
fedezhettem, elsősorban az tette lehetővé, hogy kedves figyelmességük
folytán beletekinthettem a Losoncról átszállított könyvtár értékes pél-
dányaiba, köztük Kazinczy Ferenc e közleményben tárgyal t könyvébe
is. Ebben találtam meg az itt közölt ismeretlen Kazinczy ajánlást, ezért
a könyvtár igazgatónőjének , Irene Blühovának és munkatársának , Ju r a j
Cecetkának itt is köszöneteme t nyilvánítom .

Dr. SZÁNTÓ IMRE:

KAZINCZY FERENC EDDIG ISMERETLEN LEVELE
GRÓF ESZTERHÄZY KÁROLY EGRI PÜSPÖKNEK

Miközben a II. József-korabel i közös iskolák (scholae mixtae) kérdésével
foglalkoztam az egri püspökség területén , kuta tómunkám során bukkantam rá
az egri érseki levéltár „Acta de studiis et scholis" c. sorozata között (rakt. sz. 97.
No. 573. De nationalibus Scholis mixtae Religionis) Kazinczy Ferencnek a lább
közölt — eddig ismeretlen levelére, amelyet Egerből címezve 1787. július 27-én
írt Eszterházy Károly püspöknek . Váczy János Kazinczy Ferenc levelezése I.
kötetében (Bp., 1890.) több levélváltást közöl Kazinczy és Eszterházy Károly egri
püspök között a hejcei közös iskolával kapcsolatban, de sem nála , sem Kazinczy
leveleinek azóta kiadott pótlásaiban nem szerepel az alább közölt levél a zsérci
közös iskola felállításáról .

Ismeretes, hogy a közös iskolák milyen pozitív szerepet játszottak II. József
korában az alsó fokú oktatásban . ,.Kózös iskoláknak neveztettek — írja Kazinczy
a Pályám emlékezetében —, melyekben különböző vallású tanítók taníták a ke-
zeik alá bízott if júságot" . Ezekben az iskolákban szakítottak a felekezeti külön-
állással és az iskolaköteleseke t valláskülönbség nélkül együtt tanították . A közös
iskolák létrehozása jelentős lépés volt az államtó l irányított világi iskola felé.

Kazinczy Ferenc a József-féle kormányza t idején (1786-tól 1790-ig) a kassai
tankerület anyanyelvű iskoláinak volt a felügyelője , s ebben a minőségében igen
sokat fáradozot t ú j népiskolák létesítése, közös iskolák alapítása ügyében. Ered-
ményes munkálkodásá t dicséri, hogy működésének harmadik évében a kezdeti
79 iskolával szemben (melyből kettő volt közös), 124 iskolára hivatkozhatot t s
köztük 19 közösre. II. József művelődéspolitikájábó l felismerte a kétségtelenü l
haladó vonásokat , ugyanakkor azonban keveset vagy alig gondolt — nem egye-
dül a felvilágosodás magyar képviselői között — a rendeletnek tulajdonképpen i
célkitűzésével : a közös nevelés, végső soron az összbirodalom s a gyarmatosítás
érdekeit célozta.

Kazinczy Ferenc — gróf Eszterházy Károly egri püspöknek

Fő Méltóságú, Fő Tisztelendő, Nagyságos Egri Püspök s Fő
Ispány JJr, Kegyelmes Uram!

A Fels. Helytartó Magyar Királyi Tanátsnak sub No 292. ide
zártt parantsolatjához képest nékem Tek. Borsod Vármegye Szol-
gabirájával annak meg vizsgálására kelletik mennem, ha Zsértzen
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hozattathatik é bé közös Nemzeti Iskola, vagy nem? az az, vágy-
nák é mind a két Felekezeten elegendő számmal a Lakosok, melly
esetre a Prostestánsoknak, valamint a Catholicus oknak is, Tanitó-
joknak el-tartások felől kell gondoskodni; sőt tőllem az kívántatik,
hogy őket a közös Oskolának ott lejendő fel állítására vezessem.

Kegyelmes Uram! Zsértz Excellentiádnak a jószágai közzül
való. Excellentiád eránt való tiszteletem azt hozza magával, hogy
hire s engedelme nélkül illy tekintetű dologhoz ne fogjak, ha bár
ez ezen úttal tsak az egy Investigation állapodik is meg. Alázato-
san jelentem tehát ezt előre, minekelőtte oda ki-mennék, s kérem
Excellentiádat, hogy ezt hiv tiszteletem s egyenességem jeléül
venni méltóztasson.

A Mélt. Gróff Török Lajos Űr sub No 263. ide rekesztett Le-
vele Maklár eránt már többet kíván. Az abban említett parantso-
lat a Protestánsoknak, a hol elégségesek ugyan egy Tanító él-tar-
tására, de a hol ennekelőtte Oskolájok nem vólt, s tsak privatum
religionis exercitiummal bírnak, közös Oskolát enged. Hogy az
acclusumokat Excellentiádnak által nem nyújtom az az oka, mert
a Gróffnak vissza-adtam, erga restitutionem lévén a levél mellett.

Illyen éppen a Hejtzei eset, mellyről most azt mondhatom,
hogy lelkem esméretiben itéllem helytelennek a Protestáns Ta-
nító oda lejendő bé-hozását, minthogy a Nép, a melly ezt fizetni
fogná, az el-tartására elégtelen; s következés képpen ha tsak az
Investigatiókor (mellyet az Excellentiád előtt való udvarlásig ha-
lasztottam) egyébb képpen nem leszek meg-győződve, kötelesség-
nek fogom tartani meg-gátlását.

A Zsértzi excursiom tehát tsak alázatos bé-jelentést kivánt
tőllem; a Makiári pedig kénszerit kérni Excellentiádat, hogy (ha
Oskolájok nintsen a Protestánsoknak) ennek való hellyet ki-mu-
tattatni méltóztasson, valamint ezt, és a Catholicus Tanítónak do-
tatióját Hejtze eránt is alázatosan kérem.

Ajánlom magamat hatalmas kegyelmeibe Excellentiádnak, s a
leg-mélyebb tisztelettel maradok Excellentiádnak leg-alázatosabb
szolgálja

KAZINCZY FERENC
Eger, 27. Jul. 1787.

[A levél eredetije az egri Érseki Levéltárban található . (Rakt. sz. 97. Nr. 573. Acta
de studiis et scholis. De Nationalibus Scholis mixtae Religionis.)]
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[A közölt levél első oldala]



[A közölt levél utolsó oldala]


