sorolják Herder 

hívei.368 De azért úgy érzi „az igazság és erény ideálja” a „legfensőbb szépség”. 

Elvei helyességének bizonyítására először Horátiusra hivatkozik, mint elismert 

mesterre és követendő példára. A versírásnak  szabályai vannak, amelyeket tanulni kell, a 

költemények csiszolgatással, jobbítással válhatnak tökéletessé. A „rim öltözet”, mely 

változik a divattal. De a leglényegesebb a „bölcselkedés” szerepe. Példaként hozza fel 

Platónt, aki azt hirdette, hogy „a’ szép a jóval egyesítessék.” Horatius pedig azt tartotta a  

régi költők fő érdemének, hogy „énekeik által a’ vad embereket az erdőkből és 

barlangokból házakba, falukba ’s városokba gyűjteni, társas életre, isteni félelemre, 

törvények iránti engedelmességre, ’s a’ házassági szövetség tisztelésére szoktatni 

hatályosan segítették.” Horatius ezenkívül  Szókratész és tanítványai olvasására buzdította 

a költőket,  kiktől „jól gondolkodást” , s az „ész kiművelését” tanulhatják. Szókratész ezen 

kívül a költők célját abban látja, hogy „vagy gyönyörködtessenek, vagy használjanak, vagy 

mind a’ kettőt együtt cselekedjék”.369 A tanító költészet szerepét Lord Byronra hivatkozva 

emeli ki, aki Pope erkölcsi költészetét nagyra értékelte, s védelmezte, megállapítva, hogy 

„az erkölcsi költészet minden költészetek között a legfensőbb, mivel minden földi tárgyak 

                                                
366 KIS János Superintendens’ Emlékezései 204. jegyzetben i.m.,  9-10. 
367 Vö., KIS János Superintendens’…204. jegyzetben i.m., 16. 
368 Uo., 17. 
369 Vö., KIS János Superintendens’…204. jegyzetben i.m., 13-16. 
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között az erkölcsi tárgyat kell legfensőbbnek tartani; hogy valamint Socratest erkölcsi 

tudománya tette az emberek legnagyobbikává, ’s Jézus  Istenségét is erkölcsi tanjai sem 

kevesebbé bizonyítják –meg, mint csudatételei, ugy az erkölcsi költészetet is a’ poézis első 

osztályának kell mondani; hogy az több észt, több tudományt, és több lelki erőt kiván, mint 

akármelly leírások, vagy époszok”370 

Irodalomszemléletének horizontja igen tág, beletartoznak a tudományosabb 

tartalmú magyar munkák is, megállapítva, hogy „mind a’ nyelvészeti, mind  a’ 

bölcselkedési, mind a’ mathematica, mind a’ törvény és természettudományi osztályok 

dicsekedhetnek több művelőkkel.”371 Fontosnak tartja „irodalmunknak a tulajdonképpeni 

tudományok’ oceánján próbált hajókázásait”,372 a külföldi mintára szerkesztett 

folyóiratokban közölt ismeretterjesztő cikkeket.  

Irodalomszemlélete kiterjed a kritikára is, megállapítva: „kevesebbé bánt az 

igazság, mint a’ mód mellyel mondatik.”373 A „tollcsatákra”, irodalmi vitákra is kiterjed a 

figyelme. Elvileg hasznosnak tartja az irodalmi kérdések több oldalú tudományos 

megvitatását, de csak megfelelő vitakultúra mellett, „illő méltánylattal”.  

A magyar irodalom nagyságának zálogát az alsóbb néposztályok „virágzásra 

jutásában” látja: „ ha megtanulnak jó földmivelők   lenni, kézi mesterségeket ügyesen űzni 

s’ mindenféle gyármüveket   készíteni, gyorsan fognak gazdag családok támadni, ’s ezek 

olly gyermekeket nevelnek, kik atyjaik vesződséges mesterségét elhagyván gondolkodni, 

tudományos dolgokról beszélgetni, könyveket olvasni, művészségeket gyakorolni 

szeretnek, ’s akkor lesznek költőink, bölcsészeink, szónokaink, szobrászaink ’s festészeink, 

’s ezeknek munkáikra és készítményeikre reá szorulnak a gazdagok ’s megveszik azokat. 
’S  e’ kép az irodalom és művészség minden nemei hatalmasan gyarapodnak.374 

Munkásságát külön fejezetben ismerteti, munkái felsorolása után fontosnak tartja 

velük kapcsolatos észrevételeit megtenni. Az észrevételek is sokat elárulnak 

irodalomszemléletéből. „Elsőrendbeli” munkái, poétikai munkái, melyekből egy 

„gyüjteményt  adott-ki Kazinczy Ferenc három kötetben, Pesten 1816.” A cselekvő szöveg  

arról árulkodik, hogy kiemelt szerep jut ennek a gyűjteménynek Kis János munkái között. 

Erre utal a Közlemény szerkesztése is, hiszen már az előző fejezetekben  ismertette 
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Kazinczy szerepét az irodalomban, kifejtve annak halhatatlan érdemeit, így annak jelzése, 

hogy Kazinczy adta ki verseit, jelzésértékű. Idetartozónak vallja több kisebb – nagyobb 

darabját, melyeket különböző folyóiratokban közölt, s  A falusi élet-et, mely Delile után 

lett versekben szabadon fordítva. 

Kis  „második rendbeli munkái” közé sorolja nyelvtudományi, szépirodalmi, 

esztétikai, történeti, nevelési, vallási tárgyú műveit, valamint a régi klasszikusokkal, 

életbölcsességgel foglalkozó darabjait. Ezekben nyilvánult meg irodalomszemléletének az 

a vonása, hogy az irodalom körét igen tágan értelmezte.   

Megállapítja, hogy műveinek nagy részét azért készítette, hogy minél szélesebb 

körben megszerettesse a magyar olvasást, mert abban az időben, amikor ezeket írta, az még 

nem divatozott. Ezt szolgálta a Zsebbe való Könyv, a Kalendáriom és Zsebbe való Könyv, a 

Záid, az Emberi indulatok Tüköre, a Flóra, a helikoni Kedvtöltés I-IV., Nemzeteket és 

országokat esmértető Gyűjtemény I-II., a Nevezetes utazások Tárháza, […] ezért gyűjtötte 

össze az „elmés nyájasságokat”, a „természet csudáit,” nemzetek szokásait, és országok 

nevezetességeit.375 

A klasszikus értékek megkedveltetésére fordított  a régi görög és római írók 

műveiből és levelezéseiből – Horatius, Juvenalis, Persius, Eutropius, Suetonius, Xenophon, 

Polikleitosz, […] műveiből.376 

A nevelésben észlelt hiányosságok pótlására adta közre a Gyermekek és ifjak 

Bibliothecájá-t, az Ifjuság Barátjá-t,  Luther Márton kis Catechismusának magyarázatjá-t, 

a Protestáns közemberek Olvasókönyvé-t, az  Evangelicus fiu és leánygyermekeknek való 

ábécés könyv-et, és a Dictomos versek és imádságos könyvecske az apróbb oskolabeli 

gyermekek számára című könyvet.377 

Tudományszeretetéből fakadnak azok a művei, amelyekben a „tudományok 

becséről” akarta mind magát, mind másokat „mennél jobban meggyőzni”.378 

Értekezéseiben az életbölcsességet „ajánlotta ” „különféle formákban”, magyar 

„köntösbe  öltöztetve.”379 

Fontos számára a „literátori hírnév”, a megjegyzéseiben külön kitér díjazott 

pályamunkájára: „ A’ magyar nyelv kimiveltetéséről irt pályamunka több helyeken nyert 
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dicséretet ’s literátori hiremet nagyon segitette elterjeszteni.”380 

Irodalomszemléletébe szorosan beletartozik a „könyvárusokkal” való kapcsolat 

sokszor bizony rögös útja is, az irodalmi alkotómunka gyakorlati részeként, megkeserítve 

azt.381  

Az „étjegyzék” utolsó ajánlatához érkeztünk. Milyen út vezetett ide? 

Megismertük a magyar irodalom helyzetét Kis János  írói pályája megkezdése előtt 

és után. Megtudtuk, kik azok, akik elindították írói pályáján, kik voltak tanácsadói, segítői , 

némelyiküknek még életrajzát is olvashattuk. Ezután került sor a pályatársak 

megismerésére, majd Kis János írói munkáira.  

 Íme az utolsó ajánlat:  „Magam mint író.” A vendégfogadós képet felhasználva, azt 

hihetnénk, most jön a főfogás, amelyet oly sok előétel vezetett be. De még mindig nem érzi 

elegendőnek az író az előkészítést. Fontosnak tartja, hogy beszámoljon az írói hibákról. 

Vajon miért? Kövessük figyelemmel fejtegetéseit! 

Kis tételt állít föl, mely már Bölcs Salamon óta érvényes: Az írók legnagyobb 

hibája „ hogy a különben is sok könyveket szükségtelenül szaporították, ’s minduntalan 

szaporítják.…Nem egyszer mondatott-el, hogy mindenféle mesterembereknek kell 

remekelni elébb mint valamelly kézi mesterséget nyilvánosan üzhetnének; de ki könyveket 

akar írni, az semmi vizsgálatot sem tartozik kiállani, hanem mihelyt az írásra 

viszketegséget érez, szabadon mázolhat az olvasó közönség számára valamit papirosra, ’s 

hogy naponkint több és több legiokra szaporodik az ollyanoknak száma, kiknek a’ 

könyvirásra benső hivatásuk nincsen, kik elődeiknél roszabb munkákat készítenek, …, s 

egyszersmind némellyeknél  a’ tudományok megvetését is okozzák.”382 

E tétel helyességének bizonyítását az írók csoportosításával kezdi. Két írói osztályt 

különböztet meg. 

Az elsőbe tartoznak azok, akik „részint új igazságokat akarnak találni, vagy a’ már 

kitaláltak felől nagyobb meggyőződést szerezni, részint képek szokatlan ’s kitünő 

összeillesztése, ’s események mesterséges összekapcsolása által a’ képzelődést kivánják 

gyönyörködtetni; az emberi nem, vagy legalább egész nemzet tanítói ’s gyönyörkedtői 

akarnak lenni , ’s ezen célt nemcsak a’ magok idejebelieknél, hanem a’ maradéknál, ’s 

még a’ késő világnál is szándékozni elérni,” 383 vagyis maradandó dicsőséget keresnek.  
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Aki azonban első osztálybeli költő akar lenni, annak nehéz kötelességei vannak. 

Nemcsak   igazán  eredeti  munkákat   kell írjon, de  jobbakat is a  már létezőknél. Ehhez 

nagy 

tehetség kell, s ihletett pillanatok, mert csak így  állíthatnak maguknak olyan emléket, 

melyet sem az idő, sem az irigység nem semmisíthet meg. A feladat nehéz, ezért sokan 

vannak az „első osztálybeli” írók között, akik csak „szaporítják” a könyveket, mert nem 

tudják elődeiket túlszárnyalni, rosszul magyarázzák a már meglevő tudós munkákat, 

megakadályozva azok megértését, régibb jeles íróktól lopnak, vagy azokat utánozzák, 

anélkül, hogy új értéket hoznának létre.  

 A „második osztálybeli” írók szerényebb igényűek, így enyhébb kritika illeti őket, 

„minthogy az olvasók minden osztályai a’ könyvekben a’ magok lelkével arányos lelket 

kivánnak, ’s a’ középszerű miveltségű olvasók osztálya igen számos, azért az illyen iróknál 

a’ középszerüséget is el lehet nézni, ha különben olvasóikat ártatlanul mulatják,  vagy 

hasznos dolgokra oktatják. De csak ebben az esetben. Ellenkező esetben mi a teendő? 

Érdekes gondolatot fejteget erre vonatkozóan a továbbiakban Kis. Az írói pálya szabad és 

nemes mesterség, így legjobb a silány írókat is eltűrni, a „búzát a konkollyal együtt nőni 

hagyni, ’s meggondolnunk, hogy mint sok ártalmasoknak tartott férgek és bogarak, ugy ők 

is valamire hasznosak,”384 mert, ha fellépnek ellenük, megpróbálják eltiltani őket az írástól, 

annál inkább törekednének  az írásra, s küzdelmük hősiességnek tűnne, s „a különben 

hamar elenyésző hitványságnak fontosság adatnék.”385 Vagyis a könyvszaporítás nem 

állítható le komoly következmények nélkül, s egyébként is van elég papír, sok 

használatlanul is tönkremegy.386 

 Kis János  a mindkét osztályban fellelhető hibákkal folytatja. A leggyakoribb hiba a 

felkészülés nélküli, túl korai pályakezdés, és az sem helyes, ha valaki nem tudja időben 

abbahagyni az írást. Ezt az állítását a görög – római klasszikusok példájával indokolja, 

akik számára  a könyvírás nem anyagi kérdés volt, hanem belső meggyőződésből tanították 

bölcsességre az embereket. Az írók szeretnek panaszkodni, rendszerint pedig azok, „akik a 

legnagyobb kényelemben élnek,” hasonlatosan a magas rangú közéleti emberekhez,  akik 

mindig gazdag jutalomra várnak, mert azt hiszik ez növeli értéküket.387 

 Gyakori hiba az írók egymás közötti   „mérges perlekedése”. Olvasóik azt hiszik, 
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hogy az írók műveit olvasva „kigyógyulnak sok hibáikból.”  De mennyire megváltozhat 

gondolkodásuk, ha látják hogyan üldözik egymást a nagy tudósok!388 

 Ezzel rokon hiba, állapítja meg Kis János, hogy a „későbben élők” nem becsülik 

meg elődeiket,  letépik babérjukat, azoknak, akik az utat törték nekik, vagy az is, ha 

vannak olyanok, akik a „fiatalokat gáncsolják,” „az olly napkeleti fejedelmekhez 

hasonlítván, kik azt hiszik, hogy csak ugy uralkodhatnak bátorságban, ha ifjabb 

testvéreiket megölik.”389 

 További hibákat is számon tart Kis. Az „alacson kölcsönös dicsérés”  írók közötti 

szokását említi, kiegészítve a vetélytársak hibáit  nagyító, gyarlóságait kiemelő írói 

megnyilvánulásokkal. Nevetségessé válik az az író, aki szerfelett ragaszkodik műveihez.  

 Ezek azonban apró hibák ahhoz képest, amikor egy író szándékosan terjeszti  a 

babonaságot, okosságát arra használja, hogy az  „isteniránti igaz bizodalmat” 390  kiirtsa. A 

legnagyobb bűnösök közé tartoznak továbbá fentieken kívül azok, akik „gyakran 

legveszedelmesebb kicsapongásokra is alkalmat adtak, … silány és hamis okoskodásokkal  

’s elménckedésekkel a’ hitetlenséget előmozdították, vagy épen kárhozatos 

csufolódásaikkal a’ vallás szeretetét, ’s az Isten igaz tiszteletét nevetségessé tenni 

igyekeztek; kik buja kicsapongások leírása  ’s  csábító  szinekkel festése által a’ 

képzelődést megfertőztették, ocsmány tréfák által vétkes szerelmet gerjesztettek, 

olvasóikat fajtalanságra csábították, ’s e’ képen a’ tiszta erkölcsöket  megvesztegették, ’s 

minden gonoszt, mi az illy megvesztegetésből származik, az emberi nemzetben uralkodóvá 

tenni segítettek.”391 Idetartoznak a becsületsértő gúnyolódók, rágalmazók, a hamis 

hízelkedők, akik megrontják a fejedelmeket is túlzó dicséreteikkel, s a zavarkeltők, akik a 

fennálló törvények ellen izgatnak.392 

 Ha csak a szövegre figyelünk, még mindig nem érthető, miért e részletes hiba-lista. 

Egyet azonban már most is elárul a szöveg: Kis János nem tartozik azok közé az írók közé, 

akik a fentiek szerint működnek.  

 Ennél részletesebb választ még mindig nem kapunk kérdésünkre, miért fontos az 

írói hibák felsorolása? Kis a továbbiakban ellensúlyként az írói érdemeket sem akarja 

elhallgatni.  

Tételmondattal kezd itt is, Abbt gondolatait idézve: „ Minden polgári karbeli ember 
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keveselli azt a’ becset, mellyet neki mások tulajdonítnak ’s e’ veszteségéért azon ítélet által 

kiván magának kárpótlást szerezni, mellyet maga hoz magáról. De alig külömböznek az 

itéletek akárhol is másutt nagyobb mértékben mint az írók érdemeinél. Ezek magok 

magokat csaknem  a’  legnélkülözhetetlenebb  embernek tartják; …” 393  A közönség pedig 

úgy gondolkodik, „mi haszna lehet az olly henye embernek , kinek könyvirásra ideje van.” 
394    

Kis megállapítja, hogy ez az ő idejére is igaz, de úgy látja, „a közönség 

megvilágosodottabb és értelmesebb része már ma bizonyos kész megvallani, hogy a’ jeles 

írók érdemei sokak, nagyok és dicsők.  A szöveg kezd cselekedni, az írói öntudat 

bontakozik ki előttünk. Miért dicső egy író? „Valamint általában a’ tudósok ugy különösen 

a’ tudós irók vagynak hivatva, hogy a’ világ legfőbb javait a’ szellemieket gyarapítsák, ’s 

hogy a’ tökéletesedésben az emberi nemzet tanítói, nevelői, vezetői ’s példányai 

legyenek.” 395 − állapítja meg Kis János. Ennek a feladatnak eleget tettek az elődök, ezért 

jöhettek létre kora anyagi és szellemi eredményei: „Mert hogy az igazság és való szépség 

szeretete időnkben többeket lelkesít mint akármikor elébb, hogy a régi tapasztalások  

időnkben célszerűbben használtanak, mint akármikor elébb,”396 és, hogy a közlekedés, az 

ipar, a kereskedelem, jobban virágzik mint valaha, s hogy „a’ közép rend igaz jogai 

időnkben jobban esmertetnek ’s méltányoltatnak mint akármikor elébb ’s  hogy az emberi 

nemzet erkölcsi méltóságán alapuló ’s azt gondosan őríző közvélemény  időnkben 

hatalmasabban uralkodik mint akármikor elébb.”397 Kis János tehát egyértelműen a 

tudósok és költők emberiséget tanító, és példakép szerepét emeli ki. 

A továbbiakban az áttekintés helyett a szövegértelmezés modern módszereinek 

alkalmazásával kísérletezve a szövegben fellelhető nem kifejtett, de észrevehető jelek 

figyelve kibontható anyag kifejtését végzem el, melynek révén új szempontok hozhatók 

felszínre, melyek a visszaemlékező identitásának alakulását teszik hozzáférhetővé. 

Az „emlékezet helyszínei” fogalma, Pierre Nora után használva, kamatoztatható 

munkám irányvonalában. A szövegben kitüntetett szerepet játszó Sopron és Győr mint az 

„emlékezet helyszínei”, az emlékezet közegéül szolgálnak. A hagyományra lehet 

következtetni ezekhez a helyszínekhez kötött emléknyomok révén.  
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„AZ EMLÉKEZET HELYSZÍNEI”398: SOPRON — KULTURÁLIS IDENTITÁS 

 

„… semmi nincs új dolog a nap alatt”399 

 

„… melly kevéssé tudtam akkor elképzelni…”400 

Kis János Emlékezéseinek Sopronnal kapcsolatos részeit vizsgálva − az emlékezés 

azon sajátosságának ismeretében, hogy minél távolabbi eseményeket akarunk felidézni, 

annál inkább szelektál, és csak azokra a történésekre tudunk visszaemlékezni, amelyek 

annak idején mélyen érintettek bennünket −, két történetdarab hívja fel magára a figyelmet. 

Az egyik a „Soproni-oskoláztatásom” című fejezet első bekezdésében a 

„többnyelvűséggel” először találkozó emlékező idegenséggel401 való szembesülésének 

érzelmeit kifejező eseményleírás, a másik albizálása, melynek során már egy közösség, a 

tanult emberek közössége tagjaként újra szembesül a „többnyelvűség” tényével. 

Az első idegenség-tapasztalatot leíró rész esetében Sopron, pontosabban „Sopronnak 

horvát nyelvű faluja”402, „Kópház” (Kopháza)403 szerepel, mint az emlékezet helyszíne, 

ahol a színmagyar közösségből származó emlékező először szembesül a magyarországi 

többnyelvű környezettel: „[…] 1782-ben novemberben Sopronba kelle mennem. A’ 

bucsuzás’ és elválás’ könnyei a’ gyermeki szívben hamar kiapadtak. Jó kedvel ’s örömmel 

sieték a’ várost látni, de mikor hozzá közeledvén idegen nyelven beszélést hallék, sírva 

                                                
398 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, 
Bp., Atlantisz, 2004, 60. 
399 Préd. 1,9. – RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess 
János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, 
(Líceumi füzetek, 1.) 1992, 8. 
400 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, 
professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1845 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 
30. 
401 Az idegenség tapasztalatával kapcsolatban l.: DOBOS István, Az én színrevitele. Önéletírás a XX. századi 
magyar irodalomban, Bp., Balassi, 2005, 157−167.  
402 KIS János 1845, 30. 
403 KIS János 1845, 30. 
Megjegyzés:  
Az adat hitelességét támasztja alá az Emlékezések megjelenése után néhány évvel később kiadott „geográfiai 
szótár” tárgyi faluval foglalkozó szócikke: „Kopháza, (Kolnhof), horvát falu, Sopron vármegyében, Sopron 
és Czenk közt, […] bírja Sopron város.” „Sopron, németül (Oedenburg, deákul (Sopronium), […] királyi 
város, […] 8 vagyonos helységnek földesura, melyek a következők: Ágfalva, Harka (magyar mezőváros), 
Balf, Kopháza, Klimpa, Medgyes, Lépesfalva, Bánfalva németül Wandorf.” – Bővebben l. Magyarország 
geográphiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik, kiad. 
FÉNYES Elek, Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnál, I-II. 
Payr Sándor szerint a falu neve Kópháza. Kutatásai szerint „[…] A horvátok a török elől menekültek ide 
Dunántúlra […].” – PAYR Sándor, A dunántúli evangélikus egyházkerület története, Sopron, Nyomattatott 
Székely és társa könyvnyomdájában, 1924, 21. 
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fakadtam.”404 A Derrida-féle elméleti megállapítás szerint az esemény, mint „rend-

kívüli”405, „írásba foglalva egy újabb eseményt hoz létre, ami hat az elsődlegesnek tartott 

eseményre”406. Ez érhető tetten az archívált eseményhez fűzött magyarázatra figyelve, 

mely a szokatlan, az idegenség érzetével érvel: „Nem csuda; még addig csupán magyar 

hangok zengtek füleimbe”407, majd újabb kontextusra mutat rá, éspedig arra, hogy az 

elbeszélőt nem pusztán váratlanul érte az idegen nyelven beszélőkkel való találkozás, 

hanem a későbbiek folyamán, mikor már ismertté vált számára Kopháza horvát 

nyelvűsége, megrendülése akkor sem csökkent, mert akkor tudatosult benne anyanyelve 

véges elterjedtségének tapasztalata, amelyet nehezebben tudott feldolgozni: „Az 

különösebb, hogy még azután is több esztendőkig, valamikor a’ szün idő’ eltelése után 

ismét a’ tanulás’ helyére utaztam, Kópháznál, melly Sopronnak horvát nyelvű faluja, 

akaratom ellen méllyen elszomorodám azon, hogy édes anyai nyelvem láthatára ott 

elvégződött.”408 De még ezzel sincs vége az epizódhoz fűzött gondolatsornak. Még egy 

újabb kontextusra hívja fel a figyelmet a mindentudó elbeszélő, a múltban tapasztaltat 

összekötve a jelen tapasztalatával. Az anyanyelv érvényességi határával szembesülés 

idején el sem tudta volna képzelni, hogy valaha a német lesz kenyérkereső nyelve: „Melly 

kevéssé tudtam akkor azon lehetőséget elképzelni, hogy valaha nem anyai, hanem idegen 

nyelven prédikáljak, melly akkor bennem olly keserű érzelmeket gerjesztett”409 Az adott 

érzelemre való emlékezés egy újabb érzelmet hívott elő tehát, amelyet Kis János a jelen 

intenzításával él át. Az érzelem-emlékezet-érzelem motívum-szerveződés 

eredményeképpen nem különíthető el a narrátor a főhőstől, a „mindentudó” 

visszaemlékező a jelenre utalással tudatosítja egy költői kérdés formájában, hogy az epizód 

cselekvője és leírója ugyanazon személy, aki a sorok írásakor a soproni németnyelvű 

evangélikus gyülekezet német nyelven prédikáló lelkésze is410. Ez a jelenre utalás, a 

németnyelvű prédikátorként való megélhetés felidézése, mint esemény visszahat az 

                                                
404 KIS János 1845, 29. 
405 Derridára utalva: „Az esemény […] az, „ami megtörténik”, ami „bekövetkezik”, ami „kiszámítathatalan”, 
„előreláthatatlan”, ami „rend-kívüli”, szabályon kívüli […]. Idézi, ORBÁN Jolán, A filozófiai önéletrajz 
műfajai = Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerk., MEKIS D. János, Z.VARGA 
Zoltán, Pécs, L’Harmattan, 2008, 153. 
406 L.: ORBÁN, …, = MEKIS…, 2008, 153. 
407 KIS János 1845, 29−30. 
408 KIS János 1845, 30. 
409 KIS János 1845, 29−30. 
410 Kis János 1808 óta soproni német prédikátor volt: „[…] az 1808-dik esztendő […] soproni 
prédikátorságra hivattatásomat hozta magával […]” – KIS János 1845, 209.; az Emlékezéseket pedig 1842-
ben írta: „Értesítés az olvasók számára./ Az itt megjelenő Emlékezések 1842-ben irattak, […]”. – KIS János 
1845, 254. 
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említett jelenet státuszára, felértékeli annak jelentőségét. Fontossá válik a jelenet 

megfogalmazása, mint kiindulópont a szerzői szándék feltárására és megértésére. A 

jelenetet felidéző szöveg – „1782-ben novemberben Sopronba kelle mennem. […] idegen 

nyelven beszélést hallék, sírva fakadtam. Nem csuda; még addig csupán magyar hangok 

zengtek füleimbe. Az különösebb, hogy […] még azután is több esztendőkig, […] 

Kópháznál, melly Sopronnak horvát nyelvű faluja, akaratom ellen méllyen elszomorodám 

azon, hogy édes anyai nyelvem láthatára ott elvégződött.[…],”411 két lényeges szempontra 

hívja fel a figyelmet. Az egyik a társadalmi berendezkedéssel kapcsolatos, a másik a 

többnyelvűséggel. Kis János nemcsak a falu nevét és nemzetiségét tudatja olvasóival, 

hanem egyúttal utal annak társadalmi helyzetére is − a falu Sopron város birtoka412. Ez a 

társadalmi helyzet szempontjából azt jelenti, hogy az itteni emberek körülbelül azonos 

státuszúak, mint a „tolnai Festetics grófi család”413 birtokában levő Szent-Andráson lakó 

Kis János, csak nekik nem egy arisztokrata család, hanem a város a földesuruk. Ami a 

nyelvi szempontot illeti, lényegesnek tűnik, hogy az emlékező számára a horvát idegen 

nyelv. De lényeges az is, mit jelent az „addig csupán magyar hangok zengtek füleimbe” 

tudósítás. Valóban csak ekkor hallott idegen nyelvű beszédet a kisdiák? Falusiak között 

valószínűleg, de az iskolában már elkezdett ismerkedni a latinnal414, tehát tudhatta, hogy a 

művelt emberek latinul is beszélnek. Valószínűleg felkészítették rá, hogy Sopronban német 

beszédet is hallani fog, sőt a „gymnasiumban”415 tanulnia is kell németül. Hallott-e német 

beszédet? Nem tudható pontosan hallott-e vagy sem, és ha igen, mikor? Lehet, hogy 

először csak Sopronban, de az egyik német nyelvvel kapcsolatos megjegyzésére érdemes 

odafigyelni, miszerint szerinte a német nyelvet főképp a városi előkelőek beszélik: „Már 

huszadik esztendőmet éltem, ’s még Sopronon kivül egy várost sem láttam, kivéve a’ 

szülőföldemhez közel fekvő Pápát. 1790-ben az atyámnak Győrben dolga levén elvitt 

magával. […] Nyári kellemes nap ’s ünnep lévén estve felé sok uri személyeket mindkét 

                                                
411 KIS János 1845, 29−30. 
412L.: 5. lábjegyzet 
413 KIS János 1845, 8. 
414 „[…] a’vadosfai deák oskolának ’s kevés hónapok múlva a’ Soproni Gymnaziumnak nevendékévé 
lettem.” − KIS János 1845, 17. 
415 Kis János Farkas Ádám rektorsága (1758. V.30−1785. XI. 1.) idején került Sopronba: „Rector Farkas 
Ádám, egy fedhetetlen életű ’s nagy tudós gyanánt tisztelt, komoly képű, de szelíd lelkű aggastyán, nem soká 
tartó vizsgálás után az utolsótól számlálva, harmadik oskolába vagy a’ grammaticai osztályba veve-be.” (Kis, 
I, 30.) Elődeihez hasonlóan „Farkas is hangsúlyozza, hogy a nyelvtanítást úgy kell vezetni, hogy a magyarok 
németül, a németek magyarul megtanuljanak. (ut sensim Hungari discant Germanice, Germani autem 
Hungaricae). Sőt az iskolai törvények úgy intézkednek, hogy a magyar fiúk latinul és németül, a német fiúk 
latinul és magyarul beszéljenek” iskolán kívül is. „[…] majdnem azt mondhatnók, hogy három tannyelve volt 
az iskolának: latin, magyar, német.” – NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy 
százada, Sopron, 2007, 99, 134. 
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nembelieket láttam sétálni, kik többnyire magyarul beszélgettek egymással. Ez velem, ki 

még addig városi előkelő rendbeliektől csak német nyelvet hallottam, Győrt nagyon 

megszeretteté […].”416 Következésképpen Kis János számára a német a városi előkelőek 

nyelve. Fontos információt tartalmaz a jelenből visszatekintő „mindentudó” narrátor 

ambivalenciát okozó megnyilatkozása is. Jelzi, hogy számára a német is idegen nyelv: 

„Melly kevéssé tudtam akkor azon lehetőséget elképzelni, hogy valaha nem anyai, hanem 

idegen nyelven prédikáljak […].” Tehát Kis János már előzetesen értesülhetett arról, hogy 

vannak, akik latinul, és/vagy németül beszélnek. A horvát és német nyelv idegen nyelv a 

számára. Miért csak a horvát nyelvű beszéd hallása rendíti meg? Erre kaphatunk választ, 

ha fentiek értelmében figyelembe vesszük az idegen nyelveket beszélők státuszát is. 

Latinul a művelt emberek beszélnek, németül az előkelő városiak, és horvátul? Sopron 

város kopházi jobbágyai. A jobbágyszármazású Kis János számára az anyanyelv 

érvényességének határaival való szembesülés a vele azonos helyzetű emberekkel, kopházai 

falusiakkal való kommunikáció ellehetetlenülése révén a társadalmi biztonságérzet 

megrendülését jelenthette, hiszen Sopronba menetele előtt természetes volt számára az 

anyanyelv közvetítő szerepe, amelyet az általa ismert világ, a színmagyar környék, 

Szentandrás417 és a környékbeli települések, Uj-Malomsok418, Tét419, Vadosfa420 is 

megerősített. Ez a kis történettöredék tehát a „nyelvkérdésre”421 hívja fel a figyelmet, 

                                                
416 KIS János 1845, 66-67. 
417 Szent-András magyar falu Sopron vármegyében, a Rábaközön, közel Veszprém megyéhez. Bővebben l. 
Magyarország geográphiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen 
leiratik, kiad. FÉNYES Elek, Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnál, I−II. 
418 „Gyengélkedő gyermekkorom’ esztendeiben az akkori uj-malomsoki predikátor (Dubovay János volt 
előttem elfelejthetetlen neve) Szentandrásra mint filiájába sokszor által sétála […]” − KIS János 1845, 15.  
Megjegyzés: Uj-Malomsok, katolikus magyar falu Győr vármegyében. − Bővebben l. Magyarország 
geográphiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik, kiad. 
FÉNYES Elek, Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnál, I−II. 
419 „Tíz esztendős koromban iskolába adatám Tétre, […].” − KIS János 1845, 15. 
Megjegyzés: Tét (Téth), magyar falu, Győr vármegyében, a pápai országúton. − Bővebben l. Magyarország 
geográphiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik, kiad. 
FÉNYES Elek, Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnál, I−II.  
420 „[...] Vadosfára vitetém, hol akkor két oskola volt, […].”−KIS János 1845, 15. 
Megjegyzés: Vadosfa, magyar falu Sopron vármegyében. Bővebben l. Magyarország geográphiai szótára, 
mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik, kiad. FÉNYES Elek, Pesten, 1851. 
Nyomtatott Kozma Vazulnál, I−II. 
421 A „nyelvkérdésről” részletesen: BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 
1998; BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010; 
BALOGH Piroska−SZILÁGYI Márton, „…quibus Linguage Hungaricae propagatio cordi est” = Tanulmányok 
a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, kiad., bev. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005; 
MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. Adattár az iskolai nyelvoktatás 
történetéhez = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, kiad., bev. BÍRÓ Ferenc, Bp., 
Argumentum, 2005; DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a 
XVIII. század végének magyar irodalmában, Bp., Univetsitas, 2009, S. VARGA Pál, A Nemzeti költészet 
csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, 
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melyet összevetve Kazinczy gyermekkori idegennyelvűség tapasztalatával más 

nézőpontból is megközelíthetünk.  

A jelzett szituáció inverzét láthatjuk Kazinczynál a Pályám emlékezete, Első könyv,  

Első szakában.422 A nyolcéves Kazinczyt, aki „magyar hangnál egyebet nem halla”423, apja 

a német nyelv tanulására fogja: „[…] Atyám 1767-ben visszakívánt Regmecre, hogy 

esztendőt töltvén egy Kézsmárkról lehozott deák gondjai alatt, s a német nyelv tanúlásába 

belé kapván, a szepesi németek közé vitethessem.”424 Két év múlva Patakra iratták be 

öccsével együtt, ahol csúfolták őket, mert soha nem tanult ott még azidáig németül tudó 

gyerek, az ott tanuló főnemesi származásúak, a Vay és Lónyay családok gyermekei sem 

tudtak még ekkor németül425: „Soha még addig Patakon németűl tudó gyermek nem volt, 

[…]. Az ifjúság azért bennünket tokosoknak csúfolgata.”426 A Kazinczy család számára, 

mint nemesi családnak, tehát természetes volt az ország többnyelvűsége, és igyekezett is 

lehetővé tenni, hogy gyermekei már korán megismerjék és beilleszkedhessenek a születés 

által megkívánt módon az adott helyzetbe. De ez a mentalitás a magyar nemesség körében 

nem lehetett általános, legalábbis a Patakon akkor tanuló nemesi származású gyermekek 

családjában nem.427 Kazinczy is anyanyelvének korlátjaival szembesült ugyan, de 

másképpen. Társadalmi biztonságérzete nem sérült, sőt, felfigyeltek rá. „Vagy azért, hogy 

mi tudánk, amit ott senki nem más, vagy atyám példátlan gondjaiért, oly figyelemben 

látánk magunkat, melyért nem lehete nem pirúlnunk.”428 A diáktársak német=„tokos” 

                                                                                                                                              

Bp., Balassi, 2005. 
422 KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., 
Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 5−38. 
423

 KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., 
Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 6. 
424 KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., 
Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 11. 
425 KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., 
Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 14. 
426 KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., 
Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 14. 
Megjegyzés:’tokos’ – a németek régies gúnyos megnevezése; tokos német: buggyos nadrágos német = 
Magyar értelmező kéziszótár, Bp., Akadémiai, 1985; tok 1.: a ’német’ jelentésű ’tokos’-nak biztos 
magyarázata nincs, legvalószínűbb, hogy tulajdonképpen annyí, mint ’vértes, páncélos’; tok 2.: a ’tok’ nevét 
tömzsi, vaskos alakjától kapta volna, s német neve dick, tick a magyarból való fordítás volna; bizonytalan = 
BÁRCZI Géza, Magyar szófejtő szótár. – vagyis németeknek csúfolták őket. 
427 „Maga Vay József is, kit én, grammatista, tanúlása utolsó esztendejében ott értem, mint a két szép testvér 
Lónyay, László és Menyhért, a tokosok nyelvét Patakon még nem tudták.” − Kazinczy Ferenc, Pályám 
emlékezete. Első könyv (1759−1783), Első szak, 4 = KAZINCZY Ferenc Válogatott művei, kiad. SZAUDER 
Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 14. 
428 Kazinczy Ferenc, Pályám emlékezete. Első könyv (1759−1783), Első szak, 4 = KAZINCZY Ferenc 
Válogatott művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., Szépirodalmi, 1960 (Magyar 
Klasszikusok), 14. 
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csúfolódását pedig kompenzálta a hírnév „előtörekedésre”429 késztető hatása.  

A két szituáció egymás mellé állítása jól érzékelteti, hogy „a társadalmi valóság minden 

individuum szemében azon viszonyok között konkretizálódik, amelyek őt a környezethez 

kapcsolják. 430 Kis János helyzetében pedig nagy változást jelentettek soproni tanulmányai. 

A soproni evangélikus iskola közösségének tagja lett, ami műveltségbeli és szemléletbeli 

változást is jelentett, és amely felkészítette őt a többnyelvű környezetben való 

eligazodásra, a kommunikációs nehézségekből fakadó idegenség áthidalására, aminek 

bemutatása a nyelvkérdéssel való újabb szembesülési alkalom, az albizálás leírásában 

történik meg.  

„…olly panorámát szerzék magamnak, mellynek szemlélése még most is bájol…”431  

 

Albizálása432 során, iskolai barátjával, Németh Lászlóval vállalkozva „a’ koldulás’ 

ezen […] gyülöletes neme’ gyakorlására”433, a bányavárosok felé tartva találkozott 

„tótokkal”, ami azért is emlékezetes számára, mert nyelvük nem értése kommunikációs 

problémát okozott, nehezítette a tájékozódást. Ennek kapcsán említi meg, hogy az általa is 

kedvelt soproni tanár, Schwartner Márton434, felhívta már diákjai figyelmét a tót nyelv 

sokféleségére és magyarországi elterjedtségére, „tót nyelv sokfélesége” alatt valószínűleg a 

                                                
429 „Atyám örült, hogy hírbe jövénk, mert az – úgy mondá professzorainknak – előtörekedésre kényszerít.” – 
Kazinczy Ferenc, Pályám emlékezete. Első könyv (1759−1783), Első szak, 4 = KAZINCZY Ferenc Válogatott 
művei, kiad. SZAUDER Józsefné, bev., vál. SZAUDER József, Bp., Szépirodalmi, 1960 (Magyar Klasszikusok), 
15. 
430 K. HORVÁTH Zsolt, A minden embernek kijutó különösség. Életrajzi konfigurációk a microstoria 
világában = Helikon, 2002, 3, 329. 
431 KIS János 1845, 97. 
432 Az albizálásról Kis János így tudósít: „Minthogy a’ protestans predikátori hivatalra készülő ifjak 
legtöbbnyire szegény szülék gyermekei, ezért ezeknél régtől fogva szokás vala az albizálás, az az, egy 
albumnak, vagy tiszta papirosu emlékkönyvnek, mellybe az adakozók irják neveiket, vivések mellett a’ 
magok vallási felekezetökbelieknél országszerte segedelem’ kéregetése, ’s ezen szokás az 1790/1-dik évi 
országgyűlésen törvény által is megengedtetett.” – KIS János 1845, 69. 
Megjegyzés:  
A felkeresettekkel emléksorokat írattak könyvükbe. – Bővebben: Albizálás, − ZOVÁNYI Jenő, 
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., A Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Irodájának sajtóosztálya, 1977.  
Az albumok történeti értékére hívja a figyelmet Németh Sámuel. A bejegyzések időpontja és helye a 
tulajdonos életrajzához szolgáltathat hiteles adatot. Megőrzik a múlt híres embereinek nevét, akik az iskola, 
az egyházközség javán munkálkodtak, vagy erodalomtörténeti, művelődéstörténeti jelentőségük van. 
Részletesen: Németh Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 224, 
223−251. 
Kis János fontosnak tartja, hogy közölje, a törvény megengedte, hogy pénzhez juthasson az albizáló, tehát 
legális volt útja.  
433 KIS János 1845, 69−70. 
434 Schwartner Mártont (1759−1823) 1786-ban hívta meg a soproni gimnázium a második professzori állásra. 
a meghívólevél szövegét latinul és magyar fordításban közli: MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta, Schwartner Márton 
soproni kapcsolatai, Soproni Szemle, 1972, XXVI, 3, 246−247.  
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nyugati és a keleti szláv nyelveket érti, így a lengyel, cseh és orosz nyelvet435: „[…] Hogy 

a’ tót nyelvet, mellynek sokféle ágazását ’s hazánkban is szélesen elterjedését, már 

Sopronban is Schwartnertól hallottuk fiatalabb korunkban nem tanultuk meg, azt, mint 

miveltségi hijányunkat is nagyon sajnálánk; ettől fogva pedig egyéb tekintetben is vala 

okunk sajnálni.”436 Az is kiderül, hogy kísérő társával, Németh Lászlóval egyik 

osztálytársuktól tanultak valamicskét „tótul”, de ez a gyakorlatban nem bizonyult 

elegendőnek, vagyis az iskolában nem tanulták és hivatalosan nem is használták ezt a 

nyelvet, hiszen akkor mindenkinek el kellett volna sajátítania, de „tót” anyanyelvű tanulók 

jártak oda: „[…] Néhány tót szókra és szóllásokra ugyan, mellyeknek legnagyobb 

szükségben hasznokat vethetnénk, egy tanuló társunk megtaníta, de e’ mellett még elég 

rövidséget szenvedénk. […] Néha ezen tudatlanságunk az esmeretlen utakon csötlésünk 

botlásunk közben egy kis bajt is okoza. Egy helyen a’ többek között épen mikor előttünk 

egy kis távolságban az utat kétfelé válni láttuk, össze találkozánk egy emberrel, ’s kérdénk 

tőle merre kellene ide’ s ide menni. A’ becsületes bőbeszédű tót ember kérdésünk után azt 

gondolván, hogy nyelvét jól értjük, nemcsak azt mondá-meg, mellyik utra kell térnünk, 

hanem azt is hosszasan megmagyarázá, mit fogunk utóbb érni, ’s merre kell itt is ott is 

mennünk. A’ hosszas beszédet, mellyből csaknem semmit sem értettünk, megköszönvén 

elindulánk, ’s mindjárt az utak elválásánál arra térénk, merre térni nem kellett volna. Az 

ember szerencsénkre felénk vissza néze ’s tévedésünket látván nagyon zordon hangon 

reánk rivakodék ’s mint mi gondoltuk káromkodék is, hogy lám eléggé szánkba rágta, mire 

kelljen vigyáznunk, merre kelljen mennünk.”437. Ennek a történetnek az ellenpárját élik át 

az Alföldön. Szekerük tengelye eltörött. Egy ember ment el mellettük, aki magyar lévén, 

szűkszavúan, csak a lényegre koncentrálva, de érthetően segített rajtuk: „[…] Tokajból 

egyenesen Nyíregyháznak vevénk utunkat. Szekerünk mind eddig baj nélkül marada a’ 

legnagyobb hegyes völgyes utakon is; de midőn itt a’ homokos sikon csendesen 

mendegelénk a’ hátulsó tengely’ balfele tőben ketté törött. Míg ezzel, a’ messze kiterjedő 

sikon semmiféle falut sehol sem sejdítvén, vesződénk, egy gyalog ember találkozék 
                                                
435 V.ö., „[…] sok Ifjak a’ kik születésekre nézve Tótok, a’ Magyar nyelvnek leg-szorgalmatosabb tanúlójik ’s 
levelek után, némelly T. Vármegyéknek különös dícséretekre említhetjük, hogy noha nagy részint Tótok, 
még is azt sürgetik, hogy mind a’ Polgári mind a’ Törvényes dolgok Magyarúl follyanak a’ Hazában. — 
Ezek a’ nemes Hafijak gondolóra veszik azt, hogy ha egy két Vármegyében a’ Tóth nyelv talán tsonkulást 
szenvedne is, azért el nem töröltetik az, mert virágozni-fog Silésiában; Tseh Országban, ’s a’ Muszka 
Birodalomban; de ha a’ Magyar Nyelv Magyar és Erdély Országban el-töröltetik, úgy az egész világról el-
töröltetik, ’s nem lesz többé a’ Nemzetek között semmi helye ennek a vitéz népnek, mellynek mind a’ nap-
keleti, mind a’ napnyúgoti Tsászárok hajdan adót fizettek. […]” – Mindenes Gyűjtemény, 1790, III, III, 
34−35. 
436 KIS János 1845, 74. 
437 KIS János 1845, 74−75. 
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velünk. Kérdezésünkre, ha messze van-e a falu, mellyet legelőbb érünk? azt felelé, hogy 

nem messze, hanem amott van a’. A’ másik kérdésünkre pedig, hogy lakik-e ott bognár? 

szekerünk baját látván, egy kis káromkodással így felel: nem bodnár kell annak, hanem 

kerékgyártó. Hát kerékgyártó lakik-e ott? kérdénk. Lakik, ugy monda.438 Mindkét epizód 

hasonló kommunikációs helyzetet mutat be, ismeretlenek kérnek felvilágosítást a 

helybeliektől.439 A különbség a nyelvi kompetencia meglétében ill. hiányában van. Ettől 

eltekintve a felvilágosítást adók mindkét szituációban hasonlóan reagáltak, amikor a 

szerintük elvárható tudás hiányát észlelik, a „tót atyafi” mérgelődött, mert nem az általa 

érthetően elmagyarázott irányba tértek az utazók, a magyar atyafi pedig feltehetően azt 

nehezményezte, hogy nem ismerték pontosan a szerinte mindenki számára triviális 

szekérjavító mesterséget megnevező szakszót. A síksági ember rövid, tömör válaszainak 

felidézésével a beszámoló egy sajátságos észjárást is rögzít, túl a hegyi emberrel közös 

elvárási horizonton. A művelt, tájékozott ember számára, mint amilyen a két albizáló diák 

volt, adott szituációk, az idegennyelvűség megtapasztalása, vagy a ismerethiány okozta 

nehézség, nem okozott megrázkódtatást, egyrészt mert mint olvashattuk, az iskola felhívta 

a figyelmüket az útjuk során tapasztalható nyelvi viszonyokra, másrészt elég felkészültek 

voltak arra, hogy adott szituációban helyettesíteni tudják a hiányos tudást a kommukáció 

egyéb lehetőségeivel, hosszú távon pedig gondolhattak arra, hogy ha megtanulják az 

idegen nyelvet, illetve megismerkednek az úton levő, szekerező számára szükséges 

szakszavakkal, akkor kiküszöbölhetik a hiány okozta kellemetlenségeket, vagyis a 

felmerült nehézségek nem leküzdhetetlenek. A „többnyelvűség” megtapasztalása tehát már 

nem megrendítő élményként, hanem megoldandó kommunkációs helyzetként jelentkezett a 

felnőtté vált, művelt diákok számára. Még két hasonló szituációt idéz fel az emlékező. 

Kecskemét felé vezető útjukon egy mezőváros felé haladva hasonló helyzetet éltek át 

kérdezősködésük folytán. Ismét azzal a haragot kiváltó megdöbbenéssel találkoztak, 

amelyet a másik fél által elvárható tudás hiánya okozott: „[…] egy mező-városhoz 

közeledésünkkor egy velünk találkozó magyar ember általunk kérdeztetvén, melly falu 

legyen az, boszonkodva, nagyon kemény, erős, csaknem megijesztő hangon azt felelé: nem 

falu ez, hanem város!” A másik szituáció pedig a „nyers erő”-vel való szembesülést 

rögzíti, amikor véget ér a szóbeli kommunikáció lehetősége: „[…] egy csárdában, amely 

                                                
438  KIS János 1845,  87−88. 

439 Szilágy Márton hívja fel a figyelmet a visszaemlékező által felidézett kommunikációs szituációkban rejlő 
lehetőségekre. – SZILÁGYI Márton, Rendiség, mentalitás, nyelvhasználat. Kazinczy Ferenc fogságom naplója 
című memoárjának társadalomtörténeti rétegei, Széphalom, 2008 (18), 101−107. 
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báró Orczy Bugacára emlékeztete, a’ zápor eső ellen menedéket kerestünk, ’s ott két 

rettenetes nagyságú magyar embert találtunk, kikhez képest mi csak törpéknek látszottunk, 

’s kik minket mint lenézésükből ’s tekintetekből törpéknek is tartottak, ’s olly tiszteletet 

gerjesztettek magok iráni, hogy alig mertünk moccani.”440 Az Orczy-vers felidézése 

valószínűleg nem véletlen, magyar literaturával való találkozást is jelentheti azon a 

vidéken, hol nem laktak prédikátorok, tudós emberek, literátorok, így „látogatást sehol sem 

tettek”, ahol a legfőbb látványosság a puszta, és nem az ember által létrehozott anyagi 

világ, és egyetlen menedék a a düledező csárda: „Négy rongyos fal, kémény, egy csikorgó 

ajtó,/Bogárhátú fedél, nyitva mint akasztó,[…], De mikor fergeteg támad a fellegben,/ 

Tehozzád sietünk,/ szállást kérünk szépen./ […] Ó csárda! […] Béfogadsz, […] 

szükségben nyugovást király is lel benned.”441  

A felvidéki úton tapasztalt nyelvi állapotokra egy rövid utalást olvashatunk még az 

útleírásban: „[…] Gömörbe menénk által ’s legelsőben Rimaszombatban pihenénk ki 

magunkat, hol több magyarságot találánk, mint eddigi utazásunkban”442 Szembetűnő, hogy 

a felvidéki találkozások felelevenítésében a visszaemlékező nem jelzi a komunikáció 

nyelvét, hanem a magyarsághoz való viszonyt emeli kapcsolatteremtő pozícióba, mintha 

azt jelezné, hogy ez a tudat független a nyelvi hovatartozástól. A magyarság szeretetében 

pedig nincs jelentősége vallási különbségeknek sem, és a magyar literatura szeretete is 

társítható hozzá, legalábbis erre utaló jelek is vannak. Ezt példázza besztercebányai 

látogatásuk, melyet figyelemfelkeltő módon jelenít meg a narrátor. A történet kiemelt 

jelentőségére a „jó előjel” metaforája hívja fel a figyelmet. A Besztercebányára érkező 

albizálókat a vendégfogadóban szívélyes fogadtatás vidámítja fel, amit „jó előjelnek” 

vesznek, és ennek beteljesülését látják abban, hogy összeismerkedhetnek Grigelyvel egy 

tudós katolikus professzorral, akiben tetten érhető a vonzódás a magyarsághoz és a magyar 

literaturához: „[…] Besztercebányára érkezésünkkor jó előjelnek vevénk azt, hogy a’ 

fogadósnak igen szép fiatal leánya mindjárt nyájas beszélgetésbe ereszkedék velünk, ’s 

nagyon felderíte ’s felvidámíta bennünket. — Az előjel az által hamar betellyesedni 

látszék, hogy a’ történet legelsőben is egy derék tudós katholicus professort esmertete meg 

velünk, ki a’ magyarságot nagyon szerette ’s megértvén, hogy a’ magyar literaturát 

                                                
440 KIS János 1845, 91. 
Megjegyzés: Ezek a találkozások Ribini szavaival annak a felismerését sugallják, hogy „a parasztok semelyik 
nemzetben nem kifinomultak.” (RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január 
elsején, Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi 
Diákszövetség, Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 22.) 
441 ORCZY Lőrinc, A bugaci csárdának tiszteletére 
442 KIS János 1845, 81. 



88 

 

kedveljük, arról meleg érzéssel beszélgete ’s szeretetére szívrehatólag serkente.”443 A 

magyar írókkal való találkozás pedig az albizálás egyik fő célja, ezért nem látogatják meg 

„Trencsin, Turóc, Árva ’s Liptó megyéket”444, ahol pedig sok evangélikus lakik. A „jó 

előjel” vonatkozik a jelzés értékű záró mondatban foglaltakra, nem általános ugyan, de 

érezhetően jelen van a tolerancia elve, és ebben fontos közvetítő szerepe van a 

tudományoknak: „[…] Ennek [Grigely – T. K.] segítségével több mívelt katholikusok’ 

esmeretségébe is jövénk, kiket külömben fel nem kereshettünk volna.”445 Debreceni 

látogatásuk kapcsán hangot ad a felekezeti hovatartozás nyelvi toposzának, lutheránus csak 

német, vagy „tót” lehet. Ezzel egyben az ismereteket közvetítő megbízható kommunikáció 

hiányára is figyelmeztet: „[…] Debrecenben […] az akkori egyik prédikátor utóbb 

superintendens Benedek Mihály magyar beszédünket hallván, nem akarta elhinni, hogy 

evangélikusok vagyunk, mert azon legalább akkor uralkodott véleményben, mintha minden 

magyarországi lutheránusok vagy tótok vagy németek volnának, ő is osztozott. Utóbb 

csakugyan meghagyta magát általunk győzni ’s annál örömestebb beszélgete […]”446 

Erdélybe nem jutottak el az albizálók, így az ottani nyelvi viszonyokról nem kaphatunk 

tudósítást Kis János látószögéből, aki nemcsak a kommunikáció hiánya okozta 

szemlélettorzulást, az eltérő társadalmi állásúak, felekezetűek közötti kapcsolatteremtés 

nehézségét veszi észre, de a műveltség áthidaló szerepét is.  

A „nyelvkérdéssel” kapcsolatos nézőpont azonos individuum esetében való 

megváltozásának vagyunk tanúi, ami az egyén helyzetében beálló változás 

következményeként fogható fel.447 Az ország többnyelvűségének tapasztalata kapcsolódik 

össze ebben az új szemléletben a magyarság és a magyar literatura szeretetével, amely 

független a nyelvi és vallási hovatartozástól összefüggésben a kommunikáció szerepének 

felismerésével és a toleranciával.  

Mit ért pontosan Kis János a több magyarság és a magyarság szeretete alatt, melyekhez 

hozzákapcsolható a magyar literatura szeretete is? Másképpen megfogalmazva, milyen 

                                                
443 KIS János 1845, 78−79. 
444 KIS János 1845, 73−74. 
445 KIS János 1845, 79. 
446 KIS János 1845,  89−90. 
Megjegyzés: Ezt az „uralkodó állapotot” tanúsítják Kazinczy 1789 körül, Aranka Györgynek írt sokat idézett 
sorai is: „A’ Lutheránus pedig arra van kárhoztatva hogy Magyarúl meg ne tanúlhasson. Én ennek forrását az 
Oskolákban találom. A’ Kálvinista Universalis Nyelve a’ Magyar; a’ Pápistáé a’ Culináris Deákság; a’ 
Lutheránusé a Tóth és a Német.” − Kazlev, I, 221, 396. Kazinczy – Aranka Györgynek, Kassán 10. Jul. 1789. 
447 V.Ö., K. HORVÁTH Zsolt, A minden embernek kijutó különösség. Életrajzi konfigurációk a microstoria 
világában = Helikon, 2002, 3, 329. 
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szemléletet képvisel a frissen végzett soproni diák? Assmann-i448 értelemben az egyéni 

emlékezet kiépülését is a különböző társadalmi csoportokba való beleszövődése működteti. 

Úgy is feltehetjük tehát a kérdést, hogy Kis János milyen kommunikációs folyamatokban 

való részvételének hatása érhető itt tetten? Az alkalmazott elméletet követve meg kell 

vizsgáljuk a felidézett emlékek térbeli és időbeli kötődését. Mind az első idegenség-

tapasztalatot kifejező epizód, melynek Kis János leendő soproni diákként az átélője, mind 

pedig az albizálás lehetősége, mellyel mint soproni tanulmányait befejezett diák él, 

egyértelműen „soproni oskoláztatására” hívja fel a figyelmet. Idő tekintetében pedig, a 

szövegre figyelve, a soproni líceum egy új tanárának, Schwartner Mártonnak449, az 

érkezése kap kiemelt szerepet az eseménysorban. Schwartner jelentőségére, amely Kis 

János szerint még az iskola egykori fénykorában tevékenykedő rektor Ribini450 Jánosénál 

is nagyobb, distinktív allegorikus megfogalmazás hívja fel a figyelmet: „Schwartner, mind 

szeretetemet, mind tisztele[te]met, mind hálámat még nagyobb, sőt olly nagy mértékben 

megnyerte, ’s mint még most is hiszem meg is érdemlette, millyennél nagyobban sem 

előbb sem utóbb egy tanítóm sem. Ő a’ soproni tudományos égen rendkivüli csillagzat 

gyanánt tünék fel ’s oly fényt terjeszte reá, millyen rajta előbb még soha sem tündöklött, 

még akkor sem, mikor Ribinyi az elsőrendbeli evang. családok’ fijait Sopronba vonta.”451 

Ez utóbbi alátámasztására a visszaemlékező lábjegyzetben tájékoztat Ribini Jánosról, aki 

az 1700-as évek közepe táján soproni professzor és rektor korában, 1751-ben egy 

„munkácskát adott ki” Oratio de cultura linguage hungaricae, Sopronii 1751. címmel [A 

továbbiakban Oratio – T. K.], amelyet néhány tanítványának ajánlott, kiknek nevét fel is 

sorolta, példázva, hogy valamennyi „elsőrendbeli” evangélikus családból származott. 

                                                
448 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, 
Bp., Atlantisz, 2004, 37−38. 
449 KIS János 1845,  44. 
Megjegyzés: 
Schwartner Mártont Schédius Lajos, a későbbi esztéta, pesti egyetemi tanár és egyházfelügyelő is az egyik 
meghatározó hatású soproni tudós-tanárnak tartotta. (BALOGH Piroska, Ars scientiae. Közelítések Schedius 
Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2007 (Csokonai 
könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarum) ), 101.) 
Schwartnerről Schedius kapcsán bővebben l. BALOGH Piroska, Ars …, 101−102.  
Tanítványai iránta érzet szeretetéről tanúskodik Schedius 1787 novemberében 24 strófás hozzá írt ódája (A 
soproni líceum, szerk., GYŐRFFY Sándor, HUNYADI Zoltán, Bp., Tankönyvkiadó, 1986, 61.), valamint a 
távozására Asbóth János, egyik tanítványa, később Festetics György Georgikonjának későbbi igazgatója által 
írt elégiája. ( L.: A Schwartnerről részletesebb életrajzot is közlő cikket: MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta, 
Schwartner Márton soproni kapcsolatai, Soproni Szemle, 1972, XXVI, 3, 246−253. 
450 Ribini neve többféle írásmódban is előfordul. Kis Jánosnál mint látható, és a Tudományos Gyűjteményben 
Ribinyi ( „Ribinyi János, Posonyi Evang. Lelki Pásztor, […],”=Nyitra Vármegyei Irókról, Tudományos 
Gyűjtemény, 1819. III, 53.), a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) kiadta Oratiojának 
fordítását, amelyben neve Ribiny alakban szerepel.  
451 KIS János 1845,  43−44. 
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További részleteket a beszéddel és a megnevezett tanítványokkal kapcsolatban nem közöl 

a visszatekintő, viszont a tájékozódáshoz támpontot kap a figyelmes olvasó: a 

későbbiekben Kis János munkáinak felsorolásában452 felfigyelhet ugyanis arra a cikkre, 

amelyet a Tudományos gyűjtemény 1830-iki kilencedik kötetében jelentetett meg az író, 

Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a magyar nyelv’ iránt címmel.  

Miért olyan lényeges Ribini munkássága, hogy körülbelül nyolvan év távlatában nemcsak 

emlékezik rá Kis János, hanem a Tudományos Gyűjteményben is „emlékeztet” rá, majd 

pedig közel tizenöt év múlva Emlékezéseiben is megemlíti?  

 

„Emlékeztetés Ribinyi Jánosra”453 

 

Kis János 1830-ban a Tudományos Gyűjteményben jelenteti meg az Emlékeztetés Ribinyi 

Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt című cikkét. 454 A cím 

figyelemfelkeltő: „Emlékeztetés ...”, és nem „Emlékezés455 …”[kiemelés – T. K.] Mire 

utalhat ez a címválasztás? Az „emlékeztetés” szó megszólít, felszólít, figyelmeztet, 

szemben az „emlékezés” szó fölelevenítő, valakit/valamit a felejtéstől megőrző 

jelentésével. Kis Jánosnak tehát határozott célja van azzal, hogy Ribini magyar nyelvvel 

kapcsolatos tevékenységére felhívja az olvasó figyelmét. Ennek érdekében sajátos 

stratégiát alkalmaz. Ennek módja figyelemreméltó, hiszen a szerző értelmezése, szándékai 

érvényesülnek benne. Emlékeztetni akar, ezért az életrajzot, munkásságot ismertető 

életírások szokásos szerkesztési menetének megfelelően az író először meg akarja nyerni 

                                                
452 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói 
pályáját tárgyazó emlékezések. Sopronban. 1846 (Özvegy Kulcsárné’ betüivel.), 129. 
453 Ribini János 1722, Krencs−1788, Pozsony. „Édesatyja a Gosztonyi családnak volt tót nyelvű jobbágya. 
hétéves korában elvesztette atyját, ekkor házról−házra járva, bibliai versek recitálásával tartotta fenn magát. 
Megismerkedett a Gosztonyi−család nevelőjével, s amikor ez két tanítványával a magyar nyelv gyakorlása 
céljából a nemeskéri iskolába ment, ő is velük tartott 1732-ben. Itt tanulta meg jól a magyar nyelvet s itt 
szerette meg annyira, hogy lelkesebben harcolt érte, mint sok született magyar.” – Bővebben: NÉMETH 

Sámuel, Ribini János 1722−1758.(!) a soproni ev. gimnázium rektora 1747−1758 = Soproni szemle, 1941, 
4. = ARCANUM DVD Könyvtár, SOPRONI SZEMLE 
454 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 103-110. 
455 Magyar értelmező kéziszótár, Bp., Akadémiai, 1985, szerint: Emlék – 1. az emlékezetben őrzött 
tudattartalom, 2. az emlékképek összessége, emlékezet, 3. emléktárgy, emlékmű, 4. A régi időkből 
fennmaradt, a (távoli) múltról tájékoztató dolog; Emlékezés – 1. Az a tevékenység, hogy vki emlékezik. A 
múltra való emlékezés. 2. Irodt. Nevezetes személlyel v. eseménnyel kapcs. élményeket fölelevenítő irodalmi 
alkotás, ill. műfaj; emlékeztet – 1. Vkinek emlékezetébe idéz vmit, figyelmezteti. 2. Hasonlóságánál fogva 
felidézi (vkiben) egy másik személy, dolog képzetét. […]. A korabeli szóhasználatra is figyelelve, lásd, A 
magyar nyelv szótára, kiad. CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, Pest, 1863.: emlékeztetés −  1. Valaminek 
eszünkbe juttatása. 2. Figyelmeztetés valamire.  



91 

 

az olvasó bizalmát, érdeklődését, ezért kiemeli, hogy hőse nagyjaink közé illik456, tehát 

emlékezetre méltó, igy a Tudományos Gyűjtemény tematikájának457 megfelelően a 

megelőző számokban közreadott emlékezések által megörökítettek458 sorába tartozó „derék 

Férjfiú”, aki már csak azért is megérdemli, hogy neve és munkásságának még kevésbé 

ismert része is fennmaradjon, mert alacsony származása dacára széleskörű tudásra tett 

szert, és ezt kiemelkedő módon hasznosította: „Mennél több akadályokkal küzdött valaki, 

míg az alacsony sors’ homályából a’ Tudósok’ rangjára emelkedhetett; mennél szélesebb 

és fundamentumosabb tudományra tett a’ sok akadályok között szert, ’s mennél jobban 

használta tudományát; annál inkább megérdemli, hogy neve ditséretes emlékezetben 

maradjon, ’s kevesebbé esmeretes munkái is megmentessenek a’ feledékenységtől. Az 

illyen Tudósok közé méltán lehet számlálni azt is, kiről itt egynéhány sorokkal 

emlékezem.”459 Kis János „emlékezik”, tehát megőríz a felejtéstől. Rövid életrajzi 

összefoglalóval folytatja mondanivalóját, amely a felfelé ívelő pályát domborítja ki, 

melynek egyik állomása a Sopron vármegyei Nemeskér, ahol Ribini jól elsajátította a 

magyar nyelvet: „Ribinyi János 1722dikben Januarius 22kén született Nyitra Vármegyének 

Krents460 nevű helységében nem messze Nagy-Tapolcsántól. Nemes Kérett Soprony 

Vármegyében a’ magyar nyelvben jó előmenetelt tévén, ’s a’ Selmeczi, Posonyi és 

Késmárki nagyobb oskolákban hazai tanulását elvégezvén, tudományának öregbítése 

végett 1744ben Jénába ment, a’ honnét 1747ben a’ Sopronyi Evangelicum Gymnasium 

első Professorának és Rectorának meghivattatott, ’s ezen hivatalt el is fogadta. 1758ban 

Lőcsei, ’s 1759ben Posonyi Prédikátorrá lett, hol 1788ban holt meg, mint a’ ministerium 

Seniora.”461 A dolgozat címével Emlékeztetés Ribinyi Jánosra,’s különösen annak 

                                                
456 Ennek már hagyománya van: KAZINCZY Ferenc, Magyarok’ emlékezete. B. Orczy Lőrincz. Generális ’s 
Abaúji Fő Ispány. - Hazai Tudósítások, 1806, I. XXXVII, 397-398., vagy Zay Ferentz élete – Hazai 
Tudósítások, 1807, II, IX. 67-70. − (Kazinczynak tulajdonítható), Révai Miklós érdemei - Hazai Tudósítások, 
1807, II, XXXIV, 281-283. − (Kazinczynak tulajdonítható). 
457 Minden szám borítójának belső oldalán olvasható ez a tematika: „E’ Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: I. Olly eredeti, rövid, ’s tudós Értekezések, mellyek […] Hazánkbéli és külföldi derék 
Férjfiaknak ’s Asszonyoknak élet’ leírásit magokban foglalják. […]”  
458 Például a debreceni református szuperintendens458 Piskárosi Szilágyi Sámuel életrajza, akiről Kazinczy 
mint „Literaturánk” eddig nem igen ismert hőséről ír, kiemelve annak nemesi származását, Hrabovszky 
György írása id. Deccard János Kristóf soproni evangélikus rektorról (Tudományos Gyűjtemény, 1820, X. 
kötet, 97-99.), aki nemcsak mint tanár kiemelkedő, de mint tudós is emlékezetre méltó munkákat hagyott 
hátra. Ribinivel szélesedik a tudóspálya horizontja, ahol egyaránt működhet a tudóssá vált nemes, városi 
polgár-rektor és az „alacsony sors’ homályából” származó.  
459 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 103. 
460 Krencs, (Krncza), Nyitra megyei tót falu. − Magyarország geográphiai szótára, mellyben minden város, 
falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik, kiad. FÉNYES Elek, Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma 
Vazulnál, I−II.  
461 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
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érdemére a’ magyar nyelv eránt összevetve sokatmondó a „jól elsajátította a magyar 

nyelvet” szövegrész. Olyan emberről van tehát szó, akinek tanulnia kellett a magyar 

nyelvet. Nem csoda, hiszen Krentsen született, amely „tót”462 falu. De ez csak a mai olvasó 

számára tűnik lényegesnek, mert a magyar nyelv tanulása csak egy állomás Ribini 

tudományos pályáján, legalábbis a rövid életrajz így láttatja.463 Ribinyi munkáinak 

megemlítése sem marad el, de csak igen röviden, mert Kis János a „bizalom megnyerése” 

után azonnal a lényegre tér, csak egy műre „kíván emlékezni”, az Oratiora: „Fő munkája 

illyen czim alatt jelent meg: Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungariae 

Pars I. a Ferdinando I. usque ad Leopoldum I. Pars II. a Leopoldo I. usque ad Carolum VI. 

s. I. (Posonii) 1786-1789. in 8vo. Az első darab 515, a’ második 608 lapokat tészen. Erről 

nem szándékozom szóllani; mert felteszem, hogy mint a’ maga nemében classikust 

mindenek esmérik, a’ kiket az efféle tárgy illet. Több apró irásait is hallgatással 

elmellőzőm, mellyek nagy részént prédikátziókból álanak. Csak azon beszédéről kívánok 

emlékezni, mellyel Sopronyi Professor korában halgatóinak a’ magyar nyelvet szivekre 

kötötte, ’s mellyet ugyan Sopronyban illyen Czim alatt adott ki: Oratio de cultura Linguae 

Hungaricae. Sopronii 1751. in 4. pag. 21.”464 Miért olyan lényeges ez a beszéd? A 

gondolatmenetből kikövetkeztethetően azért, benn ebben rejlik, amire emlékeztetni akar. 

Körültekintően alapozza meg tehát mondanivalóját, nemcsak az olvasó bizalmát nyeri 

meg, nemcsak az Oratio írójának állít emléket, hanem az Oratiot is részletesen ismerteti, 

ez abból is kitűnik, hogy a beszéd nyomtatott változatához fűzött ajánlást is közli Kis 

János, amelyet már az Emlékezések első közleményében is leírt, Ribini nevének 

említésekor, a hozzáfűzött465 lábjegyzetben: „A munkátska Báró Hellenbach György, 

Radvánszky Ferentz, Jeszenák István és János, Tóth Prónai Prónay László, Nándori Bene 

Ádám és Pál, Szandai, Sréter Pál, Karcsay Antal Lajos466, Mikoviny Tamás Lajos, 

                                                                                                                                              

Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 103. 
462 L.: 63. lábjegyzet. 
463 Ribini Hungarus-tudatú rektorként a „hazai” nyelvnek tekintett magyar nyelv felemelése érdekében való 
tevékenykedése jelzés érték, példája azoknak a nemzetiséghez tartozó tudósoknak, akikben valós hajlam élt a 
magyar nyelv közös nyelvként való elfogadására. V.Ő.,TARNAI Andor, Extra Hungariam non est vita … (Egy 
szállóige történetéhez), Bp., Akadémiai,1969 (Modern Filológiai Füzetek); SZAJBÉLY Mihály, „Idzadnak a 
magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől 
Csokonai haláláig, Bp., Akadémiai, 2001 (Irodalomtudomány és Kritika) 
464 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104. 
465 KIS János 1845, 44, *) jelű lábjegyzet. 
Megjegyzés: Csak az Emlékeztetésben szerepel az Oratio kinyomtatott változatának mérete – in 4. pag. 21., 
ami valószínűleg hitelesítésként szolgál ahhoz, hogy Kis János valóban látta azt. 
466 KIS János 1845,  44, *) jelű lábjegyzetben Karcsay Antal. 



93 

 

Toperczer János, Koltai Vidos Sigmond és Vándor467, Tóth Prónai Prónay Pál, 

Korponay468 László, és Pajor Miklós tanitványainak vagyon ajánlva.”469 Az 

Emlékezésekben470 a nyomaték kedvéért az említett lábjegyzetben az emlékező még azt is 

leírta, hogy az ajánlásból kitűnik, hogy milyen sok helyről küldték az akkori „jelesebb” ( a 

főszövegben, amelyhez a lábjegyzet tartozik: „elsőrendbeli” – l. 44.o.) evangélikus 

családok a soproni iskolába fiaikat: „Ebből [mármint a nevekből – T.K.] kitetszik, hogy az 

evangélikusok akkori jelesebb családinak fijai több tájékokról Sopronba jöttek tanulni.”471 

Mit ért Kis János a „jelesebb” vagy „elsőrendű” evangélikus családok megnevezés alatt, 

azaz kiknek szól Ribini Oratioja? A visszatekintő érvelésére figyelve megkíséreltem a 

nevekből kifejthető választ megtalálni. A megnevezett tanítványok többsége rangos 

evangélikus nemesi családból származott. Közülük felvidéki birtokosok a 

Radvánszkyak472, a Hellenbachok473, a Jeszenák474, Nándori Bene475 és Korponay476 

                                                
467 Valószínűleg elírás, az Emlékezések idézett lábjegyzetében (KIS János 1845,  44, *)  jelű lábjegyzet) 
feltüntetett név: Koltai Vidos Zsigmond és Sándor. 
468 Az idézett lábjegyzetben (KIS János 1845,  44, *)  jelű lábjegyzet): Korponay László helyett Kapornay 
László név áll. 
469 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104. 
470 KIS János 1845,  44. 
471 KIS János 1845,  44, *) jelű lábjegyzet. 
472 Két Radvánszky is volt ev. egyházkerületi felügyelő a XVII, század második harmadában a felvidéki 
Bányai Egyházkerületben, Radvánszky János, 1735−1738, és Radvánszky György, 1738−1760. (L.: 
ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., A Magyarországi Református Egyház 
Zsinati Irodájának sajtóosztálya, 1977.) A (Radványi és Sajókazai) Radvánszky család egyike Zólyom 
vármegye legrégibb nemesi családainak.= REISZIG Ede dr., Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád 
vármegye. Nógrád vármegye nemes családai. Nemes családok. Radvánszky. (ARCANUM DVD Könyvtár 
III. Történelem) 
473 II. Rákóczi Ferenc bizalmas embereinek egyike volt az evangélikus főnemes Báró Hellenbach János 
Gottfried (http://church.lutheran.hu/godollo/archivum/dolgozatok/ergyhaztorteneti_vazlatok_99_10_14.htm) 
Az evangélikusok világi vezetői közé tartozott a XVIII. század elején a selmecbányai báró Hellenbach János. 
(D. PAYR Sándor, Az Ágostai Hitvallás története Magyarországban, 
http://www.freeweb.hu/iratok/egyhtori/luther/melancht/AGTAN5.HTM  
III. Károly alatt evangélikus főnemesként a Soproni és Pozsonyi Articulusok panaszait kivizsgáló 
Comissionak tagja (Magyar Ország Históriája mellyben a’ felséges Ausztriai Ház örökös uralkodása 
foglaltatik Buda vára visszavételétől a’ mostani időkig. 1686 — 1833. Készítette Buday É’saiás. III. kötet. 
Harmadik kiadás. Pesten, 1833. Trattner’ és Károlyi’ tulajdona.) 
474 Annyit sikerült a név alapján megtudni, hogy 1746-tól a Zemplén vármegyei Bodrogzsadány egyes részei 
Jeszenák Pál kezére kerülnek, tehát a családnak van felvidéki birtoka. Lásd, VENDE Aladár, Magyarország 
vármegyéi és városai. Zemplén vármegye. Zemplén vármegye községei. Bodrogzsadány. (ARCANUM DVD 
Könyvtár III. Történelem). Egyébként a XVIII. század második harmadában két Jeszenák is volt 
egyházkerületi felügyelő a felvidéki Dunáninneni Egyházkerületben: Jeszenák Pál, 1762-ig, Jeszenák István, 
1782-ig. (L.: ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., A Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Irodájának sajtóosztálya, 1977.) Jeszenák János, valószínűleg a volt Ribini 
tanítvány, 1776-ban 30000 Ft összegű alapítványt tett a Dunán inneni és a Dunántúli egyházkerületben. ( 
V.Ö., NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 273. 
475 A (Nándori) Bene birtokos nemesi család több tagja viselt alispáni és szolgabírói tisztséget Nógrád 
vármegyében.= REISZIG Ede dr., Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Nógrád vármegye 
nemes családai. Nemes családok. Bene. (ARCANUM DVD Könyvtár III. Történelem) 
476 Az Emlékezésekből idézett lábjegyzetben (KIS János 1845,  44, *)  jelű lábjegyzet): Korponay László 
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család, a Prónayak477, a Szandai Sréter478 család. Vasmegyei nemesek közé tartozott a 

Koltai Vidos479 és a Karcsay (feltételezhetően, a korabeli helyesírási viszonyokat tükrözve: 

Kartsay)480 család és a Pajorok481. A Mikovinyi482 és a Toperczer483 familiák pedig 

felvidéki evangélikus polgárcsaládok rangos hivatalokat betöltő tagokkal. Ribini idejében 

tehát főképp olyan előkelő nemesi családok fiai tanultak Sopronban, akik közül többeket 

egyházkerületi felügyelőnek választottak, mint a Radvánszkyak, Jeszenák család, 

Prónayak. Az egyházkerületi felügyelőség pedig a főurak korábbi patrónus szerepéből 

alakult ki, ezért később is főképp tekintélyes főurakat választottak, mert az államhatalom 

csak velük tárgyalt a protestáns egyházak ügyeiről.484 Kis János tehát az Emlékezésekben 

                                                                                                                                              

helyett Kapornay László név áll. valószínűleg elírás, ezt támasztja alá, hogy a Ribini-beszéddel foglalkozó 
kutató, a líceum egykori igazgatója, Németh Sámuel is Korponay Lászlóként nevezi meg az ajánlásban 
szereplő Ribini tanítványt. (NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, 
Sopron, 2007, 97.). Korponay Szepes vármegyéből származó nemesi család, idővel átszármazott Hont 
vármegyébe is.= ifj. REISZIG Ede dr., Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya 
sz. kir. város. Hont vármegye nemes családjai. Családok. Korponay. (ARCANUM DVD Könyvtár III. 
Történelem) 
477 Prónay László (tótprónai és blatniczai báró) (1735−1808), II. József uralkodása alatt cs. kir. valóságos 
belső titkos tanácsos, Turóc vármegye valóságos főispánja, Zólyom, Hont, Liptó, Gömör és Árva megyék 
administratora és kir. biztosa. II. József halála után Csanád vármegye főispánja. A magyar nyelv és irodalom 
buzgó pártfogója, az 1790−91. országgyűlésen sokat tett a magyar nyelv hivatalossá tétele mellett. 
Kazinczyval levelezett, temetésén Kis János tartott felette halotti prédikációt.=SZINNYEI József, Magyar írók 
élete és munkái, XI., Budapest, 1906, 187−189. 
478 A 18. század első felétől a Nógrád vármegyei Szanda község birtokosai.= REISZIG Ede dr., Magyarország 
vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Nógrád vármegye községei, Szanda, kieg. VENDE Aladár. 
(ARCANUM DVD Könyvtár III. Történelem) 
479 A (Koltai) Vidos ősrégi Vas vármegyei nemesi család, tagjai közül többen viseltek közhivatalt s vettek 
részt a nemesi insurrectiókban. = ifj.REISZIG Ede dr., Magyarország vármegyéi és városai. Vas vármegye. 
Vasvármegye nemes családai. Nemes családok. Vidos. (ARCANUM DVD Könyvtár III. Történelem) 
480 Lásd: NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 200. 
481 „A Pajor család 1582. február 28-án Rudolf királytól Alsó- és Felső-Eörre adományt nyert.” = ifj.REISZIG 
Ede dr., Magyarország vármegyéi és városai. Vas vármegye. Vasvármegye nemes családai. Felső- és Alsó-
Eör családai.( ARCANUM DVD Könyvtár III. Történelem) A Pajor család nemességéről bővebben l.: 
SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, 1999, 326−329. 
482 „A 17. század elejétől valamennyi Mikovinyi felvidéki városokban lakott és töltött be hivatalokat.” 
(ZOMBORI István, Bél Mátyás és a Notitia Hugariae. A felvidéki evangélikus értelmiség, Mőra Ferenc 
Múzeum Évkönyve, 1980/81, 2, 116.) A család legnevezetesebb tagja Mikoviny Sámuel, mérnök, szül. 1700-
ban Abelován (Nógrádm.), hol atyja nemes származású ág. ev. lelkész volt; 1723. a téli félévben iratkozott be 
a jenai egyetemre s udvari építész, majd a berlini akadémia tagja, végre magyar kir. építész, császári udvari 
tanácsos lett. Horányi szerint Selmeczbányán, Budán, Pozsonyban hydraulikus gépeket, más helyeken 
hidakat és utakat épített. 1749. ápr. 13. az ő tervei szerint kezdték építeni a budai királyi palotát. − SZINNYEI 
József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, 1900. 
483 Toperczer Sebestyén pl. szíjgyártó mester és Kézsmárk szenátora volt a XVIII. század elején. (Magyar 
életrajzi lexikon, Bp., Akadémiai, 1969.) Toperczer János,evang. gymnasiumi tanár, T. János városi tanácsos 
és jegyző (ki 1686. I. Leopoldtól czímeres nemes levelet kapott) és Katsier Zsuzsánna fia, szül. 1729. márcz. 
31. Lőcsén (Szepesm.); theologiai tanuló volt 1749-1752-ig Sopronban; 1752. a nyári félévben iratkozott be a 
jenai egyetemre; tanult Göttingában is bölcseletet. Hazájába visszatérve, 1856. a lőcsei ev. gymnasium 
tanárává és conrectorává választották és ezen állásában 1804-ig (48 évig) működött. Meghalt 1811. júl. 11. 
Olasziban. Fia, T. Sámuel tartott fölötte gyászbeszédet. (Nevét Topperczernek és Toppertzernek is írták). − 
SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, 1900. 
484 L.: ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., A Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodájának sajtóosztálya, 1977. 
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az Oratio ajánlásához fűzött megjegyzésében a „jelesebb” és „elsőrendbeli” családok alatt 

valószínűleg a befolyásos, művelt evangélikus nemesei, főnemesi és polgári családokat 

érti. A névsorból kitűnik, hogy többen voltak azok a hallgatók, akik az északi megyékből 

érkeztek, vagyis valóban „több tájékról” érkeztek, és még az is, hogy családjaik kuruc 

hagyományokhoz is kötődő evangélikusok.485 Ezért jelzés értékűnek vehető Kis Jánosnak 

ez az Emlékezésekbeli megjegyzése, Ribini beszéde evangélikus berkekben szélesebb 

körbe is eljuthatott. Margócsy István amellett, hogy az Oratio kapcsán méltatja Ribini 

„nagyszabású kiállását” figyelmeztet arra, hogy a beszéd hatóköre erősen korlátozott 

lehetett hiszen „[…]. Bár Ribiny személyét a korabeli lexikonok, (kivált Wallaszky) 

derekasan méltatták, a beszéd jelentősége számukra nem mutatkozott: Horányi csak 

megemlíti a nyomtatvány címét (HORÁNYI Elek, Memoria Hungarorum …, Bécs, 1775-

1777, III, 179,), Wallaszky pedig csak kiegészítéseket közöl Horányihoz, s a beszédet nem 

is említi. (WALLASZKY Pál, Conspestus reipublicae litterariae in Hungaria, Buda, 1808, 

300.).”486 Margócsy István Mezei Mártára hivatkozva azt is megemlíti, hogy Kazinczy a 

Magyar Régiségek és Ritkaságok II. kötetében ki akarta  az Oratiot , de szándékát nem 

sikerült megvalósítania, így a beszéd első irodalmi méltatását-emlékeztető jellegű 

felidézését Kis János végezte el.487 A soproni líceum történetével foglalkozó kutató viszont 

így ír: „Abban, hogy [Sopron – T. K.] eredetileg német-latin iskolája utóbb veretesen 

magyar líceummá izmosodott, döntő szerepe volt a magyar nyelvért lelkesedő Ribininek, 

különösképpen is az említett „Oratio de cultura linguage Hungaricae” címen elmondott 

szónoklatnak. Tőle halljuk először, hogy a magyar nyelv a miénk, a sajátunk, szép nyelv, s 

éppen ezért kötelességünk nyelvünk ápolása és fejlesztése.”488 Ez a következtetés 

pontosítható a líceum egykori igazgatója, Németh Sámuel kutatásaira támaszkodva, aki 

kifejti, hogy azt már Ribini rektor elődjei is, Fridelius, Deccard, Hajnóczi”489 is kiemelték, 

                                                
485 Lásd a nevekhez fűzött lábjegyzetekben foglaltakat. 
486 MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban = Tanulmányok a magyar 
nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 86. 
487 MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban = Tanulmányok a magyar 
nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 86. 
Megjegyzés: A Tudományos Gyűjtemény 1819. III. kötetében a Nyitra vármegyében született írókat és 
munkáikat felsoroló ismertetésben az 53. oldalon olvashatjuk Ribini nevét és munkáit is: „Ribinyi János. 
Posonyi Evang, Lelki Pásztor.” és a felsorolt munkák között, amelyek latin és német nyelvűek, szerepel az 
Oratio is, ami már csak azért is érdekes, hiszen 11 évvel előbb, az evangélikus Wallaszky Pál által 1808-ban 
kiadott bővített Conspestusban sem szerepel még az Oratio.  
488 A soproni líceum, szerk. GYŐRFFY Sándor, HUNYADI Zoltán, Bp., Tankönyvkiadó, 1986, 47. 
489 NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 97. 
Megjegyzés: A XVII. században két evangélikus iskolája volt Sopronnak, a régi 1557-ben alapított ún. latin 
iskola, és az 1657-ben (1658 !) (NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, 
Sopron, 2007, 38; (44.) a magyar iskola alapítási évének datálása nem egyértelmű) létesült magyar iskola.  



96 

 

hogy a magyar nyelvet tanulni jó, hasznos dolog, de Ribini „hangoztatja először 

iskolánkban a magyar nyelv iránt tartozó kötelességünket nem értelmi, hanem érzelmi 

alapon.” Volt tehát hatása a beszédnek, legalábbis a soproni lícem történetével foglalkozó 

visszatekintők tanúsága szerint. Kis János is mint az Emlékeztetés bevezetője mutatja 

nagyra értékeli Ribinit: „megérdemli, hogy neve és munkásságának még kevésbé ismert 

része is fennmaradjon, mert alacsony származása dacára széleskörű tudásra tett szert, és ezt 

kiemelkedő módon hasznosította.” Mivel csak az Oratioval akar foglalkozni 

tanulmányában így ez a kijelentés erre is vonatkoztatható, tehát Ribini beszéde olyan érték, 

mely nem évül el, tehát érdemes megismerni, és rá emlékeztetni. Miért? Mire akar 

figyelmeztetni az író?  

Kis János tehát „emlékezni kíván” Ribini szónoklatára, mégpedig úgy, hogy elemzi, tehát 

nem újraközli a szöveget. Elemzésével segíti a beszéd megismerését, és lehetőséget teremt 

az emlékeztetésre. Az Oratiot Ribinit követve három részre490 bontja, megadva a részek 

témáját: „Az első rész a magyar nyelv jelességéről szóll, (!) a’ másodikban az mutattatik 

meg, hogy a’ magyaroknak kötelességek nyelveket kimivelni, a’ harmadikban pedig 

millyen eszközök által kelljen azt kimivelni.”491 Az egyes beszédrészek bemutatásánál az 

„emlékező” megszólaltatja az emlékezés alanyát, vagyis tolmácsolja szavait. Ebben érhető 

tetten a címbe rejtett szándék: Ribinyi „megszólal”, és ezáltal újra „megszólít”.  

                                                                                                                                              

1674-ben királyi rendeletre megszűnt a két iskola. (UO., 44.) 1682-ben indíthatták újra az iskolai életet, de 
csak a latin iskolában. Gamauf Gottlieb soproni lelkész történeti műve szerint (Oedenburger 
Kirchengeschichte), a soproni magyarok megfelelő utánpótlás hiányában elnémetesedtek. Az új iskolának 
többféle nevet adnak, a megnevezései között szerepel a magyar iskola név is: „scholae latinae, gymnasium, 
sopronyi keresztény iskolák, schola evangelica Semproniensis, lateinische Schulen, ungarische Schulen, 
líceum”. (UO., 44.) Röschel János soproni születésű, a soproni iskolában tanult későbbi wittenbergi egyetemi 
tanár ajánlatára a tanításban a magyar nyelvet is használták, akkor, amikor például a pápai református 
kollégiumban tiltották a magyar beszédet. (UO., 47, 130.) A soproni iskolában mindig érvényes volt a 
szabály, melyet Hajnóczy Dániel így fogalmazott meg: „Linguage Hungaricae studium more antiquitus 
recepto urgeatur et continuetur.” (A magyar nyelv tanulmányozása ősi szokás szerint folytattassék, és 
szorgalmasan műveltessék.); valamint „[…]. A magyar nyelvet minden osztályban tanítani kell, nehogy 
ugyanazon hazának fiai ebben tudatlanok maradjanak, vagy különösen a soproni szülők gyermekei arra 
kényszerüljenek, hogy nagy idő- és pénzfecsérléssel agyar falvakba vigyék gyermeiket.” (UO., 130.); Russ 
Kristóf kiegészíti Hajnóczynak ezt a megjegyzését: „Linguage Hungaricae usus in omnibus omnino classibus 
commendatur, út scholae nostrae, id est ungarische Schule et nomen et omen habeant.” (A magyar nyelv 
használatát minden osztályban mindenképpen ajánljuk, úgyhogy a mi iskolánk a nevéhez: ungarische Schule 
(!) [németül mondva (!) –T. K.], mindenképpen méltó legyen.) (UO., 130.) Deccard szerint is azért kell a 
magyar nyelvet művelni, mert erre a tanulókat itt kell megtanítani. (…qui linqua Hungarica instruendi hic 
sunt pueri.) (UO., 130.)  
490 „[…] vegyük szemügyre először a magyar nyelv kiválóságát, majd az ennek minél ékesebbé tételével 
kapcsolatos, minket illető kötelességről, végül a kitűzött cél elérésének módszereiről szóljunk.” (RIBINY 
János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József betüivel, bev. 
GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 
9−10.) 
491 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104.  
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Az első egység magyar „jelességeiről”492 mondottak egy részét Kis János 

összefoglalásában olvashatjuk. E szerint Ribini „nem meri”493 a magyar nyelvet a „Görög 

és régi Romaival”494 összehasonlítani, de ami megvan az olasz, francia, német nyelvben, 

azzal a magyar is „nagymértékben biró”495. A nyelv „jelességivel” kapcsolatban Ribinit is 

megszólaltatja az író magyarra fordítva azavait: „Mi szükség azt a’ nyelvet ditsérve 

magasztalni, melly természeti szépségével eléggé tündöklik? ki az a’ magyarul jól tudó, ki 

annak ékessége és szépsége felől kételkedhetnék? […] kinek szivét nem járná által azon 

édesség, mellyet bámulásra méltó hathatósággal egyesülve benne mindnyájan csudálunk? 

[…] Sokkal több van még, a’mi engem a’ hazai nyelv csudálására ragad […] a’ szóllásnak 

akár alatsonyabb, akár középszerű, akár felséges neme szükséges, akár szeretetet, 

gyűlölséget, örömöt, szomoruságot, haragot, reményt vagy félelmet kell kifejezni, igen 

helyesen kilehet mind azt magyarul tenni.”496  

A leghatásosabb érvelést a második részben figyelhetjük meg, abból kiindulva, „hogy 

hazánkfiai közül szép nemzeti nyelvünket sokan megvetik. Azután előre bocsátván azt, 

hogy a’ Deák nyelv tudása ugyan a’ magyarnak szükséges, minthogy mind a’ hazai 

törvények azon vagynak írva, mind a’ Királyi-rendelések azon közöltetnek, azt jegyzi meg, 

hogy eleink midőn az ő idejekbeli szokás szerint a’ törvényeket római nyelven írták, mint 

a’ melyen azokat más nemzetek is megérthették, ’s más nemzetek is akkor írni szoktak, a’ 

magok nyelvének ártani épen nem akartak ugyan, mindazáltal azt, úgy amint kellett volna 

annál kevesebbé mivelhették ki, mivel szünet nélkül tartó háboruktul voltak elfoglalva. 

Ebből azt következteti, hogy nekünk, kik tsendesebb időben élünk ’s kiknek a’ 

tudományok tanulására több alkalmunk van szent kötelességünk a’ magyar nyelv eránt azt 

tennünk, a’ mit eleink nem tehettek, ’s nem tettek. […] Tartoztok ezzel a’ hazának  […], 

                                                
492 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104.  
493 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104.  
Megjegyzés: Ribini nemcsak a magyar nyelvre érti ezt, hanem, ha burkoltan is, valamennyi európai nyelvre: 
„Ki érte utol valaha is tekintélyedet a szónoklásban isteni Demoszthenész? Ki ért fel szónoki tehetségeddel, 
és képességeddel, ékesszóló Tullius? A ti munkátok, a ti törekvéstek a ti szorgalmatok – ékesszólás 
legeslegragyogóbb fényességei −  művelte ki ezeket a nyelveket, s emelte arra a rangra, amelytől az összes 
többi csak messze távolságra következik.” (RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 
1751. január elsején, Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi 
Diákszövetség, Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 12.) (Erről viszont Kis János nem tesz említést.) 
494 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104.  
495 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 104.  
496 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 105.  
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mellynek tellyes jussa van tőletek ezt kivánni, ’s melly ti néktek azt mondja, hogy a’ régi 

ősöktől nyert nyelvet elmellőzni nemes lelket alacsonyító méltántalanság; a’ külföldieket 

tsudálván a’ hazaiakat megvetni, illetlenség és saját nyelveket’ természeti szépségét által 

nem látni tudatlanság. Tekintsetek ama régi Görögökre és Rómaiakra, ’s lássátok, melly 

szorgalmasak voltak nyelvek’ kimivelésében. Ezeknek szorgalmát kell követnetek vagy ha 

ezen régi példák erőtlenek, a’ mai Francziákat, Olaszokat, és szomszéd Németeket 

tartsátok szemeitek előtt, hogy megértsétek, mi legyen e’ részben kötelességtek. Midőn a’ 

haza hozzátok így szól: bizonnyára, ha még magyar vér van bennetek, ha a magyar nevet 

tsak valamennyire is szeretitek, lehetetlen azon kötelességteket elmulatnotok ’s a’ hazának 

illy méltó kivánságát nem tellyesítnetek.”497 Tarnai Andor 1965-ben a hatkötetes 

irodalomtörténet (Spenót) 2. kötetében a nemesi rokokó egyik új vonására hívja fel a 

figyelmet, a sajátos többnyelvűség és ezen belül a magyar nyelv fokozott megbecsülésére, 

megállapítva, hogy ez az öntudatosan, „de társadalmilag erősen körülhatárolt, rendi 

szemléletű magyarelvűség magában foglalta a választékos stílus igényét. Ezzel 

kapcsolatban Ribini Oratiójára is utal: „Ribinyi János (1722-1788) soproni rektor már 

1751-ben nemesi tanítványai figyelmébe ajánlotta, hogya külföld példájára s a nemzet 

dicsőségére a „haza nyelvének” finomításán fáradozzanak, amelyben az olasz, a francia és 

a német nyelv ékességei egyaránt megtalálhatók (Oratio pro (!) cultura linguage 

Hungaricae)”498. […] Ez az öntudatosan vallott, de társadalmilag erősen körülhatárolt, 

rendi szemléletű magyarnyelvűség magában foglalja a választékos stílus igényét. „Ribinyi 

János szerint szégyenletes dolog, ha valaki nem tud szép „elegáns” magyarsággal 

beszélni.”499 Bíró Ferenc is erre a részre fókuszál: „[Ribinyi az – T. K.], aki már 1751-ben 

latin nyelvű szózatot (Oratio pro (!) cultura linguage Hungaricae) intéz nemesi 

tanítványaihoz s megszólaltatja azoknak az érveknek egy részét, amelyek annyiszor 

ismétlődnek majd még e század folyamán: az ifjaknak a magyar nyelv érdekében a nemzet 

dicsőségéért, a külföld példái nyomán kell fáradozniuk.”500 Hasonlóan nyilatkozik erről a 

részről Margócsy István is, miután bemutatja a magyar nyelv iskolai elhanyagolását 

fájlalók sorát, akik kiemelik a magyar nyelv művelésének fontosságát, terjedésének 

előmozdítását, megállapítva: „S ennek a sornak betetőzéseként […] [hangzik el – T. K.] 

                                                
497 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 106. 
498 TARNAI Andor, Az udvari és nemesi rokokó kultúra=A magyar irodalom története II,  szerk.: KLANICZAY 

Tibor, Bp., Akadémiai, 512. 
499 TARNAI Andor, Az udvari és nemesi rokokó kultúra=A magyar irodalom története II,  szerk.: KLANICZAY 

Tibor, Bp., Akadémiai, 512. 
500 BÍRÓ Ferenc, A magyar felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1998, 23. 
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Ribinyi hatalmas beszéde 1751-ben, mely a magyar nyelv kiválóságát hatalmas retorikával 

[…] [bizonyítja – T. K.],  s felszólítja hallgatóságát (azaz az iskola diáktársadalmát, [nem 

utal a hallgatóság társadalmi helyére – T. K.]), hogy a magyar nyelv kiművelésére a 

továbbiakban kivételes gondot fordítson.” 501  

A magyar nyelv „kimivelését” elősegítő módszereket taglaló harmadik rész 

tolmácsolásában Kis János először magyarul összefoglalja Ribinyi javaslatait: „A’ magyar 

nyelv’ kimívelését elősegítő fő eszköz gyanánt az ifjakra nézve a’ Magyar könyvek 

szorgalmas olvasását ’s az irásbeli gyakorlásokat ’s fordításokat ajánlja, […]”. „A magyar 

tudósoktól” pedig azt „óhajtja”, hogy „ollyan könyveket adnának ki nyelveken, mellyeket 

mind a’ tartalom mind az előadás ajánlana”. Majd latinul is közreadja Ribinyi beszédének 

egy részét, „hogy deákságáról az olvasók is itélhessenek”. Ez a megkülönböztetés Kis 

János figyelemfelkeltő stratégiájának leghatásosabb eleme, mert itt már nem „tolmácsol” 

az író, hanem lehetővé teszi, hogy Ribini „megszólalva emlékeztessen”. Ez a rész 

tartalmazza ugyanis Ribinyi leghatásosabb javaslatait a magyar nyelv kiművelésének 

programjára, melyet Kis János nem fordít le, hanem a latin szöveget eredetiben közli, 

mintegy lehetővé téve, hogy a felidézett szavak segítségével Ribini szóljon hallgatóihoz, 

„emlékeztesse” őket, a hitelesség kedvéért még az idézett szöveg közé szúrja az egyenes 

beszéd hatását erősítő „így szól” szerkezetet. Itt érhető tetten a címbe rejtett utalás értelme, 

Kis János Ribini útmutatását idézve arra akar emlékeztetni, hogy a szónoklat, a retorika a 

legfontosabb eszköze a nyelv kiművelésének: „Stylum optimum esse ac praestantissimum 

dicendi effectorem ac magistrum, így szól summus ille dicendi Magister, et importale 

Romani nominis decus M. Tullius recte judicavit, cujus judicio standum omnino nobis est, 

si quod ille in Latina perfecit admirabiliter, nos in Hungarica tolerabiliter praestare 

studemus.”502 (Legfőbb dolog a stílus, és ez a beszéd legkiválóbb alkotómestere – helyesen 

ítélte meg ezt a szónoklás legfőbb mestere és a római név halhatatlan dísze, M. Tullius, 

akinek ítélete mellett nekünk is ki kell tartanunk, ha mi is igyekszünk a magyarban 

türelmesen véghezvinni azt, amit ő a latinban már csodálatosan elvégzett.503) „Credite 

tanto artifici Auditores, in quo ego tam perfectum consummatae eloquentiae exemplar, 

videre mihi videor, ut non tantum ad praecepta ab eo sapientissime conscripta, sed ad 

                                                
501 MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban = Tanulmányok a magyar nyelv 
ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 85. 
502 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 107. 
503 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 20−21. 
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exemplum in primis ejus, omnem dicendi exercitationem instituendam esse arbitrer.”504 

(Higgyetek ennek a nagy mesternek, hallgatóim, akiben én a tökéletes szónoklás 

olyannyira hibátlan mintaképét látom, hogy nemcsak az általa igen bölcsen feljegyzett 

előírásokat. hanem elsősorban az ő példáját tartom minden beszéd gyakorlásában 

követendőnek.505) A régi tekintélyre hivatkozva arra is emlékeztet a cikkíró, hogy milyen 

fontos szerepe van a fordításoknak: „Multa ille ex Graeca in Latinam transtulit lingvam, 

plura, dicta jam a Graecis, novo ausu, Romanis illustravit literis, quo labore, dici non 

potest, quam sit de civibus suis, et de lingva patria bene meritus.”506 (Ő is sokat fordított 

görögből latinra, s több görögök által már megírt művet merész újítással római nyelven 

hozott napvilágra, mely fáradozásával elmondani sem lehet, mekkora szolgálatot tett 

polgártársainak és a haza nyelvének.)507 „Non solum enim ampliavit vocabulorum 

numerum, sed quod multo praestabilius est, tam aptum Orationis Latinae habitum effinxit, 

tam mirificam de omni re apposite dicendi vim consecutus est, tam scite rebus 

elocutionem, elocutioni numeros accomodavit: ut Graecos ipsos, quibus magistris usus est, 

paene superasse videatur.”508 (Mert nemcsak a kifejezések számát gyarapította, hanem – 

ami ennél sokkal elismerésre méltóbb – annyira alkalmassá tette a latin nyelv természetét, 

annyira követte minden dologban az illő beszéd csodálatos erejét, annyira okosan 

alkalmazta a tárgyhoz a beszédét, a beszédhez a szabályokat: hogy magukat a görögöket is, 

akiket pedig mestereinek vallott, csaknem fölülmúlta.509) „Itaque nobis quoque haec via 

terenda est, Auditores!”510 (Tehát nekünk is ezen az úton kell járnunk, hallgatóim!511 ) Mi 

ez az út? Erre is van válasza Ribininek, csak a legjobb, leghasznosabb műveket kell 

lefordítani: „In linguam nostram covertenda sunt Scripta eorum, qui de rebus, quae sunt in 
                                                
504 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 107. 
505 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21. 
506 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 107. 
507A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21. 
508 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 107−108. 
509 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21. 
510 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
511 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21. 
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usu, vitaque communi et acute cogitarunt, et comte eleganterque locuti sunt.512 (Le kell 

fordítani a nyelvünkre azoknak az írásait, akik a közhasznú dolgokról és a mindennapi 

életről egyrészt okosan gondolkodnak, másrészt választékosan és ízléssel beszélnek.)513 

„Vestiendi sunt habitu Hungarico Graeci, Germani, Galli, Angli, Itali non quidem omnes, 

id enim infiniti esset operis, utilitatis autem exiguae: sed ii, qui praestantissima illa 

facultate res humanas bene intuendi, et disserendi de iis apte convenienterque a benigniore 

natura exornati, inter ceteros mortales, velut stellae primae magnitudinis, emicant.”514 

(Magyar köntösbe kell öltöztetni a görögöket, németeket, franciákat, [angolokat – T.K.], 

olaszokat, de nem mindenkit, mert ez vég nélküli, s ráadásul csekély haszonnal járó munka 

lenne: hanem csak azokat (!) akik az emberi dolgok helyes megfigyelésének és az azokról 

való illő és alkalmas értekezésnek legkiválóbb képességeivel ékesíttettek fel a bőkezű 

természettől, s a többi halandók közül mind elsőrendű csillagok villannak elő.515 Az 

eredmény pedig nem marad el: „Cogitate Auditores! quantum nitoris, quantum elegantiae, 

quantum venustatis nobis omnibus inde accederet, si cultissimi isti homines, lingva nostra 

nobiscum colloqui et Hungaros seu docere, seu oblectare Hungarice possent”516 

(Gondoljátok meg Hallgatóim! Mennyi bájt, szépséget nyerne nyelvünk, ha a különböző 

nemzetiségek legműveltebbjei a mi nyelvünkön beszélnének velünk, s a magyarokat 

magyarul tanítanák és gyönyörködtetnék.) 517  

A klasszikus elv, a kópia, a minta, a haladottabb nemzetek követése Kazinczytól jól ismert 

megfogalmazását idézik fel ezek a gondolatok, amikor az originálok helyett a világ jeles 

alkotásainak magyarra történő fordítását tartotta időszerűnek.518 De arra az elképzelésre is 

                                                
512 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
513 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21. 
514 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
515 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 21−22. 
516 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
517 A magyar fordítás lelőhelye: A soproni líceum, szerk. GYŐRFFY Sándor  és HUNYADY Zoltán, Bp., 
Tankönyvkiadó, 1986, 48 
518 „A melly Országban még nem virágzik a Festés és Faragás, ott első kötelesség az, hogy réz metszetek és 
olajfestéses cópiák s Gipsz abguszok által ébresszük-fel az alvó geniet, A poétai munkákban ezeknek 
substitutjai a fordítások, mellyeken én azért kapok olly igen, minthogy minden Origináljaink, még a 
legjobbak is, nem érnek annyit, mint a középszerű, s nem rossz fordítások.” (Kazlev, III, 741, 304. Kazinczy 
– Cserey Farkasnak, Ér-Semlyén, Mart. 31d. 1805. 
A fordításokkal kapcsolatos Kazinczy-álláspontot l. pl.: BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború, Kazinczy 
Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010, 146−151. 
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utal, mely szerint az ember számára a világ összes ismerete a fordítás által mindenki 

számára elérhetővé tehető, feltéve, ha megfelelő kompetenciával bír. Ezt illusztrálja a 

gyűjtögető méh toposza : „AZ miképpen az méh, […] nem csak az ö Vrának kertiben szedi 

az hasznot, hanem még szinten idegen hatarokbanis megyen és édességel megh terhelt 

labockal tér megh czak hogy az ö gondviselöiének kedveskedhessen […]”519 Mézet csak a 

méh tud készíteni, de bárki elfogyaszthatja alapon gondolkodhattak. 

Kis János még azt is fontosnak tartja, hogy ismertesse Ribini beszédének azt a részét is, 

amelyben leírja „két, a magyarokat kissebbítő vádnak a megcáfolását.”520 Az egyik: „a’ 

Magyarok nem tudnak Deák nyelven ékesen írni.”521 „Erre Janus Pannonius Sambucus 

[Zsámboki – T. K.] János és Bél Mátyás hazánk’ fiainak több külföldi nagy Tudósok által 

is tsudált irásainak említtésével felel [Ribini – T. K.], ’s egyszersmind azt teszi hozzá, hogy 

magyarjaink inkább felesleg is szeretik, tanulják és gyakorolják a’ Deák nyelvet.522 Hogy 

ez mennyire igaz, Margócsy István hívja fel a figyelmet: „Mikor 1841-ben [majd száz 

évvel Ribini védőbeszéde után – T. K.] a Helytartótanács kérdést intéz az egyetemhez a 

magyar nyelv bevezetésének lehetőségei iránt, az összes professzorok közül egyedül 

Schedius Lajos áll ki egyértelműen a magyar mellett.” 523 Ez a helyzet 1844-re sem sokat 

változik: Amikor „az országgyűlés 1844: 2. törvénycikke az összes iskola oktatási 

nyelvévé a magyart teszi, az egyetemen mindezt csak némi haladékkal, s fokozatosan 

kívánja végrehajtani … Mikor a szépirodalom és a modern kulturális diskurzus nyelve a 

társadalomban már tökéletesen megmagyarosodott, mikor a sok évtizedes politikai 

csatározások nyomán a magyar nyelv az ország hivatalos nyelvévé kreáltatott, s minden 

nyilvános fórumon kötelezővé tétetett – a tudomány és az egyetemi oktatás csak 

                                                
519 SZEPSI CSOMBOR Márton, Europica varietas, Praefatio, Kassa, 1620. = 
http://mek.oszk.hu/05700/05731/html/index.htm  
520 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
Megjegyzés: Ribini nyomtatásra szánja beszédét, tehát számít arra, hogy olyanok is olvassák, akik esetleg 
nem fogadják megértéssel, ezért csak visszafogottan fogalmaz mondván, „nehogy a jeles, és honi nyelvúnket 
mindenképp megillető dicséretekkel a szomszéd népek gyűlöletét vonjam magamra, vagy nevemet az 
orcátlanság legkisebb foltjával is besározzam.” (Uo., 10.) vagy nevemet az orcátlanság legkisebb foltjával is 
besározzam.” (Uo., 10.) 
521 Reimmann, Morhof, Heineccius a vádlók - Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ 
magyar nyelv eránt, Kis János, Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
522 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108−109. 
523 MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban = Tanulmányok a magyar nyelv 
ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 75. 
Megjegyzés: Schedius ezzel kapcsolatos álláspontjáról bővebben lásd BALOGH Piroska, Ars scientiae. 
Közelítések Schedius Lajos tudományos pályájának dokumentumaihoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2007, 
163. 



103 

 

vonakodva tudja követni a kihívásokat.”524 Kis János viszont azzal, hogy latinul adja közre 

Ribini fenti sorait, újabb bizonyítékkal hárítja el a vádat, megörökítve Ribini ékes latin 

tudását, és egyben jelezve, hogy csak azok értik meg, akik kellő nyelvi kompetenciával 

rendelkeznek, vagyis aki nem tud latinul, az csak mások fordítása révén értheti meg.  

„A’ másik Vád mellyet „egy nevetlen Francia Író támasztott” [Kis János jegyzete szerint 

1742-ben, Amszterdamban kiadott műben, tehát a vádló feltehetően Ribini kortársa − T. 

K.] abban áll, hogy a’ magyarok minden kimiveltekhez illő ékességet gyülölnek, ’s minden 

idegent és minden külföldi tudós munkákat utálnak. Ezen vádot feleletre sem tartja 

méltónak, mint mellyet a’ mindennapi tapasztalás eléggé megtzáfol azt bizonyítván, hogy a 

magyarok mind életek módjában, mind a’ tudományokban nagyon néznek az illendőségre, 

’s a szép elméket, akármelly nemzetből valók legyenek is, szeretik, tisztelik és 

csudálják.”525 Érdemes idézni Ribini morális példaadást nyújtó szavait, melyekkel 

kinyilvánított szándékot Kis János így fogalmaz meg: „Ezen vádot feleletre sem tartja 

méltónak.” Ribini szavaival: „Szánom ezt az embert, hallgatóim, aki annyira féktelen, 

hogy le meri írni egy könyvbe azt, amit egyszerű tapasztalat alapján bárki könnyen 

megcáfolhat.”526 Nem gerjed haragra, hanem határozottan hárít. 

Reimmann és mások vádjait Tüskés Gábor szavaival magyarázhatjuk meg: „Az egyetemes 

művelődéstörténeti perspektívát a XVII. században fokozatosan felváltotta a nemzetek 

összehasonlítására épülő szemléletmód.”527 „A nemzeti kulturális hagyományok értékének 

bizonyítását, és védelmét célzó érvelési stratégia az összehasonlítás retorikai eszközeivel 

együtt a XVI. század elejétől nyomon követhető a német történeti munkákban, a nyelv és 

az irodalom egészen a XVIII. század végéig megkülönböztetett szerepet játszik a nemzetek 

versengésében.”528 Erre épít Lőkös Péter is: „A nemzetek rangkérdése, más nemzetek 

kulturális értékeinek kisebb-nagyobb fokú lebecsülése az újkori irodalomtörténetírás egyik 

fontos mozgatóeleme volt.”529 Reimmann és mások vádjaival kapcsolatban Dávidházi 

                                                
524 MARGÓCSY István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban = Tanulmányok a magyar nyelv 
ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 76. 
525 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 109. 
526 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 23. 
527 TÜSKÉS Gábor, Az irodalomtudomány és –kritika XVIII. századi történetéhez = Historia litteraria a XVIII. 
században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Bp., Universitas, 2006, 17. 
528 TÜSKÉS Gábor, Az irodalomtudomány és –kritika XVIII. századi történetéhez = Historia litteraria a XVIII. 
században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Bp., Universitas, 2006, 22. 
529 LŐKÖS Péter, Johann Seivert írói életrajzi lexikona. Nachrichten von Siebenbürgischen und ihren 
Schriften = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS 

Gábor, Bp., Universitas, 2006, 146.  
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Péter megállapítja, hogy a „lebecsülő véleményekkel” szembeni nemzeti önigazolás a 

XVIII. század folyamán nem magyar sajátság […] ekkor még a német, angol, francia és 

olasz szerzők versengve bizonygatják egymásnak, hogy saját kulturájuk nem alábbvaló; 

[…].”530  

A két vádra emlékezés átvezet a befejező részhez, melyben visszatér a dolgozat megőrzés-

emlékezés jellege: az író a korabeli szokás szerint röviden összefoglalja Ribini János 

gyermekeinek pályafutását, hogy teljes legyen a családi kép. A pályakép a korabeli 

elvárásoknak megfelelően alakult mindkét gyermeknél. Ribini János Dániel egyike lett 

„Hazánknak legjelesebb Talentumu ’s legkimiveltebb” fiainak. Göttingában tanult, majd 

beutazta Olaszországot, Helvetiát, és gróf Széchényi Ferenc titkáraként Magyarországot. 

Kaunitz herceg titkára, majd udvari titkár lett, és az ausztriai Császári Tudós Akadémia 

tagjává választotta. Ribini Mária Erzsébet pedig felesége lett „a’ többrendbéli nyomtatott 

munkáiról esmeretes Rasznyai Huszty Zakariás Pheophilnak (!), a’ maga idejében hires 

Po’sonyi Doktornak”.531 Vagyis a fiúgyermek a tudományok útjára lépett, a leány pedig az 

apai ház tudományos szellemét fontosnak tartó családba került.  

Az Oratiónak azonban vannak még olyan részei, amelyekkel nem foglalkozik Kis János. 

Figyelemfelkeltő például Ribini hallgatóit olvasásra buzdító soraihoz fűzött kiegészítése, 

melyet egy kérdés vezet be, melyre meglepő választ ad: „De hogy kik azok a magyar 

szerzők, mondhatnák talán néhányan közületek, akiknek olvasását oly’ buzgón ajánlod? 

Milyen szenvedélyesen vágyom arra, hogy e részben mind hivatalomnak, mind a ti 

akaratotoknak eleget tegyek! Jónéhányan vannak azonban, akik a haza minden ügyében 

kissé nagyobb jártassággal rendelkeznek, akiket most még sem szabad megneveznem, s ha 

szabadna sem volna talán szerencsés. De nincsenek olyan sokan, hogy nehéz lenne 

kiválasztani őket, vagy hogy joggal panaszkodhatnánk, amiért elveszünk tömegükben.”532 

                                                
530 DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp., 
Akadémiai, Universitas, 2004, 170. 
531 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 109−110. 
532 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 18−19. 
Megjegyzés: a hazai historia litteraria kialakulásával foglalkozó Tarnai tanulmányhoz illeszthető annyiban, 
hogy Ribiniben felismerhető rendi módon gondolkodó polgár, aki „beidegzett tisztelettel viseltetett a 
nemesség iránt, […] mély meggyőződéssel ragaszkodott a közösséghez, melynek Regnum Hungariae a 
történeti neve. Egyike azoknak, akik „fölfedezték, hogy a közösségnek nemcsak földje, társadalmi rendje, 
törvényei, egyházi és világi elöljárói, hanem irodalma is van, amely mint közösségi tulajdon hasznos és 
szükséges, és emiatt gondviselésre és fejlesztésre érdemes.” (TARNAI Andor, A magyarországi 
irodalomtörténet, ItK, 1971, 74.) Másképpen fogalmazva: A Ribini által is képviselt „értelmiség nem kívánt 
változtatni a fennálló viszonyokon, és azon belül szerette volna kijelölni saját helyét elsősorban a nemesség 
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Ha a szerzők nevét nem is árulja el Ribini, a művek szellemiségéről azért valamivel többet 

mond, jelezve, hogy milyen az általa jónak tartott könyv, amiből sajnos kevés van, ezért 

programot ad, milyeneket kell írni, magyarul: „Bárcsak több olyan magyar nyelven írt 

könyvet kaphatnánk, amely – akár tartalmának kellemessége, akár változatosan szőtt 

előadásmódja miatt – ajánlásra méltó lenne! Bizonyára mohón olvasgatnák, és a tisztán, 

művészien és választékosan kifejezett dolgok kellemessége úgy betöltené az egész lelket, s 

a betölt lélekre oly üdítően hatna, hogy azok olvasásában sohasem fáradnánk el. Ilyenfajta 

írásokat kell alkotniuk azoknak, akik a haza iránti szeretetük miatt, és szerencsés 

adottságaik révén másokat felülmúlva dicső dolognak tartják, hogy a magyar nyelvnek jó 

szolgálatot tegyenek.”533 Részletesebben írja körül, mi az ami nem tartozik az „ajánlásra 

méltó” könyvek közé: „Ne gondoljátok, hallgatóim, hogy én azokat a magyar nyelven írott, 

léha szerelmeseknek szóló meséket tartom értékesnek, melyekben elpuhult asszonyi lelkek 

napjainkban oly nagy örömüket lelik, s ajánlgatják az egyszerű lelkeknek olvasásra. A 

magyar igen tekintélyes nemzet, természeténél fogva a komoly dolgokhoz vonzódik, az 

ízetlen anekdotákat és a dagályos, kendőzött beszédet – amellyel ezeknek a jelentéktelen 

dalocskáknak szerzői szoktak élni −, olyannyira nem szereti, hogyha bárki ezeknek írására 

adná a fejét, minden bizonnyal csak a papírt és a tintát pocsékolná el.”534 Itt érhető tetten, 

hogy a XVIII. század első harmadának végén megjelenik a „jó” és a „rossz” irodalmi 

hagyomány elkülönítése.535 

A befejező részben Ribini arról vall, hogy ki kell küszöbölni a „lebecsülő véleményeket”, 

javasolt megoldása az irodalomban eredményesen működők számának gyarapítása, hogy a 

magyarok ne csak vitézségükről legyenek híresek: „Megilletné e legkedvesebb hazát – 

hallgasd meg jó Isten könyörgésemet! – az a szerencse, hogy Minerva táborában annyi hőst 

számlálhatnánk meg, ahányan Mars kegyelméből hadi vitézségükkel már kitűntek 

közülünk! Ezért semmi sem lenne dicsőbb a magyar név számára, mint hogy állhatatos 

munkával elérjük azt, hogy a külföldi nemzetek ne tudják eldönteni: vajon a 

                                                                                                                                              

segítségével.” (Thimár Attila, Lingua et Litteraria = Historia Litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ 

Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Bp., Universitas, 2006, 70.) 
533 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 19. 
534 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 19. 
535 TÜSKÉS Gábor, Az irodalomtudomány és –kritika XVIII. századi történetéhez = Historia litteraria a XVIII. 
században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Bp., Universitas, 2006, 17. 
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haditudományban, vagy az irodalom művelésében érünk-e többet?”536 

A cél kijelölése, a magyar nyelven való kulturális felemelkedés elérése, után dialogikus 

formában fogalmazza meg a feladattal kacsolatos kételyeket és elhárításukat: » „Vajon 

nem túl unalmas ez a feladat?” – A munka végeztével az őszinte öröm kárpótolni fog! 

„Vajon nem szegényes a szókincs, amivel az írók kifejezhetnék magukat?” – Semmi sem 

tilthatja, hogy alkalmanként ne használjunk újakat! „Hát a terv újszerűsége?” – 

Mindazonáltal tisztességes dolog ez, és a századhoz, amelyben élünk, a legméltóbb 

elhatározás.«537 Az orátor dialogizálása érzékelteti, hogy szüksége van a megértésre, nem 

beszélhet azonban szónoklata közben minden egyes diákkal külön-külön, így viszont 

lehetőséget teremt arra, hogy megértesse magát: a feladat vállalható, megoldható és 

felemelő. Együttműködésre szólít fel tehát, figyelembevéve a hallgatóság összetételét, ami 

mint láttuk, jómódú nemesek, főnemesek, polgárok fiaiból tevődik össze, kijelölve, ki mit 

választhat: „[…] ha akadnak Maecenasok ebben az országban, talán a Marók sem fognak 

hiányozni, akik a hazai nyelv felékesítésén minden erejükkel, törekvésükkel, 

szorgalmukkal és igyekezetükkel munkálkodnak majd. […] Ha lennének olyan nemeslelkű 

emberek, akik jutalmat tűznének ki azoknak, akik a magyar nyelv művelése terén a 

legjelesebb munkásságot fejtik ki: halhatatlan jószolgálatot tennének a hazának, a pannon 

múzsáknak, a hazai nyelvnek, és míg Magyarország fennáll, emléküket mindig kegyelettel 

és jóakarattal emlegetnék!”538  

Miért nem utalt ezekre a részekre Kis János, ha már amúgyis írt Ribiniről? Megfordítva a 

kérdést, miért írt Ribiniről „emlékeztetve” az Oratióra? 

A Kis János által az olvasó felé közvetített értékek, amelyeket Ribini képvisel az ő 

számára, a magyar nyelv kiművelése, a kiművelt magyar nyelv szerepe a külföld 

„lebecsülő” értékítéleteinek kiküszöbölésében, melyben az egyetemes értékközvetítő 

fordításnak kiemelkedő státusza van, a magyar irodalom nyelvművelő hatása, nem 

utolsósorban a mindezt értékelni tudó, mindezért áldozni tudó ember, mint Ribini, aki jól 

elsajátította a magyar nyelvet és lelkesedik érte. Miért nem ír a populáris regiszter 

ellenőrzés alatt tartásáról, azaz, hogy csak olyan művek szülessenek, amelyek „azokat a 

                                                
536 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 25. 
537 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 25. 
538 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 24−25. 
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dolgokat, amelyeknek megismerése elengedhetetlen a tisztes életvitelhez, magyarul”, a 

„hazai nyelven” szólaltatják meg, az együttműködés mecénás és a nyelvért tenni tudók 

között, és mindezt a rendiség, a történelmi magyar királyság, az állampatriotizmus539 

keretei között? 

A Ribiniről adott rövid életrajz lényegi eleme, hogy Ribini a hűséges, lojális 

alattvaló egyben jó patrióta is, akinek lelkesedése a magyar nyelvért példaértékű 

lehetőséget hordoz magában. Ribini az irodalom révén, és itt az irodalom fogalma a Bíró 

Ferenc-i meghatározásban540 közelíthető meg a legjobban − irodalom=tudományok −, 

akarja a magyar nyelvet kiművelni, és a latin helyébe állítani, mint hungarus-tudatú tudós, 

aki a rendiség keretei között, nem elsőként, és nem egyedül munkálkodik ezen, mert mint 

vallja, „semmi nincs új dolog a nap alatt […],”541 és ahogy az Oratioból vett, a meg nem 

nevezhető társakra utaló fenti idézetek is mutatják. 

Tehát megvan a lehetősége, hogy megmaradjon a hungarus-tudatú Magyarország, 

ahol mindenki természetesnek veszi, hogy a magyar az ország nyelve, és lelkesen dolgozik 

azért, hogy a magyarságot a tudomány és az irodalom segítségével felemelje. Kis János 

valószínűleg erre akarja felhívni a figyelmet, és ebben nincs egyedül. Ezt mutatja a 

Tudományos Gyűjtemény 1828. V. kötetében J* név alatt megjelent cikk, Haller János’ 

Buzgósága a’ Magyar nyelv felemelkedése, ’s kiterjesztése iránt már a’ XVII. században 

címmel. A cikk írója feltételezhetően Jankovich Miklós542, aki az általa „a’ vidékinek” 

nevezett „Hazánkba fogadott, s’ hazafiúsított nemzetségekből” lett magyarokkal 

foglakozik, akikből a „Magyarok Istene” a magyar nyelvnek „sikeres pártfogókat, sőt 

legfőbb istápokat rendelt”543. Ismerteti a híresebb „vidékieket”, akikből igaz magyar lett. 

Pl.: a dalmát Wranchich (Verancsics) Antal, akiből esztergomi érsek lett, és magyarul írta 

Krónikáját, Utissenovich vagy Martinuzzi Fráter György, aki „hazánk dolgaiban” 

                                                
539 Ribini szavaival: „Tekints arra, legkegyelmesebb Isten, hogy a felséges ausztriai nemzetet a Magyarország 
iránt érzett régi szeretetében, és Sopron városa iránt érzett régi akaratjában […] erősítsd meg: hogy ebben a 
szelíd birodalomban nyugalmas életet élhessünk, és a szabad tudományokkal – s ez a legfőbb kérésünk −, az 
ő hatalmas védelme alatt, bátran foglalkozhassunk.” A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar 
nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS 

Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 27. 
540 BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1998, 133. 
541 A fordítás lelőhelye: RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, 
Siess János József betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, 
Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 8. 
542 Fried István Jankovich kapcsán hivatkozik arra, hogy foglalkozik  a „hazafiúsított nemességgel”, így a 
Nürnbergből származó Haller Jánossal is, akit példaként említ, mint sikeres magyar nyelvápolót, és igaz 
magyart. – Fried István, Vörösmarty Mihály és a Tudományos Gyűjtemény, ItK,  1968, 6, 651−652. 
543 J* Haller János’ Buzgósága a’ Magyar nyelv felemelkedés, ’s kiterjesztése iránt már a XVII. században, 
Tudományos Gyűjtemény, 1828, V, 89−99. 
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magyarul levelezett, Wranchich (Verancsics) Faustus, aki a „magyar szótár első kiadását” 

adta Velencében, 1595-ben, stb., a sorban külön kiemeli a horvát bán, Zrinyi Miklós 

személyét, aki nemcsak felülmúlta az akkori hősöket, de a magyar nyelv bajnoka is volt. 

Haller Jánossal zárja ismertetését, aki a Hármas Históriát írta, és van egy olyan munkája, 

amelyet Fogaras vára tömlöcében írt, amelyet sem Czvittinger, sem Horányi, sem 

Wallaszky nem ismert: „Pays: A’ békességes türésnek Paysa”, egy fordítás, melynek 

előszavát idézi Jankovich. Haller ebben a magyar nyelv, szokások, ruházat, gondolkodás 

megbecsülésére hívja fel a figyelmet, hazájáért érzett felelőssége tudatában.  

A másik ami lényeges lehetett Kis János számára, a fordítás kérdése. Az eredetiség 

programjának időszakában nem túl népszerű a fordításokról beszélni. De Ribini 

emlékezete erre is lehetőséget adott. Latinul idézte, de mint említettem feltételezhetően 

nem ok nélkül az Oratio fordítással kapcsolatos megállapítását: „Cogitate Auditores! 

quantum nitoris, quantum elegantiae, quantum venustatis nobis omnibus inde accederet, si 

cultissimi isti homines, lingva nostra nobiscum colloqui et Hungaros seu docere, seu 

oblectare Hungarice possent”544 (Gondoljátok meg Hallgatóim! Mennyi bájt, szépséget 

nyerne nyelvünk, ha a különböző nemzetiségek legműveltebbjei a mi nyelvünkön 

beszélnének velünk, s a magyarokat magyarul tanítanák és gyönyörködtetnék.)545 

Kortársait emlékezteti a régi hagyományra, amit Szepsi Csombor „utazó méhecskéje” őriz. 

A könyvnyomtatás segítségével azonban a világ különböző helyein fellelhető tudás 

összegyűjthető, megfelelő nyelvi kompetencia esetén. Ennek hiányán pedig a jól 

megválasztott anyag jó fordításai segíthetnek. Azért kell fordítani, mert mások is a 

fordítások által lettek híresek, műveltségük ezáltal gyarapodott, mint például a rómaiak 

Tullius (Marcus Tullius Cicero) görög fordításai által. Ez a munka a közösség javát 

szolgálja ezért a fordítók megbecsülésre méltóak, amit a régiek dicsőségnek is tartottak, de 

Kis János korában már nem. Nem véletlen, hogy Kis János ennek a felelevenítésére is 

felhasználja az Emlékeztetést. Legalábbis feltételezhető ez a szándék, ugyanis vannak 

jelek, amelyek a fordítás-paradigma változására utalnak. Például a Tudományos 

Gyűjteményben megjelent egy tréfázatként közölt cikk, Miképpen lehet az ember 

legkönnyebb úton Tudóssá?546, 1828-ban, a harmadik kötetben, éppen Kis János egyik 

                                                
544 Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt, Kis János, 
Tudományos Gyűjtemény, 1830, IX. kötet, 108. 
545 A magyar fordítás lelőhelye: A soproni líceum, szerk. GYŐRFFY Sándor  és HUNYADY Zoltán, Bp., 
Tankönyvkiadó, 1986, 48 
546 Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton Tudóssá? (Tréfázat), Tudományos Gyűjtemény, 1828, III, 
94−110. 



109 

 

tanulmányával együtt, egymás mellé szerkesztve. A tréfázatnak szánt ironikus közlés a 

fordítások hasznáról és a fordítókról, valamint a fordítási módokról, és a mások gondolatait 

szedegetőkről ír, vagyis a régiek fordításelméletének teljes kicsúfolása. 

Az Emlékeztetésben tehát Kis János egy kulturális paradigmát közvetít, amelyben úgy 

tűnik, kitüntetett szerepe van a fordításnak, és a fordítónak, aki a haza javát szolgálja547. 

valamint a magyarnak, mint hazai nyelvnek, amelyet a rendi Magyarország lakói 

függetlenül anyanyelvüktől megszerethetnek és elfogadhatnak, mint a modern fejlődés 

megkívánta közvetítő nyelvet, lecserélve a régit, a latint.548 Ez az amit az albizáló 

visszatekintő úgy észlel, mint „több magyarság és a magyarság szeretete”, 

összekapcsolódva a „magyar literatura szeretetével”.  

Hogyan érzékelhette ezt szellemiséget a soproni diák? A XVIII. századi soproni iskolának 

a nyelve a latin, emellett a német és a magyar. A „Hungarus” szó, amely az egyetemre 

kerülő diákok neve mellé került a matrikulába, „magyarországit” jelentett. Később, 

Bartholomaeides549 a wittenbergi tanulókról írt művének bevezetésében (1817) már 

„Árpádo-hungarus”-t, „Slavo-hungarus”-t, „Teuto-hungarus”-t említ, de a „Hungarus” 

mindegyikükre vonatkozik, „pátriájukat” mind vállalják. A XVIII. századi rektorok között 

nincs egy sem, aki „Árpádo-hungarus” lenne. A konvent550 Sopron német származású 

polgáraiból áll. A magyar nyelvet mindegyikük vállalja, ezért „ungarische schule” az 

iskola neve, ezért a soproni fiúk itt tanulnak magyarul, innen látják el a dunántúli magyar 

evangélikus gyülekezeteket magyar lelkészekkel és tanítókkal. Az iskola ezen kívül is 

                                                
547 (RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József 
betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi 
füzetek, 1.) 1992, 16.) 
548 Ribini így szól hallgatóihoz: „[…] eléritek – mégpedig a mi időnkben −, hogy a hazai nyelv úgy a rendi és 
országgyűléseken, mint a megyegyűléseken, ahogy őseink szokásának megfelelően és teljességgel dicséretes 
módon bevezetésre kerül majd, úgy ez nyelvünknek is szerfelett tisztességére fog válni.” (RIBINY János, 
Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József betüivel, bev. 
GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi füzetek, 1.) 1992, 
16.) 
549 „Bartholomaeides János László, ág. ev. lelkész, Nógrádmegye táblabirája, B. László történetiró fia, 
született 1787-ben Ochtinán, Gömörmegyében; a vittenbergai egyetemen 1805-ben bevégezvén 
tanulmányait, Köviben lett lelkész; 1810-ben Baradnán, azután Ratkó-Bisztron, végre Uhorszkán 
lelkészkedett. Meghalt?” Idézett munkája: Memoriae Ungarorum qui in alma condam universitate 
Vitebergensi a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pestini, 
1817. (Közöltetnek ebben a vittenbergai egyetemre beiratkozott magyar tanulók nevei életrajzi adatokkal 
1522-től 1822-ig.) – SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor 
Könyvkiadóhivatala, 1900.  
550 A Sopron városa 1667-ben a tanács mellé egy 8 tagú konventet hoz létre, amely csakis az egyház és az 
iskola ügyeivel foglalkozik. − NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, 
Sopron, 2007, 14. − SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor 
Könyvkiadóhivatala, 1900.  
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érzelmileg kötődik a magyar nyelvhez, mint azt Ribini lelkesedése551 is mutatja, aki ugyan 

latinul és németül írja munkáit, Kövesdy Pál552 magyar nyelvtant ír, Balog György553 

Cicero műveit fordítja. De Sopron királyhű is, 1705-ból való ez a kronosztikon: „A soproni 

polgár a királyhoz mindig hű.”554 Ez tulajdonképpen helyzetéből fakadó szellemiség, 

hiszen Sopron mint jogi alany kiváltságokkal rendelkező „földbirtokos” is. Efelől nézve az 

Oratio tanítását, buzdítását, a rendi szolidaritás érhető tetten, a „penna” segíti a „kardot” „a 

sokféleség egységgé koordinálásában,”555 kitűzve a célt az ifjak elé: „a ti munkátok áltak 

jöjjön létre a teljesebb magyar beszéd. […] gyümölcsözőbb lesz a ti szorgalmatok, mint a 

miénk, nemes ifjak, s különösen akkor, ha az iskolákból a törvénytudókhoz kerültök, s az ő 

vezetésükkel közhivatalt vállaltok.”556 De felfogható másképpen is. „Semmi nincs új dolog 

a nap alatt”557 – kezdte meg beszédét Ribini. Ha ez ez esetben tényközlésnek vehető, akkor 

az előzményekre következtetni lehet, megvizsgálva a korábbi „anyanyelv”, „tudományok” 

és „nemzet boldogulása kérdéskört.”558 „A nemzeti nyelv elismertetéséért vívott harcot 

elsősorban a latin nyelvvel szemben kellett győzelemre vinni. Így volt ez Európa 

valamennyi országában, […]. Nálunk az anyanyelv irodalmi nyelvvé alakulását a 16−17. 

században, amely Balassi, Baranyai Decsi, Rimay és Szenczy Molnár munkássága nyomán 

                                                
551 Ehhez kapcsolható Bíró Ferenc megállapítása: „a századközép egyházi értelmisége számára közös és nagy 
élmény az a felfedezés volt, hogy a magyar nyelv milyen gazdag, s milyen kiváló és ritka adottságokkal 
rendelkezik az irodalom művelése szempontjából.” − BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy 
Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010, 29. 
552 Kövesdi Pál, ág. ev. magyar lelkész és tanár volt 1659-től Sopronban. Meghalt 1682-ben. Idézett 
munkája: Elementa Linguae Hungaricae sive Grammatica Hungarica. Svccincta methodo comprehensa et 
perspicuis exemplis illvstrata. Authore ... Leuschoviae, 1686. (Ujabb kiadásai: hely n., XVII. század és 
Kassa, 1766.) − SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor 
Könyvkiadóhivatala, 1900.  
553 Balog György, ág. ev. igazgató−tanár, szül. Széplakon, Sopronmegyében; valószinűen kora árvaságra 
jutott, mert Unger Joachim soproni polgár özvegye neveltette; a soproni magyar iskolában végezve 
tanulmányait, a naumburgi gymnasiumba ment és ott négy évig tanult. Az 1680. nyári félévet a jenai 
egyetemen töltötte. A hazába visszatérte után megnyiltak a soproni országgyűlés után a tiz évig zárva volt 
soproni iskolák; ekkor (1682.) conrectornak hivatott meg és 1709-ig tanárkodott. Ekkor betegsége miatt 
hivataláról lemondott. Meghalt 1726. ápr. 8., 67. évében. A Marcus Tullius Ciceronak négy könyvei. 
Lőcse, 1694. (Sturmius Jakab után ford.) − SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., 
Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, 1900.  
554 NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 284−286. 
555 Az Assmann által idézett ez a megállapítás. − Jan ASSMANN, Uralom és üdvösség. Politikai teológia az 
ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában, Bp., Atlantisz, 2008, 131. 
556 RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József 
betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi 
füzetek, 1.) 1992, 16. 
557 Lásd, 2. jegyzetben 
558 V.ö., Szajbély Mihály, „Idzadnak a magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás 
korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., Akadémiai, 2001 (Irodalomtudomány és Kritika), 
17.  
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már-már megtörtént, s a 17. sz. végétől konkrét nyelvújítási törekvések is jelentkeztek. 559 

Bíró Ferenc megfogalmazásában: „A századközép klerikusai a nemesi nemzetet akarták 

szolgálni, azzal, hogy e nemzet nyelvének művelőiként és addig lappangó lehetőségeinek 

feltáróiként léptek fel.560 Mária Terézia ugyanis a birodalom modernizációjának 

szükségességét felismerve olyan intézkedéssorozatot kezdett, amelynek következtében a 

korábban hagyományosan egyház által ellenőrzött posztokra világi szakemberek 

kerültek.561 Erre utalhat Ribini beszédében „gyümölcsözőbb lesz a ti szorgalmatok, mint a 

miénk, nemes ifjak, s különösen akkor, ha az iskolákból a törvénytudókhoz kerültök, s az ő 

vezetésükkel közhivatalt vállaltok.”562 Itt érhető tetten, az a magatartási forma, amelyet 

Kazinczynál is megfigyelhetünk, különösen Berzsenyi somogyi megdícsőítésével 

kapcsolatban írt levelében. (Lásd fent.) 

Visszatérve az albizáláshoz, kérdés, hogy milyen hatások érték még a soproni 

diákot a „Ribini-korszak” után Schwartner Márton felléptekor? 

 

„Rendkívüli csillagzat” a „soproni tudományos égen”563  

 

1786-ban tehát új tanár érkezett a soproni evangélikus iskolába, Schwartner Márton 

aki húsz hónapig tanított ott. Tevékenységére több utalást tesz a narrátor, jelezve, a fiatal 

tanár nagy hatását, melyet gyakorlati tevékenysége mellett, szellemiségével is kivívott. A 

sorokból az is kiderül, hogy míg Ribini a „jeles” családok fiait vonzotta az iskolába, addig 

Schwartner, aki Kis János szerint a tananyag elsajáttíttatásában is kiváló volt, nagy 

hangsúlyt fektetett a régi görög és római munkák564 megismertetésére, magyarázatára, és 

rendre, rangra és korosztályra való tekintet nélkül egyaránt megnyerte tanítványait. Tétje 

van ennek a mondatnak. A visszatekintő számára Schwartner az általa képviselt 

                                                
559 Gondolhatunk itt arra, hogy „az anyanyelv irodalmi nyelvvé alakulása a 16−17. században, Balassi, 
Baranyai Decsi, Rimay és Szenczy Molnár munkássága nyomán már-már megtörtént, valamint a 17. sz. 
végétől Geleji Katona, Medgyesi és Kászoni műveiben jelentkező tudatos nyelvművelő és nyelvújító 
törekvésekre, vagy Apáczai Csere János munkásságára. V.ö., Szajbély Mihály, „Idzadnak a magyar tollak”. 
Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Bp., 
Akadémiai, 2001 (Irodalomtudomány és Kritika), 17, 26−27. 
560 BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010, 29. 
561 V.ö., BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 
2010, 29. 
562 RIBINY János, Beszéd a magyar nyelv műveléséről, Sopronban, 1751. január elsején, Siess János József 
betüivel, bev. GRÜLL Tibor, ford. KIS Erika, GRÜLL Tibor, Líceumi Diákszövetség, Sopron, (Líceumi 
füzetek, 1.) 1992, 16. 
563 „Schwartner […] a’ soproni tudományos égen rendkivüli csillagzat gyanánt tünék fel […] – Kis János 
1845, 44. 
564 L.: KIS János 1845, 46. 
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szellemiséget egy „több ízben”565 ismételgetett Vergilius-sorral tette emlékezetessé: „Tros 

tyriusque mihi nullo discrimine agentur.” Az idézet Publius Vergilius Maro Aenaeis I. 

énekének 574. sora: „Tyrusi vagy trósz egyformán kedves lesz előttem.”566 A tolerancia 

elvének gyakorlását példázzák e sorok. A történet szerint ugyanis Dido katonái nem 

akarják beengedni földjükre a hajótörött trójaiakat=trószokat, de Didot meggyőzi a trójaiak 

beszéde, és megmutatja, hogy az ő országában is világosság uralkodik, „Ennyire 

púnoknak, minekünk, nem kérges a keblünk/ és ily távol a nap sem fogja lovát be 

Tyrustól.”567 Beszédes kép, jól tükrözi a korviszonyokat és jól megjegyezhető. A vallási 

toleranciát nemrégen 1781. október 25-én iktatták törvénybe, Schwartner 1786-ban került 

az iskolához. A visszaemlékező szavai szerint arra következtethetünk, hogy a tolerancia 

szellemiségét képviseli.568 De hogy pontosan hogyan gondolkodott, ezt nem tudhatjuk. Az 

elbeszélő azonban segít ennek elképzelésében. Ugyanis beszámol arról is, hogy Schwartner 

búcsúbeszédét hiába akarták kinyomtatni, valószínűleg Ribini kiadott beszédére gondolva, 

nem járult hozzá, mondván nem sajtó alá való.569 A mindentudó elbeszélő beleavatkozik a 

történet folyamatába, jelezve, hogy utólag egyetért a schwartneri döntéssel: „Bucsuzó 

beszédét ki akartuk nyomatni, de ő azt állítván, s’ kétségkivül okosan is állítván, hogy nem 

sajtó alá való. kérésünk’ tellyesítését szép móddal megtagadta.”570  

Schwartner Márton hatásaként, még az önképzésre nevelést, és az idegen nyelvek, 

ókoriaknak és a modernek is tanulására biztatást emeli ki Kis János, valamint a tanítási 

módszerek változását. A Göttingát járt tanár közvetítette tehát a göttingai paradigma571 

jegyében az egyetem egyik „legnagyobb vívmányát”572 is, a libertas philosophandi elve 

alapján, amely nemcsak a „gondolatszabadság” elvét deklarálta, hanem bizonyos határok 
                                                
565 KIS János 1845, 45. 
566 Vergilius összes művei, ford. LAKATOS István, Bp., Magyar Helikon, 1973, 134. 
567 Vergilius összes művei, ford. LAKATOS István, Bp., Magyar Helikon, 1973, 133. 
568 Balogh Piroska utal Schwartner szabadkőművességére is. (. BALOGH Piroska, Ars …, 101.) H. Balázs Éva 
a tolerancia, a szólásszabadság, általában az újítás és modernizációt képviselő II. József-i gondolkodás és a 
szabadkőműves gondolkodás között bizonyos időintervallumban azonosságot állapít meg. V.ö, H. BALÁZS 

Éva, Bécs és Pest-Buda a régi századvégen, Bp., 1987, 293. = DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és 
érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában, Bp., Univetsitas, 
2009, 33.  
569 KIS János 1845, 49. 
570 KIS János 1845, 49. 
571 Részletesen foglalkozik a göttingai paradigmával: Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a 
szaktudományok kialakulásában, szerk. GURKA Dezső, Bp., Gondolat, 2010; BALOGH Piroska, Ars scientiae. 
Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 
2007 (Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarum) ); BALOGH Piroska, Göttingen – Göttinga. 
Heyne és Schedius Lajos. A tudományos interakció modellje a göttingeni paradigmában = Göttingen 
dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában, szerk. GURKA Dezső, Bp., 
Gondolat, 2010. 
572 TÓTH Tamás, Európai egyetemek kora modern kommunikációs térben = Göttingen dimenziói. A göttingeni 
egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában, szerk. GURKA Dezső, Bp., Gondolat, 2010, 56. 
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között a „tanszabadság” (tanítás és tanulás szabadsága) elvének kimondását is, amelynek 

az oktatás, kutatás, kommunkáció és közgondolkodás mindennapos gyakorlatában való 

érvényesítését, érvényesülését ugyan a felvilágosult abszolutizmus még sokáig szűk 

korlátok közé szorította.573 Az evangélikus iskolákban egyébként ez a szellemiség 

bizonyos keretek között mindig is érvényesült: „mindegyik iskola külön egyéniség”574. A 

társadalomba való beilleszkedésre nevelték a tanulókat, a „pietas”575, a „honestas” vagy 

„civilitas” nevében576, tehát tájékozottak voltak a külvilág felé. Ez utóbbit erősítette fel a 

göttingai tanulás-szabadság elv beszűrődése Schwartner és Rakwitzen577 keresztül, a 

magánszorgalom serkentésével is, erre utalnak az emlékező olvasmányai: „Némelly görög 

és római klasszikusok mellett a’ nem rég tanult franczia, olasz és angol nyelven irt 

munkákat még nagyobb tűzzel olvasónk, mint előbb. A’ nekünkvalókat a’ nem 

nekünkvalóktól megválasztani képesek nem lévén, mindenen mohón kapánk, mit a’ vak 

szerencse kezünkbe játszott. E szerint Voltaire’, Rousseau’, Montesquieu’, Helvetius’, 

Bellegarde, Bentivoglio, Machiavelli’, Goldsmith’ s’ többek némely irásai már kezünkbe 

akadának s belőlök jót rosszat vegyesen tanulánk. A’ jobb izlésü német prosaisták és 

költészek, mellyek az akkori karlsruhei utánnyomtatás szerint Raics professor 

könyvtárában találtattak, hasonlókép figyelmünk’ ’s szeretetünk tárgyaivá levének, és sok 

szépre és jóra tanítottak.”578 Még egy dologra hívja fel a narrátor a figyelmet Schwartner-

égisszel kapcsolatban, első próbálkozásaira a versírás terén, amelyre biztatást is kapott,sőt 

ki is adták verseit. Öntudatban megerősödve, ismert auktorként579 mehetett tehát albizálni, 

elismert emberként, amiben az iskola megújult szemléletének hatását érzékelhetjük. 

 

 

 

                                                
573 TÓTH Tamás, Európai egyetemek kora modern kommunikációs térben = Göttingen dimenziói. A göttingeni 
egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában, szerk. GURKA Dezső, Bp., Gondolat, 2010, 56. 
574 NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 44. 
575 „Pietas propa, pietas puppis esto” (Kegyesség legyen a hajó eleje, s hátulja is.) volt a legfőbb alapelv. 
Istentől kell tanításunk alapját, elvét kapnunk, erkölcsünket a vallásnak és a jáborságnak szabályaival 
kialakítanunk. NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 52. 
576 a becsületesség és erkölcsösség a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges, mert „mit ér a 
műveltség, ha gonosz szenvedélyektől megfertőzött lélekbe hull?” − NÉMETH Sámuel, A soproni evangélikus 
líceum történetének egy százada, Sopron, 2007, 52, 58. 
577 Soproni evangélikus lelkész, Göttingában tanult – HUBBES Éva, Benkő Ferenc egyetemjárása, Érc- és 
ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 2004. 
578 KIS János, 1845, 50-51. 
579 Az iskolája így nyilatkozott róla: [Kis János a] „Superintendens; ki felöl kevesen fogják tudni, hogy már 
ekkor [1792 – T. K.] Author volt. Lásd, A’ Sopronyi Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827 = 
Tudományos gyűjtemény, 1828, V, 117. 
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„AZ EMLÉKEZET HELYSZÍNEI”580: GYŐR — KULTURÁLIS IDENTITÁS 

Győr és vidéke  Kis János „Emlékezései” -ben 

„Fogsz örökre bájoló kellemben 

Élni emlékezetemben, 

Győr, ’s fog élni tájod is veled; 

Időm árja bár mi’ kép siessen, 

Birtokimból bár mit eltemessen,  

Hű szivemben  lessz emlékjeled. — 

Sok olly kutfő, mellyből merítettem 

Édes gyönyört, már kiapadott: 

Ezer ró’sa, mellyet nálad szedtem, 

Hervadatlan maradott. [...]” 

 (Kis János: Győr  és a győri vidék581) 

 

 

„[...] Már huszadik esztendőmet éltem, ’s még Sopronon  kivül egy várost sem láttam, 

kivéve a’ szülőföldemhez közel fekvő Pápát. 1790-ben az atyámnak Győrben dolga levén 

elvitt magával. [...]  Nyári  kellemes nap ’s ünnep levén, estve felé sok uri személyeket 

mind két nembelieket láttam sétálni, kik többnyire magyarul beszélgettek egymással. Ez 

velem, ki még addig városi előkelő rendbeliektől csak német nyelvet hallottam, Győrt 

nagyon megszeretteté ’s bennem igen buzgó óhajtást gerjeszte, hogy valaha Győrnek 

lakosa lehetnék.[...]” − olvashatjuk Kis János (1770-1846) jobbágy származású 

evangélikus püspök-költő vallomását Emlékezéseiben.582  Elérte, amit szeretett volna, 

Győr lakosa lehetett ideiglenes, majd választott professzorként. A győri légkör „[...] Ezer 

ró’sa, mellyet nálad szedtem, / Hervadatlan maradott[...]” Kis János számára értékadó volt 

és sok örömet okozott, – erre utalnak a mottó idézett sorai is. Az Emlékezéseiben kiemelt 

szerepet játszó győri emlékeket jelenetek, szituációk képszerű emlékezeteként idézi fel Kis 

János, tehát nem tekinthetők értéksemlegesnek. Ezáltal a történésdarabok, melyeket a 

barátok, ismerősök, társadalmi kapcsolatok, elvárások alkotnak, egyszerű történésként 

betöltött jelentőségüket meghaladó jelentésekkel ruháztatnak fel.  

Jelzésértékű a „városi előkelő rendbeliekkel” való találkozásainak megörökítése. Külön 

                                                
580 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, 
Bp., Atlantisz, 2004, 60. 
581 Klio, vagy lélek-nemesítő, részént eredeti  részént fordított,  darabok kötött és kötetlen beszédben.  Kiadta   
Kis János.  Győrben, 1825. Ludvigh  Sámuel könyvárosnál, 3. 
582 KIS János Superintendens’ Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény, Sopron, 1845, 
66. 
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kiemeli Róth tábornok feleségének, Podmaniczky Johanna bárónőnek összejöveteleit. A 

bárónő az evangélikus egyház patronája is volt, gondolkodásmódja túllépett a rendi 

hovatartozás határain, társas összejövetelein a tudományok országában  való jártasság, az 

ész szerepét értékelő gondolkodás is érvényesült vendégei megválasztásában, nemcsak a 

nemesi származás. „[...] Ezeket a város mind két nemű jelesebbjei ’s miveltebbei gyakran 

szokták látogatni, s’ minthogy közöttök én is, mint a’ házi két urfiak’ nevelőjöknek – 

felügyelője ’s csaknem minden héten asztali vendég, gyakran megfordultam, azért az illy  

válogatott társaságok’ örömeiben s’ hasznaiban is részesültem. Itt gyakran az is 

emlegettetett, melly sokban hátra van nemzetünk más mívelt nemzetekhez képest, ’s melly 

sokféle javítások volnának hazánkban szükségesek. [...]”583  A szállásadó gazdájánál, 

Kenesey Gáspár táblabírónál megforduló vármegyei tisztviselők társaságában történtekről 

pedig így ír: „Gazdámat néhány vármegyei tisztviselők különösen az akkori másod al-

ispán ’s egy főbíró gyakran meglátogaták ’s nála magokat beszélgetéssel, ’s ottan ottan 

ártatlan kártyázással is mulaták. Ezek némellykor velem is beszélgetésbe bocsátkozának. 

Különösen Györgyi főbíró, [...] nagy gonddal kérdezősködött németországi tapasztalásaim 

felől.[...]”584  

Győrből látogatja meg atyja földesurát, Gróf Festetics Ignácot, a katolikus főurat Egyeden, 

akinél ugyancsak megtapasztalja a tanult emberek megbecsülését: „[...] Ezen utam’ 

alkalmával tettem legelsőben Gróf Festetics Ignácnál is, az atyám földes uránál, személyes 

tiszteletemet. Ez a’ méltóság azt minden reményemet felülhaladó kedvességgel fogadta. 

Nemcsak ebédjére megmarasztott ’s az ebéd után akkor épülő ’s építés végéhez közelítő 

kastélyának és kertjének minden részeit megmutogatta, különösen biblióthekáját 

megláttatta ’s lebocsátkozó beszédével sokképen magához édesgetett, hanem 

elbucsuzásomkor egy becses francia munkának ajándékozása mellett azt is meghagyta, 

hogy többszer is mikor lehet hozzá menjek ’s valamikor Egyed felé lesz utam, mindenkor 

egyenesen hozzá szálljak.[...]”585 

Társadalmi kötelezettségei közül az evangélikus gyülekezetet alkotó családok társasági 

életébe való bekapcsolódásáról ír még hosszabban, amely egyúttal hivatásával járó 

kötelezettség is volt: „[...] Ideiglenes professorságomban azért, hogy semmi látogatásokat 

sem tettem, az ellenfélnél [akik nem értettek egyet kinevezésével- T.K.] az a’ gyanú 

támada, vagy legalább ellenem vádkép az nyilatkozék, hogy vagy különcnek ’s vadoncnak, 

                                                
583 KIS János 1845,  i.m.,138. 
584 KIS János 1845,  i.m.,137. 
585 KIS János 1845,  i.m.,145. 
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vagy társalkodást gyülölőnek kell lennem;  ollyan professor volna pedig óhajtandó, ki 

velök, feleségeikkel ’s leányaikkal is képes lenne társalkodni. [...] általak nagyon nyájasan 

’s lekötelező udvariassággal fogadtatám. [...]” 586 

Kis János figyelme azonban szélesebb körre is kiterjed. Értékadónak látja a Győr körüli 

térségfejlesztő munkálatokat is: „[...] A’ Sopronból Pápa felé menő ország-ut, 

gyermekkoromban különösen Kapuvártól fogva Marczaltőig nagyon nyomorult állapotban 

volt; annak igazítását ekkor vevék  mind a’ nemes vármegye, mind az illető földes urak 

komolyan munkába. Gróf Amade Antal Marczaltő földes ura nem elégedvén meg azzal, 

hogy a’ Marczal posványain csatornákat huzatott, Marczaltőtől fogva a’ keszei határig olly 

töltött utat is csináltata, mellynek azon a’ tájon párja nem találtatott. Fölülről pedig a’ 

vármegye részéről a’ javítás a’ Szanyi határig már nagy részént véghez ment.[...]” 587 

Tudósít a győrvidéki szőlőművelő zsellérek életéről is, akik áruikkal eljutottak a városba, 

ami azzal járt, hogy „[...] nem nyomta őket szerfelett nagy szegénység ’s egyszersmind e’ 

közlekedésnél fogva erkölcseiket is kevesebb durvaság billyegezte, mint elszigeteltségek 

gondoltathatná. [...]”588   

A kiválasztott történés-mozaikok az író által sugallt rendezőelv jegyében Kis Jánosnak azt 

a  kortapasztalatát tükrözik, miszerint legalábbis Győrben és környékén érezhető, hogy a 

nemesség és az alsóbb néposztályok közötti távolság kettős értelemben is csökkent, a 

tudományok terén való kiválóság megteremti a társadalmi előrelépés lehetőségét, de a 

tudományok művelése emeli is az általános boldogság szintjét.   

Kis János Emlékezései Győrről és vidékéről más formában is adnak kortörténeti 

információkat, csak rejtettebben, a korrajzot az önéletrajzi elemekbe olvasztva. A gyökerek 

és a  gyermekkor leírására szolgáló részletek szelekciójának nagy a tétje: „[...] az egész 

emberi élet'  szerencséjének vagy szerencsétlenségének alapja a' gyenge gyermeki korban 

vettetik meg [...]”589 — vallja az író. Ennek kapcsán fontosnak tartja kiemelni, hogy Győr 

vonzáskörzetében született „[...] Sopronvármegye’  Szent András nevű helységében a’ 

termékeny Rábaköz alsó szélén, mind a’ Rábához mind a’ Marcalhoz közel, Vas-, 

Veszprim- és Győr-vármegyék’ tős szomszédságában[...]”590  

A családot bemutató részletekben nagy szerepet játszik a környezet vélekedése is a saját 

tapasztalat hiányában, ill. mellett. Feltűnő, hogy a nagyszülők megítélésében mérvadó a 

                                                
586 KIS János 1845,  i.m.,145. 
587 KIS János 1845,  i.m.,144. 
588 KIS János 1845,  i.m.,175. 
589 KIS János 1845,  i.m.,18. 
590 KIS János 1845,  i.m.,8. 
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tanulás és a rendezett gazdaság: „[…] Szüleim házáról másoktól sem hallottam soha 

semmit mást, mint jót, magam pedig saját tapasztalásom után igen sok szépet és jót 

mondhatok […] nagy anyámnak, kit én nem esmertem, nagyon jóravaló asszonynak kellett 

lenni; mert nem csak minden gyermekeit (noha akkor a' helységben csak a' katholikusok 

birtak oskolával) olvasásra, 's részint írásra is megtaníttatta, hanem a' kis gazdaságot is 

halála után jó karban hagyta. [...]” 591 Ugyanakkor nagybátyja és atyja jellemzésénél 

kiemelt szerepet kap megélt kereszténységük is, amelyet  Kis János az irodalom 

egyetemességében jellemezve mutat be, — nagybátyját a község és eklézsia megbecsült 

elöljáróját Voltaire Vergiliusra és Ciceróra utaló soraival, édesapjának buzgó áhítatosságát 

pedig, melynek  „[...] külső gyakorlásaiban nem annyira kötelességét látszott tellyesíteni, 

mint örömét találni, [...] otthon s’ templomban gyakorlását keresztényhez illő isteni 

félelme tevé szükségessé, [...]” 592 — Schiller Fridolinjának alakjával teszi érzékletessé.  

Mindez azt mutatja, hogy a családban az  értelem összekapcsolódott a lelki eszményekkel. 

Ezt szolgálta az áhítatosság templomban és otthon való gyakorlása is, mely utóbbiról a 

következőket olvashatjuk: „A náddal födött  alacsony hajlék” szobájában pedig „[...] 

minthogy a’  szoba mulatságra kevés alkalmat ada, azon néhány, többnyire szépkötésű 

könyvek, mellyek egy kis alacson polcot ékesítettek, ’s mellyeket szüleim által kivált 

ünnepi napokon gyakran használtatni láttam, szemeimet ’s figyelmemet korán magokra 

vonák ’s játékaim tárgyai levének. Az Aranylánczot, Aranyláncz’ velejét, Engesztelő 

áldozatot, Százlevelű rózsát, Graduált, Halottast, Predikatiós könyvet, Bibliát, Hübner 

bibliai históriáját, Rimai és Balassa’  verseit, ’s a’ néhány bucsuztatókat előszedém, 

nézegetém, forgatám,   játszám velek,   ismét helyökre    rakám. [...]”  Az   említett 

könyvek, mind egytül egyig, kivált a Biblia nálunk az öregebbek által ’s következőleg 

általam is, nagy becsben tartattak. [...]” 593  A családi lelkület és a művek, amelyeket 

felsorolt, és amelyeket a család nagy becsben tartott, vagyis az Aranylánc, Aranyláncz’ 

veleje, Engesztelő áldozat, Százlevelű rózsa, Graduál, Halottas, Predikatiós könyv, 

szembetűnően egy eszmerendszer hatására utalnak.    

A korról fennmaradt szövegek tanúsága szerint ezeket a műveket a szellemi irányukat „élő 

hitnek”, „igaz kereszténységnek” valló, úgynevezett magyar pietisták és társaik írták vagy 

fordították, akiknek köszönhető a vezető nélkül maradt dunántúli egyházkerület 

„feltámadása.”  Bár a pietizmusnak, melyet  a német evangélikusság indított el, gyökerei a 

                                                
591 KIS János 1845,  i.m.,10. 
592 KIS János 1845,  i.m.,11-12. 
593 KIS János 1845,  i.m.,14. 
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XVII. századba nyúlnak vissza, magyarországi hatása a XVIII. században erősödött fel, a 

protestáns  egyháztörténet – írók által gyakran „elnyomás”594  időszakának nevezett 

évtizedekben. Leghamarabb a dunántúli kerületben érvényesült. A magyarországi pietisták 

legtöbbjének a hallei mester, August Hermann Francke, aki a lutheri elvekhez való 

visszatérés híve volt, lett a mestere és példaképe. Hazatérve  először a Dunántúlon, 

Győrben595 hoztak létre központot. Francke mintájára a legkisebb falusi gyülekezetekben is 

árvaházat, alumneumot alapítottak, segítették az árvákat és az elesetteket.   Megismerve 

Francke iskolakomplexumát596, hazatérve ők is alkalmazták az ott tapasztaltakat. Nagy 

gondot fordítottak a közös hiten, közös küzdelmeken, bujdosáson, szenvedésen  alapuló 

közösség összetartozásának erősítésére, a hit elmélyítésén keresztül. A Biblia olvasásának,  

az imádságnak, az egyházi éneknek, az ájtatos olvasmányoknak ebben kiemelt szerepe 

volt. Magyar evangélikus bibliafordítások, káték, ima – és áhítatoskönyvek jelentek meg 

nagy számban a XVII. század végétől a XVIII. század közepéig, ezek közé tartoznak a Kis 

János által említettek is. Arra törekedtek, hogy a hívek anyanyelvükön kapjanak lelki 

táplálékot és igyekezzenek a „hit gyümölcseit” teremni, vagyis jó példával  mutassák meg, 

hogyan kell cselekvő keresztény életet élni és a „jóval győzd le a rosszat” krisztusi elv 

alkalmazásával arra törekedni, hogy enyhíteni tudjanak a társadalmi bajokon.597 A 

gyermekek gyakorlati nevelésére, a reálisabb irányú oktatásra törekedtek.  

 Kis János 1770-ben született, és tízévesnél fiatalabb koráról ír ezekben a sorokban. Akik a 

munkákat írták már halottak ekkor, de munkáik  fennmaradtak s van ahol olvassák  is őket, 

legalábbis  Kis János írása erről tanúskodik. A közreadók, létrehozók munkásságának 

eredménye kimutatható — áhítatos kegyesség, szorgalmas munka,  érett, erkölcsi alapokon 

álló világnézet — legalábbis Kis János szüleinek és családjának gondolkodásában, mint azt 

a püspök-költő  édesapjáról írja: „Háza népét példájával, józan eszével ’s szelídségével ugy 

                                                
594 V.ö. A magyarhoni protestáns egyház története, szerk. Dr.  ZSILINSZKY Mihály, Bp., Atheneum, 1907, 
372-418. 
595 A győri működés nem azonosítható automatikusan a pietizmussal, annál tágabb körű – V.ö.  CSEPREGI 

Zoltán, Magyar pietizmus 1700-1756, Bp., 2000, (ADATTÁR  XVI-XVIII.  SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK   

TÖRTÉNETÉHEZ) 22-23. 
596 „A német városokban a XVII-XVIII. század fordulójára megerősödtek a városi iskolák. Ezek a „német 
iskolák” nagy hagyományokkal rendelkeztek német földön. Az iparosok, kereskedők, hivatalnokok gyermekeit 
anyanyelvükön oktatták a polgári életben szükséges praktikus ismeretekre. Francke is egy ilyen iskolát 
nyitott, először a szegények gyermekei számára, ezzel segítve a tanulók mielőbbi boldogulását az életben.” 
Emellett gondolt az egyetemen továbbtanulni akarókra is, s az iskolákhoz szükséges tanárok képzéséhez 
tanító – és tanárképző szemináriumokat állított fel. Diákjait tevékeny, folytonos jócselekedetekben 
megnyilvánuló hitéletre nevelte. Hangsúlyt fektetett a „reáliák” oktatására. = PUKÁNSZKY Béla, NÉMETH 

András, Neveléstörténet, Bp., Tankönyvkiadó, 1997, 234. 
597 Vö. Puritanizmus, pietizmus, janzenizmus = BITSKEY Tibor,  Szellemi élet a koraújkorban = Magyar 
művelődéstörténet, szerk. KÓSA László, Bp., Osiris, 2002, 254. 
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kormányozá, hogy attól nem csak tiszteletet ’s engedelmességet, hanem szeretetet is nagy 

mértékben nyert. – Mind gazdasági mind cselédes atyai tisztének híven tellyesítésére nagy 

segítségül ’s ösztönül szolgála neki vallása, mellyet úgy szeretett, hogy alig szerethetné 

valaki jobban.” 598   

Figyeljük csak Bárány János édesapja, Szenicei Bárány György püspök halálára írt 

búcsúztató versét, mint közvetlen kortárs megnyilatkozást:  

„Bárány György! Istennek megpróbált szolgája, /…/Sartoris Jánossal, a drága emberrel 

/…/  Hol a mennyei szent Városnak utczáján / Világosodik a dicső Krisztus Bárány, /…/ Ott 

énekelnek az újabb drága szentek, / Luther, Arnd, Spener, Frank és a más több rendek / 

Sartoris és Bárány őrállók helyébe / Öltöztess ujakat Lélek fegyverébe, / Bárány erős hite 

hajtson lépésinkben, / S Sartor nagy világa égjen értelmünkben. 599” – írja Bárány János.  

Az „erős hit” és a „világító értelem”  képviselőit dicsőítik az idézett búcsúztató strófák,   

mintegy összefoglalva az evangélikusság működésének lényegét. A költő az élő és ható 

reformációról vall, egységben látva Luther, a pietisták – „Arnd, Spener, Frank” [ helyesen: 

Arndt, Francke – T.K.] –,  saját nemzedéke és majdani követőik, „az újak” munkásságát.  

Bárány Györgyöt és Sartoris Jánost példának tekinti.  

Bárány János 1756 – ban írt Instrukció-ja alapján, amely mindazt követendő példaként 

tartalmazza, amit Bárány György megvalósított, megállapítható, hogy sorrendváltozás állt 

be az egyházi szemléletben: „ Elsősorban az iskolákra kell ügyelni ... melyek az egyháznak 

mintegy melegágyai:”600 

„A tanítók olvasásra, imádkozásra, a kátéra, bibliai idézetekre és történetekre, továbbá 

korálokra tanítsák a gyermekeket, míg a tehetségesebbek már az írással, számolással és a 

latinnal is ismerkedhetnek. Ne legyen család, ahol a gyermekek az alapvető ismeretek híján 

nőnek föl, ha nincs pénzük a tandíjra, segíteni kell nekik ebben. Aki nem törődik a 

gyermeke taníttatásával, azt temetésén nem szabad tisztelettel említeni. ...  a felnőttek 

oktatására a prédikáció, a templomi katechézis, a bibliamagyarázatok, a házi áhítatos 

könyvek szolgálnak. Az igehirdetésben a lelkészek fejtsék ki és alkalmazzák a teljes 

tanítást, úgy hogy a középpontba az Istenhez történő megtérés és a Krisztusban való hit 

                                                
598 KIS János 1845,  i.m., 11. 
599 BÁRÁNY János püspöknek atyja, Szeniczei Bárány György halálára írt emlékverse, Felpécz, 1757. július 1. 
= Egyháztörténeti emlékek, szerk. PAYR Sándor, Sopron, 1910, I, 359. 
600 BÁRÁNY János, Instructio pro admodum reverendis dominis senioribus in inspectione et visitatione 
ecclesiarum observanda, 1756 = CSEPREGI Zoltán, Magyar pietizmus 1700-1756, Bp., 2000, (ADATTÁR  XVI-

XVIII.  SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK   TÖRTÉNETÉHEZ), 71, 264-267. Megjegyzésként hozzáfűzöm, hogy 
az iskolák felügyeletének előtérbe helyezése nem egyértelműen bizonyítja a szemléletváltást, hiszen 
egyházlátogatási utasításról van szó, nem hitvallásról. Másrészt nem szabad elfejtenünk, hogy 1749-ben a 
győri evangélikus egyház és iskola Felpécre kényszerül, tehát az iskolák még veszélyben vannak. 
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kerüljön! Az istentisztelet során a felnőtteket is meg kell tanítani a kátéra, hogy otthon 

válaszolni tudjanak családjuk kérdéseire. A mindennapi folyamatos bibliamagyarázást 

vezessék be minden gyülekezetbe! Ösztönözni kell a híveket az egyéni bibliaolvasásra, s jó 

könyvek vételére. Ne legyen ház – vagy legalább templom – ima – és énekeskönyv , káté 

és Újszövetség nélkül! A kegyességi könyvek segítségével tartsanak házi áhítatokat, ahol a 

templomban hallottakat is beszéljék meg ! Még a mezei munkákat is  lehet egyházi 

énekekkel és kegyes beszélgetéssel végezni. ” Mindez arra utal, hogy erősítették az 

embereket abban, hogy saját maguk irányítva gondolataikat, beszélgetések, elmélyülések 

révén egyre jobban kikristályosodjon bennük  egy alapállás, az érett erkölcsi alapokon álló 

világnézet, ami nem örökölhető, de állandó fejlesztéssel elérhető és fenntartható. Erről 

tanúskodnak Kis János fent idézett sorai is. 

Művelődéstörténeti szempontból vizsgálva a „győriek” munkásságát, kitűnik, hogy 

hatókörükben  a reformáció szellemében jártak el: „az ország felvirágzása nem a nép 

vagyonától, nem is az ország hadseregétől, hanem polgárainak műveltségétől és jellemétől 

függ. … Az iskola azonban csak akkor végez jó munkát, ha a Szentírás alapján áll.” 601  

Ennek értelmében  a taníttatásra nagy hangsúlyt fektettek: „Aki nem törődik a gyermeke 

taníttatásával, azt temetésén nem szabad tisztelettel említeni.”  Egyrészt az alapvető 

ismeretek elsajátítását lehetővé tették, éspedig anyanyelven. Valószínűleg ellenállásba 

ütköztek, hiszen a paraszti életben kellett a munkáskéz a mezei munkához, ezért a külön 

lélektani ráhatás. Kis  János Emlékezéseiből megtudjuk, hogy nemcsak az elemi ismeretek 

elsajátítását szorgalmazták, hanem a tehetséges gyermekek továbbtanulását is: „Amikor 

szüleim az oskolai vizsgálat végével fáradságát ( a tanító fáradozását ) megköszönni velem 

együtt hozzá mentek, hosszasan elékbe adta, hogy én tanulásra születtem ’s hogy kár volna 

a’ reám bízott  talentomot elásni, s’ javaslásának hatóbbá tevése végett azt is mondotta, 

hogy elkárhoznának azon szülék, kik az illy gyermeket, ha tőlük kitelhetnék, nem 

tanítanák.”602 A továbbtanulás egyházi pályára vonatkozott, mely  egyben felemelkedést is 

jelentett. Erre való utalást olvashatunk is Kis Jánosnál, az előzőek folytatásaként: „Az illy 

erős és kemény mondás az istenfélő atyai ’s anyai szivre sulyos kő gyanánt esett, ’s a’ 

tanács annyival inkább be lett véve, mivel azt nagybátyám is, ki maga gyermektelen lévén, 

testvére gyermekeihez csak nem igaz édes atyai szeretettel viseltetett, nagyon jóvá hagyta 

’s azzal hizelkedett magának, hogy belőlem egyházi embert fog neveltetni.” 603  

                                                
601 DR. KAPI Béla, Egyetemes és magyar protestáns egyháztörténet, Győr, 1945, 27. 
602 KIS János 1845,  i.m., 16-17. 
603 KIS János 1845,  i.m., 16-17.  
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Payr kiemeli, hogy bár a XVIII. századot nemzetietlen kornak szokták mondani, ezek a 

papok és társaik magyar nyelven tanítanak, írnak, s hazafiságra nevelnek: „Már ki-ki 

leczkéjét ne csak megtanulja, / De magát abban híven is gyakorolja. / Így javát házának s 

hazájának látja, / Lelke boldogságát itt s ott megtalálja” – idézik vallástani kézikönyveik 

végén  Bárány György és Sartorius Szabó. Kátéik elején meg hazafias lelkesítő versekben 

szólanak „a drága magyar ifjúsághoz”.604  Az újabb művek alkotóinak nagy része a győri 

iskolában kezdte pályafutását, innen került ki Halléba, Jénába, a vallási megújulás 

központjaiba.605   

A közművelődés „láthatlan” munkásaira utaló sorokat is olvashatunk az utódnak  

tekinthető Kis János megnyilatkozásaiban. Azokra a művelődéstörténetben komoly 

szerepet játszó evangélikus  prédikátorokra  és tanítókra gondolok, akiknek bár nem voltak 

adminisztrálható kiemelkedő teljesítményeik, de helytállásuk és híveik szeretetteljes 

pásztorolása hozzájárult a közművelődési szint emelkedéséhez. Kis János Illés Péterre, aki 

„[...] a’ tolerancia után felállott szent-andrási ev. gyülekezet’ első prédikátora lett [...],”  

emlékező sorai rájuk is vonatkoznak: „[...] Nem éppen nagy és széles tudományú de példás 

szorgalmú, hűségű, jó erkölcsű ’s azért egész életében kedvelt lelkész, ’s a’ mellett vidám 

kedvű, sorsával megelégedő természetű ’s egyszersmind bizonyos mértékben geniális 

férjfiú. Hivatalt nagyobb ekklésiákba egy párszor kapott, de ő helyében egész haláláig 

megmaradott. Reá igazsággal lehet alkalmazni, mit ideális prédikátoráról Goldsmith mond: 

 „Magányában buzgón futott szent pályáján 

’S nem kivánt uj fárát cserélni fáráján, 

A’ világ tetszését mászva nem kereste, 

’S tudományát mindig uj módra nem nyeste; 

Sokkal dicsőbb célra szokott törekedni, 

Felemelni tudott, nem felemelkedni.” 606 

 

A Kis János által tapasztalt győri szellemiség kortárs megnyilatkozások és az utódok 

kutatásai által kifejtett szálainak egy lehetséges kifejtése után még  egy lehetséges 

megközelítésre nyílik lehetőség egy újabb kontextus révén. Kis János 1798-ban 

megjelentette Az emberekkel való társalkodásról című könyvét, mely Adolf Freiherr von 

                                                
604 PAYR Sándor, Magyar pietisták a XVIII. században, Bp., 1898, 55. 
605 V.ö., PAYR 1898, i.m., 22. 
606 KIS János 1845,  i.m.,65. 
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Knigge Über den Umgang mit Menschen című művének magyar viszonyokra átdolgozott 

tolmácsolása. Jelentősége abban áll, hogy írója azok közé tartozik, akik az uralkodó 

törekvésekkel szemben nem a rendi társadalom felszámolását szorgalmazzák, hanem azt 

hangsúlyozzák, hogy ez csak egy keret, amelyen belül a társadalmi élet a maga 

sokszínűségében működhet. Ezt mutatja a Kis János által közölt történés-töredékekben 

megörökített rejtett szál, a „győriek” gyülekezet-megtartó és felemelő munkája, és erre 

utalnak az író személyes élményei, a haza  „ míveltebb nemzetektől ”  lemaradása ellen  

tenni akaró Győrben és környékén  lakó kortársak törekvései is, melyek nyomán új élet 

bontakozhat ki.  Erre példa a következő kis történet Kis János  győri éveiből:  „[...] 

Györgyi főbíró, ki utóbb sok esztendei al-ispán és királyi tanácsos leve, nagy gondal 

kérdezősködék németországi tapasztalásaim felől. Egy illy beszélgetés’ alkalmával azt is 

emlitettem, hogy a’ míveltebb nemzeteknél a’ futó homok’ elterjedését homokos helyen is 

könnyen megéledő fák’ ültetése által szokás gátolni. Néhány évek után tét és győri-

szemere – között a’ bokán fellül érő homokban könnyen növő fákból egy kis erdő 

neveltetett ’s annak segítségével a’ posta-ut is becsületesen megjavítatott. Nem állítom, 

hogy az én emlékeztetésem hozatta ezt inditványba; de bizonyosan nem ritkán 

megtörténik, hogy barátságos beszélgetésben elejtett egy vagy más szó ollyan elhintett 

mag, melly idővel hasznos gyümölcsöt terem. [...]”607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
607 KIS János 1845 ,137. 
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III. BÁRÓ PRÓNAY LÁSZLÓ ÉS KULTSÁR ISTVÁN JUTALOMTÉTEL 

ÁLTAL BUZDÍTOTTÁK AZ IRÓKAT A’MAGYAR NYELV ÁLLAPOTÁRÓL”608 

Egy feltűnő pályatétel 1804-ben609 

 

A Magyar  Kurír 1804. április 17-én megjelent számában, a 482-483. oldalon meghirdetett 

„Jutalom Kérdés”610 irodalomtörténeti helyét eddig még senki sem tette önálló vizsgálódás 

tárgyává. Az eddigi megközelítések csak érintették a pályatételt valamely tágabb 

jelenségcsoport vizsgálata során, az anyanyelvi mozgalom nyelvújítási törekvéseivel 

hozták kapcsolatba (Thienemann,611 Tolnai,612 és a belőlük táplálkozó értékelések, egészen 

a közelmúltig),613 vagy irodalomtörténeti szintézisekben néhány mondatos összefoglaló-

említés614 szintjén a korszak egyik jelentős kulturális eseményeként a résztvevők 

munkásságának számbavételekor került említésre. A közelmúlt XVIII–XIX. századi 

magyar nyelvkérdéssel foglalkozó kutatásai615 által élesebben rajzolódik ki a háttér, 

amelybe a pályázat illeszkedik. Ezek figyelembevételével szembetűnővé válik, hogy a 

pályatétellel kapcsolatos legfontosabb kérdések még nincsenek megnyugtató módon   

tisztázva, nem tudjuk miért jelenik meg névtelenül a jutalomtétel kiírása, miért csak az 

                                                
608 KIS János 1846, 8. 
Megjegyzés: Ez a fejezet Kultsár–Prónay-féle pályatétel cím alatt jelent meg az Irodalomtörténeti 
Közleményekben. Lásd, Itk, 2007, 1-3, 147−169.  
609 Köszönettel tartozom Bíró Ferencnek, aki felhívta a figyelmemet a témára, és tanácsaival támogatott. 
610 Magyar Kurír,  II,  1804. április 17,  31, 482-483. 
611 THIENEMANN Tivadar, Német és magyar nyelvújító törekvések, EPhK, 36, (1912) 78-138. 
612 TOLNAI Vilmos, A nyelvújítás, Bp. Akadémia, 1929. 
613 „[…] A  nyelvújítás kérdései körül felpezsdült érdeklődést bizonyítja, hogy Kulcsár Istvánnak a Magyar 
Kurir 1804-es évfolyamában közzétett pályázati felhívására […] sok pályamű érkezett be. […].”  (CSETRI 

Lajos,  Egység vagy különbözőség?  Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, 
Bp., Akadémia, 1990, 34. 
614 Tarnai Andor értékelése a magyar nyelvűségért folytatott küzdelem részének  tekinti  a pályázatot: „[…] 
A magyarnyelvűség mind határozottabb  igényéről az egykorú  pályázatok tanúskodnak. Kultsár István 1804-
ben a  Magyar Kurir című hírlapban pályatételt tűzött ki a következő három kérdésre:  [Itt a pályatétel 
kérdéseinek felsorolása következik -- T.K.] […]” – TARNAI Andor,  A tudományos irodalom = A  magyar  
irodalom története III., szerk.  PÁNDI Pál, Bp., Akadémia, 1965, 200.;   Horváth  János 1939/40; 1940/41 
tanévi előadásait  közreadó kötetében Kis János tárgyalásakor viszont Horváth megállapítja, hogy „[…] az 
efféle jutalomtételek a kor nyelvi szempontú irodalmiságát jellemzik, s ehhez képest  a  jutalmazott feleletek 
(Kisé is), még nyelvtudományi elemeikkel is inkább a magyar irodalomtudománynak, vagy egyszersmind  
mind a kettőnek előzményei közé tartoznak.[…]” – HORVÁTH János,  Berzsenyi és íróbarátai, Akadémia, 
1960, 239. 
615 BÍRÓ Ferenc, A  felvilágosodás korának  magyar irodalma, Bp., Balassi, 1998;  MARGÓCSY István, A 
magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. Adattár az iskolai nyelvoktatás történetéhez = 
Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk., BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 
2005, 71-151.;  S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai.  A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei  a 19. 
századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., Balassi, 2005.; Folytonosság vagy fordulat? ( A 
felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései),  szerk.  DEBRECZENI Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 
1996; DEBRECZENI Attila, Nemzet és identitás a 18. század második felében, ItK, 2001/5-6, 513-552. 
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eredményhirdetés szövegét hitelesíti Kultsár István, és miért marad homályban a többi 

jutalompénzt felajánló neve.616 Továbbá szembetűnő, hogy a recepciótörténet nyelvészeti 

szempontokra építi vizsgálatát (ortológia, neológia), a pályázattevői szándék pedig a 

nyelvfejlődést „parancsoló” 1791-es törvényhozói szándékra,  és  az  azt „elősegítő”  

királyi kegyre alapoz.617  A pályázat tehát, mintegy önmaga kijelöli helyét „egy kivételes 

helyzet által létrehívott kivételes pillanat”-ban,618 a nyelvkérdés előtérbe kerülésének 

idején elindult törekvés folytatásaként. Ez viszont azt jelzi, hogy a recepcióban a pályázat 

jellegének meghatározása sem tekinthető kielégítőnek. 

A „Jutalom kérdés” recepciótörténeti vizsgálatában Kazinczy Ferenc is szerepet kap, mint 

a pályaművek utókori értékelésének  egyik referencia-alapja.619  Feltűnő, hogy bár 

                                                
616 Váczy János, az utód-kutató, a „Jutalom Kérdés” szövegét idézve megemlíti ugyan,  hogy Kulcsár István 
és b. Prónay László a jutalomtevők, valamint a kiírás szövegének ismertetésekor utal arra is, hogy az „egy 
Tudományok Barátja”–ként szereplő névtelen hazafi nem más, mint Kultsár István. Valamint közli, hogy 
Prónay neve, mint jutalomtevő,  a Magyar Kurír II. negyed, június 8-ki, 48. számában szerepel, melyben  a 
„[...] híradó ismétli  röviden a névtelen hazafi  felajánlott jutalmáról [...] [a már kiadott – T.K.] közlést s aztán 
így folytatja: Tudós hazánkfiainak ezen kérdéseknek meg fejtésekre teendő hathatósabb fel buzdítások végett 
nagy mélt. Tóth-Prónay Prónay L. Cs. Kir. belső Status Tanátsos Úr és Tek. Csanád Vármegye Fő Ispánnya 
Eő. Exc., a Pesti nemzeti Bibliotéka Directorához, Miller Ferdinánd Jakab Úrhoz, minap küldött levelében 
azon fellyebb fel jegyzett jutalom pénzekhez150 forintokat ígérni méltóztatott, mellyekből annak, a ki leg 
jobban felel, 100, annak pedig, a ki ehez leg közelebb fog lenni 50 forintok jutalmúl fognak adatni.[...].”  
KazLev. III.  698.jegyzetben, 532-533.  
617 „[…] Valamint az emberi Nem’  megnemesítésére a’ tudományok elterjedése, úgy a’ Nemzetek’  
tsinosodására a’ nemzeti nyelv kimíveltetése legbizonyosabb eszköz. E’ két felséges célra néztek 
törvényhozóink, midőn 1791-ben a’ Magyar nyelvnek rendes megtanúlását parantsolták;  erre nézett Felséges 
királyunk is, midőn többszöri kegyes rendeléseivel a’ Magyar nyelv gyarapítására ébresztette Hazánkfiait. De 
úgy látszik, hogy sem a törvénynek ereje, sem a’ Fejedelemnek kegyes ápolgatása nem volt arra elegendő, 
hogy ezen elfolyt 15 esztendők alatt nyelvünknek szembetűnő előmenetelt szerezhetett volna. Azért mind a’ 
nyelvnek belső mivoltára, mind külső alkalmaztatására nézve méltán lehetett a’ M.Kurirban 1804-ben 
kihírdetett Jutalom kérdéssel tudakoznunk: Mennyire ment már a’ Magyar nyelvnek kimiveltetése? Mitsoda 
módok és eszközlések által lehetne azt nagyobbra vinni? miképp’ lehetne ezeket most foganatosokká tenni? 
[…] ” – Magyar Kurír, 1805, november  5,  37, 589-592. 
618  BÍRÓ,  i.m., 120. 
619 Thienemann  utal arra, hogy a pályadíjnyertes Kis János evangélikus prédikátor és költő  Kazinczy révén  
ismerte meg  a győztes dolgozata alapjául szolgáló Jenisch-művet. [Kazinczy már 1797-ben javasolja Kis 
Jánosnak Jenisch művét. ( KazLev. II. 421.) – T.K.]  THIENEMANN, i.m.,  128-129.;  Tolnai  Kazinczy 
Ferencet  a neológia képviselőjeként említi,  és ebben a szerepben  a pályaművek értékelése  mércéjének 
tekinti.  TOLNAI, i.m., 93.;  Horváth 1933/34-es egyetemi előadásaiban a XIX. század fejlődéstörténeti 
előzménye fejezetkörben,   még  Tolnaihoz hasonlóan a „Jutalom Kérdés” neológia-ortológia kérdéskörébe 
tartozó jellegét hangsúlyozza,  kapcsolatba hozva a pályatételt a nyelvújítási harc megindításával: „[…] 
Szemben állt hát most már a két felfogás, és ezzel a nyelvkérdés szinte közüggyé vált,  mely minden művelt 
embert érdekelt. Eljött a megvitatás ideje. A megvitatást célozták  bizonyos, a nyelvet illető pályahirdetések 
[…].  Kultsár István  a Magyar Kurir-ban, 1804-ben hirdetett pályázatot. […]  A feleletek megmutatták, hogy 
egyetértést még nincs.  A többi közül hármat említünk […] Mátyási József a Debreceni Grammatika alapján 
áll;  csak a tudományban tartja szükségesnek a szócsinálást; költői nyelvünk […] nem szorul arra; Gr. Teleki 
László  józan ortológus, mérsékelt neológus: Kis János ellenben […] a merészebb neológiának sem 
ellensége; ő Jenischre támaszkodik,  Kazinczy álláspontját képviseli. Körülbelül így is van: e három 
felfogásnak vannak hívei, mikor Kazinczy a maga nyelvújítási harcát megindítja. […] ” -- HORVÁTH János,  
Tanulmányok I., Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1997, (Csokonai Könyvtár 12.), 138. ; Csetri   is 
referenciaként  utal Kis János  győztes dolgozata   kapcsán Kazinczyra: „[...]  Kis János könyvét még 
kéziratban megküldte Kazinczynak, s ő lelkesen helyeselte irányát válaszlevelében, melyet a könyv 
megjelentetésekor Kazinczy engedélyével a szöveg végén Kis kinyomtatott. […]” – CSETRI Lajos, i. m., 34. 



125 

 

Kazinczy alakjának a legtöbb értelmezésben kiemelt szerepe van, nem vetődik fel 

Kazinczy és a pályázat kapcsolatának kérdése. Miért nem vett részt a pályázaton Kazinczy, 

mi volt a szerepe a pályatétel létrehozásában. 

Dolgozatomban kísérletet tettem a felvetődő kérdések megválaszolására. Vizsgálódásaim 

során megerősödött bennem, hogy ezekre a kérdésekre csak akkor kaphatunk választ,  ha a 

tradíciótól eltérő alapról indulunk, a pályatétel szövegét mint a hagyomány részét 

vizsgáljuk, figyelembe véve, hogy „[…] [a hagyomány – T.K.] >>nyomot hagy<<  a vele 

szembesülő szövegeken. Ily módon a hagyományhoz való viszonyra egy korszak vagy 

szerző műveiben  [esetünkben a pályatétel ill. a pályaművek szövegében – T.K.] a belőle 

>>nyerhető<< intertextuális utalások  értelmezéséből lehet következtetni.  És mivel egy 

szöveg interpretációs műveletekként felfogott intertextuális eljárásai mindig utalnak saját 

történetiségére, a szövegekből olyan lényeges információkat nyerhetünk, […] amelyek 

[…] elősegíthetik a történeti horizontok minél részletesebb rekonstruálását.[…]”620 

 

A pályatétel a Kazinczy-levelezésben 

 

Kazinczy Ferenc levelezésében, mint a hagyomány szövegként ránk maradt részében, a 

pályázattal kapcsolatosan Prónay László báró és fia, Prónay Sándor báró, valamint Kis 

János író, evangélikus prédikátor, a pályatétel győztesének alakja kerül előtérbe. A levelek 

tanúsága szerint Prónay László meghatározó szerepet játszik a pályatételben. Hogy a 

pályázat mögött ő (is) áll,  az Kazinczy Ferenc számára már 1804. őszén világos kellett 

legyen, ezt támasztja alá  az 1804. október 5-én kelt, Prónay Lászlónak írt Kazinczy-

levél,621 melyben írója a legnagyobb elismerés hangján méltatja a báró érdemeit, különösen 

a magyarság érdekében tanúsított önzetlen tevékenységét: „[…] Említem én még és 

feljegyzettem a’ Maradéknak, hogy midőn 1790-ben sokan azok közzül, kiknek a’ 

lelkiismeret’ belső szava nem adott vigasztalást, rettegtek, Excellentziád felemelt fővel járt 

’s oda hagyta, mint a’ Régiség’ Nagyjai, a’ zajt és a’ hivatalért veszők’ tolongását; hogy 

Excellentziád nem csak nem keresett ragyogást, hanem mikor ajánltatott is az, a’ mit 

mások keresnek, magától eltiltotta! [...]”   Ebbe a laudációba illeszkedik a levél témánkra 

vonatkozó bekezdése: „[…]  Excellenciád azon jutalom által, mellyet ez’ idén kitett, igazi 

                                                
620 KULCSÁR – SZABÓ   Zoltán, Hagyomány és kontextus, Budapest, Universitas, 1998, 17. 
621 KazLev. III, 219. (Valószínűleg barátai révén értesült, vagy  a Magyar Kurír-ban olvasta Prónay 
felajánlását) 
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fényt vont újobban magára. Nyughatatlan vagyok látni, ki kapja el és mi által nyerik-meg? 

[…]”622 A szöveg figyelemfelkeltő retorikai eleme az „igazi fényt vont újobban magára.” 

„Újobban,” vagyis már korábban is voltak érdemei. Mint Szinnyei József kiemeli,  Prónay 

már korábban is „nyelvünknek, irodalmunknak buzgó segítője; egyike volt azoknak, kik a 

magyar nyelv hivatalossá tétele mellett, legtöbbet tettek  az 1790-91. országgyűlésen.”623  

Kazinczy sorai arra is utalnak, hogy szorosabb ismeretségben áll Prónay báróval.624 Váczy 

János625 a Kazinczy-levelezést tanulmányozva valószínűnek tartja, hogy Kazinczy Ferenc 

még a Radvánszky-család útján ismerkedett meg Prónayval. A báró 1788-ban  kelt 

levele626 tanúskodik írójának Kazinczy iránt érzett megbecsüléséről – „[…] fanaticus 

becsülője vagyok e Haza nyelvnek [ a magyar nyelvnek – T.K.], s mind azoknak, a kik azt 

a végső felejdékenségtől oltalmazák, […],  főkép az Urnak [Kazinczynak – T.K.] nevét 

tisztelni fogom […]” –, és a magyar nyelv ügye iránti elkötelezettségéről: „[…] Mi 

tagadás; remegve nyulok tollamhoz. Szentelt Magyarnak [Kazinczynak – TK]  magyarúl 

kék felelnem; küllön bizodalmát, érdemesen köszönöm; […] Prónay utal arra, hogy „Tótos 

Vallásu, és születésű ember”, de  „Magyaros indulat” él benne. Kazinczy „Magyar  remek 

munkáinak” olvasása gyógyítóan hatnak rá.627 Levele tanúskodik arról is, hogy a nemesség 

azon képviselői közé tartozik, akik fontosnak tartják a nemzeti nyelv ügyét: „[...]Áldom én 

az Urban, Nemzetünk Gondviselését, a ki épen Nevünk, nyelvünk hanyatlásával, azt végső 

el enyészetitül, illy gyökeres Hazafi fel ébreztésivel, hatalmasan fent tartya. […]” 1790-

ben a korábbi tisztségéről lemondott bárót II. Lipót  főispánná emelte, de mint volt királyi 

biztost támadások érték.628 Kazinczy azonban bízott Prónayban, ezt mutatja 1790. 

júliusában hozzá írott levele is, melyben továbbra is kéri a báró támogatását irodalmi tervei 

megvalósításához, megmutatva, hogy ezáltal bizonyíthatja a legjobban hazafiúi mivoltát:629 

„[…] Látjuk, hogy azok a’ Nagyjaink, akik Királyi Comissariusságot viseltek, ha 

külömben szívek az maradt is, aminek maradni kellett, idegenséget és szennyet vontak 

magukra. – Excellentziád eggy ezeknek számok közzül. Tudom én hozzám botsátott 

Leveleiből, tudom némely Barátaimnak beszédjeik után, tudom Révai Miklóstól, mely 

                                                
622 KazLev. III, 219. 
623 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái XI, Budapest, 1906, 188.  
624 Vö. KazLev. II, Bevezetés, XVIII. 
625  „ […] A mennyire eddig Kazinczy levelezése előttünk ismeretes: akkori előkelő embereink egyikével sem 
volt szorosabb összeköttetése [Kazinczynak – T.K.], mint Prónay László báróval,[…], s a kivel Kazinczy, úgy 
látszik,  a Radvánszky-család útján ismerkedett meg. […]” KazLev. II, Bevezető, XVIII. 
626 KazLev. I, 189.  
627 KazLev. I, 189.  
628 KazLev. II, Bevezető, XVIII-XIX. 
629 KazLev. II, 80. 
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lélek lakozott Excellentziádban; – de a szenny meg-van. – Orpheusom első darabjába bé-

iktatott Levele630 Excellentziádnak, és az a bátorságos meg-szóllítás, a’ mellyet Hamletem 

fog előmutatni, tanúság lessz a’ felöl állandó időkig, hogy Excellentziád nem vólt 

hűségtelen Hazafi. De ebbeli buzgóságának világosabb jeleit adhatja Exellentziád. Az 

írókkal közlött jó-tétemények, a’ Tudományoknak, Mesterségeknek, a Hazai Nyelvnek 

gyarapítása Excellentziádnak nem tsak nevét, hanem hazafiúi érzéseinek tsalhatatlan jeleit 

is fogja a Maradékok idejekre  által-tenni.”631  Kazinczy 1790. március 8-án kelt soraival632 

–   „[...] a' Magyar legyen az első és közönséges [...]”– Prónay László  is egyetért:  „[…] 

Tisztelem én és magasztalom az Úrnak anyai nyelvéhez […] mutatott bölcs szeretetét; 

hozzám bizonyított jó voltát pedig …véghetetlenül becsülöm. […] Minekutána abbéli 

kellemes munkák [Kazinczy által pártfogásra ajánlott munkák – T.K.] épen az 

országgyűlés idejében jőnek ki; egy csomóban fogják azok a nemzetet találni, és úgy 

annyival kihatóbb lészen erejek s felébreszthetik s megerősíthetik a magyar nyelvnek 

országunkba béhozását s uralkodását. Csak ezen egy boldogságot is érhetnénk el a közelítő 

diaetán: azzal mindent, igaz létét, helyheztetését elnyerné a haza örökre. […]”633 Ezért meg 

is tesz minden tőle telhetőt a diétán is. Csanád megye főispánjaként részt vesz634 az 1790-

es országgyűlésen, a főrendek táblájának tagjaként  kiáll a magyar nyelv ügye mellett. 

Prónay László nyilatkozataival, tetteivel kapcsolatban érdemes tüzetesebben vizsgálódni.  

                                                
630 A már idézett KazLev. I, 189. az a  levél, melyhez Kazinczy amikor az Orpheus-ban közli,  lábjegyzetet 
fűzött, amely tanúsítja az író  Prónay iránt érzett elismerését: „[…] Ezen [...] Levél világosan mutatja azt, 
hogy Hazánknak tiszteltt Fijai között sokan vagynak olly érzékenyek, a’ kik literaturánknak zsenge 
gyümöltseit kegyességgel fogadják, ’s apolgatásokat ajánlják. Meg-nevezett Nagyjaink [B.Prónay és gróf 
Pálffy Károly akinek Pétzelihez írott levelét ugyancsak itt közli Kazinczy – T.K.] eránt való háládatosságból 
’s hazafiúi örvendezésből adtam én ezeknek leg-elől helyt hólnapos írásomban; hadd ragadtasson munkára 
ezeknek el-hevítő olvasások által ismét valamelly érdemes Hazafi; és azoknak, a’ kik csüggedni kezdenek, 
végyenek vigasztalást. SZÉPHALMY […] ” Első folyóirataink: Orpheus, szerk. DEBRECZENI Attila, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2001, 13.;  l. még  BÍRÓ, 1998, i.m., 126, 17. lábjegyzet.  
631 KazLev. II, 80. 
632 KazLev. II, 45. 
633 KazLev. I, 67. 
634 l.  NAPONKÉNT VALÓ JEGYZÉSEI AZ 1790DIK ESZTENDŐBEN FELSÉGES IIdik  LEOPOLD  
TSÁSZÁR, ÉS  MAGYAR  ORSZÁGI KIRÁLY ÁLTAL, SZABAD KIRÁLYI VÁROSSÁBA BUDÁBA, 
SZENT JAKAB HAVÁNAK 6dik NAPJÁRA RENDELT, ’S SZENT ANDRÁS HAVÁNAK 3dik 
NAPJÁRA POSONY KIRÁLYI VÁROSSÁBA ÁLTAL-TÉTETETT, ’S UGYAN OTT, KÖVETKEZŐ 
1791dik ESZTENDŐBEN, BÖJT-MÁS HAVÁNÁK 13dik NAPJÁN BÉFEJEZETT MAGYAR 
ORSZÁGGYŰLÉSÉNEK; MELLYEK EREDET–KÉPEN MAGYAR NYELVEN ÍRATTATTAK, ÉS AZ 
ORSZÁG GYŰLÉSÉNEK FŐ-VIGYÁZÁSA ALATT, HITELESEN DEÁK NYELVRE 
FORDÍTTATTAK. BUDÁN, A’ KIRÁLYI AKADÉMIA BETŰIVEL. M. DDC. XCI.  
Ekkor készíti az 1791-es nyelvtörvény előkészítő bizottságban előterjesztését. V.ö., MARGÓCSY, i.m. 109, 
143.; SZINNYEI, i.m. 188. :  Cogitata de haereditariirs et perpetuis comitatuum supremis comitibus, juxta 
quatvor quastiones per deputationem publico-politicam in sessione die 17. augusti 1791. celebrata defixas, 
breviter deducta. Posonii, 1826. (Opus excelsae deputationis regnicolaris in  publico-politicis quo ad objecta 
articulo 67. anni 1791. regnicolariter sibi delata elaboratum. IV. melléklete),  amely az 1825-ös 
országgyűlésen kerül napirendre, de addigra már elavult. 1826-ban nyomtatták ki Pozsonyban.  
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Bíró Ferenc is felhívja arra a figyelmet, hogy a báró nem a nemességre, hanem az 

értelmiségre jellemző beszédmódot használ a nyelvkérdéssel kapcsolatban. 635 A 

disszertációm fókuszában Kis János Emlékezései állnak, amelynek egyik fontos vonulatát 

képezik az emlékező nyelvkérdéssel kapcsolatos tapasztalatai, amelynek vizsgálata során 

előtérbe kerül Ribini János alakja Oratiója kapcsán, melynek ajánlásában többek között, 

mint láttuk, báró Prónay László neve is szerepel. A magyar ügyével kapcsolatos 

érzékenysége és a jellegzetes értelmiségi beszédmód elemeinek használata nagy 

valószínűséggel ide vezethető vissza. Prónay minden bizonnyal a számára Ribini által 

társadalmi helyzetéből fakadó mecénás szerepet akarja az 1804. évi magyar nyelv 

kiműveltetésével kapcsolatos pályatételben.  

Prónay azóta sem változott. Továbbra is a magyar nyelv hivatalossá tételéért küzd, 

legalábbis részvétele a pályatételben erre utal. Ezt igazolhatja az eredményhirdetés 

pályázattételt indokló sorainak elemzése is: „[…]Valamint az emberi Nem’  

megnemesítésére a’ tudományok elterjedése, úgy a’ Nemzetek’  tsinosodására636 a’ 

nemzeti nyelv kimíveltetése legbizonyosabb eszköz. E’ két felséges célra néztek 

törvényhozóink, midőn 1791–ben637  a’ Magyar nyelvnek rendes megtanulását 

parantsolták, erre nézett Felséges királyunk is, midőn  többszöri  kegyes  rendeléseivel  a’  

Magyar  nyelv  gyarapítására ébresztette Hazánk fiait […] úgy látszik, hogy sem a 

                                                
635 BÍRÓ Ferenc, A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés, Bp., Argumentum, 2010, 67. 
636A „tsinosodás” szó előfordulásával, értelmezésével a magyar irodalomban részletesen Szilágyi Márton 
foglalkozik: Közelítések a’ Nemzet’ tsinosodásához = SZILÁGYI Márton, Kármán József  és Pajor Gáspár 
Urániája, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1998, 404-424.   
637 Az  ekkor zajló országgyűlések eredményeire utalás: 1790-91:16. törvénycikk. 1791 márc.12. Art16. 
1790-91:16 tc. Art.16. De lingua peregrina ad manipulationem negotiorum publicorum non inducenda, 
Hungaria vero conservanda -- [1791. március 12-én lett kiadva a törvény szövegét tartalmazó királyi 
dektrétum – T.K. ] : 
„Art16. De lingua peregrina ad manipulationem negotiorum publicorum non inducenda, Hungarica vero  
conservanda. / Sua Mtas Sma fideles SS. et OO. de non introducenda pro negotiis quibuscunque lingua 
peregrina securos reddit.; ut autem nativa lingua Hungarica magis propagetur  et expoliatur, gymnasiis, 
academiis et universitate Hungarica peculiaris professor linguae et styli Hungarici constituetur, ut illi, qui 
eandem ignorant et condiscere volunt, vel vero ejusdem linguae jam gnari, in hac sese perficere cupiunt, 
occasionem nanciscantur utrobique vota sua explendi; dicasterielia negotia autem idiamate latino nunc adhuc 
petractanda venient. ” Idézi:  Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez  1790-1848, szerk., bev. 
SZEKFŰ Gyula, Bp., MTT, 1926, (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris), 229. 
A fent idézett törvényt Szekfű Gyula így interpretálja, megállapítva, hogy: „[…] a „nunc adhuc” [l. a fent 
idézett törvény utolsó sora – T.K.] […] a magyarok nézete szerint azt jelentette, hogy a jövő országgyűlések 
egyikén fogják a magyar dikaszteriális nyelvet bevezetni.[…]”-SZEKFŰ, i.m. 51.  „[…] [a bécsiek  viszont – 
T.K.] csak azon meggondolás folytán egyeztek bele e két szóba,hogy a magyar nyelv bevezetésével meg kell 
várni, míg a […] nem-magyar nyelvű lakosság felveszi a […] [magyarok – T.K.] nyelvét, s mivel ez sohasem 
fog megtörténni, a „nunc adhuc” csak arra jó, hogy reményeket keltsen a rendekben, s ezzel az országgyűlést 
jó véghez segítse; […] azaz >>az állam számára teljesen közömbös.<<” – Uo., 51-52.  „[…] [továbbá az 
1790-91:16tc.  – T.K.] biztosítja a rendeket, hogy a király idegen nyelvet nem fog behozni az országba, a 
magyar nyelv művelésére pedig a felső és középfokú iskolákban tanszéket fog létesíteni, hogy ott bárkinek 
alkalma legyen a nyelvet megtanulni; […]” – SZEKFŰ, i.m., 55.  



129 

 

törvénynek ereje, sem a’ Fejedelemnek kegyes ápolgatása638  nem volt arra elegendő, hogy 

ezen elfolyt 15 esztendők alatt nyelvünknek szembetünő előmenetelt szerezhetett volna 

[...].”639 A hivatkozott tizenöt év alatt történtekre utalás újabb „szembesítés” 

szükségességére hívja fel az értelmező figyelmét. A kutatás gazdag anyagára támaszkodva  

megállapítható, hogy mivel  a XVIII. század „[...] utolsó évtizedeiben a nemzeti nyelvű  

irodalomnak  nagyon komoly presztizse volt,640  és ez az időszak „[…] az első és döntő 

fázis a modern irodalmi nyelv egységesülésének folyamatában […], most tárja fel saját 

múltját az önnön jelentőségére ébredő  nemzeti literatúra.[...]”641 – vagyis, mint a kiírás 

szövege megfogalmazza: „[...] azon dítsőségnek elnyerésére, hogy a’ Magyar Nemzet 

nyelvére nézve is a’ tsinosb Európai nemzetek közzé tartozik, kész  ugyan önként 

törekedni minden Hazafi Tudós [...]”642  akkor máshol  kell keressük ezen szövegrésznek a 

hivatkozási alapját. Kontextust keresve a korban élő  hagyománnyal a következő lehetőség 

adódik a sorok értelmezésére. Csehy József 1803-ban a következőket írja Kazinczynak:643 

„[…] Meg-nyertük, hogy a’  német szó, mellyet József Császár behozott, iskoláinkból 

                                                
638 „[...]Az 1792:7 törvénycikk – [1792:7 tc. Art. 7. De studio et usu linguae hungaricae ( SZEKFŰ, i.m. 258-
259. ) ;  [1792. június 26-án lett kiadva a törvény szövegét tartalmazó királyi dektrétum – T.K.] – ezt a 
tanszéket  rendessé tette, illetőleg a tanszék előadásait kötelezővé s megengedte, hogy a helytartótanács 
magyar vagy latin válaszleiratainak dolga a soha el nem készülő Penelopéval versenyző rendszeres 
munkálatok közé vétessék fel. […]”- SZEKFŰ, i.m., 55.   
„[…] az 1792. jún. 22-i leirat [pedig – T.K.]  […] kijelenti, hogy a király szívesen hajlandó a magyar nyelv 
előmenetelén közremunkálni, ha két elv tiszteletben tartatik: Kényszerítő rendelet ne legyen: absit coactio; 
másik, hogy  a  magyar nyelv alkalmazása fennakadást ne okozzon a közigazgatásban. […] A szöveg spiritus 
rectora, Pászthory {kancelláriai referendárius, későbbi fiumei kormányzó, hivatali és baráti körökben 
terjesztette a magyar nyelv szeretetét, Kazinczy barátja volt [l. SZEKFŰ, i.m. 35. – T.K.]} […]  megpróbálta 
vele, hogy a nyelvkérdést felülről intézze el, az iniciativát a kormány kezébe tegye és ezzel paralizálja, 
ártalmatlanná tegye azon homályos ösztönöket és tömegszenvedélyeket, melyek a nyelv- és nemzetiség 
kérdésénél, ha azt nem felülről vezetik, mint Richelieu korában Franciaországban, súlyos komplikációkat 
okoznak. A nyelvkérdés többé el nem nyomható, s ez nem is kívánatos, mondhatta  a magyar érzelmű 
Pászthory,  ezért a kormány feladata azt a nemzet javára megoldáshoz vezetni. […]” – SZEKFŰ, i.m. 53-54.  
A leirat még egy részét átveszi a Pászthori-féle tervezetnek: „[…] [a király -- T.K.] megengedi, mit a rendek 
nem is kértek, hogy az országgyűlés feliratait […] magyar és latin nyelven terjessze hozzá, de a latin 
maradjon továbbra is az eredeti. […] Az elnöklő Ferenc király […] úgy találta, hogy ez annyira csekélység, 
hogy szót sem érdemel, s így a komoly urak vidám élcelődés közt kimondták a határozatot, hogy ezt a 
„Mikulásszerű” meglepetést be fogják  venni a leiratba. Az 1792. jún. 22-i leirat csakugyan megadja ezt. 
[…]” – SZEKFŰ, i.m., 53. 
639 Magyar Kurír , 1805. november 5., 37, 589. 
640 BÍRÓ 1998, i.m., 111, v.ö.,136.  
641 BÍRÓ 1998, i.m., 136. 
642 DEBRECZENI Attila értelmezése szerint a „Hazafi Tudós” alakja közösségképző  szimbólum, megidézi a 
nyelvvel kapcsolatos törekvéseket, vagyis állásponttól függetlenül mindenkihez szól, aki a magyar nyelv 
ügyéért tenni akar. – (részletesen kidolgozva l.: DEBRECZENI, 2001, i.m., 531-551.; S. VARGA, i.m., 240. )  
„[…] [Mert  ebben a korban – T.K.] […] a  nyelvkérdés mindig az irodalom (= tudományok) művelésének 
valamely vonatkozásával együtt felmerülő kérdés, amelynek azonban nemcsak egymástól különböző 
változatai vannak, de az eltérő változatok képviselői szociológiai szempontból is meghatározhatók. Ez  
lehetővé teszi, hogy a nyelvre vonatkozó felfogások eltéréseiben meglássuk az érdekek eltéréseit és így az 
eltérő ideologikumot is. […]” – BÍRÓ 1998, i.m., 134. 
643 KazLev. III, 115. 
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elimináltatott, nyelvünk’ eltörlésére czélozó sok törekedések felforgattattak. Nagyot 

nyertünk, nem féltyük, hogy Nemzetünknek díszesebb része egy két generáció alatt idegen 

néppé változzon; – de a’ nemzeti cultura csak nem azon a’ grádicsán maradott, a’ mellyen 

volt: nyelvünk nem vitetett be a tudományokba: pedig mennyit pallérozódott e’ rövid idő 

alatt, nem mondhattya senki, hogy még is alkalmatlan legyen: a’ jég meg van törve minden 

felől, a’ hátra lévő akadályokon  középszerű elmék  is erőt vehetnek. – Törvényesen 

megígértetett, hogy a’ hivatalokba be fog vitettetni, erre, úgy látszik, mintha számot sem 

tartanának többé. […]” Vagyis két terület van, ahol nincs „nyelvünknek szembetünő 

előmenetele”: a magyarnyelvűség bevezetése a tudományok területén, és a magyar nyelv 

hivatalossá tétele. A tudomány nyelvének helyzete sokáig rendkívül bonyolult maradt, ezt 

illusztrálja Margócsy István azzal az egyetemi szituációval, miszerint 1844-ben, amikor 

bevezetésre kerül a magyar államnyelv, és ezzel az egyetemen is a magyar lett volna az 

oktatás nyelve, Horváth István, „[…] (ki pedig  a magyar tanszék vezetője is volt, és a 

magyar nyelv  iránti rajongása közismert) megtagadja  a régészet, numizmatika és 

heraldika magyar nyelvűsítését, s továbbra is latinul tanít. […]”644  Másrészt viszont a 

magyar nyelv hivatalossá tételének ügyével is nyilvánvaló  a kapcsolat. A nyelvkérdés 

politikai jellegéből adódó lehetőségként Szekfű Gyula kutatásaira támaszkodva így is 

értelmezhető az indoklás:  1792 után  megváltozott az udvar hozzáállása a magyar 

nyelvkérdéssel szemben.645 Erre utalnak a későbbi országgyűlések sikertelen kísérletei.646 

                                                
644 MARGÓCSY István, A magyar nyelv státusa..., i.m., 253. 
645 A francia forradalom  véres eseményeinek hatására Ferenc egész  uralkodása  alatt  a forradalmi 
ideológiák ellen küzdött, ideszámítva a racionalizmus és a nemzeti mozgalom eszméit is  (részletesen  
SZEKFŰ, i.m., 62-63): „[…] A  forradalomellenes orientáció első  következése volt, hogy a magyar nyelvi 
mozgalom a bécsi bürókból még a magyar kancellária  köréből is száműzetett és visszaszorult a magyar 
területekre, a vármegyei  és irodalmi üzemekbe; további létéről a magas hivatalok csak országgyűlések 
alkalmából vettek tudomást.”   -- SZEKFŰ, i.m.,   62-63.  „[…] A kabineti  kormány titkos hatalma  […]  volt 
az, amely a magyar nyelv és nemzetiség elnyomását  […] kormányelvvé emelte […]” – SZEKFŰ,  i.m., 71. 
646 Idekapcsolódnak  a  reményteljes 1792 után végbement intézkedések, melyeket  Szekfű  így jellemez: 
„[…] [a kabinet-kormány titkos hatalma – T.K.] a magyar nyelv és nemzetiség elnyomását a monarchia 
centralizmusa érdekében kormányelvvé emelte, s ezzel a kilencvenes évek elején kitört mozgalmat,  a 
természetes lefolyás lehetőségétől megfosztotta. 1792-ben királyi ígéretet kaptak a magyarok, hogy nyelvük 
kiműveléséről gondoskodás lesz, közigazgatásbeli használatáról pedig a jövő országgyűlésre jelentés fog 
készülni. Az ígéret maradt ígéretnek, […]” – SZEKFŰ, i.m., 71.;  „[…] Sándor  Lipót főherceg tragikus halála 
és a  Martinovics-összeesküvés  alkalmul szolgált az udvarnak, hogy a központi kormányzásból kiszorítsa 
azokat a magyarokat, kik az elmúlt években sikerrel álltak ellen a németesítő törekvéseknek. […] ” – 
SZEKFŰ, i.m., 66.; „[…] A következő 1796-iki országgyűlésen szóba sem kerül a  nyelv ügye, az 1802-ikin 
épp oly kevéssé. Ez utóbbin legalább a tanulmányi bizottság elaboratumának  elővételét kérik a gravamenek 
közt, az előbbin még azt sem teszik, mivel  szerintük  a systematica deputációk ügye tisztán rendi ügy, tehát 
nem illik, hogy érdekében a királyhoz forduljanak. A feliratok nyelve továbbra is tisztán latin, a rendek 
mintha végképp elfeledkeztek volna az 1792. leiratnak [1792. jún. 22-i leirat – T.K.] Mikulás ajándékáról. 
[…]” SZEKFŰ, i.m.  76.;   erre utal CSORBA Sándor is: „[…] sorra születtek magyar nemzeti művelődést 
akadályozó rendeletek és intézkedések [...]” – CSORBA Sándor, Az 1806-os törésvonal mentén (Kultsár István 
és a Hazai tudósítások ) = Folytonosság vagy fordulat..., szerk. DEBRECZENI Attila, 1996, i.m.,121.  
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A megváltozott körülmények tehát nem teszik lehetővé a nyílt kiállást egy mozgósító 

jellegű pályatétel létrehozásában való részvételben: „[…] igaza volt annak az óvatos 

hazafinak, aki a magyar nyelv pallérozásáért buzogva figyelmeztetett, hogy  >>a nyelv illő 

kelésének lappangva kell menni és nem zörögve, mert máskülönben a titkos akadályoktól 

erő, hatalom, gát tétetik eleibe.<< […]” – Ezeket a sorokat pedig Prónay Kazinczynak írt 

fent idézett válaszleveléből647 idézi Szekfű Gyula.648 A múltat vizsgáló történész szerint a 

levél záró sorai jelzésértékűek. Óvatosan kell a magyar nyelv előremenetelével 

foglalkozni, de Prónay nem tett le róla: „[…] ha nemzetünk nyelvét a’ fő polcra [fentiek 

alapján hivatalos nyelvvé – T.K.]  nem is emelhetjük, legalább elmúlását hátráltassuk”649 – 

zárja válaszát.  Vagyis indokolt a pályázati  kiírás anonimitása. A „nyelvünknek 

szembetünő előmenetelét” hiányoló sorok  a nyelvkérdés politikai oldalának 

eredménytelenségére  utalnak, hiszen még mindig nem vezették be a magyar dikaszteriális 

nyelvet, illetve nem történt újabb lépés ez ügyben a diétákon. Az 1805-ben összeülő 

országgyűlésen viszont előtérbe kerül a magyar nyelv ügye. Jogosan merül fel a kérdés, 

összefüggésbe hozható-e ezzel a pályázat kiírásának időzítése. Prónay 1790-es már 

idézett650 soraira alapozva: „[…] Minekutána abbéli kellemes munkák [Kazinczy által 

pártfogásra ajánlott munkák – T.K.] épen az országgyűlés idejében jőnek ki; egy csomóban 

fogják azok a nemzetet találni, és úgy annyival kihatóbb lészen erejek s felébreszthetik s 

megerősíthetik a magyar nyelvnek országunkba béhozását s uralkodását. […]”  vagyis 

feltételezhető, hogy Prónay nem ok nélkül ragadta meg a pályázat nyújtotta alkalmat. A 

külső körülmények miatt  [Napóleoni háborúk – T.K.] a hatalomnak szüksége volt 

katonára, ehhez pedig rákényszerült a rendekkel való egyezkedésre, az országgyűlés 

összehívására. Nem tekinthető tehát véletlennek az, hogy a pályázat valamennyi „Tudós 

Hazafit” megszólítja azzal, hogy csak a tudományosságot köti ki feltételül, és a válaszadás 

nyelve lehet magyar, latin és német is, ki milyen nyelven ír szívesebben tudományos 

munkát,651 és az sem, hogy a nyertes pályaművek kinyomtatásának igényével lép fel. Így a 

                                                
647 KazLev. III, 395. 
648 SZEKFŰ, i.m., 66.   
649 KazLev. III, 395. 
650 KazLev. I, 67. 
651 Találóan fogalmazza meg  ezzel kapcsolatos észrevételét az egyik díjat nem nyert pályázó, Mátyási 
József,  akinek műve megjelent myomtatásban: „[…] Minthogy az előre bocsátott  kérdés, nem tsupán a’ 
Nemzeti Tudós-közönségnek Borostyán-koronás Fejei, hanem minden a’ dologhoz tsak valamennyire is 
hozzá szólható hazafi tagok eleibe terjesztetik, ámbár erőm’ esmeretéből előre tudom, hogy illy számtalan 
akadályok és nehézségek szövevényeibe keverődzött vélekedésnek ki fejtésére, elegendő Oidipus nem 
lehetek: mindazáltal én is, ezen írásnak nevezett szerzője, a’ felelésnek közönségessé tenni tetszett 
szabadságából, magamat részesíteni bátorkodom. […]” – VÉLEKEDÉS, MELLYET A’ MAGYAR NYELV 
ERÁNT ORSZÁG ELEIBE TÉTETETT TUDÓS KÉRDÉSRE, RÖVID ÉS EGYÜGYÜ FELELETÜL 
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pályázat áttekintő szerepet tölt be, másrészt pedig kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt, de 

mindenek előtt a figyelem központjába helyezi a nyelv ügyét, hasonlóképpen az 1789-es, 

1790-es pályatételekhez,652 vagyis mozgósító hatású. Ha nyíltan nem is mondja ki senki, 

hogy összefüggés van  a pályázat és az  1805-ös országgyűlésen nyelvkérdésben tanúsított 

fellépés között, azért utalás történik rá. Teleki  László gróf, az egyik versenyen kívüli 

pályamű írója,  kinyomtatott pályaírása toldalékában külön foglalkozik az 1805-ös 

országgyűlésen a magyar nyelv ügyében végzett munkával: „[…] Szép volt ezen Ország 

Gyülése ideje alatt a’ többi között mind azon beszédeket […] hallani, a’ melyek Anyai 

nyelvünk tárgya körül eléhozattak. Sok helyett és gyakor ízben kelletett magamnak is 

mellette harczolnom, sok elleneztésekre megfelelnem; de örömest tselekedtem, mert ímé 

végre még is e’ mi szegény Anyai Nyelvünk hazánkba közönséges nyelvé lehete […]”653 

Kazinczy tehát annak ellenére, hogy tudta ki áll a pályázat mögött és meg volt győződve  

annak nemes szándékáról, nem kívánt részt venni azon. Ez utóbbi tényt levélben közölte 

Kis Jánossal, aki azt sajnálattal fogadta 1804. november 9-én kelt levelében:654 „[...] 

Leveledben olvasván, hogy a’ M. Nyelv eránt feltett kérdésre felelni nem fogsz, 

gondolatokba merültem. Sajnáltam, hogy egy olly fontos kérdésre a’ Te feleletedet nem 

reménylheti a' Haza […],” és közli elhatározását Kazinczyval, hogy ő próbát tesz:655 

                                                                                                                                              

ADOTT MATYÁSI JÓZSEF. PESTEN, N. KISS ISTVÁN KÖNYV ÁROSNÁL., 1806. 
652 1789-ben hirdették meg a Görög–Kerekes-féle első pályatételt,  a Hadi és Más Nevezetes Történetek című 
folyóiratban:  „[…] Jelentés A’  Nemes Magyar Nemzethez. E részben úgy ítéltük, hellyessebben nem 
tselekedhetünk, mintha leg-elsőben is egy Magyar Nyelv tanító könyvetske írása végett teszünk fel jutalom 
pénzt [a pályadíj 20 arany volt – T.K.] […];”  A pályatétel célja a magyar nyelv „gazdagodása”,  
„rendbeszedődése,” „tsinossabbodása,” a „tudományok még nagyobb erőben lehető virágoztatása”, „köz-
haszon.” „[…] Cél a magyar  ifjúság előbb legyen jó Magyar, mint jó Deák vagy jó Német. […]  idegenek se 
tartsák  regulátlan,  pallérozatlan, nehéz nyelvnek [a magyart – T.K.] […]” – Hadi és Más Nevezetes 
Történetek, Első Szakasz, Bétsben, 1789. szeptember 25-dik  Napján, 281-288.;  A pályadíj kiegészül:  „[…] 
és miután Nunkovics György cz. püspök s pécsi nagyprépost ugyanazon évben e pályadíjat 50 aranyra 
emelte, a pályázatot 1790-ben sürgősen megújították. [...]” – Főldi János Magyar Grammatikája, kiad. 
GULYÁS Károly, Bp., Akadémia, 1912, (Régi Magyar Könyvtár, 28), Előszó, 3.;[ Az utókor emiatt Görög-
Kerekes-Nunkovics pályatételként tartja számon a megújított pályázatot – T.K.]  A Görög–Kerekes-féle 
második pályatételt – szintén a Hazai és Más Nevezetes Történetek-ben hirdették meg  1790-ben: „[…] ezen 
három kérdéseket tesszük fel, Tudománnyal ékeskedő Fijaidnak a’ megfejtésre:1-ször Micsoda ereje vagyon 
az Anyai nyelvnek, a’ Nemzet természeti tulajdonságának (Nationalis Character) fenntartására? / 2-szor 
Mennyire segíti a’ Nemzet valóságos boldogulását ’s pallérozását  az Anyai nyelv ’ gyarapodása; és ellenben 
mennyire hátráltatja azt, ennek valamelly idegenért való mellőzése? /  3-szor  Mennyire szükséges a’ Magyar 
Nemzetnek a’ Deák nyelvnek tudása.” – Hadi és Más Nevezetes Történetek, Második  Szakasz, Bétsben, 
1790. márciusnak  2-dik   Napján, 279-282. 
653 A’ MAGYAR NYELV ELÉ MOZDÍTÁSÁRÓL BUZGÓ ESDEKLÉSEI   G. TELEKI LÁSZLÓNAK. 
PESTEN, Nyomt. TRATTNER MÁTYÁS’ BETÜIVEL, 1806, 220-221 
654 KazLev. III, 225. 
655 Kis János a  Soproni Magyar Társaság alapítása óta is nagy gonddal és lelkesedéssel foglalkozik a magyar 
nyelvvel, erre utalnak 1803. október 6-ai  Kazinczyhoz írt sorai (KazLev. III, 113-114.) „[...] Eddig nem igen 
volt módom a’ Magyar nyelv természetét úgy studírozni, a’ mint szerettem volna, ezután a’ mint előre látom, 
még annyi módom sem lesz. Barátom is egy sints hozzám közel, a’ kivel az efféle tárgyakról értekezvén tőle 
tanulhatnék.[...]”   A nyelv  ügyéért elkötelezett íróként érezheti kötelességének a pályázaton való részvételt 
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„[...]Végre arra fakadtam, hogy én tegyek próbát. [...]”  Kis leírja, hogy a tárggyal 

kapcsolatban  „[...] Jenischt656 és némelly egyébb munkákat [...]” tanulmányozta, majd 

közli tervezett pályaművének vázlatát kiegészítés és jóváhagyás végett az általa a magyar 

nyelv kérdésében legfőbb tekintélyként tisztelt Kazinczyval: „[...] Nintsen, kedves 

Barátom, senki közel hozzám, a’ kivel efféléről értekezhetném; sőt nints az egész Hazában 

is senki, a’ kitől illyenekről örömestebb kérdezősködném és jobb tanátsot ’s oktatást 

reménylenék, mint Tetőled. Ebben is pedig, valamint mindenben a’ barátságnak egész 

bizodalmával folyamodom Hozzád.[...]” 

Kis János 1805. június 6-án kelt levelében657 a beküldött pályaművek felől érdeklődik 

Kazinczytól, akinek július 14-én kelt válaszából kitűnik, hogy Kazinczyban a régi bizalom 

él Prónay László iránt: „[…] Magam is írok ezen írások eránt B. Prónaynak, és kérni 

fogom, hogy  velem azokat láttassa. Ezt én cselekedni merem, s’ reménylem hogy nem 

kérem siker nélkül. […]”658  Miért van erre szükség? Kazinczy Kis Jánost tartja a pálmára 

érdemesnek, ezért aggódik a bírák verstani, poétikai felkészültsége miatt: „[…] Azonban 

ámbár vaktában néked [a levél címzettjének, Kis Jánosnak – T.K.] nyújtom a’ pállyaágat, – 

mert ki mér ott szóllni, a hol Te szóllasz, – csakugyan rettegem concurráló írásaink’ sorsát 

a’ – bírókra nézve! Ha B. Prónay Sándor, ha Gróf Teleki László, ha Schedius, ha Miller 

lesz a' bíró, mi lesz úgy a dologból? – Csudálod, hogy Schediust is ide zárom. Az ő lelke 

tudja, hogy én őtet becsülöm, még pedig igen nagyon, és szeretem is. De a’ ki Himfyt úgy 

recenzeálta, mint az ő Zeit Schriftjében recenseáltatott, nem támaszthatja e azt a’ gyanút, 

hogy ezt is hibásan itéli-meg? Nem tudta mi a’ dal, mi az ének: – nem tudta mi a’ trocheus 

láb; – nem látta hogy Himfy Petrarkát követte még a’ kicsinységekben is, (még a’ Laistrom 

csinálásában is) ’s dalai Sonettek akartak lenni, énekei Canzonettek [...].” De más 

aggodalma is van: „[…] ’S mit mívele Debreczen a Grammatikákkal? Valóban jó lesz az 

öreg Prónaynak szóllanom. Még attól is lehet tartani, hogy munkáitokat érdemetlennek 

tartják a’ pállya’ ágára, ’s valamelly Debreczeni lelkű ember a’ ti munkáitokból eggy újat 

farag [...].” Az viszont, hogy Kazinczy ez ügyben Prónayhoz fordul, azt is jelzi, hogy a 

                                                                                                                                              

is. 
656 Philosophisch–kritische Vergleichung und Würdigung von  vierzehn ältern  und neuern Sprachen 
Europens, namentlich: der Griechischen,  Lateinischen; Italienischen, Spanischen,  Portugiesischen,  
Französischen; Englischen, Deutschen, Holländischen, Dänischen, Schwedischen; Polnischen, Russischen, 
Litthauischen. Eine von der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gekrönte Preisschrift des Herrn D. 
Jenisch, Prediger in Berlin. Diversi – lingues homines. Berlin, bei Friedrich Maurer, 1796. [Magyarul 
körülbelül a következőképpen adható vissza: Tizennégy régi és újabb európai nyelv filozófiai–kritikai 
összehasonlítása és értékelése. – T.K.] 
657 KazLev.III, 364. 
658 KazLev. III, 377. 



134 

 

báró  szava  (is) döntő a pályatételt érintő kérdésekben, nem (csak) a pályatétel 

eredményhirdetésének szövegében magát megnevező Kultsáré. A „Debreczeni 

Grammatika esete” elrettentő példa Kazinczy számára, állandó feszültség forrása. Miért? 

Az idézet tanúsága szerint azért, mert úgy látja, Debrecen attól sem riad vissza, hogy a 

pályaműveket saját nézetei szerint átdolgozza. Ezt meg is írja Prónaynak,659 hozzátéve, 

hogy a „Debretzeniek” tanításait követve „[...] szent literaturánk soha előbbre lépni nem 

fog [...],”660 ezért kéri Prónayt, hogy „[…] kormányozza a’ maga böltsessége ’s igassága 

szerént a’ dolgot, hogy a’ beküldött munkák érdemes Bírák által ítéltessenek-meg […].”661 

Prónay László válaszában662  biztosítja Kazinczyt, hogy fia Sándor, aki  „a’ Magyar 

Literaturában járatos,” egyetért Kazinczy aggodalmaival, és megnyugtatásul a bizottság 

tagjainak nevét is közli: Prónay Sándor, Kultsár, Schedius, Virág, Révai, Verseghy, Bátori. 

„ [...] Ez az utolsó eggyetlen egy Debreczeni nevelés: de a’ többi jó ízlésű társait, ha akarná 

is, meg nem hatja. […]”663 A levél egyrészt megértő, hiszen az aggályok eloszlatására 

részletes tájékoztatást ad a bíráló-bizottságról, másrészt viszont burkoltan elutasító is, 

hiszen Prónay nem ajánlja fel Kazinczynak, – hogy miért nem, nem tudjuk,  feltehetően azt 

gondolta: Kazinczy is pályázik – sem a dolgozatokba való betekintést, sem az értékelésben 

való részvételt. A levél további sorai nem árulják el ki a győztes, de annyit igen, mi a 

legfőbb szempont: „[...] Tudós munkák jöttek – bé a’ kitett jutalom-kérdésekre. 

Emezeknek száma mintegy   hét;  a’ többi mintegy 15, nem fogható amazokhoz […] 

megvallom, nehéz leszen a’ választás. Csupán egy hibácskát tapasztaltam bennek, az 

eggyet kivévén, értem a’ forró és buzgó Hazafiúságot. Azt mindnyájan érezzük, de nem 

tanácsos dobra verni. A’ M. nyelv illő kelésének lappangva kell menni és nem zörögve, 

mert más külömben a’ titkos akadályokból erő hatalom gát tétetik eleibe. Mindazáltal szent 

törvényünk legyen az: ha nemzetünk nyelvét a’ fő polcra nem is emelhetjük, legalább 

elmúlását hátráltassuk.[...]”664 Tehát tudományos legyen a dolgozat és kerülje a hazafiúi 

érzelmek nyílt kimutatását. A „M. nyelv illő kelésének lappangva kell menni” és a „titkos 

                                                
659 KazLev. III, 386. 
660 KazLev. III, 386. 
661 Mert a  „Debretzenieknek”   „[...] nints semmi ízlések. Merő gőgből nem olvassák újabb Iróinkat:  
Bárótzy, Virág, Kis ismeretlen vagy barbarus nevek ő előttök. [...] azt vélik, hogy nekünk is tsak úgy szabad 
írnunk, mint Gyöngyössy írt, és Mátyási József ír: [...] a Scythiai sivatag pusztákra igazítanak bennünket, 
hogy ne Palladiotól tanuljunk architecturát,  [...] ne Lesszing, Göthe, és Schiller légyenek példányaink [...].” 
– KazLev. III, 387. 
662 KazLev. III, 394. 
663 KazLev. III, 394.;  Bátori valószínűleg = Báthori Gábor, református püspök (1755-1842)  Kecskeméten, 
Debrecenben, majd német és svájci egyetemeken tanult, 1796-ban Pestre került. – KazLev. III, Jegyzetek, 
547.;  Részletesen l. SZINNYEI i.m., 666-669. 
664 KazLev. III, 395. 
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akadályokból erő hatalom gát tétetik eleibe” sorok arra is utalnak, hogy politikai vonzata is 

van a pályázatnak, így arra is fényt vethetnek miért nem pályázott Kazinczy saját maga, túl 

azon, hogy önálló egzisztenciájának megteremtése nagy erőket kötött le nála,665 tudjuk 

ugyanis, hogy Kis János pályamunkáját azért elolvassa, és ellátja jegyzetekkel.666 Váczy 

viszont utal arra, hogy Kazinczyt szabadulása után is szemmel tartja a rendőrség,667 és „[...] 

családja nem ok nélkül fél írói ismeretségeitől.[...]”668 Lehet, hogy ezért írja később, 1808. 

májusában, a tübingai pályázattal kapcsolatban Kis Jánosnak, hogy feltette magában, 

sohasem dolgozik jutalomkérdésre.669  

Prónay nem kapta meg az „új betegséget”, de óvatos.  Igyekszik „lappangva” segíteni a 

magyar nyelv ügyét. Nem felejtett. Úgy tűnik, hogy az eredményhirdetés indokló 

szövegében Kazinczy 1790-ben írott levelében közöltek köszönnek vissza: „[...] Hazafiak, 

átkozni fogják hamvainkat Maradékaink, ha nem tellyesítjük azt, a’ mire a’ Deák ki-hóltt 

nyelvtől idegenkedő JÓZSEF önként hajla. […] a’ Magyar legyen az első és közönséges 

[…], Fejedelmünknek királyi kegyelme ’s igazgatói böltsessége hajlik ezen kívánságára 

sok vármegyéinknek[...].” Kazinczy tehát, ha személyesen nem is vett részt a 

pályatételben, szellemisége mégis egyik fontos alkotóeleme a pályatételnek, ahogy azt „a’ 

Magyar Literaturában járatos” Prónay Sándor írja neki levelében, amikor értesíti őt az 

eredményekről: „[...]Érezvén, sőt az édes atyámnak írott leveledből tudván is, melly nagy 

részt veszen a Te, a’ hazai literatúrát szerető, ’s azt első ifjúságodtól fogva nagyra nevelő 

lelked a’ tudva lévő jutalom írások elítélésében, barátságos kötelességemnek tartottam 

lenni ezen interessáns és a’ Hazánkban maga nemében első dolognak kimeneteléről 

Tégedet, úgy is mint ezen literatúránk fő oszlopát, tudósítani.[...]”670 

Ez a levél megvilágítja Kultsár szerepét is: „[...] Kultsár István Uram, […] ezen dolognak 

                                                
665 „[...] Engemet elébb a’ házbeli keserítések, azután a’ házasság gondjai annyira elfoglaltak, erről [a 
pályázatról – T.K.] nem gondolkozhattam, ’s ha mindezek nem gátoltak volna is, bizonyosan tiéd lett volna 
az elsőség, mert ki ír úgy mint Te?[...]” – indokolja meg Kazinczy, hogy miért nem pályázott, Kis Jánosnak. 
– KazLev. III, 254. 
666 KazLev. III, 254. 
667 Váczy kutatásai szerint szabadulásakor Bujanovics Károly figyelmezteti Kazinczyt, hogy a rendőrség 
ezután is figyelemmel kíséri lépéseit.  Váczy arra is utal, hogy „[...] Felsőbükki  Nagy Pál is azt beszéli Kis 
Jánosnak, hogy ő azért nem válaszolt  Kazinczy levelére, mert nem akarta sem önmagát, sem Kazinczyt 
esetleg bajba keverni. Mert midőn a királynál volt kihallgatáson az 1807-iki országgyűlés után, a király a 
többi közt méltatlankodva jegyezte meg, hogy >>hiszen Kazinczyval is levelez.<< Ha ez az adat igaz, 
mutatja, hogy neve az udvarnál sokáig rossz hangzású volt.[...]” – VÁCZY János, Kazinczy Ferencz és kora, 
MTA, 1915, 558-559. ;  Wesselényi Miklós 1802. április 15-iki levele is (KazLev. II, 470.) utal arra, hogy az 
Udvar nem felejt, nem ajánlatos Kazinczyval barátkozni: „ [...]Ne gondolja az Úr, Barátom Uram, hogy reám 
is elragadott volna az új betegség, melly meg szokott némely embereket környékezni, midőn az Úrral 
találkoznék[…]” 
668 VÁCZY, i.m., 558. 
669 KAZINCZY Ferenc, Tübingai pályaműve, 1808, kiad. HEINRICH Gusztáv, MTA, 1916, 8. 
670 KazLev. III, 428. 
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[a pályatételnek – TK] egyedül a kezdője, előmozdítója, lelke és mindenese [...]. Most ezen 

három munka [a három díjazott felelet – TK] kinyomtatásáról és ismét új problémának 

adásáról gondolkozunk, vagyis inkább gondolkozik a’ mi érdemes Hazánkfija, Kulcsár, a’ 

ki magát ezen nemes czélnak egészen szentelni akarja.”671 Kultsár tehát a pályázat értelmi 

szerzőjének tekinthető, akiben  Prónay László, aki a magyar nyelv ügye mellett elkötelezte 

magát, hű szövetségesre, segítőre talált. Fiával, Kazinczyt az „irodalom oszlopá”-nak  

tekintve, nemcsak jutalomtevők és pártfogók voltak, de a bírálat eszmei vonalának 

kialakításában is meghatározó szerepet játszottak. Így joggal javasolható, a pályázat 

megnevezésének  módosítása: Kultsár-féle pályatétel [kiemelés – T.K.] helyett, Kultsár–

Prónay-féle pályatétel [kiemelés – T.K.] 

Az eredményhirdetés szövegéből tudjuk, hogy a győztes pályamű szerzője az akkor nemes-

dömölki evangélikus prédikátor, Kis János, és a bizottság még két munkát tartott 

jutalmazásra érdemesnek, és hogy ne kelljen megosztani a jutalomdíjat, a „Magyar 

Literaturának egy nagy lelkü Barátja”  megtoldja a jutalomösszeget. Így az első díj 154 

forint, a második 77 forint és a harmadik 50 forint volt. A második díjat Pántzél Pál  

erdélyi református prédikátor, a harmadik díjat Pucz Antal plébános kapta. Annak 

érdekében, hogy  „az egész Haza” megismerhesse a jutalmazott  pályaműveket, 

kinyomtatják azokat; a többit pedig, ha a szerzők beleegyeznek, az eredményhirdetés 

szövege szerint, elhelyezik Pesten a Nemzeti Könyvtárban. [A pályaműveknek csak a 

kinyomtatott példányai fellelhetők. A kéziratok sorsának feltárása még további kutatást 

igényel, a recepció eddig még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, a Nemzeti Könyvtár 

Miller Jakab Ferdinánd által készített 1815-ös kézirati katalógusa672  pedig  nem 

tartalmazza egyetlen pályamű kéziratának címét sem – T.K.] 

Prónay Sándor fent idézett leveléből még többet megtudhatunk  a pályatétel-elbírálás 

„belső ügyeiről.”  Ír a jutalom összegének bővítéséről, „mely ugyan jól esett”, bár nem írja 

                                                
671 Érdekes, hogy Csorba Sándor 1996-ban kiadott Kultsárral kapcsolatos írásában  nem tartja fontosnak 
megemlíti a pályázatot,  holott részletesen foglalkozik Kultsár életútjának fő lépéseivel. Megállapítja, hogy 
Kultsár Festetics fiának nevelőjeként bővítette ismereteit, kapcsolatai is jól alakultak, és „[...] határozottan 
tájékozott lett az irodalmi élet területén is. Csak egyetlen, a Csokonaihoz 1804-ben írott levele is az 
imponálóan tájékozott embert mutatja, […]  megigazította  és az 1773-tól 1803-ig terjedő időszak 
megírásával ki is egészítette Gebhardi Magyar Ország  Históriáját. Mire 1805-ben megjelent a mohácsi 
vésszel kezdődő „dolgok” története, már saját jelszavát, a kultúra által nemesített nemzeti lélek 
kialakításának programját is megfogalmazta [...].” [Ami egybevág Prónay Sándor soraival (KazLev. III, 429.) 
– T.K.] – 1806-ban pedig megindítja a Hazai Tudósítások-at,  tudatosan napirenden tartotta a nyelvi és 
irodalmi kérdéseket. – CSORBA Sándor, i.m., 126-127. 
672 Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano – Regnicolaris. – MILLER 
Ja. Ferd.: Dissertatio Critica de collectionibus manuscriptorum, ac eopendem usu, ut utilitate a --.  Sopronii, 
1815. 
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meg pontosan ki/kik adta/adták az összeget, valamint a jeligékhez tartozó neveket 

tartalmazó borítékok felbontásáról is tájékoztat – „[…]Ez ugyan szép! három külömbféle 

vallásbeli három pap, mintegy a 3 vallás kezet láttatik fogni a' nyelv' nevelésére. Jó ómen! 

az Isten tegye foganatossá. – Némelly politicus tekintetekre való nézve is jó.” – Prónay 

Sándor mielőtt felbontották volna a neveket tartalmazó borítékokat, Kazinczyt vélte az 

elsődíjas pályázat írójának. – „[…] mondottam is sokaknak (minekelőtte főképp az 

atyámnak irtál) hogy az írója senki sem más, hanem Te, kedves barátom;” kiemelve, hogy 

eddig nem ismert mást „a’ hazában,” aki Kazinczyhoz hasonló tudású, ízlésű, 

„praejudiciumok nélkül való disinteressiájú.” „[…] Úgy tetszett, mintha ama’ beszédjeidet 

hallanám, a’ midőn két esztendővel ezelőtt hozzád  szerencsém  volt […].” Tehát  a 

pályaművet Kazinczy is írhatta volna, vagyis Kazinczy irányvonala is fontos szerepet 

játszott az elbírálás során, de ez nyilvánul meg abban is, hogy kiadták a győztes munkákat 

és nem készítettek „kompilációt,” vagyis nem akartak egységes irányelvet alkotni. Ezt 

mutatják a további  értékelő sorok: A második díjas munka is tudományos, „[…] sőt talán 

tudományosabb: de a’ tudománya nem jön le egészen a’ mi időnkig, s nincs a tárgyhoz 

alkalmaztatva mint az elsőben. […]”  A harmadik munka más jellegű, „[…] buzgósággal  

van írva, hogy egy első rendű híres Debr. papi orátor […]” munkájának nézte Prónay 

Sándor, holott katolikus plébános írta. Kultsár ki akarja nyomtatni a győztes pályaműveket.  

A pályatétel eredményhirdetése utal olyan pályázókra is, akik  „[…] magokat 

megnevezvén, vagy a’ jutalomnak már előre ellene mondván, megelégedtek azon 

ditsőséggel, hogy Hazájokhoz való kötelességöket illy jeles alkalmatossággal 

tellyesíthették. [...]”  [Ezek közül  az egyik gróf  Teleki László,  akit megemlít a levél is, és 

akinek a művét673 ki is  nyomtatják. Mátyási József dolgozata674 is megjelenik 

nyomtatásban, erről azonban  nem tesz említést a levél – TK.] Az egy német íráson kívül  

pedig a többit nem találták „hasznavehetőnek”. Prónay Sándor levelében azt is kifejti, hogy 

miért: „Haszontalan dicsekedés”, „a magyar nyelvet  égig” magasztalás jellemzi ezeket, és 

„[...] külömbféle, a dologhoz nem tartozó, p.o. a’ m. nyelv másokkal, kiváltképp a’ 

zsidóval való atyafiságába, kiterjedésébe, ’s  illyetekbe ereszkednek [...].” Az értékelésre 

méltónak talált, 1806-ban kinyomtatott művek is, a koszorús pályamű kivételével,675 

                                                
673 TELEKI, i.m. 
674 MÁTYÁSI, i.m. 
675 Ez már azért is említésre méltó, mivel nem valószínű, hogy Kis János ne ismerte volna a nyelvrokonító 
törekvéseket, sőt valószínűleg jobban is ismerhette mint a többiek, hiszen  Göttingában tanult egy évet (1792-
93), ahol a  Göttingische Gelehrte Anzeigen (GGA),  Európa legrégibb ma is fennálló tudományos recenziós 
folyóiratának  már 1748. évi kötetében a cikkek túlnyomó többsége foglalkozik nyelvünk hovatartozásának,  
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valamilyen szinten megemlítik a nyelvrokonságot, de nem tulajdonítanak különösebb 

jelentőséget neki. Teleki  például  a „Német”, „Tót”, „Török”, „Lapponiai Nyelv”, „Sidó” 

nyelvrokonsággal foglalkozik, de a rokonításokat nem tartja meggyőzőnek: „[...] a’ míg az 

általok megállapított törzsökökből lehuzhattyák a’ Magyar Szókat, még tsak egy betűjök se 

marad meg. [...]”676 „[...][Azt vallja, hogy – T.K.]  e’ mi Anyai nyelvünk leány nélkül való 

Anya. [...]”677  Pántzél Pál is hasonlóképpen vélekedik: „[…] hogy Nemzeti nyelvünk igen  

különös, és minden más Európai nyelvektől külömböző. […] Ez egy nyelv a’ maga 

nemében. Ha vagyon valami Atyafisága a’ Napkeleti nyelvekkel, és szövetsége az 

Európaiakkal: de mindeniktől külömböző. […].”678  Mátyási679  a magyar nyelvet „Asiából 

származott élő fának” tekinti, de „újj Hazájában lett meg gyökereztetéséről”  beszél. 

Figyelemreméltó, hogy az egyetlen német munka680 szerzője, mint a művek kiadásakor 

kiderül, Miller Jakab Ferdinánd,681 aki a kiírás jutalomletétét aláírásával hitelesítette. Ő is 

utal a nyelvészek, Otrokocsi-Foris Ferenc682, Ortel683, Sajnovics, Hager684, Gyarmathi, 

Beregszászi685, Révai, Verseghi, Ágoston686  különféle nyelvrokonságot  (héber, finn, 

északi, keleti nyelvek…)687 vizsgáló tevékenységére, megemlítve, hogy sok  idegen szó 

                                                                                                                                              

rokonításának kérdésével. Ismeretlen nevű recenzens  ismerteti Pehr Högström  Beskrifning öfwer de til 
sweriges krona lydande Lapmarker című, 1746-ban Stockholmban megjelent cikkét.  A GGA később 
Sajnovics János Demonstratio-járól is ír részletesen, még a század vége felé is történik utalás Sajnovicsra ( 
GGA 1780. 991). Gyarmathy Sámuel nyelvhasonlító munkájáról 1798-ban jelenik meg rezenzió a GGA-ban.  
(lásd részletesebben  FUTAKI  István, A magyar nyelv a göttingische gelehrte Anzeigen 18. és 19. századi 
recenzióinak tükrében=Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből, szerk. KISS Jenő, 
SZŰTS László , Bp., Akadémia, 1991. 180-184.  Továbbá a mű, amelynek, mint  pályamunkájában közli,  
„legtöbb hasznát”  vette dolgozata megírásánál   Jenisch Vergleichung-ja   volt. E műben  viszont szintén 
felmerül a nyelvrokonság szempontja, mint csoportosítási és összehasonlítási tényező.  
676 TELEKI, i.m., 6-10.§ 
677 Uo., 70.§ 
678 A’ MAGYAR NYELVNEK ÁLLAPOTJÁRÓL, KIMIVELTETHETÉSE MÓDJAIRÓL, 
ESZKÖZEIRŐL. MEGJUTALMAZTATOTT FELELET. ÍRTA PÁNTZÉL PÁL KENDE LÓNYAI REF. 
PRÉDIKÁTOR ERDÉLYBEN., PESTEN,  TRATTNER MÁTYÁS BETŰIVEL, 1806. 3-51. 
679 MÁTYÁSI,  i.m., 8-9. 
680 VERSUCH patriotischer Vorschläge zur Aufnahme der UNGRISCHEN  SPRACHE, von IAC. FERDIN. 
von  MILLER., PESTH, BEY JOSEPH EGGENBERGER. 1806. 
681 Miller Jakab Ferdinánd (1749-1823), bölcseleti doktor, királyi tanácsos, a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyv és éremgyűjteményének őre, majd igazgatója. – SZINNYEI,  i.m. 
682 Otrokocsi Fóris Ferenc (1648-1718), bölcseleti, teológiai és jogi doktor, akadémiai jogtanár. Utrechtben 
tanult. Gályarabságot szenvedett református prédikátor. Széleskörű európai tudományos kapcsolatokkal 
rendelkezett, Origines Hungaricae c. munkájában a magyarság szkíta-hunnus eredetét fejtegeti 1693-ban. – 
SZINNYEI, i.m. 
683 Oertel (Ortelius) János Gottfried (?-1757), ág. ev. lelkész, Wittenbergben tanult, a magyar nyelvet a 
héberrel rokonította. – SZINNYEI, i.m. 
684 Joseph Hager, bécsi nyelvtudós, 1793-ban a magyar-lapp rokonságot újabb érvekkel bizonyító német 
nyelvű zsebkönyvet ad ki 
685 Beregszászi (Nagy) Pál (1750k-1828), bölcselettudor, sárospataki tanár, teológiát és keleti nyelveket 
tanított, a göttingai tudós társaság tagja. A magyar nyelvet a keleti nyelvekkel hasonlította össze. 
686 Ágoston Antal (?-?), érmindszenti plébános, 1805-ben jelenik meg Magyar Oskola címen a magyar nyelv 
természetéről szóló munkája – SZINNYEI, i.m. 
687 MILLER, i.m., 50-56. 
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van a magyarban. A szkíta ábécé létezését mint a honfoglalók írásának alapját elveti, 

agyrémnek tartva (ein blosses Hirngespinst).  Erről Mátyási688 hasonlóképpen vélekedik: 

„[...] A’ kik, isten tudja, mitsoda Scytha vagy Hunnus Betűkért ássák  vésik a’ régiségeket, 

azonkívül, hogy felette bizonytalan s’ tökélletlen ereklyék’ gyüjtésében, idő ’s jobbra 

fordítható fáradság vesztéssel izzadoznak: soha se fogják azt a célt érni, hogy a’ nemzet, 

annyi századoktól fogva bevett, s olly temérdek munkákban alkalmazott , tsinos és könnyű 

írása módját, holmi Tatáros ákombákok kedvéért, a’ minőket kietlen hazájával és vad 

szokásaival együtt oda hagyott, viszsza változtassa. [...]”   

Úgy tűnik tehát, hogy a bizottság azt a szemléletet képviselte, amely a magyart európai 

írott nyelvnek tekintette, vagyis olyan nyelvnek, amely európai kultúrgyökereire építve 

modernizálható. 

A  fellelhető pályaművek  tanúsága 

 

„[...] A’ dolgot több féle szempontból lehet vizsgálni; s a’ hoz képest több féle képpen 

lehet a’ matériát kidolgozni.[...]”689 

 

A kinyomtatott pályaművek további vizsgálata során szembetűnővé válik, hogy  készítőik 

számára az anyanyelv fejlesztése hazafiúi kötelesség, hiszen a nyelv gyarapodása a nemzet 

virágzását is jelenti. Ezt tükrözik gróf Teleki László művének690 bevezető sorai is: „[...] 

Nagy érzékenységgel értettem a’ Magyar Ujságokból azon esmeretlen Hazafi buzgóságát, 

a’ ki az Anyai Magyar nyelv elémozdítására nézve e’ következendő három kérdéseket 

bizonyos jutalom ígérése mellett kiadta [...], de valósággal nem kisebb örömömre esett 

anak meghallasa is, hogy Méltóságos Báró Prónay László Úr Őexcellentiája is, hazafiui 

buzgóságtól vonattatván, az ezen kérdésekre kitett jutalmot, nevelni méltóztatott  avagy  

tsak ez is világos jele annak, hogy Nemzetünknek érdemes Férjfiai, nost (!)   

meggyözödvén arról, hogy akármely Nemzetnek is állandósága, függ nem kevéssé nyelve 

kipallérozásától, egész igyekezettel azon vagynak, hogy ezt a’ mennyire lehet elé 

mozdíttsák.[...]”   

                                                
688 MÁTYÁSI, i.m., 26. 
689 A  MAGYAR  NYELVNEK MOSTANI ÁLLAPOTJÁRÓL  KIMIVELTETHETÉSE  MÓDJAIRÓL  
ESZKÖZEIRŐL.   
  MEGJUTALMAZOTT FELELET. ÍRTA KISS  JÁNOS NEMES DÖMÖLKI   EVANG. PREDIKATOR. 
PESTEN,  TRATTNER  
  MÁTYÁS BETŰIVEL. 1806, 85. 
690 TELEKI, i.m.,  Bevezetés, 3.§ 
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Pántzél a nyelv kiművelésének lehetőségeit tárgyalva utal az anyanyelv iránti 

elkötelezettségre, mint a hazafiság ismérvére: „[...] A’ Nemzeteknek nem igaz Tagja 

bizonyosan az, a’ ki nyelvéről hideg vérrel gondolkodik, és nem érzi magában ezt a’ 

buzgóságot  gerjedezni.[...]”691 

Mátyási művében sem marad el a nyelv fejlesztése iránti munkálkodás mint hazafiúi 

kötelesség meghatározása, kiegészülve a tudományok iránti elkötelezettséggel: „[…] azt 

tselekedtem, a’ mivel mint Haza ’s Tudomány’ Híve tartoztam – A’ hirdetés által annyi 

Nyelvekre kiterjesztett szabadság mellett is, a’ Magyar Nyelvről magyarúl tett kérdésre 

magyarúl feleltem, mert született nyelvemet mindnyájánál jobban értem, és buzgóbban 

szeretem.[...]”692 Millernek693 más a véleménye: „[...] Es würde mich  vielleicht weniger 

Mühe gekostet haben, wenn ich meine Antwort [...] nicht in der Deutschen sondern in 

einern mir mehr bekannten Sprache verfasst hätte.[...]” [A mű további gondolatmenetéből 

feltételezhető, hogy Miller  a latinra gondol. – TK.] De Miller hazafiúi lelkesedésének 

határai is vannak, érzi ugyan, hogy pályázóként  a magyar nyelv hivatalossá tételének 

lehetőségeivel is foglalkoznia kellene: „[...]Man wird viellicht unter den Vorschlagen zur 

Ausbildung der ungrischen Sprache von mir noch erwarten, dass ich auch von der 

Verfassung, und Verkündigung der Reichs-Gesetze etwas sprechen, und dieselben in der 

Landesprache wünschen soll. – Allein,  mich hat der Enthusiasmus so weit noch nicht 

beseelt. [...]”694 Miller azonban inkább a latin mellett érvel „[...] Ich hab mir 

vorgenommen, in der gegenwärtigen Schrift von der allgemeinen Hoff- und Landes-

Politik, welche die Glückseligkeit des Vaterlandes mehrere Jahrhunderte erhalten hat, nicht 

abzuweichen, es mögen dem unerfahrnen, und blödsichtigen Pedanten, meine Gedanken 

herüber gefallen, oder nicht? – Die Gründe,und Umstände, welche vor neun hundert jahren 

den Unger genöthiget haben, seine Gesetze in der lateinischen Sprache zu verfassen, sind 

heut zu Tage noch die nähmlichen, und viellicht durch neuere Nebenumstände noch mehr 

verstärket, und befestiget worden [...],”695 egyúttal kitérve a magyar nyelv használatának 

történeti előzményeire megemlítve az 1790/91-ben történteket, és utalva Erdély 

történelmére: „[...] Wir wollen uns noch ferner mit den uralten Gebräuchen des Landes 

begnügen, welche dem Gesetzgebenden  Körper auf dem Reichs – Tag über alle 

vorkommende Gegenstände die Meinungen öffentlich in der ungrischen Sprache zu 

                                                
691 PÁNTZÉL,  i.m., 71. 
692 MÁTYÁSI, i.m., 63. 
693 MILLER, i.m. 
694 Uo., 92. 
695 MILLER, i.m., 92-93. 
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eröffen, darüber sich zu berathlschlagen, und alles nach den national Costume einzurichten 

befehlen. – Diese löbliche Gewohnheit, wurde bestättiget durch den Abdruck der 

Landtags-Acten, welche seit 1791. sammt den Tagebüchern, deren schon fünf gesehlt 

werden, in der Muttersprache erschienen. – In Siebenbürgen hat man zum einstens, 

besonders in XVI. und XVII. Jahrhundert auch die Gesetze in der Muttersprache abgefasst. 

– Heute bleibt es nur ein Wunsch, dass diese mit der Zeit allgemein anwendbar werde.”696 

Egy másik szembetűnő jellemző, hogy dacára a kiírásban foglaltaknak, több dolgozat is 

foglalkozik a nyelvkérdés politikai oldalával. Például Miller, mint  „Dilettant der 

ungarischen Litteratur,” vezérelvként a haza (Vaterland)  és az uralkodó javát tartja szem 

előtt: „[...] Ich nehme die Frage so, wie man sie vorgetragen hat, und bestrebe mich, die 

Antwort darauf aus den Gründen der Politik herzuleiten [...],”697  és mivel a kérdések 

alkalmat adnak ennek kifejtésére, ezért vállalkozik pályaműírásra. Ennek jegyében kiemeli, 

hogy a magyar nyelv régi koroktól fogva művelt nyelv és most már csak a kifinomultság 

(höhen Raffinierung) elérése van hátra. Kiemeli az uralkodóház szerepét  a nyelvfejlődés 

ügyében. Utal Mária Teréziára, II. Lipótra és II. Ferencre, valamint az  1791-es, ill. 1792-

es nyelvtörvényekre. A dolgozat  nyomtatott változatában már ki is egészíti a korábban 

írottakat az 1805-ös országgyűlés eredményeivel – mintegy aktualizálva mondanivalóját. 

Megállapítja,  hogy  az 1805. évi IV. tc. is  az uralkodó nagylelkűségét bizonyítja.  

Teleki László kinyomtatott pályaműve is kitér az 1805-ös országgyűlésre. Toldalékot fűz a 

dolgozathoz, amelyben külön foglalkozik a magyar nyelv ügyében hozott törvénycikkel. 

Megállapítja, hogy a nádor segítségével „[…] a’Magyar nyelvről ollyan dicső Articulust 

készittenek; hogy még a’ késő maradék is porokat méltán fogja érette áldani. [...]”698 

Millerrel ellentétben úgy látja, hogy „[…] bément már végre törvény könyvünkben az az 

igen természetes és szükséges gondolat, hogy akármely nemzetnek is abban áll Fö 

dicsösége, igaz valóságos haszna, ha Anyai Nyelvét elé segitheti, közönségessé teheti: 

annyira építhet már a’ késö Maradék is ezen az Articuluson, hogy ha ezután Nyelvünk elé 

nem mehet, nem a’ Jó Törvények nem léte, hanem az ő menthetetlen restsége lesz oka […]. 

Szép volt ezen Ország Gyülése ideje alatt a’ többi között mind azon beszédeket […] 

hallani, a’ melyek Anyai nyelvünk tárgya körül eléhozattak. Sok helyett és gyakor ízben 

kelletett magamnak is mellette harczólnom, sok elleneztésekre megfelelnem; de örömest 

tselekedtem, mert ímé végre még is e’ mi szegény Anyai Nyelvünk hazánkba közönséges 

                                                
696 Uo.,  93-94. 
697 Uo., 12. 
698 TELEKI, i.m.,  220-221. 
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nyelvé lehete […].”699  

Pántzél Pál dolgozata még újabb adalékkal is szolgál: A nyelv tökéletessé tételének fő 

eszköze az  „Egyességen” és „Buzgóságon” kívül többek között „kiszabadítása 

nyelvünknek a’ többi nyelv közzül”, melyre vonatkozóan „[...] nincsen semmi más mód 

ennek az eszköznek alkalmaztatására, tsak az, hogy minden közöttünk megtelepedett 

Nemzetek magyarúl beszéljenek,” és mivel „azt pedig feltenni nem lehet, hogy ezek a’ sok 

Nemzetek külön külön magok nyelvek által valaha esméreteket kiterjeszhessék, és 

magoknak világosságot szerezzenek [...]” a magyar nemzet kötelessége őket felemelni: 

„[...] Egyik Nemzet is azok közül, mellyek vélünk egyesültek, maga nyelvén világosodást 

nem remélheti; azonban egyik is a magyar nyelv nélkül el nem lehet, és ez magában is az ő 

maradékjaikat háládatosságra gerjesztheti, hogy a’ sok együtt lévő, és a sok zavarodással 

tellyes nyelveknek tanúlásától megszabadíttatott. [...] Ne kételkedjünk abban, hogy  a’ 

köztünk lakó Nemzetek nyomorúlt, és világosság nélkül való állapotjokban örömmel ne 

fogadják az illyen hasznos intézetet”700  Pántzél fejtegetései jól tükrözik a felvilágosodás 

eszméitől áthatott nyelvművelői gondolkodást.701  

A harmadik díjas Pucz kinyomtatott művének elemzésével nem foglalkozom, mert az csak 

1823-ban jelent meg erősen átdolgozott formában. 

Az egyetlen pályamű, amely híven tükrözi a pályázatkiírás sugallta jelleget – tudományos, 

                                                
699 TELEKI, i.m.,  220-221. 
700 PÁNTZÉL, i.m., 87.  
701 V.ö. Szekfű Gyula értelmezésében: „[...] Magyar nyelvművelőink, koruknak felvilágosodási eszméitől 
áthatva, nem gondolhattak arra, hogy munkásságuknak  Magyarország határain belül is lehetnek korlátai. A 
valóságban, a nyelvművelési gondolat terjedésével csakhamar kiderült, hogy a nyelv és az állam határai még 
nem esnek egybe, tehát [...]  felvilágosodási elv szerint arra kell törekedni, hogy egybeessék. A 
nyelvművelési eszme az igen csekélyszámú olvasóközönségben elsősorban a fiatalok, a közép- és felső 
iskolák hallgatói között terjedt. A Dunántúl és Felvidék katholikus szemináriumaiban az új szellem már 
magyar, német és tót anyanyelvű növendékpapokra is hatott, s Péczeli Mindenes Gyűjteménye már 1790-ben 
örömmel állapítja meg, hogy a pozsonyi szemináriumban a növendék papokat magyarul kérdik, és ezek, 
köztük a tótok is, szívesen felenek magyarul […] e szemináriumok és még néhány protestáns, főként ágostai 
evangélikus középiskola, így különösen a soproni, volt az, amelynek talajából a gyakorlatból, a magyar és 
nem-magyar anyanyelvűek együttéléséből nőtt ki a racionalista gondolkozás számára a nyelvkérdés 
iskolaügyi oldala. […] II. József nyelvrendeletéből származó naponkénti  konfliktusok hozzájárultak, hogy a 
tannyelv kérdése aktuálissá legyen. […] egyszerre megjelenik […] az egész későbbi nyelvkérdés dióhéjba 
szorítva Péczeli formulázásában: >> [...] ha az iskolák németül taníttattak s a törvényszékek németül 
folytattak volna, úgy a magyarság az európai nemzeteknek lajstromáról végképen kitöröltetett volna [ …] a 
nyelv, melyet minden valláskülönbség nélkül féltenek minden igaz magyarok [...] a német helyébe nem 
szabad visszavenni a latint, hanem egyedül a magyart: a törvényszékek és általában a „polgári dolgok” 
nyelve ezután a magyar legyen, mert csak így lehet remélni, hogy a magyar nemesek, bárók és grófok 
visszatérjenek hazai nyelvükhöz […]<< de ezentúl várni lehet, hogy >>mindazok, valakik  Magyarországban 
és Erdélyben laknak,  ötven esztendő alatt mind született magyarokká lesznek<< […] A gondolkodás ezen a 
pontján lehetetlen többé észre nem venni, hogy az országnak nem magyar lakossága is van,[…] a szem 
azonban, mely erre a realitásra ráterelődik,[…] az akkori divatos szemüveggel van ellátva, a kultúra az, ami 
érdekli, nem a nemzetiség, melynek fogalma ismeretlen előtte; a kultúrát pedig  csak saját nyelven lehet 
gyakorolni s a kultúrának olyannak kell lenni, minő az ország. Magyarországon,  tehát magyarnak. […]” – 
SZEKFŰ,  i.m., 23-27. 
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visszafogott, és mégis sokatmondó – az elsődíjas dolgozat. Szerzője Kis János, aki 1790-

ben a soproni evangélikus líceum tanulója volt, és a nagy felbuzdulás idején hazafiúi   

lelkesedésből a magyar nyelv ápolására megalapította társaival a „soproni magyar tanuló 

társaságot,” később pedig az írói pályára lépett.702 Kis János is hazafiúi kötelességnek 

tekinti az anyai nyelv művelését, ezért értékeli a pályatételtevők munkáját is a „hazafiúi 

nemes buzgalom” megnyilvánulásaként,  amely őt is kötelezte az ügy fontossága mellett, 

hogy részt vegyen a pályázaton. Pályaműve nyomtatott változatának Elő-beszédében 

kiemeli a „Nemzeti Literaturához” való vonzódását, mely ugyancsak szerepet játszott 

abban, hogy pályaművet írt. Jeligéje is hazaszeretetéről vall: „Pannoniae mihi sunt dulces 

ante omnia Musae./ Quanrum sacra fero, ingenti percussus amore.”703 Az idézet Publius 

Vergilius Maro Georgicá-jából való sorok átírása: „[...]Me vero primum dulces ante omnia 

Musae  / Quarum sacra fero ingenti percussus amore [...]” ( Georgica Liber II. 475-476.) 

Ez az átírás allegórikus értelmet sugall, nem vehető pusztán szójátéknak, erre hívják fel e 

figyelmet a kinyomtatott pályamű szövege elé írt  szöveg záró sorai  is: „[…] Által adom 

tehát ezen munkát a’ Hazának azzal a vallástétellel, hogy némelly hibákat, mellyeknek 

megjobbítására  most tehetségemben nintsen, magam is veszek benne észre, s’ azzal a 

meggyőződéssel, hogy mások töbeket is fognak észre venni; de egyszersmind azzal a’ 

nyugodalommal is, mellyet a jó lelki esméret ád, midőn valamelly szent kötelességünket 

ollyan híven vittük véghez, valamint tőlünk kitelhetett[…].”704  Vergilius a Georgica705  (A 

földművelés) című tankölteményével arra akarta ráirányítani a figyelmet, hogy a földműves 

munkában van az emberi munka gyökere, s ilyen értelemben a földműves munka az emberi 

kultúra szimbóluma. Kis János ezt a nyelvművelés kontextusába emeli át, Pannóniára 

vonatkoztatva. A jelentés totalitására is utal ezáltal. Vergilius szerint ugyanis Itália a 

földkerekség legáldottabb földje, ezen lakni, ezt művelni, ezt szeretni, ezért élni-halni 

érdemes.  A Georgica  II. könyve tartalmazza   az  „Itália dicsérete” néven ismert hazafias 

sorokat (136-176.) : „Sed neque Medorum silvae, ditissima terra,(136.)/ nec pulcher 

Ganges atque audo turbidus Hermus (137.)/ laudibus Italiae certent, non Bactra negue Indi 

(138.)/ totaque turiferis Panchaia piguis harenis(139.) […] adde tot egregias urbes 

operumque laborem, (155.)/ tot congesta manu praeruptis oppida saxis (156.) […] salve, 

                                                
702 Kis János superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját 
tárgyazó emlékezései, Sopron, 1846, 7. 
703 Az eredményhírdetésben: „Pannoniae mihi sunt dulces ante omnia Musae./ Quarum sacra colo, ingenti 
percussus amore.” Magyar Kurir, Nro.37., Béts, 1805, nov.5 szerepel, szemben az eredeti Vergilius-i sor és a 
kinyomtatott pályamű „sacra fero” kifejezésével. 
704 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 3. 
705 V.Ö.ADAMIK Tamás, Római irodalom az aranykorban, Magyar Könyvklub, 2001, 154-162. 
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magna parens frugum, Saturnia tellus, (173.)/ magna virum: tibi res res antiquae laudis et 

artis (174.) ingredior sanctos ausus recludere fontis, (175.)/ Ascraeunque cano Romana per 

oppida carmen. (176.) [...].”  Az első könyv végső sorainak tragikus hatását pedig, melyet a 

szinte kétségbeejtő közviszonyok ábrázolásával ér el: „[...] tam multae scelerum facies, 

non ullus aratro (506.)/ dignus honos, squalent abductis arva colonis (507.) [...],” feloldja a 

második könyv bizakodó hangvétele: a hazafias érzülettel párosult emelkedett erkölcsi 

érzék, az okszerű, gondos gazdálkodás, a mély vallásos érzület az aranykori boldogság 

termője: „[...] agricola incurro terram dimovit aratro: (513.),/ hinc anni labor, hinc patriam 

parvosque nepotes (514.)/ […].”  Nem tekinthető véletlennek tehát, hogy éppen a  

Georgica II. könyvére utal Kis János mottója, mely a tartalmazott Vergilius sorok 

átalakításával  arra késztet, hogy a látszólag elszigetelt dolgokat – Vergilius Georgicáját és 

a magyar nyelv tökéletesítésével foglalkozó pályázatot -  az olvasó összefüggésben lássa,  

és a tények további interpretációjára késztetve Itália, Róma és a római városok helyére 

Pannóniát helyettesítse be. Így válik Kis János pályamunkája mintegy új Georgicává, a 

nyelvműveléstől várva a régi dicsőség megújulását, „Róma aranykorát”. Pl.: A magyar 

nyelv gazdagságát példázó hasonlat is ebből a párhuzamból fakad:  A magyar nyelv  „[...] 

hasonló egy ollyan régi’s ditső familiájú Magyar Nemeshez, a’ ki sok jószággal, 

privilegiumokkal, ’s prerogativákkal bír, de még sok zálogba vetett jószágokhoz is tarthatja 

jussát; ’s mihelyt egy kitsinyt  nagyobb vigyázással folytatja gazdagságát, ’s egy kitsinyt 

szívesebb szorgalmatossággal  keresi szerencséjét, azonnal könnyen egy karban lehet, 

mind rangjára, mind értékére nézve a’ leg elsőkkel. [...]”706 Ugyanez jelentkezik az írók 

szerepének kiemelésében is: „ A’ dolgot több féle szempontból lehet vizsgálni; ’s a’ hoz 

képest több féle képpen lehet a’ matériát kidolgozni. Az én tzélom nem az, hogy az Ország 

nagyjainak, vagy első rangú tudósainak tanítást adjak, hanem tsak az, hogy jóindulatú és 

nagyra termett nevendékeny Literátorainknak mutassam meg, hol ’s miképp lehessen a’ 

magyar Músák társaságában maradandó ditsősségre szert tenniek. Nem egyébb, hanem 

illyen tekéntetből kell hát az itt  következő gondolatokat szemlélni.”707  A többi pályázóval  

ellentétben ennek megfelelően többet foglalkozik az írók708 szerepével és hatásukkal, a jó 

ízlés jegyében véghezvivendő fejlődésükkel.  

A szerző számára az anyanyelvi kultúra, mint a nemzet felemelésének  eszköze kitüntetett 

                                                
706 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 54. 
707 Uo.,  85. 
708 Pl.: Kis János kiemeli az írók egymással való levelezésének fontosságát, mely addig is betöltené a tudós 
társaságok szerepét, „csendesen, lárma nélkül”, amíg a főrendek el nem érik azok megvalósulását. – Uo.,143. 
(Amit Kazinczy meg is valósított.) 



145 

 

jelentőséggel bír, viszont óvatos körültekintésből nem ezzel magyarázza az anyanyelv 

jelentőségét. A felvilágosodás gyakorlatias, racionális gondolkodásmódjával a régi nyelvek 

elsajátításának hosszú, nehéz és fáradalmas voltát hangsúlyozza, mely a műveltséghez való 

hozzáférést nagymértékben korlátozta. A nyelv mint a műveltség hordozója, 

különválasztódott az általa hordozott értelemtől, az új felfogás megfosztotta a görög és 

latin nyelvet privilégiumaitól, felismerték, hogy a műveltség hordozására,  közvetítésére 

bármely élő nyelv is alkalmassá tehető. Ez a folyamat kezdetben nehézségekbe ütközött, de 

a ráfordított igyekezetet a „legkivánatosabb szerencse koronázta meg”. A  folyamat 

eredménye, hogy az így kiművelt nyelvek „[...] a’  míg egy felől kimivelőiket örök hirrel ’s 

a’ teremtő elmék saját gyönyörűségével jutalmazták, más felől a’ rajtok iratott jeles 

munkák által a’ nemzeteket hasznosan gyönyörködtették, ’s gyönyörkötetve tanították 

[...].”709 A nyelv a közjó munkálásának eszközévé vált, mint a műveltség terjesztésének 

eszköze, összekapcsolva a hasznost a gyönyörködtetővel, megvalósítva a horatiusi „utile et 

dulce” eszményét. Ezután rövid történeti áttekintést ad időrendi sorrendben az egyes 

európai nemzeti  nyelvek kiművelésének korszakairól. Az „európai tudós világ egén” a 

„legszebb fénnyel tündöklő” nyelvek után saját nemzeti kultúránk jelentőségére hívja fel 

az olvasó figyelmét: „[...] De nemtsak szintén olly érdemes igyekezet , hanem hazafiúi 

kötelesség is nékünk Magyaroknak arról gondoskodnunk, mennyire ment légyen saját 

anyanyelvünk’ kimiveltetése, ’s  mitsoda eszközlések és módok által kellessék azt 

nagyobbra vinni, ’s miképpen lehessen ezen eszközöket foganatossá tenni. [...]”710 A 

pályázat jelentőségének meghatározásakor a nemzeti nyelv és kultúra felemelése már 

egyértelműen mint  a nemzeti dicsőség eszköze, a buzgó hazafiúi indulat tárgyaként jelenik 

meg: „[...] Ezen kérdéseknek megfejtése nagy részént nyilvánságossá teszi, mennyire 

legyenek nemzetünknek értelembeli és erkölcsi tehetségei kipallérozva, ’s miképpen 

kellessék azokat naponként jobban kipallérozni, vagy, a’  mi ugyan annyit tészen, mennyi 

jusát tarthatja nemzetünk a’ ditsőség egyik legszebb neméhez, ’s melly úton kell mennie, 

hogy annak tökéletesebb  birtokába juthasson. Minden dicséretet és szíves köszönetet 

érdemel hát az szintén olly hasznos mint buzgó hazafiúi indulat, melly épen ezen fontos 

kérdéseknek visgálására a’ Magyar Literatura tisztelőit jutalom által is kivánja 

serkenteni.”711 Ezzel pedig értelmezhetővé válik a Prónayra tett utalás: „Excellenciád azon 

jutalom által, mellyet ez’ idén kitett, igazi fényt vont újobban magára.” Prónay a pályatétel 

                                                
709 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 9. 
710 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 3. 
711 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m.,13-14. 
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támogatásával hazafiúi tettet hajtott végre, ezért őt is megilleti  „minden dicséret”  és 

„szíves köszönet.”  

Mindez mutatja, hogy a nyertes pályamű írója számára a nemzeti nyelv kiművelésének 

eszménye elválaszthatatlan az azon született irodalmi alkotások létrehozásától, ezek pedig 

a művelt világ előtt a nemzet dicsőségét szolgálják, így a nemzet felemelésének feladata az 

írók feladataként jelenik meg, tehát a nemzeti dicsőség nyelvi teljesítményként határozódik 

meg. Ebbe a horizontba illeszkedik az előbeszédbeli kijelentés, mely szerint a pályamunka 

a nemzeti literatura ügyének szolgálatában íródott,  ez a szolgálat pedig a nyelv ügyének 

oly sokat emlegetett „lappangva menését teszi lehetővé,” erre utal a Vergilius – szimbólum 

is, ebben a korban ezért kiemelt jelentőséggel bír. De ezt támasztják alá Jenisch 

megállapításai is. Jenisch ugyanis kihangsúlyozza az írók712 szerepét a nyelvfejlesztésben. 

Alapfeltevése a nyelv és nemzet azonossága.713 Megállapítja, hogy a nyelv kiműveltségi 

fokát a nemzeti irodalom, és azon belül is különösen a költészet, a szónoki művek, 

filozófia, történetírás alapján lehet megítélni.714 Nem véletlen az sem, hogy a nyelv 

tökéletességét meghatározó kitételeket a porosz akadémia tekintélyével autorizált 

pályaműből,715 Jenisch Vergleichung-jából választja ki, a magyar viszonyokra alkalmazva. 

Jenisch ugyanis kizárólag csak indoeurópai nyelveket tárgyal, így művéből Kis János 

számára csak az  lehet fontos, hogy melyek a nyelv  tökéletességeinek európai mércével 

elfogadott ismérvei. Ezt a célt szolgálják irodalmi példái716 is, melyekkel azt  bizonyítja, 

magyarra is le lehet „hathatósan” fordítani mindazt, mely a régi vagy az új európai 

irodalomban létrejött. De akkor a magyar ugyanolyan európai nyelv, mint a többi, vagyis 

ha Jenisch 14 európai nyelv összehasonlítására kialakított alapelveit alkalmazza a magyar 

nyelvre, olyan mintha megírná Jenisch művének hiányzó részét,  a magyar mint európai 

nyelv vizsgálatát.  

                                                
712 JENISCH, i.m., 32. 
713

 JENISCH, i.m., 12. 
714

 JENISCH, i.m., 16. 
715A német nyelvtudományi mű szerzője, Daniel Jenisch (1762-1804), berlini evangélikus lelkész és író, 
kiváló nyelvtehetség, kulturfilozófus, a berlini késő felvilágosodás jeles képviselője. Említett műve, mely 
elnyerte a berlini Tudományos Akadémia 1794-ben a tökéletes   nyelv ideáljának megvitatására kitűzött 
pályadíját, Berlinben 1796-ban adták ki. A szakirodalom egységesen úgy ítéli meg, hogy Kis János 
pályaművének fő ihletadója Jenisch Vergleichung-ja volt, melyre Kazinczy 1797-ben Brünnből 
kicsempészett levelében  hívja fel barátja figyelmét (Kazlev. II. 421.) és még brünni fogsága alatt ahogy 
teheti meg is veszi és el is küldi Kis Jánosnak. – M. Tud. Akadémia kézirattár, 4.r.70. Kazinczy pandektái 
3.k.73-116.  Idézi: Thienemann Tivadar, Német és magyar nyelvújító törekvések, EPhK, 36, (1912) 127. 
716 Erre buzdítja Kazinczy is abban a levelében, amely már későn érkezik ugyan ahhoz, hogy Kis fel tudja 
használni, (KazLev. III. 254.; KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m.,4.), de Kis a toldalékban közöl  „[...] az 
Előbeszédben említett tudós Hazafi’ leveléből, avagy tsak egynéhány sort is a’ maga engedelmével [...]” – 
KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., Toldalék, 164.  
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Kis János nem lebecsülendő ismeretei teljes körének, világra vonatkozó tudása egészének 

részeként adja elő nézeteit, adott korszellem jegyében, így felmerült a gondolat, hogy 

munkája értékelésére vonatkozó észrevételei nem értelmezhetők szószerint, komplex 

művelődés- és eszmetörténeti elemzésre van szükség, a közlés értelméről, céljáról tett 

megállapítások feltárására. Különösen  lényeges ez azért, mert a magyar nyelvvel 

foglalkozók által készített és könnyen fellelhető tudásanyagot nem ismétli meg, hanem 

feltáró jelleggel, beillesztve mondanivalójába, csak jelzi, hogy hol olvasható 

részletesebben. Pl.: „[...] az Erdélyi nyelvmívelő társaság munkáinak első darabjában, a’ 

magyar nyelv különösségei bővebben elő vagynak adva [...],”717  vagy „a’ ki ezekről [a 

szavak származtatásáról, – T.K.] bővebben akar olvasni, még többet találhat a’ Debretzeni 

Társaság Magyar Grammatikájának 116., és a következendő 88ban [...]”718 Tehát a 

„Debreczeni Grammatika” is referenciális jelentőséggel bíró forrás, legalábbis „matériáit” 

tekintve.719 Kis János pályaműve is támpontot ad, miért tartja Kazinczy olyan rossznak a 

„Debreczeni Grammatikát.” Ha elolvassuk a kérdéses mű bevezetőjét, kiviláglik a szerzők 

ellenérzése a korábbi évtizedek irodalmi fellendülésével720 és egyben a Kis János által is 

kihangsúlyozott írói, költői szereppel szemben, melynek eredményességét Kis Virág 

Benedek, Ortzy báró, Aranka, Révai, Baróti Szabó Dávid alakját idézve példázza. 

Kis pályaműve szép számmal tartalmaz példákat, ezek nagy része külföldi nyelvekből vett 

irodalmi példa, annak bizonyítására, hogy a magyar nyelv megállja a próbát a Jenisch-féle 

kritériumok721 szerinti vizsgálatban: „[...] [a magyar nyelvet – T.K.] a’ leg nagyobb 

                                                
717 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 83. 
718 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 53. 
719 Ezt vallja Kazinczy is a brünni fogságból  1797. november 16-dikán kelt Kisnek írt levelében: „[...] A’ 
Debreczeni Grammatikának sok igen jó materialéjai vannak [...].” – KazLev. II. 421. 
720 „ [...] Minekutánna pedig egy időtől fogva, valamennyire lábra kezdett kapni Hazánkbann a magyar 
Nyelv; és nem tsak elkezdették azt a Magyarok nem szégyenleni; hanem kezdettek is igyekezni annak 
nagyobb tökélletességére:  meg kell vallani, hogy ekkor, és éppen e miatt, ismét új bajok és akadályok 
következtek; a’  mellyek nyelvünk ékesítése helyett, annak rútítására ’s rontására szolgáltak. [...]” – Magyar 
Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy magyar társaság, Bétsben, A’ Magyar Hírmondó íróinak 
költségével, 1795, Előljáró Beszéd, XVI. Ezek után felsorolják „rontás” jeleit: „szükségtelen ’s helytelen új 
Magyar Szók csinálása,” „[...] ollyanok írtak s’ fordítottak magyar könyveket, a’ kik nem született 
Magyarok[...],” „[...] szokatlan, idegen, és azért dísztelen színekkel találták ékesgetni a  [magyar nyelvet – 
T.K.] [...] alávalóságnak tartották, hogy a szerint szólljanak  és írjanak, a mint a Magyar Nyelvnek  természeti 
folyamatja hozza magával;  hanem rendkívül való módot igyekeztek követni; azt gondolván, hogy úgy lesz 
szép a mit írnak, ’s úgy lesz, nem tudni micsoda felség és magasság benne, ha azt, nem a köz-nép Nyelvéhez 
alkalmaztatják [...]” – a teljesség igénye nélkül kiemelve a tudós munka észrevételeit, mellé téve, hogy a 
„Magyar Poësis” is kimaradt a „Grammatikából”, dacára annak, hogy  Földi pályaművében szerepelt, 
érthetőnek tűnik Kazinczy hozzállása a műhöz. 
721 „[...]Die Grundsätze, nach welchen die Vorzüge einer Sprache geprüft werden müssen: Reichtum an 
Worten und Wendungen; Die Nachdrücklichkeit (Energie), die Deutlichkeit, wodurch Begriffe und 
Empfindungen so leicht und schnell, [...] in die Seele übertragen werden, [...] daher gehört auch der 
Wohlklang.” – JENISCH, i.m., 3-5. Kis János ezt így alkalmazza: a nyelvi tökéletesség összetevői: „ [...] 
mennél gazdagabb, értelmesebb és hathatósabb valamelly nyelv, annál tökéletesebb az. [...]” Vagyis a 
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virágzásban levő tudós nyelvekkel ugyan öszvehasonlítani nem kell; de mindazonáltal olly 

alávalónak sem lehet igazságosan tartani, a’ mint azok tartják, a’ kik azt nem esmérvén, 

megvetik.[...]”722  

Kis János fontosnak tartja annak rögzítését, hogy a közreadott szöveg megegyezik a  

díjnyertes pályamű eredeti szövegével, melyet Kazinczy szemléletével való nagymérvű 

egyezése autorizál, toldalékként csatolva Kazinczy észrevételeit, ami azt jelzi, hogy  Kis 

János ezen kiegészítések beépítése nélkül is vállalhatónak tartja művét a széles 

nyilvánosság előtt, mely be is tölti a ráháramlott szerepet, a kazinczyánus nyelvszemlélet 

képviseletét a magyar nyelv kiművelésének kérdésében. 

 

„…MEGGYŐZŐDÉSEIT TISZTÁBA AKARVÁN HOZNI…”723 

A történelem „megérzékítése”724 

 

A felvilágosodás jelentős francia kutatója, Pierre Chaunu az általa vizsgált korszak 

főbb jellemvonásait vázolva a következőket írja, hangsúlyozva annak a modern ember 

önmegértése szempontjából meghatározó jelentőségét: „A múlttal szolidáris XVIII. század 

kétségkívül egyben a mozgás, a dolgok szintjén végbemenő gyakorlati előrehaladás 

százada. […] A hagyományos társadalom termelési módjainak állandósága nem zárta ki 

sem a változást, sem a módosulást […]. A XVIII. század eredetisége nem az egyedi 

módosításokban áll, hanem abban, hogy benne a változás hajlamos más változásokat maga 

után vonni.”725 „[…] A legnagyobbrészt hagyományos keretek közt tovább élő 

társadalmakban az élet évszázados, következésképp családias és tökéletesen kiismerhető 

strukturák között folyik. […]”726 „Elégedettség, nyugalom, biztonságtudat származik az új 

észlelésből egy megalapozott referenciarendszerben. Az évszázados strukturák szilárdsága 

a legelső feltétele a XVIII. században a változás észlelésének, a haladás megélt 

                                                                                                                                              

Jenisch-i négyféle kritériumból kettőt , a jó hangzást és a hathatósságot összevonja. – KIS János 1806,  i.m., 
17. Valószínűleg Jenisch azon megjegyzésére, hogy a jólhangzást tudják egy nyelvnél az írók a legkevésbé 
fejleszteni. – V.ö., JENISCH, i.m., 51. 
722 KIS János, A magyar nyelvnek..., i.m., 41. 
723 KIS János 1845, 122. 
724 A „megérzékítés” fogalmát l.: A gentleman eszményének hanyatlása. Jegyzetek John Lukacs: Évek című 
kötetéhez=HORKAY HÖRCHER Ferenc, A gentleman születése és hanyatlása. Válogatott eszmetörténeti 
tanulmányok 1990-2005, Helikon, 2006, 154. 
725 Pierre CHAUNU, Felvilágosodás, Bp., Osiris, 1998, 20. 
726 Pierre CHAUNU,1998, 22. 
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tapasztalatának”727 – olvashatjuk összefoglaló művében, kiegészítve a következőkkel: 

„[…]Nem kétséges, hogy a társadalom középső és felső rétegeiben mind általánosabban 

tudatosult és elterjedt a haladás lehetőségének gondolata. Ennek a franciaországi 

következményei jól ismertek. A változás lehetségesnek tűnik. Mivel pedig lehetséges a 

változás, szükségképpen elégtelen. A haladás a forradalmi tudat kialakulásához vezet. A 

XVIII. század végi növekedési válság francia változata nem az egyedül lehetséges és 

kétségkívül nem is a legérdekesebb.”728 […] Amikor bekövetkeznek az ipari 

társadalommal járó átalakulások, [a gépi civilizáció társadalmi szerződését Pierre 

Chaunu729 a felvilágosodás szerződéseként értelmezi – T. K.] uralkodóvá válik a 

gyökértelenség. 

Hogyan ír ugyanerről a XVIII. századról a visszaemlékező Kis János, aki a század végén 

készült fel életpályájára és kezdte meg a „foglalatos polgári életet”730? „Általában egész 

académiai életem az európai tudományos miveltség’ egyik legszebb szakába, ’s különösen 

a’ német literatura’ arany idejébe esett. Mert a’ 18-dik századnak, kivált utolsó felének, 

vélekedésem szerint tellyes joga van azzal dicsekedni, hogy egyfelől a’ bámulást érdemlő 

utóbbi felfedezésekre ’s az anyagi és szellemi élet’ javitására az utat jól készítette-el, 

másfelől semmi oka sincs, sem a’ bölcselkedésben az az olta született, ’s születésök után 

többnyire hamar megholt rendszereket, sem a’ költészségnek uj divatu szüleményeit, sem a 

theologiában a’ világosítni, vagy homályosítni akarók’ túlságait irigyelni, sem azon 

vádaktól félni, mellyeket részint erőtlen gondolkozásuak, részint rossz szándékuak ellene 

támasztanak, ’s melyek alól azt az igazságos későbbi kor kétség kivül tökéletesen fel fogja 

menteni. Most is hiszem azt, amit fiatalabb koromban róla Manso731 után írtam: 

Idvez légy, nagy század, emeld-fel fejedet, 

nem borítja homály soha szép fényedet. 

A’ népeken kívül eleid’ nyomain 

Kiket tovább vittél a’ Muzák’ halmain 

Péter, Fridrik, József és Franklin országi 

Lesznek nagy érdemid’ örök bizonysági; 

’S amaz özönében a világosságnak 

                                                
727 Pierre CHAUNU,1998, 22. 
728 Pierre CHAUNU,1998, 22. 
729

 V .ö., Pierre CHAUNU,1998, 10. 
730 KIS János Superintendens’Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, 
professzorságát és prédikátorságát tárgyazó emlékezések, Sopron, 1845, 121. 
731 Manso, Johann Kaspar Friedrich (1760-1826), német történetíró és nyelvész, egyetemi tanár. 
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melly egykor nappalt ád az egész világnak, 

Te is olly tündöklő sugárt vegyítettél, 

Mellyel nagy jóltevő és halhatatlan lettél. […]”732 

Szembetűnő, milyen egybehangzó a XX. századi történész meglátása és a korban élő író 

tanúságtétele, azzal a különbséggel, hogy amit a kor kutatója a felvilágosodás természetes 

következményének lát, attól a szemtanú élesen elhatárolódik, idegennek tartva azt a 

felvilágosodás lényegétől, és bekövetkeztéért a „bölcselkedőkre”, a „költészetbeli”, 

„vallásbeli divatok” követőire, és a „teológiában változtatni akarókra”, és „vádaskodókra” 

hárítja a felelősséget.733” Mindezek a gondolatok szembetűnő párhuzamot mutatnak Burke 

véleményével, aki vállalta és ápolta a „modern civilizációs vívmányok történelmileg 

szerves kialakulásával és a társadalomban való fokozatos elterjesztésével kapcsolatos 

érdeklődés ill. törekvés érvényesítését734, ugyanakkor elítélőleg említette az összes 

„eltérésre hajlót”735, akik közé tartoznak a „philosophe”-ok és a „nonkonformisták”,736 a 

„spekulátorok”, „képzelgők”, „lelkes tervezők”, „rajongók”, „empirikus elméletalkotók”, 

alkimisták”,737 az „irodalmi élet cselszövői” „ármánykodó filozófusok” „politizáló 

teológusok”, „politikus teológusok”738, „az összes ateista, deista, és szociniánus, mindazok, 

akik gyűlölik az egyházat és irigyek a nemességre, […] akik nem bírják elviselni, hogy 

jelenlegi fontosságuk nem áll arányban gazdagságuk mértékével.”739 

A hármas szembesítés eredménye azt jelzi, hogy a felvilágosodás eszmetörténeti 

korszakfogalmát más aspektusból értelmezi a visszatekintő történész, és másképp látja a 

kor két idézett tanúja. 

A fentiekben közölt két egybecsengő véleményt tapasztalva feltehető a kérdés, ismerte-e 

Burke munkásságát Kis János? Kis János Emlékezései-ben részletesen ír tanuló éveiről. 

Ennek alapján feltételezhető, hogy 1791-92-ben, göttingeni egyetemi hallgató korában 

Spittler előadásain keresztül megismerkedhetett Burke szellemiségével rokon 

gondolatokkal. Kis János Emlékezései-nek a korszellemmel való találkozását leíró egyik 

részéből legalábbis erre következtethetünk, figyelembevéve, hogy az Angliával 

perszonálunióban levő Hannover területén fekvő göttingeni egyetem környezetéből 

                                                
732 KIS János, 1845, 116-117. 
733 V.ö., KIS János, 1845, 116-117. 
734 Edmund BURKE, Töprengések a francia forradalomról, Bp., 1991, Atlantisz, 77. 
735 V.ö., Edmund BURKE, FurtherReflections on Revolutionin France, Indianapolis, Liberty Fund, 1992, 212. 
= MOLNÁR Attila Károly, Edmund Burke, Századvég, 2000, 121. 
736 Molnár Attila Károly, 2000, 312-313. 
737 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 313 
738 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 313. 
739 Edmund BURKE, Further… , 212. = Molnár Attila Károly, 2000, 121. 
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kerültek ki a Töprengések-re elsőként reagáló német szerzők, így Ludwig Thimotheus 

Spittler is, aki „[…] terjedelmes, elismert kritikát írt a műről,740 és aki a beszámoló 

írójának egyik nagyhatású tanára volt: „A’ göttingai tudományos egyetem, melly II-dik 

György angol király által 1734-ben alapíttatott s azért Georgia Augusta nevet nyert, több 

mint fejedelmi költséggel ápoltatván, nem sokára felállítása után, Europa’ legjelesebb 

tudományos intézeteinek rangjára emelkedett fel, ’s akkor mikor én ott tanultam 

virágzásának nagyon magas pontján állott, mind egyéb tekintetben, mind kivált 

professoraira nézve. […] Ezek közé tartoztak (hogy csak a’ theologiai és bölcselkedési 

karbeliekről, kik engem legközelebb érdekeltek, tegyek említést) Plank, a legtudósabb s 

egyszersmind legszelídebb ’s szeretetreméltóbb protestans theologusok’ egyike; Eichhorn 

a’ napkeleti nyelvekbeni és bibliai kritikábani jártasság nevezetes képviselője; Heyne a’ 

classikai literaturában, Kaestner a’ mathesisban, Gatterer, Schlötzer [Schlözer – T.K.], 

Spittler a történetirásban, Blumenbach, Beckmann, Lichtenberg a természeti 

tudományokban, ’s az utolsó egyszersmind az elmésségben is, az akkori idő nagy hősei; 

Feder, a’ gyakorlati bölcselkedés jeles tanítója; Bürger, a hires költész; ’s a’ hitszónokok 

között magát már ekkor is megkülömböztető Marezoll. Meiners, Mitscherlich, 

Schleuszner, Stáudlin, Buhle, Bouterwek alsóbb rendü, de mégis ügyes tanítók voltak, 

valamint az akkor fiatal ’s még most is élő Heeren is, ki azóta a’ tudósok között oly szép 

hirt szerzett magának. Mindezeket nagyrészint az élőszóbeli előadás is ajánlotta, de e’ 

részben leginkább megkülönböztette magát az élénk emlékező tehetségü, virágzó 

képzelődésü, éles itéletü, s tekintélyt szerző magatartásu Spittler, ki nem sokára azután a 

würtenbergi király egyik ministere leve.741 […] Én Heynénak, Plancknak, Spittlernek, 

Eichhornnak és Bürgernek legtöbb köszönettel tartozom, ’s ezeket megkülömböztetve 

szerettem s tiszteltem is.”742  

De más hatások is érték Kis Jánost, hiszen már soproni diák korában széleskörű 

olvasottságra tehetett szert: „Némelly görög és római klasszikusok mellett a’ nem rég 

tanult franczia, olasz és angol nyelven irt munkákat még nagyobb tűzzel olvasónk, mint 

előbb. A’ nekünkvalókat a’ nem nekünkvalóktól megválasztani képesek nem lévén, 

mindenen mohón kapánk, mit a’ vak szerencse kezünkbe játszott. E szerint Voltaire’, 

                                                
740 Megjegyzés: „Franciaország valóságos ellenpéldájául szolgálnak a német területek, ahol a Töprengések 
mély és termékeny hatást váltottak ki. Ehhez a talajt nem csak az készítette elő, hogy Burke, németre 
átültetett esztétikai és történeti írásai révén ismert és elismert szerző volta német államokban, hanem a 
felvilágosodás racionalista áramlatainak erőteljes német kritikája is a forradalom előtti években […].” – 
Edmund BURKE, Töprengések … , 76-77. 
741 KIS János, 1845, 100-101. 
742 KIS János, 1845, 103. 
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Rousseau’, Montesquieu’, Helvetius’, Bellegarde, Bentivoglio, Machiavelli’, Goldsmith’ s’ 

többek némely irásai már kezünkbe akadának s belőlök jót rosszat vegyesen tanulánk. A’ 

jobb izlésü német prosaisták és költészek, mellyek az akkori karlsruhei utánnyomtatás 

szerint Raics professor könyvtárában találtattak, hasonlókép figyelmünk’ ’s szeretetünk 

tárgyaivá levének, és sok szépre és jóra tanítottak.”743  

Göttingában pedig hozzájuthatott több, a francia forradalommal foglalkozó kiadványhoz: 

„Ez az oly sok és oly nagy következményü történet akkor az egész mivelt világ’ figyelmét 

magára voná. Kissebb ’s nagyobb körökbeli beszélgetések azt tárgyazák. Hirlapok, 

röpiratok és sok könyvek azzal telének-meg. A’ legjelesebb tudósok nagy tüzzel 

nyilatkozának, némelyek ellene, ’s még többen mellette: az elsők pusztító vandalismust 

látván benne, az utolsók földi menyországot igérvén belőle az emberi nemzetnek. 

Természet szerint én sem maradék részvétlen ’s idegen, hanem a’ fiatalkor’ egész hevével 

’s tudatlanságával foglalatoskodám vele. Eleinten arany időt reménylettem […] Nem 

sokára azután a’ terrorismus’ kezdetével rossz következményektől rettegtem. De mindenik 

esetben a’ nagy történetet tárgyazó tudósítások’ olvasásában a’ telhetetlenségig 

buvárkodtam.”744 

Mindezek a korban „divatos”745 eszmék mély felkavaró benyomást gyakoroltak rá: „Mint 

gondolkodó ’s igazságot kereső ember”746 tisztán akar látni, ezért fordult a kor kínálta 

eszmei választékhoz: „[…] a’ metafizikához folyamodtam. Ennek mezején még 

homályosabb még megfejthetetlenebb szövevényeket találtam, ’s a’ hypothesisek ’s 

sophismák’ tömkelegében sokáig vigasztalás nélkül tévelyegtem. Kétségeim leginkább az 

Isten’ létét tárgyazák, mert azt gondoltam, hogy csak a’ felől meggyőződhessem, könnyű 

lesz a’ lélek halhatatlanságát, ’s a’ jónak egy más világban megjutalmaztatását, ’s a’ vétkek 

’s gonoszságok megbüntetését hinnem. Minél inkább kerestem e’ végre a’ világos 

esmeretet, annál sűrűbb homályba merültem. A’ világon található sok nyomoruság és 

                                                
743 KIS János, 1845, 50-51. 
744 KIS János, 1845, 120-121. 
745 Burke is divatnak tartja a francia forradalom hatására létrejött szervezkedéseket, melyek célja az országok 
rendjének megváltoztatása: „Jelenleg […] a divat komolyabb dolgokat is kormányoz, mint a ruházkodást 
vagy a bútorokat. The Writings and Speeches of Edmund Burke, I-IX, Oxford, Clarendon press, 1991, IX 
208. = MOLNÁR Attila Károly, 2000, 33. / „Anglia népe nem fog sem kipróbálatlan divatokat majmolni, sem 
visszatérni olyanokhoz, amelyek kipróbáltattak és ártalmasnak találtattak.” – Edmund BURKE, Töprengések 
… , 109. 
Megjegyzés: Kis János költeményt ír erről a „divatról”: „A’ divat törvényt szab ostobának bölcsnek, / ’S 
vaksi követése tartatik erkölcsnek,/ Tőle tanul elménk, s nem csak ruházatunk,/ általa terjed ’s fogy hirünk, 
gyalázatunk, / Főbb ’s alsóbb rendeket igazgat pálcája, / Esztelen kit aláz, nagy kit dicsér szája.” − KIS János 
Superintendens’Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Írói pályáját tárgyazó 
emlékezések, Sopron, 1846. 192. 
746 KIS János, 1845, 122. 
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történő sok rossz, az éhség, ragály, háboru, vallási fanatismus, a’ jó emberek méltatlan 

sorsa, ’s a’ rosszak’ meg nem érdemlett szerencséje, szüntelen háborgaták lelkem 

nyugalmát.”747 „Különösen a’ két utolsó tárgyat a’ franczia forradalom’ idejebeli túlzó 

rajzolatok ’s festések előttem még irtózatosabbá, ’s még megmagyarázhatatlanabbá 

tevék.”748 „[…] A’ szomorító ’s kivált a’ vallási üldözéseket ’s köznép’ nyomorgatását 

tárgyazó gondolatok ’s tépelődések nagyon erős gyökereket vertek bennem. Minden 

tornyas templom vallási fanatismust, minden kastély zsarnokságot juttata eszembe.[…]”749 

„Különösen az isten’ létéről tökéljes meggyőződés’ kivánása sok nyughatatlanságot 

okozott. Megnyugtatást keresvén viszont az elméleti bölcselkedéshez folyamodám. Abban 

akkor Kant ült a’ királyi széken, mig ezt rövid idő alatt egymás után többen el nem 

foglalták. Sokakkal együtt én is tehetségemhez képest igyekeztem annak okoskodásai által 

minden kétségeimből egészen kivergődni. De nem sokára arról győződém- meg, hogy az 

okosság vitatásai abban, mit én nyugalmam végett óhajtottam, a’ hihetőségnél többet nem 

adhatnak.”750 Irónikus sorok utalnak a filozófia változékonyságára. Kis János a 

bizonyosság hiányában elhatárolódik a divatos eszméktől, visszafordulva a tradícióhoz: 

„Felhagytam tehát az elméleti bölcselkedéssel ’s a’ vallás oktatását és az élet’ bölcseségét 

választám tanulásom’ tárgyául.”751 Nyugalmát az irodalom közvetítette értékrendben 

találja meg: „Itt nekem akkor két dolgozat teve leghasznosabb szolgálatot. Wieland 

Muzáriona ’s Barthelemynek az ifjabb Anacharzis utazásában találtató értekezése a 

boldogságról. Ezeket háládatosságból nem sokára magyarra is fordítám ’s egyszersmind 

életem főtörvényévé tevém egyfelül a’ boldogságot az istenség, a’ haza, a’ szülék és 

háznép ’s a’ barátok iránti kötelességeknek mennél hűségesebb teljesítésében keresni, 

másfelől ezen kötelességek teljesítésében Muzárion philosophiáját követni: 

 

Melly, a’ mit a’ kegyes természet’ számára 

Öröminek gazdag árjából folyni hágy, 

Azzal vidámon él, ’s többre önként nem vágy; 

Örömest a’ dolgok’ szebb felét vizsgálja; 

                                                
747 KIS János, 1845, 122. 
Megjegyzés: Ezzel szemben HORKAY HÖRCHER Ferenc Burke szociális igazságtalanságok iránti szembetűnő 
vakságára hívja fel a figyelmet – HORKAY HÖRCHER Ferenc, 2006, 77. 
748 KIS János, 1845, 122-123 
749 KIS János, 1845, 125. 
750

 KIS János, 1845, 149-150. 
751

 KIS János, 1845, 150. 
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Bölcs szivvel megnyugszik akármi találja; 

Nem feszegeti azt, a’ mit az istenek 

Sötét éjszakába kegyesen rejtenek 

[…] 

’S a’ földet, dolgait bár mely sors intézi, 

Elysiumnak sem, pokolnak sem nézi, – 

Nem oly megromlottnak, mint azt az epével 

Teljes elme látja nagyító csőjével, 

Oly gyönyörűnek sem mint a’ költõ írja, 

Kinek gyúladt agyát a’ bor ’s Phyllis birja”752 

 

A zavart keltő politikai eszmék hatása a költészet közvetítette bölcsesség esztétikus 

képeiben így oldódik fel a Horatiusi aurea mediocritas jegyében. A bevezetőben idézett 

vélemény a korról így érlelődött meg. Így vált újra hitelessé az ifjúkori lelkesedésből írt 

versben is megörökített korkép azáltal, hogy elkülönült tőle minden zavaró tényező: „Idvez 

légy, nagy század, emeld-fel fejedet, / Nem borítja homály soha szép fényedet.[…]”753 

A költeményben kifejtett gondolat Jan Assmann megfogalmazásában így hangozhat: „[…] 

a helyes magatartáshoz a „konnektív intelligencia” bizonyos formája , egyfajta sensus 

communisra van szükség, amely gondolatban képes túlemelkedni a saját óhajok és 

célkitűzések szűk horizontján és az Egészet szem előtt tartani.” 754 Vagyis a humanista 

tradíció érhető tetten a versben, amelynek része az említett horatius-i elv is. 

A humanista tradíció fő védelmezője ebben a században Vico, amire Gadamer hívta föl a 

figyelmet.755 Vico Korunk tudományának módszeréről756 ( De nostri temporis studiorum 

ratione) című írásában például a sensus communisra, a közös érzék humanista tradíciójára 

hivatkozik, amely az antikvitásból ered. Szerinte az emberi akaratnak az ésszel szemben 

egy konkrét általánosság ad irányt, amelyet  emberek (pl. csoport, nemzet, de az egész 

emberiség is) közössége jelent.757 Ebből következik, hogy ennek a közös érdeknek a 

kiképzése meghatározó az élet szempontjából. Számára a sensus communis „[…] a helyes 

és a közjó iránti érzék, mely minden emberben eleven, […] olyan érzék, melyet az élet 

                                                
752 KIS János, 1845, 150-151. 
753

 KIS János, 1845, 117. 
754Jan ASSMANN, Uralom és üdvösség, Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában, Bp, 
Atlantisz, 2008, 147. 
755Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Bp, Osiris, 2003, 50. 
756 Hans-Georg GADAMER, 2003, 50. 
757 Hans-Georg GADAMER, 2003, 51-52. 
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közössége révén szerzünk, az élet rendje és céljai határozzák meg.”758 Vico arra épít, hogy 

a racionális bizonyítás és tanítás lehetőségei nem elegendőek az ismeret teljes átadására, 

ezért nyúl vissza a sensus communis római fogalmához, amely ugyancsak kritikusan 

viszonyult a filozófia elméleti spekulációihoz, hivatkozva arra, hogy a körülményeket is 

figyelembe kell venni.759 A retorika e szerint, mint „jól beszélés” tudománya az ékesszólás 

mellett a sensus communisnak erre a fogalmára alapozódik760, mert  „[…] az emberi 

szenvedélyeket nem lehet az ész általános előírásaival szabályozni. Ehhez inkább 

meggyőző példákra van szükség.”761 A nevelés nem járhatja a kritikai kutatás útját. Az 

ifjúságnak képekre van szüksége a fantázia számára és az emlékezet kiképzéséhez. Ezért 

érvényesíti Vico a régi topicát.762 Vico hatása elenyésző a XVIII. századra.763 Csak 

hasonlóságokban és analógiákban mutatható ki,764 de pl. Herder dicsérte Vico-t, bár 

hangsúlyozta, hogy tőle független az ő munkássága.765 De nem ő az egyetlen, aki a sensus 

communisra hivatkozik. A kifejezetten a római klasszikusokra támaszkodó humanista 

interpretációnak követője Shaftesbury, aki viszont hatalmas befolyást gyakorolt a XVIII. 

századra. Shaftesbury szerint a humanisták sensus communison a közjó iránti érzéket 

értették, de ugyanakkor a „love of the community or society, natural affection, humanity, 

obligingness”-t (A közösség, a társadalom szeretetét, természetes vonzalmat, emberséget, 

szolgálatkészséget) is. Amit Shaftesbury a sensus communis alatt ért, „az nem annyira 

természetjogi képesség, amellyel minden ember egyformán rendelkezik, hanem inkább 

szociális erény, inkább a szív, mint a fej erénye. […] A sensus communis szinte a 

társadalmi érintkezés erényeként jelenik meg.”766 

Ez az erény – a „társiasság” erényeként767 – fogalmazódik meg  egy újabb hasonlóság 

lehetőségeként Burke és Kis János írásaiban. Molnár Attila Károly mutat rá, hogy „Burke 

nem kívülről elemezte a társadalmat, nemcsak szociológiai értelemben volt része annak, 

hanem érzelmileg is. Szerette a saját társadalmát”768: „[…] messze a legjobb kormányzat 

az, amit őseinktől örököltünk”769. „[…] Valamilyen alosztályhoz kötődni, s szeretni a 

                                                
758 Hans-Georg GADAMER, 2003, 53. 
759 Hans-Georg GADAMER, 2003, 53-54. 
760 Hans-Georg GADAMER, 2003, 54. 
761 Hans-Georg GADAMER, 2003, 54. 
762 V.ö. Hans-Georg GADAMER, 2003, 52. 
763 Hans-Georg GADAMER, 2003, 55. 
764 Andrea BATTISTINI, Vico gondolatainak európai hatása = Vico körei, Helikon, 2005, 4, 527. 
765 Andrea BATTISTINI, 528. 
766 Hans-Georg GADAMER, 2003, 56. 
767

 HORKAY HÖRCHER Ferenc, 2006, 9-22. 
768 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 33. 
769 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 293. 
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társadalomnak azt a parányi szegletét, amelyhez tartozunk, ez a közösségi érzület 

legalapvetőbb elve (mintegy csírája). Első szeme annak a láncnak, amelyen keresztül 

eljutunk hazánk, s az emberiség szeretetéig […]”770 – vallotta. Büszke volt társadalma 

különleges helyzetére és ezt mint a közösség szószólója hirdette is, a szeretett társadalmi 

rend őrzését pedig feladatának tekintette: „Egy nagy nemzet tagjai vagyunk, […] egy 

szabad ország tagjai vagyunk, […] egy nagy és ősi királyság tagjai vagyunk, és vallásos 

hittel őrízzük az uralkodó igaz törvényes jogait, amelyek zárókőként fogják össze a 

birodalmunk és alkotmányunk nemes és jól megépített ívét.”771 A Shaftesbury 

értelmezésében használt „haza iránt érzett természetes vonzódás” eszme jegyében végzett 

« valami morális és társadalmi »772 Burké-nél a közösség „szószólója” tevékenység, és az 

ősi rend védelme.  

Kis János is megfogalmazza hazája társadalmához fűződő viszonyát. Élete „emlékezetre 

méltó” eseményeinek felidézésével mutatja be kora viszonyait, oly módon, amelyből 

megállapíthatjuk, hogy Kis János alapmotívációja ugyancsak a társadalmához fűződő 

bensőséges kapcsolata: „Látám, hogy mindenfelé vannak sok jó emberek, mindenütt sok 

szép örömöket lehet kóstolni, minden vallásbeliekkel kellemesen társalkodni, hazánk’ 

minden részeiben boldogokat találni, ’s hasznos munkásságra mindenütt széles mezőt 

nyitni. ’S oly panorámát szerzék magamnak, mellynek szemlélése most is bájol.”773 – 

emlékezik vissza  albizálása idejére, amikor ismerkedett a hazával és a haza elismert 

íróival, prédikátoraival, mely erősítette benne a hazaszeretetet, legalábbis erre utalhat a rá 

mélyen  ható benyomásokat őrző „panoráma”, a hasznossá levés lehetőségeivel való 

felidézése, az ő hasznos tevékenysége pedig a tanári „professzori”, lekipásztori 

(prédikátori, szuperintendensi) és írói pálya, mellyel hazája „több fiainak ’s leányainak is, 

ártatlan mulatságot szerzett, imitt-amott olly hasznos magot hintett, melly nem maradott 

egészen gyümölcsözés nélkül.”774 A „társiasság” erősítése jelenti Kis Jánosnál azt a 

bizonyos « valami morális és társadalmi »-t, ami Burknél a közösség „szószólója” 

tevékenység, és az ősi rend védelme volt.  

A nagy közösség, a társadalom iránti szeretet magyarázhatja azt, hogy Burke, a szabad és 

gazdag Anglia polgára, „a feltörekvő középréteg”775, „a tulajdon nélküli, ám tehetségesek 

                                                
770 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 132. 
771 Edmund BURKE, Writings, III.70.= MOLNÁR Attila Károly, 2000, 67. 
772 HORKAY HÖRCHER Ferenc, 2006, 19. 
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 KIS János, 1845, 97. 
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 KIS János, 1846, 204. 
775 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 36. 
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és ambiciózusok csoportjához tartozó család sarja”776, és Kis János, egy magyar 

evangélikus jobbágy fia, a rendi Magyarország polgára, hasonlóképpen lássa századát, és a 

fennálló rend őrzését vállalja, egyikük politikusként, a beszéd művészeként, másikuk mint 

a „társiasság”-ot erősítő, a fennálló rendben való élhetőséget szem előtt tartó, nevelő 

hatású, „hasznos magot hintő” didaktikus, moralista777 költő, író, evangélikus lelkész, az 

írás művészetének révén politizálva. Másképpen: mindketten a gondolatoknak az 

ékesszólás mellett a körülményeket figyelembevevő közös érzék igazságára alapozott 

retorikával778 való megfogalmazása és továbbadása révén, vagyis a kommunikációban 

rejlő lehetőségek felismerésének hasznosításával kívánnak hatni. A retorikán keresztül 

esztétikum és politikum összekapcsolódása érhető tetten munkásságukban.  

A klasszikus rend védelme, a rend retorikája 

 

A kommunikáció sajátos jelenség az emberi aktusok között, ugyanis akkor tekinthető 

sikeresnek, ha létrehozunk egy szándékolt hatást a hallgatóra, mégpedig azzal, hogy 

elérjük, hogy a hallgató felismerje a szándékot kifejezetten ennek a hatásnak a 

létrehozására.779 A kommunikációban rejlő lehetőségeket Burke kortársa, Hugh Blair 

foglalta össze Lectures on Rhetoric and Belles Lettres című munkájában, melybe Burke 

ízlésre és fenségesre vonatkozó gondolatait is beépítette.780 Vizsgálódásom szempontjából 

így e mű Kis János-i fordítása egy újabb lehetőséget kínál Burke műveinek kontextusában 

is. A nyelv és a társadalmi lét közötti kapcsolat értelmezése figyelhető meg Hugh Blair 

tanításában, a nyelvnek a valóságra gyakorolt mintaadó és alakító hatásaként.781 Itt érhető 

                                                
776 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 33. 
777 A kor Magyarországán a klasszicizmus és a felvilágosodás költészet-elméletében is különösen becsült 
műfaj művelője. Szerdahely, európai hírű és jelentőségű esztétánk (L. MARGÓCSY István, A magyar nyelv 
státusa a XVIII. század második felében = Folytonosság vagy fordult, szerk. Debreczeni Attila, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, (Csokonai könyvtár), 252.) igazságra nevelő, tanító műfajként emeli külön kategóriába a 
moralista, didaktikus alkotásokat, melyekben ő is a művészetek legtökéletesebb formáját látja. – MEZEI 

Márta, Felvilágosodáskori líránk Csokonai előtt, Bp., Akadémia, 1974, 33. 
778 L. Hans-Georg GADAMER, 2003, 50. 
779 John R. SEARLE, Elme, nyelv és társadalom. A való világ filozófiája, Bp., Vince, 2000, 145. 
780 Megjegyzés: Hugh Blair műve a klasszikus retorikát ötvözte korának újabb követelményeivel. Cicero, 
Quintilianus, és Pszeudo-Longinosz eszméit integrálta saját kora gondolkodéival, így Burke elgondolásaival 
is. Blair vitatkozik azonban Burke fenséges-elméletével, „amely azon az állításon alapul, hogy minden 
fönnségesnek félelem a kutfeje, és csak olyan tárgyak szülik bennünk annak érzését, mellyek fájdalomtól és 
veszélytől félést okoznak. […] Mert a’ fönnséges érzése, az én [Blair – T. K.] vélekedésem szerint, eme két 
érzéstől észrevehetőképpen különbözik s’ némelly esetben semmi összeköttetésben sincs velek. […] Én 
[Blair – T. K.] hajlandó vagyok azt állítani, hogy a’ nagy erő és hatalom akár legyen vele rémülés 
összekötve, akár sem, akár hasznunkra vagy kárunkra szolgáljon, sokkal inkább tarthatik a’ fönnséges’ fő 
okának […]” L. Kis János 1838, 60-61. 
781 V.ö., Jan ASSMANN, 2008, 142. 
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tetten a politika és az esztétika kapcsolata: „[…] Egyik legkülönböztetőbb elsőség, mellyet 

a’ gondviselés az emberi nemzetnek adott, a’ gondolatok’ egymással közölhetőségében áll. 

E’ nélkül az okosság csak magánmaradó ’s bizonyos tekintetben haszontalan okfő volna. 

A’ beszéd az a’ hatalmas eszköz, melly által embernek jóltévőjévé lesz, ’s gondolatinknak 

a’ beszéd’ segítségével fölcserélése ’s tovább-adása az, a’ minek még gondolkodó 

tehetségünk’ kimiveltetését is főképpen köszönhetjük. […] Az, a’ mit az emberi 

okosságnak nevezünk, nem annyira egyes emberek erőlködésének vagy ügyességének 

gyümölcse, mint több emberek’ beszéd és írás által kölcsönösen közölt és megvilágosított 

értelmének munkája.”782 „Még a’ vad és míveletlen népeknél is látunk ügyelést azon 

kifejezések’ szépségére és erejére, mellyekkel másokra hatni vagy másokat valamiről 

meggyőzni akartak.”783 „A’ felséges érzések ’s a’ magas példák, mellyeket a’ poézis, az 

ékesszólás ’s a’ történetírás gyakran szemünk’ eleibe terjesztnek, természetök szerint 

élesztik és táplálják szivünkben a haza szeretetét, a’ dicsőségre vágyást, a’ külső szerencse’ 

megvetését, ’s minden igazán dicsőnek és nagynak csodálását.”784 Blair beágyazza a 

retorika kérdéskörét az irodalom szerkezetébe, integrálva a retorikát az esztétikába. Hirdeti 

a Burke által is kifejtett ízlés-elméletet, mely szerint az ízlés velünk született tulajdonság, 

de nevelhető, fejleszthető. Az ízlés emberenként változó, amennyiben „tárgyaiban” 

változó.785 A fennséges mindenki számára elérhető. Más a helyzet azonban, „ha az 

emberek azon egy dolog felett különböznek izlésükben”. Erre is van megoldás: „[…] ami 

a’ képzelődést foglalatoskodtatja ’s a’szívre hat, minden időben ’s minden nemzeteknél fog 

tetszeni.”786 A gyönyörű azonban csak az eltanulható ízléssel tapasztalható meg, és így 

összefüggésben van a társadalommal. Az ízlés nevelés általi közös horizontra vonása ezért 

lényeges. Ezért fontos, kik tanítják az ízlést: „A’ ki az emberekben figyelmet és forró 

részvétet akar gerjeszteni, annak magának is jó embernek kell lenni. Egyedül a 

becsületérzésnek, erénynek, nagylelküségnek, hazaszeretetnek forró ’s eleven érzése 

éleszthet az elmében oly tüzet, ’s támaszthat a lélekben olly magas gondolatokat, mellyek 

minden idők csodálkozását magokra vonják […].”787 Ez viszont magában hordja a politikai 

és esztétikai választás összekapcsolódását, az ízlésre nevelés miért, mit és hogyan-jában. 

Burke-nél már a művelt kortársak is észreveszik, hogy „a Töprengésekben politikai 

                                                
782 KIS János, 1838, 7. 
783 KIS János, 1838, 8. 
784 KIS János, 1838, 18. 
785 KIS János, 1838, 33. 
786 KIS János, 1838, 39. 
787 KIS János, 1838, 18. 
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gondolkodását összekapcsolta a fenségesre és gyönyörűre vonatkozó magyarázatával 

[…]”788. Bírálat is érte azért, hogy „megtéveszti az érzéseket”, ugyanis Burke nem 

racionálisan érvelt, hanem együttérzést akart kiváltani, [az együttérzés könnyeit igyekszik 

kicsikarni, hangzott ellene a vád789 – T.K.] irodalmi, esztétikai eszközökkel ébreszt az 

olvasóiban érzelmeket a forradalmárok ellen s a királyné mellett.”790 A nyelv és a 

retorika791 közvetítette esztétikai élmény váltja ki azt a kívánt hatást, amit mint politikus el 

akart érni. A politikai választás, a királyi család védelme tehát meghatározza az esztétikai 

választást. A gyönyörű hagyományt, a szokást azonosította a királyi családdal. 792 Saját 

társadalmát, melyre ugyanúgy vonatkoztatja a gyönyörűt, is védi azzal, hogy a francia 

király mellé áll. A politikai választás így határozza meg az esztétikait: „Országunknak, 

államunknak nemcsak tökéletesnek, hanem gyönyörűnek is kell lennie ahhoz, hogy 

szeretetet váltson ki belőlünk.”793 A angol társadalom alapja pedig a „finom hierarchiába 

szervezett, az egész társadalom lassú, de biztos fejlődése felett őrködő, szabad szellemű, 

nagylelkű, kifinomult modorú arisztokrácia, tudós és tiszteletreméltó egyház, művelt és 

szorgos városi polgárság.”794 

Kis János a társaiasság erényét a „félelmetes”, az egyes rétegek közötti szakadék 

megszelídítésével szolgálja, hogy szerethetővé tegye a társadalmat. Ezért magyarítja 

többek között Knigge könyvét795 (1798), amely a rendi hovatartozáson belül ad ajánlatot, 

viselkedési tanácsot az egyéni boldogulás elősegítésére. Mondanivalóját a rend őrzése 

érdekében, a klasszicista retorika jegyében, olyan képzetekkel érzékeltette, amelyek jól 

ismertek, s így révükön az elvont fogalmakat kézzelfoghatóvá tudta tenni. (Ezért fordítja az 

ókori retorikákat, hogy azokat szélesebb körben hozzáférhetővé tegye. Ezért ír könyveket 

az olvasásban fellelhető „gyönyörűséget” keresőknek, a lelki élet nemesítésére vágyóknak, 

a polgári élettel járó tudnivalók területéről a legváltozatosabb témákban. 

A Burke-hatás szempontjából lényeges még, ahogy politikai eszméiről vall: 

 

 

                                                
788

 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 90. 
789

 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 90. 
790MOLNÁR Attila Károly, 2000, 90. 
791 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 132. 
792

 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 131. 
793 MOLNÁR Attila Károly, 2000, 131. 
794

 MOLNÁR Attila Károly, Töprengések…, 1991, 54, 
795 A könyv teljes magyar címe: Az emberekkel való társalkodásról vagy miképpen kellessék minden rendbéli 
emberekhez magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a világban boldogulhassunk. Győr, 1798. 
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„Oltár és Thrónus796 a’ főld’ két fő kintse, 

Jaj annak, ki nem őrzi ezeket!  

Szemed őket szent tárgyakul tekintse, 

’S a’ fő, közép és alsóbb rendeket 

 Rózsaszín ajkad hatályosan intse 

Istent, törvényt jó fejedelmeket 

Hogy híven, ’s hálás szívvel tiszteljenek, 

’S minden polgárban testvért öleljenek.”797 

 

A költő a klasszicista esztétika választásával egyetemessé emeli mondanivalóját, a 

klasszikus rend őrzését. Kis János kiemeli a hétköznapok köréből az egyházat és az 

uralkodói házat, hatásos retorikával figyelmezteti a társadalom többi szereplőjét 

kötelességeire, és itt figyelemreméltó, hogy mindenkire gondol, az alsóbb rendekre is. A 

burke-i gondolat idéződik fel: „[…] Féljük Istent; áhítattal tekintünk a királyokra, […] 

tisztelettel a papokra […]”798. Kis János azonban másképp látja a hagyományos rend 

fenntartásának lehetőségét, mint Burke. Szerinte nem csak az alattvalóknak szükséges 

engedelmesnek lenni, hanem a „józan keresztyén vallást”799 hirdetve inti a „világ 

hatalmasait”800, a társadalomban a földi hatalom birtokosait, hogy „[…] nincsen 

trónustoknak / Kegyesebb ’s hatalmasbb őríző angyala, / Mint Jézus vallása, ha olly 

tisztaságban, / ’S égi méltóságban / Fénylik, mellyben mennyből először jött vala.” Nekik 

is követniük kell a krisztusi tanokat, mert az erőszak nem elegendő hatalmuk 

fenntartásához: „Büntessen fegyvertek bármelly keménységgel / Ha ennek hatalma nem 

lesz segítséggel, / A’ lappangó bűnnek elhat gyilkos mérge; / Fenéje lesz az ész szép 

alkotványának.” A XVIII. század anyagi és szellemi téren elért eredményeire utal, melyek 

megalapozhatnák a komolyan vett keresztény tanítással együtt a francia forradalom hármas 

jelszavának egyfajta konzervatív, utópisztikus megvalósítási lehetőségét: „Csak az égi ’s 

földi áldások attyához, / ’S képére alkotott dicső munkájához / Forró szeretettek ne szünjék 

lángolni, / Könnyen teremthetnek Édent törvényitek, / ’S boldog népeitek / Testvériket 

                                                
796 Köszönettel tartozom Kontler Lászlónak, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy az „Oltár és Thrónus” 
kifejezés a francia teokraták (de Maistre, de Bonald) által is használt jelkép. Megjegyzés: „Oltár és Thrónus” 
szövetsége nem keresztény találmány. A közösségi lét vallásjogi rendjében általános jelenségnek tekinthető. 
– Részletesen l.: Hans ZEHETMAIR, Politik aus christlicher Verantwortung, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. 
797 KIS János, 1846, 186.  
798 Edmund BURKE, Töprengések …, 178. 
799 KIS János 1846, 180. 
800 KIS János 1846, 181. 
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fogják egymásban csókolni.”801 

Kis János fentiekben idézett költeményében a fennálló rend védelmében (politikai 

választás) a mércéket szükségesnek tartó klasszicista retorikát alkalmazza (esztétikai 

választás). 

Molnár Attila Károly hívta fel a figyelmet arra, hogy Burke fiatalkori esztétikával 

foglalkozó dolgozatában, az Enquiry-ban foglaltak nagyban eltérnek a klasszicista 

hagyománytól.802 Későbbi írásaira viszont inkább jellemző a klasszicizmus mérséklete és 

harmóniája.803 Ez viszont azt jelenti, hogy a politikai választásból, az őrzés feladatából, 

még egy esztétikai választásnak kellett következnie, és ezt Burke is felismerte és meg is 

tette. 

Assmann terminológiájával élve: „a valóság, amelyben élünk, értelmi felépítését és 

szimbolikus kódolását tekintve nyelvi szerkezetű. A nyelvi formákat a diskurzus fogalma 

kapcsolja össze a hatalmi strukturákkal.”804 Ez a diskurzus pedig határozott retorikai 

stratégiákat kényszerít ki. Kis János és Burke esetében alapos és széleskörű műveltségük, 

tájékozottságuk alapján feltételezhető, hogy tudatosan döntöttek mind politikai nézeteik, 

mind pedig az annak érdekében végzett kommunikációjuk nyelvi stratégiájának 

megválasztásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
801 KIS János, 1846, 181-183. 
802 L.: MOLNÁR Attila Károly, 2000, 140-141 
803 V.ö., MOLNÁR Attila Károly, 2000, 42. 
804 Jan ASSMANN, 2008, 142.  
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IV. KITEKINTÉS 

  

Disszertációm eredményei hozzájárulhatnak az irodalomtudomány Kazinczy-képének 

árnyalásához. Egyrészt azzal, hogy Kazinczy és Kis János munkásságuk közös háttere 

alapján a nyelvi-kulturális közösségen alapuló nemzeteszme képviselői. Ennek elérése az 

egyes embereken is múlik, erre utal Ribini beszéde, amikor azt mondja, toleráns módon 

kell a magyar nyelv érvényesülését akadályozó nehézségeket megoldani. Ez az elképzelés 

a tolerancia egész társadalomra való kiterjesztése által érvényesülhet. Ennek 

megvalósításában küzdöttek együtt Kazinczy és Kis János. Ez a Ribini közvetítette 

paradigma az ókori és újkori népek költőit tette meg példaképnek a nyelv felemeléséért 

vívott küzdelemben. Hangsúlyozta, hogy a nemességnek nagy szerepe kell legyen a 

nyelvművelésben. Támogatnia kell a nyelv kiteljesedéséért küzdőket, és a legnagyobb 

dicsőség azokat illeti, akik a nyelv fejlesztéséért a legtöbbet tették. Erre a dicsőségre 

törekszik Kazinczy is, ezért semmilyen nehézségtől nem riad vissza. A fordítók dicsősége 

is kapcsolódik ehhez a paradigmához, amely valószínűleg XVII. századi törekvésekhez 

nyúlik vissza. Kazinczyék fordításszemlélete tehát nem ítélhető meg az eredetiség 

követelménye felől. Kis János kanonizálásának folyamatában is kitapintható a XVI-XVII. 

századi parodia elve805, amelyhez hasonló a Goethe által javasolt fordításelméletekben is 

megtalálható. Goethe szerint háromféle fordítás van: 

1. Prózai epocha: a legjobb arra, hogy megismerjük a külföldet, mivel a próza teljesen 

mellőzi, megszünteti a költészet, a költői mű sajátosságait, és a költői lelkesedést is 

elsorvasztja, s így kezdetben ez a leghasznosabb mivel az idegen anyagot észrevétlenül 

csempészi be a nemzet hétköznapi életébe. Pl. Luther bibliafordítása. 

2. Parodisztikus epocha: A fordító átitatódik az idegen hatással, megpróbálja átélni és 

megérteni az idegen gondolkodást, viszont a saját megfogalmazásában adja vissza. 

Szellemes emberek, akik úgy érzik, hogy elhivatottak erre a szerepre, minden idegen 

gyümölcsnek keresnek valamilyen megfelelőt. Wieland fordításai is ilyenek, mert ő is egy 

sajátos értelem és ízlésvilágot alakított ki, korának mégis nagy embere volt, nagy hatású 

volt. Elsajátította és továbbadta az idegen anyagot, megértette, de hazai viszonyoknak 

megfelelően adta vissza. 

3. A legmagasabb és legutolsó korszak követelménye, hogy a fordítás azonos legyen az 

eredetivel, hogy ne csak helyette, hanem annak a helyén állhasson. Ez a szint váltja ki a 

                                                
805 Tarnai Andor, A parodia a XVI-XVIII. századi Magyarországon. 
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legnagyobb ellenszegülést, mert a fordító, aki szorosan köti magát az eredetihez, többé 

kevébbé feladja nemzetének eredetiségét, és így egy harmadik fajta mű keletkezik, 

amelyhez a tömeg ízlését fel kell fejleszteni. Ez a három epocha egyszerre is felléphet, 

ezért még mindig fontosak a prózai fordítások, mert általuk megértjük a fő mondanivalót, a 

hátteret, és közelebb kerülünk a közvetített kultúrához, és a végén ismerőssé válik.806 

A régi magyar irodalom, a penna nemességének dicsősége, a fordítások értéke mind 

olyan terület, amelyet figyelembe kell venni Kazinczy és Kis János munkásságának 

vizsgálatánál. 

Ribini beszédének figyelembevételével magyarázható meg Kazinczy fellépése a fiatalok 

nyers viselkedésével szemben, amely az írói respublicára volt jellemző, amelyből hiányzik 

a tolerancia. Pedig ez utóbbinak nagy volt a tétje, hiszen Kazinczyék meg akartak nyerni 

mindenkit, hogy közös nyelvként a magyart válassza. Továbbá fentiekből következik, hogy 

Kis János és Kazinczy munkásságának eszmetörténeti háttere nem választható el 

egymástól, és törekvéseik korántsem állnak hazai előzmények nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
806 Johann Wolfgang Goethe, West-östlicher Divan Reclam, 2005. 453−456. 
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Függelék 

 

Kis János Emlékezéseivel kapcsolatos levelei az Evangélikus Országos Levéltárban (EOL) 

III. e. 32. jelzet alatt található leveleskönyvből. A levelek szövegét betűhíven közlöm. 

 

 

Kedves Barátom Uram! 

Vegye szives köszönetemet azon szivességéért mellyel Emlékezéseim kinyomatása végett 

annyit fáradozott. A' kinyomatást semmi sem sürgeti, söt az a' környülmény, hogy a' 

kéziratot jobban átnézhetem s talám jobbitgathatom javasolja is. E' munkám sorsát is 

Barátom Uramra bizom. Ha még élek világra jöhet Barátom Uram által kivánom világra 

jövését akármikor is eszközöltetni. Ha a' munka életemben világra nem jöhet azon esetben 

fiaim rendelkezhetnek iránta. 

 Nagy álhatatosan szíves szeretettel és tisztelettel igaz barátja. 

 Sopron Majus 10. 1844. 

 

 

T. Schedel Ferenc urnak. 

 Emlékezéseim iránt arra határoztam magamat, hogy azokat saját költségemen 

kinyomassam s az első kötet már a' héten sajtó alá is adatott. Ha szintén tartanom lehet is 

attól, hogy költségemet benem veszem, legalább jelét adom annak, hogy mint tagja a' 

magyar tudós társaságnak, a' magyar irodalom számára valamit tenni igyekezem. 

  A' soproni estvék öt első füzetéből számos exemplárok hevernek pesten. Ezeket, 

legalább ezeknek legnagyobb részét szeretném Pestről részínt iskolai íntézetek részént 

magyar casínók számára ajándékban elküldetni; 's ollyra lekötelezne barátom uram, ha 

tudomra adná, melly efféle íntézetek 's casínók vennék azokat kedvesnek 's me kéz lehetne 

azokat Pestről bíztos alkalmakkal 's.ő. ingyen v'. kevés költséggel elküldetni. Egyuttal 

jelentem, hogy azon esetre, ha verem gyüjteményébe Thomson tavaszát is felvenni 

szándékozik barátom uram, azt a' Felső magyar országi Mínerva 1829 ki folyamában lehet 

feltalálni. a’ magyar tudós társaság idei nagy gyülésére erös szándékom volt elmenni; de 

ugy látszik, hogy az alig hanem Novemberben nem tartatik, 's így gyengélkedő egézségem 

alíg engedendi meg elmenésemet. Egyébéránt állandóul vagyok míndenkori szíves 

tiszteletemmel kedves barátom uramnak s't. 
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Nagytiszteletű Dregaly Dániel Urnak. 

Emlékezéseim itt menő példányaiból egyel magának ingyen szivesen kedveskedem, 

egyszersmind bizodalmasan kérem sziveskedjék ötét, ha könnyen és terheltetése nélkül 

lehet eladni, semmi baj sem levén ha mi eladatlanul marad is, vagy ha bár egy sem 

adattadhatik is el. Válaszát ezen példányok vétele felől kikérvén mindenkori szeretetemmel 

és tiszteletemmel állhatatosan vagyok Sopronban Martius 15. 1845 A Nagy tiszt. Sat. Kis 

János. m K. 

 

T. László Jónás Urnak 

 

 Tisztelendő tudós Ur! Emlékezéseim első közleményéből itt tiz példányt küldek azzal a 

bizodalmas kéréssel, hogy kilenczé t a bolti áron melly a czim levélen jelentve van eladni 

igyekezzék egyet barátságáért magának ingyen m'tartván. 

 

[Dregály Dániel (Vönöck, 1800. augusztus 20. - ?) evangélikus lelkész, táblabíró. 

László Jónás evangélikus helyettes lelkész Mencshelyen. (Magyar falu Veszprém 

megyében Zala vármegye szélén.)] 
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