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Edes Gergely és Kazinczy Ferenc 

A magyar irodalomtörténet és nyelvészet méltatlanul elfelejtett munkása Édes Gergely 
református lelkész. Emlékezzünk rá most , születésének 225. évfordulója alkalmából. í r t 
verseket, tanulmányokat, teológiai dolgozatokat. Önéletrajzát megírta 1826-ban és 1829-ben 
versben, 1843-ban prózában.1 Sorsát meghatározta az, hogy műveit a korabeli magyar 
irodalom ítélkező nagy mestere, Kazinczy Ferenc nem méltányolta. A mi századunkban 
Zsigmond Ferenc így vélekedett: „Igaz, hogy Édes Gergely nem volt nagy költő, de Kis 
János sem az (cseppel sem nagyobb, mint Édes Gergely), Kazinczy tekintélye őt mégis a 
nagyok közé emelte egy nemzedék szemében. Édes Gergely iránt peaig túlságosan szigorúra 
hangolta — úgy látszik végképp — az irodalomtörténetet."2 Munkásságát, emberségét, 
hazafiságát Abafi Lajos jellemezte a legtalálóbban: „ . . . egy férfi, ki minden ízében magyar, 
csak a hazának élt — egy élet, mely csak a magyar irodalomnak volt szentelve, megérdemelné, 
hogy vele tüzetesebben foglalkozzunk, még azon esetre is, ha minden igyekezte niú, minden 
törekvése eredménytelen maradt volna."3 

Édes Gergely műveinek bibliográfiáját Abafi Lajos állította össze.4 Zoványi Jenő: 
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon a nevét sem említi.5 Szinnyei József: 
Magyar írók élete és munkái című lexikon foglalkozik életével, felsorolja néhány művét.6 A 
magyar irodalomtörténet bibliográfiája Édes Gergelyről az 1865—1931. évben folyóiratok-
ban megjelent cikkeket közöl.7 Évtizedek után, 1968-ban olvashatunk újra Édes Gergelyről, 
Katsányi Sándor: A Parlagi Múzsa költője (Édes Gergely dunántúli évei) című tanulmányá-
ban.8 

Édes Gergely életrajzi adatai: született Madarason 1763. január 24-én, meghalt Tiszatar-
jánban 1847. október 20-án. Tanult Debrecenben és Sárospatakon. Lelkészi szolgálatának 
állomásai: Hetény, Magyarszántó, Kinyizs, Veszprém, Nagyvázsony, Csór, Litér, Balaton-
henye, Pápa, Kup és Derecske. A felsorolt helységek közül azokat a balatonhenyei évek 
eseményeire vonatkozó kéziratokat találtuk meg a Pápai Református Kollégium Levéltárá-
ban, amelyekről Katsányi írta, hogy „ . . . nem kerültek be a zalaegerszegi levéltárba, így 
csak különböző utalásokból tudunk arra következtetni, hogy személyes jellegű vádakkal 
támadták . . . ".9 

Nehéz éveiben az írás adott vigaszt, enyhülést Édes Gergelynek. Érdeme, hogy hatással 
volt Vörösmarty Mihálv költészetére, mert amikor „ . . . nem tudá még . . . , hogy Édesen 
kívül más Metricusunk is van, örült , hogy a magyar nyelv olly jól gördüle a Római 
mértékben . . . 's mértékes magyar verseket próbált írni".10 Édes Gergely — mint Kazinczy 
Ferenc — klasszikusok műveinek magyarra fordításával akarta bizonyítani, hogy nyelvünk 
elég gazdag és alkalmas az idegen nyelvű művek tolmácsolására. 

Édes levelezett Kazinczyval, igaz, megszakításokkal. Első levelét nem ismerjük, csak 
Kazinczy feleletét. Ez a válaszlevél is meggyőzően bizonyítja Kazinczy nagyon igényes 
ítéletét a kortársak írásainak tárgyáról, stílusról és a versmértékről. Levelét a kortársaknak is 
szánta. „Az Úr Versei közt Dalokat és Leoninusokat találtam. Engedje meg az Úr, hogy 

'Édes Gergely életének rövid kivonása 1826-ban. Autogr . 20 f. OSZK Kézirattár Oc t . Hung. 970. 
— Édes Gergely élete. 1829. Autogr . 22. f. uo. Quar t . Hung . 103. — Édes Gergely életének rövid 
kivonata. 1843. Derecskén. Pápai Református Kollégium Levéltára. Megjelent: Dunántúli 
Protestáns Közlöny 1889. 12. sz. 89—90. old. 
2Édes Gergely: Eredeti oktató mesék c. kiadványban (Bp. 1931.) Zsigmond Ferenc Bevezetéséből 
vett idézet, 6. old. 
3Édes Gergely magyarsága. M N y r 1882. V. köt. 103. old. 
*Édes Gergely művei. Figyelő 1878. V. köt. 186—209. old. 260—285. old. Bp. 1977. 712. old. 
5260—285. old. Bp. 1977. 712. old. 
' I I . köt . 1197—1199. hasáb. 
7Bp. 1975. II. köt . 421—422. old. 
"Életünk 1968. 116—121. old. 
'Ugyanot t 
,0Zador György levele Kazinczy Ferencnek 1825. dec. 25. Kazinczy Levelezése XIX. köt. 493. 
old. 
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tar tózkodás nélkül mond jam ki irántok ítéletemet. A' Leoninusok valamiképpen a 
legostobább századokból 's a' legostobább teremtések kezei közül veszik eredetöket . . . A' 
hol ez a szerentsétlen neme a' poesisnek kedvességben vagyon, ott az aesthesisnek hajnalló 
sugarát sem lehetett még látni. Gyöngyösi Ú r ezeknek írásokban felette szerentsés: de minek 
előtte néki csak egy poemátskáját is elolvassam, készebb vagyok akármelly barbarus 
gondolkodású theologus munkáját végig olvasni. Szenvedhetetlen előttem az a' gyermeki 
pattogtatás, az a 'gyermeki pipere a ' G ö r ö g és Római mértékre vett versificatióban . . . A ' m i 
a' Dalokat illeti, a' helyett, hogy arról szoljak, hogy azokban nem tsak rythmusra vagy úgy 
nevezett cadentiára kell vigyázni, hanem a' vers elein és közepén levő syllabák hosszú vagy 
rövid hangokra is (mert különben énekelni őket nem lehet), tsak azon kérem az Urat , hogy 
ne Gelegenheits-Gedichteket, az az névnapi, menyegzői etc. poemátskákat, hanem szívnek 
érzéseit, szerelmet, elcsüggedést, örömöt, tsintalankodást ír jon . . . Abban a' kis mun-
kámban is, mellyet most ada ki Weber illy nevezet alatt: Heliconi Virágok 1791-dik 
esztendőre, szedte Kazinczy Ferencz, eggynehány jó példája van az abbeli jobb ízlésnek 's 
azon leszek, hogy Orpheusomban még többeket adhassak." 1 

Ez a kegyetlen ítélet lesújtotta Édest. Ráday Gedeonnak írt levelében panaszolta: 
„Kazinczy úrral is kezdtem levelezni, de mindjár t az első levele telies lévén némi nemű sértő 
mondásokkal és kifejezésekkel, igen érzékenyí te t t . . . ". N e m válaszolt. Ráday vigasztalni 
akarta Édest , néhány versét elküldte az Orpheus számára, de ezeket Kazinczy nem közölte.12 

Abafi feltételezi, hogy Kazinczy megbánta hevességét, ezért küldött később tiszteletpél-
dányt Édesnek. Erre a válasz: „Minthogy az Ú r engem remény felett a' Sztella és Vak lantos 
igen szép játékaival megtisztelt . . . küldöm miket az óta . . . vakarcsáltam . . . "1 3 

Édes Gergely megbékélt, Révai Miklóshoz írt levelében aggódva érdeklődött Kazinczy 
sorsáról: „De vajha! vajha tudhatnál nekem írni ha ugyan a' szegény Bacsányi (!) Versei és 
Kazinci (!) versbeli Munkáik rabok-e magokkal eggyütt? (. . .) Én ollyan boldogtalan vagyok 
az ő szerencsétlenségek miatt, hogy nem egyszer elsírtam már őket. Könyörgök is érettek, és 
ha szeret még engem a Teremtő — reményiem mégis adja kérésem. De könyörögj Te is, hogy 
őket a' Lelkek Attya hozza vissza és adja meg ennek a' Világnak és nem illy háborgós hanem 
csendes állapotbann. — Beh nagy az emberi gyarlóság! Könnyebb volna ha a Hazának 
inkább tanáccsal mint öszve esküvéssel akarnának szolgálni! De én hiszem 's t udom is hogy 
ők ártatlanok . . . Ha ők ezután nagyobb Tisztséggel ajándékoztatnának meg p.o. Versegi(!) 
eggy Püspökséggel; Bacsányi (!) eggy Scholas Directorsággal Kazinci (!) mással ajándékoz-
tatnának meg; bizony leghűségesebb Hazafiak 's Királyi Hívek valának ezekből." 4 

Kazinczy a kiszabadulása után levelezni kezdett Édessel. Műveit nem tudta megszeretni, 
de levelei barátságosak; elnéző lett. Levelezésüket 1825-ig ismerjük.1 5 

Külön dolgozatot érdemel Édes Gergely műveinek és levelezésének feldolgozása, erre itt 
nem vállalkozhatunk, csak személyére és munkásságára szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Kazinczv iránt érzett csalódását, megbékélését, és kettejük egymás iránt érzett jó szándékát 
akartuk bemutatni. 

V. Busa Margit 

"Bécs, 1791. aug. 17. — U o . II. köt. 223. old. — A levcl megjelent még: Hegyalja 1870. 30. sz. 
117—119. old. — Abafi Lajos: Kazinczy Ferenc és Édes Gergely. Figyelő VI. kötet . 1879. 
52—56. old. —Jancsó Elemér: Kazinczy Válogatott munkái. Bukarest, 1960. 265—266. old. 
"1972. jan. 17. Váczy János Kazinczy Levelezése jegyzeteiben közölte a levélrészletet. II. köt. 

571. old. — A teljes levelet ld. Figyelő 1878. V. köt. 354. old. 
" N a g y Kinyizsenn, 1794. okt . 14. — Ld. Kazinczy levelezése II. köt . 387. old. 
" l 7 9 5 . Rák Hav. (július) 17. — Autogr. kézirat, OSZK Kézirattár Quar t . Lat. 2225. ff. 47 r—48v. 
" L d . Kazinczy Levelezése 2—19. kötet, 24 levelet váltottak. 
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