
T A N U L M Á N Y O K 

Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének 
története. 

Irta: BRISITS FRIGYES. 

Czinko Ferenc nevét nem jelentősége ta r to t t a fenn. Munkássága scan olyan 
érdemű, hogy az irodalomtudomány különleges emlékezetére lenne méltó. S hogy 
mindezek ellenerő az irodalomtörténeti kutatás még ma is foglalkozik szemé-
lyével, az inkább annak a kortársi helyzetnek köszönhető, amelybe állásánál 
fogva került, mint annak az értéknek, melyet működése jelent. A jelen tanul-
mány ennok az értékítéletnek. megvilágításához kíván egy-két közbeeső rész-
letnek tisztázásával újabb adatokat szolgáltatni. 

Révai Miklós 1807 márciusában már igen beteg volt. Amint egy most 
megtalált, Ürménvi Józsefhez intézett levélből kitűnik, állapota nagyon súlyos 
lehetett. „Az orvosok •—- írja magáról —• gondosabb gyógyulásomra hosszabb 
időt rendűitek, s már attól is eltiltanak, hogy otthon se adjak collégiumokat, 
noha kevesen vágynák hallgatóim, s örömest jőnek hozzám. Supplenst kell ren-
deltetnem, azt végezték, hogy megtarthassanak a' Hazának tsak egy néhány 
esztendőre is."1 , 

Ez a Supplens, akire levelében Révai gondolt, s akire katedráját, mint 
majd egykor utódjára, a legszívesebben és legnyugodtabban szerette volna rá-
bízni, az akkor még egészen fiatal Horvát István volt, aki Ürményi József fiá-
nál teljesített nevelői szolgálatot. Kevés tanítvány akad, akiről tanára olyan 
magasztaló elismeréssel, szinte túláradó lelkesedéssel nyilatkozzék, mint Révai 
Horvátról. „Az i f jú — mondja Révai ugyanabban a levélben — noha egyebek-
ben is mindenütt jeles, de a' magyar Literatúrában kiváltképen elmerült. Első 
esztondőbéli Tanításomnak legszerentsésebb Hallgatója! És ha még ötven esz-
tendeig Taníthattuk, nem hiszem hogy töobé más Bará tom lehetne, о Ily híven 
hallgatta, 's olly velősen meg fogta tanításomnak valóságát, 's olly szerentsé-
sen fölérte a' nyelvnek belső t i tkát , 's teljes alkotmányát, hogy ebben nálá-
nál senkit nem esmérek erősebben az egész Hazában. Nem tsak az első tanuló 
esztendőt t a r to t t a meg híven, hanem azután is három esztendeig szorgalmatosan 
eljárogatott hozzám, '9 tsak nem mindennapi kérdésekkel, 's fejtegetésekkel 
kimondhatatlanul gyarapodott. Korán megértvén az ide vezető hazai ós kül-
földi segedelmekot, azonközben ezekhöz is buzgón hozzájok fogott magá-
nos órákban. Több kötetekre oszlatnak már tsak ezekből tétett hasznos Jegy-
zései. De egyéb apróbb, sőt már nagyobb munkát is közre botsátott közönsé-
ges dítsérettel. Minden óhajtása tsak ez: hogy hajlandósága szerént, Magyar 
nyelvtanítóvá lehessen, egyenesen pedig az Universitásnál."2 

Révai alig egy hónapra e levél megírása után: 1807. április 4-én meg-
halt. Óhajtása — halála után sem teljesedett be: a K a r átmenetileg a helyet-
tesítésével nein Horvát Istvánt, hanem Kulteár Is tvánt bízta meg. 

1 Helytartótanács. Litt.-pol. 17.024—1807. No. V. 
2 U. о. 

Irodalomtörténet. 1 
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Révainak ebben a vágyódásában nemcsak egy к от i tanítványa iránt érzett 
rendkívüli szeretete és pártfogó oltalma nyilatkozott meg, kiérzik belőle aggo-
dalma és féltébe katedrája jövendő sorsa iránt is. Tudja, hogy tanítása ered-
ményeit nem fogadta egyetemes elismertetés; egyik-másik tétele körül még 
folyt a harc, de még inkább félt attól, hogy halála után esetleg nemcsak ellen-
felei soraiból fog jelentkezni az utód, hanem azok közül is, akik a vidéki Aka-
démiák elmaradt katedráin ülnek, s akiktől egy nyelvtudományi világ távolsága 
választja el őt. Ezek között volt Czinke FeTenc, a budai gimnázium szenior 
tanára, aki neki már akkor, amikor Vályi András halála után pályázott az 
egyetem magyar tanszékére, versenytársa volt. Révainak ez az aggodalma jogo-
sultnak látszott, annál is inkább, mert hiszen az ő tanítványi nemzedéke még 
nem nőtt fel s nem volt olyan erős, hogy átvehette volna az ő tudomány-
hagyatékának folytatását és védelmét. 

A Helytartótanács még 1807. április 21-én meghirdette a bölcsészeti kai-
megüresedett- tanszékére a pályázatot. Szüts István, az Egyetem ezévi reetora, 
július 21-én t a r to t t tanácsülésen bemutatta a pályázók névsorát s egyúttal 
közölte a tianácssal a pályázóknak maguk egybeállította adatai alapján eddigi 
életfolyásuk és tudományos munkásságuk történetét, \agyon érdekes ez a 
pályaképsorozat nemcsak azért, mert. fogalmat alkothatni belőlük az ekkor leg-
magasabb szellemi színvonalat jelentő tanárok életéről, működésük irányáról 
ós tartalmáról, hanem azért is, mert bevilágít ennek a kornak a tudomány-
felfogásába's az értékelésnek abba az irányába, amellyel a köztudat felállította 
az egyetemi tanárság mértékét. 

A, magyar nyelvi és irodalmi tanszékre kilencen pályáztak. Ma már majd-
nem mind az emlékezés halottjai is, nemcsak a tudomány ismeretlenjei. Ekkor, 
azonban ismert nevek, lelkes tanárok, akik odaadó közszolgálatuk mellett, a 
nmgijk módján és tehetségével, az irodalom törekvéseit is szolgálták: költők 
és írók voltak. 

Az első Gubernáth Antal, pozsonyi származású nemes, római katolikus, 
ekkor a pozsonyi akadémián tan í to t ta a magyar nyelvet és irodalmat s egvút-
tal az Akadémia tanácsának jegyzője volt. Pályázatában a következő érde-
meire hivatkozik: 

1. Eminens eredménnyel végezte.a győri jezsuita-kollégiumban a humani-
órák at. majd pedig, miután nyilvános verseny vizsgálatot tartott az egyetemes 
bölcseletből, Károlyi Antal grófnak, az akkori nagyváradi tankerület főigazga-
tójának pártfogásával az újonnan felállított konviktushoz került, ahol arra 
törekedett, hogy magát az irodalomban kiképezze s így fiatal kora ellenére is 
a köznek javára legyen. 

2. A, Nagyváradon eltöltött két év után az Egyetemen fennálló ú. n. repe-
ténsek sorába került s mint ösztöndíjas elöljárói megelégedésére végzi tanul-
mányait. 

3. Innen Bécsbe megy s az országbíró mellett végez titkári szolgálatot. 
4. Bécsben töltött négy év után Nagyszombatban tanári oklevelet sze-

rez és Besztercebányán a grammatikai osztályokat taní t ja teljes elismeréssel 
5. Innen Korponára kerül, ahová a kerületi királyi biztós a város jegyző-

jévé nevezi ki, i t t elsajátítja a közigazgatás ismereteit s várja, hogy az 
uralkodó rendelkezésére közszolgálatba lépjen. 
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6. 1791-ben az újonnan létesített pozsonyi Akadémián a magyar nyelv 
és irodalom tanárává nevezik ki. s itt, mint tanár kitűnően, mint ember pedig 
feddhetetlenül teljesíti kötelességeit. Különösen pedig: 

a) Tanítványai részére négykötetes latin nyelvtant bocsát közzé, saját 
költségén, családi vagyonának megterhelésével. Nyelvtana négy részből áll: ú. m. 
a tulajdonképem grammatica, syntaxis simplex, ornata és phraséologie, mely-
hoz csatolva van a magyar szókincs függeléke is. 

b) Prózában és versben több munkát írt. Nevezetesen: 
Frantzia Országnak az első Zendülcstül fogva valóságosan elkövetett 

gyilkos történetei. 
Buzdító Versezet 1796. az Ország Gyűlése alkalmatosságával etc. 

é c) A Helytartótanács a folyamodónak szorgos tevékenységét egy már 1793. 
május 13-án kelt leiratával figyelmére méltatta. 

(I) Pozsonyi akadémiái működése alatt több tanárt, nevezetesen a törté-
nelemét. egy félévon át, hasonlóképen a statisztikáét és a metaphisicáét helyet-
tesítette. 

e) Már második éve végzi pontosan és lelkiismeretesen az Akadémia jegy-
zői tisztét. 

f ) Jóllehet, már 16-ik éve működik, mint tanár, semmit sem élvez a (  

senior tanárság kedvezményéből, melyet mások, jóllehet fiatalabbak, mint ő, 
már régebben elnyertek. 

7. Már hat étfe folyamodik ösztöndíjért Elek nevű fia számára, aki az 
elemi iskolától kezdve mindig kitűnő tanuló; folyamodványát a legpontosab-
ban lát ta el a legfelsőbb helyről előírt mellékletekkel, szegénységi bizonyít-
vánnyal is, sőt kétszer Bécsben, kétszer pedig Budán személyesen jelent • mog 
az uralkodó előtt ebben az ügyben, de kérése mindig teljesítetlen maradt. 

8. A folyamodó mind a két nemesi fölkelés alkalmával az uralkodó és 
a birodalom iránt érzett hűségének bizonyságául életét és vérét ajánlotta fel, 
do harmadszor is kész erre, ha az idők szándékából ezt az áldozatát szabad 
lesz nyilvánítania. 

Egyébként a pályázó kérése vagylagos. Vag> kapja mog az üresedésben 
lévő irodalmi katedrát, vagy pedig emeljék fel fizetését évenként 100 forinttal. 

A második pályázó: Yitkócsy Mátyás, magyar nemes, a nagyváradi aka-
démián a magyar nyelv és irodalom nyilvános tanára. 

Pályázatának indítékai a következők: 
1. Kora ifjúságától kezdve mindig dicséretes előrehaladást t e t t a tudo-

mányokban és a jó erkölcsökben. 
2. A latin, magyar, szláv nyelveken kívül még a külföldi nyelveknek 

ú. m. a németnek, az angolnak, a görögnek és a hébernek birtokában van, s  
hazai irodalomban padig magánbuzgalomból a legszükségesebb jártasságra 
te t t szert. 

3. Tanulmányainak elvégzése után több tekintélyes férfiú gyermekeit taní-
tot ta . Sőt Blankenstein báró generálisnak is ő volt a magyar nyelvmestere. 

4. 1792 óta, apiikor is a királyi kegy megbízta a magyar nyelvi és iro-
dalmi tanítással, 16 éven át nyilvánosan és dicséretesen .»zolgálta az irodalom 
ügyét s szolgálja most is, amint, azt a mellékelt iratok igazolják. 

Ezenkívül ebben az állásában 
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a) magánúton három éven át szorgalmas gonddal nevelte Szirmay Antal 
udvari tanácsos két f iá t ; 

b) nyilvánosan, azonkívül, hogy hivatalos kötelességét becsületesen tel-
jesítette, több tanárt hosszabb időn át, három ízben pedig egész félévben 
helyettesített; 

c) tudományszakjában való készültségét idevágó írásműveivel igazolta. 
Ezeket a Helytartótanács ítélete alá bocsátotta. Jelenleg is ot t vannak. 

5. Vályi András halála után méltónak találtatott arra, hogy az egye-
temi tanszékre való jelöléssel megtiszteljék. 

6. Az újonnan kiadott Ratio Educationis mindenekelőtt azoknak biztosít 
elsőbbséget az egyetemi tanszék elnyerésére, akik nemcsak az üresedésben lévő 
katedrát vezették már nyilvános elismeréssel, hanem munkáik kiadásával hír-
névre is tettek szert az irodalmi közvéleményben s e minidkét tevékenységükről 
elismerő bizonyságokat mutattak fel. 

7. Erkölcsi életéről, amelyre mindig kényes volt, a mellékelt igazolások 
tanúskodnak. 

A harmadik pályázó Kultsár István, a II. humanitás kiérdemüit. pro-
fesszora, jelenleg a Királyi Tudományegyetemen a magyar nyelv és irodalom 
helyettesítője. 

Pályázatának motívumai a következők: 
1. Ifjúkorában петеэак bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott, 

hanem a pozsonyi központi papnevelőben .elvégezte az egész teológiát is. 
2. A philologiai kutatásokhoz szükséges alapismeretekkel rendelkezik, 

mert a teológián elsajátította a héber és a görög nyelveket, ezenkívül tud 
németül, franciául, olaszul és a szláv nyelven is ért. 

3. 13 éven á t lévén а II. humanitás tanára, a latin ékesszólást a magyar-
ral együtt olyan eredménnyel tanította, hogy tanítványai mindkettőben egyenlő 
buzgalommal vetélkedtek. Ezt melléklettel igazolja. 

4. Jóllehet ezelőtt hót évvel lemondott a tanári állásáról, hogy Pestetits 
László gróf nevelését elvállalja, érdeklődése azért nem fordult el az irodalomtól, 
sőt, mialatt a fiatal gróf az ő vezetése alat t bölcsészeti és jogi tanulmányait, 
a pesti' egyotejnen a tudományokban és jó erkölcsökben t e t t egyidejű előre-
haladásával elvégezte, ő majdnem minden tudományban a vizsgáztató szerepé-
nek vállalásával érdemszerű bizonyságot tet t arról, hogy foglalkozik az iro-
dalom ügyével. 

5. A hazai nyelv iránti buzgóságának bizonyságául több müvet adott ki. 
Prózaiak: 
1. A Rákótzi-omigransok története. Címe: Török Országhi Levelek. 
2. Krónika a Mohátsi Veszedelemtől a Bétsi Békességig. 
3. Magyar Ország Históriája. Ennek negyedik kötete most van sajtó alatt . 
4. Jelenleg Magyar Újságot szerkeszt Hazai Tudósítások címmel. 
Költemények: 
1. Magyar nyelvre fordította Ovidius herodiáit: Bajnoknék Levelei. 
2. Laudonnak Nándorfejérvári Győzedelme. 
3. Több helyen adott ki elégikus költeményeket, köztük kettőt Pesten: 
Prav György emlékezete. 
Egy másikat a Nádor nevenapjára címmel. 
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5. Nem elégedett meg azzal, hogy ő maga irodalmi munkásságával a 
hazai nyelvet gazdagítsa, hanem itthon újszerű példájával a Hazának más, 
művelt polgárait is a magyar nyelv szeretetére buzdította azáltal, hogy 
18 aranyas pályadíjat tűzött ki annak, aki a magyar nyelv műveltségének 
fejlődési állapotát megrajzolja s egyúttal hatékony eszközöket ajánl annak 
továbbfejlesztésére. A jutalmat nyert pályamunkát a Haza nyilvános hasznára 
saját, költségén adta ki. 

6. Olyan gazdag, főleg magyar művekből álló könyvtára van, hogy nem-
csak a magyar nyelv kutatására, hanem a válogatott példák bemutatására ez 
az otthoni készlete rendelkezésére áll. 

7. A közjó érdekében vállalt egyetemi helyettesítés munkáját olyan buz-
galommal végzi, hogy reméli, ezért nyilvános elismerésben lesz része. 

8. Ígéri, hogy a magyar nyelvből és irodalomból a doktori fokozatot meg 
fogja szerezni, egyúttal felajánlja szolgálatát a bölcsészeti és jogi tudományok 
tanárainak helyettesítésére. 

A negyedik pályázó Czinke Ferenc. Magyar nemes, római katolikus, a 
budai főgimnáziumban a humaniórák tanára, több külföldi tudományos tár-
saság tagja. 

Pályázata érdekében felhozott ajánlásai a következők: 
1. Mióta a bölcsészeti és aesthetikai tanulmányait dicséretesen, a huma-

niorákat pedig kitüntetéssel Pesten és Budán elvégezte, 1783 óta, tehát 24 éve, 
állandóan a nevelés ügyének szolgálatában állott. Ennek igazolására részint a 
gimnáziumok jegyzőkönyveire, részint pedig az egyes helyek igazgatóinak 
elismerő tanúságtételeire hivatkozik. 

2. Szolgálata ideje alatt elöljárói és a nyilvánosság teljes elismerését sze-
rezte meg, amint azt a mellékelt bizonyítványok tanúsítják. 

3. Bendes óráin kívül az ifjúságot még idegen nyelvekre is: németre, 
olaszra, franciára és angolra tanította; még pedig Pécsett a Humanitás osz-
tályait, a bölcsészeti és jogi kar hallgatóit, Szombathelyen pedig a gimnázium 
növendékeit és az önként jelentkezőket, akik között kiváló tekintélyű városi 
polgárok is voltak. 

4. Az 1790. országgyűlés határozatának megfelelően mindig arra töre-
kedett, hogy a hazai nyelv művelésének és az ifjúság abban való előrehaladá-
sának munkáján dolgozzék. Bizonyítják ezt a mellékelten beadott tanúsítvá-
nyok, kéziratban lévő munkái és kiadott művei, melyeket folyamodványához 
csatol. 

5. Nemes, de az I. József alatt támadt fölkelés idején tönkrement csa-
ládija azzal szerzett érdemeket az uralkodóház előtt, hogy egyik rokona a 
Sztorayana-hadseregben szolgál, mint kapitány, egy másik rokona a 62. ezr< d-
néi szintén kapitány. Egyetlen testvére a. Mészáros-ezredben volt katona s a. 
francia háborúban elesett. 

6. A Mária Terézia kiadta Ratio Educationis megadja a lehetőséget 
arra, hogy az arra érdemes tanárok jutalmazásképen magasabb lobra léphes-
senek elő. Ha ez megtörténik, akkor a folyamodónak legfőbb vágya teljééül: 
több alkalma lesz атга, hogy kéziratait átjavíthassa és idővel ki is adhassa. 
Nem fogja azonban átallani azt sem, hogy mint a budai egyetem végzett 
philosophusa és aestetikuea a törvényesen akadályozott tanárokat esetről-esetre 
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helyettesítse s ezt annál is szívesebben teszi, hogy így könnyebben megszeiez-
hesso e fakultás doktorátusát. Pályázatát különben is megindokolja egészségi 
állapota és élete meghosszabbításának észszerű követelménye. 

7. A most üresedéiben lévő tanszék elnyeréséért annakidején már Révai-
val együtt volt felterjesztve. 

Czinke Ferencnek ezeket az adatait ki lehet egészítenünk másokkal is. 
Előkerült ugyanis az a folyamodványa is, amellyel a budai főgimnázium igaz-
gatóságára pályázott 1805-ben, tehát, két évvel az egyetemi tanszók megüre-
sedne előtt. Ebben a folyamodványban kimerítő részletességgel t á r ja fel életét, 
ismerteti munkáit. Az adatok mögött megjelenik Czinke Ferenc egyénisége is: 
nyugtalan becsvágya és minden önkritika híján lévő hiúsága. Későbbi tö r tén i 
téhez i t t kapjuk meg az alapvető megvilágítást. 

Czinke folyamodványában elmondja, hogy 1760-ban született, szegény 
szülőktől. Nagyatyja a Rákóczi-fölkelés idején ment tönkre. Jelenleg — már-
mint 1805-ben —• 45 éves, tehát olyan korban van, amikor elmultak az ifjú-
kor nyugtalanságai, s helyükbe a meghiggadt gondolkodás, a megállapodottság. 
az ítélőképesség lépett, melyek szükségesek az igazgatói állással együtt járó 
fáradalmaik és nehézségek fegyelmezett elviselésére. Ezután ismerteti élete állo-
másait : 1783 óta tanít. Kezdte, mint a budai egyetem hallgatóinak repetense, 
helyettes és rendkívüli tanár volt a pécsi akadémián, majd senior és rendes 
tanár le t t Szombathelyen és Sopronban s innen került fel, mint senior granvma-
ticus tanár a budai főgimnáziumba. Mindenhol és mindig úgy vieelkedett, 
ahogy az illik az ifjúság nevelőjéhez: Istenhez, Hazájához és Királyához hűsé-
ges volt. Sopronban nyolc évig igazgatóhelyettes volt, majd az igazgatónak. 
Pállva Istvánnak, lemondása után egyideig ő vitte az igazgatói tisztséget. 
Ekkor történt, hogy a nemesi fölkolés sebesültjei részére tanítványaival hadi 
segély-gyűjtést, rendezett, amelynek összegét személyesen vitte fel az uralkodó-
nak. Ugyanakkor ódát is ír a királyhoz, csekély, de örök emlékezetéül az urai 
kodó iránt érzett hódolatának. Hivatkozik továbbá képességeire és műveltségére 
is. Középiskolai és egyetemi tanulmányait mindig első eminentiával végezte, 
egyszer volt csak harmadik eminens. Kora ifjúságától kezdve mindig vonzották 
а nyelvek. Ennek eredményeként tökéletesen tud magyarul, németül, latinul, 
meglehetősen franciául és ért olaszul, spanyolul, angolul és görögül. Ezenkívül 
gramm a ti kailag is tájékozott a német nyelv dialektusaiban, a szláv, török és 
héber nyelvekben. Komolyan foglalkozott a phisikával, astronomiával, logiká-
val és a metaphisikával, legközelebb áll azonban szívéhez a philologiai irodalom, 
ebben is a retorika és poétika, legkivált a magyar nyelv körében. 

Különleges érdemként hozza fel a hazai nyelv művelése és fejlesztése 
körül szerzett működését. Ennek igazolására hivatkozik a , ,S zétsé n у i " - к onyv tá г 
katalógusára, mely néhány művének nevét őrzi. Ezenkívül mellékeli öt latin 
költeményét, melyek címe: Ex ungue leonem! Élete állandó dicsőségének tar t ja 
háborús ódáit: Öt Tábori Mars a Magyar Nemes lnsurrectióra, melyeket a 
nádor méltóknak tartott arra, hogy neki, feleségének és a Helytartótanácsnak 
ajánlhassa. Felemlíti Perersényi Nagy Pál róla szóló elismerését, mellyel őt 
tar t ja a legkiválóbb lírikus költőnek és bukolikusnak. A legnagyobb jelentő-
Béget azonban ügyeinek sikeres pártfogása mellett Szerdahelyi György két 
nyilatkozatának tulajdonítja. Az egyik így szól: A költő minden hivatal veze-
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tósóre alkalmas. A másik pedig arra vonatkozik, hogy ő nem a budai tanári 
állásra való, hanoin magasabb katedrára méltó.3 

Az ötödik pályázó Horvát István, fehérvári születésű, római katolikus, 
nemes, a széptudományok és a bölcsészeit doktora, a királyi tábla fölesküdött 
jegyzője. 

Pályázata támogatására a következőket hozza fel: 
Úgy érzi, hogy mindazon ismeretek kellő birtokában van, amelyeket 

ez a tanszék megkíván, mégpedig: 
Mindenekelőtt minit magyar nemes a magyar nyelvet az anyatejjel szívta 

magába, de ezenkívül ennek természetébe négyévi állandó tanulmányozással 
néhai híres tanárá.ítak, Révai Miklósnak, vezetése a la t t hatol t be. Ö maga 
tudatában van ennek s ugyanezt a halhatat lan emlékű férfiú írásban is bizo-
nyítot ta róla. 

Ennek bizonyságát nyúj to t ta tanulmányaival is már akkor, amikor még 
irodalommal foglalkozott s másokat t an í to t t . Ezek közül némelyek mái' nyom-
tatásban is megjelentek. De ugyancsak ezt igazolják kéziratai, amelyeknek 
hitelei jegyzékét folyamodványához mellékeli s amelyek philologiai, diploma-
tikai, históriai és jogi tartalmú kérdéseket tartalmaznak. 

Mivel továbbá az egyetemi tanár nyelvészeti és irodalmi ismeretének 
bölcseletileg is elmélyítettnek kell lennie, б az idevágó ismeretekkel is nem 
közönséges értelemben rendelkezik. Ezt igazolja azzal, hogy 

1. a Tudományegyetemen az egyetemes bölcsészetet három évig ki tűnő 
eredménnyel tanulta s annak befejeztével nyilvános versenyvizsgálatot is t e l t ; 

2. miután letette a szigorlatokat, a bölcsészeti doktorátus magas díszével 
lett felékesítve, amint ezt mellékelten igazolja. 

Mivel a Haza atyáinak törvényhozó szándékai annakidején oda irányul-
tak, hogy a magyar nyelv a mindennapi életben is jogához jusson, magától érte-
tődik, hogy a. magyar nyelv egyetemi tanárának a hazai törvényben és jogok-
ban teljesen otthonosnak kell lennie. Hogy ezeket az ismereteket a folyamodó 
négyévi tanulmányai után elsaját í tot ta , azt nemcsak a mellékelt iskolai bizo-
nyítványa igazolja, hanem az is bizonyítja, hogy a Helytartótanács neki ösz-
töndíjat adományozott a mindkét jogi doktorátus megszerzésére. 

Szükséges ezenkívül még az is, hogy a magyar nyelv és irodalom nyil-
vános tanára Európa művelt országainak nyelvén is beszéljen. A folyamodó 
— amint ez közismert róla — a latin és görög nyelven kívül tökéletesen beszél 
németül és franciául. 

3. Ami pedig jellemét illeti, a pályázó a becsületesség, tisztesség és az 
erkölcsösség elvei szerint élt mindig. Ennek igazolására szolgáljon az, hogy 
középiskolai tanulmányaitól kezdve egyetemi tanulmányai befejezéséig mindig 
ösztöndíjas volt, s «ezt tanúsít ják iskolai bizonyítványai is. 

Ezeken felül a pályázó olyan életkorban van, amely legjobban alkalmas 
azoknak a nehézségeknek az elviselésére, amelyek az egyetemi tanársággal ez 
időben együttjárnak, annál is inkább, mert ezekhez a pályázót eddigi szűkös 
életviszonyai hozzáedzették. 

A, hatodik pályázó Fratricsevits Antal. Római katolikus, a pozsegai 
gimnázium magyar nyelvi és irodalmi tanára. 

я Helytartótanács. Litt.-pol. 1336—1805. 
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Pályázatában kérése mellett a következőkre hivatkozik: 
1. A bölcsészeti tanulmányokat a pécsi Akadémián, jogi ismereteit pedig 

a Királyi Egyetemen dicsérettel végezte. 
2. A budai elemi iskolából ment át mostani helyére, mint a magyar 

nyelv és irodalom tanára s e munkáját a törvényszabta módon végzi. 
3. A legutóbbi nemesi fölkelésben Bácsmegye nemesi csapatával vett 

részt, készen arra, hogy Hazájáért és Királyáért életét adja. 
A hetedik pályázó Janikovits József Alajos. Magyar nemes, a nógrád-

megyei Karánts_-Berényből való, római katolikus, jelenleg Szabadkán a III. 
grammatikai osztály tanára. 

Pályázata támogatására ezekre hivatkozik: 
1. A humaniorákat legjobb képességeivel és magaviseletével úgy végezte 

el, hogy mindenben megfelelt azoknak a várakozásoknak, melyeket hozzáfűztek 
s így méltónak bizonyult arra, hogy a királyi kegy nyilvános iskolai ösztön-
díjban részesítse. 

2. A bölcsészeti tanulmányokat Egerben eminentiávajl és prima classis 
érdemjegyekkel végezte. Jogi ismereteit pedig a Királyi Egyetemen olyan ered-
ményesen saját í tot ta el, hogy a politikai tudományokat, melyekből nyilvános 
versenyvizsgálatot is tartott , eminensen, a többieket pedig primae elassis-szal 
fejezte be. Erkölcsi magatartása kifogástalan volit. 

3. Miután mostani első grammatikai catedráját elnyerte, jelenleg i t t mű-
ködik, még pedig elismeréssel. 

4. Magyarul nemcsak gyermekkora óta tud, hanem arra is törekszik, hogy 
nyilvános előadások hallgatása után nyelvét ki is csiszolja. 

5. A pályázó bízik abban, hogy a magasabb ismeretek megszerzésére s 
az önművelésre a pesti egyetemen több alkalma lesz, mint amennyi i t t van. 

6. A szabadkai éghajlat egészségének nem tesz jói. 
A nyolcadik pályázó Lörincz Ferenc, a rozsnyói gimnáziumban a gramma-

tikai osztály senior tanára. 

Kérését támogató motívumai: 
1. Hat éve tanít s ez idő alajtt igyekezett mindent elsajátítani, hogy a 

tanulóifjúság nyilvános nevelését nyugodtan rá lehessen bízni. 
2. Tanítói működését kifogástalan erkölcsi élettel párosította. 
3. A magyar nyelven kívül más nyelveket is tud. Mind a bölcsészeti, 

mind pedig a jogi tanulmányait eminentiával végezte. 
A kilencedik pályázó Döbröntei (!) Gábor. Magyar nemes, protestáns, 

V 
teológus. 

Pályázata mellett felhozott érdemei: 
1. A soproni gimnáziumban végezte tanulmányait, s már itt is kiváló 

buzgalommal foglalkozott bölcsészeti és teológiai kérdésekkel. 
2. A wittenbergi és lipcsei akadémiákon a már jelzett tanulmányokon 

kívül a keleti nyelvek, különösen pedig a görög keltette fel érdeklődését. 
3. Nagy szorgalommal művelte a magyar nyelvet. Ennek bizonyságául 

szolgáljanak a különböző folyóiiatokban Tavaszi virágok és Segéttő címmel 
megjelent versei. 
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4. Mint a Soproni Irodalmi Társaság tagja már évek óta nagy buzgó-
ságot fejit ki s anyagi áldozatot hoz részint еппек az egyesületnek felvirágoz-
ta tása , részint pedig a hazai nyelv művelésére.' , 

Szándékosan ismertettük a pályázók folyamodványainak szószerinti szö-
vegét, de szükségünk volt reá. Kultsár Istvánt és Horvát Istvánt kivéve közü-
lük, tudomány- és irodalomfelfogásban mind elfáradt ée meghaladott világot 
képviselnek. Bennük jelentkezik utol jára az a kor, mely az irodalmat és az 
iskolát együtt fogta fel res literariá-nak, a költészetet az alkalmi verses szol-
gála t ta l azonosította, s az alaki műveltséget a tudás rangjára emelte. A tanár-
ság eszményiségéből táplálkozott, ebben foglalta össze a költőt és a tudóst . 
De be'.eszegényedett és megmerevedett, mert a latin idea már kimerült benne, 
a magyar nvelveszményiséget és a költői ihlet új forrásait pedig még nem értet t^ 
meg. Helyzettelen, programmtalan elhajlása maradt az irodalom fővonalának, 
magától aszott ki. Nem vette észre, hogy körülötte elváltozott az irodalom 
fogalma és anyaga, más lett a költészet jelentősége, ú j értelmet és hivatást 
kapot t a költői én. Nem vett tudomást arról, hogy a literatúra fejlődési* — 
Bessenyei óta — felgöngyölgétte a magyar szellemről a latin terhet, a felsza-
badult magyar t á j a k a t az élet friss fuvallatai érintették meg, amelyek ízlést, 
kritikát, haladni vágyó nyugtalanságot és Európát sürgettek. Ennek a típussá 
zsugorodott írói ós tanári alkat-sablonnak éppen az volt a végzete és hiánya, 
hogy a kritika, ellenőrzése nélkül élte végig idejét, melyet egy már magár 
túlélt, elsüllyedni kezdő irodalmi hagyomány iskolai, zárt és visszamaradt for-
máin keresztül szemlélt. Nem is t u d t a már magának többé megtartani kora 
figyelmét és uralmát, ez kicsúszott a hatása alól, másokra várt, hogy megszólal-
tassák lelkét. így érthető, hogy Kazinczy nemzedékének miért kellet t , jönnie 
s mit jelentett az, hogy megjött. 

Ezt érezte maga a bölcsészeti kar is. Amikor olyan kiválóságok voltak 
ékességei, mint Révai Miklós, Petzval József, Pasquich János, Katona Is tván. 
Schedius Lajos. Mitterpacher Lajos. Pray György, Schwartner Márton, joggal 
t a r tha to t t azok befogadásától, akik csak kockára tehették az Egyetem tudós 
méltóságának és hírnevének féltett színvonalát. Ez magyarázza meg a pályázók 
ügyében kialakított felfogását is. 

Az egyetemi tanács július 21-én ta r to t t ülésén foglalkozott a pályázat 
ügyével és a jelölés kérdésével. 

Első helyre, egyhangú szavazattal , Kulcsár István került. A tanács meg-
okolása igen részletes és nagyon meleghangú: Kulcsár sok címen méltó arra, 
hogy legjobban ajánltassék. A hazai nyelv ismeretén kívül — s ez i t t a főcél 
—, melynek több munkájával bizonyságát adta s a hosszú idők szolgalmával 
elsaját í tot t segédtanulmányokban való jártassága mellett, ajánlását különösen 
az javaJja, hogy már eddigi nyilvános tanításával megnyerte a tanulóifjúság 
vonzalmát s minden remény megvan arra, hogy kiváló rátermettségével, a rá-
bízandó szaktárgyával az if júságra igen termékeny ha tá s t fog gyakorolni, 
annál is inkább, mivel külföldi tanulmányútjain az irodalomból és a nyilvános 
nevelésből úagy tapasztalatot és lá tókört szerzett. Kora pedig olyan, hogy 
erkölcsi fínomultsággal párosult férfias érettsége nagy tekintélyt kölcsönöz 

4 Helytartótanács. Litt.-pol. 17.024—18(17. 
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neki s ezzel az ifjúság magatar tására , fegyelmének megszilárdítására igen jó 
befolyással lenz. De ami különösképen feléje fordí t ja a figyelmet, az mégifi 
csak az, hogy a hazai nyelv elemeit Révaitól tanul ta , tanítását minden máe 
hazai író előtt legmegértőbben követte, s vele versenyre kelve, vetélkedő buzgó-
sággal, lankadatlanul dolgozott a magyar nyelv kiművelésén. Miután pedig 
Révai az egyes nyelvtörvényeket fejtette ki, ő az egész nyelvre fordította 
figyelmét, s maga is elmélkedve annak előrehaladásán, a Haza többi tudósait 
is — pályadíj kitűzésével — arra buzdította, hogy a hazai nyelv kiművelésé-
nek helyzetével foglalkozzanak s találjanak módot annak továbbfejlesztésére. 

-Máso-dik helyre С zinke Ferenc keriilt. A „tanács állásfoglalása és meg-
okolása szűkszavú és mérsékelt. Mintha c=ak az vezetné a jelölésben, hogy nem 
ind kitérni előle. Czinke tudományos érdemeiről semmit sem szól; a nevelőt és 
az írót méltat ja benne. Különös érdeméül csak azt hozta fel, hogy az ifjúság 
nevelése körül hosszú évek munkájával értékes szolgálatokat t e t t ; irodalmi 
munkásságával rávaló tehetségéről t e t t tanúságot; az ifjúság nyelvi művelt-
sége érdekében az iskolai óráikon kívül is igon sokat fáradozott. Így tehát méltó 
arra, hogy alkalomadtán magasabb elismerésben részesüljön. 

A harmadik helyre ajánlot t Horvát István lett.. A kar kiemeli érdemei 
közül azt. hogy kitüntetéssel végezte a bölcsészeti és jogi tanulmányait, meg-
szerezte a doktorátust , a nyelvművelés tudományában Révai volt a mestere, 
•iinek legnagyobb elismerését vívta ki s ezt különböző tanulmányaival igazolta 
is. Ügy látszik azonban, hogy a Kar fiatalnak t a r t o t t a még arra, hogy most 
kapja meg a katedrát. Egyelőre mint a jövő reménységéről szól róla, aki már 
most jogos bizalmat ébreszt arra, hogy a majdani kiváló irodalomtudóst lás-
sák benne. 

Gubernáth Antalra és Yitkóczy Mátyásra vonatkozólag a Kar úgy hatá-
rozott, hogy — mivel mindkettőjük fizetésében az esetleges egyetemi tanári 
kinevezésük 100 forintnál nagyobb különbséget nem jelentene, ez' pedig a rend-
kívüli drágaság miatt , mely ekkor Pesten igen megnehezítette az életet, csa-
ládjuk eltartására is alig volna elég — kérni fogják az uralkodót, emelje fel 
fizetésüket 100—100 forinttal. 

A többi pályázóról nem esett szó. 
Közben azonban, szinte az utolsó pereben, miután már a jelölés ügye 

lezárult, új folyamodó jelentkezett: Beregszászi Pál. a sárospataki református 
kollégium egykori teológiai tanára. A, Kar, méltányolva Beregszászi tudós 
munkásságát, a nélkül, hogy öt sorban jelölte volna, i ra tai t a többi pályá-
zóéval együtt felterjesztette a Helytartótanácshoz.5 

A Helytartótanács Iskolaügyi Bizottsága 1807. aug. 18-i ülésén fog-
lalkozott. a pályázat ügyével. A felterjesztettek közül — mindegyikük arra-
valóságát és érdemét mérlegelve — négyet ta r to t t az egyetemi katedrára mél-
tónak: Czinke Ferencet, Gubernáth Antalt, Kul tsár Istvánt és Horvát 
Istvánt. Az ajánlás sorrendjét pedig a következőkben állapította meg: 

1. helyen Czinke Ferenc, 
2. helyen Gubernáth Antal, 
3. helyen Kultsár István ós Horvát István. 

5 Helytartótanács. Litt.-pol. 17.024—18(17. ' 
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Az utóbbiról azt jegyezte meg, hogy jóllehet eddig még nem teljesített 
közszolgálatot, a magyar nyelv tanításának és müvelésének azonban máris kiváló 
jelét adta. 

A bizottság jelölése nem volt egyöntetű. Petlioő .Jakab ellene szavazott 
•ъ az egyetemi tanács sorrendjét fogadta el. 

A bizottság elhatározását meg is okolta. 
Czinke Ferencet — mondja az ajánlás — mindenkinél jobban érdemesíti 

\7j egyetemi katedrára a tanári pályán, különösen a gimnáziumokban rendkívül 
nehéz ós komoly körülmények között, de annál érdem szerzőibben eltöltött 
24 éve. Miközben ezen a pályán most is fáradhatatlanul tevékenykedik, 
ugyanakkor műveli a nyelvet ós az irodalmat is, még pedig olyan eredménnyel, 
hogy ez számára nevet és elismerést szerzett és így mások előtt jogot biztosít 
neki az Egyetem katedrájára. Ezért már korábban Révai Miklóssal együtt 
felterjesztetett annak elnyerésére, részint pedig azért, hogy e tanszéken szolgála-
tainak jutalmát élvezze, részint pedig azért, hogy több zavartalan idej* és 
nyugalma legyen a hazai nyelvvel való tudományos foglalkozásra. 

Gubernáth Antal újabb állásában, azon évein kívül, melyeket a besz-
tercebányai gimnáziumban, mint a grammatika tanára töltött el, oly sok s 
különböző értékes szolgálatot tet t s oly érdemeket szerzett, hogy minden-
képen méltó erre a tanszékre ós semmiesetre sem mellőzhető. Ha pedig ezt nem 
nyerné el, akkor azt kéri, hogy jelenlegi 500 forint fizetése 600 forintban álla.-
píttassék meg. Ezt a kérését a bizottság is melegem pártfogolja és kéri a Fel-
séget, hogy ennek az érdemes férfiúnak a "100 forint többletet személyére szó-
lóan kegyeskedjék megadni. 

Kultsár Istvánnak a magyar nyelv -kiművelése és elterjesztése körül ki-
fejtett nagyértékű és sok bizonyítékkal igazolható munkássága közismert. Nem 
is lehet elvonni semmit abból az elismerésből, amely őt méltán megilleti. De 
miután ő 1,3 évi tanítás utón az iskolától nagyobb anyagi előny kedvéért 
visszavonult, ilyen érdektől vezettetve a magántanításra adta magát s ebből 
•élt, méltányos, hogy azok, akik ezalatt tovább is kitartva az iskolai tanítás 
pályáján, szegényes fizetés mellett verejtékezve végzik munkájukat, most, ami-
kor alkalom nyílik rá, sorsuk jobbra fordultát reméljék s igazság szerint várják. 

Így került fel a pályázat ügyé a Kancelláriához, amely 1807. szeptember 
18-án ta r to t t ülésén tárgyalta. 

A Kancellária a Helytartótanács felterjesztését először a hagyományos 
szokás szempontjából vizsgálta át. Abból indult ugyanis ki, hogy az egyetemi 
kinevezések jogrendje szerint tanároknak elsősorban csak olyanok nevezhetők 
ki, akik már előbb Akadémián tanítottak. A pályázók közül ilyen kettő van: 
Gubernáth és Vitkóczy. í 

Gubernáthot a Kancellária a Helytartótanácsnak említett megokolása 
alapján nem jelölte. Vitkóczyt pedig azért ej tette el, mert tud ugyan magyarul 
és tisztában van a szabályokkal, de a kiejtésének bizonyos szlávos hangsúlyo-
zása van. Ez a fogyatékosság az Akadémián nem kelt különösebb feltűnést, az 
Egyetemen azonban, ahol az ország minden részéből nagy számmal jönnek, 
össze a hallgatók, mind a tanár, mind pedig a tanszók tekintélyének romlá-
sára van, különösen akkor, amikor a magyarság érzéke nyelve ápolá$ax iránt 
annyira érzékeny lett. 



Ezek után a Kancelláriának a kinevezésre felterjesztettek közül már csak 
Kultsár István és Gzinke Ferenc között lehetett választása. A Kancellária 
Kultsár Is tvánt a jánlot ta a következő megokolással, amellyel úgyszólván szó-
ról-szóra megismétli a Kar felterjesztését. 

Kultsár István kevesebb ideig működött az iskolaügy terén s ezért 
a Helytartótanács és ennek iskolaügyi bizottsága az ajánlás sorrendjében 
Czinke Ferenc után helyezte. Másrészt azonban Kultsár István javára esik 
latba az. hogy az egyetemi tanács bizonysága szerint a magyar irodalom 
segédtudományaiban hosszú évek tanulmányával rendkívüli jártasságot, szer-
zett, Révai Miklóssal együtt dolgozott a magyar nyelvtan egyes törvényeinek 
megállapításán, halála óta helyettesíti őt, a magyar nyelv művelése érdekében 
magyar folyóiratokat ad ki, s ezenkívül több más munkát írt , melyek érték-
ben felülmúlják Czinke Ferenc műveit. 

Ezek alapján a Kancellária tehát azit javasolja az uralkodónak, hogy 
Etz üresedésben lévő katedrára Kultsár I s tvánt nevezze ki, azzal a feltétellel 
azonban, hogy a folyóirat kiadásáról, mint amely foglalkozás amúgyis össze-
férhetetlen az egyetemi tanári állással, le kell mondania, Gubernáth Antal 
részére podig azt kéri, hogy a Felség 100 forinttal emelje fel a fizetését,/' 
Horvát Istvánról nem emlékezett meg, nem jelölte. 

Feltűnő a Kancellária 'megokolásában, hogy éppen csak megemlíti Czinke 
Ferencet, de Kultsár István működése érdemeit igen méltánylóan emeli ki. 
Annál nagyobb meglepetést keltett tehát a nem várt döntés. 

A király nem fogadta el a Kancellária javaslatát, Czinke Ferencet ne-
vezte ki egyetemi tanárrá: 

„Cathedram Linguae et Lit teraturae hungaricae in Universitate Pestiensi 
Francisco Czinke confero. — Franciscus." 

# 

Felvethetni a kérdést: Hogy lett Czinke az Egyetem tanára , annak elle-
nére, hogy a Kancellária sem jelölte első helyre? 

Csak találgató válaszra vagyunk utalva. 
Kétségtelen, hogy Czinke aulikus érzései az udvatr előtt ismeretesek lehet-

tek. Azok az adatok, melyekre pályatörténetében hivatkozik, nagyon is nyil-
vánvalóvá teszik, hogy Bécsben kedvelt személy veit, aki felé szívesen fordult 
a kitüntető figyelem. 

Arra is kell gondolnunk, hogy egyetemi tanári kinevezése némikép kár-
pótlásul szolgálhatott neki azért, mert 1805-ben nem nyerte el a budai főgim-
názium igazgatóságát. 

Az a szempont sem mellőzendő, hogy Czinke eddigi irodalmi működése 
nem érintkezett oly sok ponton a magyar nemzeti gondolattal, mint Kultsár 
Istváné, következőleg egyetemi tanári kinevezését több nyugalom és megbíz-
hatóság kísérhette, minit másét. 

A kinevezés azonban megmásíthatatlan tény volt s Czinke Ferenc mint 
rendkívüli tanár 800 forint fizetéssel 1808. ápr. 4-én elfoglalta a magyar nyelv 
és irodalom katedráját.7 

• Udvari Kancellária. 11.304—18U7. 
7 Helytartótanács. Litt.-pol. 1251—1809. 
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Czinke, mint egyetemi tanár, három olyan reánehezedő tehertétellel talál-
kozott, amellyel nem tudo t t megbirkózni. Az első a Kar ellenszenve volt, amely 
évről-évre fokozódott vele szemben. A második Révai Miklós nevének és tudo-
mányának nagysága, amely egyre jobban föléje nőtt, annál inkább, minél job-
ban ki tűnt , hogy Czinke egyetemi katedrája szellemi méltóságához önmagából 
semmit sem tudott hozzáadni. A harmadik az a fölényes lenézés és kritika, 
amellyel Kazinczyék, akik Horvát István kinevezésében bíztak, Czinke kineve-
zését fogadták. Minden utód helyzetét az befolyásolja, hogy ki volt elődje, s 
ki ő. Czinke nem tudta, mert nem volt mivel kivédeni a Révaival való össze-
hasonlítás reá kedvezőtlen mértékét s így nem engesztelhette meg sem életében, 
de még halála után sein a reá nehezedő, mindmáig feloldatlan ítéletet. Az, 
hogy jó ember volt, taní tványai t nagyon szerető tanár volt, nem adott szá-
mára felmentést azon fogyatkozása alól, hogy az egyetem tudományeszményeit 
nem tud t a szolgálni. Fokozódó nagyravágyása, ennek kedvező sorsa, ezzel 
azonban nem arányos képessége nem találkoztak össze abban az őt kötelező 
igényben, hogy az legyen, aiminek lennie kellett volna.8 

B E helyen is hálásan emlékezem meg Ányos Lajos levéltári főigazgató 
úrról, aki kutatásaimban lekötelező szívességgel volt segítségemre. 


