Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve, különös tekintettel
a Felelet a Mondolatra című, Kölcsey Ferenccel közösen írt
művére, nyelvújító és irodalompártoló tevékenységére, s
életének színterére, a péceli „Szemere Házra.”
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel,
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu
2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.
Telefonszám: +36 (28) 788 940
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve, különös tekintettel a Felelet a
Mondolatra című, Kölcsey Ferenccel közösen írt művére, nyelvújító és
irodalompártoló tevékenységére, s életének színterére, a péceli „Szemere Házra.”
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
agrárés
egészség és
élelmiszergazdaság
életmód
ipari és műszaki
x kulturális örökség
megoldások
természeti
turizmus és
környezet
vendéglátás

épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Szemere Pál művei:
•
•
•
•

•
•

Alkalmi versdarabkák, Pozsony, 1802–1804
Poétai zsengék, Pest, 1806
Az új holmi első csomójának kritikai megitéltetése, Pest, 1810
Gedicht an den Herrn Ladislaus Vida von Felső-Pencz und Fegyvernek, als derselbe die
Direction der ungr. Nation. Schauspiel-Gesellschaft übernahm, und auf eigene Kosten ein
Theater errichtete. Pest, 1. Hornung 1809. Übersetzt von (ford.) Andreas Halitzky.
Tekintetes Vida László úrhoz Sz. Szemere Pál, Buda, 1810 (magyar és német szöveggel)
Hat sonett. Kazinczytól és Szemerétől. Kiadta Horvát István, Pest, év nélkül (1811)
Dalok azoknak a kik szeretnek. Hely és év nélkül (1812, kétféle kiadás létezik, eltérő
szöveggel)

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Felelet a Mondolatra néhai Bohogyi Gedeon úrnak. Pest, 1815 (Kölcsey Ferenccel írta
1814-ben, nemcsak a nyelvújítás, hanem általában az irodalmi nemesebb izlés érdekében.
Somogyi Gedeonnak erre vonatkozó válasza az „Értekezés a magyar verselés módjáról”
című munkájában jelent meg). Szemere, Pál and Kölcsey, Ferenc (1898) Felelet a
Mondolatra : Pesten 1815. Régi magyar könyvtár (11). Franklin, Budapest.
A párisi adós, vígjáték 4 felvonásban. N. után franciából ford., Buda]], 1841 (Színműtár
II. kötet 19. sz. Előadták Pesten 1839. december 10-én, 13-án, 1840. február 24-én)
Dithiramb-Argyérus és Talány-Ábrándok, melyeket elverselt egy tudós zarándok phantast
comicai didactius módon Budapesten, Fóton, Péczelen, Maglódon, életének hatvanhetedik
évében, kinek symboluma: Leben und Beleben. Egy füst alatt kísérletek folyó és kötött
beszédben 1797–1851. Képlaki által. Szerkeszté és közli Szemere Pál. Pest, 1851 (Nem
került forgalomba; csak néhány példány létezik belőle)
Erdei lak mint dalverseny, és Petőfi Sándor. Szemere Pál «Tandithyramb és dalverseny»
című. munkájából közli Halász Dezső. Ugyanott, 1860 (Ezt megelőzi: «Erdei lak és
dalverseny» cím alatt három költemény Tompa Mihálytól, Kerényi Frigyestől és Petőfi
Sándortól. Végén: «Tandithyramb» kiadása azon részvéttől függ, melyben ezen mutatvány
ív részesül)
Körner Tivadar, Zrinyi. Szomorújáték. Ford. Hozzá Körner Zrinyijéről. Bírálat. Írta:
Kölcsey Ferenc, Bpest, 1879 (Olcsó Könyvtár 64. sz. 1818-ban fordította; egy úri társaság
elő is adta a német színházban. Megjelent az Élet és Literatura I. kötetében 1826. U. ott
Kölcsey bírálata is. Előadták Miskolcon, 1830. ápr. 3., Egerben ápr. 15., Székesfejérvárt
1833. szept. 1., Budán szept. 23., 1834. szept. 6., 1837. márc. 13., Debrecenben 1835. dec.
12., Pesten a Nemzeti Szinházban 1837. okt. 14. dec. 19.)
Szemere Pál munkái. Születése százados emlékünnepének alkalmából közrebocsátja a
Kisfaludy-Társaság. Szerkeszti Szvorényi József. (Budapest, 1890, 3 kötet)
Kiadta és szerkesztette Kölcseyvel az Élet és Literatura című folyóiratot 1826–27-ben két
kötet 10 részben és ennek új kötetét, a Muzariont 1833-ban, majd az Aurorát 1834 és
1835-ben, Pesten.
Levelei Kazinczyhoz 1809-től (Kazinczy Ferenc levelezése VI–XVIII. kötet); a M.
Szemle (1903. 243. l.) közli Egressy Gáborhoz írt levelét.
Kiadta Kölcsey Ferenc munkáit (Pest, 1832. I. kötet; több nem jelent meg) és szerkesztette
ugyancsak Kölcsey Ferenc összes műveit báró Eötvös Józseffel és Szalay Lászlóval (Pest,
1840–48. 6 kötet).
Kéziratai «Szemere-Tár» című 36 kötetben a budapesti református egyház könyvtárában
vannak.

Lásd továbbá előterjesztésünk II./6. pontját.
A „ Szemere Ház” megtalálható: Pécel, Kossuth tér 2.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x megyei
települési
tájegységi

külhoni
magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
SZEMERE PÁL [A MAGYAR IRODALOM ARCKÉPCSARNOKA] mek.oszk.hu/01100/01149/html/szemere.htm:
Szemere Pál (1785-1861):
A szemerei Szemere nemzetség állítólag egyenest Huba vezértől származott, s
ez nem is lehetetlen föltételezés: messzi elődeik nagybirtokos urak voltak már az
Árpád-korban is. Így hát, ha a Szemerék a századok folyamán nem is kaptak a

királyoktól bárói vagy grófi címet, előkelőségben semmivel sem maradtak az
arisztokraták mögött, és nem is igényeltek maguknak főnemesi megkülönböztetést, mert
családi gőggel vallották, hogy egy Szemere de genere Huba - azaz Huba nembéli
Szemere - legalább olyan tekintélyű a magyar világban, mint akármelyik király, aki
őseit nem tudja olyan messzire visszavezetni, mint ők. Mérhetetlen családi gőgjükben
megvetették a Habsburgokat is, nem is törleszkedtek hozzájuk, s ha idővel a Szemerebirtokok szerényebb méretűvé is zsugorodtak, inkább szerényebben éltek, de olyan
függetlenül, amennyire csak ez megvalósítható volt a sokáig gyarmatsorsú hazában. Ez
a sajátos, gőgből származó függetlenség azután legértelmesebb fiaikat érzékennyé tette
még a haladó eszmék iránt is. De ha megtorpantak is a társadalmi haladás útján, mint
nem egy közülük, akkor is igyekeztek a korszerű kultúra oldalára állni. Sok volt
közöttük az igen művelt ember, még asszonyaik körében is természetes volt a
kulturáltság, s nem együk töretlenül segítette a nemzeti haladást. Ilyen volt a nagy hírű
nemzetségnek talán legvonzóbb alakja, Szemere Pál, a költő és kritikus.
1785-ben született Pécelen, ahol a családnak birtoka volt. Apja magas rangú
helytartósági tisztviselő volt, a jogtudomány nemzedékek óta öröklődött a családban.
Szemere Pál is jogásznak indult, és 1808-ban, huszonhárom éves korában ügyvédi
vizsgát is tett. Ezen időre már itt-ott megjelentek első versei, egy vitacikkel kiállt
Kazinczy mellett a debreceniekkel folytatott ún. Árkádia-perben. Ezzel elkötelezte
magát a nyelvújítás oldalán is. Életét már ekkor az irodalom szolgálatának akarta
szentelni. Pestre költözött, alügyészi tisztséget vállalt Pest megyénél, amelyet hosszú
időn át lelkiismeretesen betöltött. A péceli birtok lehetővé tette, hogy ha nem is nagy
lábon, de anyagi gondok nélkül bőséges szabad idejében irodalmi szenvedélyének
élhessen. Méltó feleséget talált rokonában, Szemere Krisztinában, aki művelt volt,
irodalmi érzékenységű, a nagy írónak kijáró tisztelettel bámulta és szerette férjét, maga
is finoman formált, érzelmes verseket írt Képlaki Vilma néven. Harminchat éves
korában halt meg, rövid ideig tartó, de felejthetetlen boldogságot adva férjének.
A Pesten letelepedő fiatal költő hamarosan összebarátkozott Horváth Istvánnal
és Vitkovics Mihállyal, szövetségük alapja a Kazinczy iránti feltétlen tisztelet volt. A
következő évben maga Kazinczy is Pestre látogatott. Kazinczy és Szemere a huszonhat
évnyi korkülönbség ellenére életre szóló barátságot kötött. Kazinczy benne látta a maga
eszméinek legkövetkezetesebb folytatóját. Ugyancsak a Kazinczy mellett állás volt az
indítóoka, hogy nem sokkal utóbb Szemere és a hasonlóképpen nagy képzettségű jogász
Kölcsey Ferenc is barátságra és irodalmi szövetségre lépett.
Szemerében korán megérett egy irodalmi-kritikai folyóirat terve. Egyelőre
segédkezett a meglévő folyóiratoknak, elsősorban a kor lelkes szerkesztőjének, Kultsár
Istvánnak. De hamarosan fellép, mint költő is. Korai zsengéi után, 1810-ben egy
esztétikai elveket és irodalmi-színházi feladatokat fejtegető episztolája, azaz
jambusokban írt verses levele, amelyet a színházpártoló nemes úrhoz, Vida Lászlóhoz
címzett, közelismerést váltott ki a még szűk körű, de nagyon lelkes olvasóközönségben.
Ezután következett három első szonettje, amely a következő évben jelent meg.
Kazinczy irodalmi programjához tartozott a nyugat-európai irodalmi formák
meghonosítása, mindenekelőtt a nálunk mindaddig idegen szonettnek polgárjogot
szerezni a magyar költészetben. A szonett a maga szigorú rímrendszerével, zárt
tizennégy sorával rákényszeríti a költőt a formafegyelemre, a nyelvi tömörségre, a
gondos csiszoltságra. Próba- és példaképpen Kazinczy írt három szonettet, mire
Szemere is írt hármat. Ez a hat kis vers együtt látott napvilágot, és az irodalmi
közvélemény úgy fogadta, mint valami újnak kezdetét a magyar irodalomban. A forma
nagyon is megfelelt Szemere Pálnak, aki szeretett gondosan bíbelődni a szavakkal,
kerülte a bőbeszédűséget, és életben-művészetben eszménye volt az önfegyelem.

Szonettjei a kor költői színvonalának magas átlagát érték el. Később is újra visszavisszatér ehhez a kezdetben oly idegennek tűnő formához, amely igazi polgárjogot a
magyar irodalomban csak a mi századunkban a Nyugat nemzedékénél, majd József
Attilánál szerzett, de Kazinczy és Szemere óta a múlt században is a legtöbb költő
kísérletezett vele. S itt Szemere számít a legfontosabb úttörőnek.
Vitkovics dalköltészete azonban felhívta figyelmét a könnyedebb formájú
verselésre. Kísérletezik a népies formákkal, majd házassága idején a Krisztina iránti
szerelmes érzelmeket már ezekben a romantikát előkészítő versekben fejezte ki. Ezek
jelentek meg verseskötetében, amelynek címe: Dalok azoknak, akik szeretnek. De új
szonettjei is jelennek meg Kultsár folyóiratában.
Ez időben történt, hogy Kazinczyt irodalmi ellenfelei egy Mondolat című
gúnyiratban megtámadták. A támadás a mesterrel együtt az egész nyelvújítást és a
korszerű irodalmi törekvéseket érte. Szemerének jutott az eszébe, hogy a gúnyos
támadásra gúnyosan kell felelni, kifigurázva az irodalmi maradiságot. Ő adta az
ötletet Kölcseynek, ő csinálta a vitakönyv tervezetét, és írt hozzá jó néhány gúnyos,
parodizáló verset. Ezek alapján azután Kazinczy fogalmazta meg a Feleletet a
Mondolatra, amely nevetségessé tette az olvasók körében Kazinczy támadóit.
1818-ban megint valami új indul el vele. Egy úri műkedvelő társaság számára
lefordítja a német Körner magyar történelmi tárgyú drámáját, a Zrínyit. A mű
Shakespeare és Schiller módján rímtelen jambusokban van írva. Szemere a jambusokat
jambusokkal fordította, nemcsak a formahű fordításra adva példát, de a jambikus drámai
verselésre is. Katona Bánk bánját, amely három évvel előbb készült, még sokáig senki
sem ismerte; a kortársak Szemere Zrínyi-fordításából tanulták meg a drámai jambust. S
mire a Bánk bán sok évvel később ismertté vált, a kialakult romantikának természetes
gyakorlata volt ez a forma.
És végre megvalósíthatta a régóta tervezett folyóiratot. Ezt is Kölcseyvel együtt
csinálta. A lap címe Élet és Literatura volt. Itt kezdődik a rendszeres magyar
irodalomkritika. És a legfőbb kritikus maga Szemere Pál volt. Józan, éles szemű bíráló.
Sajátságos szokása, hogy olykor jambikus versekben mondja el elemző véleményét
egyik-másik műről. Azután meghal Kölcsey, Szemere elözvegyül, a lapnak nehézségei
vannak, megszűnik. De néhány évvel később Muzárion címen új folyóiratot indít,
amelyben ő maga úgyszintén főleg kritikákat ír. Elve, hogy a zsenit ugyan lehet bírálni,
de a zseninek nem lehet törvényt szabni - már a kialakult romantikus szemléletre vall.
Ennek ellenére is kezdetben szemben áll Bajza programszerűen romantikus kritikai
gyakorlatával. Később mégis összebékülnek. Ekkorra Szemere már irodalmi
köztekintély, akire úgy néz a fiatal nemzedék, mint az előbbiek képviselőjére. Nagyra
becsüli az irodalmi életben megjelenő Eötvöst, majd már idős fővel felismeri Petőfiben
a lángelmét.
Idővel másodszor is nősült, és másodszor is elözvegyült. Idős korában
visszavonult Pécelre. A forradalom idején már kívülről nézte az életet is, az
irodalmat is. Az egymásra következő nemzedékek azonban eljártak hozzá, és ő
igyekezett hasznos tanácsokat adni nekik. Német szójátékkal mondotta, hogy az ő
jelszava: Leben und beleben, azaz: élni és serkenteni.
A szabadságharc bukása után írt egy szatirikus hangú verses esztétikai
elmélkedést, amelyet azonban a cenzúra megsemmisített. Megpróbálta újraírni, ebből
néhány részletet Egressy Gábor közölt, de az egészet nem ismerjük. Élete vége felé még
elemző tanulmányt írt egy Petőfi-versről, és megírta Fáy András rövid életrajzát. 1861ben, hetvenhat éves korában halt meg.
Az emelkedett szellemű kezdeményezők közé tartozott. És még jó költő is volt.
Tartassék tiszteletben nemes emlékezete.

Kováts Dániel: A Mondolat – Felelet a Mondolatra vita Széphalomról nézve.
(In: Balázs Géza (szerk.): A péceli kiskastélyos világ. IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar
Szemiotikai Társaság, 2016 Budapest. )
(A Felelet a Mondolatra című esszékonferencia bevezető előadása 2015.
szeptember 24-én hangzott el az MNYKNT konferenciatermében, Budapesten, a Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának emlékkonferenciáján.)
Részletek:
Sokáig úgy tanultuk s úgy tanítottuk – kissé leegyszerűsítve a valóságot –, hogy a
magyar nyelvújítási harcot Kazinczy Tövisek és virágok című kis epigrammagyűjteménye
és Vitkovicshoz írt episztolája váltotta ki, a Mondolat és a Felelet a Mondolatra testesítette
meg a legélesebb ütközetet,[1] s Kazinczy Ortológus és neológus nálunk és más
nemzeteknél címmel megjelent tanulmánya jelenti a kiegyezést, a békekötést.
Ennek a képletnek, amely valóban szemléletesen bemutatható, van ténybeli alapja,
s van didaktikai használhatósága. Az újabb kutatások és szintézisek fényében egyre inkább
látjuk azonban az árnyaltabb leírás szükségességét. Két dimenzióban is kitágítandó a séma:
egyrészt az 1811-es és 1819-es határkövek elmozdításával, másrészt a górcső alá helyezett
megnyilatkozások, dokumentumok körének bővítésével. A nyelvújítás problematikája
ugyanis a neológia tágabb keretében vizsgálandó, s a nyomtatott művek mellett a kéziratban
terjesztett állásfoglalások is figyelmet érdemelnek. A Kazinczy-hagyaték kritikai
kiadásának munkálatai új tényeket és vizsgálati szempontokat hoznak felszínre, s biztosak
lehetünk benne, hogy a széphalmi mester életműve és kora a következő években is bőséges
témát ad az irodalomtörténet és a nyelvészet tudósainak.
Mondolat – Antimondolat
Mi itt most e konferencián a kétszáz éve készült Felelet a Mondolatra vitairat
ürügyén egy szűkebb tematika vizsgálatára vállalkozunk, ennek is megvan a maga
esztétikai és morális haszna. Kétségtelen ugyanis, hogy a Mondolatban és az
Antimondolatban nem csupán a nyelv megújításáról eltérő nézeteket valló két tábor
összetűzését kell látnunk, egyéb szemléletbeli, sőt magatartásbeli motívumok is
megnyilatkoznak a szövegekben és a kommentárokban. A két vitairat létrejötte és
visszhangja két évszázad távlatából is tartogat figyelmünkre méltó tanulságokat.
A következőkben Kazinczy Ferenc szemszögéből pillantunk e kérdéskörre, aki nem
mondható szélsőséges újítónak, mégis heves össztűz célkeresztjében érezhette magát. Meg
kell itt jegyeznünk, hogy a Mondolat írói, a veszprémi Somogyi Gedeon és a szótárával
tudta nélkül szerzőtárssá lett debreceni Szentgyörgyi József nem tartoztak a neológusok
ádáz ellenségei közé, ráadásul az utóbbi Kazinczy bizalmas barátjának számított. Akár az
a kérdés is felmerülhet, nem túldimenzionálása-e a helyzetnek, ha két körülhatárolható
tábor összecsapásaként foglalkozunk e vitairatokkal. A túlzó szógyártás vagy a nyelvtani
nőnem bevezetésének kísérlete méltán váltott ki általános elutasítást; a maradiság
kigúnyolására (például Hőgyészi Hőgyész Máté figurájában) viszont reagálhattak volna
úgy is, hogy akinek nem inge, nem veszi magára. A nyelvújítási harc mezején azonban a
csatázók – akarva akaratlan – olyan sebeket ejtettek, amelyek egy időre akadályozták a
vitakérdések tárgyszerű megbeszélését, s amelyek következményeként a személyes
érzékenységek hatják át a röpiratok fogadtatását, visszhangját.
Megkockáztatom azt a feltételezést, hogy ha Kazinczy nem írja meg, vagy nem teszi
közzé a Tövisek és virágokban a Himfy és A lúdhattyú című epigrammáit, ha a Mondolat
kép nélkül jelenik meg, illetve ha a Felelet nem Bohógyiként és nem néhaiként emlegeti a
vitapartnert, akkor minden másképp alakul. Kevesebb lett volna a lárma, s termékenyebb a
nézetek szembesítése. Ezzel csupán a szubjektív tényezők jelentőségére kívánok utalni,
hiszen a „mi lett volna, ha?” meddő kérdésfeltevés. És, persze, azt sem feledhetjük, hogy e

három könyvön kívül voltak egyéb megnyilatkozások, amelyek sértődésre okot adhattak.
(Például az Ó és új Magyar címen kiadott munka,[2] vagy a Kisfaludyról német nyelvű
folyóiratban megjelent recenzió, amelyet Kazinczynak tulajdonítottak.) Kazinczy a
Dayka-kiadás előszavában, valamint Báróczy-életrajzában tárgyszerűbben írt az újítás
témaköréről. Az a tény azonban, hogy jól kitapintható a Mondolat Kazinczy és Berzsenyi
elleni éle, amely őket a szélsőséges újítókkal egy táborba helyezte, nem tett jót a neológus
törekvések higgadt megítélésének. Érthető tehát Kazinczy reakciója a gúnyiratra. 1814
januárjában azt írja egyik barátjának Széphalomról: „Nevetni könnyű. De cáfoltassék meg
tehát amit én Daykának és Báróczinak életekben mondottam. Ők nevetnek, szidnak, az
Idvezítő paripájára ültetnek. Én azt kiáltom végtére is amit Galilei felegyenesedvén a
követés után: Eppur si muove! Nekünk az a bajunk, hogy mi nem akarjuk érteni, hogy a
magyar nyelv egy nyelv, de a poéta, a rétor, a historikus, a teáter, a piac, az iskola s a
templom nyelve nem egy nyelv.”[3] E belső nyelvváltozatok létjogosultságának
hangoztatása mellett kiállt az írók szabadsága mellett, hogy szavakat teremthessenek, ha
ezek által a nyelv szépül, bővül. Álláspontja szerint: „a nyelv dolgában nem a szokás a fő
törvény, hanem a nyelv ideálja, hogy a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és
tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez”.[4] Kazinczy felfogásában a
neológiának az volt a két fő törekvése, hogy az alkotók szabadságát – és, persze,
felelősségét –, valamint ezzel összefüggésben a nyelvi eszközkészlet bővítésének
jogosságát elismertesse.
Hogy élte meg Kazinczy?
Ha végiglapozzuk Kazinczy levelezését, bőségesen találunk adatokat arról, miképp
érintette meg őt a vitairat. Arra a kérdésre, miért őt és Berzsenyit éri a metsző gúny, azzal
a feltételezéssel reflektál, hogy kipellengérezésük mögött Kisfaludy Sándor sértődöttsége
áll.[5] Úgy gondolhatta, hogy a Mondolatban közölt kép ötlete is tőle származhat,[6] miután
Somogyi Gedeon tagadta, hogy a kép közlésével egyetért.[7] Voltak a kortársak között és
vannak mai irodalomtörténészeink körében is olyan vélekedések, hogy nem egyértelmű
a Parnasszusra lovagló férfiúnak Kazinczyval való azonosítása. Kisfaludy Sándor azt
nyilatkozta: „hogy azt [a Mondolatot] K. egészen magára vegye, nem gondoltam, és
sajnálom is hogy az egész fájdalmat ő akarja kimeriteni, holott másokra még többeknek
kellene azokból háramlani.”[8]
[…]
A széphalmi mesterre vonatkoztatást azonban sok részlet alátámasztja. Kazinczy
így adja a maga értelmezését: „Decemb. utolsó napjaiban egy Somogy Vármegyei Úr,
kinek soha sem hallám nevét, postán külde-meg nékem egy Mondolat (oratio) név alatt
akkor nyomtatásban megjelent Pasquillt ellenem. A’ munka előtt egy réz áll, mellyen én
azon a’ paripán lovagolok a’ Dicsőség’ Temploma felé, a’ mellyen egy elrészegült Mythol.
Isten szokott volt paradirozni, ’s ölemben három musicalis szer van: a’ háromszeg, a’ görög
lant, és a’ guitarr (Sonetto’ lantja). – Fejem meg van koszorúzva ’s homlokomon egy lepe
ül. A’ munka egy Ajánló-Levélből áll, a’ Mondolatból, és egy Glossariumból. Az
ajánlólevél czímje ez: ZAFYR CZENCZINEK, tudniillik a’ Kazinczy Ferencz betűji köztt
mind meg van a’ Zafyr szó betűje. Írásaimból öszveszedte a’ szókat, phrásisokat, ’s azokból
ész és minden elérhető czél nélkül egy Centót[9] fűzött. A’ Glossáriumban az én szavaimat
öszvekeverte a’ Barczafalvi, Dugonics, Perecsenyi, Vandza, Folnesics és Pethe szavaival,
’s nevet rajtok. Így nevetni könnyű.”[10]
[…]
A nyilvánosságnak szánt válaszadás helyett tehát csak magánlevelekben
fogalmazza meg reakcióját. Ugyanakkor határozottan kirajzolódik a viták hasznossága. „A
pennahad nagyon idvességes dolog – írja Sárközy Istvánnak 1814 szeptemberében. – Nem
ez hozta e fel a’ német literatúra’ aranykorát?”[16] Épp a Mondolat kapcsán jegyzi meg

csaknem négy évvel később Horváth Ádámnak is: „Hidd-el, barátom, a’ Recensióknak ’s
tollcsatáknak nagy hasznok van”.[17] Úgy vélte azonban, hogy a Mondolat nem éri el azt
a szintet, hogy bevonható legyen egy komoly diskurzusba. Mert mint 1816
novemberében, tehát már a Felelet megjelenése után írja: „Én a Mondolatot
alacsonyságnak néztem, de soha sem kísérte meg az a gondolat, hogy reá csak egy betűt
is feleljek.”[18]
Kölcsey és Szemere, a két ifjú barát
A felelet, az Antimondolat azonban két ifjú barátja, Kölcsey Ferenc és Szemere Pál
tollából mégiscsak megjelent. Érdekes Kölcsey egyik nyilatkozata. Ezt írja Kazinczynak
Szatmárcsekéről 1815. augusztus 28-án: „Én az Antimondolatot óhajtottam volna, hogy
nyomtatatlan maradjon, én az e féléktől azt hiszem, [...] hogy az ily dolgokban legjobb
nemes büszkeséggel hallgatni, s megvallom, hogy még csak nem is gondoltam, hogy az
Antimondolat valaha kinyomtattassék.”[19] Ezek szerint csak magán passzióból ültek össze
barátjával Pécelen, csak szórakozásként fogalmazták a Felelet a Mondolatra szövegeit?
Vagy a kiadás épp úgy független a szerzők szándékától, mint Szentgyörgyi Mondolatának
esetében? Kölcsey idézett megnyilatkozása azt tükrözi, hogy a nyomdai kiadásra
bocsátásban pesti barátaik rábeszélése játszott közre. Hogy voltaképpen elvesztették a
felügyeletet kéziratuk fölött, abból is látszik, hogy nem volt lehetőségük a korrekciókra,
s igen sok sajtóhiba maradt a szövegben, hogy Somogyiról Bohógyira változott feleletük
címzettjének neve a cenzor kifogása miatt,[20] s hogy sokakhoz – így Kazinczyhoz is –
hamarabb eljutott a kinyomtatott vitairat mint szerzőihez.[21]
A Felelet a Mondolatra néhai Bohogyi Gedeon úrnak címmel Pesten 1815-ben
megjelent kis könyv szövegeinek születése tehát Pécelhez és az 1814-es esztendőhöz
kötődik. Itt, a szülői házban telepedett meg Szemere Pál ifjú feleségével, a távoli rokon
Szemere Krisztinával, akit becenevén, Kriskaként emlegetnek. Házasságkötésükre
1814. február 25-én került sor, a lakodalmat 1814. május 15-én tartották. Vitkovits
Mihály, a közös pesti barát ilyen tudósítást küldött az ifjú házasokról Kazinczynak
1814. szeptember 6-án: „Elég az Palinak, hogy Kriska Péczelen nem zúgolódik. –
Költsei Junius olta velek lakik, ’s Palival annyira literatorkodik, hogy Kriska is
úntában verselni kezdett. Költsei és Pali Somogyi Gedeon Uramnak Letzkéket
készitettek; rövid időn olvasni foghatod. Ennyit a Péczeliekrűl.[22]
[…]
Szemere Krisztina mindössze 36 évet élt, s Képlaki Vilma néven valóban verselt.
Kazinczy jól ismerte a Széphalomhoz közeli Lasztócon élő családot, s reá várt később a
szomorú feladat, Kriska halálhírének közlése Szemere Lászlónéval, az édesanyával.
Kazinczy így foglalta össze egyik levelében 1815. augusztus 23-án, még mielőtt a
mű a kezébe került volna, amit az Antimondolat létrejöttéről tudott: „A’ Mondolatra írt nem
tudom mi a’ Szemere Pál és Kölcsey Fer. pajkossága. Én ezt még nem láttam. E’ héten
talán megkapom.
Midőn a’ titulust az Ujságlevelekből megláttam, elszörnyűlködtem reá, mert
Somogyi helyett Bohógyit írni nem elmésség hanem parasztság. Ezt Szemere deprecálja
[helyteleníti] is, az az desavouirozza [cáfolja], ’s declarálja [kinyilvánítja] hogy nem övék.
Azt mondja, hogy nála Péczelen múlatván [...] Kölcsey, őket megszállá a’ pajkosság lelke
és ezt öszve firkálgatták, ’s mutatták Pesten. Ott örültek neki, ’s elvették tőle. Ő ide jött,
Kölcsey Szathmárba, ’s Szemere megírta a sürgetőknek, hogy simítsák-ki a’ mint
legjobbnak látszik, ez a’ bolondság úgy sem kíván nagy gondot. ’S a’ sok szakács aligha el
nem sózta az étket. Minthogy Szemere annyira megkedvelte sok esztendő olta az én
módomat, hogy mind stílje, mind Chirographja [kézírása] sokszor engemet magamat is
megcsal [...] nagyon tartok tőle, hogy az Antimondolat nekem fog tulajdonítatni, holott
annak egy betűje sem enyém, nem az még gondolatja is; ők azt hírem nélkül írták.”[23] Tehát

igyekszik mindjárt elhárítani a vitairat létrehozásában való közreműködés vádját. A vád
lehetőségét Szemere tényként kezeli, amikor azt javasolja Kazinczynak 1815. szeptember
2-án, hogy nyilatkozzék a nyilvánosság előtt kívülállásáról: „Veszprém vármegye a
Dicshalom azaz Veszprémért haragszik. Pápáról dr Zsoldos készül felelni; s készülnek a
debreczeniek is, s mindnyájan Kazinczy ellen. Ily esetben legtanácsosabb lesz, ha uram
Bátyám az újságlevelekben ... egy kinyilatkoztatást fog a publicummal s felelni akarókkal
előre közleni. Meg kell nevezni mind Kölcseyt, mind engemet. Az egésznek plánja az
enyém.”[24] Kazinczy megfogadja a tanácsot, a cenzor azonban kitörültette Kulcsár
lapjából Kazinczy nyilatkozatát, hogy a Feleletben semmi része.[25] Döbrenteit is
megkéri, hogy az Erdélyi Múzeumban tegye közé „Jelentés” című rövid szövegét: „Én a’
Tóth-Vázsonyi Iró’ Mondolatjára felelni soha nem véltem sem szükségesnek, sem
hozzám illőnek; ... az Anti-Mondolatot pedig írásban soha nem láttam, nyomtatásban is
csak tegnap, és így közel két holnappal azután, hogy az mindenfelé olvastatott.”[26]
Kazinczy Rumy Károly Györgynek így nyilatkozik: „Büszke vagyok reá, hogy ily
nyomorúlt ember ellen nem nekem kellett fegyvert ragadnom.”[27]
Szeptember 15-én kapja meg Kazinczy az Antimondolat első példányát, s benyomásait frissiben így rögzíti: „A’ Mondolatra adott feleletet végre én is láttam; tegnap estve
hírt vettem Ujhelyből, hogy egy pakétom érkezett Pestről, ’s azonnal szaladtam ’s
általvettem. Míg haza értem, végig futottam rajta. – Nem csuda ha Somogyi magát agyon
sujtva érzi, és Somogyival együtt az ő czinkosai. Úgy kell nekik. ...” [28] A szöveg
elszórakoztatja, de rögtön észreveszi s sok-sok sajtóhibát, fel is veti ezt Helmeczynek:
„ezen igen igen sokat kaczagtam. De édes barátom, mondd-el csak, ki lehete az a’ szörnyű
Corrector, a’ ki olly ész nélkül járt-el az Antimondolat revisiójában?”[29] Amikor végre –
épp Széphalmon – Szemere Pál is kezébe veheti a művet, már egy javított új kiadásra is
gondolnak. Kazinczy erről így tudósít: „Tegnap dél előtt betoppana nálam Szemere és itt
hált. ... Képzeled melly öröm vala nekem őtet ismét meglátni. Beregben Kölcseivel sokat
dolgoztak. A’ Mondolatot [!] Szemere csak nálam látá nyomtatásban; azon a’ könyvetlen
földön hire nincs. ... A Szemere és Kölcsey szándéka az, hogy a’ már kinyomtatott
Feleletet a’ Mondolatra becsületesebb formában és kisimítva elébe teszik újabb
munkájoknak, és én ezt nagyon javallom.”[30]
A Felelet ötletgazdája Szemere Pál volt, a szövegek nagy részét ő fogalmazta.
Ezt Kazinczynak írt levelei megerősítik: „az egésznek plánja enyém”.[31] Zavarta a
névtelenség is: „Nyughatatlan vagyok látni a munkát, minekutána a czimlap is meg
vagyon változtatva, s a Kölcsey és a magam akaratja ellen: egyikünknek vagy
másikunknak vagy mind a kettőnknek neve nélkül.”[32]
[...]
Hozzá kell azonban tennem, hogy a Mondolat és Felelet a Mondolatra vitának volt
a neológus táborra nézve káros következménye is. Az átélt feszültség nyomot hagyott a
barátságokon, és bizonyos elvek újragondolása került napirendre. Kölcseynek Lasztócról
Széphalomra küldött három levele jelzi a változást. Az Antimondolat egyik szerzője foglal
állást úgy, hogy olyan pontra érkeztünk, amikor nincs már értelme a harcnak, amely csak
zavart okoz. A helyzetet úgy látta: „a’ haladni nem akarók még inkább vagy rettegőkké,
vagy makacsokká lettenek, a’ haladni akarók pedig a’ természetes határokon túl
csapongtanak, ’s a’ jó, jámbor olvasó, vagy néző soha sem tudja mit tegyen, ’s mihez tartsa
magát”.[46] Attól tart, hogy a neologizmus nevetségessé válik, ezért az olvasók, valamint
a szélesebb körű társadalmi hatás érdekében új korszakot kell kezdeni.
Ez az új korszak elveszi ugyan Kazinczytól a vezéri szerepet, de nem hagyja őt
feladatok nélkül. Ő az új irodalmi központtól távol maradva, anyagi szűkössége ellenére
sohasem vált széphalmi remetévé, személyisége haláláig igazodási pontja maradt a magyar
irodalmi életnek.
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Kováts Dániel tanulmánya és Szemere Pál életrajza (lásd mindkettőt
előterjesztésünk 5. pontjában) meggyőzően igazolják Szemere Pál kiemelkedő szerepét a
magyar irodalmi élet XIX. századi felvirágoztatásában. A nyelvújítási mozgalomtól a
magyar irodalomkritika megalapozásáig ívelő életművének jelentősége nyilvánvalóan
túlnő a péceli kereteken, ugyanakkor Ráday Gedeonnal együtt tették Pécelt a XVIII.
század végétől a XIX. század közepéig a magyar irodalmi élet és irodalmi mecenatúra
egyik elismert, jelentős központjává.
A Felelet a Mondolatra a nyelvújítási mozgalom fejlődésének egyik
legjelentősebb eseménye, s megírásában, közzétételében (lásd a mellékelt szakirodalmat)
igen nagy (egyesek szerint döntő) szerepe volt Szemere Pálnak, aki péceli birtokos család
sarjaként Pécelen született és halt meg, s élete nagyobb részét is itt töltötte, a ma
emléktáblával jelölt házában, a Szemere utcában.
A nyelvújítás feltétlen, magukat sokszor túlzásokra ragadtató hívei (Kazinczy
Ferenc tábora, a „neológusok”) és az őket sokszor joggal bíráló veszprémi és debreceni
nyelvészek („ortológusok”) közötti harc akkor éleződött ki, amikor 1813-ban Somogyi
Gedeon (1873-1821) szerkesztésében megjelent a Mondolat, amely az ízléstelen újítókat
támadta, de oly módon, hogy az újító mozgalom vezéralakja, Kazinczy Ferenc is
személyében érezhette magát megtámadva.
Két, akkor még ifjú híve, Kölcsey Ferenc (Pécelen ünnepelhette huszonnegyedik
születésnapját, nagykorúságát) és Szemere Pál (29 éves nem sokkal előbb kötött
házasságot távoli rokonával, Szemere Krisztinával) 1814 nyarán, június 25.-től augusztus
25.-ig a Pécelen együtt töltött két hónap alatt írták meg a viszontválaszt, az
Antimondolatot. A Felelet a Mondolatra, melyet, mivel a cenzúra ellenezte a
„személyeskedést” a néhai Bohógyi Gedeonra átkeresztelt Somogyi Gedeonnak
címeztek, ragyogó szellemességgel védte a nyelvújítást ügyét, s persze mesterüket,
Kazinczyt is. Nem mondhatni persze, hogy eközben ők sem ragadtatták magukat
túlzásokra az ellenfél gúnyolásában, mindenesetre lehetővé tették Kazinczy számára a
vitát lezáró és kiegyenlítő tanulmány – Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél
– megírását, amely a nyelvújítás folyamatát megfelelő mederbe terelte, s ezzel lehetővé
tette nyelvünknek a polgárosodáshoz elengedhetetlenül szükséges modernizációját.
Szemere Pál a következő években a legsikeresebb szóalkotója a mozgalomnak, a
teljesség igénye nélkül soroljuk föl máig használatban lévő szavait: ábránd, dalnok, divat,
ellenőr, eszmény, elnök, erély, gyermeteg, ipar, irodalom, jellem, kedély, modor, máglya,
rajong, regény, szilárd, színész, telep, titkár, ünnepély, viszontlátás, stb.
Nevét nem csak nyelvészként, hanem kritikusként és esztétaként, a fiatal
költőnemzedék, legfőként pedig Petőfi patrónusaként, atyai barátjaként is beírta a magyar
irodalomtudományba. (Petőfi Sándor – Szemere Pálhoz: Sok van, miben büszkélkednem
lehet, / De büszkeségem mindenekfelett, / Hogy mint barátod, úgy állok szívednél, / Bár
korra nézve nagyapám lehetnél. / Tiszteltelek, mint tisztelőd menék / Hozzád. Te szóltál,
hogy ez nem elég, / Engem ne tisztelj, engemet szeress! / Mostan szeretlek és tisztellek
téged: / Mind a kettőre vagy te érdemes. )
Szemere Pál többször átépített szülő- és lakóháza nem elsősorban építészeti
értékei, hanem a hozzá fűződő irodalmi hagyományok alapján kapcsolódik nemzeti
történelmünknek ahhoz a korszakához, amely a függetlenségért folytatott küzdelmet a
szellem fegyvereivel folytatva vezetett a reformkorhoz és szabadságharchoz.
A Rádayak a vallásszabadság védelmezői, a magyar nyelvű irodalom művelői és
pártfogói, a magyar színjátszás mecénásai, s Szemere Pál éppen úgy Kazinczy Ferenccel
szövetkezett nyelvünk és irodalmunk ügyeiben, mint I. Ráday Gedeon. Mélyen

szimbolikus erejű az a tény, hogy a két jó barát, Petőfi és Jókai egyaránt megfordultak
Pécelen, Szemere és IV. Ráday Gedeon jóvoltából. III. Ráday Pál és Széchenyi, Szemere
Pál és Kölcsey kapcsolata teszi még plasztikusabbá a Pécelhez fűződő hagyományok
képét.
Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve tehát kiemelkedő értéke Pest
megyének is, ezért nyomatékosan javasoljuk ennek besorolását a Pest Megyei
Értéktárba az általunk javasolt címmel:
Szemere Pál Pécelhez kötődő életműve, különös tekintettel a Felelet a
Mondolatra című, Kölcsey Ferenccel közösen írt művére, nyelvújító és
irodalompártoló tevékenységére, s életének színterére, a péceli „Szemere Házra.”
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
• Mondolat, Dicshalom, 1813 07075.pdf /07000/07075/07075.pdf - MEK
• RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR. SZERKESZTI HEINRICH GuSZTÁV. 10.
MONDOLAT. DICSHALOM 1813. KIADTA. BALASSA JÓZSEF. — KÉT
HASONMÁSSAL. —.
•

Mondolat ; Felelet a Mondolatra mek.oszk.hu/07000/07075/ .

•

A Mondolat – Felelet a Mondolatra vita Széphalomról nézve
www.mnyknt.hu › e-NyéK › NyéK cikkek

•

Felelet a Mondolatra konferencia - Anyanyelvi Konferencia
www.mnyknt.hu › Hírek

• Balázs Géza (szerk.): A péceli kiskastélyos világ. IKU, Inter Nonprofit Kft.,
Magyar Szemiotikai Társaság, 2016 Budapest.
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:------------III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

Felelet a Mondolatra, a nyelvújítási küzdelem egyik legfontosabb vitairata,
írták Szemere Pál és Kölcsey Ferenc Pécelen, 1814. augusztus 1.-18.-a között.

A „ Szemere Ház”: Pécel, Kossuth tér 2.
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:------------------

Szemere Pál szobrát (Szabó Tamás alkotása) a Városháza melletti Kossuth téren 1989.
március 15.-én avatták. Sírja a Református temetőben van, az obeliszk a 48-as emlékmű
mellett található.

