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ÉVFORDULÓK 

Kétszázötven esztendeje született Kazinczy Ferenc 

A halálra majd várfogságra ítélt Kazinczy már nem álmodozhatott a korábban remélt pályafutásról. 
Jelentős közéleti szerep egyébként is akkor várt volna rá. ha mágnásnak születik, s a vagyonából támo-
gatja a jónak vélt ügyeket, vagy arisztokratának, aki eleve magas beosztásba kerül, rangot kap a hadse-
regben. egyházban. A börtönviselt Kazinczyban még élt a halvány remény, hogy esetleg hivatalt nyer-
het az uralkodótól, el is indult hozzá, megköszönni, hogy kiszabadult, de a gondviselés egy kocsi bal-
esettel, melyben megsérült, áthúzta ezt a szándékát. A politikai pályafutásról végképp lemondva, kény-
telen volt gazdálkodni a neki juttatott birtokrészeken, ez azonban növekvő családjának a megélhetésére 
sem volt mindig elégséges. S ezt a költségvetést terhelte még a részben örökölt, részben személyre sza-
bott hivatásának gyakorlása. A közjóért munkálkodnia kell. de mivel sem gazdasági, sem társadalmi, 
sem politikai téren nem befolyásolhatta már az eseményeket és közhivatalt sem viselhetett, egyetlen te-
rület maradt, melyen tevékenykedhet: a művelődésé. 

Ehhez pedig volt indíttatása; amikor az értelmiségi gondolkodás, az esztétikai nevelés, ízlésformá-
lás, a felvilágosult világnézet népszerűsítése foglalkoztatja, mindezekkel nem öncélúan, hanem a nem-
zetének fölemeléséért kíván munkálkodni. A művelődés számára adott eszköze az irodalom, az irodalo-
mé pedig az anyanyelv, s mindkettőt használhatóbbá kell tenni az eredményesebb munkálkodáshoz. 

mindazáltal igaz, s a história bizonyítja, hogy ha valahol a Jó gyökeret vert, ott mindég a Szép ké-
szítette az útat. Miért lenne ez minálunk másképpen? A poesis és mindaz, ami ezzel szorosabb vag)' tá-
gabb összeköttetésben vagyon, a legszebb virága az emberi elmének, az pedig nyelv nélkül nem 

A nemzettudattól a nyelvművelésig 
Kazinczy nyomdokain 

Kazinczy Ferenc ifjúsága ívelő pályakezdést ígért: min-
den esélye meg volt arra, hogy az adott körülmények kö-
zött eljusson akár a legmagasabbra, ahová az ő korában 
protestáns nemes ember eljuthatott. A szülei kezdet-
ben katonai hivatásra szánták, de megismerve jobban 
az iskolás évek alatt kibontakozó hajlamait, megér-
tették és elfogadták, hogy - az akkor nem túl nagyra 
becsült - értelmiségi pályán, költőként, könyvcsi- , 
nálóként fog tevékenykedni. Ez a szellemi szabad I 
foglalkozás nem akadályozta volna azonban azt, 
hogy akár a magyar protestánsok szószólója legyen | 
a bécsi udvarnál, hiszen ehhez minden adottsággal 
rendelkezett. 

Ahogy viszont teltek az évek. egyre több akadály 
tornyosult az elképzelt karrier elé. Diákkorában - 15 
évesen - elvesztette édesapját, aki pedig nagy ambíci-
ókkal és előrelátással kezdte egyengetni számára az érvé-
nyesülés útját. Édesapját sem édesanyja a szűkebb családi 
körrel, sem a szélesebb rokonság támogató figyelme nem tud-
ta pótolni. Ettől fogva, mint elsőszülött a testvérei között - kora-
érett felnőttként - számos fontos döntésében magára maradt. Apja ve-
zetésével feltehetően másképpen alakultak volna további tanulmányai, a joggyakornoki, a királyi táblai 
jegyzői, aljegyzői, iskolai inspektori ténykedése, s talán a szabadkőműves páholyokkal és a köztársa-
ságpárti jakobinusokkal történő találkozásai is. 
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virágozhatik, nyelv nélkül - mondom - s a nyelv alatt minden nemzetnek a maga saját nyelvét értem."' 
Kazinczy egy pillanatig sem habozik, hogy nekilásson az emberileg szinte lehetetlen, de hivatásként 
vállalt feladatok teljesítéséhez: Én mindent hévvel teszek, s ügyem, s Nemzetem szeretete lángol 
bennem. De ez a hévség, de ez az ügyem szeretete soha nem szédite el még, hogy nyilván vagy csavarog-
va proselytusokat keressek: nékem elég, ha szabadon mehetek utamon. "2 

A művelődés területére sodródás azt jelenti, hogy hangsúlyosabb lesz a nemzet gazdasági, társadal-
mi viszonyainál a szellemi és erkölcsi értékek világa, melyek összekovácsoló ereje nélkül ugyancsak 
lehetetlen nemzetről beszélni. Közép-Európában az irodalmi műveltség kialakulásában nagyobb szere-
petjátszik a történelem, mint másutt. Kazinczy nemzedékével kialakul az a magyar értelmiség, mely a 
művelődés eszközeivel közvetlenül kívánja alakítani saját történelmét, éppen pl. a nemzettudat építé-
sén. erősítésén keresztül. magyar nyelvpalladiuma a nemzetnek, s a tudományoknak a nép nagyjai-
nál vehiculuma. Minden nemzet a poézistól vett első virágot, s csak a barbár nem érti, hogy e játék mit 
használ. "3 

A nemzeti hovatartozás különböző megnyilvánulásai az azonos kulturális hagyományokat, törvényt, 
hazát, nyelvet vallók és ezeket sajátos szimbólumokkal kifejezők részéről - akik családba, nemzetség-
be, törzsbe, nemzetbe tagolódva számítanak egymásra, támogatást nyernek és nyújtanak - a magyarság 
esetében korán megfigyelhető. A hovatartozásnak ez az erőteljes tudata semmilyen mesterkéltséget 
nem hordoz magában, annyira természetes, mint a levegővétel. A középkori krónikáinktól kezdve, a 
magyar őstörténeti hagyományokon át az egyes történelmi vagy irodalmi személyiségek vallomásáig -
mint pl. Balassi, Zrínyi, Rákóczi - nagyon éretten, világosan. határozottan szólal meg a hungarus- vagy 
magyarságtudat, semmivel sem halványabban, mint a hazaszeretet fel lángolásakor a reformkorban 
vagy a későbbiekben. Kazinczy ezt így mondja: .A haza szeretete egyike a természet legszentebb érzé-
seinek... E nagy érzés igen tetszetes bélyege a Magyarnak..."4 

Kazinczy nemzedékénél a nemzettudat nem volt erőltetett, nem jelentett különcséget. szélsőséget, 
hanem a legtermészetesebb, magától értetődő viszonyulást a közügyekhez, ami akkor egyáltalán nem 
szorult magyarázatra. S egyformán. így jelentkezett a kazinci és alsóregmeci Kazinczyaknál. csak úgy, 
mint az egyéb felmenőinél: a nagyugróci és nagybossányi Bossányiaknál, kóji Komáromyaknál. 
kisrédei Rhédeyeknél és másoknál. Igaz, hogy a magyarságtudat akkor és a korábbi századokban első 
renden a nemességhez kötődött, de hasonlót számon kérni a nem nemesek rétegeitől, anakronisztikus 
elvárás volna, mely a történelmi viszonyok ismeretének a teljes hiányára utal. A sokat kritizált nemesi 
előjogok etikai alapját azonban eredetileg ez a magasabb erkölcsiséggel párosuló, közügyekért vállalt 
elkötelezettség jelentette. 

Ha azt tekintjük, hogy Kazinczy mennyi ideig volt hivatalban, akkor a mai fogalmaink szerint 
mondhatjuk, hogy mindössze egy évtizeden át dolgozott. A valóság azonban az. hogy egész életét, kü-
lönösen a fogsága utáni, alkotó korszakában, a közjó előmozdításának szentelte. Ide érthetjük azt, hogy 
a megyei gyűléseken felszólalt pl. a felekezeti egyenjogúság vagy a magyar nyelvhasználat kérdései-
ben: részt vett a nemzet kulturális intézményeinek - színház, könyvtár, múzeum, akadémia - megálmo-
dásában és megalapításában. De ahol - talán akaratától függetlenül - a legjelentősebb szerepet játszot-
ta, az az irodalomszervezés és a nyelvújítás. „A nyelv egyik legféltöbb kincse, egyik legfőbb dísze a 
nemzeteknek, s a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője.'^ 

Kazinczy kitűnően beszélt németül, s már diákkorában rádöbbenhet arra. hogy aki idegen nyelvet 
nem ismer, az az anyanyelvét sem ismeri igazán. Azt, hogy mire képes a modern irodalom, a német 
nyelvterület mutatja be a számára. A német irodalom a második - talán a legnagyobb - fénykorát éli, 
melyet Klopstock. Gessner. Lessing. Wieland. Herder után Goethe és Schiller bontakoztatnak ki. s a ro-
mantikusok koronáznak meg. Törvényszerű, hogy Kazinczy sokat merít eszményeikből, s miközben 
müveiket fordítja, számos törekvésüknek a szószólója szeretne lenni. Szinte megtestesítője annak a 
goethei gondolatnak, hogy a nyelvet egy bizonyos fejlettségi fokra kell juttatni ahhoz, hogy bárki a bár-

1 Kazinczy Ferenc levelezése, I—XXIII. Sajtó alá rendezte l'áczy János. Harsányt István. Berlás: Jenő és má-
sok. MTA, Bp. 1890-1960. (KazLev.) No 5509. Berzeviczy Gergelynek 1810-ben. 

2 KazLev. No 3974. Széphalomból írja 1821-ben. 
3 KazLev. No 2601. Széphalomból. 1814-ben Szentmiklóssy Lászlónak. 
4 Kazinczy Ferenc. A Magyar Nyelv polgári nyelvvé emelése felöl. Pályaírás. Kazinczy Ferenc Tilbingai pálya-

müve a magyar nyelvről. 1808. Bp. 1916. 127. old. 
5 Uo. 327. old 
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mely mondanivalóját vagy érzését kifejezhesse általa. A fordítás abban az időben azt jelenti, hogy - a 
mai fogalmainkhoz képest, meglehetősen szabadon - magyarítanak, magyarrá tesznek egy művet. Ami 
ebben hátráltathat, az a hazai irodalmi élet kezdetlegessége: kevés a könyv, kevés az olvasó, s azok is 
idegen nyelven olvasnak. A magyar nyelvű művek - még ha akadnak is - nem találnak forgalmazóra, 
nincs irántuk nagy kereslet. Ilyen körülmények között álmodozni is nagy bátorság nemzeti irodalomról 
és kiművelt nyelvről, de Kazinczyt mindez nem riasztja vissza. Hiába a herderi jóslat a magyar nyelv 
eltűnéséről,6 ebben nem osztja véleményét a német szépléieknek: "Kacagom én, a' mit Herder a ma-
gyar nyelvnek s népnek elenyészése felől jövendöl. Herder hamis próféta. A magyar nyelv, s nép ele-
nyészni nem fog soha. míg philsophusi szellem fogja kormányozni Európának dolgait, mint most kor-
mányozza. A nem-Vandalus hódoltató csak azért is meghagyja ezt és azt, hogy tulajdon characterű, s 
originális, sehol másutt nem található szép nyelv ki ne vesszen!'' - írja 1804-ben Dessweffy József ba-
rátjának. 

A közigazgatás nyelve Magyarországon a latin, s a bécsi udvar meglehetősen nagy propagandát fejt 
ki annak érdekében, hogy fölcseréljék a némettel. Ennek része az is, hogy a közvéleménnyel megpró-
bálják azt elhitetni, hogy a magyar nyelv nem alkalmas sem irodalmi, sem közéleti, sem iskolai, sem tu-
dományos használatra. A vármegyék gyakorlatában azonban a latin mellett már a magyart használják, s 
az anyanyelv minden egyéb területen követeli - egyre erőteljesebben - a jogait és érvényesülését. ,yl 
hazai nyelv a nemzet szeretetének legszorosabb kapcsolata még azoknál is, kiknek nemzete különböző 
státusokra szaggattatott, ilyen a német, olasz. Nem kell-é tehát nálunk igen nagy becsben lenni?... "7 -
idézhetjük. Az uralkodó végül elfogadja - előbb csupán részlegesen - hogy a Magyar Nyelv légyen 
a'közdolgok folyásának nyelve.. "s. s ezt Kazinczy és köre bíztató sikernek könyvelte el. 

Miközben küzdöttek az anyanyelvért, természetesen felszínre került egy sereg - nyelvvel kapcsola-
tos - probléma és tudományos kérdés, melyekre ki-ki a felkészültsége és meggyőződése szerint vála-
szolt. Ilyen a magyar nyelv eredete és története. Kazinczy nehezményezi azt, hogy a kortárs történészek 
szakítanak a hun-magyar történeti hagyománnyal,15 s bár ő az ázsiai pusztákon nomadizáló ősökről be-
szél. megállapítja: a Musák a legvadabb nemzetekkel is éreztetik kedvezéseiket, s Attilának a későb-
ben élt magyarok fejedelmeiknek már voltak Bárdusaik, kik a nép nagy tetteit az innepeken éneklették. " 

.J mi nyelvünk anya, leány, s ismert rokon nélkül úgy álla több nyelvek között, mint a főnix az ég ma-
darainak számában; s emiatt, s azért is, hogy minden új nyelvek közt maga ez zengheti el egész tisztasá-
gában a görög és a római lant mennyei zengzeteit, valamint azért, hogy ez a görög nyelv bájait, a róma-
inak méltóságát, az olasznak hevét, a franciának könnyűségét, az angolnak és németnek erejét igen 
nagy mértékben már most is utolérheti, méltó, hogy ha bennünket a halhatatlanok végzése valaha egy 
idegen győző járma alá hajtana is, azt ez a győző, ha nem barbarus, védelembe vegye, fenntartsa, vi-
rágzásra juttassa; s mi ezt a nyelvet szeretni tartozónk, ha ily szép és a maga nemében egyetlen nem vol-
na is, mert a mienk. Vizsgáljuk, mely szerek által gyarapodhatik; elmélkedjünk, tanuljunk, s tekintsük, 
mit csináltak mások, s mi használ nekünk A maradék tanúja lesz tetteinknek; rettegjük ítéletét.''''10 

Vita folyik arról, hogy lehet-e nyelvünket a nyugati nyelvek mintájára fejleszteni? „Nyelvünket 
kell-e, szabad-e a' Nyugoti Nyelv Geniusa szerint modellezni... azt mondják azok, akik a Debreczeni 
Grammatical íróival egy hiten vannak - attól a hittől mentsen meg engem az én jobb csillagzatom! -
hogy más a Napkeleti Nyelv, mint a miénk, más a Napnyugati, mint a Erancia, Német, etc... Gondol-
nám, a különbség okát nem az éghajlatban keresik, mert úgy majd a Német is Napkeletivé lesz, hanem a 
Nép és a Nyelv természetében... " - írja Ersemjénből. 1805-ben. 

„Mi a Nyelv Geniusa, s a Magyar Nyelv Geniusa - azt bajos meghatározni. Nekem az olyannak tet-
szik, mintha a Képfaragótól azt kívánnánk, hogy adjon rését, mely mutassa meg, hogy az emberi test 

6 Herder Johann Gottßred (1744-1803): ..A magyarok most a szlávok, németek, románok és más népek között 
az ország lakosságának legkisebb részét alkotják, s századok múltán talán a nyelvüket is alig találjuk majd 
meg." Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv. Bp., é. n. 87. old. 

7 KazLev. No 1356. Széphalomból 1808-ban írja ICis Jánoshoz. 
8 KazLev. No 836. Debrecenből írja 1805-ben Wesselényi Miklósnak. 
* „Az újabb história bennünket még azon örömöktől is meg kezd fosztani, hogy magunkat Attila maradékinak 

mondhassuk, kit a levert népnek félelme s gyűlölése aszerint kiáltoza a legvérengzőbb fenevadnak, ahogyan 
képeit szerette ördögszarvakkal festegetni..." Tübingai pályamű. Id. m. 149. old. 

10 Kazinczy Ferenc: Orthologus és neologus... Id. m. 343. old. 
" Debreceni Grammatika, ill. Magyar Grammatika az egységes nyelvtan és szótár tervezetére kiírt pályázat nyo-

mán a debreceniek által szerkesztett változat. Bécs, 1795. Kazinczy az ortológusok kátéjának tekintet te . 
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Musculaturáját mint kell faragni. A törvény nem annyira azt tanítja, mint kell csinálni, mint azt inkább, 
hogy mit nem kell... Philosophusifő kell...tanulás a minden Literatúrával dicsekedhető régibb és újabb 
nemzetek nagy íróik körül művelt ízlés és egy bizonyos Aesthetikai érzelem, s az a bajunk, hogy a mi 
férjfiaink, kik magokat nálunk a nyelv dolgaiban hallatják, ezekkel nagy mértékben nem bírnak, sőt, ide 
számlálván magamat, igen kis mértékben bírnak... Pedig Horác már megmondó, hogy az (ti. a Nyelv) 
mindig változik és annak mindig változnia kell. A Nyelv célja az, hogy gondolatainkat, s érzéseinket leg-
vékonyabb, legfestetlenebb hanyatlékjaiban (nuances) is fesse. Nem fogja azt, ha a korral nem ha-
lad. "I2 „A Nyelv Geniusa tehát nem eg)>es eseteket határoz meg, mint pl. hogy adja vagy adjál, hogy az 
egyez, vagy az egyezik van jól, hanem azon olyan valamit kell érteni, mely mint egy különös fonalszál a 
Nyelv egész szövedékén végig fut, s azáltal érezteti magát, hogy egy Nyelvet egyéb Nyelvektől megkü-
lönböztet. "I3 

Az eddigiekből is kiderült, hogy nagy probléma a nyelvmüvelésnél a hozzáértés hiánya. Érthetőnek 
viszont érthető, hiszen nem képeztek még sem irodalmárokat, sem nyelvművelőket. Az irodalmárok és 
nyelvművelők maguk képezték magukat iskoláik, műveltségük, nyelvtudásuk függvényeként. Egy ré-
szük inkább hódolt az alkalmi divatnak, mint a rendszeres és módszeres vizsgálódásból leszűrt követ-
keztetéseknek. Ezért figyelmeztet Kazinczy: ..De a nyelv dolgában, mint a ruházatében, a módi ma-
kacssága többet nyom az ész határozásainál."'4 A nyelvújítás legkritikusabb területe az új kifejezések 
megalkotása. 

„ Új szót is lehet csinálni. De aki azt csinálja, Jigyelmezzen reá, hog): vele hol él. " „ De mint 
arrogálhatja magának ezt a hatalmat egy vagy más író? Szókat erővel származtatni is vétek már. mit te-
remteni is? Van erre példa a görög, deák, s az új nemzetek nyelvében? Ezen ellenvetésekre felelnünk 
kell, mert megvalljuk, hogy a nyelv szentebb birtoka az egész nemzetnek, mint hogy azt kéje szerint illet-
hesse mindenki, kivált, midőn a dologhoz olyak is fognak, akik ahhoz semmit nem értenek, s végre még 
az a rettegés szállhat meg bennünket, hogy ami Bábel tornya körül történt, közöttünk megújul."15 

„ Hogy akarja, hogy bővüljön, szépüljön a nyelv, ha bővíteni, szépíteni nem szabad?lb „ Én hál nem aka-
dok fel azon, hogy a szó jó-é vagy nem jó: csak szükséges légyen, különböző ideát jelentsen és a jobb 
írók által sanctionáltassék. Minden élő nyelv csinált új szót, miért ne hát a miénk is."n 

mert az élet nyelve a könyvek nyelvévé válván, az új ideákhoz magában nem talála készen szókat, 
s az író kénytelen vala a gondolatot és érzést élesb vonásokkal kirajzolni, s azoknak gyakran alig érez-
hető különbségeiket kijegyezni. így akkor is. midőn a literatúra a maga alantabb lépcsőjéről fentebbre 
lépe által.'"8 

„ Új nyelvet a sokaság terem te... A már készet nem a nép. nem a szokás, hanem a jobb írók viszik 
azon tökélet felé, ahová az felhághat; s az újonnan teremtett vagy származtatott szónak elfogadására 
mindég hajlandónak fogja magát mutatni a nép: ha az múlhatatlanul szükséges és szép hangzású lészen 
és ha az író azzal gyakrabban nem él, mint illik, stíljével a füleket elbájolni tudja. "19 

A nyelvművelőket mind a mai napig megosztja a nyelvújításhoz való viszonyuk. Vannak, akik a 
nyelv szükséges és folyamatos újítása mellett törnek lándzsát és vannak, akik ezt legszívesebben min-
denkinek megtiltanák. „S ilyenkor a haladók és veszteglők között mindég támada ellenkezés; azok örül-
tek a nyelv és a nemzeti erő kifejlődésének, ezek a változásban rontást, mégpedig akart rontást láttak. 
Amazokat neologusoknak nevezték el. ezeket orthologusoknak mondhatnánk. "20 - így Kazinczy. 

„ Nem az. éppen nem az a kérdés, hogy ezt s amazt mennyire gyötri a maga-szerelme s az irigykedés; 
e részben jól esnék, ha mindnyájan kebelünkbe nyúlnánk, s úgy fognánk a kövezéshez: hanem, hog}' me-
lyikünk ír jól. s melyikünk tanácsol jót. S mi itt ezen utolsó cikkelyt óhajtanánk oly tisztaságba juttatni. 

12 KazLev. No 3292. Dessewffy Józsefnek írja 1816-ban. 
13 KazLev. No 3887. Szentmiklóssy Alajosnak Széphalomból, 1820-ban. 
14 KazLev. No 1152. Ferenczy Lajosnak Széphalomból, 1806-ben. 
15 Kazinczy Ferenc: Báróczi Sándor élete. In: Kazinczy F. válogatott munkái. Bp. 1903. 317. 
16 KazLev. No 1572. Szentgyörgyi Istvánnak 1809-ben. 
17 KazLev. No 1103. Ferenczy Lajosnak Széphalomból, 1807-ben 
18 Kazinczy Ferenc Orthologus és neologus nálunk és más nemzeteknél. = Kazinczy F. válogatott munkái. Bp.. 

1903. 325 
19 Kazinczy Ferenc. Báróczy Sándor élete. Kazinczy F. válogatott munkái. Bp. 1903. 319. old. 
20 Kazinczy F.: Orthologus és... Id. m. Uo. 
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hogy a két felekezet értse egymást, s viszálykodások enyhüljön,"21 „Jól és szépen az ír, aki tüzes 
orthologus és tüzes neologus egyszersmind, s egyességben és ellenkezésben van önmagával ,"22 

„A ti vádolok határ nélkül tisztelt férfiú, hogy én az új szókat és szólásokat szerfelett kedvelem, ter-
jesztem, s örülök, hogy a Neologismusnak én vagyok Alkotója. Sőt, én azt hiszem, hogy minden jobb író-
ink Neologusok voltak, s ilyekel csinálni, mind Horác, mind Virgil, mind Cicero enged... "2i 

Amikor nincsenek még - mai értelemben vett - nyelvtanok, helyesírási kézikönyvek, nyelvészeti 
alapmunkák, akkor a szabályokon sokat lehet vitatkozni: túlzott figyelembe vételük éppúgy hátrány le-
het, mint a semmibe vételük: ..Tudni a nyelv törvényeit elmúlhatatlanul szükség, szükség azt is tudni, mi 
van szokásban: de azt is szükség tudni, mi adhat tropicus díszt, s el nem feledni, hogy kevés regula van 
kifogás nélkül és, hogy a regulától eltávozni sok helyit trópus vagy figura, s nem anomalia. "24 

Kazinczy nem bánta meg az irodalmi vitákat, a sokszor hiábavalónak látszó küzdelmet, s azt sem, 
hogy fordításaival, lírai és prózai alkotásaival, önéletírásával és levelezésével hozzájárult az ízlésfor-
máláshoz, művelődéshez, az anyanyelv ápolásához. Pályája csúcsán öntudatosan vall erről: „Mi volt 
Nyelvünk, mi volt Literatúránk, midőn én a pályán Theresiánk25 utolsó évében, még serdülő gyermek 
akkor, vezér, segélő kar, honi nagy példák látása nélkül felléptem! És mi most ez a szép Nyelv! mi kezd 
most lenni Literatúránk! Oh, a Külföld minket is nemsokára ismerni, irigyleni, csudálni fog... "2b 

Ahogyan Kazinczy korában más hangsúlya, értelme van a fordításnak, úgy a nyelvművelésnek is 
van a maitól eltérő tatalma. A nyelv - Kazinczyék felfogása szerint - kifejezi a magyarság jellemvoná-
sait. gondolkodásmódját, világszemléletét, erkölcsiségét. A nyelvmüvelés egyúttal a magyarrá nevelés, 
a magyarnak megtartás missziója az erőszakos németesítés világában. A nemzettudat és nyelvmüvelés 
tehát kettősen egy és ugyanaz a kihívás Kazinczy számára, amelyre példát adó hatékonysággal és ered-
ményességgel válaszolt. 

Több mint két évszázad múltán, a mai kihívásokra hasonló válaszokat nem tudunk felmutatni, még a 
nemzettudatot és a nyelvművelést illetően sem. Nincs válaszunk arra, hogy hol keressük azt a nyelvmű-
velést, mely hatékonyan útjába tud állni a legszélesebb körben terjesztett nyelvrontásnak, s ami a dísze 
és ébresztője a nemzeti léleknek. Nem beszélve arról, hogy máig adósok vagyunk azzal, hogy a külföld 
méltóképpen ismerje, irigyelje, csodálja irodalmi műveltségünket. 

Kiss Endre József 

Kazinczy Ferenc Tübingai pályairata 
a magyar nyelvről1 

A nemzeti nyelv és az irodalom nyelvének azonossága 
Ez a tanulmány különös jelentőségű Kazinczy pályáján: a fogság utáni időszakban az első olyan mű, 

amely a nyelv és a nemzet viszonyát állítja előtérbe s az egyetlen, amely a nemzeti nyelv általános, a 
magyarországi társadalomban elfoglalt helyzetével komolyan vet számot. Létrejöttéhez az első (és tá-
voli) feltételként az 1807-es országgyűlés eseményeire kell utalni. A nyelvkérdés formálisan nem tarto-
zott ugyan a diéta igazán fontos témái közé és Kazinczyt - levelezésének tanulsága szerint - jobban ér-
dekelte az általa nagyon tisztelt Vay Miklós konfliktusa, mint azok az epizódok, amelyek során a nyelv-
kérdés felmerült és ott szerepelt - ha nem is a legfontosabb ügyként, de első ízben - a „gravamenek". 
tehát a sérelmek között. Ennek a diétának a vonatkozó eseményeit újabban és a bennünket érdeklő 

21 Kazinczy F. Uo. 327. old. 
2 2 Uo. 341. old. 
23 KazLev. No 3228 Horváth Endréhez írt leveléből. 
24 Kazinczy Ferenc. Dayka Gábor élete. Kazinczy F. vál. Id. m. 296. old. 
25 Mária Terézia (1717-1780) magyar királynő, német-római császárné. 
2 6 KazLev. No 3974. Széphalomból, 1821-ben. 

1 Részlet A legnagyobb pennaháború (Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés) című sajtó alatt lévő monográfiából 
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