
L Ö K Ö S ISTVÁN 

EGY ISMERETLEN KAZINCZY-LEVÉL 

A XVIII. században II. József, őt iskolai kerületre osztva országunkat, rendeletben 
határozta meg az „ ú j közös iskolák" (állami iskolák) létesítését. Egyik ilyen iskolai kerület, 
„ tudománybeli megye" volt a kassai, amelynél Kazinczy Ferenc volt 1786 őszétől1 1791 
április l-ig a kerületi tanfelügyelő. Ilyen minőségben tárgyal t két alkalommal az egri görög 
keleti egyházközség vezetőivel a közös iskola felállításáról. Megállapodás azonban közöttük 
nem jö t t létre. Az egri görögök és szerbek annyira védték kiváltságaikat, főleg a római katoli-
kus klérus támadásaitól, hogy még állami szinten sem voltak hajlandók tárgyalni a közös 
iskola felállításáról. 

Jellemző a római egyház iskolapolitikájára a XVIII. század folyamán a féktelen terror, 
amellyel a görög keleti vallású szerb és görög szülők gyermekeit a jezsuita papok kényszerí-
te t ték a „sajá t klastromukban való nevelkedésre". Az sem volt ritka eset, hogy testi fenyíték-
kel („pál tzákkal") valósították meg a nevelés eme magasztos, nem éppen humanista jellegű 
módszerét.2 

A görög iskola megszervezését, ha hosszú küzdelem után is, de elérték, ahol mind a 
görög, mind a szerb anyanyelvű gyermekek tanulhat ták sa já t anyanyelvüket. Kazinczy később 
tárgyalásainak eredménytelenségéről egy német nyelvű levélben számol be gr. Eszterházy 
Károly akkori egri püspöknek (1798. október 7.), amely levelet már Bihari József közzétett 
az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvének III. kötetében. (Eger, Hungaria, 1957. 535—536. 
11.) E sorok szerzője ku ta tása i során egy újabb, eddig ismeretlen Kazinczy-levelet talált, az 
egyházközség jelenlegi plébánosa, Szergej Gal,eckij támogatásával , aki lehetővé te t te a levél-
tári anyag tanulmányozását , s akinek szívességét ezúton köszönjük meg. 

A levél korábbi keletű, mint a fentebb említett, Bihari József által közölt és magának az 
egri nem egyesült görög egyháznak címezték. Olvasása során meggyőződhetünk arról, hogy 
Kazinczy valóban tárgyal t a közös iskola felállításáról az egyházközség vezetőivel. 

A levél betűhív szövege a következő: 

Tisztelendő Plébánus U r ! 

's egész betsűletre méltó Egri üö rög Ecclesiának Elöljárói ! 
Örömmel lá t tam ugyan utolsó Egerben-létem alkalmatosságával, hogy Tiszt. Plébánus Ur és 
ezen Ecclesiának Elöljárói ő Felségének a ' Helytar tó Királyi Magyar Tanáts által az eránt ki-
adot t , és párban ide is zá r t t parantsolat já t , hogy ez ezen Felekezetű nevendék Ifjúság a ' 
Normális Oskolákban bé-vett mód szerint tanítasson, serényen tellyesíteni kívánják, ugy 
mint a ' kik ezen végből Lazarovich Uramat Zomborról magok közzé is h íva t ták , és már az 
Oskolai Tanítást véle el is kezdették. 

De mivel hogy a ' Felséges Rendelések szerint minden illyen Normális Oskola fel-állítá-
sában a ' leg első lépés az, hogy a' Taní tónak fizettése, 's szállásának k i -muta t tása , továbbat 
pedig az Oskolai taní tásra szükséges képpen meg kívánta to t t alkalmatos szobának akár fel-
építése, 's minden esetekben elő fordúlható reparatiója, akár ki-bérlése, annak fűttetése, szé-

1 Fináczy Ernő szerint csak 1789-ben foglal ta el az állást. (Az újkori nevelés tö r t éne te , Bp., Egye-
temi nyomda 1927. 339. 1.) 

3 Dr . Bihari József: Ú j a b b adatok az egri szerbek és görögök tör ténetéhez, Eger, 1958. Különlenyo-
ma t a Főiskola Evkönyvének IV. kötetéből. 2. 1. 
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kekkel, táblákkal, krétával , és papirossal lejendő providealtatása eránt, az illyen Communitá-
soknak vélem, mint az ezen Kassai Tudománybeli Megye Nemzeti Oskoláinak Királyi Igazgató-
jókkal Contractusra kelletik lépni, mellyet én osztán három egymáshoz mindenekben hason-
latos exemplarokban expediál tatván, egy concernens (Várme)gye-béliTiszt Coramisatiója mel-
lett a ' Fels. Helytartó Királyi Magyar Tanátsnak pro ratificatione bé-mutatok, honnan, eggyi-
két a ' most nevezett Fels. Helytar tó Taná ts maga Archívumába tétetvén, a ' ke t te jé t olly vég-
gel küldi-le, hogy az itt Kassán a' Tudománybeli Igazgatásnál, másika pedig a ' velem Cont-
ractusra lépet Communitásnál tar tat tassék meg: ezek pedig Egri Görög Ecclesiának Tagjai 
által még nem tellyesétettek: hivatalom szerint kérem mind Tiszt. Plébánus Ura t , mind pedig 
azen Felekezetnek érdemes Elöljáróit, hogy az ide rekesztett Contractust három exemplárbau 
expediálják, és azt nékem Te(kinte)tes Heves Vármegye által minél elébb kűldjék-bé. 

E szerént tőkélletes tellyesítésre fog menni Fels. Királyunknak meg-nevezett Rendelése, 
's ez az Oskola a' több Királyi Igazgatás a la t t lévő Nemzeti Oskoláknak számok közzé vétetik, 
ugy mind az által hogy a'" mellett 

1. Mindenkor tulajdon az az Görög Religiójú lesz a ' Professor, és az Hitnek tanításában 
sem én magam és Sucessoraitn, sem semminémű köz hivatalban lévő, annyival inkább parti-
culáris személyek leg-kissebbet is nem avatkoznak; sőt inkább azt akár maga a ' Világi Tudo-
mányokat Tanító Professor, akár pedig Plébánus Ür vagy Káplán ja olly tőkélletes szabadságai 
fogja taní tani , mint, ha ez az Oskola Nationalis Normális Oskola sem vólna. 

2. Lesz ezen Religiójú Felekezetből eggy Localis Director, de minden fizetés nélkül 
a' ki a ' Tanítónak serénységére, tanítása módjára , erköltseire, 's a ' Tanúlók' igyekezetire fog 
vigyázni; ezen Oskola eránt velem egyenesen Correspondentiában lesz, és ha panasz támadna 
a' Tanító ellen, azt nékem elég tétel eránt bé-jelenti. 

3. A' Tanítót maga a ' Communitás fogja valasztani, és nékem praesentálja melly egye-
dül arra való lesz, hogy én láthassam, ha a ' Tanításra alkalmatosan el-készűlt é. 

4. Tanítani fogja ez a ' Német nyelven kívül azokat a ' Nyelveket is, a ' mellyekre a ' 
Görög Religiójú Gyermekeknek szükségek van, példának okáért , a ' Görög és Rá t z Nyelveket. 

Ezek mind olly á r t a t l an sőt idvességes Rendelések, hogy nem kételkedhetem a' felől, 
hogy ezen Communitás ezt két kézzel ne fogadja-el; holott ellenben az ide zá r t t parantsolat-
nak értelme szerint én kéntelen volnék arra szorítani, hogy a ' Gyermekek a ' már Egerben fenn 
álló RCatholica Oskolába jár janak, és a ' szúlék az abban lévő három Professorok fizetésére 
contribuáljanak. 

Egész betsûlettel maradok Kassán Martnak 18kán 1789. 

Tisztelendő Plébánus és 
Előljáró Uraimékk 

kész köteles szóigája 
Kazinczy- Ferentz 


