
 

 

 
 1 



 

 

 

 1 

 

 

                  A mulandó és a múlhatatlan.  

                A történeti megértés esélyeirõl.   

                     Kazinczy-tanulmányok.    

 

                       Tartalomjegyzék 

 

I.Bevezetés. A mulandó és a múlhatatlan 

A történeti megértés esélyeirõl 

 

II. Kritikatörténet 

 

II.1. Kis János és a kortárs kritika 

   1.1. Kánon és kritika 

   1.2. A kritika fogalma. Egy kritikatörténeti(etl en) korszak  

   vázlata 

   1.3. Az ízlés mércéje 

   1.4. Az utánzás normája 

   1.5. Az eredetiség normája 

II.2. A Conversations-Lexikon-i pör és az írásos ha gyomány. 

   2.1. Vitapozíciók, értelmezések  

   2.2. A recepció öröksége 

   2.3. A kultikus olvasat változatai 

   2.4. Érvek és ellenérvek: a szerzõség kérdései 

   2.5. A kánonképzõdés paradoxona 

   2.6. Irodalomtörténetírásunk forrása: a levelezé s 



 

 

 

 2 

dokumentatív          jellege 

 

 

 

III. Filozófia 

 

III.1. A kantiánus bölcseleti tájékozódás lehetõség ei Kazinczy 

és levelezõtársai körében 

   1.1. A bölcs poéta 

   1.2. Igazság-fogalom 

   1.3. Ismeretelmélet 

   1.4. Aesthetica, philosophia, poesis 

   1.5. Vallás, erkölcs, történelem 

 

IV. Irodalomtörténet  

 

IV. 1. Kulturális tapasztalat és várakozási horizon t: Kazinczy 

történetfelfogása 

    1.1. Historia est magistra vitae 

    1.2. Történelem és történeti tapasztalat 

    1.3. Történelmi haladás és kulturális haladás 

    1.4. Irodalomtörténet és kulturális tapasztalt 

II.2. A "retorikai" és a "betû szerinti" olvasat: K azinczy a 

biográfus 

   2.1. A szerzõ és mûve 

   2.2. A biográfia mûfaja és az elbeszélés mintái 

   2.3. A történeti hitelesség problémája 



 

 

 

 3 

   2.4. A portréábrázolás és a hitelesség problémáj a 

   2.5. Kizárások az elbeszélésbõl 

   2.6. A "retorikai" és a "betû szerinti" olvasat 

 

 

V. Befogadástörténet 

 

V.I. Kazinczy önarcképe és Toldy Kazinczy-arcképe ( Toldy Ferenc: 

Kazinczy Ferenc és kora) 

    1.1. "Irodalomtörténetírásunk atyja" - egy meta fora és 

módszertani következményei 

    1.2. Kazinczy szövegváltozatai és Toldy elbeszé lése 

    1.3. Élmény és költészet 

    1.4. A biográfia mûfaja és az organikus mûalkot ás normája 

V.II. Tudomány és/vagy irodalom. A magnetizmus és a z 

irodalomtörténet-írás retorikája Toldy Ferencnél 

 2.1. Tudomány(ok) határai 

 2.2. A magnetizmus és az irodalomtörténet-írás ret orikája 

  

VI. Bibliográfia 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              I.   A mulandó és a múlhatatlan.  

                 A történeti megértés esélyeirõl. 

 

  

"Ha az ember - a kutya éles hallásával megáldott em ber - 

alkalmas pillanatban a földre tapasztaná a fülét, v alami halk, 

alig hallható csörgedezést hallana, olyant,... mint  amikor a 

fövenyóra homokja pereg - valami ilyesmit lehetne h allani, 

valami ilyesmit hall a földre tapasztott fül, miköz ben a 

gondolat lefúr a föld mélyébe, átfúrja a földtani r étegeket 

egészen a mezozoikumig és paleozoikumig, sûrû agyag - és 

homokrétegeken hatol át, mint valami gigászi fa gyö kérzete, le, 

mélyen, iszap és kavicsrétegeken át, kvarc és gipsz rétegeken át, 

elpusztult kagylók és csigák rétegein át ... ember és 

állatcsontvázok rétegein át...; mert itt fekszik va lahol, alig 

néhány száz méter mélyen a Pannón-tenger teteme, am ely még nem 

halt meg egészen, csak le van fojtva,... az állati és emberi 

tetemek, a halott emberek és halott mûveik tetemei alatt, csak 

le van szorítva, mert évezredek óta, lám, még mindi g 
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lélegzik..."   

  

 Némi félelemmel idézem mottóként Danilo Kis: Föven yóra 1 címû 

regényét egy Kazinczy-dolgozat bevezetõ fejezetében , s 

legfõképpen azért, mert tíz év a történeti stúdiumo kból szinte 

mindenre kevés, de arra biztosan elég, hogy az embe r kellõ 

gyanúperrel éljen az irodalmi mûvek allegorikus olv asata iránt. 

Óvakodnék is is elõállni persze egy ilyen elemzésse l, ám Kis 

regénye - mondjuk úgy az élettapasztalat tágabb hor izontján - 

olyasvalamit idéz fel, ami számomra a történeti kut atás 

allegóriájaként értelmezhetõ. Legalább annyira vonz ó benne az 

elsüllyedt világok keresésére indító vágy, mint az biztosnak 

hitt tudás, amellyel - metaforikusan fogalmazva - a z egyes 

földtani, valójában inkább az egyes idõbeli rétegek  feltárhatóak 

és megnevezhetõek. Most leginkább ezirányú érdeklõd ésemet 

próbálom problematizálni, s mivel már Kazinczy sem helyeselte, 

ha a birkózó a futók között indul, jobb ha mindjárt  az elején 

bevallom, hogy a kutatást érintõ, elméletinek csak nagy 

jóindulattal nevezhetõ kérdéseim, szorosan kapcsoló dnak az 

irodalomtörténeti gyakorlathoz. Ezen gyakorlat leír ása pedig nem 

sokban különbözik attól, ahogyan néhány történész s zámol be a 

saját munkájáról. A XVII. századi vallásosságot viz sgáló Michel 

de Certeau így fogalmaz egyik esszéjében: "Munkám s orán azonban 

mégis felmerült a kérdés: mit is fürkészek a történ elem 

szemétkosarában, annyi maradvány, hulladék, zavaros  kézirat 

között? A tudományos kutatás elsõ szakasza a guberá ló 

tevékenységhez hasonlít: szemétkosárból ételmaradék okat vagy 

ruhákat kotor elõ, és a botja végén hintáztatott do lgok alapján 

házakról álmodozik, ahová soha nem léphet be, vacso rákról, 

amiket soha nem ízlelhet meg, bensõséges kapcsolato król, 

amelyeket soha nem ismerhet meg. Kezdõ etnológuskén t a csavargó 

olyan világokat talál ki, ahová soha nem juthat el Amit 

feltámaszt az csupán az álma. A történész eredendõe n hasonlóan 

jár el azokkal a hulladékokkal, amelyeket levéltára kban és 

                     
    1Kis, Danilo: Fövenyóra. (ford. Borbély János) Bp. E urópa, 
1974. 35-36. 
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dokumnetumokból gyûjt. Marad, aki volt. A másikat ( egy múltat) 

csak képzeletén keresztül érheti el. Csupán tanult ember még nem 

történész. Én is így lépkedtem a halottak között, e lveszett 

szavakat lopva tõlük, amelyeket nem értettem. És vé gül nyelvük 

töredékeiben - amelyek, tudtomon kívûl a hiányukat mondták el 

nekem - csak magamat ismételtem." 2 Certeau a késõbbiekben 3 arra 

az - idõben kiterjedt - pillanatra teszi a történés z születését, 

amikor az egyre távolabb kerül attól a világtól ame lyet 

megismerni kívánt, s majd az idõk és helyek különbö zõsége mögött 

meghúzódó azonosság helyett, éppen a kölcsönös külö nbözõség 

tapasztalatával szembesül. Végül a XVII. századi ke resztények 

úgy bukkannak elõ számára, mint valami sziget az óc eánból, 

vadakká lettek, abban az értelemben, ahogy Lévi-Str auss beszél a 

bororókról vagy más népekrõl. Feledjük el most egy idõre, hogy 

itt a történész saját tevékenységét az antropológus  

tevékenységéhez hasonlítja, s erre újabban az 

irodalomtörténetírás részérõl is vannak kísérletek 4, s maradjunk 

annál, hogy a múlt másságának megtapasztalása az er re érzékeny 

történész számára mindig revelatív tapasztalat. Cer teau 

ugyanakkor a történeti kutatás olyan alapirányultsá gát rögzíti, 

amelyet sokan, sokféleképpen elmondtak már. Odo Mar quard 

például 5 a múlt mulandóságáról beszél, s arról, hogy a tört énész 

õs-szituációjával bárki szembesülhet, aki valaha ar ra 

kényszerült, hogy gondozzon egy hagyatékot, mert mi nden halállal 

együtt hal meg a múlt érthetõsége azok számára, aki k életben 

maradtak. A filozófus a történeti társalkodás lénye gét abban 

látja 6, hogy megõrizzük a képzeletbeli beszélgetõpartner "tarka 

                     
    2 Michel de Certeau: Történelem és struktúra. ford. Szekeres 
András, In. A történelem anyaga. Francia történelem filozófia a 
XX. században. Szerk. Takács Ádám, Bp., L'Harmattan  -Atelier, 
2004.  137-138. 
    3Uo., 138-140. 
    4Vö. Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet -
írás.in. Buksz, 1999. 3. 38-47. 
    5Odo Marquard: A kérdés, amelyik úgy szól, vajon hog yan is 
szól a kérdés, melyre válasz a hermeneutika. In. Uõ .: 
Az egyetemes történelem és más mesék. (ford. Mester házi Miklós) 
Bp. Atlantisz, 167. 
    6Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék.  i.m., 
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másfajtaságát", ez az tehát, amit beszélgetés során  óvnunk és 

ápolnunk kell. Saját példáimnál maradva: egészen me gdöbbentõ, s 

a jelenkorból szemlélve nehezen komolyan vehetõ az a szemérem, 

amellyel Kazinczy az önéletrajzi elbeszélések lehet õségét 

jellemzi. Ma már alig érthetõ tépelõdésének morális  tétje és 

felhangja. Ha valaki régi korszakokkal foglalkozik,  lépten-

nyomon találkozik ezzel a "másfajtasággal", s hamar  belátja 

Burckhardt mester nem épp újkeletû maximáját 7 is; mely szerint a 

múlt idegenszerû és elsajátítása bizony munkát igén yel. Talán 

nem is azt a kérdést kellene a korszakok szkander-b ajnokságán az 

egyes képviselõknek tisztázni, hogy kinek mennyit, és honnan is 

számít valami egyáltalán múltnak, vagy még inkább " réginek", 

hanem azt, hogy milyen típusú munkát igényelnek.  É n például 

vizsgálódásaim során egyre távolabbinak érzékeltem (hogy az 

egyszerûség kedvéért Toldy megnevezésénél maradjunk ) a Kazinczy-

kort. Certeau esszéje alapján ezt jó jelnek kellene  tekintenem, 

de érdemes azért elgondolkodni rajta, hogy miért va n ez így. 

Ennek oka részben az eltérõ mentalitásokban 8: ítéleteknek, 

fogalmaknak és bizonyosságoknak bizonytalan együtte sében 

keresendõ, amelyek egészen másként mûködnek az én e setemben, 

mint mondjuk az általam megszólaltatott korszak sze replõinél. Az 

irodalomfogalom és irodalomértés különbségeire éppú gy vonatkozik 

ez. Terry Eagleton egyik megjegyzése szerint 9 valamennyien 

posztromantikusak vagyunk, hiszen az irodalomfogalo m modern 

jelentése csak a  XVIII-XIX. század fordulójának ta lálmánya, 

annak az idõszaknak, amikor az irodalom kategóriája  leszûkül az 

úgynevezett "kreatív", illetve "imaginatív" mûvekre , s  mi már 

ennek a kornak vagyunk a termékei inkább, mintsem t udatos 

örökösei. Csak rossz tapasztalataim vannak az egy m ondatba 

sûríthetõ, két-háromszáz évet átfogó  kis-nagyelbes zélésekrõl, 

                                                                
271. 
    7Burckhardt Jacob: Világtörténelmi elmélkedések. for d. 
Juhász Anikó, in. Ész, élet, egzisztencia. 1994. IV . 33. 
    8A mentalitástörténet fogalmához vö. Duby, Georges: 
Folytonos történelem. (ford. ifj. Benda Kálmán) Bp.  Napvilág 
kiadó, 2000. 88-89. 
    9Eagleton, Terry: A fenomenológiától a pszichoanalíz isig. 
(ford. Szili József) Bp. Helikon, 1996. 22-23. 
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mondhatnám azt is, az irodalomtörténet szerintem ép pen ezek 

ellen irányuló diskurzus, de sokszor nem nélkülözhe tõek, s 

Eagleton mindenképp érzékeltet egy jelentõs váltást . úgy látom, 

hogy ez a váltás magyar irodalomban a XIX. század e lsõ két 

évtizedében zajlik le. Kazinczy pedig még (blumenbe rgi 

értelemben véve) a küszöb innensõ oldalán áll, szám ára még 

sokkal fontosabb volt az irodalmi mû ismétlõ, felid ézõ, mint 

újrastruktúráló jellege, s többek között ez tette s zámára 

befogadhatóvá Kis János költészetét. A Mester valós zínûleg még 

esztétikai élvezetként tudott magtapasztalni valami t, amit mi 

már a legjobb esetben is intellektuális élvezetnek neveznénk. 

 Nem vállalkoznék korszakminõsítõ terminus bevezeté sére, de 

jelenlegi tudásom alapján Kazinczy költészetfelfogá sát, 

esztétikai-poétikai gondolkodását sokkal közelebb é rzem a XVII-

XVIII. századi jelenségekhez (már amennyit ismerek belõlük), 

mint a XIX. századiakhoz. Valószínûleg nem véletlen  azonban, 

hogy éppen a XIX. század felõl indultam erre a felf edezõútra. 

Hagy utaljak itt arra, hogy a régi magyar irodalom és az 

úgynevezett felvilágosodáskori irodalom között jól érzékelhetõ 

egy olyan terep, amely ha nem is teljesen "terra in cognita", de 

amelyen a felvilágosodás kutatói még nem, a régi ma gyar irodalom 

tanulmányozói már nem szívesen munkálkodnak. Ezeken  az arányokon 

az sem változtatott sokat, hogy a korszak jelentõs kutatói 10 

tudatosan próbáltak elszakadni az 1772-es korszakha tártól. 

Valószínû egyébként, hogy nem csak Toldy (és mások)  számlájára 

kell írni a XIX. századhoz csatolt, annak elõzménye ként 

bemutatott XVIII. század utolsó harmadát, merthogy Kazinczy sem 

éppen ártatlan ebben a dologban. Egy felszálló ágba  lépõ kultúra 

narratíváját akkor lehetetett igazán látványosan me grajzolni a 

Tübingai pályamûben, ha kontrasztként jelen volt a mélység, 

                     
    10Csak néhány példát említve: Szauder József: A 
klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a felvilá gosodás 
magyar irodalmában. in.Uõ.: Az estve és Az álom. Bp . 
Szépirodalmi, 1970. 92-122. Mezei Márta: Periodizác ió és 
korszemlélet (1772 értékelésének története). in. Ir odalom és 
felvilágosodás. (szerk. Szauder József és Tarnai An dor) Bp. 
1974. 143-175. Bíró Ferenc: A felvilágosodás korána k magyar 
irodalma. Bp. Balassi 1994. 7-43.  



 

 

 

 9 

vagyis volt honnan felemelkedni. A Mester sokat tet t azért, hogy 

elhatárolja magát a korábbi jelenségektõl, s az "új  kezdetben" a 

 Messiást váró próféta szerepét jelölte ki a maga s zámára. Az 

más kérdés, hogy többek között ezzel a gesztussal s ikerült 

megalapozni az újabb és a régi magyar irodalom 

diszkontinuitását. Régen tudjuk, hogy legalább anny ira 

értelmetlen a "sötét" XVIII. századról beszélni, mi nt a "sötét" 

középkorról, de mintha a teljes XVIII. századot éri ntõ - mégoly 

jelentõs - kutatások, mégiscsak a párhuzamosokra ha sonlítanának, 

amelyekrõl (számomra sajnos csak Karinthy óta) közt udomású, hogy 

 ritkán találkoznak. Érdemes lenne egyébként egysze r 

megvizsgálni, hogy a régi és új korszak elválasztás ában Kazinczy 

által is ismert német irodalomtörténeti elbeszélés- minták 11, 

jártak-e hasonló következményekkel a német irodalom történet-

írásra nézvést. 

 Az utóbbi idõszakban két fontos tanulmány szerzõje  is azzal 

kezdte gondolatmenetét, hogy meghatározta saját kut atási 

területét. Bene Sándor 12 önmagát a "régi magyaros" szakmai 

közösség tagjának tekintette, de beszélt a felvilág osodás és a 

XIX. század kutatóiról is, Takáts József pedig 19. századi 

magyar irodalmi és politikai szövegek mentén határo zta meg saját 

identitását, hozzátéve azt: "Könnyen lehet, hogy  1 6. vagy 20. 

századi szövegek kutatójaként másféle érveket válas ztanék vagy 

éppen másféleképpen érvelnék velük." 13 Nagyon lényegesnek érzem 

ezeket a lokalizációs jegyeket. Sokminden befolyáso lja azt, hogy 

miként gondolkodunk az irodalomról, de ezek közül m indenképpen 

figyelmet érdemelnek, a szûkebb és tágabb szakmai k özösség 

alapnarratívái, önleírása és módszerei. Mindez azt is elõírja, 

hogy mi kerülhet bele az irodalomtörténész szerszám osládájába. 

                     
    11Most csak egyetlen példát említek: Sulzer a 18. szá zad 
közepén Bodmer, Breitinger, Haller és Hagedorn megj elenéséhez 
kapcsolja a barbarizmus végét és a "sötétség vastag ságának" 
megtörését. Vö. Sulzer, Johann Georg: Allgemeine Th eorie der 
Schönen Künste. I-IV. I. 349. 
    12Bene Sándor: Szövegaktus. in. Itk. 2003. 6. 630. 
    13Takáts József: Nyolc érv az elsõdleges kontextus me llett. 
in. Itk. 2001. 317. 
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Az én szerszámosládámból 14 például a Kazinczy-kutatások kapcsán 

egyre fájóbban (de remélem nem örörkre!) hiányzik m inimum a 

latin nyelv és irodalom alapos ismerete. Nem azt ál lítom persze, 

hogy a szakmai közösség komoly megrovásban részesít i azokat, 

akik rendelkeznek ezzel a tudással, sõt, a legjobba k bizony 

rendelkeztek és ma is rendelkeznek vele, de amíg az  iratlan 

szabályok szerint a régi magyar irodalom elmélyült 

tanulmányozása elképzelhetetlen enélkül, addig egy XIX. 

századdal foglalkozó kutató esetében ez már megenge dhetõ. 

Részben arra próbáltam mindezekkel utalni, hogy biz onyos 

"másfajtaságokat" azért nem áll módomban megtapaszt alni, mert 

örökölt narratíváim, történészi módszereim és ehhez  kapcsolódó 

szerszámosládám nem teszik ezt lehetõvé, másokat pe dig talán 

azért tapasztalok meg, mert ugyanezek erre predeszt inálnak. 

Másrészt pedig arra, amit Marquard a múlt múlhatatl anságának 

nevezett, hiszen történeti származásuktól az embere k éppenséggel 

nem szabadulhatnak meg soha 15, s a történészi munka során épp 

ezért nem árt alaposan szembenézi az örökségünkkel.  

 A múltban nem kizárólag önmagát megszemlélni akaró , az 

iránta nyitott és azt megérteni vágyó történeti kut atás egyik 

modern alapszövege Dávidházi Péter Arany-könyve. Dá vidházi a 

kritikus és a kritikatörténész tevékenységét különí tette el 16 

oly módon, hogy míg az elsõ helyesbíteni próbálja e lõdei vagy 

társai értékítéleteit, addig a második jobban teszi , ha 

elsõsorban az õket létrehozó mentalitás megértésére  törekszik.  

                     
    14Szekeres András utal egyik bevezetõ tanulmányában a    
történész szerszámosládájára, Keith Thomas 1966-os 
manifesztumára (The tools and the job) hivatkozva. A láda 
tartalmát  - tágabb összefüggésben - a történész ma gyarázó 
metódusai, a jelenség leírásához használt szótára é s megszokott 
tárgyai teszik ki. Az irodalomtörténész szerszámosl ádájába 
szerintem ezeken kívûl olyan alapkészségek elsajátí tása (például 
a latin nyelvé) is hozzátartozik, amelyek feltétele i egy 
bizonyos módszer alkalmazásának. Vö. Szekeres Andrá s: Pillantás 
a társadalomtudományok szerszámosládájába. in. A tö rténész 
szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás  néhány 
aspektusa. Bp. L'Harmattan - Atelier, 2003. 11. 
    15Marquard, i.m., 165-166. 
    16Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kriti kusi 
öröksége. Bp., Argumnetum, 1994. 47. 
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Ez a megértõ pozíció számomra alapvetõ jelentõségû nemcsak a 

kritikatörténeti, hanem általában a történeti kutat ásban, még 

akkor is, ha gyakorta tapasztalom, hogy mennyire tö rékeny 

természetû. A történeti attitüd például ha kritikai  attitüddel 

találkozik, gyakran gondolkodás nélkül függeszti fe l saját 

elõfeltevéseit, és alkalmaz maga is kritikai olvasa tot. S hogy 

ez nem csak a kortárs jelenségekre igaz, azt ismét a Kazinczy-

szakirodalom példájával próbálom megvilágítani. 

 A kritikatörténei sorozat XIX. század elsõ évtized eit 

feldolgozó kiváló monográfiája, több helyen úgy tûn ik, hogy 

alternatívát kínál Kazinczy esztétikai és kritikai 

gondolkodásához képest, s ezt a másik lehetõséget a  sokáig 

felejtésre ítélt Döbrenetei Gábor jelenti. Csetri L ajos 17 arra 

hívja fel a figyelmet, hogy Döbrentei olyan evoluci onista 

kritikaeszmény jegyében fogalmaz, amely a kazinczyá nus 

kultúrrevolúciós felfogáshoz képeset jelenthetett v olna koránt 

sem érdemtelen alternatívát. Egy nyitott, moderálta bb 

hangvételû, rugalmasabb kritikaeszmény ma valószínû leg sokunk 

számára szimpatikusabb mint Kazinczy elképzelése és  gyakorlata, 

amely majd Bajza személyében talál folytatóra. Való színûleg az 

sem véletlen, hogy  míg a kritikatörténeti sorozat egyik 

hetvenes években megjelenõ darabja címében is Bajza  elhíresült 

jelszavát idézi 18, addig a kilencvenes évek végén Korompay H. 

János 19 inkább Henszlmann Imre személyét emeli ki Bajza 

recenzensi mûködéséhez képest. Azt hiszem csak öröm mel 

üdvözölhetõek ezek a hansúlyeltolódások, s hátterük ben ott 

sejthetõ az az elképzelés is, hogy az említett 

irodalomtörténészek számára azért voltak megragadha tóak ezek az 

válaszutak, mert õk maguk, ahogy munkájukban nyitot tak voltak 

egy másik világ történeti megtapasztalására, éppúgy  nyitottak 

                     
    17Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? Nyelv- és 
irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás kor szakában. 
Bp., Akadémiai, 1990. 253. 
    18Fenyõ István: Az irodalom respublikájáért. 1817-183 0. Bp. 
Akadémiai, 1978. 
    19Korompay H. János: A "jellemzetes" irodalom jegyébe n. Az 
1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása. Bp. Aka démiai - 
Universitas, 1998. 
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voltak egy megértõ, elfogadó, a személyeskedést min imalizálni 

kívánó kritikusi hangvételre. Csakhogy ha nem vigyá zunk - 

szólalna itt meg egy irodalomtörténésznek álcázott Nostredamus - 

ez olyan tudománytörténeti fordulatot hozhat, amely  kiemeli 

ugyan Döbrenteit és Henszlmannt, viszont nem fogja 

felvirágoztatni a Kazinczy és a Bajza-kutatást. Ter mészetesen a 

Kazinczy-kutatás azóta is él is virul, egyrészt mer t nem 

kizárólag ezen múlik, hogy aktuálisan ki, mely mûve k, vagy éppen 

milyen jelenségek lesznek izgalmasabbak a szakma sz ámára. 

Másrészt pedig az irodalomtörténet-írás mûvek és sz erzõk 

tekintetében nem annyira az aktualitások diszciplin ája: ebbõl a 

szempontból inkább jellemezhetnénk - Marquard kifej ezésével élve 

- a múlt múlhatatlanságával. Azt azonban talán nem árt 

megfontolni, hogy milyen nehézségeket támaszt egy p lurális 

értelmezésekre hajló, a megértés jegyében fogant vi zsgálódásra 

nézve egy olyan figura, aki egyik kortársa szerint ha "trónusra 

született volna, Remekje lett volna a despotizmusna k20, s mai 

irodalomtörténeti elemzõje 21 ezt finoman úgy fogalmazza meg, 

hogy "Kazinczy soha nem tartozott a kompromisszumra  hajlók 

táborába". De Mezei Mártának is azt kell megállapít naia róla, 

hogy a Mester mindig töretlenül hitt a maga érdekei ben, 

elgondolásai helyességében, sõt vitathatatlanságába n és kiadói 

munkásságát egy irodalmi eszmény autoriter érvényes ítése 

jellemezte 22. Hász-Fehér Katalin 23 pedig úgy írja le Kazinczy 

kanonizációs törekvéseit, hogy az nem egyszerûen az  újnak a 

legalizálása a régi mellett, hanem sokkal inkább ká non teremtés , 

ami arra irányul, hogy a hagyományhoz, közösségi íz léshez, 

mimézistanhoz, haszonelvûséghez kötött irodalomfelf ogás helyébe 

a saját újfajta szépségeszményét és mûvészetszemlél etét állítsa, 

                     
    20Kisfaludy Sándort idézi: Csetri Lajos, i.m., 202. 
    21Gergye László: Múzsák és gráciák között. Kazinczy F erenc 
és a gráciaköltészet. Bp. Universitas, 1998. 57. 
    22Mezei Márta: A kiadó mandátuma. Kiadói nézetek és 
eljárások Révaitól Kazinczyig. Debrecen, Kossuth eg yetemi kiadó, 
1998. 89. 118. 
    23Hász-Fehér Katalin: Elkülönülõ és közösségi irodalm i 
programok a 19. század elsõ felében. Debrecen, 2000 . Kossuth 
egyetemi kiadó, 83. 
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méghozzá az elõzõnek teljes törlésével. Sorolhatnám  még a 

példákat, s Kazinczy Kisfaludy Sándorhoz képest kés ei 

"rajongójának", Németh Lászlónak a dehonesztáló meg jegyzéseit 

most kegyeleti okokra, és e dolgozat szerzõjének ér zelmeire való 

tekintettel, nem is idéztem. Merthogy ugye nemcsak a 

diktatorikus magatartás irányában megnyilvánuló ell enszenv jár 

komoly veszélyekkel, de az is, ha túlzott szimpátiá val szemlélem 

"hõsöm" tevékenységét. Saját munkám során mindkettõ re akadt 

példa, ebben a kérdésben pedig teljesen egyetértek Kövér 

Györggyel 24: e jelenségeket kezelnünk kell(ene) tudni, s 

ezügyben volna mit tanulnunk akár a pszichoanalitik usoktól is. 

Ez pedig szerintem a történészekre és az irodalomtö rténészekre 

egyaránt igaz.  

 Biztos vagyok benne egyébként, hogy azok akik font osnak 

tartották/tartják a történeti kutatást, valamennyie n 

megküzdöttek/megküzdenek a "sine ira et studio" elv ével, s abban 

is biztos vagyok, hogy lehet viszonylagos gyõzelmet  aratni, ha 

teljeset nem is, sõt abban is, hogy van amikor ninc s erre 

szükség, hanem fel kell vállalni részrehajlásunkat vagy éppen 

ellenszenvünket. Semmi kedvem például megértéssel s zemlélni azt 

a szcénát 25, ahogyan Kazinczy édesanyja megalázza és megkínozz a 

fia (vélt vagy valós?!) szeretõjét, s a Mester ezek  után még 

mindig az anyához való  lojalitást és a megbocsátás  fontosságát 

hansúlyozza. Bizonyára érdekes következtetéseket vo nhatna le 

ebbõl egy társadalomtörténész a korabeli családi ka pcsolatokra 

vonatkozóan, s könnyen el tudom képzelni, hogy egye s esetekben 

az irodalmár számára is hozzájárulhat elsõdleges ko ntextus 26 

rekonstrukciójához, de mint mondtam, semmi kedvem e hhez. Nagy 

Maris történetével egyébként igyekeztem most látván yos példát 

idézni, de úgy vettem észre, hogy a kutatás során s okkal 

alattomosabb módon nyilvánult meg szimpátiám vagy a ntipátiám, 

                     
    24Kövér György: A biográfia nehézségei. in. Aetas, 20 02. 2-
3. 249. 
    25Kazinczy Ferenc: Az én életem. (S.a.r. Szilágyi Fer enc) 
Bp. Magvetõ, 1987. 365-396. 
    26Az elsõdleges kontextus fogalmát Takáts József tanu lmánya 
alapján használom. Takáts József: Nyolc érv az elsõ dleges 
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leginkább olyan apró döntésekben, amelyekbõl - a 

forrásértelmezések inkább reflektálatlan mint refle ktált 

mechanizmusai során - adott esetben naponta akár tö bb százat is 

hozunk. Egészében véve hõsöm iránt táplált szimpáti ám talán túl 

gyakran arrafelé vezetett, hogy logikus érveket, no rmákat és 

európai mintákat sorakoztassak fel a Mester egy-egy  autokrata 

megnyilvánulása mögé, mivel segítségükkel legalább annyira 

megérteni szerettem volna õket, mint amennyire utól ag látom: 

tompítani kivántam az élüket. Antipátiám pedig - s errõl talán 

még nehezebb számot adni - "nem engedte", hogy elvé gezzek 

bizonyos értelmezõ mûveleteket. 

 Mindezek együttesen és külön-külön is  korlátozták  

lehetõségeimet e másik világ megismerésében, de 

legmegdöbbentõbbek azok a pillanatok voltak, amikor  be kellett 

látnom, hogy ez a megismerés nem csak korlátozott, de sokszor 

lehetetlen. A dolgozat elsõ fejezetében arra tettem  kísérletet, 

hogy a személyközi viszonyok zárójelbe tételével, m egpróbáljam 

rekonstruálni azt a kritikusi normarendszert, amely  lehetõvé 

tette Kazinczy számára Kis János költészetének akce ptálását. Rá 

kellett jönnöm azonban, hogy a Kazinczy kritikusi 

értékítéleteinek alapnormáit hordozó intertextuális  háttér, 

esetleg néhány évtized munkájával még hozzáférhetõ lenne, ám a 

szintén alapnormának tekinthetõ, a megértést és az esztétikai 

élvezetet befolyásoló nyelvi normák már egyáltalán nem 

elérhetõek számomra. Pontosabban fogalmazva a normá k talán még 

igen, de az a nyelvállapot már megközelítõen sem, é s így 

fogalmam sem lehet  megértés és az esztétikai tapas ztalat 

folyamatáról. 

 Ígérem felhagyok most már a múlt mulandóságát hans úlyozó 

elégikus töprengésekkel, de meg kell említenem még egy dolgot, 

és ez kedves forrásommal, a Kazinczy-levelezéssel k apcsolatos. A 

bevezetés elején azt mondtam, hogy feledjük el egy idõre, hogy 

Certeau tanulmánya a történész tevékenységét az ant ropológus 

tevékenységével hasonlítja össze. A mostani példám felidézni 

próbálja ezt a hasonlatot. A kulturális antropológi a kiváló 

                                                                
kontextus mellett. in. Itk. 2001. 3-4. 316. 322. 
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szakemberei nagyon hamar lerombolták  - Geertz kife jezésével 

élve - a kaméleonhoz hasonló terepmunkás mítoszát 27, s így 

nemcsak az objektív megfigyelõ ábrándja lett a múlt é, hanem 

azzal is számolniuk kellett, hogy a megfigyeltek na gyon is 

tudomást vesznek arról, hogy figyelik õket. Lévi-St rauss írja 

egy helyütt 28, hogy az antropológus jelenléte miféle hatással 

van a közösségre, és arról is beszámol, hogy melyek  azok a 

dolgok, amelyeket a közösség egyáltalán nem kíván t udatni a 

megfigyelõvel. A Döbrenetei-tanulmány írása során j öttem rá 

arra, hogy megfigyelésem tárgyai: Kazinczy és level ezõtársai 

nagyon hasonló módon viselkednek. Nemcsak tudomásuk  van róla, 

hogy figyelik õket, de az is megeseik, hogy "kiszól nak" az 

általuk elképzelt történésznek. Meg kell mondanom, ez eléggé 

meglepett. Addig sem gondoltam azt, hogy olvasmányo m a 

leghitelesebb, legsemlegesebb írások közé tartozik,  de be 

kellett látnom, hogy ideje felhagyni a voyeur-szere ppel, mert 

azt, hogy egyáltalán mit áll módunkban tanulmányozn i, az is 

befolyásolja, hogy õk  mit akartak nekünk elmondani és mennyit 

engedtek saját világukból hozzáférhetõvé tenni szám unkra. 

 Azért írtam viszonylag hosszan a megértés esélyeit  

befolyásoló kérdésekrõl, mert a szakma (tudtommal i ratlan 

szabályai szerint), számot kell adnom valamiféle pr incípiumról, 

amely garantálja az egyes fejezetek összetartozását . A másik 

világ megértésére irányuló vágy, és egy olyasfajta analízis, 

amely e megértés esélyeit és határait feszegeti, mi nden 

bizonnyal jelen van a  teljes dolgozatban. Ilyen pr incípium 

szerepét tölti be az is,  amit Steinwachs 29 után (nagyon) 

szabadon individuáltörténetnek neveznék: érdeklõdés em 

középpontjában Kazinczy és a Kazinczy-kör áll, ugya nakkor 

(remélem) óvakodtam egységesnek láttatni a korszako t és 

                     
    27 Geertz, Clifford: "A bennszülöttek szemszögébõl" A z 
antropológiai megértés természetérrõl. (ford. Kovác s Éva) in. 
Uõ.: Az értelmezés hatalma. Bp. Századvég, 1994. 20 0. Valamint: 
Lévi-Strauss, Calude: Szomorú trópusok. (ford. Ötvö s Lajos) Bp. 
Európa, 1994. 489-504.  
    28Lévi-Strauss, i.m., 213. 352-353. 
    29Steinwachs, Burkhart: Mit nyújthatnak az (irodalmi)  
korszakfogalmak? (ford. Molnár Péter) in. Helikon, 2000.3. 329. 
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kizárólagosnak tekinteni a fõszereplõhöz és a szere plõkhöz 

kapcsolódó elképzeléseket.   

 A következõ kohéziós erõt, kétségkívûl a már emleg etett 

forrás, a Kazinczy-levelezés jelenti. Hosszú évek ó ta nem 

sikerült elszakadnom tõle, s ha most szûkebben vett  szakmai 

szempontok szerint meg kellene indokolnom hogy miér t, akkor egy 

olyan, koránt sem  újszerû érdeklõdés igényével mag yaráznám, 

amely szerint az irodalomtörténészi munkának nem cs ak különbözõ 

mûvek olvasásából értelmezésébõl kell állnia, hanem  annak a 

világnak a megismerésébõl is, amelyben ezek a mûvek  születtek. 

Lehet, hogy ez sokakat a híres és sokat bírált herd eri passzusra 

emlékeztet majd, amely azt a tanácsot adja a történ eti 

megismerés iránt érdeklõdõnek, hogy "menj el abba a  korba, arra 

az égtájra, abba az egész történelembe, érezd bele magadat 

mindenbe." 30 Én nem egészen errõl beszélek, hiszen annál sokkal  

jobban zavar e képzeletbeli utazás lehetetlensége, de azt 

gondolom, hogy elég távol kerültünk már ettõl a max imától ahhoz, 

bizonyos elemeihez kellõen reflektáltan visszatérhe ssünk. 

 úgy láttam például, hogy az értelmezéshez adott es etben 

kevés nekem a Török-episztola szövege és az is kevé s amit az 

episztola mûfajáról az elméleti munkákból tudhatok.  Sõt Kazinczy 

és mások ilyen mûfajú munkái is kevésnek bizonyulta k, vagyis 

mindaz, ami ahhoz kell, amit Szilasi László belsõ e lemzésnek 31 

nevez. Azt vettem észre ugyanakkor, hogy a mû kortá rs 

fogadtatásának tanulmányozásával rekonstruálhatok e gy olyan 

kontextust, amely ha nem is kizárólagos, fõként nem  "helyesebb" 

értelmezési módját adja a szövegnek, de egy olyan ( mára már 

elfeledett) olvasásmódot tesz lehetõvé, amely számo mra fontosabb 

és izgalmasabb a többinél. Azt is hozzá kell tennem  - s ezzel 

nyilván jogosan kivívom az irodalomtörténészi munka  során az 

esztétikai tapasztalatban és az irodalmi alkotás 

                     
    30Herder, Johann Gottfried: Az emberi mûvelõdés újabb  
történetfilozófiája. In. Uõ.: Éretekezések, levelek . ford., 
Rajnai László, Bp. Gondolat, 1983. 45-46. 
    31Szilasi László:"Nem ma." Az irodalom külügyeitõl va ló 
ideiglenes tartózkodásom okairól. (Válasz Takáts Jó zsefnek) in. 
Itk. 2003. 6. 747. 
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elsõdlegességében hívõk rosszallását - hogy a sorre nd eredetileg 

fordított volt. Nem azért kezdtem el foglalkozni a Török-

episztolával, mert olyan nagyon megragadott a széps ége 

(egyébként is kevés ilyen Kazinczy-vers van!), hane m azért, mert 

annyira izgalmas volt a levelezésben köréje szövõdõ  diskurzus, 

hogy ez késztetett a mû újraolvasására. Ez a diskur zus ráadásul 

a filozófiai, az erkölcsi, a vallási kérdések menté n 

szervezõdött, és vajmi kevés köze volt a szó hagyom ányos 

értelmében vett irodalmisághoz. Arra próbálok itt u talni, hogy a 

másik világ már sokat emlegetett megismeréséhez, sz ámomra nagyon 

sokminden hozzátartozik. "Guberáló" tevékenységem s orán idõnként 

olyan dolgok is hasznosnak bizonyultak, amelyet más ok lehet hogy 

már rég visszadobtak volna az irodalomtörténet képz eletbeli 

szemétkosarába. Ezt megint egy szélsõséges példával  próbálom 

szemléltetni. Amikor Kazinczy biográfiáit olvastam,  akkor az 

egyik szövegrész értelmezésében az is segített, hog y tudtam, 

hogy Kazinczy "magánemberként" hogyan vélekedett a szoptatás 

fontosságáról. Félreértés ne essék, nem azt állítom , hogy az 

irodalom tanulmányozásának errõl kellene szólnia, h anem azt, 

hogy ez is legitim része lehet. 

  Talán mindezekbõl kiderült már, hogy sok szempont ból 

megfelelést találok saját gyakorlatom és azok közöt t a 

módszertani elmélkedések között, amelyek az utóbbi idõszak 

legtöbb vitát kiváltó tanulmányában 32 olvashatóak. Pontosabban 

fogalmazva: lényegesen több ilyen pont van, mint am ennyi nem, és 

ezért egyszerûbb lesz ez utóbbiakra kitérni. Termés zetesen nem a 

tanulmányok elméleti hátteréhez próbálok hozzászóln i, sõt nem is 

a vitához. Azért utalok rá elsõsorban, mert nagy se gítségemre 

volt abban, hogy végiggondoljam a saját praxisomat.  

Megjegyzéseim így néhol bizonyosan és szükségszerûe n át/félre 

értelemezik az eredeti szöveget, hiszen egy módszer tani 

fejtegetést szembesítek most egy másik  történészi gyakorlattal. 

    Mindezek figyelembevételével mondhatnám azt teh át, hogy 

                     
    32Helyesebb persze tanulmány ok ról beszélni. Takáts József: 
Nyolc érv az elsõdleges kontextus mellett. in. Itk.  2001. 3-4. 
316-324. Takáts József: Az irodalomtörtént-írással kapcsolatos 
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munkám az elsõdleges kontextus felvázolására irányu l, de nem 

tudok eltekinteni attól, hogy mégiscsak a jelen néz õpontjából 

tekintve erre a korszakra és kultúrára, mennyiben v an erre 

lehetõségem és mennyiben nem. A jelen nézõpontja az t is 

befolyásolja, hogy mit érzékelek egyáltalán elsõdle ges 

kontextusként. 

 Szeretném én is elkülöníteni a történeti vizsgálód ást a 

kanonikus vizsgálódástól 33, s saját tevékenységemet a 

történetihez sorolni, de nem tudok szabadulni attól  a 

gondolattól, a kettõ között szorosabb a kapcsolat. Az irodalmi 

kánon alakulástörténete (amelyre a kanonikus vizsgá lódásnak 

kellene reflektálni) például nem biztos, hogy hatás sal van 

magára a történeti vizsgálódásra, de annak irányult ságára, 

tárgyválasztására mindenképpen. Befolyásolhatja pél dául azt, 

hogy mely szerzõk lesznek érdemesek egyáltalán akár  a szigorú 

értelemben vett történeti (újra)olvasásra. Nehéz me gmondani, 

hogy Kazinczy önéletrajzi írásai miért voltak eddig  viszonylag 

érdektelenek az irodalomtörténészek számára és miér t érdekesek 

most. Biztos szerepe van ebben az emlékezetkutatás vagy a 

történetelmélet újabb fejleményeinek, de lehet, hog y az 

önéletrajzi elbeszélés jelenlegi reneszánsza sem ér dektelen 

összefüggés.  

 Nem tudom elvágni 34, legfeljebb lefejteni próbálok egy-egy 

cselekedetet a jövõjérõl, eközben alaposan szemügyr e véve a 

szálakat. Ez a tevékenység számomra a történészi mu nka része, 

többnyire egyébként az "elõkészületekhez" tartozik,  és nem pedig 

egy tanulmány megírásának a témája. Prezentista érd eklõdésem 35 

miatt sem kívánok penitenciát venni, ahogyan egésze n más 

összefüggésben Kazinczy sem tette ezt Horatius bizo nyos mûveinek 

olvasásáért. Azt mondhatnám, hogy érdeklõdésem, 

kérdésfelvetéseim prezentisták, válaszaim a lehetõs égeimhez 

                                                                
meggyõzõdéseimrõl. in. Itk. 2003. 729-741. 
    33Takáts József: Az irodalomtörténet-írással kapcsola tos 
meggyõzõdéseimrõl. i.m., 733. 
    34Takáts József: Nyolc érv az elsõdleges kontextus me llett. 
i.m., 318. 
    35Vö. Takáts József: Nyolc érv az elsõdleges kontextu s 
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képest konvencionalisták. Kazinczy Kant-olvasásában  legalább 

annyira érdekelt, hogy saját világunkban hogyan vál ik 

státusszimbólummá egy-egy szerzõi név (akiknek egyé bként 

hasonlóan hosszú utóéletet kívánok mint amilyen a K anté), mint 

az, hogy Kazinczy világában miként történhetett min dez. 

Ugyanakkor ellenállni próbálok a modernné olvasásna k, sõt, némi 

történészi mazochizmussal, akkor vagyok igazán elég edett, ha a 

múlt (éljünk most a megszemélyesítés lehetõségével! ), 

tanulmányozása során sikeresen darabokra szedte esz közeimet, 

szétzilálta kérdéseimet és elõzetes feltevéseimet a melyekkel 

megközelíteni próbáltam.  

 Eddig nagyjából arról beszéltem, hogy melyek azok a 

szempontok, amelyek megteremthetik az egységben olv asás 

lehetõségét. Most azokról ejtenék néhány szót, amel yek nem 

felelnek meg ennek az elvárásnak. A dolgozat négy f õ fejezetre 

tagolódik. Foglalkozik Kazinczy kritikusi mûködésév el, 

filozófiai nézeteivel és az irodalom történetérõl v allott 

elképzeléseivel, és még véletlenül sem monografikus  igénnyel 

teszi mindezt. A fejezetcímek az egyes diszciplinák at és 

"mûfajokat" mai fogalmaink szerint nevezik meg, ám az 

alfejezetek elvégzik az akkori és mai fogalmaink tö rténeti 

szembesítését, illetve ezek lehetséges kapcsolódási  pontjaira is 

utalnak. Az utolsó fejezet Kazinczy fogadtatását tá rgyaló 

tanulmányokat tartalmaz, szorosan kapcsolódva Kazin czynak az 

irodalomtörténetrõl vallott elképzeléseihez, ám a l egutolsó 

írás, már inkább "kivezetésként" olvasható. Annyi k öze van a 

Mesterhez, hogy egyik pontján Kazinczynak és Toldyn ak 

irodalomban bekövetkezett változásokra használt met aforáit 

hasonlítom össze. 

 A történeti kutatás iránti elkötelezettségem állan dó, de 

ezen belül sokféle módszert, nézõpontot alkalmazok.  Az elsõ 

fejezet kritikatörténeti vizsgálódással indít, ám a  második 

alfejezet (a Döbreneti-tanulmány) már onnan próbál 

"továbblépni", ahol  egy szûkebben vett kritikatört énészi 

attitüd megállni kényszerülne, s fõkét a kánonelmél et irányából 

                                                                
mellett. i.m., 320. 
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kap ehhez segítséget. Van olyan alfejezet, amelyben  nagyon 

komolyan veszem a kronológiát (Kant-tanulmány), de olyan is 

akad, ahol egy szövegközpontú vizsgálódás jegyében inkább 

eltekintek tõle (Biográfia-tanulmány). A kultuszkut atás 

eredményeit és módszerét is sokszor használom, de a z utolsó 

fejezetben, bármennyire is magátólértetõdõ lett vol na, inkább 

felhagyok vele, mert úgy gondolom, hogy mást láthat unk meg 

nélküle.  

 Elõdeimhez és a kortárs irodalomtörténeti diskurzu shoz való 

viszonyomat szívesen jellemezném azzal, amelyet Jan  Assmann más 

összefüggésben emlékezésnek és ellenemlékezésnek ne vezett. 

"Köztudott -írja Assmann - Akira Kurosawa A vihar kapujá ban 

(1950) és Alan Resnais Tavaly Marienbadban  (1961) címû filmjei 

hatásosan mutatták be ezt az elvet -, hogy egy és u gyanazon 

esemény a lehetõ legeltérõbb módon raktározódik el az 

individuális emlékezetben. Egy ellenemlék azonban e gy lépéssel 

továbbmegy, mikor kifejezetten ellentmond egy másik  emléknek. 

"Te erre így emlékezel, de én másképp emlékszem, me rt emlékszem 

arra, amit te elfelejtettél." 36 A régi korszakok kutatója meg 

van fosztva attól a lehetõségtõl, hogy lássa az "es eményt", 

csupán emlékek emlékeibõl él. Többnyire szükségképp en mást  lát 

és máshogyan  mint a régebbi vagy a kortárs emlékezõk, és csak 

igen ritkán jobban  Szerettem volna ehhez tartani magam, de néhol 

biztosan  tudom, hogy nem sikerült ellenállnom a bizonyosság  

vágyának 37, ennek összes következményével együtt. 

  Végezetül arra szeretnék utalni, hogy a történeti  

vizsgálódásnak olyasfajta tétje van számomra, amit jobbhíján a 

morális jelzõvel illethetnék. Lehet hogy akadna oly an, aki ezt 

egyfajta kultikus irodalomszemélettel hozná összefü ggésbe, s az 

is könnyen megeshet, hogy igaza lenne.  

 Ahhoz, hogy elmondjam mi is ez a tét, elõször tört éneti 

kutatás egyik axiómájáról kell beszélnem. Arra kérd ésre, hogy 

                     
    36Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi. (ford. Gulyás An drás) 
Bp., Osiris, 2003. 27-28. 
    37vö. Dávidházi Péter: Mi, filológusok, és a bizonyos ság 
vágya. (Pozitivista kötõdéseink egy szakmai vita fé nyében.) in. 
Itk. 2004. 1. 22-26. 
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hajdan nõttek e a fák magasabbra vagy manapság 38, évszázadok óta 

az az adekvát történeti válasz adható (amelyet Kazi nczy persze 

nem fogadott volna el), hogy a fák hajdanán nem vol tak sem 

magasabbak, sem alacsonyabbak, csak éppen mások. Er nst 

Gombrich 39 egyik írásában úgy foglalja össze ezt a tudást, ho gy 

minden egyetemi hallagató már az elsõ éveben tisztá ban van 

azzal, hogy Michelangelo nem jobb Giottonál, csak é ppen más. 

Gombrich egyetért azzal az állítással, amely a hala dás 

fogalmának alkalmazhatóságát kérdõjelezi meg a mûvé szetben, de 

azt is hozzáteszi, hogy ma annál haladóbb  egy mûkritikus, minél 

inkább tagadja, hogy mûvészetben van haladás, s a t ovábbiakban 

arról ír, hogy a gyakorlatban mennyire nehéz megsza badulni ettõl 

a rendezõelvtõl. Én is úgy láttam, hogy unos-untala n emlegettem 

az egyes korszakok egyenlõségét, mitha mi sem lenne  

természetesebb, valójában azonban reflexeimben, ért elmezõi 

mûveleteim "mélyén" szinte mindvégig jelen volt a h aladásként 

felfogott világ. A történeti tapasztalat azt a "keg yelmi 

pillanatot" jelenti számomra, amikor sikerül megsza badulnom 

ettõl az elvtõl.  

 Frank Ankersmit, aki számos szerzõ történeti tapas ztalatra 

vonatkozó megjegyzését elemezte, arra a következtet ésre jutott, 

hogy azt az érzéki vagy az esztétikai tapasztalatho z hasonló 

jelenségként írták le. "A szövegek tanusága szerint " - írja 

Ankersmit - "a történeti tapasztalat hirtelen felvi llantotta, 

hogy milyen is volt a múlt valójában." 40 Én azt hangsúlyoznám 

ebben a tapasztalatban, hogy "tarka" lesz újra ami "színtelen" 

lett, s hirtelen felvillan valami a múlt mulandóság ából, annak a 

valamikori világnak a hihetetlen összetettségébõl é s 

bonyolultságából, amit mi folyamatosan egyszerûsíte ni próbálunk, 

azt a látszatot keltve a magunk számára, hogy egysz erûbb is volt 

                     
    38Fontenelle, Bernard Le Bovier de: Elmélkedés a régi ekrõl 
és a modernekrõl. (ford. Lakatos Mária) in. Uõ.: Be szélgetések a 
világok sokaságáról. Bp. Helikon, 1979. 159. 
    39Gombrich, Ernst: Mûvészet és fejlõdés. (ford. Széph elyi 
György) Bp. Corvina, 1987. 8-10. 
    40Ankersmit, Frank: Nyelv és történeti tapasztalat. ( ford. 
N. Kovács Tímea) in. Narratívák. 4. A történelem po étikája. 
(szerk.vál. Thomka Beáta) Bp. Kijárat, 2000. 169. 
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mint a miénk. 

 Könnyen lehet egyébként, hogy ezek a pillanatok má r nem a a 

múlt és a jelen egyenlõségét sugallják, hanem inkáb b a fenséges 

esztétikai kategóriája mentén írhatóak le, s aki át éli, az 

átadja magát a lenyûgözõ csodálatnak. Nem hiszem, h ogy ez baj 

lenne egyébként egy olyan világban, amely szinte ki zárólag a 

fejlõdésben és a haladásban képes gondolkozni, sõt éppen ezért 

érdemes hangsúlyozni a jelentõségét. A történésznek  pedig 

legfeljebb arra kell ügyelnie, hogy megfogadja Desc artes 

tanácsát: "ha az ember túl sokat utazik, idegenné v álik saját 

hazájában, s ha nagyon is kíváncsi arra, mi történi k az elmúlt 

századokban, akkor rendszerint nagyon tudatlan mara d abban, mi 

történik a jelenben." 41  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       II. Kritikatörténet 

              II.1  Kis János és a kortárs kritika.  

 

"Aztán képtárba vittem el, 

Hol sugárzik a szellem. 

Magam sem tudtam, hogy mi lel, 

Oly nehéz lett a lelkem. 

Ó festõ, festõ ecseted- 

szóltam az Isten áldja!  

                     
    41Descartes, René: Értekezés a módszerrõl. (ford. Sze mere 
Samu, a fordítást átdolgozta Boros Gábor) Matúra.1.  Bp. Ikon, 
1992. 19. 
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Méltó béred csak egy lehet: 

A föld legszebb arája. 

 

A jó úr meg járt ezalatt 

Fogát piszkálva fel-le 

S a pompás istenfiakat katalógusba szedte, 

S még keblem elszorult a sok  

világgal viselõsen, 

neki ez itt hosszú, az ott  

rövid volt, s mért erõsen. 

Egy zugba vettem magam, 

s bensõmet lángok ették. 

Õt körülállták s hangosan 

Mûértõnek nevezték" 

                    Goethe 42 

 

"Végre fellépénk a Belvedereben minden magyarázó né lkül. Bátyám, 

kinél a természet nem fösvényen pótolá ki s minden nemben, amit 

a tanúlás nem adott, vezeté társait, s a márvány sz álából balra 

tért által, az Alföld iskolája felé. Tudták hol áll  Hoogstraten 

zsidója, s nem álla meg, még hozzá nem jutott. De r ám mindjárt 

az elsõ szoba faláról egy dagadt szemhéjú fej tekin te alá, s én 

ettõl nem tudék mozdulni...Most Denner öregéhez viv ének, már 

számlálgaták annak szakállszálait, már csudálgaták a 

harmatcseppeket a Van Huysum virágain s ismét nem v alék a 

csoportban...Nem rossz órában született, ki remekmû vek elsõ 

látásakor úgy ragadtatik meg egy Van-Dycki-fej álta l, hogy sok 

hónapokig mindég szemei elõtt látja azt lebegni, mi nt a 

szerelmes ifjú a megpillantott s egyszerre el is tû nt lányt."  

                                               Kazi nczy Ferenc 43 

 

 

                     
    42Goethe: Mûértõ és mûélvezõ. Rónay György fordítása.  in. 
Goethe: Antik és modern. Bp. Gondolat, 1981. 104-10 5. 
    43Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. in. Kazinczy Fe renc 
mûvei.I. (vál. jegyz. Szauder Mária) Bp. Szépirodal mi, 1979. 
237. 
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1.1. Kánon és kritika  

 "Berzsenyi némelly énekeiben annyira hasonlít Kish ez... hogy 

ha a versek gyûjteményét a B(erzsenyi) kezével nem látnám írva, 

könnyen el fogám hinni, hogy azt senki nem írta más  mint maga 

Kis, 's úgy tartom, hogy te ennél hízelkedõbb, csik landóbb 

complimentet nem vársz." 44 - írja Kazinczy a niklai remetének, 

aki Kis János segítségével nem is olyan régen jelen tkezett 

verseivel nála. Arról, hogy Berzsenyi mennyire talá lhatta 

hízelgõnek a "complimentet" keveset tudunk, maga a levél pedig a 

megtévedt minõségérzék példája lehetne. Mert hogyan  is említhetõ 

egymás mellett Kis János és Berzsenyi költészete? N evük 

legfeljebb annyiban fonódik össze az irodalom törté netében, hogy 

Kisnek a nagy költõ felfedezõjének hálás szerepe ju tott, ezáltal 

a "gondviselés küldöttjének" illetve az irodalom mé rsékelten 

tehetséges, de "fáradhatatlan munkásának" koránt se m 

elhanyagolható szerepköre várt rá az irodalomtörtén eti 

narratívában.  

 A széphalmi mester büszkén hangoztatott "kifinomul t ízlését" 

tehát ezúttal nem igazolta az utókor, és nem ez az egyetlen 

ilyen alkalom. Kazinczy "tiszta ízlet" tekintetében  szerényen 

Berzsenyi fölé helyezei saját munkásságát 45, értékrendjében 

pedig nem tesz különbséget Mozart és Salieri, Morgh en és Dürer 

vagy Van Dyck és Mengs között. Alapos képzõmûvészet i 

iskolázottsága ellenére vagy inkább annak logikus 

következményeként -- mint Bán Imre megjegyzi 46 -- olyan 

mûvészeket magasztalt lelkesen, akiket a modern mûv észettörténet 

sokszor csak a "harmadik sorban" tart számon. Törté netietlen 

lenne mindezt úgy tekinteni, mint a winckelmanniánu s "Kazinczy 

képviselte korízlés gyengéjét", melynek "hûvös ekle kticizmusa, 

platonista eredetû idealizálása méltán rászolgált a z európai 

romantika heves támadására" 47, mint ahogyan történetietlen 

gesztus lenne Bán Imre kiváló tanulmányán számonkér ni, hogy  e 

                     
    44Kazinczy Ferenc levelezése. VI. 167. 
    45 Kaz.Lev. XX. 194. 
    46Bán Imre: Kazinczy Ferenc klasszicizmusának kérdésé hez. 
in. Itk. 1960. 1. 46-47. 
    47vö.uo. 
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"korízlés gyengéje" kizárólag a romantika kitüntete tt nézõpontja 

felõl érzékelhetõ, a  korszakra jellemzõnek tekinte tt "nagy 

mûvészegyéniségek hiánya" pedig - Ranke szavait köl csönözve - 

legalábbis igazságtalanság lenne Isten részérõl. 48   

 Nem lenne szerencsés messzemenõ következtetéseket levonni a 

párhuzamból, de feltûnõ jelenség, hogy Winckelmann,  a 

neoklasszika 49  egyik legjelentõsebb teoretikusa és az õt 

mesterének tekintõ Kazinczy ízlésbeli tévedését has onló 

értetlenséggel kíséri a történeti hagyomány. A bört önévei során 

Winckelmann mûvészettörténetét tanulmányozó Kazincz y, többek 

között épp kedves olvasmányának köszönheti képzõmûv észeti 

ismereteit és elmélyült jártasságát az antik és az újkori 

mûvészetben. Kazinczyról éppúgy elmondható amit Goe the ír 

Winckelmannról: "a rosszat kizárólag a legkitünõbbh öz méri, 

ismeretei oly teljességet, ítéletei oly biztonságot , ízlése oly 

konzisztenciát nyer...hogy csodaszerûen mûveltnek t etszik." 50 Az 

ítélet eme biztonságát mindkettõjük esetében a kort árs alkotók 

megítélésekor vitatja az utókor. 

 Winckelmann Mengs festészetében véli felfedezni a klasszikus 

ókor visszfényét. Az õt mûvészettörténészként messz emenõen 

elismerõ August Wilhelm Schlegel az Athenaeum-töred ékekben 

megjegyzi, hogy "ha a német festészetbõl bármit is 

elhelyezhetünk Raffaelo templomában, Albrecht Dürer  és Holbein 

bizonnyal közelebb kerülnek a szentélyhez, mint a t anult 

Mengs." 51  Mengs festészete tehát elfoglalja helyét a 

mûvészettörténet elõbb említett "harmadik sorában",  ugyanakkor a 

                     
    48 Rankét idézi Hans Robert Jauss: Irodalomtörténet m int az 
irodalomtudomány provokációja, in. uõ.: Recepcióelm élet - 
esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Bp.  Osiris, 
1997. 42. 
    49 A neoklasszika fogalmát Szauder József tanulmánya alapján 
használom. Szauder József: A klasszicizmus kérdései  és a 
klasszicizmus a felvilágososdás magyar irodalmában.  in. uõ.: Az 
estve és Az álom, Bp. Szépirodalmi, 1970. 92-122. 
    50Goethe, Johann Wolfgang: Vázlatok Winckelmann 
bemutatásához. in. uõ.: Antik és modern. Bp. Gondol at, 1981. 
359. 
    51August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel: Athena um 
töredékek. ford. Tandori Dezsõ in. A.W. Schlegel és  F. Schlegel: 
Válogatott esztétikai írások, Bp. Gondolat, 1980. 2 95. 
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"tanult" jelzõ ebben az összefüggésben enyhén pejor atív 

színezetet nyer.  

 Winckelmann Mengs iránt érzett rajongását, ma több nyire a 

baráti kapcsolatának elkötelezett teoretikus megboc sátható 

emberi gyengeségének tulajdonítják. A széphalmi mes ter Kis János 

iránti elfogultáságára többnyire szintén a hosszú b arátság ad 

magyarázatot, s ennek jegyében Kis szinte bármikor készen áll 

arra, hogy megerõsítse a mester egyébként sem kevés  önbizalmát. 

A korszak kiváló monográfusa 52 is szelíd iróniával szemléli ezt 

a barátságot, megjegyezve, hogy Kazinczy alkalmi kö lteményekre 

vonatkozó közismert ellenszenve csak két esetben cs illapodott 

jelentõsen: akkor amikor Kis János (a mester és Tör ök Sophie 

házasságára írott) hümeneionját ünnepli és amikor a  saját, 

Napoleon és Mária Lujza házasságát megéneklõ versér õl beszél. 

Érdemes azonban egy kitérõt tenni arra vonatkozóan,  az elõbbi 

esetben a személyes kapcsolat mellett, mi indokolha tta a mester 

elragadtatottságát. Kazinczy ugyanis nem minden ese tben 

ellenezte az alkalmi verset, sõt - mint Hász-Fehér Katalin 

megjegyzi - õ maga is sûrûn gyakorolja ezt a "mûfaj t", költõi 

kihívást jelent számára a konkrét alkalomhoz, szemé lyhez illõ 

forma és vers megalkotása. 53 Hász-Fehér szerint, amit Kazinczy 

más alkalmi költeményekbõl hiányol -s Csokonai haso nló verseire 

vonatkozó megrovását is ez táplálja - az az adott a lkalom költõi 

eseménnyé  avatása 54. Egyéb érvek is megfogalmazhatóak azonban a 

mester által elfogadható, sõt dícséretesnek tekinte tt alkalmi 

költészet mellett, s ebben az összefüggésben, Kis J ános említett 

munkája gyakran jelenik meg pozitív példaként. Tudj uk, hogy 

Kazinczyt az alkalmi költemények esetében sem elégí tette ki a 

"könnyû és szép folyamatú versificatió" (V.41), s a z is 

elégedetlenséggel tölti el, ha vers helyett megvers elt prózával 

találkozik. (V. 41.) Az elsõ megjegyzésnek Kis vers e is 

"megfelel", hiszen a mû a mester megjegyzése szerin t: "könnyû és 

                     
    52Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? Bp. Akadémi ai, 
1990. 154. 
    53Hász-Fehér Katalin: Elkülönülõ és közösségi irodalm i 
programok a XIX. század elsõ felében. Debrecen, 200 0. 168. 
    54Uo. 94-95. 



 

 

 

 27 

kellemes folyamatú". S valóban, a hümeneion a maga pszeudo-

aszklepiádészi jellegével, elkerüli - legalábbis a szûkebb 

értelemben felfogott - leoninus csapdáját. Mindez a zonban 

elmondható más alkalmi költeményekrõl is, amelyek a  legkevésbé 

sem nyerik el Kazinczy tetszését, másban kell tehát  keresnünk az 

ünneplés okát. A mester recenziója 55 arról beszél, hogy Kis mûve 

nem a személy, hanem a dolog magasztalásává 56 vált. Érthetõvé 

válik ez állítás akkor, ha azt látjuk, hogy a munka  kizárólag a 

cím kontextusában nyeri el személyhez szóló jellegé t; maga a 

szöveg, inkább elrejti a címzett konkretizálására v onatkozó 

lehetõséget 57. Ehhez, az egyedi helyett az  általános felélé 

hajló költõi beszédhez jelent megfelelõ hátteret a Kazinczy 

által érzékelt "sokszínû tudomány": a mitológiával és a görög 

klasszikusokkal való szoros ismeretség. Majd hozzá társul, a 

Kazinczy kritikákban olyan jelentõs nyelvi szempont , a téma 

meltóságfokának megfelelõ nyelvválasztás, az "igaz és kényesen 

válogatott" kifejezések. A mester tetszését ugyancs ak elnyeri a 

"kifogyni nem tudó ubertás" 58, a képekben és gondolatoban gazdag 

kifejezésforma. Végezetül azt is megemlíthetjük, ho gy a Kazinczy 

                     
    55A recenzió szövege olvasható a Kazinczy-levelezésbe n: Kaz. 
Lev. 577-578. 
    56Kazinczy Ferenczy Lajosnak is ezt a verset ajánlja 
tanulmányozásra amennyiben alkalmi költészetre vete medne: "Semmi 
sincs triviálisabb dolog, mint az alaklmatossági ve rs. Nem fog 
az soha senkit interesszálni, henem-ha a Poeta elég gé bölcs, az 
individum magasztalását a' dolog magasztalására csi nálni. Példa 
erre Kis János." Kaz. Lev. IV. 22. 
    57Érdekes azonban, hogy a saját magáról olvasó Kazinc zy  
megpróbálja visszafordítani ezt az általánosítást: a 11. 
versszakban megjelenõ villám-metafora a mester szer int a 
hetedfél esztendei fogságot szimbolizálja. vö. Kaz. lev. V. 53. 
Toldy Kis János kiadása a jegyzetekben megerõsíti e zt az 
olvasatot. in. Kis János poétai munkái. (kiadta D. Schedel 
Ferenc) Pest, 1846. 450. 
    58Az ubertas jelentõségérõl több levelében is említés t tesz: 
"Nem tudja az elbájolt olvasó, mit csudáljon legink ább: a 
philosophus lélek érzéseit e, vagy azt a széles tud ományt, amely 
erõlködés nélkül tolakodik minden srtophában elõ, s  azokat a' 
szép képeket, azt a' kifogyhatatlan ubertast, vagy a' szerencsés 
alkotását a dalnak."-írja Schedius Lajosnak. (IV. 3 6.) Döbrentei 
Gáborhoz szóló levelében a következõképpen fogalmaz :" azt a 
kifogyhatatlan ubertast, melly erõltetés nélkül min dég felséges 
harsogással megyen, mint a királyi Duna." (IV. 70.)  
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által becsült összes alkalmi vers -így ez is - szét feszíti a 

szokványos decantalt gratulatoria  formát: a gratulator, precor, 

vivat hármasságát. 59 

 Ha mindez nem is volt elég meggyõzõ abból a szempo ntból, 

hogy Kazinczy mást is becsülhetett Kis költészetébe n, mint a 

felé tett baráti gesztust, akkor is fel kell tennün k a kérdést: 

Vajon az miként magyarázható, hogy miközben Kölcsey  megírja a 

Csokonai és a Berzsenyi-kötetet vizsgáló nagyhírû r ecenzióit, a 

következõket írja Kisrõl: "Rec. állhatatosan azt hi szi, hogy Kis 

az elsõrendû magyar költõk számokba tartozik, s a l egméltóbban 

érdemli azon közönséges javallást, mellyel fogadtat ott, s éppen 

ezen hit indította Rec. arra, hogy ezen három kötet eket 

vizsgálat alá vegye; mert midõn recensióink igen ke vés számban 

jelennek meg, illõ, hogy csak a nagyobb írók vétess enek ítélet 

alá, mely ifjainknak mustra  és tûkör  gyanánt szolgálhasson." 60  

Bár Kölcsey bírálata "nem csupa complimentekbõl áll ott" 61, a 

Kisre vonatkozó értékelõ megjegyzések elismerõ jell ege a pálya 

késõbbi szakaszában is változatlan 62: Dayka, Virág, Berzsenyi és 

a Kisfaludy-testvérek mellett Kis János is a "nemze t kincse". Az 

újabb kritikusi fiaskó egyetlen mentsége talán ismé t az lehet, 

hogy Kölcsey maga is Kazinczy-tanítvány? 

 Bizonyos, hogy a kritikus értékítéletét sokszor al apvetõen 

meghatározzák a személyközi kapcsolatok. Lehet némi  igazság 

Kisfaludy Sándor szavaiban is, mely szerint Kazincz y a 

kritikáiban azért "vakarja barátait", hogy általuk 

"visszavakartasson" 63, ám a visszatekintõ nézõpontból 

érthetetlennek minõsülõ ízlésítélet mellett gyakran  akkor is 

                     
    59Az köszöntõ vers szokványos formulájára és annak 
elutasítására, egy Vitkovits-levélben találunk péld át. Vitkovits 
Döbrentei egyik munkáját jellemzi úgy, hogy benne l eginkább a 
formabontás és így a "valóságos estheticai ízlés" j elentõs. Kaz. 
Lev. VII. 170-171. 
    60Kölcsey Ferenc: Kis János versei. in. Kölcsey Feren c 
összes mûvei. Bp. Franklin-társulat, 464. 
    61Kölcsey Ferenc: Körner Zrínyijérõl. Uo., 652. 
    62Kölcsey Ferenc: Egyházi beszéd. in. Kölcsey Ferenc összes 
mûvei. I-III. s.a.r. Szauder Józsefné, Szauder Józs ef, Bp. 
Szépirodalmi, 1960. I. 482. 
    63 Kaz. Lev. XIV. 312. 
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megelégszünk a személyes rokon- és ellenszenv érvei vel 64, ha más 

interpretációs lehetõség is kínálkozna.   

 A dolgozat ezen fejezete módszertani szempontból a lapvetõen 

hermeneutikai irányultságú kritikatörténeti vizsgál ódást kínál. 

Elsõként azzal foglalkozom tehát, hogy milyen kriti kusi 

normarendszer tette lehetõvé Kis János költészeténe k elismerõ 

jellemzését Kazinczy és Kölcsey bíráló megjegyzései ben. Az 

esztétikai ítélet és az értékrend látszólagos hason lósága 

ellenére jelentõs különbségek is érzékelhetõek kett õjük 

kritikusi normáiban, amelyek nem függetleníthetõek a kritika 

fogalmának és funkciójának a XIX. század elsõ harma dában 

bekövetkezõ változásától. 

  

1.2. A kritika fogalma. Egy kritikatörténeti(etlen)  korszak 

vázlata.    

  

 Az elmúlt húsz év régi magyar irodalommmal foglalk ozó 

kritikatörténeti (retorikatörténeti, irodalomelméle ti) 

monográfiáinak szemléletmódját vizsgáló Szilasi Lás zló 

nemrégiben arra a következtetésre jutott, miszerint  "erõsen 

kérdéses, hogy a kanonizált követelmények milyen mé rtékben és 

hogyan befolyásolták az irodalmi szövegek létrejött ét - a két 

terület viszonya jóval áttételesebb és szûrtebb a t ükrözõdés 

metaforája által felkínált modellnél." 65 

  Régi - bár aligha megnyugtató sejtés 66 - hogy az irodalom 

elmélete valamint a kritikusi gyakorlat és az iroda lmi gyakorlat 

összefüggései a késõbbi korszakokban, így a XIX. sz ázad 

                     
    64Ebbõl a szempontból mindenképpen kivételt jelentene k Fried 
István tanulmányai. Fried István: Kis János klasszi cizmusához. 
Soproni Szemle, 1974. 345-352. illetve "...törpe nö vény a' 
cédrusos erdõn" Kis János 1814-15-ös verseskötete. in. Klasszika 
és romantika között. (szerk. Kulin Ferenc és Margóc sy István) 
Bp. Szépirodalmi, 1990. 159-171. 
    65Szilasi László: A történeti poétika története. Buks z, 
2001. 3. 261. 
    66 Vö. erre vonatkozóan: Rohonyi Zoltán: Adalékok a k ritika 
élettanához. in. uõ.: "úgy állj meg itt, pusztán" K özelítés a 
XIX. századi irodalmunkhoz. Bp. Balassi, 1996. 134- 166. 
Németh G. Béla: Dávidházi Arany-könyvérõl. Itk. 199 4. 1. 
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fordulóján sem írhatóak le a tükrözõdés metaforájáv al. Mindezt a 

Kazinczy-kutatás két példájával érzékeltetném.  

 Kazinczy kópiálásra és fordításra vonatkozó elméle te 

szempontjából az egyik Kis Jánoshoz írott úgyneveze tt 

programlevele szolgál forrásként. E szerint a kópia , nem más 

mint hibás originális, ezzel szemben a fordításokna k van igazán 

haszna, hiszen "lassan az idegen nyelvek szépségeit  hozza a 

nyelvünkbe." Csetri Lajos joggal állapítja meg, hog y a ciceroi 

kópiálást - ennek winckelmanniánus megfelelõjét - v agyis a 

megasabbrendû minta imitációjával kibontakozó erede tiséget, 

nehéz lenne ezen megnyilatkozásban felfedezni 67.  

  Csetri Lajos nevéhez kapcsolódik ugyanakkor A tan ítvány 

címû 68 Kazinczy-vers kiváló elemzése, amelyben megfigyelh etõ, 

hogy a költõ Kazinczy munkamódszere a legkevésbé se m áll távol a 

winckelmanniánus elvektõl. Vagyis míg Kazinczy prog ramlevelei 

nem tartalmazzák az utánzás ilyen típusú értelmezés ét, addig 

Kazinczy a költõ, éppen ennek a módszernek megfelel õen alakítja 

életmûvét. Egyrészrõl tehát a levelekben és a kriti kákban 

megfogalmazódó elmélet és az alkotói gyakorlat elle ntmondása 

nehezíti Kazinczy kritikusi normarendszerének feltá rását, 

másrészrõl viszont az ellentmodások okát gyakran a ránk maradt 

források típusában kell keresnünk, illetve a kritik a fogalmának 

és funkciójának elõbb említett változásában. 

  Az irodalomkritikának az angolszász "criticism" f ogalmánál 

szûkebb jelentését úgy határozza meg a Világirodalm i Lexikon, 

hogy az nem más, mint az újonnan megjelent irodalmi  mû értékelõ 

vizsgálata, melynek intézményesülése szoros kapcsol atban áll az 

alakuló a nyilvánossággal. A XVII. századi irodalmi  szalonok, 

kávéházak véleményformáló szerepét a XVIII. századb an a 

mûvészetkritikai folyóiratok veszik át.  

 E szûkebb értelmû kritika-fogalom, nem sokban külö nbözik a 

német teoretikus, Lessing álláspontjától. "A recenz ensnek nem 

                     
    67Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? 
Bp. Akadémiai, 1990. 47. 
    68Csetri Lajos: Kazinczy  "A tanítvány"-a. Itk. 1973.  2-3. 
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kell jobban értenie ahhoz amit bírál" címû rövid ír ása 69 szerint 

a mûbírálót az különbözteti meg a jó ízlésû embertõ l, hogy az 

utóbbi ítéletében pusztán a benyomásaira hivatkozik , míg az 

elõbbi benyomásainak okát is képes megnevezni és vi ssza tudja 

vezetni azt a tökéletesség és a szépség alapfogalma ira. Ám attól 

óvva inti Lessing a recenzenst, hogy konkrét javasl atokkal lássa 

el a szerzõt arra vonatkozóan, hogyan is lehetne or vosolni az 

észrevételezett és megindokolt "hibát". 

 Kazinczy kritikusi tevékenysége néhány ponton mind két 

kritika - fogalomnak ellentmond. Folyóiratban megje lent 

bírálatainak száma igen csekély, levelezése viszont  számos 

kritikai megjegyzést tartalmaz, amelyek elemzésekor  nem hagyható 

figyelmen kívûl az adott kommunikációs szituáció 

jellegzetessége.  

 Mivel levelekrõl van szó, nem pedig kritikákról ne m meglepõ, 

hogy a kritikai nyelvhasználat 70 helyett gyakran kultikus 

panelleket  forgalmaznak a levelezõtársak, vagyis olyan 

kijelentéseket részesítenek elõnyben, amelyek nem k ívánnak 

eleget tenni a tapasztalati igazolhatóság igényének , avagy 

Lessing kritikafogalmára vonatkoztatva: az ízlésíté let mellõl 

többnyire hiányzik az indoklás. A kultikus nyelvhas ználat 

megítélése azonban nézõpont és kontextusfüggõ, és i dõközben még 

az is kiderülhet róla, hogy a kortárs, tájékozott o lvasó 

számára, valójában kritikai nyelvhasználatként érte lmezhetõ 71. 

Egyetlen példával érzékeltetve: a "Kisben a Schille r lelke 

lakozik" -kijelentés a levelezés közegében vonatkoz hat  például 

az irodalmi rendszerben betöltött funkcióbeli, vagy  

értékrendbeli, verstani, tematikai és mûfaji analóg iára.    

                     
    69 Lessing, Gotthold Ephraim: A recenzensnek nem kell  jobban 
értenie ahhoz, amit bírál. (Ford. M. Jászka Zsuzsa)  in. uõ.: 
Válogatott esztétikai írásai. Bp. Gondolat, 1982. 3 1-33. 
    70 A kultikus és kritikai nyelvhasználat megkülönbözt etését 
Dávidházi Péter monográfiája nyomán használom. vö. Dávidházi 
Péter: "Isten másodszülöttje" A magyar Shakespeare- kultusz 
természetrjaza. 
Bp. Gondolat, 1989. 5. 
    71  Hasonló módon jár el Gyapay László, a "debrecenyi ség" 
normájával kapcsolatban. vö. Gyapay László: A ' tis ztább 
ízlésnek reguláival. Bp. Universitas, 2001. 141-176 . 
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 Kazinczy esetében ugyanakkor a kritikus nem csupán  mûértõ, 

de egyúttal gyakorló író is, aki bizonyos kritikai normák 

birtokában bírálatot fogalmaz meg valakinek (szeren csés esetben 

valaki másnak) a mûvérõl, de nézõpontja szerint az önmagáról 

bírálatot író szerzõ sem számít extravaganciának. 72 Ami pedig a 

kritikai megjegyzéseket és azok lehetséges orvoslás át illeti, 

nem csupán konkrét instrukciókkal látja el a szerzõ t vagy a 

kiadót (mert mint Mezei Mártától 73 tudjuk: tõle a halott szerzõ 

sem nyugodhat békében!), de a legmélyebben meg lenn e lepve 

Gyulai Pál 1862-es megállapításától, mely szerint " a 

mûköltemények úgy maradnak, ahogy írójuk írta, örök re minden 

hibáikkal együtt." 74 

 Kazinczy kritikusi tevékenységének éppen az tétje,  hogy 

lehetõleg ne maradjanak úgy. Ez nyilvánvaló összefüggést mutat 

perfekcionizmus- hitével, a tökéletes vagy legalább is az azt 

megközelítõ mûalkotás elvi lehetõségével. A XVIII. és a XIX. 

század fordulója ebbõl a szempontból igazi kritikus i aranykor. 

Ne feledjük, hogy még Berzsenyi is sürgetve kéri né met 

recenzensének 1815-ben megjelenõ kritikáját, hogy b íráló 

megjegyzéseit kötetének második kiadásában még hasz nosítani 

tudja 75. Kazinczy pedig olyan szerepet tulajdonított a 

kritikának, amely nem csupán komolyan vette saját í zlésnevelõ 

funkcióját, de abban is hitt, hogy segítségével a m ûalkotás a 

szó materiális értelmében is megváltoztatható. 

 Kölcsey kritikáiban ez inkább már csak halvány rem ény. Kis 

Jánosról írott recenziójában bizonytalankodik: "Egy  ilyen 

nagyszépségû énekben a Rec. megváltoztatná azon sor t is: 

                     
    72 "Vannak olyan esetek, a'melyek megengedik, hogy a dolgozó 
maga recensálja, a'mit dolgozott, s azt cselekedni én is fogom, 
de csak fogom még, s a világ látni fogja, hogy maga sztalás 
végett fogom e, vagy valamely más célból."- írja Ka zinczy 
Döbrentei Gábornak. Kaz. Lev. XIV. 314. 
    73Mezei Márta: A kiadó mandátuma. Kiadói nézetek és 
eljárások Révaitól Kazinczyig. Debrecen, Kossuth, 1 998. 
    74 Gyulait idézi: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. A rany 
János kritikusi öröksége. Bp. Argumentum, 1994. 25.  
    75 Bécsy Ágnes: Magány és közösség. Berzsenyi 1808- a s 
pályafordulatának értelmezéséhez. in. Klasszika és romantika 
között. (szerk. Kulin Ferenc és Margócsy István) Bp . 
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"Ki deríti fel homloka ráncait," 

mert e ráncokat felhõvel vagy valami ilyennel kelle ne 

felcserélni." 

 Az irodalomtörténeti narratívában éppen ezért bizo nytalan az 

 elsõ magyar kritikusnak járó hely. A Kölcsey által  mûvelt 

kritika -típus, ugyanis sokkal közelebb áll ahhoz a  kritika-

fogalomhoz, amely a XVIII-XIX. században alakult ki  és a mai 

napig meghatározza, mit is tekintünk kritikának.   

 

  

1.3.  Az ízlés mércéje. 

 

 Kazinczy kritikái nem csak formai szempontból nem teljesítik 

elvárásainkat. Amikor Kazinczy 1830-ban a Pyrker-pö r során 

utolsó csatáját vívja az Auróra-kör tagjaival, a kö vetkezõket 

írja Bajzának címzett levelében: "Az úr azt óhajtot ta volna, 

hogy én fejtegessem a fordítások teoriáját, s tegye m nehézzé az 

úrnak a feleletet. Ne lelje örömét a küzdésekben, a hol a dolog 

nem kívánja. Kell teória, de ízlés  is kell, mint grammatika 

kell, de kell ízlés is... Maga a teória is az ízlés  

rezultátuma." 76 Ugy gondolom, ez a kritikatörténetírás számára 

nem jelentéktelen pillant. 

   A kritikus -- Lessing modellje szerint -- meg tu dja 

indokolni ízlésítéletét. Bajza éppen ezt: logikus é rveket, 

fordításelméleti teóriát vár Kazinczytól. Azt várja , hogy 

Kazinczy részletesen kifejti majd, mely esetekben l ehet és mely 

esetekben nem lehetséges egy verses formájú mûvet p rózában 

fordítani. A mester erre vonatkozóan remek érveket találhatott 

volna az általa jól ismert Goethe-életrajzban, de õ  nem annyira 

nem tud, mint inkább nem is akar megfelelni ennek a z elvárásnak. 

A vita nem a praktikus Kazinczy alant szárnyaló sze lleme és a 

teoretikus Bajza között alakul ki, hanem kétféle kr itika-

felfogás között. Így valószínûleg az sem véletlen, hogy Kazinczy 

                                                                
Szépirodalmi, 1990. 203. 
    76 in. Tollharcok. Irodalmi és színházi viták 1830-18 47. 
(Vál. bev. Szalai Anna) Bp. Szépirodalmi, 1981. 146 . 
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Aurora-recenzióját Bajza nem tekinti majd kritikána k "...ami ott 

Kazinczy által mondva van, kritikai szempontoknak ú gyis nem 

tekintethetik, hanem legfeljebb csak könyvismerteté snek." 77 -

írja Nemesapáthi Kiss Sámuelnek címzett levelében. 

 A mester kritika-felfogásának értelmezéséhez ismét  arra 

hatásra kell hivatkoznunk, melyet Winckelmann munká inak olvasása 

tett rá. A német teoretikus mûvészetelméletét által ában 

mellékvágánynak tekinti az esztétikatörténet, abban  az 

értelemben legalábbis, hogy Winckelmann nem vesz ré szt a 

tudományág kategóriarendszerének elméleti tisztázás ában. Goethe 

- a kortárs olvasó - rajongással vegyes értetlenség gel beszél a 

"titokzatos írásokról": "A mûvészet és az ókor tanu lmányozásával 

azonban mindenki szeme Winckelmannon csüngött, tevé kenységét az 

egész ország lelkes elismeréssel dícsérte... nem ut oljára 

történt meg életemben, hogy egy-egy jelentõs mûvelt ségbeli 

elõrehaladásomat szibillai írásmûveknek köszönhette m." 78 - írja 

a visszaemlékezéseiben. A XX. század esztétikai- 

mûvészettörténeti elemzéseiben azonban mintha már i nkább csak az 

értetlenséggel találkoznánk 79. Olyan esztétika ez, amely inkább 

a mûvészettörténetben talál méltó folytatást, és am elynek 

hatására Kazinczy a gyakorlati mûvészettudomány fel é fordul. 80 

Más szempontból viszont Winckelmann kitüntett helyé t éppen az 

biztosítja a esztétika történetében, hogy átmenetet  képez a 

normatív esztétikai gondolkodás és az érzékelés, a recepció 

történetiségét megalapozni vágyó esztétikai elmélet ek között. 81  

                     
    77in. Lukácsy Sándor: Mi tilt jobbakká válnotok? Vörö smarty 
és kora. Bp. Balassi, 2003. 50. 
    78Goethe: Életembõl. Költészet és valóság. (ford. Szõ llõsy 
Klára) Bp. Európa, 1982. 293. 
    79Gombrich írja róla, hogy manapság a "régiségbúvár 
erudiciójának és rajongásának keveréke nehezen emés zthetõ." 
Ernst H. Gombrich: Mûvészet és fejlõdés. (ford. Szé phelyi F. 
György) Bp. Corvina, 1987. Wellek pedig arról beszé l, hogy 
számunkra ma már sivárnak tûnik az a klasszikus for ma, amely 
imádatának tárgya volt. René Wellek: A History of m odern 
criticism. 1750-1950. I. New Haven, London, 1986. 1 50. 
    80 Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? Bp. Akadém aiai, 
1990. 116-117. 
    81Bacsó Béla: A megértés mûvészete - a mûvészet megér tése. 
JAK-füzetek, 1989. 13. 
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 Winckelmann esztétikája kritikusi szótár  fejlesztésére 

tökéletesen alkalmatlan. Armand Nivelle a baumgarte ni és a 

winckelmanni esztétika különbségét a szépség-definí ciókon 

keresztül érzékelteti. Míg Baumgarten a szépség ált alános 

meghatározására alapozza esztétikáját, addig Wincke lmann kitart 

amellett, hogy a szépség definiálhatatlan. 82  "Hogy mi a szép, - 

írja - azt könnyû megmondani, de nehéz megtanulni.. . meg kellett 

elégednem azzal hogy a szépség fogalmára negatív mó don 

utaljak." 83 Kazinczy hasonlóképpen vélekedik a kérdésrõl: a 

szépség esetében könnyebb megmondani mi nem az, min t azt, hogy 

mi az. 84 

 Winckelmann elmélete alapjában véve egy képzési módszer , 

amely az ízlésítélet biztonságáért  szavatol, nem pedig az 

ízlésítélet indoklásáért . Az ízlés fogalma pedig nyelvi és 

irodalmi vonatkozásban is központi szerepet tölt be 85 Kazinczy 

esztétikai gondolkodásában. A mester gyakran hangoz tatott 

borászati metaforái 86, a  XVIII. századi esztétikai irodalomhoz 

hasonlóan, az ízlés-fogalom érzék-jellegét erõsítik , ám Kazinczy 

a késõbbiekben a fogalom (winckelmanni úton) taníth ató, 

                                                                
 
    82 Nivelle, Armand: Kunst und Dichtungteorien zwische n 
Aufklarung und Klassik. Berlin, 1960. 67. 
    83 Winckelmann: Megjegyzések a görög mûalkotások 
szemlélésérõl. (ford. Tímár Árpád) in. uõ.: Mûvésze ti írások, 
Bp. Helikon, 1978. 66. Kazinczy Winckelmann-olvasás áról annyit 
bizonyosan tudunk, hogy jól ismerte a Geschichte de r Kunst der 
Altertums címû munkát. Az is bizonyos azonban, hogy  Kazinczynak 
volt némi tudása a kisebb Winckelmann-tanulmányokró l, legalábbis 
errõl tanuskodik az Akadémiai Kéziráttárban fellelh etõ jegyzete 
K.638.II. Winckelmann fent idézett kijelentése egyé bként a 
Geschichte-ben is olvasható:"könnyebb elmondani hog y mi nem az 
,mint azt hogy mi az" IV.k 2. kapitulus 
    84 Kaz.Lev. XIV. 358. 
    85A kéziratos hagyaték egyik kötete az ízlés fogalma kapcsán 
magyar, német, görög és francia nyelvû idézetgyûjte ményt 
tartalmaz. AK. K. 630. 
    86Az Árkádia-per kapcsán a debreceniek nyelvi és irod almi 
ízlését jellemzi a következõképpen:"A Tokaj nectarj át sem az nem 
ízleli, aki bort soha nem ivott, sem az nem aki sli voviczához 
szokott De azért a Tokaji nectár nectár." (Kaz. Lev . IV. 63-64.) 
A Tövisek és virágok egyik epigrammája (Írói éredem ) is az ízlés 
érzéki képesség-jellegét hangsúlyozza:"Íz, szín, tü z vagyon a' 
borban, ha Hegyaljai termés: 
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képzehetõ karakterére helyezi a hangsúlyt 87. A taníthatóság - 

mint Alfred Beaumler utal rá 88 - Wincekelmann esetében a szépség 

példák általi felmutatását jelneti. Ez a törekvés a zonban, a 

született reagálóképesség fejlesztését tûzi ki célu l, és 

érintetlenül hagyja az ízlésítélet indoklásának igé nyét. 

 Ilyen elõzmények mellett egyáltalán nem meglepõ, h ogy 

Kazinczy (szó szoros értelmében vett) epigrammatiku s ítéletei 

mellõl Berzsenyi felháborodottan hiányolja az indok lást 89, ahol 

viszont mégis olvasható valamilyen okfejtés, ott a klasszikus 

iskolás poétikai-retorikai tudás szolgál mérceként.  

 Kazinczy ítéleteinek elragadtatott hangvétele - am elyet ma 

szívesen értelmezünk a kultikus ítélet paradigmája szerint - 

Winckelmann nyelvhasználatának is egyik alapvetõ sa játossága. 

Ezt a nyelvhasználatot  A. W. Schlegel a mûértés és  a valódi 

elragadtatás hangjának összefonódásaként említi 90, Wellek 

kritikatörténete pedig a teljes elragadtatottság, a  lelkesedés 

tónusának nevezi, és szerinte éppen ebben rejlik, a  német 

klasszikában fellelhetõ winckelmanni örökség lényeg e. 91 

 A jó mûbíráló és a jó alkotó Winckelmann szerint u gyanazt az 

utat járja be: az antik minták szüntelen tanulmányo zásával 

                                                                
Íz, csín, tüz vagyon a' versbe', ha mesteri mív." 
    87vö. Tóth Orsolya:"Tokaji és slivovicza" Az Árkádia- pör és 
Kazinczy ízlés-felfogása. in. Szép literatúrai aján dék. 1997. 1-
2. 86-89. 
    88Alfred Baeumler: Az irracionalitás problámája a XVI II. 
századi esztétikában és logikában Az ítélõerõ kritikájá ig. 
(Ford. V. Horváth Károly) Bp. Enciklopédia, 2002. 1 14 
    89 "Mert p.o. mit tanulnánk azon epigrammából, mely H imfy 
verseinek nagyobb részét tûzre ítélé? Megtanultuk-é  abból, 
melyek azon tûzrevalók? s megtanultuk-é, miért odav alók? Ha 
pedig ezeket nem tanultuk, vajon tanultunk é valami t?" Berzsenyi 
Dániel: A kritikáról. in. Berzsenyi Dániel mûvei. -  Kis János 
emlékezései. Bp. Szépirodalmi, 1987. 467. A kritika  és az 
epigramma korabeli kapcsolatáról bõvebben: Hász-Feh ér Katalin: 
Elkülönülõ és közöségi irodalmi programok a XIX. sz ázad elsõ 
felében. Debrecen, 2000. 51.78.  
 
    90 A.W. Schlegel: Elõadások a szépirodalomról és a 
szépmûvészetrõl. (ford. Bende Júlia) in. August Wil helm Schlegel 
és Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások . Bp. 
Gondolat, 1980. 544. 
    91Wellek, René: A History of Modern Criticism: 1750-1 950. I. 
New Haven, London, 1986. 149. 
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elsajátítható egy bizonyos "arányérzék" 92 és az úgynevezett jó 

ízlés, amely után bárki "inkább megteheti mércének saját szemét 

és érzését olyan kijelentés ellenében, mely nem gyõ zi meg." 93 

Kazinczyt hallatlan büszkeséggel tölti el az antik minták 

tanulmányozása révén kifinomult ízlése. Az ízlés-fo galom 

szubjektivizálódása és esztétikai megalapozásának h iánya persze 

Winckelmannt is némi aggodalommal töltötte el, de m unkái 

nélkülöznek ezzel kapcsolatosan minden argumentumot 94.  

 Kazinczy és Winckelmann olyan kritika-típust válas zt, amely 

ellentmond a lessingi modellnek. Walter Rehm szerin t Winckelmann 

a kegyesség, az ima és az imádat felõl közeledik a mûalkotáshoz, 

vallásos elragadtatottság jellemzi mûvészettapaszta latát, s így 

a papi-interpretáló Winckelmann, a hûvös megfontolá s hangján 

megszólaló Lessinggel állítható szembe, a platoniku s-plotinoszi 

hagyományokat folytató Winckelmann ellentéte ariszt otelészi 

hagyományokat folyatató Lessing 95. Winckelmann mûvészetkritikai 

tevékenységét talán A. W. Schlegel szavaival lehetn e leginkább 

jellemezni: "A kritika mûvészetét csak a részletes kifejtés 

bizonyíthatja. De nagyon sok olyan kiváló mûértõ is  volt, aki 

egyre inkább a közvetlen gyakorlatot tartotta szem elõtt; vagyis 

érzékét a legfinomabbá képezte anélkül, hogy azt am it érzékelt 

éppen ilyen potosan ki tudta volna fejezni. Ezek a kritikusok 

fél szavakkal közlik a mondandójukat és kijelentése ik vagy jók 

vagy nem jók, kiválóak vagy rosszak. Mûértésükbõl í gy semmi nem 

                     
    92Winckelmann: Értekezés a mûvészi szépérzék képesség érõl és 
oktatásáról. in. uo. 208. vö Kazinczy levele Kölcse y 
Ferencnek:"... 's csak arra szoktassa Uram öcsém ma gát, hogy 
mindig a Régiség statuájit nézze, tudván hogy az ép pen úgy 
haladja felül az új idõk munkájit, mint a Classicus ok írásai a 
mostaniakat." 
Kaz. Lev. XI. 459. 
 
    93  uo. 234. 
    94Nivelle, 74. 
    95Walter Rehm bevezetõ tanulmányára Markus Kafer 
monográfiája hívta fel a figyelmemet, aki szerint e z az 
ellentétezõ retorika talán túlságosan is erõsen bef olyásolta a 
kutatást. Markus Kafer: Winckelmanns Hermeneutische  Prinzipen, 
Heidelberg, 1986. 
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marad az utókorra." 96  

 Marad-e valami ilyen körülmények között Kazinczy m ûértésébõl 

az utókorra? Vajon érzékelhetett valamit Kazinczy K is János 

"mûvészetében" amely immár érzékelhetetlen a mai ol vasó számára? 

  Fried István Kis Jánosról szóló tanulmánya szerin t a század 

tizes éveiben volt egy olyan terület, amelynek legj obb 

mûvelõjeként Kis Jánost tartották számon a kortársa k. Amit a 

késõbbi superintendens a jénai és göttingai tanulmá nyútjáról 

hazahozott, az Fried szerint nem az antikvitás újsz erû látomása, 

hanem a morális hetilapok által sugallt életeszmény . Egy olyan 

hagyomány, illetve értékrend, amely az egyszerûség,  a 

természetesség, a közhasznúvá teljesedõ élet, az ap ró 

lehetõségek megragadása és a szép látszatok elutasí tása 

jellemzõivel írható körül 97. E hagyomány mellett Kis János 

korabeli népszerûségét talán értelmezhetõvé teszi a z utánzás-

fogalom (Nachahmung) winckelmanniánus változata.   

  

1.4. Az utánzás normája.  

  Aligha szerencsés figyelmen kívûl hagyni a wincke lmanni 

utánzás-fogalom sajátos képzõmûvészeti hátterét 98, hiszen a 

mûvészi utánzás nála a természet utánzásának ellenf ogalmaként 

tételezõdik. A mûvészi utánzás és az ideális befoga dó szerepköre 

viszont nem kizárólag a festészet és a szobrászat 

összefüggésében értelmezhetõ "A saját gondolattal s zemben - írja 

a német esztéta - nem az utánzást, hanem a másolást  állítom 

szembe. Másoláson a szolgai követést értem, az után zásban 

azonban - ha értelemmel teszik - az utánzat mintegy  második 

természetet kap és valami sajátossá válik." A jó mû értelmezõ 

szerinte képes felismerni a mûben a másikat, az utá nzottat, 

annak viszont "átültetett plántának kell lennie, me ly az új 

                     
    96 Schlegel, August Wilhelm: Elõadások a szépirodalom ról és 
a szépmûvészetrõl. (ford. Bende Júlia) in. A. W. és  F. Schlegel: 
Válogatott esztétikai írások. Bp. Gondolat, 1980. 5 44. 
    97 Fried István: "...törpe növény a' cedrusos erdõn" Kis 
János 1814-15-ös verseskötete. in. Klasszika és rom antika 
között. (Szerk. Kulin Ferenc és Margócsy István) Bp . 
Szépirodalmi, 1990. 159-166. 
    98Errõl bõvebben vö. Markus Kafer 106-115. 
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talajon teljesen különbözõnek mutatkozik." 99 Winckelmann 

utánzás-fogalma ezen a ponton hasonlóságot mutat a Sulzer-

lexikon Nachahmung szócikkével. Sulzer 100  a német 

mûvészettörténészhez hasonlóan elválasztja egymástó l a 

majmolást, a szolgai utánzást és a szabad utánzást.  A majmolást 

és a szolgai utánzást az különbözteti meg, hogy az elõbbi cél és 

terv nékül való. A szolgai és a szabad utánzás külö nbségét pedig 

abban látja, hogy ez utóbbi lényege, hogy a szerzõ az idegen 

mûben azt fedezi fel, ami számára fontos, és a sajá t célja 

szerint bánik vele. Az utánzás ezen formáját Sulzer  egyébként 

eredeti munkának tekinti. Ugy tûnik, hogy Wickelman n Nachahmung 

fogalma ezzel az utánzásformával mutat rokonságot, ám a 

mûvészettörténész organikus metaforát használ, Sulz er pedig 

Winckelmannal szemben, nem hangsúlyozza a jelenség 

befogadásesztétikai aspektusát. Éppen ezért úgy gon dolom, hogy a 

Winckelmann-i változat közelebb áll a kazinczyánus felfogáshoz, 

s ez a képesség  és ez a norma megfeleltethetõ a Mester nyelvi  és 

irodalmi értékrendjének . A nyelvújítási harcok zárlataként 

emlegetett híres mûvében a következõképpen érvel: " A szépíró az 

idegen szólással nem csak szorultságból él...hanem azért is, 

hogy az ilyen a tanultabb olvasót kedves emlékeztet éssel lepje 

meg... Azzal dolog, kép, bélyeg jön által, mely a j elentést az 

értelmesebb s az idegen nyelveket értõ olvasóval 

kitaláltatja." 101  Kazinczy éppen ezért, a "nyelvköziség" 

értelemzõ erejében bízva utasítja vissza a sokak ál tal kívánt, 

szómagyarázatokat tartalmazó "Okos-szótár" (XIV.31. ) 

létrehozását. A fordítás is akkor vált ki a Mesterb õl igazi 

elragadtatást, ha nem csak az eredetit, de annak va lamely más 

nyelvû fordítását is sorról sorra felidézi. 102  

  A "kedves emlékeztetés"  nemcsak nyelvi, de szorosabban vett 

                     
    99 Winckelmann: Megjegyzések a mûalkotások szemléleté rõl. 
(ford. Tímár Árpád)  uo. 62. 
    100  Sulzer, Johann Georg: Allgemeine Theorie der Schön en 
Künste.I-IV. Leipzig, 1778. III. 283-284. 
    101Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és má s 
nemzeteknél. in. Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi v iták. (Vál. 
bev. Szalai Anna) Bp. Szépirodalmi, 1987. 554. 
    102  Kaz. Lev. II. 445. 
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irodalmi szempontból is  mûalkotás  egyik legfontos abb 

funkciójának tekinthetõ. Az irodalmi mû befogadása a mester 

számára éppúgy intellektuális kihívás, mint ahogyan  más 

vonatkozásban ugyan, de Winckelmann is hangsúlyozta 103 , hogy a 

jó mûalkotásnak többet kell a gondolkodás számára h agynia, mint 

amennyit a szemnek mutat, s ezt mûvészettörténetébe n a 

gyakorlatban is igazolta. Ennek szellemében a meste r mélységes 

lenézésnek ad hangot az olyan mûvek esetében, amely ek 

"szunyókálás alatt is érthetõk" (XIV. 90.). A Kazin czy által 

"eruditus"- nak titulált olvasó, akit egyben ideáli s olvasónak 

is nevezhetnénk, a tervezett Csokonai síremlék feli ratát 

megpillantva "édes fantáziáiba fog visszaemlékezni"  (IV.362). 

Nem egy példát találhatunk arra is, hogy Kazinczy v alamely 

mûvének része az intertextuális olvasásra utaló fel hívás. Ennek 

erdeményeképpen a Sípos-episztola felolvasásakor le lkesen 

üdvözli az egyik hallgató által felismert horatius- imitációt: 

"És midõn említett soraimat írtam valóban Horátznak  ezen 

tournûrjét követém."(XII.278.)  

Meglehetõsen paradox helyzet, de az emlékeztetõ fun kció olyan 

mértékben része a befogadási folyamatnak, az ideáli s olvasó 

tudatában annyira "szélesre szövött" az intertextuá lis háló, 

hogy akkor is érvényesül, ha a szerzõ 104  éppen a kifejezés 

eredetiségére lenne büszke.    

 Mindez természetesen nem, vagy alig különbözik az imitáció 

módszerének antik hagyományától 105 , melyben a mûvészet 

                     
    103Winckelmann: Gondolatok a görög mûalkotások 
utánzásáról... 57. 
    104Kazinczy és Kölcsey levélváltása az erre vonatkozó példa. 
Kölcsey Bürger és Matthison-utalásokat vél felfedez ni Az Õ képe 
címû Kazinczy szonettben, ám ez láthatóan inkább fo kozza mint 
csökkenti megelégedését: "Az Õ képe háromszorosan k edves 
elõttem. Az elsõ két sor Bürgernek illy forma kezde tû szép 
Sonettjére 's az utolsó kedves sor Matthissonnak ve rseire ragad 
el... S ezen ideák vegyûlvén az egész szépségével, szokatlan 
bájjal hatnak reám.(IX.178.) Kazinczy válasza így h angzik: 
"Sonettem elsõ sora a Bürgerével oly távolról hason lít, hogy 
azon fel nem akadok. Hogy a' gloria nem lopott idea , szobám és a 
kép helye Aprilisban e vagy Martiusban bizonyítja."  (IX. 209.) 
    105  A fogalom történetéhez vö. Bán Imre: Néhány gondol at az 
imitatio elméletérõl, illetve Az imitatio mint a re neszánsz 
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"Bildungsdichtung", a mûveltek azon köréhez szólt, akik a görög-

római kultúra tudáskincsének birtokában voltak. Kaz inczy 

esetében ez a tudáskincs, "pretextus", elsõsorban a  kortárs 

német irodalom illetve a képzõmûvészet ismeretével bõvült. Az 

utánzás-fogalom ilyen típusú értelmezése fellelhetõ  a humanista 

gyakorlatban, amelyben az aemulatio eljárásával dol gozó mûvész 

joggal számít rá, hogy olvasója visszaemlékszik a k lasszikus 

eredetire és méltányolni fogja alakító ügyességét. A 

Winckelmann-olvasás megerõsíthette ezt az imitáció- hagyományt, 

elmélyíthette a görög-római mûvészeti hátterét, mik özben azt 

javasolta, hogy az antik mûalkotásokkal lehetõleg m int "saját 

barátunkkal kell ismerõsnek lenni" 106 . Ezzel egyidejûleg - a 

német példákon keresztül 107  - arról is biztosíthatta a Mestert, 

hogy ez a mûvészet felemelkedésének egyetlen járhat ó útja. 

  A Winckelmann számára is ideálisnak tekinthetõ al kotói 

eljárás és befogadói magatartás példáját Kis János:  Himnusz a 

Bölcsességhez címû mûvének keletkezéstörténete és K azinczy 

közvetlen reagálása példázhatja. Kazinczy érzékeny olvasóként 

azonnal ráismer a mû ihletett voltára, kérésére ped ig barátja a 

válaszlevelében közli a vers keletkezésének körülmé nyeit: "A'mi 

a böltsességre írt versemet illeti, arra Schiller G örög Istenei 

adtak alkalmatosságot. Nagy tûzzel olvasván ezt a m ennyei 

költeményt, kisétáltam Jenából egy Dichtergang neve zetü kies 

sétálóhelyre 's az ott támadott elmélkedés a Schill er által 

okozott enthusiasmussal párosodva szülte a' kérdésb en levõ 

verset." 108   Kazinczy Kis versét ennek ellenére nem Schiller 

átdolgozásnak látja, hanem Kis "eredeti" mûvének, a melyben 

"Schiller lelke" tükrözõdik. Ez az értékrend teszi érthetõvé azt 

a sokszor emlegetett elképzelését, mely szerint lef ordítaná 

németre Kis házassági énekét, hogy a' Külföld lássa , mint halad 

elõre a magyar Génie is, s a Kisé mint mérkõzik öss ze 

                                                                
arisztotelizmus esztétikai kategóriája. in. uõ.: Kö ltõk, eszmék, 
korszakok. Debrecen, Kossuth, 1997. 
    106Winckelmannt idézi Kafer im. 107. 
    107Johann Joachim Winckelmann: Geschichte der Kunst de s 
Altertums. (Hrsg. Wilhelm Senff) Weimar, 1964. 40-4 1. 
    108  Kaz. Lev. IV. 109. 
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Schillerével"; így azonban Schiller némi szerencsév el -- ha a 

halál meg nem fosztotta volna ettõl a lehetõségtõl --  akár 

"saját lelkét is megszemlélhette" volna a Kisében. 109   

  Kazinczy ezen gesztusa akár a winckelmanniánus ut ánzás-

fogalom jegyében értelmezhetõ: Kis költészetében az  utánzat 

mintegy másik természetet kap és valami sajátossá v álik, 

amelyben jól felismerhetõ a választott minta, de mé gsem ugyanaz. 

Kazinczy befogadói tudata számára ugyanakkor lényeg esebb volt a 

mûalkotás felidézõ, ismétlõ, mint annak újrastruktú ráló szerepe. 

Ennek a normának pedig sokkal inkább megfelel Kis m int 

Berzsenyi, akit éppen azért marasztal el Kis Jánosh oz írt 

levelében, mert a Delicta maiorum  "Horatznak ideáj át 

szorosabban követhette, 's alkalmazhatta volna a' 

Magyarokhoz." 110  

 Toldy irodalomtörténete számára viszont már nem a horatiusi 

minta és a Kazinczy által képviselt asszociáló olva sói 

magatartás, hanem az lesz lényeges, hogy a szerzõ " különösen 

magyar azon lángoló hazafiságával, melynek ily erõv el való 

kifejezése esemény volt a hazában. A magyarokhoz  írt elsõ ódája 

("Romlásnak indúlt...") a vészharang hatásával bírt  az 

olvasóra." 111    

 Másfelõl az az "alakító ügyesség", amelyet Kazincz y 

különösen képes méltányolni alapvetõen nyelvi természetû . 

Kazinczy és Kölcsey kritikusi kifogásainak jelentõs  része 

köztudomásúan szintén nyelvi, stilisztikai és ortog ráfiai 

jellegû. Ezek a kifogások ma már nem tartoznak hozz á (legalábbis 

nem ebben az értelemben!) a irodalomkritika fogalmá hoz, ezért 

azon kívûl, hogy felsoroljuk õket, többnyire nem tu lajdonítunk 

nagy jelentõséget nekik. Ha azonban a nyelvi és ort ográfiai 

különbségek birtokában megpróbáljuk elképzelni a ko rabeli 

kritikust mint olvasót , akkor talán visszanyerhetik 

jelentõségüket ezek a kritikusi normák.   

 Bizonyos, hogy ma már nem áll módunkban rekonstruá lni azt a 

                     
    109Kaz. Lev. IV. 479. 578. 
    110  Kaz. Lev. VI. 122. 
    111Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Bp. 
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nyelvállapotot és azt a nyelvi tudatot, amely vélhe tõen jól 

érzékelte a különbözõ nyelvek és irodalmak összjáté kát, így hát 

csupán e kritikusi norma jelentõségére mutatnék rá néhány példán 

keresztül. Az utókor szempontjából Csokonait méltat lanul 

alulértékelõ Kazinczy, a Tübingai pályamûben 112  megjelöli azokat 

a helyeket A reményhez címû versben, amelyeket nyel vi és 

stilisztikai szempontból értelmezhetetlennek talál.  A vers négy 

versszakában egészen pontosan 16 ilyen jelölést tal álunk. Ebben 

az esetben aligha beszélhetünk a befogadás zavartal anságáról, 

legalábbis amennyiben erre a korszakra nézve is érv ényesnek 

tekintjük a megértés és a befogadás folyamatára von atkozó 

bizonyos feltételeket. Például azt a feltételt, ame lyre többek 

közt Calinescu hívja fel a figyelemet, nevezetesen hogy a szöveg 

nyújtson belsõ eszközöket azon nehézségek leküzdésé re, 

amelyekkel szembeállítja az olvasót: a ritkán elõfo rduló szavak 

jelentése kideríthetõ legyen a szövegösszefüggésbõl 113 . De arról 

is beszélhetnénk - s Calinescu ezt Ingardenre hivat kozva teszi - 

hogy ideális esetben, a mû nyelvileg és kulturálisa n is áttetszõ 

az olvasó számára 114 . Több esetben is találkozhatunk azzal, hogy 

mindezek hiánya a kortárs befogadó számára komoly p roblémát 

jelentett. A nyelvi differenciából származó esetleg es 

megértésbeli zavar vagy a befogadás kontinuitását m egszakító 

kritikai reflexió egyik anekdotikus élû példája olv asható egy 

Szemere-levélben: "a debreceniek Kazinczynak egy já tékát akarván 

eljátszani megütköznek az új szavakon, sok tanakodá s után arra 

határozták magukat, hogy az új szókat kitörölve ját szatják el." 

(VII. 4O2.) Nagyváthy János a következõképpen írja le a 

nyelvújítási kifejezésekkel való találkozást: "Ezek ben az 

olvasó, midõn az új szókra bukkanik (ennek semmi ok át vagy 

analógiáját nem tudván) megütközik, megharagszik és  a régi 

mellett megmarad. (XIV.31) Kazinczy számára Berzsen yi tájszavai 

                                                                
1872. 202? 
    112  Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelv rõl. 
Bp. 1916. 165-166. 
    113Calinescu, Matei: Olvasás és újraolvasás. A megérté s 
térbeli és idõbeli modelljei. (ford. Kappanyos Andr ás) in. 
Literatura,1990. 1. 27. 
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érthetetlenek: az általa használt "pirholagos"-kife jezésrõl azt 

írja, hogy számára "nem csak ismeretlen, de képzelh etetlen is" 

(VII. 417.),  s jobb pillanataiban õ is bevallja, h ogy nyelve 

csak azoknak érthetõ, akik azt "érteni belé tanulta k." (XIV. 

371.) A megértés-probléma szélsõséges és karikírozo tt változatát 

persze ma is bárki megtapasztalhatja, mondjuk a Mon dolat 

olvasójaként. 

 Kazinczy barátait "vakaró" másokat pedig kirekeszt õ kritikai 

gesztusában sokszor a kialakítandó közös nyelv lehe tõségét, 

illetve annak hiányát kereshetjük. Nem véletlen teh át, hogy 

Kazinczy és Kölcsey egyaránt Kis szép, tiszta, vilá gos, egyszerû 

és tanult nyelvét dicsérik. 

 Winckelmann irodalmi ízlésérõl keveset tudunk. Goe the 

szerint az "ókor poétái" csupán régi nyelvek és iro dalmak 

dokumentumaiként érdekelték késõbb pedig mint tanúv allomások a 

képzõmûvészetrõl 115 . A "nemes egyszerûség" és "csendes nagyság" 

maximájának irodalmi megfelelõi a "Szókrátész iskol ájából való 

írások". Ne feledjük, hogy Kis János kötetének Kazi nczy tervezte 

címlapján, Szókrátész képe látható a "leples gráciá kkal" 

(jellemzõ, hogy Toldy kiadásának címlapján már egy szerény, 

nádfedeles házikó), s nem csupán Kazinczy, de Kölcs ey és 

Berzsenyi is a "magyar nemzet philosophus poétáját"  tisztelte 

Kisben. A Szókrátész-párhuzam másik lehetséges érte lmezését egy 

Cicero-utalás alapozhatja meg, aki szerint a filozó fiát 

Szókrátész hozza le elsõként az égbõl a földre, s o lyan 

elõírásokat fogalmazott meg, amelyek segítségével m egvalósítható 

a boldog élet. Toldy Ferenc Kazinczy rajongásának m agyarázatát 

az "erkölcsi érzék plátói emelkedettségében" látja,  s szinte a 

winckelmanni maximát idézi a Kazinczynak tulajdonít ott - de 

Toldytól sem idegen - ítélete errõl a költészetrõl:  "nyugalmas 

folyamat, egyszerû nemes nyelv." 116  

 

1.5. Az eredetiség normája  

                                                                
    114uo., 29. 
    115Goethe, uo. 360. 
    116  Toldy Ferenc: Kis János. in. uõ.: Magyar államférf iak és 
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 Ha végigfuttatjuk a szemünket a magyar irodalomtör ténet 

bibliográfiájának Kis Jánosról szóló tételén, akkor  Kölcsey 

kritikájától kezdve, Toldy Ferenc megemlékezésén ke resztül, 

hamarosan eljutunk az  Egy magyar dilettáns arcképéhez  címet 

viselõ dolgozatig.  

   Minden elismerõ megjegyzése mellett Kölcsey az e lsõ 

kritikus, aki hiányolja Kis János versei mellõl a m ûvek 

forrásainak pontos megjelölését. Szalay Lászó bírál ata néhány 

évvel késõbb, már sokkal erõteljesebben ad hangot e z irányú 

óhajának. Kis János a harmincas évek fordulójára 

tiszteletreméltó utánzóvá szelidül, a kortárs kriti ka 

szóhasználatában a legkevésbé sem elismerõen: ebben  rejlik a 

késõbb sokat emlegetett dilettantizmus.   

 Toldy Ferenc Kis-kiadása utólag megpróbálja pótoln i a  

forrásokat, ám ez sem neki, sem pedig másoknak nem sikerült 

egyértelmûen, hiszen a szerzõ a pozitivista filológ ia elvárásai 

szerint "fordítónak kicsit pongyola" 117  rövidít, változtat, 

átértelmez. Ahhoz pedig hogy eredeti szerzõ legyen,  már 

túlságosan fordító; egy mû esetében több lehetséges  forrás is 

felmerül, a források kutatása pedig végtelen regres szusba 

torkollik, hiszen a gyanított "eredeti" sokszor mag a is 

többszörös átdolgozás 118 .  

 Toldy irodalomtörténete azért lényeges állomás Kis  

befogadását illetõen, mert itt "billen helyre" a má ig ismerõs 

kanonikus egyensúly.: "E mívelõ hatást a gondolkodá sra, kedélyre 

ízlésre is, Kis János gyakorolja, bár eredetiségre. .. nézve 

Csokonai megett elmaradt. Kevésbé teremtõ, mint rec eptív 

természete õt korán utánzásra szoktatta, költõi han gulata a 

tolakodó reminiszcenciáktól oly sûrûen lepetett meg , hogy 

gyakran tudtán kívûl fordított..." 

 Toldy értelmezésében az lehet meglepõ, hogy számár a Kis 

                                                                
írók. II. 1868. 225. 
    117  Gálos Rezsõ: Kis János forrásaihoz. Ephk. 1912. 82 7. 
    118Gálos Rezsõ: Kis János és Eschenburg. Ephk. 1914. 4 01-
402. 
uõ.: Kis János és a német költészet. Ephk. 1911. 44 9-460. 
Fest Sándor: Kis János forrásaihoz. Ephk. 1917. 180 -181. 
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János nem egyszerûen utánzó, hanem egy költõi iskol a jellegzetes 

és a maga nemében legkiemelkedõbb képviselõje: "Ekl ekticizmusa, 

- írja az irodalomtörténész -  mellyel az új és óko r klasszikus 

költõitõl kölcsönözgetett, s a legkülönfélébb formá kat szabadon 

utánképezte...Kis nemcsak pregnáns kifejezése az új  iskola ezen 

elsõ stádiumának, hanem annak egyik legnemesebb ere dménye 

is." 119   Kis János kortárs befogadása azt a kritikatörténe ti 

váltást példázza, amely során az eredetiség normája  nagyobb 

jelentõségre tesz szert mint a mûalkotás alluzív je llege, 

emlékeztetõ funkciója. Toldy irodalomtörténete még érzékelhette, 

bár idejét múltnak látta Kis költészetének sajátos jellegét. Ha 

az eredetiségre vonatkozó kazinczyánus normákat ves szük 

szemügyre, akkor a levelezésében megfogalmazódó exp licit 

poétikájából az utánzás és eredetiség viszonyában h at változatot 

különíthetünk el. Az egyes változatok között gyakor iak az 

átfedések, s az persze aligha vígasztalhatja a vizs gálódót, hogy 

ez más irodalmak esetében 120  is hasonlóan alakul. Kazinczy 

elgondolásának alapos elemzése és szembesítése az í rói-költõi 

gyakorlatával, újabb tanulmány tárgya lehetne, de t alán ebben a 

formában is segítségünkre lehet annak feltárásában,  hogy a 

mester miként vélekedhetett Kis eredetiségérõl. Els õként a 

plágium 121  fogalmát tisztázhatjuk, amelyet Kazinczy 

képzõmûvészeti példával érzékeltet, megjegyezve hog y "irtóztató 

dolog valamely gondolatot változtatás nélkül majmol ni." Ám a 

"lopdosás" (V. 442.) lehetõsége irodalmi analógiák kapcsán is 

felmerül, s minden esetben felháborodás tárgya. Val ószínûleg ez 

                     
    119Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 
Bp. Szépirodalmi, 1987. 163. 
    120Fried István a hasonló közép-európai jelenségekre h ívja 
fel a figyelmet. Fried István: Irodalomteremt(õd)és  és/vagy 
(mû)fordítás. In. Literatura, 1997. 289-290. Joseph  Loewenstein 
a XVIII. századi Milton körül kibontakozó polémiáka t vizsgálva 
jut arra a következtetésre, hogy ezek során sem sik erül 
megnyugtatóan tisztázni az invenció, a hatás, az im itáció, a 
plágium és a fordítás fogalmát. Joseph Loewenstein:  The Author's 
Due. Printing and the Prehistory of Copyright. Chic ago-London, 
240-247. 
    121Nem térek ki most az Iliászi-pör elemzésére, ahol a  
plagizálás ténye majd egy fordításra  vonatkozik, s ahol Kölcsey 
vélhetõen egy fordítási elvre is vonatkoztatta a co pyright-ot. 
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az a fogalom, amely  bizonyos alkalmakkor, a korább an emlegetett 

Sulzer-lexikon "majmolás"- kategóriájával eshet egy be. 

 Az második lehetõség a fordításokat  jelenti. Kazinczy 

fordítói tevékenységét az utóbbi idõszakban több ki váló 

tanulmány tárgyalta 122 . Fried István hívta fel rá a figyelmet 123 , 

hogy a korabeli fordítás célja (Kazinczy fordítói 

elképzeléseiben különösen!) nem más, mint az anyany elvi irodalom 

hiányos rendszerének kiteljesítése. Éppen ezért nem  egyszerûen 

helyettesíti az originált, hanem kiszorítani látszi k azt: 

eredetinek olvasható. Kis János fordításainak elemz ésével, Fried 

István arra a következtetésre jutott 124 , hogy a szerzõ gyakran 

volt "hûtlen" az eredetihez, ám ennek magyarázatát a tudatos 

adaptációban kereshetjük; saját gondolataival, érzé seivel, 

helyzetének ábrázolásával töltötte meg az idegenbõl  származó 

alkotást.  

 Harmadik lépésként az imitáció elsõ változta, mint   

"iskolai" gyakorlat  különíthetõ el. Ebben az értelemben, az 

utánzás elõkészítõ funkcióval bír az önálló irodalm i alkotás 

létrehozásához. Kazinczy ezt a stílus képzésére szo lgáló 

gyakorlást - az általa használt formában -Benjamin 

Franklintól 125  leste el, aki "egy szép szakaszt valamely kedvelt 

íróból elolvas" majd jegyzést tesz belõle, s másnap , amikor már 

nem emlékszik a "kifejezésre" újradolgozza, végül 

összehasonlítja az "originállal". De amig Franklin 126  a 

Spectator egy-egy darabját, addig Kazinczy Báróczy munkáit 

szemeli ki erre a feladatra. A mester errõl beszámo ló levele az 

aemulatio eljárásának megfogalmazásával zárul: "Egy éberánt 

classicus Íróknak az a sorsok, hogy tisztelgõik egy mással 

vetekedve próbálhassák rajtok erejeket." (V.311.)  

                     
    122Fried István: Irodalomteremt(õd)és és/vagy (mû)ford ítás. 
in. Literatura, 1997.3. Gyapay László: "A' tisztább  ízlésnek 
regulájival" Kölcsey kritikusi pályakezdése. Bp. Un iversitas, 
2001. 192-221.  
    123Fried István uo. 288. 
    124Fried István: Kis János klasszicizmusához. Soproni 
Szemle, 1974. 347-351. 
    125Kaz. Lev. V.331.  
    126Benjamin Franklin: Számadása életérõl. (ford. Barto s 
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 A költõi szárnypróbálgatásoktól immár elválaszthat ó második 

imitáció-típus, a "stílus"  és a "mód"  imitációja , s ennek 

Kazinczy már nagyobb önállóságot tulajdonít. Nem mi ndenki 

vélekedik így errõl: Berzsenyivel való levelezésébe n például 

vita tárgya lesz. A mester számára nem vétek, sõt é rdem, hogy 

Kézy "a' Homérusi képekkel, s' Virgiliusi s' Claudi ánusi szókkal 

és phrazisokkal olly szépen tud élni." (VIII. 19.) A mester 

egyik Döbrenteihez szóló levelében hasonlóképpen el ismerõen szól 

az Ossziáni énekrõl, amely elsõ pillantásra "csupa lopdosásnak" 

tûnik, ám késõbb úgy érzékeli, hogy csak a tónus  és a mód 

hasonló.   

 Ötödik lehetõségként, az egészében eredeti nek tekinthetõ 

alkotás sem zárja ki az imitáció 127  lehetõségét, s a klasszikus 

reminiszcenciákat szinte megköveteli. A mester ezt elkülöníti a 

plágiumtól és fordítástól, s az eredetiség mércéje - úgy tûnik - 

a gondolat , az idea  azonosságában és eltérésében keresendõ A 

mester Könyörgés címû munkája "verwandt mit dem Sch illerschen" 

(A Die zwei Tugendwege címû versrõl van szó), ám "N em plágium! 

nem fordítás! A magyar közbülsõ distichonja a maga inversiójával 

emlékeztetheti az olvasót a Schiller második sorára . De a 

gondolat benne nem eggy." (VII.231.) A nyelvi megoldás  

eredetiségét gyakran éppen az biztosítja, hogy szöv eg 

visszafordíthatatlanná válik az imitált mû eredeti nyelvére. Ezt 

igazolja Kazinczy Iphigeneia halálára írott verse, melynek 

"skizze" Goethe egyik epigrammája volt (IV.326.). S  hogy ismét a 

sulzeri kategóriákra hivatkozzunk: ez jelentheti a szabad, vagy 

értelmes utánzást, amelyet mint láttuk, Sulzer ered etinek 

tekint.  A hatodik változatot, az originalitás  legmagasabb 

szintjét - s ebben az értelemben a romantikus origi nalitás-

                                                                
Tibor) Bp. Európa, 1989. 22. 
    127"Imhol hozzád eggy Epistola...Horátz szemem elõtt 
forgott, de a tar'parókát etc. nem plágium, hanem c sak 
imitatio." Kazinczy levele Dessewffy Józsefnek. Kaz . Lev. VII. 
13. "A'ki Horatznak epistolájit kevésbé szereti; ér ti és tanúlta 
mint én, épen ott fog nem szépet lelni, a' hol én H oratzot nem 
mint plagiarius, hanem mint imitator kiírom." Kazin czy levele 
Cserey Farkasnak. VII. 20. "Én e' holnapban Horátzn ak eggy 
odáját nem fordítottam, hanem új ódát csináltam ann ak 
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fogalomhoz közelebb álló változatát - az jelenti a mester 

szótárában, amikor valaki olyan dolgokat mond, a'me llyeket nem 

elõtte senki, és ez magyar íróban példátlan érdem."  (V. 444.) 

Ennek a magas szintû erdetiségnek Himfy Regéi felel nek meg, de a 

teljes egészében elismerõ kritikai ítélethez mindez  kevésnek 

bizonyul: "Uncorrect aber Originell" - hangzik a so mmás 

megállapítás. Az eredetiség eme mércéje egyébként h iányzik a 

Sulzer-lexikonból: az Originalwerk 128  definíciója szerint olyan 

mû, amelynek sajátos, nem rejtett belsõ karaktere v an.   

 Valószínûnek tûnik, hogy a késõbbi kritikusok (és néhány 

kortárs számára) az imitáció második típusa: tónus és a mód 

imitációja csúszik egybe a fordítói életmûvel. Erre  vonatkozhat 

Toldy korábban idézett megjegyzése, mely szerint Ki s "tudtán 

kívûl fordított", s részben ennek köszönhetõ a Kis- versek 

egyetlen originálra történõ visszavezetésének kudar ca. Kazinczy 

saját klasszicitásának lényegét is az imitáció ezen  formájában 

vélte felfedezni: "én eggy Magyar Iró dolgozásán se m ismerek 

annyi Classicitást mint a' magamén...Nem classicus szépséget 

értek én ott, hanem classicus ismertséget, 's ez al att nem csak 

reminiscentiákat, allusiokat, hanem a 'színt is, mé g pedig ott 

is, a' hol semmi új vagy régi classicus példány nem  lebege 

szemem elõtt." (XX. 274.) A régi és új klasszikusok ra való 

teljes ráhangolódás példája ez, amely során  Kazinc zy 

önvallomása szerint "a csudált példányok... annyira  elfognak 

fényekkel, mint szememet a nap." (IX. 210.) Kis Ján os saját 

költészetét is e szerint jellemzi; versei "különbfé le költõk 

munkáiban való gyönyörködések." (XI.242.)  

 A késõbbiekben egyre inkább az originalitás - Kazi nczy által 

is használt - legmagasabb szintje lesz a jó mûalkot ás mércéje. 

Kisbali László hívta fel rá a figyelmet 129 , hogy a mûalkotás 

öntörvényûségének, az esztétikai tapasztalat ereden dõségének 

romantikus teóriája az esztétikai beszédmód "fejlõd ésének" az a 

pontja, amely az elméletet eljuttatja oda, ahol az elnyeri ma is 

                                                                
hasonlatosságára." Kazinczy levele Kazinczy Miklósn ak. VII. 516. 
    128Sulzer, i.m., III. 375. 
    129Kisbali László: Ízlés és képzelet. in. Janus, 1987. 3. 4. 
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érvényes alakját, s ami - visszamenõleg - az elméle t adott 

kérdésfeltevései felõl, értelmezhetetlenné teszi sa ját 

történetét. 

 Valami hasonló jelenség játszódik le Kazinczy krit ikusi 

mûködése során is: az eredetiség igényének, a spont aneitásnak, 

az ihletettségnek az elõtérbe kerülése olyan kritik usi 

szótárváltást eredményezett, amely  visszatekintõ n ézõpontból 

problematikussá teszi a Mester kritikusi normakészl etét. 

Kazinczy szótárában ugyanis a mûalkotás "spontaneit ását", a 

"folyóan írt distichonokat" 130  illetik a kritikus kifogásai, a 

mûalkotás létrehozásakor feltételezett "kínlódó kör ömrágás" 131  

pedig jelentõs dicséretként értékelendõ 132 . 

 Kis János költészetét az utánzás nyelvi és irodalm i vétetésû 

fogalma, s a kor didaktikus poézisétõl megkülönbözt ethetõ 

filozófikus költészet iránti elvárás tette valamiko r 

olvashatóvá. Ami ma olvashatatlanná teszi, az ugyan ezen háttér 

hiánya, illetve egy verstani norma megváltozása. Ka zinczy Kis 

költõi tevékenységének csúcspontját a Zrínyi- nemû versekben 

látta 133 , még akkor is, ha a tizenkettes sorokban története sen 

Horatius-fordítás készült. A mester értékrendbeli k ülönbséget 

érzékeltet ugyan a görög módra írt versek, a Ráday- nemû és a 

Zrínyi-nemû versek között, a két elsõ csoport javár a134 , de 

verstani tanulmányában nem zárkózik el az utóbbi le hetõségétõl: 

"finnyásoknak kellene lennünk, ha ennek zengésében gyönyörûséget 

                     
    130Kazinczy Döme Károly disztichonjait illeti ezzel a 
váddal. XVI. 478-479. 
    131  Vö. Kaz. Lev. XIV. 478-479. ill. Kazinczy Ferenc: 
Tübingai pályamûve a magyar nyelvrõl. Bp. 1916. 166 -167. 
    132Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Kazinczy számos 
kortársa tartotta érthetetlennek ezeket a normákat 
(természetesen nem a romantikus teória jegyében!), s úgy tûnik, 
Kazinczy inkább egy kritikusi "ellenszótár" kialakí tásán 
munkálkodott. Ehhez figyelemre méltó adalékkal szol gál Horváth 
Andrással és Döme Károllyal folytatott vitája. Vö. XIV. 151, 
XIV. 478-479. 
    133Kazinczy Ferenc: A magyar verselésnek négy nemeirõl . in. 
Kazinczy Ferenc mûvei. I. (s.a.r. Szauder Mária) Bp . 
Szépirodalmi, 1979. 801. Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a 
magyar nyelvrõl. (kiadta: Heinrich Gusztáv) Bp. 191 6. 174-176. 
    134Vö. Kaz.Lev. III. 376. VII.343. 
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nem találnánk." 135  Kis Jánoshoz szóló levelében a 

következõképpen fogalmaz: "Hogy tehát te csak reimo lsz és nem 

scandálsz is, az valóban könnyen elengedhetõ vétek.  Ki írhatna 

két kötet verseket úgy, mint a hogy a Szerettim' éd es honja írva 

van? Egész életed sem volna arra elég, ha addig éln él is mint 

Matuzsálem." (IV. 225.) A rímes versek becsületéhez  

hozzájárulhatott Kazinczy ezen versnemre vonatkozó költõi 

tapasztalata, melyrõl egy Dessewffy Józsefnek címze tt levelében 

számol be: "Csak azt jelentem, még pedig kínjaimnak  

telejes...ben, hogy a francia könnyûséget, pajkossá got, 

enyelgést ezen rímákban szegény nyelven, s' illyen scandált 

versekben olly nehéz megadni, hogy tegnap elõtt egé sz nap három 

sort ki nem tudtam dolgozni. Nevetni fogsz péld ok.  hogy a 

szakácsom mint jut ezen tisztelethez. De a tanácsom ra, nem volt 

más ríme, hanem csak ácsom, takácsom, tolmácsom, ka lácsom, 

kovácsom..." (VI.529.). Kölcsey a Zrínyi-versben má r nem lát 

mást, csak a "míveletlenség" nyomait, amely Európa más 

nemzeteinél teljesen korszerûtlen. E verstani norma  jegyében - a 

rímes verset klasszikus fordítására alkalmazva - a mai olvasó 

dilettantizmusként érzékeli Kis következõ sorait: 

"Horatzius! Kedves tanítóm s barátom, 

Mennjünk a' mezõre! Itt a tavasz látom..." 

avagy: 

"A melly öröm máskor csak bölcseknek juta, 

A tavasz mindennek osztja, ki nem buta.." 

 Ugyanezek a sorok Kazinczy számára - formai szempo ntból - 

éppen az "eredetiség" biztosítékát jelenthették.  

 

 

 

II.2.  A Conversations-Lexikon-i pör és az írásos hagyomá ny  

 

 2.1. Vitapozíciók - értelmezések  

                     
    135Kazinczy Ferenc: A magyar verselésnek négy nemeirõl . in. 
Kazinczy Ferenc mûvei.I. (s.a.r. Szauder Mária)  Bp . 
Szépirodalmi, 1979. 801. 
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 Az "irodalom respublikája"-ként elhíresült és önál losult 

jelszót Bajza József nevéhez köti az irodalomtörtén eti 

hagyomány. A kijelentés tágabb kontextusa a Convers ations-

Lexikon körül támadt polémia, amikor Bajza egyik ír ásában a 

Dessewffy József gróf által képviselt vitapozíciót kívánja 

megkérdõjelezni. Az "irodalom respublikája" kifejez és azonban 

bajosan tekinthetõ Bajza leleményének. Legutóbb Dáv idházi Péter 

hívta fel rá a figyelmet 136 , hogy maga Dessewffy (már a 

nyolcszázas évek elején), sõt a vitában megtámadott  Döbrentei 

Gábor maga is - jóval korábban -  szintén az eszme elszánt 

hívének tekinthetõ, ugyanakkor Bajza jó érzékkel is meri fel a 

vita szimbolikus kiaknázhatóságát. Az "irodalom res publikáját" 

szorgalmazó Dessewffyt már egy 1897-ben született m onográfia is 

megkísérelete rehabilitálni 137 , ám a Toldy-féle 

irodalomtörténeti hagyománnyal nem vehette fel a ve rsenyt. Toldy 

irodalomtörténete 138  "elsõ rangú irodalomtörténeti eseményként" 

 definiálja a Conversations-Lexikon-i pört, miközbe n kitüntett 

szerepet szán neki a narratívában: mindez - Kisfalu dy Károly 

halálával és az Akadémia megalapításával együtt - korszakhatárt 

reprezentál . Az 1830-as évet a kritikatörténeti monográfiák 139  

is szimbolikus határként kezelik, az "irodalom resp ublikája" 

pedig ennek a háttérnek a  betetõzõdése és kiinduló pontja. 

 A Conversations-Lexikon-i pör ennek kapcsán nyeri el 

irodalomtörténeti jelentõségét, viszont magára a po lémiára 

irányuló értelmezései kísérletek mintha azt jelezné k, hogy az 

irodalmi viták logikájából legalább annyira nehéz k ikeveredni, 

mint a bûnbakkeresésbõl -- ahogyan Tverdota György fogalmaz: 

"... a velük vitázó szakértõk maguk is ehhez vannak  kötve, 

                     
    136  Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk, Bp. Argumentum, 1994. 
34.  
    137  Ferenczy József: Gr. Dessewffy József életrajza 
Bp.1897. 63 o. 
    138Toldy Ferenc: A magyar irodalom története (A legrég ibb 
idõktõl a jelen korig 1864- 1865.) 
Bp. Szépirodalmi, 1987. 278-279. 
    139  Fenyõ István: Az irodalom respublikájáért  1817-18 30 
Bp. Akadémiai 1976. 
Fenyõ István: Valóságábrázolás és eszményítés 1830- 1842 
Bp. Akadémiai, 1990. 
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amennyiben a hárítás mûveletét végzik." 140   Ha valaki a pörök és 

a tollcsaták mechanizmusát kívánja vizsgálni, elker ülhetetlenül 

áldozatul esik ezeknek a mechanizmusoknak. Az értel mezõ számára 

az irodalmi vita jól rögzített pozíciói óhatatlanul  is 

implikálják a bírósági eljárás résztvevõinek szerep körét. A 

megszólalás pozíciói szerint  megkülönböztethetõ az  ügyész, a 

bíró és az ügyvéd, a tanúk és a vádlottak nézõpontj a. Az 

irodalmi viták 18.sz. -végi és 19.sz.- eleji virágk ora 

valószínûleg nem független résztvevõik jogi végzett ségétõl.  

  Az irodalomtörténész szerepe (vagy inkább szerepe i) több 

szempontból is meghatározzák az értelmezés keretét.  Ha valaki 

igyekszik elkerülni az azonosuló, illetve elutasító  

interpretáció csapdáját 141 , gyakran akkor is érzékelhetõ az 

értelmezés apologetikus jellege. Különösen jó példa  erre a 

Csokonai megítélését is tematizáló Árkádia-pör, aho l az 

értelmezõ ugyan megkísérelheti "megérteni" Kazinczy  

értetlenségét Csokonai költészetével kapcsolatban, sõt 

feltárható az is, hogy miért volt "szükségszerû" ez  a másként 

értés, ám a vizsgálódás kiindulópontja mégiscsak: a  miért nem? ; 

elõfeltevése pedig az, hogy Csokonai nagy költõ és kanonikus 

funkciója nehezen tagadható.  

 A Conversations-Lexikon-i pör anyagát tanulmányozv a, az elsõ 

kérdés (a vita mechanizmusának engedelmeskedve: a t ényállás 

rögzítése) ez lehet: miért robbant ki egyáltalán?  Kölcsey 

Ferenc meglehetõsen tanácstalan a kérdés megválaszo lását 

illetõen: "...te jól tudod, hogy a Conversations- l exikon 

ügyében, vagy ügye miatt, vagy az ég tudja mi miatt  indult pert 

helyben soha nem hagyám." 142  - olvasható egy Szemerének címzett 

levelében. Az irodalmi viták értelmezésekor koránt sem ritka az 

efféle konklúzió.  

  A továbbiakban - a Conversations-Lexikon-i pör pé ldáján - 

röviden vázolnék négy lehetséges értelmezési típust , 

                     
    140  Tverdota György: A komor föltámadás titka, Pannoni ca, 
1998. 227-28. o. 
    141  Takáts József:  
Buksz, 1996.1. 73. 
    142  Kölcsey Ferenc levelezése, Bp. Gondolat, 1990. 134 . o. 
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természetesen egymástól mesterségesesen elkülönítve  és nem 

kevéssé leegyszerûsítve. A példák érintik a Kazincz y-Döbrentei 

kapcsolat elõtörténetét, követve azt az értelmezési  modellt, 

amely szerint csak a vita kirobbanása köthetõ (szer encsés 

esetben) pontos idõponthoz, valójában ekkor már rég en lappangó 

indulatok kapnak hangot. 

  Az egyik  (1) lehetséges interpretáció - összehasonlítva a 

két (vagy több) értelmezõi közösség nyelv és irodal omszemléletét 

- megvizsgálja a vitázók kritikai megnyilatkozásait  s az azokat 

létrehozó normarendszer megértésére törekszik. Az i lyen 

értelmezéstípus elõfeltevése szerint, létezik olyan  racionálisan 

megragadható normakészlet, amelynek feltárásával ér telmezhetõ a 

szembenállás. A vizsgálódó akkor kerülhet kínos hel yzetbe, ha 

arra a következtetésre jut, hogy a vitázók probléma mentesen 

váltogatják az egyébként rigorózusnak tekinthetõ 

normakészletüket, vagy kevéssé racionalizálható nor mát 

választanak. Kazinczy és Döbrentei levelezését és a  kritikákat 

vizsgálva úgy tûnhet, hogy a nyelvújítással kapcsol atos eltérõ 

álláspontjuk lehet az összeütközés magva, mivel köz ismert 

Döbrentei purista nyelvszemlélete és a Mesternél mé rsékeltebb 

hajlama a nyelvújításra. Amikor viszont Döbrentei k örültekintõ 

nyelvészeti alapossággal fejtegeti Kazinczynak a "f ekv" szóval 

kapcsolatos averzióját, akkor az egyébként nyelvész eti érvekkel 

is szívesen elõhozakodó Kazinczy meg sem kísérli a grammatikai 

okoskodást: " a fekv nem azon szavunk számokba való , mellyek a 

Grammaticusok cirkalma és lineája mellett megállhat nak, hanem 

azoknak inkább, amellyeket a szükség és a geniális pajkosság 

ment." (KazLev XII, 317.) 

  Ha nem bizonyul hatásosnak az elsõ interpretációs  

stratégia, akkor a vita lélektanára vonatkozó  második  (2) típusú 

vizsgálódások következhetnek. A Kazinczy által ódak öltõnek 

kikiáltott Döbrentei, a triász tagjainál is feltûnõ bben keresi a 

Mester kedves mûfajait és témáit, ám korántsem az a lázatosság 

szellemében. Döbrentei Gábor nem fogadja el a meste r-tanítvány 

viszony Kazinczy által meghatározott játékszabályai t. Harold 

Bloom közismert fogalmával élve inkább a "hatás-isz ony" (anxiety 
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of influence) jellemzi kettõjük viszonyát. Döbrente i vállalja a 

versengést Kazinczy Macbeth-fordításával (KazLev VI II, 584.), ha 

szonettet ír, akkor igyekszik "újraírni" a Kazinczy  által 

legitimált formát (KazLev IX, 477.). Kazinczy Gróf Dessewffyhez 

írott episztolájának hírére így reagál a hálás taní tvány: "A 

gróf Dessewffyhez írottat nem ismerem. Én õhozzá mo st egy ódát 

írok. Addig ne küldje el a Tek. Úr, míg én az enyém et nem 

közlöm. Hadd maradhassak szabadon utamon."  (KazLev  IX, 331.)  

Megintcsak "kettesben" fordítják a Yorick és Eliza leveleit, 

együtt pályáznak a Tübingai pályatételre, késõbb pe dig az 

akadémiai titkári posztért is vetélkednek. Kazinczy  akkor 

elégeli meg a költõi versenyt, amikor véletlenül mi ndketten 

Zrínyi kiadására készülnek (KazLev XII, 188.). 

 Kazinczy Szemere levelébõl értesül róla, hogy az E rdélyi 

Múzeum szerkesztõje az útmutatás funkcióját is magá ra vállalja: 

"Döbrenteinek megküldtem Sonetteimet a hármat. Ezt írja: A most 

küldött három közül engem az Emlékezet leginkább bá jol... Hanem 

ne töltsd az idõt szonettekkel. Járj felhúzott Coth urnosodban. 

Te fogsz lenni az elsõ, aki ízléssel kezdett Játék színi darabok 

írásához, s tõled várom a Theatrum reformálását." ( KazLev X, 

308.) A széphalmi Mester végül így figyelemezteti D öbrenteit a 

sorozatos szereptévesztésre: "Az pedig épen bánt, h ogy midõn 

tanácsodat nem kérém, Te azt adod, s oly felelõsség gel, mit csak 

azon fiúknak vala szabad adnod, kiket Erdélyi Múzeu mod gyulaszta 

tûzre...a barátság, és kivált az olyan mint a miénk , bátorságot 

adhat nekünk bizakodva bánni egymással, de nem durv án bánni... 

ahogy Mester szokott tanítványával." (KazLev XIX, 1 80.) 

 A pszichologizáló nézõpont kevéssé irodalmi jelleg û 

megjelenésekor, nem ritka a "hölgy" - aki hát közös  imádat 

tárgyának is tekinthetõ - iránt érzett gyöngéd érze lmi szálak 

felemlegetése és az érte való vetélkedés lehetõsége  sem. Szauder 

szép tanulmányát 143  figyelembe véve, a Conversations-Lexikon 

körüli polémiában sajnos ezt a lehetõséget sem zárh atjuk ki.  

  A harmadik  értelmezési mód (3) arra koncentrál, hogy a 

                     
    143  Szauder József: Veteris vestigia flammae (Kazinczy  
szerelme), in. id. Az estve és Az álom, Bp. Szépiro dalmi, 1970. 
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vitázóknak milyen hasznuk származik a polémiából, a kár az 

intézményi feltételeket illetõen, akár financiális értelemben. A 

Conversations-Lexikon-i pör esetében mindkettõ felm erül.  A 

Bajza és Toldy által egységesnek tekintett Döbrente i-tábor azzal 

vádolja Bajzáékat, hogy õk is lexikon kiadására kés zültek, ezért 

számukra konkurenciát jelentene a kiadvány. A követ kezõ érv 

szerint az induló Kritikai Lapok példányszámát sike rül 

megsokszorozni a botránnyal, illetve Bajza abban re ménykedik, 

hogy sikerül Döbrenteit megfosztani az akadémiai ti tkári 

állástól és Toldy számára biztosítani a hõn óhajtot t posztot. 144  

  A negyedik  értelmezési lehetõség (4) --számos kudarc után -

- fõként annak a megállapítására fut ki, hogy a pol émiában 

érzékelhetõ egy "mögöttes" tartomány, amely behatár olhatatlan, 

megnevezhetetlen, misztikus és leginkább  "a hatalo m akarása"  

paradigmájában írható le. 

 

2.2.. A recepció öröksége     

 A Conversations-Lexikon-i pörre vonatkozóan egyik 

kritikatörténeti monográfiánk 145  Toldy Ferenc Bajza felett 

elmondott emlékbeszédét idézi: "Wiegand Ottó pesti könyvárus 

1830. év elsõ napján a Magyar Közhasznú Esmeretek t árának 

elõrajzát adta. Az irodalom valódi barátai egy kiel égítõ terv 

elégséges szellemi erõk s valódi tudományos készült ségû vezetés 

nélküli kereskedõi üzérletének tekintették ezt. Meg erõsíti a 

hazafiakat az aggodalomban a Fenyéry kérdéseire ado tt felelet, 

melybõl egy olyan férfi mephistophelési lábai volta k kivehetõk, 

kinek pártállásától az egész munkának, amennyiben a z magyar 

irodalmi cikkeket hozandott, bemételyezésétõl lehet ne félni." 

Itt ér véget az idézet és kezdõdik el az interpretá ció: "Ez a 

férfi nem volt más, mint Döbrentei Gábor, akit az A urora Kör 

tagjai hiúsága, pöffeszkedõ gõgje, vezérkedõ allûrj ei, 

nagyurakhoz való törleszkedése miatt már évek óta g yûlöltek. 

Különösen Toldy volt vele rossz viszonyban. Ez a Dö brentei már 

                     
    144  Tollharcok (vál. bev. Szalai Anna), Bp. Szépirodal mi, 
1987. 17.o. 
    145  Fenyõ István: Valóságábrázolás és eszményítés, Bp.  
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távolról sem azonos az Erdélyi Múzeum újító szerkes ztõjével." A 

Döbrenteit illetõ vádak "eredetijét" fellelhetjük a  Toldy-Bajza, 

illetve a Kazinczy- levelezésben. Kazinczy nevezi D öbrenteit a 

"fesz és pöpf" 146  emberének, magyar Clavigónak (KazLev XXI, 

38.), ebadta Büdös Oroszának (KazLev XXI, 83). Széc henyivel való 

barátságára pedig a következõképpen utal:"...az eff éle vádat 

eredeti bûnöd  téteti veled, mely hajlékonnyá tesz azt a színt 

játszanod mit céljaid kívánnak, a ritkán tiszták. T éged 

elszédíte az a magad által soha nem remélt nagyság,  hova 

mesterkedéseid juttatának el, nem érdemeid." (KazLe v XXI, 38-

39.). A két Döbrentei elkülönítése szintén topikus érvényû : "Én 

benne két Döbrenteit nézek, a mostanit és azt a rég it." (KazLev 

XXI, 34.)  

  A Conversations-Lexikon-i pör viszonylatában form álódó 

Döbrentei-kép meghatározó szerepet játszik a magyar  

kulturtörténetben és irodalomtörténet-írásunkban. E nnek markáns 

jelenléte Csetri Lajos monográfiájában is megfigyel hetõ, igaz 

csak annyiban, hogy folyamatos apológiára kényszerü l, miközben 

sikeresen számol le az ördögi tulajdonságokkal felr uházott 

Döbrentei alakjával. Csetri ezek után nagyszerûen j ellemzi 

Döbrentei esztétikai tájékozódásának korszerûségét,  majd 

Szauderrel vitázva teszi hozzá: "...végsõ soron iga za volt 

Szaudernek, hogy Döbrentei gondolatmeneteiben nem s ok önállósóg 

volt, de ki dicsekedhetett abban a korszakban nálun k eredeti 

gondolatokkal?" 147  Itt ismét hivatkozni lehetne a pör környékén 

(persze más összefüggésben), ám érdekes módon Kazin czy részérõl 

megfogalmazódó (egyébként Bajza által is megismétel t) vádra, 

amely szerint Döbrenteinek egyetlen eredeti gondola ta sincs, 

esztétikai tárgyú munkáit a hazai és külföldi teore tikusok 

                                                                
Akadémiai, 1990. 84.o. 
    146Fáy András visszaemlékezései szerint a kifejezés Sz emere 
leleménye: "...mert a keresett modoron keresztülcsi llámlott a 
feszenkedés, büszkeség s elsõ magát elõadó alkalomm al némi 
nyerseség is. Ezért Szemere Pál õt: fesz és pöffnek  nevezé." - 
idézi Hász-Fehér Katalin. in. uõ.: Elkülönülõ és kö zösségi 
irodalmi programok a 19.század elsõ felében. Debrec en, 2000. 
133. 
    147  Csetri Lajos: Egység vagy különbözöség? 
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mûveibõl "lopkodja öszve." Csetri kétségesnek és gy anúsnak 

találja az angyal-ördög párosítást, azt jelezve, ho gy "Döbrentei 

nem volt olyan tiszta jellem, mint amilyennek Kazin czy 1816 

végén látta, de olyan gazember sem, mint amilyennek  utolsó 

éveiben találta." 148   

     Az angyal-ördög szimbolika (KazLev XX, 290.) v alóban 

hitelét veszti, ha egy Döbrentei Gábor nevû biográf iai személyre 

kívánjuk vonatkoztatni, ám metaforaként sokatmondó.  Kazinczy 

levelezésében jól érzékelhetõ a Döbrenteirõl formál ódó 

ellenségkép kialakításának retorikája. Elemei megeg yeznek a 

Murray Edelman 149  által meghatározott ismérvekkel, amelyek 

szerint tetten érhetõ az olyasféle próbálkozás, hog y a beszélõ 

túllépjen a konvencionális szóhasználaton, gyakoria k a 

gyanakvást és ellenséges érzületet keltõ állítások.  Kazinczy a 

célozgatás és az elhallgatás eszközeivel igyekszik Döbrenteit 

gyanúba keverni, méghozzá sikeresen, amint ez Csere y Farkas 

válaszlevelébõl sejthetõ: "Ha lehet részeltes éngem et annyiba, 

hogy mibõl tárgyazod Döbrenteynek változását... én eddig e 

részbe semmit se tapasztaltam, hanem mivel már Te f igyelmessé 

tettél, tegnapi napon vett levelében figyelmessé le ttem ezen 

szavaira." A gyanússá vált részlet a következõképpe n hangzik 

:"Julius elsõ heteibe megyünk falura, bárcsak addig  az urat 

személyesen tisztelhettem volna." (KazLev XII. 521. )   

 Az ellenségnevekben gyakran mitikus konstrukciók é lednek 

újjá, mindenekelõtt a világ kettéosztása jóra, ross zra, rendre, 

káoszra, Isten mûvére, Sátán mûvére. Az ellenséget eleve adott 

és szorosan hozzátartozó vonások jellemzik. Edelman  ezek sokszor 

ellentmondásos tárházából idéz néhányat: "A kérdése s csoport 

tagjai zárkózottak, szinte klánt alkotnak, ugyanakk or 

ragaszkodnak ahhoz, hogy belépjenek olyan társadalm i körökbe, 

ahol nem látják szívesen õket. Kevéssé intelligense k, de 

                                                                
Bp. Akadémiai, 1990. 310. 
    148  Csetri Lajos: Kazinczy és Döbrentei 
in. It. 1981. 744. 
    149  Edelman, Murray: Politikai ellenségek konstruálása  
(ford.Erdei Pálma) in. Az ellenség neve. szerk. Sza bó Márton 
 Bp. Jószöveg könyvek, 1998. 88-122. 
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agyafúrtak, veszélyesen leleményesek, és rendkívûli  tehetséggel 

képesek kijátszani másokat. Gyöngék, visszahúzódók és gyávák, 

viszont uralkodni vágynak, támadóképességgel és kön yörtelen 

taktikai érzékkel vannak megáldva." 150   A Döbrentei-kép hasonló 

motívumai a gyakran emlegetett alacsony ocsmányság,  gonoszság 

kétszínûség és hiúság. Kazinczy gyakran vallási ana lógiák 

mintájára jellemzi "a fertelmes lelkû", "döhödt emb ert". Zádor 

Györgynek címzett levelében a Döbreneti-pártot és f õként 

Döbrenteit így aposztrofálja: "Õk simák, õk szelide k mint a 

kígyók, és okosak, mint a galambok" 151  Kazinczy kijelentése Máté 

evangéliumának egyik passzusát idézi fel, ahol Jézu s a 

következõképpen bocsátja útjukra az Apostolokat: "I mé én 

elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek 

azért okosak mint a kígyók és szelídek mint a galam bok." 152  

Jézus tanácsát úgy értelmezi a Magyar Katolikus Lex ikon 153 , hogy 

e szavak nem a kígyó ravaszságát állítják mintaként , hanem a 

keresztény okossághoz nélkülözhetetlen észbeli raci onalitást 

(földönjárást) kötik egybe a lélek Istenbõl táplálk ozni képes 

bölcsességével. Ne feledjuk azonban, hogy Kazinczy változtat a 

chiastikus szerkezeten, nála a galambok lesznek oko sak, a kígyók 

pedig szelídek, sõt simák . A Mester így a kígyónak az 

álnoksággal, a kétszínûséggel kapcsolatos attributu mát emeli ki 

(erre egyébként a Máté evangéliumában is van példa) , s ezzel a 

biblikus példát visszacsatolja a hagyományos kígyó/ Sátán 

jelentéskörhöz.  

 Kazinczy a kígyó motívumát a görög mitológiára von atkoztatva 

is használja. Egyik levelében 154  Bajzát Apollonnal, s a dolgok 

logikája szerint Döbrenteit az "undok Pythonnal" az onosítja. Azt 

is meg kell ugyanakkor említeni, hogy a kígyóval ka pcsolatos 

antik mitológiai utalásokat a Döbrentei-szimpatizán s Ponori-

                     
    150  Edelman, Murray: 100. 
    151Tollharcok, i.m., 59. 
    152Máté 10.16. 
    153Magyar Katolikus Lexikon. VI. Szent István Társulat , Bp. 
2001. 761. 
    154Tollharcok, i.m. 32. 
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Thewrewk József 155  Tíz csapás címet viselõ epigrammagyûjteménye 

sem nélkülözi. A Döbreneti Gáborhoz címzett opus "p imasz 

hydracsoportként" és "örödögi lelkekként" nevezi me g az 

ellentábort, felidézve ezzel Héraklész második munk áját, a 

lernai hidra elpusztítását. Vagyis az ellenségkép-k onstruálás 

szótára, a kígyótestû szörny és az ördögi attributu mok egymás 

mellett szerepeltetésével, itt is kihasználja a gör ög és a 

keresztény mitológia elemeinek egymásbajátszását és  az ezzel 

járó jelentésbõvülés lehetõségét.  

  A politikai viták értelmezésekor visszatérõ momen tum, hogy 

a közös ellenség képe, még azokat is összekovácsolj a, akik 

képtelenek egységet alkotni valami érdekében. Bertr and Russell 

megállapítása szerint, a középkori egység egyik fon tos 

biztosítéka a közös ellenség szimbóluma: a Sötétség  

Fejedelme. 156  Döbrentei Gábor egy ideig hasonló és hiánypótló 

funkciót tölt be az egymástól fokozatosan elhatárol ódó Kazinczy 

és a Bajza - Toldy - Vörösmarty triász értékrendjéb en. 

  Döbrentei vitában kijelölt szerepét jól érzékelte ti az a 

retorikai fogás, amely egy módosított személynévvel  jelöli az 

általa konstruált ellentábort. Döbrentei nevébõl a 

levelezõtársak körében "Döbi" lesz, amely akár becé zõ 

formulaként is felfogható lenne, s hogy mégsem az, arra a 

szövegösszefüggés utal és az, hogy Döbrentei nem az onosul ezzel 

a névvel. A jelenség -- Koselleck fogalmával élve - - 

asszimetrikus hozzárendelésnek 157  tekinthetõ, amely a 

késõbbiekben egy másik ellenfogalom  megalkotásához vezet, amikor 

"döbiánusok" összefoglaló névvel illetik az ellentá bort. Ez 

azonban - megint csak Koselleck-kel szólva 158  - nem jelentheti 

azt, hogy az általuk sugallt ellentétes viszonyokat  

                     
    155A gyûjtemény a Kazinczy-hagyatékban is megtalálható : 
AKKT. K630. 
    156  idézi: Burke, Kenneth:  A "Mein Kampf" retorikája.  
(Ford. Béndek Péter) 
in. Az ellenség neve. szerk. Szabó Márton, Bp. Jósz öveg, 1998. 
58.  
    157  Koselleck, Reinhart: Az asszimetrikus ellenfogalma k 
történeti-politikai szemantikája. Ford. Szabó Márto n 
Bp. Jószöveg, 1997. 6. 
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történelmileg szintén kettõsségben kellene szemléln ünk, fõként 

ha el akarjuk kerülni azt a lépést, hogy az irodalo m történetét 

a gyõztesek szempontjából írjuk tovább.  

 

2.3. A kultikus olvasat változatai  

  A Kis János segítségével Kazinczyval kapcsolatba lépõ 

Döbrentei Gábor Kazinczy útmutatásának megfelelõen költõként, 

sõt ódaköltõként legitimálódik a levelezõtársak kör ében. 

Döbrentei Andrásfalváról is rendszeresen küldi újab b mûveit, és 

többször is "kritikai jegyzések" írására kéri Kazin czyt. A 

látszólagos proselytus erre a már ismert módon reag ál: eszében 

sincs a kritikák hatására rituális verségetést végr ehajtani, 

sokkal inkább ellenérveket sorakoztat fel az általa  alkalmazott 

megoldások elfogadtatására. 

 A kritikai jegyzések mellett, a levelezés közegébe n nem 

ritka Döbrentei kapcsán a kultikus kijelentések 159  forgalmazása 

sem, viszont ekkor Kazinczy még olvasója  Döbrentei Gábor 

mûveinek. 

"Az Angyalból Ördög leve" kijelentés azonban, az el lenségkép 

konstrukción kívûl, Döbrentei mûveinek olvasatával,  pontosabban 

a huszas évek közepétõl kezdve az olvasat hiányával  is 

összefüggésbe hozható. 

   A Conversations-Lexikon-i pör részint a bálványr ombolás 

alakzatával írható le. Bajza megfogalmazásában: "An nak legjobban 

örülök, hogy Döbrentei álcsillogásait a publikum lá tni fogja, s 

látni azt, hogy Döbrentei a legkelletlenebb magyar íróink 

egyike." Mindez azt igazolja, hogy Döbrentei "ténye zõ" volt a 

kulturális életben. Fenyéry aprólékos gonddal bizon yítja be, 

hogy "Döbrentei sem azon nyelven melyen ír, sem azo kat 

amelyekbõl fordít, nem érti csak annyira is, mennyi re egy 

középszerû míveltségû olvasótól igazsággal kívánhat ni." 160  

                                                                
    158  Koselleck (1997) 11 
    159  A kultikus panelek alkalmazásáról a Kazinczy-körbe n L.: 
Merényi Annamária: A kultikus beszéd archeológiája és a kortársi 
Csokonai- recepció. 
in. Szép Literatúrai ajándék, 1997. 1-2. 142-151. 
    160  in. Tollharcok (irodalmi és színházi viták 1830-18 47)  
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 Kazinczy és levelezõtársai között viszont olyan 

magatartásmód kialakulása figyelhetõ meg, amelyre a  szó 

hagyományos értelmében véve nem alkalmazhatóak a 

kultuszrombolás 161  vagy a bûnbakrítus fogalmai. A jelenség 

persze értelmezhetõ úgy, mint az elvi és a személye s eltávolodás 

logikus következménye, más szempontból viszont a ku ltikus 

beállítódás "kifordításaként" is, egy olyan nyelvha sználat 

kialakulásaként, ahol az isteni attribútumok helyét  a sátániak 

veszik át. Takács Ferenc Joyce-tanulmányában 162  beszél errõl a 

jelenségrõl,  s azt állítja, hogy ez nem más, mint látens, 

világi változata a Másik, az Ellenség és az Ellenfé l kizárásához 

kapcsolódó kultusznak, ugyanakkor koránt sem ismere tlenek 

vallási manifesztációi: elegendõ csak a boszorkánys ág vagy az 

eretnekség problémájára utalni. Takács erre vonatko zóan az 

"anticult", "countercult" és a "cult of diabolizati on" 

kifejezéseket használja, s én magam sem tudnék enné l megfelelõbb 

terminológiát javasolni. A kultusz-kutatás fogalmai ra 

alakalmazva azt mondanám, hogy az ellenkultusz mint  beállítódás, 

a mértéket nem ismerõ tisztelet helyett a mértéket nem ismerõ 

gyûlöletben nyilvánul meg, amely fel sem tételezi, hogy 

tárgyában bármi megfontolásra érdemes lehetne. Mind ez így 

nyilatkozik meg Horvát Kazinczyhoz írott levelében:  "Döbrentei 

akármit mondjon, az keveset nyom elõttünk." (KazLev  XIX, 236.)  

 Mint nyelvhasználat (a kultikus kijelentéseknek me gfelelõen) 

olyan megfogalmazásokban ölt testet, melyeket sem b izonyítani, 

sem cáfolni nem lehet. Az is jellemzõ ugyanakkor, h ogy az ilyen 

módon átértelmezett kultikus kijelentések nem csupá n "elfedik" a 

mûveket, hanem megakadályozzák az olvasást . Takács Ferenc 

                                                                
Vál. szerk. Szalai Anna, Bp. Szépirodalmi, 1981. 19 . 
    161  A kultusz- fogalomhoz L.: Dávidházi Péter: "Isten 
másodszülöttje" A magyar Shakespeare- kultusz termé szetrajza, 
Bp. Gondolat, 1989. 1-70. 
    162Dávidházi Péternek tartozom köszönettel érte, hogy Takács 
Ferenc tanulmányára felhívta a figyelmemet. Takács Ferenc: The 
Idol Diabolized: James Joyce in the East European M arxist 
Criticism. in. Literature and its Cults: an Anthrop ological 
Approach/ Approche Anthropologique la Litterature e t ses Cultes. 
(ed. Dávidházi Péter, Karafiáth Judit) Bp. Argument um. 1994. 
251. 
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hasonló jelenségre hívta fel a figyelmet Joyce elle nkultusza 

kapcsán 163 , amelyben az elutasítás gesztusa veszi át a mûvekr õl 

vagy a szerzõrõl alkotott tudás szerepét. Kazinczy és Döbrentei 

esetében egy idõ után nem az olvasás nehézségérõl b eszélhetünk - 

ahogyan Gorkij fogalmaz Joyce munkáival kapcsolatba n164  - sokkal 

inkább már az olvasói próbálkozás hiányáról. A mest er Toldyhoz 

intézett sorai szerint: "Rendes hogy D. irígyli a 

V.koszorúját... Hogy õ nagy hexametrista, azt én a 

Conversations-Lexiconból tudom. És bizonyossá teszl ek, hogy 

eposzát megolvasni nem fogom." (KazLev XX, 324.) 

 

2.4. Érvek és ellenérvek: a szerzõség kérdései  

   "Ki a szerkesztõje a Conversations-Lexikon magya r 

kiadásának?" - így hangzik a Conversations-Lexikoni  pör egyik 

Fenyéry és Bajza által is megismételt kérdésfeltevé se.  

 A "Ki a szerzõ?" kérdésének az elterjedt álnévhasz nálat 

miatt, különösen nagy jelentõsége van ebben az idõs zakban, és 

nem csupán a felelõsségvállalás miatt (Foucault ért elmezésében) 

válik fontossá. Ahogyan Korompay H.János fogalmaz: "Lehetõvé 

teszi a szerzõség megsokszorozását különbözõ egyide jû 

állásfoglalások képviseletével." 165  Másrészt viszont a "Ki a 

szerzõ?" kérdés mellett, gyakran tûnik fel a "kire utal a 

szerzõ?" kérdése is,  a referencia-keresés pedig me ghatározó 

olvasásmóddá válik a nyelvújítási harcok idõszakába n. Különösen 

az irodalom peremvidékére kerülõ mûfajok, az epigra mmák és az 

episztolák esetében jelenik ez meg, hiszen mintegy "pótolja" az 

esztétikai érték hiányát, illetve lehetõvé teszi az  erre 

érzéketlen olvasó bevonását a játékba. Az elméleti kérdéseket 

feszegetõ polémiákban a szerzõség firtatásának haso nló funkciója 

van: ennek segítségével szélesebb körû nyilvánosság  érhetõ el.   

 A Conversations-Lexikon-i pör menetét vizsgálva - túl a 

Kazinczy- és a Bajza-Toldy levelezésen - az interpr etációk (a 

Vörösmarty kritikai kiadás jegyzetapparátusát is be leértve) 

                     
    163Takács Ferenc im. 255-257. 
    164vö. Takács Ferenc im. 256. 
    165  Korompay H. János: A "jellemzetes" irodalom jegyéb en 
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bizonyosnak veszik, hogy a Lexikon bujkáló szerkesz tõje 

Döbrentei Gábor, aki Wigand és Cserneczky "álneve" alatt vesz 

részt a vitában, és többek között "magyar Campé-nak " titulálja 

saját magát.  

  Bajza, Toldy és Kazinczy arra alapozzák állításuk at, hogy 

stilisztikai érvek ( 1)  alapján dönthetõ el, miszerint a 

meghírdetés és a válaszok szerzõje Döbrentei Gábor.  Ezek az 

érvek azért lehetnek problematikusak, mert a jól fe lismerhetõnek 

vélt stílusjegyek ellenére, számos esetben elõfordu lt, hogy 

megbicsaklik a kortársak stílusérzéke. Az egyik ily en félreértés 

éppen Döbrentei Gáborral kapcsolatos. Amikor Sebest yén Gábor 

eredeti víg és érzékeny játékairól Takács Éva aláír ással jelenik 

meg recenzió, a nevet többen is álnévnek érzékelik,  és Döbrentei 

Gábort vélik a szerzõnek. Takács Évának hosszasan k ell 

bizonygatnia, hogy valóban az õ munkája a kérdéses írás 166 . 

Guzmics Izidor egy helyütt Döbrentei esetleges elmé leti és 

stílusbeli következetlenségére utal: "... azt, amit  most a 

Gyûjteményben adott, ha neve aláírva nem volna, nék i nem 

tulajdonítanám." (KazLev XIX, 174.)  

 Bizonyos nyelvújítási szavak használata ugyanazon körön 

belül megintcsak nem feltétlenül mérvadó a szerzõ k ilétét 

illetõen. Például a Döbrentei leleményének tekintet t "kegy" szó 

örvendetes terjedésérõl éppen Döbrentei számol be e gyik 

Kazinczyhoz írott levelében. (KazLev XVIII, 316.)  

  A második érv (2)  - amely szerint a Lexikon szerkesztõje 

Döbrentei - arra hivatkozik, hogy nem tételezhetõ f el, miszerint 

éppen Cserneczkyre bízzák a szerkesztést. Sõt azt s em, hogy a 

Thaisz, Balogh Pál, Kis János, Kiss Károly, Szentmi klóssy, 

Dessewffy, Döbrentei névsorból Döbrentein kívûl bár ki más 

alkalmas lehetne a szerkesztõi feladat ellátására. Az elgondolás 

logikája ismét arról árulkodik, hogy számukra a kör  kanonikus 

figurája Döbrentei Gábor. Ezzel kapcsolatban azonba n felmerülhet 

az az ellenérv, hogy a vitában megszólaló Dessewffy  és Döbrentei 

                                                                
Bp. Akadémiai, Universitas, 1998. 517 
    166  Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények II. 1827-183 6 
Sajtó alá r.: Horváth Károly 
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sem akkor, sem késõbb, semmilyen körülmények között  nem fogadja 

el sem azt, hogy Döbrentei lenne a szerkesztõ, sem azt, hogy õ 

publikált volna az "álneveken". 

  Mindezek alapján úgy gondolom, hogy nem állíthatjuk 

egyértelmûen , hogy valóban Döbrentei lett volna a lexikon 

szerkesztõje és azt sem, hogy õ írt volna Wigand 167  és 

Cserneczky neve alatt. 

 Ha mégis ezt állítjuk, azt csak azért tehetjük, me rt sokkal 

több tanú áll e felfogás mellett, mint az ellenkezõ  oldalon. A 

bírósági eljárás mintája mellett - Peter Szondira h ivatkozva - a 

filológus módszerének természettudományos analógiáj ára is 

utalhatunk, ahol az egyszerit, a példátlant abnormi tásként 

fogják fel 168 . Ugyanakkor a kijelentés súlyát mindenképpen 

befolyásolhatja a megszólaló kanonikus rangja. Mind ehhez azonban 

kicsit közelebbrõl kell megvizsgálni azt a corpust,  amely 

számunkra ma a Conversations-Lexikon-i pör szövegét  jelenti. 

  

2.5. A kánonképzõdés paradoxona  

 A Szalai Anna válogatásásában megjelent Tollharcok  címû 

kötet 19.századi irodalmi viták anyagát teszi hozzá férhetõvé. A 

Conversations-Lexikon-i pör szövegközlése a nyomtat ásban 

megjelent írásokhoz képest - a Kazinczy-levelezés, Kölcsey 

levelezése és a Bajza-Toldy levelezés - az olvasók számára  

érthetõen ismeretlenek voltak, ám a levelezõtársak között 

cirkuláltak.  

 A Toldy által körvonalazott ellentábor  levelezésébõl viszont 

egyetlen levelet sem találhatunk  a kötetben. Felmerülhet a 

kérdés, hogy vajon azért van ez így, mert nem is vo ltak, vagy 

pedig azért, mert nem maradtak fenn ilyen levelek. Alaposabb 

filológiai vizsgálódások hiányában a válasz a kánon képzõdés 

                                                                
Bp. Akadémiai, 1960. 483 
    167Fábri Anna azt a feltételezést fogadja el, hogy a W igand 
Ottó néven megszólaló szerzõ Schedius Lajos volt. F ábri Anna: Az 
irodalom magánélete. Bp. Magvetõ, 1987. 458. 
    168  Peter Szondi: Hermeneutika - mítosz- irodalom 
Ford. Mezei György 
in. A hermeneutika elmélete, (vál. szerk. Fabiny Ti bor) Szeged, 
JATEPress, 1998. 350 
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egyik  paradoxonához vezet: azért nem történt meg a  Döbrentei-

hagyaték alapos feldolgozása, mert Döbrentei nem vá lt kanonikus 

figurává, vagy pedig azért sem válhatott kanonikus figurává a 

késõbbiekben, mert nem történt meg a hagyaték feldo lgozása? 

  Döbrentei Gábor ezidáig egyetlen monográfusa, Jan csó 

Elemér, átvizsgálva a hagyatékot, arra a következte tésre jutott, 

hogy Döbrentei (részben máig kiadatlan magánlevelez ésében) 

csupán kétszer utal a Conversations Lexikon-i pörre . Egyszer 

fáradt legyintéssel, egyszer pedig megvallva azt, h ogy éppen az 

Akadémiai titkári állás elfoglalása miatt nem vesz részt 

intenzívebben a polémiában 169 . Döbrentei hallgatásának a másik 

oka az lehet, hogy szép számmal maradtak fenn Kazin czyhoz írott 

levelei (és nem véletlenül éppen ezek, hiszen a mes ter fel is 

hívja a figyelmét azok megõrzésére), ám saját beval lása szerint 

meg sem közelíti a Kazinczy-féle grafomániát: "Én a zt 

tapasztalom, hogy jobb minél kevesebb íróval lépni igen közel, 

kivált levelezésben." (KazLev. XVIII. 43.)  

  A polémia másik nevezetes szereplõje Dessewffy Jó zsef. A 

vitában betöltött szerepe múlt századi monográfusa szerint 

meglehetõsen ellentmondásos. Ferenczy József, saját  magának is 

ellentmondva, viszont elfogadja a levelezésekben fo rgalmazott 

véleményt, amely szerint Döbrentei sodorja bele Des sewffyt a 

polémiába: "Döbrentei érezte, hogy meg van sebezve,  védelmére 

Gr.Dessewffy Józsefet tolta elõtérbe" 170 . Ezután közli 

Dessewffy egyik levéltöredékét, mely szerint Wiegan d az õ nevét 

megkérdezése nélkül vette fel a munkatársak közé, õ  egy sort sem 

írt volna a lexikonba, csupán azt fájlalta, hogy Dö brenteit 

támadják, akit õ érdemes írónak tart." 171  Ferenczy írásában 

alighanem a Bajza irányában elfogult irodalomtörtén etírás és a 

források tisztelete találkozik. Lényegében azt a Ba jza által 

felvetett, szimbolikusan értelmezhetõ gondolatot (v ö. az 

áldozati bárány motívumával) folytatja, mely szerin t Dessewffy 

                     
    169  Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága . 
Kolozsvár, Minerva, 1944. 83. 87. 
    170  Ferenczy József: Gr. Dessewffy József életrajza 
Bp. 1897. 63 
    171  Ferenczy József: 73 
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áldozat, méghozzá a Döbrenteié - arról persze megfe ledkezve, 

hogy maga az áldozat nem tekintette magát annak. A látszólagos 

ellentmondás azonban könnyedén feloldható olyan ret orikával, 

amely tragikus színezetet kölcsönöz Dessewffy kijel entésének. E 

szerint az "áldozat" maga sem képes felmérni mibe s odorták bele. 

  Ez az apróságnak tûnõ momentum éppen ezért olyan 

mikroelemnek  tekinthetõ, amely meglepõen rugalmasan képes 

alkalmazkodni az elbeszélés duktusához. Fenyõ Istvá n 

monográfiájában azt olvashatjuk, hogy Döbrentei a s aját 

gyávasága miatt veszi rá barátját, Dessewffy József et, hogy 

"lépjen mellette sorompóba" 172 . Csetri Lajos szerint, viszont 

Döbrentei az, aki a vitában Dessewffy mellé áll, és  ezért "kapja 

meg a magáét Bajzától" 173 . 

  Az a vélemény, amely szerint Dessewffy áldozat le nne - 

vagyis Döbrentei felkérésére szólalt volna meg - mi nt láttuk, 

Dessewffy vallomása alapján filológiailag nem igazo lható. Az 

áldozat-szerep olyan értelmezése, amely a "belesodr ódás" 

fogalmával él, viszont kizárólag retorikai szinten értelmezhetõ, 

és így nem tart igényt filológiai referenciára. A B ajza, Toldy 

és Kazinczy által hangoztatott tétel ez utóbbi para digmán belül, 

a vita kontextusában értelmezhetõ, ám fokozatosan e lveszíti ezen 

 karakterét, és "tény"-ként jelenik meg az irodalom történet-

írásban. 

 

2.6 . Irodalomtörténetírásunk forrása: a levelezés doku mentatív 

jellege  

 A 19. század elején is jelen van az a felismerés, amely 

szerint az irodalom történetét írásos források alap ján lehet 

megírni. Szemere 1816. novemberében Széphalmon tett  látogatást. 

A Mestert ugyan nem találta otthon, mégis némi megi lletõdéssel 

"festi le" barátjának Kazinczy dolgozószobáját: "El õvettük 

magunkban levén írásait, olvasgattunk... Láttuk a v éle 

levelezteknek s levelezõknek leveleit bekötve, néme llyeket el is 

olvasánk. A magyar literatura 1780-tól kezdõdõ epoc háját szépen 

                     
    172  Fenyõ (1990) 92 
    173  Csetri (1990) 295 
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ki lehetne ezen levelekbõl dolgozni." 174    

   Kazinczynak azonban aligha volt szüksége Toldy 

figyelmeztetésére, amely szerint: "Prózai írásid mi nd annyi 

literatúrai dokumentumok" (KazLev XXI.183.). Õ maga  már a 

kezdetektõl tisztában volt a levelezés dokumentáció s értékével: 

"Minden becsesebb embernek' hozzám írt leveleit fél re teszem, s 

mikor eggy kötetnyire gyûltek, eggyüvé köttetem...a 'ki valaha, 

vagy most, Literaturánk historiáját írni akarja, tu dja-meg, hol 

találhat dátumokra. Halálom után olly helyre leszne k letéve, 

a'hol az Írók hasznokat vehetik." (III. 484.) -írja  már...-ben 

Sárközy Istvánnak, s nyilvánvalóan számolt egy késõ bbi 

publicitás lehetõségével 175 . A levelezõtársak egy részének  

bizonyosan tudomása volt róla, hogy a mesterrel ért ekezve, 

egyúttal történeti forrásokat teremtenek. Amikor To ldy 

Kovacsóczy és Thewrewk valódi jellemét készül feltá rni szellemi 

atyjának, akkor azt is hozzáfûzi, hogy "az én level em nálad 

fennmarad, már ezért nem írhatok Neked ezen emberek rõl egyebet, 

mint az igazságot." (XX. 40-41.)  A mester folyamat osan másolta 

és visszakérte a leveleket, katalogizált, módósítot ta õket 176  s 

írásaiban így nem csupán egy szûkebb korabeli nyilv ánosság 

figyelmére számított, hanem az egész "Maradékhoz" s zólt - s a 

megszólítottak között a majdani "Psychológ-olvasó" képe 

körvonalazódik (KazLev XII. 319. ill. XII. 452.). A  levelezést 

olvasva 177  megdöbbentõ élmény, hogy a megfigyelõ pozíciójába 

kényelemesen elhelyezkedõ irodalmár egyszercsak arr a eszmél, 

hogy nagyon is számolnak a jelenlétével. Kazinczy e gyrészt azt 

                     
    174  in. Szemere Pál munkái III. 
Bp. Franklin-társulat, 1890. 302 
    175  A levelek kiadására többek között éppen Döbrentei Gábor 
bíztatja a mestert. Vö KazLev XII, 328; XIII,46-47;  XVIII,84; 
XX, 184; XXI, 152; XXI; 414.  
    176Csetri Lajos figyelemzetet rá, hogy Kazinczy 
levelezésében olvasható jónéhány "anakronisztikus k akukktojás", 
amelyek annak köszönhetik létüket, hogy a mester pu blikációs 
szándékkal újrafogalmazta õket éppen aktuális állás pontját 
"korrigálva" beléjük. Csetri Lajos: Egység vagy kül önbözõség? 
Bp. Akadémiai, 1990. 30. 
    177Meggyõzõdésem egyébként, hogy ez nem csupán a Kazin czy-
levelezés sajátossága. Hasonló olvasó jelenléte rek onstruálható 
Arany vagy Kölcsey levelezésébõl is. 
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várja ettõl az irodalmártól, hogy az tények, adatok  után kutatva 

olvassa majd levelezését, s megnyugtató válaszra le l majd a 

vitás kérdésekben. Ezért gyûjti az életrajzi adatok at, s 

figyelmezteti egyik levelezõtársát, hogy "ha szület ésed felõl 

kétség lészen, leveled meg fog szólamlani, s a vese ngõket 

elnémítja." (VIII. 1.) Másrészt a helyes értelmezés re vezeti rá 

kései olvasóját: úgy is fogalmazhatnánk, hogy feltá rja elõtte az 

elsõdleges kontextus néhány elemét: "Ha a' deák ódá t Somsics 

írta, azt talán Gabriéla sugallotta a' barátjának. Erre céloz a 

következõ két epigramma."(V.95.) Hogy a megjegyzés nem kizárólag 

a címzett: Kis János informálására szolgál, az a kö vetkezõ 

sorokból érzékelhetõ: "Kérem azt, a'ki csak halálom  után 

olvassa, hogy gondolja meg poetice sok szabad, a' m i nem 

moraliter" - s ezzel igyekszik a majdani elemzõt a megfelelõ 

állásfoglalás irányába terelni. A legfõbb elvárás e  kései 

irodalmár kapcsán mégis az, hogy a levelek segítség ével 

rekonstruálnia kell az idõszak igaz történetét, s e z persze arra 

az elõfeltevésre épül, hogy a publikált szövegek má s - kevésbé 

valóságos - rekonstrukciót tesznek lehetõvé. 

 Valószínûleg a majdani hagyaték alapján kialakítha tó 

tudtatos önarckép-formálás eredménye az, hogy Kazin czy kéziratos 

hagyatékában 178  jelentõs szövegcsoport különíthetõ el a 

Lexiconi-pör tematikájára vonatkozóan. Ez leveleket , azok 

másolatait és a per nyomtatásban is megjelenõ anyag át egyaránt 

tartalmazza. Különösen figyelemre méltó közülük, eg y a mesterhez 

szóló levél, amely Kazinczy másolatásban olvasható,  s az "Eggy 

Valaki Levelébõl. 1830. Martzius 15 dikén." fejléce t viseli. Az 

írásból megtudhatjuk, hogy Dr. Forgó György, az egy ik szócikk 

szerzõje  "az új szók" használata miatt feddésben r észesül 

Wiegand-tól, ám amikor rákérdez arra, hogy "kitõl v aló a 

feddés?", akkor Wiegand az éppen jelenlévõ Döbrente it nevezi 

meg. A történet szerint Forgó doktor sem marad adós  a 

megrovással: "Elõbb tanúljon meg magyarul, utána le gyen 

könyvcsináló" - utasítja rendre Döbrenteit. A levél  írójának 

                     
    178Az Akadémiai Kézirattárban található szövegcsoport 
jelzete: K.630. II. 
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kilétét, tehát Kazinczy nem fedi fel, s a mester le velezésében 

nem található meg az eredeti változat. Az olvasotta kból úgy 

tûnhet, hogy a kérdéses írás szerzõje nem más, mint  maga Forgó 

doktor, hiszen az elbeszélõ a felkérés tárgyában is  roppant 

informált. Ám a levelezõtársnak a Döbrentei és Wieg and között 

lezajlott elõztes párbeszédrõl is pontos tudomása v an. Nyilván 

fennáll a lehetõség, hogy Kazinczynak a lexikonistá k belsõ 

köreibõl volt informátora, de az is lehetséges, hog y Mester vagy 

a titokzatos barát, a bizonyosság státuszával ruház ta fel a 

feltételezett disputát. Ennek lehetséges veszélyeir e egyébként 

Guzmics Izidor is felhívta Kazinczy figyelmét: "Nek ed Pesti 

fiatal tisztelõid sokat írnak. Nem eshetik-e meg, h ogy ezek 

közül némellyek az õ személyes nézeteiket mint való ságokat úgy 

adják neked által... Édes barátom az illy fecsegés a fél gyanút 

képes hamar valóvá tenni."(XXI.260.)  

 Sokkal lényegesebb azonban, hogy Kazinczy a névtel enül 

lemásolt írás esetben a majdnai "pszichológ olvasó"  számára 

játsza ki a vétózott levelekre 179  vonatkozó konszenzust, azt, 

hogy bizonyos esetben, a címzett kérésére, a levele k 

megsemmisítendõk.  

   Mindezek jelentõségét az értelmezõi mûveletek 

szempontjából    annak a tudomásulvételében látom, hogy az 

irodalomtörténet-írás forrásának tekintett Kazinczy -levelezés 

nagyon is tudatos önértelmezés eredménye. 

 Másrészt viszont - a kánonképzõdés fentebb vázolt 

paradoxonán túl - az írásos dokumentumok, levelek, naplók hiánya 

lehetõvé teszi a domináns értelmezésmódok továbbélését , amint 

ezt a Conversations Lexikon-i pör példáján is látha ttuk. Az 

írásos dokumnetumokhoz való megfelelõ viszony kiala kítása 

szelekciós tényezõként mûködhetett a kánonképzõdés bonyolult 

mechanizmusában. Valószínûleg nemcsak az uralkodókr a, de az 

irodalmi élet "uralkodóira" is érvényes Jan Assmann 180  

                     
    179A vétózott levelek fogalmáról vö. Hász-Fehér Katali n: 
Levélirodalom és irodalomtörténet-írás. in. It. 200 3. 1. 46. 
    180Jan Assmann: A kulturális emlékezet.  Írás, emlékezés és 
politikai identitiás a korai magaskultúrában. (ford . Hidas 
Zoltán) Bp. Atlanisz, 1999. 71. 



 

 

 

 71 

megállapítása, mely szerint õk "nem csak a múltat b itorolják, 

hanem a jövõt is: igényt tartanak a rájuk való emlé kezésre, 

ezért tetteikben emléket állítanak maguknak, gondos kodnak róla, 

hogy azokat elbeszéljék, megénekeljék... de legaláb bis 

levéltárakban dokumentálják. Az uralom visszatekint ve 

legitimálja, elõre tekintve pedig megörökíti önmagá t."  

  A levelezés dokumentumértéke  az információáramlás 

ellenõrizhetõségével  is összefügg, kiadásuk gyakran vezet 

leleplezõdéshez. Kazinczy elkeseredetten számol be Toldynak a 

Kölcsey-Döbrentei levélváltás olvasása után: "Szeme rénk felküldi 

nekem a te Kölcseyédéit Döbrenteihez, s elborzadtam  erre. Azolta 

tudom, hogy panaszait ellenem mással tudatta nem ve lem." (KazLev 

XX, 184.) Ez persze nem akadályozza meg abban, hogy  adott 

esetben õ maga is célzást tegyen a birtokában lévõ levelekre: 

"Mert hogy téged még azok sem szenvednek, akik nem mutatják hogy 

gyûlölnek, és akik felõl azt nem is álmodod, azt én  írt 

bizonyságokkal mutatnám meg, ha becsület nem tiltan á." -- írja 

Döbrenteinek. (KazLev XXI, 414.) 

 A levelezõtársak számára érthetetlennek tûnõ igény  mögött - 

Döbrentei visszaküldi Szemere leveleit és visszavár ja tõle a 

sajátjait - nem valószínû, hogy a "megúnt szeretõk gesztusa" 181 , 

sokkal inkább a levelek esetleges felhasználásától való félelem 

rejlik. 

 A szóbeli  és az írásbeli információ  között nincs különbség 

abban a tekintetben, hogy mindkettõ segítségével fe lfejtehetõk a 

személyközi kapcsolatokban megmutatkozó intrikus sz álak, ám 

lényeges az eltérés abból a szempontból, hogy a szó beli 

(kávéházi, kaszinói vagy "négyszemközti") beszélget ésekben ez 

nem, vagy csak nagyon nehezen igazolható. Bajza a v ita során ki 

is használja ezt a különbséget: "Döbrentei úr... en gem azon 

alacsony tett gyanújába akar hozni a publikum elõtt , hogy mi 

magunk is lexikont akarunk kiadni. Mi által fogják ezt az Urak 

bebizonyítani? Mert bizonyítani kell elõbb vagy utó bb, különben 

az urak rágalmazók, más erkölcsében és becsületében  ok nélkûl 

                     
    181Zádor György használja ezt a kifejezést a Döbreneti  
kérésének jellemzésére. Vö. Kaz.Lev. XIX. 454. 
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gázolók és vakmerõ hazugok fognak az egész két haza  elõtt örökké 

maradni." 182  - írja egyik kiáltványában. 

   A Conversations-Lexikon-i pör során a vitázók gy akran 

élnek a háborúra utaló metaforákkal. Szövetségesekr õl, 

hadüzenetrõl, fegyverkezésrõl, gyilkosságról, az el lenség 

"tönkre zúzásának" hõstettérõl beszélnek. A vita ve szteseként 

emlegetett Döbrentei Gábor, ugyan a polémia után is  megõrzi az 

Akadémián betöltött pozícióját, viszont a Toldy-fél e 

irodalomtörténet számára veszélytelen és jól haszno sítható 

tevékenységgel tölti az idejét: nyelvemlékek kutatá sával.  Az 

Akadémián - amint ezt Pulszky Ferenc visszaemlékezé seibõl tudjuk 

- Döbrentei a fiatalok élcelõdésének kedvelt céltáb lája lett. A 

hosszasan anekdotázó Pulszky, nem említi az elvi el lenetétek 

lehetõségét és végül bevallja: "Igaz, hogy Döbrente i iránt 

minden ok nélkül hiányzott belõlünk a kegyelet, de irályának 

különössége akaratlanul is kivívta az élceskedést." 183  

 A "különös irály" nehezen körvönalazható fogalma 

valószínûleg nem függetleníthetõ Döbrentei sokak sz ámára kevéssé 

vonzó személyiségétõl, amelyre már Bajza és Kazincz y is tettek 

utalást. A történettudomány gyakran hangsúlyozza 184 , hogy sokkal 

szerencsésebb elválasztani a történelmi szereplõk " magánéletét" 

történelmi tetteiktõl. A modern irodalomtudomány ál talában 

hasonlóképpen jár el: megpróbálja elválasztani a mû vet és a 

mûvészt. Ehhez hasonlóan, Döbrentei Gábor munkáinak  jelenkori 

megítélésében és interpretációjában valóban kevés s zerepe lehet 

szerzõjük jellemének, ám a személyiségjegyek integr álása adott 

esetben fontos lehet egy kánonképzõdéssel foglalkoz ó kutatás 

számára. Döbrentei kortárs recepciójában s így elha llgatásában 

és elhallgattatásában például bizonyosan fontos sze repet 

játszott. 

 

          

                     
    182  Tollharcok (1981) 55 
    183Pulszky Ferenc: Életem és korom I. 
Bp. Szépirodalmi, 1958. 194. 
    184Például: E.H. Carr: Történelem, tudomány, erkölcs. in. Mi 
a történelem? (ford. Bérczes Tibor) Bp. Osiris, 199 5. 71. 
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                       III. Filozófia. 

            

III.1.       A kantiánus bölcseleti tájékozódás lehetõségei 

               Kazinczy és levelezõtársai körében         

 

"Eleitôl fogva ezen hegyességek körül tébolyodik az  emberi elme, 

és mind untalan körbe jár. A' meg foghatattlanok kö rül nem kell 

forgolódni ... mert úgy járnak mint a' lepe a' gyer tyatûz körûl, 

be kitsiny világot kerít, és még szárnyait megégeti  és megszûnik 

repeshetô lepe lenni." Dessewffy József levele i  Kazinczy 

Ferechez.   

 

"Ki nevezheti Õt meg, 

Ki ismerheti Õt meg: 

hiszem Õt - ? 

S olyat ki érez, 

hogy merni képes 

azt mondani: nem hiszem! 

A Mindentartó, 

a Mindenhordó 

vajon nem ölel át 

engem téged, magát? 

Az ég nem boltosul felettünk? 

S nem szilárd a föld talpunk alatt? 

S barátságos mosollyal 

nem kelnek örök csillagok? 

Szemem nem szemedbe néz? 

S nem tódul-e minden  

fejed szíved felé..."  

                      Goethe: Faust ii  

 

 

  

1.1. A bölcs poéta  
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 Az irodalom és eszmetörténet a XIX. század esetébe n 

rendszerint keveset tud arról, hogy egy korszakalko tó gondolkodó 

- bizonyos szerzõkre gyakorolt hatásán túl - milyen  módon, a 

kulcsfontosságú mûvek mely hányadában, miféle "félr eolvasások" 

formájában épült be a tagolt, szélesebb értelmezõi közösségek 

tudatába, mûveinek eszméi hogyan kapcsolódtak össze  más 

hagyományok elemeivel, s ebbõl a megértési szintek milyen 

lehetõségei adódhattak. A dolgozat ezen fejezetében  arra teszek 

hát kísérletet, hogy (keresztmetszetében felmutatva ) az 1810-es 

évek Kant-recepciójára villantsak rá, Kazinczyval é s egyik 

episztolájával a középpontban, amely kronológiai ha tárt is 

jelez: nem fogalkozom tehát a tizes évek végétõl me gfigyelhetõ 

kantiánus tájékozódás további fejleményeivel. Megpr óbálok 

viszont vitát nyitni azokkal az elképzelésekkel, am elyek a 

különféle megnyilatkozások ellentmondó háttere elle nére a mester 

sokféle hagyományú s kontaminációt mutató tudását a  

kantianizmusban látják nyugvópontra jutni.  

 Immanuel Kant munkáinak meglehetõsen korai hazai 

recepciójához jelenthetne adalékot Toldy Ferenc bef ejezetlen 

Kazinczy monográfiájának egyik részlete, amely szer int ifjú 

Kazinczy Ferenc számára meghatározóak voltak a Sáro spatakon 

töltött évek, különösen a szeretett tanár; Szentgyö rgyi József 

szellemi útmutatása. "Szentgyörgyi nem bánt keménye bben vele, - 

írja Toldy - Kazinczyt pedig gyermekes átallás tart óztatá a 

jeles embernek több hasznát venni. De más téren nag y befolyása 

lõn reá. Ami Patakon példátlan volt, õ vele kisétál gatott, 

kihordá szõlejébe, s a peripatetikusok módjára béve zette a 

bölcsészetbe, eleibe adá a rendszereket, szólt neki  Kantról, 

Semlerrõl, Doederleinról, s inté, hogy most még csa k tanuljon, 

késõbb pedig kételkedjék; õszintén elmondá neki, me ly úton 

haladt maga." iii   Toldy - ebben az esetben nem jelölt - forrása 

Kazinczy egyik kései visszaemlékezése iv , amely nagyon hasonlóan 

számol be Szentgyörgyi oktatási módszerérõl és az á llítólagos 

Kant-stúdiumokról. Azért nevezem állítólagosnak és lép itt 

mûködésbe valamiféle forráskritikai reflex, mert ez eket a 

tanulmányokat az 1775 -ös évre datálni - ahogyan Ka zinczy és az 
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õ nyomán Toldy teszi - mindenképpen korai lenne, kü lönösen ha 

arra gondolunk, hogy kanti "rendszerrõl" 1781 (A ti szta ész 

kritikájának megjelenése) elõtt nemigen beszélhetün k, meglepõen 

gyors hazai recepciója pedig legfeljebb a 18. száza d utolsó 

évtizedére tehetõ v.      

 Nem kizárt, hogy Kazinczyt tréfálta itt meg az eml ékezte,  s 

ez nem elõször fordult volna elõ vele az önéletrajz i 

elbeszélések során, meglepõ azonban, hogy Toldy, ak i más 

alkalommal akkurátusan kijavítja a mester tévedését , itt 

hûségesen követi a forrását. Az is lehet persze, ho gy a 

"rendszer" fogalma téveszti meg a mai értelmezõt. A kár tévedés 

azonban, akár nem, megfogalmazhatjuk azt az állítás t, hogy 

Kazinczy számára 1814-ben és Toldy számára 1860 táj án lényeges 

volt annak igazolása , hogy a késõbbi széphalmi mester már 

diákéveiben megismerkedett a korszerû filozófiával.  Nagyjából 

Kazinczy visszaemlékezéseivel egy idõben, Domby Már ton 

hasonlóképpen tételezi fel Csokonairól, hogy a "Kan t 

megmérhetetlen lelke õtet a filozófia óceánjába mer ítette, és 

ezt az óceánt õ örülõ borzadással beúszkálta." vi  Bár koránt sem 

kizárt, hogy a debreceni kollégiumban a 90-es évekb en létezett 

egyfajta kantiánus érdeklõdés, a Csokonaira tett ha tása - 

részben éppen Dombyra hivatkozva -  egyike a Csokon ai-kutatás 

legvitatottabb kérdéseinek vii .  

   A XIX. századi biográfiák és autobiográfiák tehá t két 

kiemelkedõ szerzõ esetében látszólag  megerõsítenék a kantiánus 

filozófia ismeretét, a kérdés csupán az, hogy ezek az utalások 

értelmezhetõek-e filológiai szempontból, vagy csupá n filológiai 

szempontból értelmezhetõek -e az irodalomtörténet-í rás számára? 

 A betû szerinti olvasat mellett ugyanis az is lehe tséges, hogy 

az idézett részletek a "bölcs poéta" antik toposzán ak sajátos 

újraírásaként olvashatóak. Az irodalomtörténet-írás  késõbbi 

idõszakában a filozófia iskolázottság esetleges iga zolása 

gyakran már nem csupán "adalék" egy-egy irodalomtör téneti 

pályaképhez, amely a vizsgált szerzõ kiváló képessé geit hivatott 

alátámasztani, hanem az irodalmi értékteremtés cond itio sine qua 

nonja. Ennek a sokrétû folyamatnak a bemutatása nem  lehet e 
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fejezet célja, sokkal inkább annak a vizsgálata, ho gy a 19. 

század elején milyen feltételek mentén válik a kant iánus 

bölcselet "státusszimbólummá", hogyan olvasható a k anti 

filozófia, nem szaktudományos berkeken belül (Kazin czy és 

levelezõtársai körében) olvasható- e egyáltalán, il letve mit is 

jelent ekkoriban a kantiánus tájékozódás?  

  Mindenekelõtt tisztázandó lenne az a kérdés, hogy  mit 

tekintünk Kant-hatásnak, az emblémaként forgalmazott  nevek 

mögött, milyen típusú konszenzus áll. Jó példa erre  Kazinczy 

közismert Goethe- kultusza, amelyrõl Fried István á llapítja meg, 

hogy Kazinczy és kortársai az addig ismert, alakuló ban lévõ 

Goethe-életmûvet egységesnek látták, nem éreztek lé nyegbe vágó 

különbséget például a Werther és a Wilhelm Meister vagy a Római 

elégiák és a szabadversekbõl kiolvasható gondolati tartalom, és 

antikvitásképzet között. viii  Ehhez hasonlóan az sem lényegtelen, 

hogy egy kortárs értelmezõ közösség számára mely mû vek, milyen 

típusú értelmezése jelenthet kantiánus iskolázottsá got. Ha 

ugyanis Kazinczy 1775-ben valóban megismerkedett a kanti 

filozófiával, akkor valószínûleg Az ég általános 

természettörténetével , a Fizikai monásztan nal és az Egy 

szellemlátó álmai val kerülhetett közelebbi kapcsolatba.  

 A filozófia és esztétikatörténet ma is használatos  

korszakolása (poszt illetve prekantiánus korszakra)  arra utal, 

hogy a filozófia történetében  a kritikai filozófia megjelenése 

paradigmaváltásként  írható le. Ez persze azt is jelenti, hogy 

Kant jelentõségét elsõsorban a három kritika "mércé jével" mérik. 

A Tiszta ész kritikájának elõszavában megfogalmazot t 

"kopernikuszi fordulat"  a "látási élmény" hirtelen  

megváltozásával kimeríti a kuhn-i percepcióváltás  fogalmát, 

amennyiben "Aki elõbb a doboz külsejét látta felülr õl, késõbb a 

belsejét látja alulról." ix   Kuhn szerint ugyanakkor a tudományos 

forradalmak esetében megváltozik a tudomány nyelve , normái  és 

problémáinak szerkezete . 

 Kazinczy és levelezõtársai jelentõs részének eseté ben a 

kantiánus filozófia kapcsán nem érzékelhetõ  ilyen típusú váltás, 

az viszont sokkal inkább, hogy ott is a már megszok ottat 
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érzékelik, ahol mások anomáliát tapasztalnak. Filoz ófiai 

olvasmányaikat azonban többnyire nem is a szaktudom ányos 

érdeklõdés vezérli és történeti értelemben azért se m releváns a 

khuni-modell alkalmazása, mert éppen alakulóban van nak a 

különbözõ tudományterületek határai és a tudományos  közösséghez 

való tartozás normái. 

 Számukra a filozófia és a kantiánus filozófia a vallásról  és 

Isten létérõl  folytatott párbeszéd keretein belül válik 

értelmezhetõvé. A kérdéskör nemcsak Kazinczy levele iben, de 

bölcseleti tárgyú episztoláiban  is megjelenik, ám széphalmi 

Mester poétikai iskolázottságát figyelembe véve, al igha 

beszélhetünk (mondjuk a Vörösmartyéhoz hasonló x) bölcseleti 

líráról, sokkal inkább megverselt filozófiáról.  

  

                      1.2.Igazság-fogalom 

 Kazinczy 1811-ben készül el a Gróf Török Lajoshoz címzett 

episztola végleges változatával. Munkamódszerébe ez úttal is 

levelei engednek bepillantást. Innen tudjuk, hogy a z episztola 

egy 18O1-ben készült alapszöveg átdolgozása, a mint egy tíz éves 

pihentetés oka  ezúttal nem feltétlenül (vagy nem c supán) a 

klasszicista korrekcióelv érvényesítése volt. A mun ka 

felfüggesztésének személyes összefüggéseirôl Kis Já nosnak számol 

be: "Irtam azt 18O1 Juliusban, midôn a' szegény Ipa m... engem a' 

maga Cosmogeniai mysteriumaiba initiálni akara, de'  a mellyektôl 

én iszonyodom 's iszonyodtam. Láttam hogy az Episto la néki fájni 

fog - annyiban fájni, a' mennyiben reménysége ellen  proselytuszt 

nem kap - 's félre vetettem." xi  A levélhez természetesen 

mellékeli az episztolát is, mely annak rendje és mó dja szerint 

bekerül a levelezôtársak közötti "körforgalomba", a  széphalmi 

Mesterhez pedig hamarosan megérkeznek a visszajelzé sek. Cserey 

Farkas röviden a "nemzet büszkeségének" nevezi az e pisztolát, 

amelyben "az Igasság mívelt izléssel festetik le." (IX.279.) Kis 

János viszont hosszabb fejtegetésbe bocsátkozik: "V erseid, 

mellyeket velem közlöttél, mind tetszettek, de egy sem olly 

mértékben, mint a' Gróf Török Lajoshoz intézett. A festés is 

szép ebben is... de az igazság különösen, mellyet b enne elôadsz 
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egészen lelkembôl van kivéve. Korán, igen korán von tattatván 

indulatom 's környülállásaim által a' megfoghatatla nok' 

fejtésére, utóbb szerentsémre épen azon letzkét tan ultam-meg, 

mellyet Te itten adsz. 'S minthogy ezen letzkének j ózan és a' 

boldogsághoz is szükséges voltáról meg vagyok gyôze ttetve, 

kimondhatatlanúl gyönyörködtem annak olly eleven ol ly szép 

festésében." (IX.248.) Sípos Pál Döbrentei elragadt atottságáról 

számol be, ami mint annyiszor, most is a felolvasás  hangjában 

ölt testet: "N[éhai] Gr. Török Lajosra írt versedet  olj 

enthusiasmussal olvasta fel nálam, hogy azok kéttsz erte 

szebbeknek és felségesebbnek tetszettek." (XI.64.) Késôbb ezt 

maga Döbrentei is megerôsíti: "Mindenikben vagyon, a'mi lelkemet 

magához vonja, de a' Gróf Török Lajoshoz való  lelk embôl van 

kiszakasztva. Az az nem büszkén mondva, hanem Lipsz iában én is 

úgy valék. Mikor az én Schillerem ezt írá, Das Bild  zu Sais - 

Isten lengett környûlötte, s' az dictálta néki a' h alhatatlan 

darabot." (IX. 331.) 

  A kortárs recepcióból szemelgetve felmerül a kérd és: vajon 

ebben az esetben is a Kazinczyhoz irott levelekben szokásos 

tiszteletkörökrôl van szó? Kis és Döbrentei esetébe n úgy tûnik, 

nem beszélhetünk errõl; ilyen mértékû és ilyen típu sú önreflexió 

egy episztola kapcsán ritkaságnak számít a levelezé s közegében.  

  Maga Kazinczy is szokatlanul sokat hivatkozik a G r. Török 

Lajoshoz címzett episztolára. Fontosnak tartja megj elölni annak 

egy kitüntetett pontját, s ezzel természetesen befo lyásolni a 

kortárs olvasatokat: "'s ott a'hol a' csillag van i tt a' 2dik 

lapon, akarva van hagyva hézag, - olly hézag, melly  ki nem 

potolva fog maradni. Az elmélkedô megért, a' ki ped ig nem 

elmélkedik, annak nincs szüksége engem itt érteni."  (IX.261.)  

 Mûvét a szerzô is két jól elkülöníthetô egységre t agolja. Az 

elsô 37 sor Kazinczy saját munkája, ezt követi a má sodik rész: 

Schiller Das verschleirte Bild zu Sais  címû mûnkájának 

forditása. A "pótolatlan hézag" az elsô rész utolsó  sorára 

irányul, ahol "a' 37dik vers nem lesz hosszabb 8 sy llabánál, 

hogy a'kinek orra van, megszagolhassa, hogy valami el van 

harapva, s' megért..." (IX. 188.) 
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 "Többé nem üztem a' Futót, 's magamba 

 Vonúlva azt kérdém a'mit tudhatok 

 És a 'mit tudnom használ. 'S ö jutalmúl 

 Megtért, s így szóla: Láss! a' mit kerstél, 

 Nyulj bé kebledbe' s felleled."   

 

Késôbbi, enigmatikus záradékában mindezt megerôsiti : "A '36 és 

37 verset csak az fogja érteni, a'ki a' legújabb Ph ilosophiával 

ismeretes". A szakirodalom álláspontja szerint Kazi nczy fenti 

megjegyzései az episztola kanti értelmezésének  lehetôségét 

jelzik, a Gyakorlati ész kritikája  azon tételének akceptálását, 

hogy Isten létének megközelítése leginkább az ember  erkölcsi 

világában lehetséges. xii  De valóban ennyire egyértelmû, hogy 

Kazinczy ekkortájt már "magáévá sajátitotta Kant le gfontosabb 

tanait"? xiii   

  Kazinczy és kortársai levélváltásából rekonstruál hatók azok 

a kérdésirányok, amelyek sajátos összefüggésrendsze rt alkotnak -

- a vallás, az erkölcs és a történelem szerepét fes zegetve. E 

kérdések éppen a Török-episztola köré "sûrûsödnek";  ezzel 

részben megemelik az episztola jelentõségét, részbe n e sajátos 

kontextusban teszik olvashatóvá.  

 Ezen összefüggésen belül értelmezve, milyen szerep e lehetett 

az "új filozófiának" Döbrentei és Kis természetszer ûleg eltérõ, 

ám mégis hasonló, a szellemi útkeresést mélyen érin tõ reflexiót 

eredményezô olvasatában? E két reflexió (Döbrentei és Kis 

levele) mindenesetre lehetõséget kínál arra, hogy s zimbolizálja 

egy értelmiségi réteg "világtapsztalati hangoltságá t" xiv , 

miközben a két olvasat azonos mûveltségszerkezet ta lajáról 

értelmezhetô.  

  Tanulmányaikat (bár mintegy húsz évnyi különbségg el) 

mindketten a soproni evangélikus líceumban kezdik. Az iskolában 

ez idõ alatt lezajlik ugyan néhány tanügyi reform, de a német 

neohumanizmus eszméinek átplántálásában mindvégig j elentõs 

szerepet játszott. A líceum oktatási rendszerével, az esztétikai 

típusú mûveltség közvetítésével Kazinczy nagyrabecs ülését is 
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kivívja: "Minden kétségen kívül vagyon az, hogy a' Lutheranusok 

Oskoláiból jönnek-ki azok az Ifjak, a'kik Aesthesis sel 

dicsekedhetnek... a' Német Írók Munkáinak ismeretsé gét tehetitek 

magatokévá, mellyek nélkûl haszontalan igyekszik va laki hazai 

Literaturánkat boldogítani... Ti Lutheránusok, gyer mekiségtek' 

elsõ esztendei ólta olvassátok Gellertet, Rabenert,  Wielandot, 

Hagedornt, érzitek hogy nem névnapi köszöntés az ig az poezis; 

muzsikát és festést tanúlgattok, a' Városi lakás ál tal kényes 

ízlésre szoktattatik ízléstek..." (II. 297.)  

 Kis 1791 szeptemberében indul Sopronból a reá nézv e 

"nevezetes útra", xv  hogy tanulmányait Göttingában, a 

neohumanizmus központjaként emlegetett szellemi cen trumban 

folytathassa. Ekkortájt a hazai értelmiség jelentôs  része kerül 

egy idôre Göttinga vonzáskörzetébe (1767 és 1808 kö zött 285-re 

tehetô a látogatók száma xvi ), ahol egyebek mellett 

megkerülhetetlen a korszerû filozófiai tájékozódás.  A filozófiai 

elõadások elmulasztása pedig mintegy a  szellemi igénytelenség  

jegyének számít, amint Németh László (mellesleg Kis  

tanulótársa!) errõl fel is világosítja Kazinczyt: " A' mit Buday 

Ur felôl és Széplaki Urról irsz, azt elôre is tudta m rólok, õk 

velem tanultak Göttingában, a' hol a' Speculatura P hilosophiára 

mindenek mint szükségtelen fõtörésre, úgy néznek." (II.455.) 

Németh levelébôl ugyanakkor a felsõfokú oktatáshoz kötötten, 

Descartes-i szellemben, de immár Kantra hivatkozva rajzolódnak 

ki az értelmiségi lét körvonalai: "Én is megjöttömk or épen úgy 

gondolkoztam, mint ezen urak; de meggyõzõdtem szüks éges volta 

felõl Kánt szavaival. Ha a' jövendô élet, ha a léle knek 

állapotja, ha minden gondolkozásnak fundamentoma, e tc. meg nem 

érdemli, hogy az ember róla gondoskodjék: vallyon m i érdemli 

meg." (II.455.)  Kis hamarosan elhagyja Göttingát, Jénába megy, 

ahol Reinholdot hallgatja, "Kant egyik legbuzgóbb s  legügyesebb 

követõjét". xvii   

 Döbrentei útja a soproni líceumból Wittenbergbe és  

"Lipsziába" vezet, ahol bizonyosan hallgat posztkan tiánus 

esztétikát -- de éppenséggel Wittenbergben Grohmann  kantiánus 

szellemû elôadásait is látogathatta xviii . Döbrentei nem számol be 
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részletesen a peregrinációban töltött évekrõl, Kis 

visszaemlékezéseibõl viszont világosan kibontakozik  a 

"megfoghatatlanok fejtésére" készülõ indíttatás, és  az ezzel 

kapcsolatos válságérzet:  

"Több, úgynevezett erôs lelkek munkáit, nagyon éret len koromban 

olvastam, s mi azokban babona s elôítélet gyanánt a datott elô, 

azt én is annak tanultam tartani. Hiúságomnak hizel kedett azon 

gondolat, hogy a pór seregbôl kilépvén, a megvilágo sodottak közé 

avatkoztam. Számos uralkodó véleményeket s vallási 

szertartásokat a babonák közé számláltam, s képzelô désemben már 

bölcs valék. De midôn az igazságot mennyei fényben vélém látni, 

egyszerre mirôl álmodni sem tudtam, vélt meggyôzôdé seimet alap 

nélkülinek tapasztalám. Erôsítésök végett a metafiz ikához 

folyamodtam. Ennek mezején még homályosabb, még 

megfejthetetlenebb szövevényeket találtam... Kétség eim leginkább 

az Isten létét tárgyazták, mert azt gondoltam, hogy  csak afelôl 

meggyôzôdhessem, könnyû lesz a lélek halhatatlanság át, s a jónak 

egy más világba megjutalmazását, s a vétkek s gonos zságok 

megbüntetését hinnem. Minél inkább kerestem e végre  a világos 

esmeretet, annál sürübb homályba merültem. A világo n található 

sok nyomorúság és történô sok rossz... különösen a franczia 

forradalom idejebeli túlzó rajzolatok... elôttem mé g 

irtozatosabbá, még megmagyarázhatatlanabbá tették. A legkomorabb 

melancholiába sülyedtem, melyet sok ideig nem tudta m semmiképpen 

felderíteni. Ekkor írtam hymnuszomat a bölcsességhe z..." xix  

 Kis világnézeti tájékozódása és válsága szinte pon tról 

pontra megfeleltethetô Kazinczy szellemi útkeresésn ek (ennek 

állomásait Mezei Márta tárta fel érzékenyen) és ame ly Kist 

figyelembe véve, már nem feltétlenül egyedi jelensé g. Kazinczy 

kérdésfeltevéseinek centrumában már a kilencvenes é vektôl Isten, 

a lélek halhatatlansága és a gondviselés problémái állnak. A 

francia felviágosodás filozófiájának válaszait megr endíti a 

halál és az igazságtalanság személyes tapasztalata.  A valláshoz, 

az istenhez való viszony revideálása mentén kezdôdi k el a 

filozófiatörténet tanulmányozása, ahol (akárcsak De scartes) 

egymásnak ellentmondó válaszok sorát találja: "Bará tom, belé 



 

 

 

 82 

csömörlöttem annyi nem igazat látván igaz képében á rultattni." 

(IX.271.).  

 A filozófia története meghatározott kérdések felôl  olvasódik 

tehát, alapvetôen az igazság keresésére irányul. A 

kérdésfeltevés mögött meghúzódó elôfeltevés : "az i gazság az 

Igazságtalansággal egyenes ellentmondásba vagyon... minden 

Osméret és állítás vagy igaz, vagy nem igaz." xx  Egy hazai Kant-

vitát idézve: ha helyes lenne a kanti észkritika, o lyan 

evidensnek kellene lennie, mint a matematikának, Ka nt viták 

azonban vannak. xxi  Az igazságfogalom e felfogása annyira mély 

gyökerû, hogy a descartesi argumentum tér vissza a hazai Kant-

recepcióban, ahol maga a vita bizonyság a bizonytal anságra. 

  Kazinczy alapkérdéseire (Isten, gondviselés, a lé lek 

halhatatlansága) a kanti filozófia valóban megnyugt ató választ 

ad, azáltal hogy e kérdések többé nem a tudás, hane m a morális 

észhit tárgyai. Mindez megegyezik Csokonai felismer ésével, amely 

Debreczeni Attila szerint a kanti út: az ész útján az ész 

korlátainak felismerése, és azé a felismerésé, hogy  a 

"metafizikai kérdések esetében a bizonyosság nem az  értelem, 

hanem a hit sajátja" xxii , ezzel eljutva a két szint érvényességi 

körének elválasztásához, ahogy Kant a Tiszta ész kr itikájának 

elôszavában fogalmaz: "... az ész gyakorlati haszná latában 

szükségem van az Isten, a szabadság és a halhatatla nság 

fogalmaira, még csak feltevésként sem fogadhatom el  ezeket, ha 

mind nem tagadom a spekulatív észnek azon igényét, hogy 

tapasztalaton túli felismerésekre jusson. Ennek érd ekében 

ugyanis olyan elvekhez kell folyamodnia, melyek val ójában csak a 

lehetséges tapasztalat tárgyaira vonatkoztathatók, s ha mégis 

olyasvalamire alkalmazzák ôket ami nem lehet tapasz talati tárgy, 

akkor e dolgot jelenséggé változtatják, és így azt nyilvánítják 

ki, hogy a tiszta ész semmiféle gyakorlati kiterjes ztése nem 

lehetséges. Igy tehát korlátoznom kellett a tudást,  hogy a hit 

számára tér nyíljék." xxiii  Kant a tiszta ész antinómiáit 

vizsgálva értekezik a legfôbb lényrôl: "Igy tehát a  legfôbb lény 

az ész merôben spekulativ használata számára puszta  ideál marad 

ugyan, ámde makulátlan ideál, olyan fogalom, mely m inden emberi 
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tudást beteljesit és megkoronáz, melyrôl ezen az út on nem lehet 

ugyan bizonyitani, hogy ojektiv realitás illeti meg , de cáfolni 

sem lehet." xxiv  Kazinczy egyik levele mintha az antinómiák 

közhelyes konkluzióját ("nem mondhatom, hogy e dolg ok vannak, de 

azt sem állíthatom hogy nincsennek") visszhangozná:  "a'mit ô 

erôsen hiszen [Török Lajos -- T.O.] azt én nem taga dom ugyan, de 

igaznak sem veszem.." (IX. 255.)  

 Kazinczy esetében mindez "kanti út", abban az érte lemben 

legalábbis, hogy  nyelvi megfogalmazásában analóg a kanti 

tézissel , és vélhetôen segíti a "mathézis" elvárásait rögzí tô 

igazságfogalom relativizálódását.  

 Ahogyan Mezei Márta jelzi, Kazinczy szellemi útker esésének a 

kanti filozófia jelenti utolsó és megnyugvást igérô  

állomását. xxv  A Kant-recepció nézôpontja felôl ez azonban azt is  

jelenti, hogy a kanti filozófia meghatározott kérdésekre adott 

replikaként olvasódik , mindezzel befolyásolva a megértés 

mikéntjét és mélységét xxvi . Ne feledjük ugyanis: az 181O táján 

Kanttal ismerkedô Kazinczy a francia felviágosodás 

filozófiájának iskolájába járt, alaposan tanulmányo zta 

Winckelmannt, majd Goethe és Schiller "istenlôje" l ett: "homo 

aestheticus".  

 

 1.3. Ismeretelmélet 

 

 Kazinczy 18O9 decemberében kelt levelében "kis pri vatissimum 

collegiumot" (VII. 138.) kér Sípos Páltól, mellyel kezdetét 

veszi a széphalmi Mester és a sárospataki tanár (ké sôbb tordosi 

prédikátor) kanti és fichtei filozófiát boncolgató levélváltása. 

Az 181O-es évek fordulóján Kant neve nem csupán a S ípos-

levelekben bukkan fel, hanem feltûnô gyakorisággal szerepelteti 

a többi levelezôtárs is. Cserey Farkas Ch. Michaeli s, xxvii  Z. 

Kiss Sámuel "Kánt Pedagokiájának" xxviii  fordításáról tudósít. 

Kazinczy pedig Rumy Károly Györgynek számol be az A bafi-házban 

történt incidensrôl: "Kreil Professor in Pesth hört e den in dem 

Hause des Abafi 1794 aufgeführten über Kant's Philo sophie so 

arrogant sprechen, dass er beleidigt, dass ein Idio t in seiner 
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Gegenwart süffisant von Philosophie spricht, ihn so  abordiren 

musste: Junger Mann! etc." (VII. 321-322.) - az eml itett 

fiatalemberrel, vagyis Batsányival összeütközésbe k erülô Kreil 

professzor nem más, mint az 1785-tôl a pesti egyete men tanító 

Kreil Antal, aki elõadásaiban egyáltalán nem hajlan dó mellôzni 

kantiánus tanokat. Kazinczy ugyancsak Rumy Károly G yörgynek 

emliti Budai Ferenc: "A Kant szerént való filosofiá nak 

rostálgatása levelekben" címû munkáját xxix : "Da ward Kant 

verschrien, und Franz Buday schrieb die execrable p asquill'sche 

Schrift wider Kant und Lengyel." (VII. 272.) Mindeb bôl 

érzékelhetô a levelezés sajátos közege, amelyben "e gységben 

mutatkozik meg közélet és magánélet", xxx  és ahol egyszerre 

villan fel a hazai szaktudományos Kant-recepció egy -egy állomása 

és egy értelmiségi réteg filozófiai tájékozódásának  "laikus" 

jellege.  

 A levelezést vizsgálva ugyanakkor mintha érvényét veszítené 

minden "fordulat" jellegû értelmezés: Kazinczy argu mentációjában 

nem csak hogy megfér együtt, de egymást támogatja Helvetius és 

Kant : "Nincs e némelly eset, a'hol ez az isteni szikra maga 

emlékeztet, maga kényszerít bennünket, hogy már itt  kövessünk 

eggy más vezért, mert az ô vezérsége tovább nem tar t? Azt írod 

példáúl, hogy te tudod hogy van Isten. Azt Sípos és  én nem 

tudjuk, de hogy van, nem csak nem tagadjuk, de szen tûl hisszük 

is. Az a' Te vezéred, ha tudniillik annak veszed az t, a'minek 

Helvétius vette, és igen sokan Helvétiussal, azt Né ked tudnod 

nem hagyja."(XIII.483.) Helvetius elgondolása szeri nt ugyanis 

senkinek nincsennek világos fogalmai az istenségrôl , s aki 

bevallja, hogy Isten felfoghatatlan, az azt állítja , csak más 

megszövegezésben, hogy egyáltalán nincs fogalma ról a, mivel ezen 

a téren minden zavaros gondolat a nullával egyenlô. xxxi  

  Szauder József kutatásai óta közismert, hogy a he lvetiusi-

d'Holbachi filozófia iránti érdelkôdés a kanti tano kkal együtt 

sajátos funkciót töltött be. Mutatja a vallási téte lektôl 

különváló erkölcsi gondolat önállósulásának útját: a két 

ellentétes szemléletû, de laikus filozófiának egyid ejû, vagy 

egymást váltó megjelenése Szauder szerint paradox m ódon azokat 
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az ortodox morálteológusokat igazolja, akik az akko ri 

körülmények között joggal fedezhették fel Kantban a z ateizmus 

szálláscsinálóját. xxxii  Egyetérthetünk avval, hogy a francia 

felvilágosodás és a kanti filozófia egyidejû vagy e gymást váltó 

megjelenése egyengeti a vallási tételektôl különval ó erkölcsi 

gondolat útját, de nem feledhetjük el, hogy ugyanak kor 

megakadályozhatja a kanti ismeretelmélet "percepció ját".  

 Az emberi megismerés határait firtató kérdésfeltev és nem 

csak kanti filozófia  alapvetése. Más szempontból ugyan, de a 

francia felvilágosodás filozófiájában is fôszerepet  játszik. 

Holbach idealizmus bírálatának része a megismerhete tlen kérdések 

szeparálása: "Az ember szerencsétlenségére túl akar t lendülni a 

látható világon és borzalmas ismétlôdô kudarcai sem  tudták 

meggyôzni vállalkozása esztelen voltáról... megvete tte a 

valóságot, hogy rémképekrôl ábrándozhasson, elhanya golta a 

tapasztalást, hogy elméletekért és feltevésekért ra jongjon" xxxiii  

-írja egy helyütt a filozófus, miközben megfogalmaz za a tézist: 

"Az emberben a fizikai érzékelés minden". Majd végi gnézve a 

filozófia történetén, rosszallóan emlegeti azon fil ozófus(ok) 

példáját, akinek "nincs meg a bátorsága, hogy megál ljon ott, 

ahol a megfigyelés cserbenhagyja" és aki "azt hiszi  ilyenkor 

rendszert alkot, pedig csak mesét költ." xxxiv   

 A Helvétiust és Voltaire-t kedves olvasmányainak t aró 

Dessewffy xxxv  Sipos-kritikájában éppen ezen a ponton mutat 

értetlenséget a kanti filozófiával kapcsolatosan. D essewffy 

levelének kezdete alapos Kant-stúdiumot sejtet: "Én  idealista 

vagyok, de nagy mértékkel és tsak bizonyos tekintet tben; azt nem 

hiszem, hogy kívûltem semmi sem vólna, noha nem tud om, hogy mi 

az; és azt tsak természetem szerént lehet meg fogno m." A 

továbbiak viszont arról árulkodnak, hogy képtelen r áhangolódni a 

kanti tapasztalatfogalom novumára: "de ennek a' meg foghatásnak 

az oka, nem lehet tsupán bennem, és még gondolatomb an sem fogom 

meg az okozás principiumát, ha azt tapasztalás nem elôzte meg. 

Meglehet tehát hogy Prof. Síposnak igassága van a p arte rei 

cogitatae, de nints a természeti meg foghatóságunk szerént, és 

igy ô azt olly kevesset demonstrálhatja, mint po. a z Angyalok 



 

 

 

 86 

(ha vannak) perceptiojának módját. Eleitôl fogva ez en 

hegyességek körül tébolyodik az emberi elme, és min d untalan 

körbe jár. A' meg foghatattlanok körül nem kell for golódni ... 

mert úgy járunk mint a' lepe a' gyertyatûz körûl, b e kitsiny 

világot kerít, és még szárnyait meg égeti, és megsz ûnik 

repeshetô lepe lenni."(XI. 289.) Ezzel Dessewffy Sí post (Kantot) 

éppen a kanti kritika tárgyát  képezô idealisták körébe sorolja. 

Az idealizmust megjelenítõ lepe-hasonlat akár Kant galamb-

hasonlatával is párhuzamba állítható: "A könnyû kis  galamb, 

ahogy szabad szárnyalással szedi a levegôt, melynek  ellenállását 

érzékeli, elképzeli, hogy légüres térben még jobban  tudna 

repülni. Ugyanígy hagyta el Platón az érzéki világo t, mert ez 

szûk korlátokat szab az értelemnek, túlmerészkedett  e világon, 

az ideák szárnyain felemelkedve a tiszta értelem ür es terébe. 

Észre sem vette, hogy fáradozásaival nem nyitott ut at, mert 

semmiféle ellenállással nem találkozott, mely minte gy 

támasztékául szolgált volna erôkifejtése számára, h ogy az 

értelmet kimozdítsa helyérôl." xxxvi   

 Valószínûleg nem csak Dessewffyt jellemzi a kantiá nus 

ismeretelmélet fent említett olvasata, hiszen Kazin czy Prof. 

Sípos Pálhoz írott episztoláját is sajátos idealizm us felfogása 

miatt bírálja a címzett. Sípos - a galamb-hasonlatr a hivatkozva 

- itt éppenhogy elhárítja ezt a lehetõséget: "Én se m okoskodom 

így Ez a' megtestesült Való be szép! Hát még testet len mennyivel 

szebb lehetne? Az iljen okoskodást maga Kánt nevets égessé tette 

az ô Galambjával, a' melj érezvén hogy melj szabado n repülhet a' 

híg és vékony levegôbe; így okoskodik: Hát ha még a z a' vékony 

levegô se volna." (IX.378.) Kazinczy viszont miközb en egy 

ismeretlen munkát küld vissza Sípos számára, Platón t emliti: 

"...az itt vissza menô munkát olly gyönyörködések k özt olvastam, 

's írtam le... mintha a' Plátó szép álmait olvastam  volna... De 

elõkapott a' bennem megrögzött istentelenség, melly , mint Sz. 

Tamás csak azt hiszi, mit tapogathat, s' úgy jártam , mint a' 

Miskolczi czigány." (VII. 77-78.) Elképzelhetô, hog y ez a 

kitétel sem csupán Kazinczy gondolkodásának pragmat izmusát 

minôsíti, xxxvii  hanem szûkebb értelemben az ismeretelméletre 
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vonatkoztatható alapirányultságot rögzít.   

 Kazinczy önvallomása még 1812-ben is a Sípos közve títette 

kanti filozófia félig-értésérôl árukodik: "Édes bar átom oly 

dologa a neophytosnak a'ki már lát annyit, hogy vág yhasson 

indulni, s valóban indul már de nem lát annyit mint  a vezetô, s 

nem bizonytalankodik ugyan, nem kételkedik ugyan, d e valamit 

lát, az vagy mind vagy nagy, vagy csak valami részb en elötte még 

uj, és csak félig ismeretes. Igy valék én. Érzem én , hogy az én 

hitem a vezetô hitével alkalmasint, vagy talám éppe n egy, csak 

hogy még néhol meg nem foghatom." xxxviii  

 A kanti gnoszeológia iránti értetlenség Kenderessy  Mihály 

Sípos-kritikáját is jellemzi, mely szerint Sípos mu nkája "nem a 

gondolatnak a valósággal való harmoniájában fundált atik." (XIV. 

492.) Szaktudományos berkeken belül azonban, termés zetesen 

létezett értô Kant-interpretáció. Köteles ("akinél nincs a 

világon nagyobb Philosoph" xxxix  ) így fogalmaz a Philosophia 

enciklopédiájában: "A Kant idealizmusa tulajdonképp en nem 

idealizmus . Mert Kant nem tagadja a külsô tárgyak lételét, ha nem 

csak azt állítja,hogy mi a külsô tárgyakat, csak úg y esmérjük, 

mint jelenéseket (phaenomena). Mik légyenek pedig a zok önmagokba 

- elvonva a mi képzeletünk módjából -, mi azt nem t udjuk és 

miránk nézve mindenkor egy esméretlen dolognak fog maradni= x. A 

külsô tárgyakról való képzeteinkben kettô vagyon ti . a matéria 

és forma." xl  Köteles megfogalmazása kihúzza a talajt azon 

értelmezések alól, amelyek Kantot a görög idealizmu s újkori 

képviselôjének tartják, ezzel a régiek és újak vitá jának 

gondolkodástörténeti vonatkozásait élsztgetve. Dess ewffy a 

francia (!) Kant-recepció képviselôire hivatkozik e zzel 

kapcsolatban, miközben La Lande-ot idézve megállapí tja, hogy  

kanti rendszer egyike "a nagy tévedések nagy példáj ának, és mint 

annyi elégtelenségeit a' meg foghatatlanoknak, a' r epûlni akaró 

emberi elmének; messze van még a Naptul a' leg fele ngebb sas 

szállása, ki törik minden szárny illy magos üresség ben, a'hol 

nints levegô, 's élni nem lehet nékünk." (VIII. 368 .) Az 

ismeretelmélet jelent tehát problémát azon "laikus"  olvasóknak, 

akik Kantot akarva-akaratlanul a francia felviágoso dás 
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filozófiája felôl olvassák.  

  

 1.4. Aesthetica, philosophia, poesis 

 

  Aesthetica, philosophia és poesis különbözô össze függésben 

bukkannak fel Kazinczy leveleiben. Ezek áttekinéséb ôl bontakozik 

ki az a nézôpont (vagy akár olvasási mód) mely felô l Kazinczy 

nem csupán a kanti filozófia, hanem általában véve a filozófia 

felé fordul. E nézôpont alapvetôen az esztétikai sz emlélet 

jegyeit viseli magán. 

  Kazinczy korai, Kantra vonatkozó megjegyzései vis zont egy 

másik összeffüggést is sejetnek. Észrevételei (az ö nlegitimáció 

igényével) a kialakulóban lévô, kialakítandó tudományos 

diszkurzus  szabályaira vonatkoztathatók, egyúttal jó példái a  

recepció szövegszerû Kant-ismeretet megelôzô fázisá nak. 

 Kazinczy 1802-ben még saját bevallása szerint is " Kánttal 

ismeretlen" korszakát éli, így nem meglepô, hogy az  ekkortájt a 

lélek halhatatlanságáról filozófiai értekezést író Pálóczi 

Horváth Ádámot kantiánusként tartja számon, bár tud omásul kell 

vennie Pálóczi Horváth szabadkozását: "Én! Cantianu s! a' Kant 

szembekötésének meg esküdt ellensége, és az ô Aeráj a rövid 

volttának egyik (vajha erôssebb) ezkôzlôje." (IV.20 4-205.) A 

félreértés azonban megmagyarázható: Pálóczi ekkor " Novissima 

Philosophiáján" dolgozik, a szónak nem a "legújabb"  hanem 

"legutolsó filozófia" (II523.) jelentést tulajdonít va. E 

félreértés lehetôsége így Kazinczy részérôl egyszer re sejteti a 

kanti filozófiában való járatlanságot (hiszen lehet ségesnek 

tartja, hogy kantiánus ihletettségû filozófiai érte kezés 

szülessen a lélek halhatatlanságának témakörében), a nyelvi 

panel viszont az "új filozófia" automatikusan kanti  

filozófiáként való értelmezéseként, utal a kifejezé s 

elterjedtségére. Pálóczi Horváth megemlíti azt is, hogy 

munkáival Kant némely "idétlen majmaival" kerül öss zeütközésbe, 

melybôl úgy tûnik hogy a tudomány berkeiben alakuló ban van az 

ellentábor, amely elõtt egy ilyen típusú értekezés legalábbis 

legitimációra szorul. A Kant filozófiájában ekkorib an még 
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járatlan Kazinczy a tudományosság kritériumara hiva tkozik a 

kantiánusok kontra Pálóczy Horváth vitában, s valós zínûleg 

Jenisch argumentumát alkalmazza a német nyelv és a "königsbergi 

Arisztotelész" xli  filozófiájának elválaszthatatlanságával 

kapcsolatban: "Neked van e igazad vagy Kantnak? azt  én nem 

tudhatom, mert én Metaphysicus nem vagyok... mindaz  által a'ki 

a' közönségessé lett vélekedéssel ellenkezésben vag yon, azt a' 

gyanút támasztja maga felôl, hogy a' dolgot nem ért i, mellyet 

Tefelôled annyival inkább feltehetek, mert Kantnak még csak a 

nyelvét sem érted, hogy érthetnéd hát a dolgát, mel lyet még a' 

kik nyelvét értik is, sok esztendei studiumok után értenek." 

(IV.207.) Kazinczy ugyanakkor éppen sok esztendei s túdiumaira 

hivatkozva tartja fenn magának az ítéletalkotás jog át az 

esztétikai- nyelvészeti kérdésekben. A tudományossá g 

alapfeltétele a mester számára a mélyen elsajátítot t stúdium: 

"A'ki initiáns, meg nem tudja fogni, hogy az olly f ejthetetlen 

légyen: a'ki a' mélyjéig jutott a tudományban meg n em foghatja, 

hogy azt valaki megfejthetônek képzelte." (IV.342.)  Kazinczy 

Kant értetlenkedôinek (elsôsorban a debrecenieknek,  "ahol nincs 

nevetségesebb szó, mint a Ding an Sich selbst és 

Erscheinung") xlii  sokat citál egy Szókrátész-anekdotát: 

"Socratesnek eggy igen homályos értelmû könyvet vit tek barátjai 

[Hérakleitosz T.O.], 's kérték, hogy mondaná-meg ne kik, mit tart 

felôle? 's a' Bölcs, ezzel a' felelettel adta vissz a a könyvet: 

A' mit értettem benne, mind jó és igen szép: 's inn en azt húzom-

ki, hogy mind jó és igen szép az is, a'mit nem érte ttem." 

(IV.434.) - ezzel explikálva a hermeneutikai méltán yosság 

igényét. xliii  Az alapos studium kritériumával szemben a 

polihisztorság vádnak minôsül. Kazinczy gyakorta ut asítja 

"kaptára a csizmadiát" (IV.389.) és azt sem tartja szerncsésnek 

ha a "birkózó a futók között" (III. 393-394.) indul . Rozgonyi 

professzor pedig: "Nagy philosophus lehet, de izlés e bizonyosan 

nincsen, s az aesthetikát bizonyosan nem érti." (XI .349)  

 A tudományos viták szintjén esztétika  és filozófia 

polarizáltan  jelenik meg, ahol az esztétikához rendelt 

vezérfogalom: az ízlés. Mindebben az  esztétikai megismerésmód  
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eltérõ jellege is megnyilvánul. Az esztétikai és a filozófiai 

megismerés közötti különbséget a Kazinczy által is forgatott 

Sulzer-lexikon a következôképpen határozza meg: "Az  ízléssel 

bíró ember egyszerre fogja át mindazt, amit a speku latív, kutató 

koponya szétszed és taglal. Ezért azok, akik magasa bb 

tudományokra vetik magukat, ahol szükségképpen mind ent taglalni 

kell, és egyik fogalmat a másik után kell szemügyre  venni, azok 

ritkán bírnak ízléssel" xliv   

 Az ízlés, mint a "nyelvtudományhoz" rendelt vezérf ogalom 

sajátos igazságfogalmát implikál: "Mi ollyanok vagy unk, mint az 

Adeptusok, kik mindég keresik a' Bölcsek' Kövét, s arra soha sem 

akadnak, talán mert az sehol fel nem található. Azt  kellene 

látnunk, hogy a' Nyelvtudomány nem Mathézis... itt nincs helye a 

Problémák' feloldása' végén azt mondani el: Q[uod] E[rat] 

D[emonstrandum]. Csak nézni kell azt, mint a' szivá rványt, 's 

csudálni a' színek gyönyörû játékát, 's a' magunkba n lakó... 

érzést kérdenünk, jó e így vagy amúgy a' Szó 's a' Syntaxis." 

(X. 26O. 261.) -írja a mester egyik levelezõtársána k.  

A nyelvi ízlés, úgy tûnik, az esztétikai típusú iga zságfogalom 

letéteményese. Kazinczy esetében azonban már fel se m merül a 

kétféle megismerésmód közötti hierarchia. Hierarchi a azonban 

mégiscsak érzékelhetô - de mindez, látni fogjuk, ál talában véve 

filozófia és a literatura kapcsolatában érvényesül.  

  A levelezésre kiterjesztett s így tágabban értett  Kant-

recepció részben mûvelôdéstörténeti adalékként fogl alja magában 

a Kant-anekdotákat, melyekre Kazinczy önvallomása s zerint 

bármiféle szövegszerû Kant-ismeretet megelôzôen sze rt tesz és 

Ferenczy Lajosnak küldene is ilyet a müncheni Auror ából, ha 

merne (VI.21.), de eltöpreng Szirmay Mihályné szüle tett 

Sunyovszky Theréz búskomorságán is, mert "Ez a' sze rtelen lelkû 

jó asszony valaha virágokat, tájakat rajzolt és fes tett, 

gyermektelen lévén talán nem olly szerentsés mint l enni érdemel, 

elébb a' Kant Philosophiájával ismerkedett-meg, 's részt vett az 

Emberiség' történeteinek lelkes nézésében. Mind a k ettô 

kifárasztotta 's az eggyik elszomorította." (XIII.2 78.) 

 Nem célunk az anekdoták értelmezése, mégis figyele mre méltó, 
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hogy a késôbbiekben a széphalmi Mester Kölcsey száraz 

metafizikai énjére  tesz utalást, Szemere philológiai 

Dissertatióját olvasva (miközben nem sorát érti, ha nem 

rajzolatját) attól óvja "nehogy nôtelenül haljon me g, mint 

Newton és Kant szûzen." (IX.209.) Kazinczy mindezek kel 

feleleveníti a már Diogenés Laertiosból jól ismert filozófus-

toposzt, az égre figyelô, de közben a gödörbe potty anó filozófus 

típusát és nem csupán a filozofálóra lesz érvényes,  hanem 

bármely tudományhoz való viszonyra. 

  A filozófus alaptípusát topikus értelemben a szto ikus 

képviseli. Ennek alapesete Baumgarten esztétikájába n is 

fellelhetô: "Wann man den Philosophen als einen Fel s vorstellet, 

der bis über die Hälfte in die Wolken geht, mit der  Überschrift 

non perturbatur in alto, so vergisst man den Mensch en und 

bedenkt nicht, dass die Stoiker mit ihren Weisen sc hon 

lächerlich wurden. Der Philosoph bleibt ein Mensch,  folglich 

behält er Sinnlichkeit..." xlv   

  Kazinczy gyakorta említi, hogy nem képes elfogadn i a 

sztoikus etika parancsát, mert "Az emberi életben s ok van, 

a'mire...nem tud vígasztalást adni a'mit Seneca mon d." (IX.111.) 

Kölcsey és Kazinczy levélváltása (a Mester Nagy Gáb orhoz írott 

episztolája kapcsán) azt láttatja, hogy sztoikusokr a irányuló 

ellenszenv az epikureisták irányában is megnyilvánu l. Kölcsey 

"Zenon sectája eránt" semmi vonzódást nem érez: "De  az Epicurusi 

Morál" - írja -"mellynek igaz isméretére Bayle taní tott, ott hol 

a' fájdalomról tanít, férjfiason vígasztaló." (IX.2 26.) Kazinczy 

válaszlevelében szív és ész kettôségéhez csatlakozv a fogalmaz, s 

nézeteit valószínûleg legalább annyira befolyásolja  a Don Carlos 

híres sírás-jelenete mint a sztoikus filozófia: "A 'Zeno 

philosophiája nekem sem volt 's lesz Philosophiám.. . Én 'a tudva 

való Epistolában serio arra kérem a' megszólított e mbert, hogy 

hagyja másnak a' Zéno bölcsességét, s' annak akarom  magamat 

nézetni, a 'ki sírni nem szégyenel, mikor calamitás t szenved és 

nem injuriát" (IX.273-274.)   

 Kazinczy kérdésfeltevéseinek lényege ekkoriban ész  és szív  

dichotómiáját  érintik, vagyis a tizes évek kritikai-esztétikai 
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normahátterét, amely nélkül a korszakalkotó Kölcsey -recenziók 

sem születtek volna meg xlvi . Érdemes tudatosítanunk, hogy az ész 

és a szív szembeállítása egyike a közhellyé vált Ro usseau-

örökségnek, ugyanakkor toposzképzõ értelemben a "te st térképén" 

a költészet és a filozófia hatóterületét lokalizálj a. Másrészt 

mint ismeretes, Kazinczy a religiókról készített "s chemában" 

(IX. 113-114.) a katolicizmust nevezi meg a szív va llásaként. A 

katolicizmus szertartásrendjének "esztétikai" vonat kozása koránt 

sem meglepô xlvii , ám Kazinczy egyik levelében Fr. Schlegel 

házasságáról elmélkedve aktualizálja. Schlegel ugya nis "a 

Mandelsohn lányát vette el, 's Romában pápistává le tt." - majd 

hozzáteszi - "Aestheticus ember könnyeben lesz pápi sta, mint a 

ki nem aestheticus, mert a catholicusok értelmetlen  cultussa 

hatalmasan hat az érzékekre, holott a protestánsoké  csak az 

értelemhez szól..." xlviii  -- ezzel mintegy rövidre zárva a szív, 

esztétika, katolicizmus triádot. Összefoglalva tehá t: Kazinczy 

önértelmezése alapján az általa képviselt világnéze t sokkal 

inkább leírható a szív és az esztétika mint az ész és filozófia 

fogalompár segítségével. 

 Az 18O9-ben "privatissimum collegiumot" kérô Kazin czy a 

tudományos munka alapkritériumainak tesz eleget: a 

naprakészségének és nyitottságának ("legalább értse m mirôl van  

a' szó a' tudósok között" VII. 138.); saját tudomán yterületének 

azoban az esztétikát tekinti. E "beállítódás" szûki tô értelemben 

befolyásolja a Kant-studiumot, ugyanakkor hozzájáru l az 

idealizmus fogalmának alapos kitágításához. Sípos s zámára 

(finoman fogalmazva) irreleváns a "transzcentdentál is 

nyelvmûvelés" xlix  eszméje, az idealizmus nyelvi idealizmusként  

történô applikálása. 

 Poétikai vetülete, mely a mûvészi utánzással hozha tó 

összefüggésbe, megintcsak Kazinczy sajátos nézôpont járól 

árulkodik: "A mesterségnek nem az a természete ami a 

külvilágnak. Az aestheticus hosszan magyarázza, hog y a 

portraitet nem úgy kell festeni, mint a'hogy azt a'  tükör adja 

vissza." (VII.323.) Sípos filozófiai fejtegetésére Kazinczy 

Goethe-vel felel: "Werke des Geistes und der Kunst sind für den 



 

 

 

 93 

Pöbel nicht da. Goethe. -- in der wahren Schönheit findet sich 

etwas, das gemeine Seelen nicht bewundern können." (VII.323.) 

Sípos viszont Fichtét idézve válaszol: "Nicht etwas  schön, 

sondern der Geist, der dieses etwas schön findet, u nd durch 

jedes Schönfinden wird der Geist selbst verschönert . Ez az 

expressio az idealismusba méljjebben vág."(VII. 338 .) Érdemes 

azonban itt megállnunk egy pillanatra,  hiszen könn yen lehet, 

hogy az idealizmus nyelvi és irodalmi vonatkozásair ól szóló, 

valóban sajátos Kazinczyánus elképzelésekre egy Fri edrich 

Schlegel-idézet indította a mestert. A Kazinczy-hag yaték 

filozófiai jegyzetei között (amelyek a különbözõ gy ûjteményekben 

elszórtan, leginkább egy-egy mondatos idéztekbõl ál lnak) 

olvashatjuk azt az 1803-1805-re datált Schlegel-szö vegrészt l , 

amely az idealizmus és az újabb irodalom kapcsolatá t fejtegeti. 

A mester tehát bizonyosan érzékeny volt az idealizm us és az 

irodalom kapcsolatára irányuló újszerû, akár posztk antiánusnak 

is nevezhetõ reflexiókra, még akkor is, ha azok kon textusa iránt 

viszont tökéltesen érzéketlen maradt. Kazinczy leve lei ugyanis 

rendre felvonultatják filozófia és poézis különbségtételének  

hagyományos toposzait, ahol minden esetben az utóbb ira kerül 

értékhangsúly, hiszen az genezisét tekintve ôsibb é s hasznos, 

mert "minden nemzet a poezistôl vett elsô világot, s csak a 

barbár nem érti, hogy e játék mit használ."-írja a mester.  

 Kazinczy történelemszemlélete (mint késõbbi fejeze tek során 

látni fogjuk) általában a ciklikus fejlôdés elvét k öveti, ám a 

filozófiát és a literatúrát tekintve cizellálódik. Horatiusban 

egyszerre lát poétát, nyelvészt és filozófust: "Kiv ált az 

Epistolákban, több van mint a' szorosan Bölcseknek nevezett 

Tudósok' munkájiban Affectatio nélkûl mondom hogy.. . soha sem 

tudtam úgy olvasni, hogy mindég újat meg' újat ne t aláljak 

benne; 's soha sem tudom mit becsûljek Horátzban in kább: a' 

Poetát, a Linguistát, a' Philosophot..." (XII. 278. ), s a 

sokoldalú mûvész jussa természetesen az örökkévalós ág. 

Kazinczynak a különbözõ modern filozófiai iskolákka l kapcsolatos 

szkepszise, és rajongása egy olyan korszak iránt, a melyben még 

nem vált külön a költészet a filozófiától, meglepõ hasonlóságot 
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mutat a Goethe visszaemlékezéseiben li  olvasható elképzelésekkel. 

(Tény azonban, hogy közvetlen kontextusként aliga e mlegethetjük, 

hiszen Kazinczy csak késõbb jut hozzá az autobiográ fiához.) 

 Kazinczy számára a filozófiai igazsághoz  és magához az 

önállósuló diszciplinához egészen más idôintervallum  társul mint 

a jelentõs esztétikai alkotásokhoz. Nem beszélhetün k itt 

aeternitasról, hiszen Helvetius "igazsága" rohamosa n 

devalválódik: "midôn Helvetzius a' maga munkáit írt a - minthogy 

az ô munkái mind schlechte Vernunftra vannak építve  - meg sem 

álmodta, hogy azokat a ... maradék merô igazságnak ne hidje, és 

ne vegye. 'S íme az akkori világ ugyan alkalmasint annak vette, 

de a' mostani szörnyen kaczagja a' szegény Helvetzi ust - 's én 

is kaczagom." (VII.323.) A technikai haladáshoz kap csolt 

felgyorsult idôtapasztalat és a német filozófia pos ztkantiánus 

fejlôdési irányáról szállingózó hírek együttesen ma gyarázhatják, 

hogy Kazinczy szerint 1818-ra a kanti filozófia dev alválódik: 

"Kánt ki kezd jôni a' módiból, 's eggyik systhema e ltolja a' 

másikat. 'S ez mindég így volt 's mindég így lesz.. ."(XV. 537.)  

 Míg a a tudományos viták szintjén jól regisztrálha tóan 

elkülönül egymástól filozófia és széptudomány, tudo mányos és 

tudománytalan, addig a filozófiai olvasmányokat köv etô személyes 

reflexiókban már nem határolódnak el ennyire élesen .  

 Kazinczy esztétkai pozícióból képes olvasni a filo zófiát, 

óvatosabban fogalmazva: a filozófiai olvasmányok es ztétikai 

típusú megnyilatkozást váltanak ki. Kazinczy "szépn ek" nevezi 

Epicuros tanait: "van e szebb tudomány mint a'mit ô  (Epicuros) 

tanita a' Voluptás felôl." (IX.274.); és Platón "sz ép álmait" 

(VII.78.) olvassa. De Sípos munkáit látva (Discursi ones) 

hasonlóképpen elragadtatja magát: "A Criticismusi P hilosophia 

Ciceroi deáksággal és lélekkel van benne elôadva. E zt fel 

felsikoltozások között fogjuk olvasni. Én nem tudok  képzelni 

semmit a'mi szebb volna. Ciceroi Behandlung és nyel v, 's a' 

Critica Philosophia tárgyai igen tisztán adattatnak  elõ benne 

(XI. 263.)  Kazinczy olvasói reagálási a Sípos-szöv eg 

eloquentiáját érintik; dícséri az atithesiseket, me lyek a 

"testetlen tárgynak életet adnak" (XII.33.), magáva l ragadja a 
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"Poetai keresetlen virágokkal elhimzett elôadás." ( XIII. 483.) 

Végül csodálkozva látja a "Critica Philosophia sová ny tárgyából" 

készült "Artistai felséges munkát". (XI. 27O.) 

 Sípos egyik Kazinczyhoz írott levelében fedi fel 

munkamódszerét: "Nézd el, mire vetemedtem? Arra, ho gy fél 

szememet tarván a' Cicero philosophiai munkájin, fé lt pedig az 

uj Philosphián, oljan tüneményt mutassak, miljent a z Antikok az 

uj gustus után mutatnak." (XI. 216-212.) Mindezzel pedig 

bizonyosan kívívta Széphalom elismerését: a filozóf iai szöveg 

születése analóg Kazinczy által sokszor emlegetett ideális 

alkotói eljárással. 

  Kazinczy a Sípos munkájára tett utalásából világo san bomlik 

ki a "tárgy"  és "elôadásának" dichotómiája . Saját filozófiai 

tárgyú episztoláiról is "tárgy" és "poetai forma" k ettôsségében 

beszél: "poetai formákba öltöztetem a philosophia t árgyait, 

amennyire tôlem kitelik, és poetai elôadásra csak 

alkalmatosok". lii  Nem oldódik fel viszont a filozófiai tárgy és 

a poézis közötti ellentmondásból fakadó feszültség.  Az alkotás 

és a befogadás folyamatában is érzékelhetõ nehézség  a következõ 

példákkal szemléltethetõ: Kazinczy a Nagy Gábornak címzett 

episztoláját küldi el Kisnek e megjegyzés kíséretéb en "Félek 

inkább hasonlít Dissertatióhoz, mint Epistolához" ( IX.158.) A 

Sípos-episztolában is megrettenti "a tárgy soványsá ga" (XIV.49.) 

Kazinczy célja pedig az, hogy a "prosai s' philosph iai 

dissertatiocskáknak lümiert adjon" (IX.168.), hogy  a "poetai 

mív philosophische Abhandlungnak ne tetszhessék..." . A Nagy 

Gáborhoz címû episztola jegyzései szerint, a Mester  gondosan 

ügyel az inverzióra, a "poetica és prosaica constru ctiora" (IX. 

168-169.) és a "kifestés csattogó színeire."(IX. 15 7-158.) 

  A filozófiai tárgy a poézisre alkalmas és Kazincz y által 

elvárt tematikai regiszterrel kerül ellentmondásba,  melynek 

lényege, hogy a "szív érzéseit kell dallani" (III.3 20.) Sípos (a 

szerénység szokásos formuláján túl) valószínûleg az t érzékeli, 

hogy filozófiai poemája "Gedicht" értetlemben nem f elelne meg 

Kazinczy elvárásának: "Küldöm a'mit ígértem Über di e Moralität.- 

Ezeket az utóbbiakat ne úgy nézd mint Gedichteket, mert annak 
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nem felelnek meg..." (IX. 291-292.)  

 A filozófiai tárgy megverselése mélyen ellentmond egyrészt 

az ihletett alkotási folyamatnak - eszerint ugyanis  "a poézisi 

munka isteni sugallás" (VII.233.) és "a tárgytól el részegítve, 

józanság nélkül kell dallani" (V. 372.); másrészt -   

irodalomszemléleti keretek között gondolkodva - a f okozatosan 

érvényét veszítõ "hasznosság-elvnek". liii  

 Nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy Kazinczy filoz ófiai 

indíttatású munkái kizárólag az episztola és az epi gramma mûfaji 

keretei közé illeszthetõek. Kazinczy esetében bölcs elet és 

költészet szorosabb összefonódása a poétikai és esz tétikai 

hagyomány ellenállásába ütközik.      

   

 1.5. Vallás, erkölcs, történelem 

 A továbbiakban visszatérve a Török-episztolához ké t 

kérdéssel szeretnék foglalkozni. Egyrészt értelmezé si 

lehetõséget kínálok a Kazinczy által alkalmazott "p ótolatlan 

hézag" poétikai eljárására, másrészt ennek segítség ével a 

korábban feltételezett kantiánus kontextusra vonatk ozó 

elképzeléseket próbálom finomítani, felvázolva egy másik 

kontextust. Ehhez azonban szükséges felidézni azt a  párbeszédet, 

amely során Kazinczy levelezôtársai (gyakran egymás tól 

függetlenül) erkölcs, vallás és történelem viszonyá ról 

elmélkednek. A tizes évek elején a levelekbôl retro spektív 

nézôpontból rajzolódik ki a "felvilágosodás századj a", 

hátterében a francia forradalom tapasztalatával.  

 Dessewffy egyik levelében erkölcs és történelem vi szonyában 

vizsgálja a felvilágosodás korát: "Mért hivjuk hát ezt a 

Századot a Világosodás Századjának, ha a' Histórián ak mindég 

tsak annak kell maradni a' mi volt? (...) Ne erôsit sük meg jobb 

emberek a gonosz embereket azon istentelen vélemény ben, mellyet 

ôk olly szívessen szeretnének igazságnak vallatni, hogy 

bátrabban gonoszkodhassanak, hogy ti. a' jó erkölts esség merô 

Theoria." (XII.469.) Dessewffy az erkölcsök romlásá nak 

következményeitõl fél, éppúgy mint Cserey Miklós, a ki "új 

esztendei" gondolataiban tudomány fejlõdése és az e rkölcsi 
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értékek nem feltétlenül egyenes arányára hívja fel Kazinczy 

figyelmét: "Hidd el Barátom, hogy egy Nemzetnek az ô boldogulása 

és tisztesége az erköltsitôl függ, ...akármennyit t udjanak a' 

tudósai" (IX.2OO.- 2O1.)  

 Cserey levelébôl a felvilágosodás századának válto zásai 

személyes tapasztalatként érzékelhetôek. A változás  egyik 

sajnálatos jele, hogy vallás  és tudomány  viszonyában immár az 

elôbbi szorul rá az utóbbi támogatására: "Mikór azo k a' Papi 

Jószágok fundáltattak, a' Nép tanittói tsupán a' Pa pokból 's a' 

Tudomány tsupán a' Vallásból 's hozzá járuló Morálb ól állott. 

Azolta az emberi értelem nagy elényomulásokat tett,  s 'már most 

a' Religionak sints Consistentiája ha több Tudomány okkal nem 

edgyesül." (IX. 61.) Vallás és erkölcs kapcsolatát konnotálva, 

mindez konklúzív formát ölt, ugyanakkor felveti a t udás 

közvetítésének szelektív lehetõségét: "Láddé baráto m, a' 

Megvilágosodás is árt... Okosak vóltak a' régiek... , a' népnek 

pedig (a Vulgusnak), tsak symbolumokban adták eleje be, s' 

ezekkel a' simbolumokkal többre mentek mint a' most aniak a félig 

tsillámpozó lámpással." (IX. 59.) Cserey itt pardox  módon éppen 

a 18. század közepén megfogalmazódó toposzt fogalma zza újra, 

mely visszatekintô nézôpontból lesz érvényes a vilá gosodás 

századjára. A világ, eszerint úgy van megalkotva, h ogy vannak 

olyan igazságok, melyeket felfedni sokkal ártalmasa bb az 

emberiségre nézve, mint az tévedés, melyet nem isme résük 

okoz. liv  

  Berzsenyi nagyjából ekkortájt érdeklôdik a mester tõl 

gyermekei vallásos nevelése iránt (IX. 372.), Kis p edig egyik 

levelében a következõképpen fogalmazza meg a vallás  apológiáját: 

"A tsufolás, sôt a' populáris vallásnak akármi módo n 

nevetségessé tevése is nem jó móddal való egyezteté s s' az ész' 

országának nem okos szélesítése. Az lehetett elébb,  de most 

midôn a'  megtsalattatásból felébredett emberi ész nem könnyen 

hagyja magát olly igen rászedni 's elnyomattatni, m int volt, 

most másképen látszik a' dolog lenni." (IX. 32O-321 .)  

 Maga a mester Cserey levelére válaszolva fejti ki a 

vallással, a a morállal és a felvilágosodás filozóf iájával 



 

 

 

 98 

kapcsolatos gondolatait, nem titkolva, hogy a Volta ire vagy 

Helvetius munkái az ifjú, arra éretlen olvasó számá ra 

veszélyesek lehetnek: "Én nem mondhatnám, hogy nagy  

antimaterialista vagyok, de irtózom amikor azt láto m, hogy a' 

fiatal ember materialista; irtóztam látván 1789 kör ül, hogy egy 

Professor olly könyveket ád az ifjak' kezébe, mint Helvetius és 

Toussaint, 's Voltairnak némelly munkája.(...)  Jaj  annak édes 

barátom, a'ki religiositásba nem nevelkedik. Maga a kadjon osztán 

az elmélkedés által arra, a'mire az Igazságot tiszt a szivvel 

keresô bizonyosan eljut. Kedvezô csillagzataim énve lem éppen ezt 

az útat tétették, s én is ezt fogom tétetni, ha éle k 

gyermekeimmel." (IX. 78-79.) A hosszas idézet azt i gazolja, hogy 

Kazinczy számára a vallásos nevelés szükségessége 

megkérdôjelezhetetlen, azt követôen viszont a vallá sról való 

elmélkedés útja is megkerülhetetlennek bizonyul. Ez  azonban nem 

intézményes keretek között elsajátítható tudás, han em személyes, 

intellektuális nevelõdési folyamat, amelyrõl a papi  hivatást 

választó Kis János is beszámolt a Mesternek: "Hogy lehetne a' 

vakbuzgóságnak tsak nyoma is bennem, holott az ez e llen írtt 

elmés írásokat már 16-17 esztendôs koromban mohón o lvastam, 's 

azolta tsak nem az egész pályát végig futottam, mel lyet valaki 

a' Vallás meghányásában vetésében futhat. A' setétt iszta 's az 

erkölcstudomány mind az a'mi a próbát megállotta." (IX. 32O.)  

  Kishez lv  illetve Csereyhez hasonlóan, Kazinczy is a 18. 

század közepének toposzát eleveníti fel, amely szer int az 

igazság csak az emberi nem elitjének osztályrésze: "A' szentebb 

Igazság csak kevésnek való!... a'ki nem praedestiná ltatott 

láthatni bírjon valamit amibe csimbálkozhasson: a'k i pedig látni 

praedestináltatott, a' pókhálót könnyen széjeltéphe sse." (IX. 

117.) Kis válaszlevelében megerõsíti Kazinczy elkép zelését, 

azzal egészítve ki, hogy "A'kik praedestináltattak láthatni... 

azokat is úgy kellene a' látásra rátanítani, hogy a z emberi 

okosság elôtt szent igazságokat láthatnák, és mikor  a' pókhálót 

eltépik: az alatta elrejtve levô igaz szentséget ti sztelnék" 

(IX.165.) 

 Sokmindent elárulhat a Török-episztola feltételeze tt kortárs 
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befogadásáról, ha tudjuk, hogy a vallásról szóló elmélkedések  

egyik Kis Jánosnak küldött melléklete a  vers, a mester következõ 

megjegyzésével: hogy "ezen dolog felôl való gondolk ozásomat 

lássd. Érteni fogsz Te engem ott is, a'hol csak a' Jobb Fôk 

érthetnek." (IX. 175.) Kis és Kazinczy levelei, így  

megvilágítják az episztolában alkalmazott poétikai eljárás  

kontextusát. A syllabák elhagyását az emberi nem el itjének 

fenntartott igazság megtartása  indokolja. Olyan mondanivalót 

"harap el" tehát az episztola, amely valószínûleg n em férne 

össze a hagyományos vallásos neveltetéssel.  

 Itt kell kitérnünk egy pillanatra arra a filozófia i 

disputára, amely a Török-episztola vendégszövegének , Schiller: 

Das verschleirte Bild zu Sais címû mûvének korabeli  hátterét 

jelentette. Jan Assmann Mózes-monográfiája lvi  meggyõzõen 

igazolja, hogy Schiller mûvének forrását Karl Leonh ard 

Reinholdnak a héber misztériumokról szóló írásaiban  kell 

keresnünk. Ugyanarról a Reinholdról van szó, aki a jénai 

egyetemen tartott a Kant-elõadásairól vált ismertté  (s akinek az 

elõadásait Döbrentei is látogathatta), de Assmann s zerint az 

említett írások csak nagyon távoli kapcsolatot muta tnak 

szerzõjük filozófiai munkásságával,  viszont sokkal  közelebbit a 

szabadkõmûves tevékenységével. Ha jól értem Assmann  

gondolatmenetét, akkor a héber misztériumok tanulmá nyozásának a 

XVIII- XIX. században nagyon jelentõs tétje van: eg y olyan 

istenkép megrajzolásában játszanak szerepet, amely alapvetõ 

eltérést mutat a dogmatikus értelmezésekhez képest.  Reinhold 

szerint a mózesi törvényhozás hûségesen átveszi és 

transzkodifikálja mindazt, amit õ egyiptomi misztér iumoknak 

nevez. Véleménye szerint Mózes is a Minden-Egyben h itt, és ezt a 

hitet öltöztette egy új misztériumvallás formájába,  amelyet a 

legrégebbi szabadkõmûvességnek  lehetett nevezni. Amikor a 

beavatandó a kicsitõl a nagy misztériumokhoz vezetõ  küszöböt 

lépi át, akkor az istenekbe vetett korábbi hitét es küvel kellett 

magtagadnia, téves és fiktív természetüket kellett felismernie 

és a dolgokat úgy látnia, ahogy vannak lvii . Schiller nemcsak a 

Saisi kép  megírásával reagált Reinhold elképzelésére, de egy ik 
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esszéjében is. Ebben (Assmann összefoglalása szerin t lviii ) arról 

beszél, hogy amit a beavatandónak hosszan tartó okí tás és 

elõkészítés után fedtek fel, az a természet (minden  dolgok 

egyetlen legfõbb oka) megismerése volt. Reinholddal  együtt pedig 

õ is úgy értelmezte a szaiszi formulát ("én vagyok minden, ami 

volt, van és lesz"), hogy az elhallgatja vagy tagad ja a 

megnevezést és proklamálja a név nélküli Istent. As smann 

szerint lix  az ún. Mózes-vita Reinholddal és Schillerrel jut e l 

arra a szintre, amelyben a mûvelet felvilágosodás v allásává 

válik, s olyan mondatokat emel egy természetes teol ógia 

krédójává, amelyek általában egyiptomi bölcsességne k számítanak. 

 A Schiller-vers tehát a dogmatikus-vallásos Isten- kép 

átértelmezéseként volt olvasható, de Assmann arra i s utal, hogy 

 a szöveg nem nélkülözi a kanti filozófiában fellel hetõ 

összefüggéseket sem. Csakhogy ezen összefüggések eg észen más 

perspektívában jelennek meg, mint amelyet a Török-e pisztolánál 

eddig feltételezett a kutatás. Kant ugyanis az egyi ptomi 

bölcsességet és az elfátyolozott Ízisz felfedésének  motívumát Az 

ítélõerõ kritikájában emlegeti, méghozzá a fenséges  kapcsán. 

Assmann összefoglalása szerint lx , Kant Schillerrel egyetértve  

hangsúlyozza a fenséges beavatás-jellegét: az a sze nt borzongás 

és rettenet, amit a fenséges kelt az emberben, elõk észíti 

lelkületét és szellemét egy olyan igazság befogadás ára, amelyet 

csak nagy megrázkódtatás állapotában lehet felfogni . 

 Visszatérve a Török-episztolához, nem tudjuk, hogy  a Mester 

mennyire ismerhette a Schiller-szöveg tágabb összef üggéseit. A 

vers címzettje és a szabadkõmûvesség világának közi smert 

kapcsolata elvileg lehetõvé tennének egy ilyen típu sú olvasatot, 

ám az a kontextus amelybe a Schiller-vers beépül, i lletve az 

episztolához kapcsolt egyéb Kazinczy-megjegyzések, más 

értelmezési irányt nyithatnak meg. 

 "a'mit ô erôsen hiszen [Török Lajos - T.O.], azt é n nem tagadom 

ugyan, de igaznak sem veszem" (IX. 255.) - írja Kaz inczy az 

apósáról Sárközy Istvánnak. A kijelentés elsõsorban  valószínûleg 

a  "Cosmogeniai mysteriumokra" és az alkímia világá ra 

vonatkoztatható, de a Mester az általa "nem hitt és  nem 
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tagadott" dolgokról részletesebb felvilágosítást ny újt egy 

Sípos-levélben: " Isten , örökkévalóság  etc. távol vagyok attól 

hogy tagadjam, de ezek nem az én szememnek való tár gyak. Nekem 

elég azt az Istent ismerni, melly bennem lakik ." (IX.270.) 

  Isten, örökkévalóság (a kanti antinómiáknak megfe leltethetô 

tárgyak) Kazinczy igazságfelfogásának körvonalazásá hoz 

társulnak. Errôl az igazságfelfogásról (nagyjából a  Török-

episztola újradolgozásával egy idôben) Cserey Farka snak is 

beszámol: 

"Mi az igazság? - Még erre senki nem felelt - meg.( ...) Vagy azt 

higyjük, hogy az igazságnak nincs igazi képe? Oh de hogy! felel 

arra a belsô bíró  - De különös hogy az Istenség némelly 

regiókban kézzel tapogattatni is engedi magát. Ilye n a' Mathézis 

fachjaiban: a' hasonlókhoz adj hasonlókat, vagy bel ôlök végy el 

hasonlókat, s' hasonlók maradnak... - ez olly igazs ág, hogy maga 

az Epidaurusi kígyó sem láthatja másképen.(IX. 79.)  Annyiban  

akár kanti inspirációról is beszélhetünk, hogy a ma tematikai 

igazság bizonyosságának a kanti észkritika is csodá lattal 

adózik, hiszen königsbergi bölcs szerint az ismeret ek egy része 

ôsidôk óta biztosnak számít (ilyenek a matematikai ismeretek), 

és ez más ismeretek terén is bizonyosággal kecsegte t, még ha az 

utóbbiak nagyon különbözô természetûek is. Kant azo nban a 

következõképpen folyatja a gondolatmenetét : "Csakh ogy a 

matematika csupán addig a pontig foglalkozik tárgya ival és 

ismereteivel, ameddig ezek a szemléltben ábrázolhat ók. Ám ezen 

körülmény fölött könnyen elsiklik a figyelem, mert maga a 

szemlélet is megadható a priori módon elgondolva, é s mint ilyen, 

alig különbözik az önmagában vett, tiszta fogalomtó l." lxi  

  A matematikai igazság példája Kazinczy és Kant sz ámára is 

biztos ismeret kiterjesztésének lehetôségét ígéri. Kazinczy 

esetében ez azonban része az igazságról alkotott, m eglehetôsen 

szemléletes képnek. A "belsô bíró"  ennek kontextusában a 

szubjektív igazság letéteményesének tûnik, és ezzel  egyben 

lehetôséget kínál a Török-episztola nevezetes kitét elének: "A 

nyúlj bé kebledbe 's felleled" - ilyen irányú értel mezéséhez. 

   Kézenfekvôbbnek látszik azonban az episztola kér déses 
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részeit Sípos egyik 1813-ban megjelent munkájával ö sszevetni: 

"... a hideg stoicusi bölcsesség, melj ott volna, a  hol lenni 

kell egyébként; de még is - közel járván - messze j ár az igaz 

valóságtól. A keresztyén vallás mutatta meg, hogy f eljebb van az 

emberi cél mindennél; magát az okosságot is ez alá kell 

rendelni; mert ez isteni cél egyszersmind... Mássut t kell hát a 

valóságnak rejtezni; tudniillik a hová csak a hitne k szabad 

kinézése szolgálhat... Mi a Valóságot keressük: mié rt 

gondolkodunk hát, mert a gondolatom feljül van? Mié rt tétovázunk 

hát annak kimondásával, hogy nincs Valóság az Isten en kívül, 

hanem csak az istenbe? úgy de már azt kérdem: Valjo n értyük é, 

amit ilj szabadon, ilj bátran kimondottunk? Valjon nem úgy 

mondjuk é ki ezt, mintha tudnók elôre , minekelôtte visgálnók s 

okoskodnánk felette? Így kell lenni nyilván a dolog nak: szabadon 

mondjuk ezt ki magunktól, és senki más bizonyságára  nincs 

szükség, mert a tanúbizonyság bennünk van  - a jó lelkiesméret... 

Elôre tudni kell hát, hogy nem a földrôl emelkedik fel a 

gondolat az égbe; hanem az égbôl nyúlik le az arany  lánc, a 

hitnek arany lánca, melj egyesíti az eget a földdel , az embert 

az istennel " lxii  (kiemelés tõlem. T.O.)  

 Sípos e munkájának ismerete talán jobban megvilágí thatja az 

episztola kérdéses helyét, mint a Gyakorlati ész kr itikájának 

sokat idézett passzusa lxiii , részben azért, mert Kazinczy számára 

valószínûleg elérhetôbbek Sípos írásai mint a kanti  textus. 

Sípos felvilágosító leveleihez idônként saját kézir atait is 

mellékeli, melyeket Kazinczy lemásol. Elképzelhetô,  hogy éppen 

egy ilyen kéziratot küld vissza azzal a megjegyzéss el: "Fogadom 

az Urnak, Prof. Urnak, hogy ezt ezután is sokszor e lolvastam, mi 

haszna lévén nem tudom, a' hit onnan felülrôl jön a nnyi csak 

lesz". (VII. 78.) 

  De nem csupán a Kant- és a Sípos-szöveg elérhetôs ége 

közötti különbségrôl van szó, hiszen Kazinczy egyik  jegyzetében 

a Moralgesetz kanti fogalmáról azt állapítja meg, h ogy ez az 

"amit más lelkiesméretnek nevez" lxiv . Vagyis Kazinczy elvileg 

tisztában lehetett a Sípos-szöveg kantiánus ihletet tségével, de 

itt ismét torlódó recepciós fázisra  figyelhetünk fel. Sípos 
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ugyanis korrekt referencia a kanti ismeretelméleteh ez, de a 

kanti etikát sajátos morálteológiai álláspontról ér telmezi. Ez 

azonban éppen a hazai Kant-recepció egyik sajátossá ga; a 

protestáns teológia rendkívûl gyorsan és magas szin ten képes 

integrálni Kantot és Fichtét. lxv   

   A vallásról és a hitrôl való gondolkodás, hit és  ráció 

problematikája azonban az értelmiség gondolkodásána k is szerves 

része. Az igazság Kis által emlegetett "mennyei fén ye" Sípos 

megfogalmazását idézi lxvi , miközben számára az Isten-keresésbõl 

fakadó válsághelyzet a költészet szempontjából is t ermékenynek 

bizonyul: "Ekkor irtam hymnuszomat a bölcsességhez,  s ekkor 

fohászkodtam szivem teljességével eképpen ôhozzá:  

 

" Oh! szivemnek szentséges bálványa, 

hol van, hol van örökös helyed? 

Miért hogy lelkem, úgy amint kivánja, 

Nem mulathat itt alant veled? 

Ah! eltüntél eltüntél mi tôlünk 

Felsôb lelkek társaságába, 

S véled vélvén lenni, hányszor dôlünk 

Csalárd árnyék karjába. 

 

De ha szivem legszebb lángozatja 

Feléd lobog hajnal jöttével,  

Ha lelkem titkosabb mozdulatja 

Téged sohajt nap lementével,  

Jöjj kegyes, oh jöjj zephir szárnyakon, 

Neked szentelt rejtek helyembe, 

S nagy leczkéid mennyei hangokon 

Éjfélenkit sugalld fülembe!" lxvii                                 

                                                                

  De nemcsak visszaemlékezéseiben tartja szükségesn ek elmondani, 

hogy a vers a szellemi útkeresést kísérô "komor mel ancholiából" 

fakadt. Mûvét 1806-ban elküldi Kazinczynak, aki azo nnal ráismer 

annak "ihletett" voltára. Kis válaszlevelében tájék oztatja a 

megírás körülményeirôl, így arra is fény derül, hog y Kazinczy 
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nem tévedett: "A' mi a' böltseségre írt versemet il leti, erre  

Schiller Görög Istenei  adtak alkalmatosságot. Nagy tüzzel 

olvasván ezt a' mennyei költeményt, kisétáltam egys zer Jenából 

egy Dichtergang nevezetü kies sétáló helyre 's az o tt támadott 

elmélkedés a' Schiller által okoztatott enthusiasmu ssal 

párosodva szülte a' kérdésben lévô verset." (IV. 10 9.)  

 Kis Kazinczy számára ettôl kezdve a "philosophus p oéta" (ezt 

mint korábban láttuk Kölcsey és Berzsenyi is átvesz i! lxviii ), s 

filozófus költõként történô kanonizálásában valószí nûleg az is 

szerepet játszott, hogy különbözô recepciós csatorn ák révén 

nyilvánvalóvá válhatott, hogy a Schiller és Goethe verseinek egy 

része kifejezetten bölcseleti ihletettségû líra, s a Kazinczy 

által jól ismert Jenisch, Schillert tudta elképzeln i a kritikai 

filozófia folytatójaként lxix .  

 A Török-episztola kérdéses sorai legelôször éppen a goethei 

költészettel szoros összefüggésben bukkannak fel. S ípos egyik 

levelében (anélkül hogy ismerné a szerzôt) Goethe P rométheuszát 

idézi: 

"Hier sitz ich - forme Menschen nach meinem Bilde. 

Ein Geschlecht, das mir gleich sey zu leiden, zu we inen, 

Zu geniessen, und zu freun sich 

Und den nicht zu achten- 

Wie ich." lxx  

(IX.87.) 

 Kazinczy válaszlevelében természetesen azonosítja a szerzôt: 

"Térek arra, a'mit a' stoikusok charactere, és a' P rometheus 

felôl írtál. Értettem én elsô olvasáskor mit akar v élle Goethe, 

aki philos. tanításait képekbe öltözteti, ollyanokb a hogy csak 

rokon lelkek ismerhetik.  

"Láss! a' mit keress - 

Nyulj bé mellyedbe, s'felleled." 

 

... Meg fogom próbálni, ha lefordítom é úgy hogy a'  Goetheé után 

olvastassék." (IX. 88-89.)  

 Nem tudhatjuk, hogy Kazinczy mit tudhatott a Goeth e-vers 

kiváltotta filozófiai vitáról lxxi , ismerhette-e Lessing és Jacobi 
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ezzel kapcsolatos álláspontját. Az bizonyosnak láts zik, hogy 

ekkor még nem olvasta Goethe értékelését a polémiár ól lxxii , 

ugyanakkor  Kazinczy az "aestheticus" számára, a Goethe 

közvetítte  "képekbe öltöztetett" filozófiai tanítás  ettõl 

függetlenül is, nem csak relevánsabb, hanem bizonyo s értelmeben 

a kanti tanoktól független. Könnyen lehet -  s itt újabb 

feltételezésbe bocsátkozunk - hogy a mester számára  csupán az 

kapcsolja össze Goethe mûvét és a sajátját, hogy mi ndkettõ 

szembenáll a hagyományos vallásos elképzelésekkel. 

 Végezetül felvethetô a kérdés: a Goethe; Schiller és Kant 

kapcsolatát regisztráló Kazinczy lxxiii , egyben feltétlenül a 

Goethet és Schillert kantiánus szellemben olvasó Ka zinczyt 

jelenti-e?  

   Kis is megemlíti Goethe és Schiller filozófiai e pigrammáit 

a vallásról szóló eszmefuttatása élén : "Göthe és S chiller' 

epigrammái nem a' látni nem tudóknak vannak írva, ' s nem is 

mondhatni, hogy nevetségessé tevôk volnának, legalá bb nem azok 

az én értelmemben. Az észt meg kell szabadítani a' békóktól, de 

más nem szebb békóktól is kell óvni. A' vallás az é n ítéletem 

szerént nem szükségképpen oltja-el az észt." (IX. 3 20.) Kis 

levelében Goethe és Schiller filozófiai költészete a vallásról 

folyó párbeszéden belül értelmezôdik, ahol Kazinczy  és Schiller 

egyetértését a görögök vallásossága iránti tisztele t jelzi.(IX. 

320.) A superintendens visszaemlékezéseibôl tudjuk,  hogy 

(megkerülve Kantot!) "Isten létét tárgyazó" kérdésf eltevései 

felôl fordul Schiller felé. Késôbb e szellemi útker esésére 

visszavetítve olvassa a Török-episztolát.  

 Döbrentei azon megjegyzései, amelyben a Török- epi sztola 

iránti elragadtatásának ad hangot, további vizsgáló dást 

igényelnének. Ebbõl a szempontból nem lényegtelen, hogy az 

Erdélyi Múzeum szerkesztõjeként milyen kontextusba helyezi majd 

a verset, hiszen az Szabó András filozófiai értekez ése után kap 

majd helyet a folyóiratban. Másfelõl Döbrentei kapc sán paradox 

módon nem csak azt a kérdést vetheti fel a késõbbi kutatás, hogy 

Kant felôl olvassa e az episztolát, hanem azt is: K ant "felôl" 

olvassa- e Schillert, vagy Schiller "felôl" Kantot?  



 

 

 

 106 

  Kazinczy kantiánus filozófiai tájékozódása a kort árs 

tudományos diskurzushoz való felzárkózás kísérlete.  A kanti 

stúdiumot az ismeretelmélet szempontjából szûkítõ é rtelemben 

befolyásolja a francia felvilágosodás filozófiája é s még inkább 

az az elképzelés, amely a filozófiát és az esztétik át egymástól 

elkülönítendõ diszciplinaként szemléli. Kazinczy sz ámára az 

esztétikát és a literaturát más típusú igazságfogal om, 

ugyanakkor a filozófiai rendszerekhez képest - szer encsés 

esetben - idõtlen érvényesség jellemzi. Filozófiai tárgyú 

episztolái nem felelnek meg a kazinczyánus esztétik a ihlet-

fogalmának és tematikai elvárásainak. 

 Egészében a Kazinczy-féle Kant recepciót többszörö sen 

közvetettnek látom, gyakran olyan nagyon, hogy csak  igen távoli 

kapcsolat tételezhetõ fel königsbergi bölcs filozóf iája és a 

mestert foglalkoztató esztétikai, világnézeti probl émák között. 

Jól ismert az az eszmetörténeti hagyomány, amely eb ben az 

esetben is minden további nélkül alkalmazná e jelen ségekre a 

kantiánus jelzõt, én azonban óvatosabban bánnék a m inõsítéssel.  

Azt azonban nem egyáltalán nem gondolom, hogy a Kaz inczy-féle 

"gyalogos" Kant-olvasat alacsonyabbrendû lenne a ko rabeli 

szaktudományos olvasatoknál, hiszen esztétikai, fil ozófiai és 

poétikai háttere nem kevésbé összetett és persze sz ámos 

tanulsággal szolgál. 

                  

                   IV. Irodalomtörténet 

  

 

IV.1. Kulturális tapasztalat és várakozási horizont : Kazinczy 

történetfelfogása.  

 

"A Gondviselés juttatja nekünk 

A véletlent - de az emberére vár, hogy 

célja szerint formálja - egyre megy, 

Mi dolga a királynak énvelem - 

Tudom, nekem mi dolgom a királlyal - 

Ha csak egy szikra igazság, amit 
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Merészen a zsarnok lelkébe vetnek - 

Az is milyen termékeny volna a 

Gondviselés kezében." 

 Schiller: Don Carlos. (Vas István fordítása) 

  

1.1. Historia est magistra vitae 

 Az alfejezet címében feltüntetett két fogalom - ku lturális 

tapasztalat  és várakozási horizont -  eredendõen e gy 

történetelméleti tanulmány kulcsfogalmaira - tapasz talati tér és 

várakozási horizont - utalnak. Reinhart Koselleck e lgondolása 

szerint 185  a tapasztalat és a várakozás kategóriái alkalmasak  a 

történeti idõ tematizálására, mivel egymásba fûzik a jelent és 

múltat. Az alapvetõen metahistorikusként tételezett  kategóriák 

azonban nem teszik lehetetlenné, hogy a történeti i dõt az 

empirikus kutatás terén is nyomonkövessék, mivel ez ek irányítják 

a konkrét cselekvési egységeket a társadalmi, polit ikai mozgások 

végrehajtásában. Koselleck egy egyszerû példával sz emlélteti a 

két fogalom kapcsolatát: "I. Károly kivégzésének tapasztalata  jó 

száz esztendõvel késõbb alakító módon befolyásolta Turgot 

várakozási horizontját , amikor XVI. Lajost olyan reformokra 

biztatta, amelyek hasonló sorstól voltak hivatva me gkímélni õt. 

Turgot hiába figyelmeztette a királyt. Annyi azonba n bizonyos, 

hogy megtapasztalt és feltárt valamilyen idõbeli ös szefüggést a 

hajdani angol és a küszöbön álló francia forradalom  között, és 

ez az összefüggés túlmutatott a puszta kronológián.  A konkrét 

történelem meghatározott tapasztalatok és meghatáro zott 

várakozások közegében pereg." 186  Az empirikus kutatás 

lehetõsége 187  bátorított fel egy olyan típusú vizsgálódásra, 

                     
    185Reinhart Koselleck: Elmúlt jövõ. A történeti idõk 
szemantikája. (ford. Hidas Zoltán) Bp. Atlantisz, 2 003. 406-407. 
    186uo. 406. 
    187  Koselleck egyik ismert kategóriájának: "az egyidej û 
egyidejûtlenségek"-nek "karriertörténetét" értelmez ve jegyzi meg 
Hansági Ágnes, hogy a történész itt olyan triviális  
tapasztalatról beszél, amely azt bizonyítja, hogy a  történelmi 
idõstruktúrákra vonatkozó, látszólag metahistorikus  kérdés, nem 
egyszerûen releváns, de aktuális a konkrét kutatási  kérdésekben. 
Hansági Ágnes: Az idõ archeológiája. in. Történelem , kultúra, 
medialitás. (szerk. Kulcsár Szabó Ernõ és Szirák Pé ter) Bp. 
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amely e két fogalom viszonyát elemzi: elsõsorban Ka zinczy 

leveleiben és egyéb írásaiban. Vajon nem éppen a tö rténeti 

tapasztalat és a historia magistra vitae - toposzán ak logikája 

érzékelhetõ akkor, amikor Kazinczy Napoleon történe lmi szerepét 

értelmezi? "Sokat elmélkedtem magamban, -írja egyik  

levelezõtársának- mi indította arra Napoleont, hogy  õ magát a 

törvény felett valónak képzelje, s úgy hiszem, hogy  úgy 

tartotta, hogy a haza olly állapotba volt, mint Róm a volt akkor, 

midõn Dictatort tett, s ha kivihette volna plánjait , s nyugtot 

érhetett volna... elállott volna dúlongásaitól."(Ka z. Lev. XI. 

364.) Az idézet egyik lehetséges interpretációja sz erint a 

politikai és történelmi cselekvés hátterében Kazinc zy Rómára 

vonatkozó történeti tapasztalatot feltételez (a mes ter számára 

szinte bizonyosan Montesquieu közvetítésében), ám e z a 

tapasztalat és az esetleges ismétlés, nem jelent ga ranciát a 

jõvõre  nézvést. Ha azonban Kazinczy számára létezi k történeti 

tapasztalat - Koselleck szavaival élve: jelen lévõ múlt 188- 

akkor lehetséges-e ezen belül, vagy emellett kultur ális 

tapasztalatról beszélni? Kazinczy a klasszikus anti kvitás és a 

korabeli Európa történelmi- kulturális mozgásfolyam atában 

igyekszik meghatározni a magyar literatura helyzeté t, amikor azt 

írja, hogy "ha mi a magyar nyelvvel azt cselekesszü k, a 'mit 

Klopstock, Gõthe (sic!), Wieland, Schiller a Németé vel, a magyar 

literatúra fél század alatt olly formán fog a Tinód i Sebestyén 

és Ilosvai korabeli literatúrához hasonlítani és ne m 

hasonlítani, mint a Klopstock etc. korabeli Német Í rók munkáji 

hasonlítanak és nem hasonlítanak a Hans-Sachs etc. munkájikhoz." 

(Kaz. Lev. IV. 207.), Ebben az esetben a német nyel v és irodalom 

(Kazinczy értelmezésében) fejlõdéstörténetének tapa sztalata 

határozza meg a magyar nyelv és literatura jövõjét és 

fejlesztésének elképzelését.  Ez az elgondolás pers ze leírható 

lenne literatura-történeti, vagy nyelv-történeti 

tapasztalatként, azonban mégsem ezeket a kifejezése ket 

használom. Ennek az az oka, hogy Kazinczy-szövegek,  egy a 

                                                                
Balassi, 2003. 39. 
    188uo.407. 
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nyelvnél, de literaturánál is tágabb fogalomra eneg ednek 

következtetni.  Kazinczy a nyelv fejlõdésével szoro s 

összefüggésben, általában annak alárendelten képzel i el a 

literatura fejlõdését. Látni fogjuk azonban, hogy a  literatura 

fejlesztésének lehetséges útját, gyakaran a képzõmû vészet 

történetébõl vett példák 189  igazolják. A mester 

irodalomtörténeti tanulmányában maga is a "cultura grádicsairól" 

beszél 190 , s az általa használt kultúra-kifejezésnek úgy tûn ik 

egyaránt vannak nyelvi, irodalmi, képzõmûvészeti és  

mentalitásbeli összetevõi. Ilyen értelemben beszéle k én is a 

kulturális  tapasztalat fogalmáról.  

 Létezik tehát valamilyen kulturális tapasztalat és  

várakozási horizont, s az alfejezet célja ezen tapa sztalat 

struktúrájának és lehetséges forrásainak feltárása,  a különbözõ 

kultúra-modellekhez és a történeti tapasztalathoz k apcsolódó 

viszonyának értelmezése. Mindemellett más összefügg ésben is 

megfogalmazható a dolgozat "tétje". Ennek egyik asp ektusa a 

Kazinczy-kutatást érinti. Amikor Csetri Lajos 191  a hetvenes 

években Kazinczy nyelvszemléletének elméleti bázisá t vizsgálta, 

arra a következtetésre jutott, hogy a nemcsak Kazin czy, de a 

magyar nyelvújítás "mögül" is hiányzik az átgondolt  elvi 

alapvetés. Sokkal inkább az jellemzi, hogy meglehet õsen 

pragmatikus jellegû és számos esetben kimutatható, hogy a 

megkezdett nyelvbõvítõ tevékenységhez utólag kerest ek ideológiát 

a nyelvújítók. Kazinczy történetfelfogásának vizsgá lata ehhez a 

                     
    189A fejezet szempontjából lényeges Kazinczy-tanulmány ról 
(Tübingai pályamû), Fried István joggal állapítja m eg, hogy a 
mester ebben végigtekintette a magyar mûvelõdés és (nemcsak az 
irodalom) historikumát, hiszen Ráday Gedeont példáu l kastélya 
freskóival is jellemzi. Fried István: Kazinczy és a  
képzõmûvészetek. in. uõ. Az érzékeny neoklasszicist a. 
Sátoraljaújhely-Szeged, 1996. 100-101. 
    190Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelvr õl. 
Bp. 1916. 128. 
    191Csetri Lajos: A magyar nyelvújítás kora 
irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alapjairól. i n. Irodalom 
és felvilágosodás. (szerk.Szauder József és Tarnai Andor) Bp. 
Akadémiai, 1974. 229. Csetri ezzel kapcsolatos elké pzelése a 
korszakmonográfiában sem változott.Vö. Csetri Lajos : Egység vagy 
különbözõség? Bp. Akadémiai, 1990. 51-59. 
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megállapításhoz adalékkal szolgáhat. A mester gondo lkodásából 

valóban hiányzik egy olyan elméleti rendszer, amely  elfogad 

bizonyos elõfeltevéseket és minden esetben számol a zok 

következményeivel. Azt állítom, hogy Kazinczy tudat osan számol 

egy másik lehetõséggel. Elméleti alapvetése nem más , mint a 

kuturális tapasztalat: a nyelvi és irodalmi változt atásokat az 

legitimálja, hogy egy másik kultúrában már sikerese k voltak ezek 

a változások. 

 A fejezet "tétje" szempontjából emlegetett másik a spektus az 

irodalomtörténet-írás történetével kapcsolatos. Enn ek esélyeit 

feszegetve próbálom megrajzolni az irodalomtörténet  egykori és 

egyik lehetséges funkcióját, amely ma már aligha ta lálkozna 

buzgó helyesléssel. Egy olyan korszakról beszélek, amelyben a 

kulturális és irodalomtörténeti hagyomány nem csupá n megõrzõ és 

legitimáló  funkcióval bír, hanem alapvetõen határo zza meg egy 

másik kultúra elképzelt jövõjét.  

 

1.2. Történelem és történeti tapasztalat  

 Kazinczy és levelezõtársai körében a legfontosabb és 

legtöbbet vitatott kortárs történeti esemény a fran cia 

forradalom és a napoleoni háborúk menete és megítél ése. 

Mindkettõvel kapcsolatban jól érzékelhetõ a felgyor sult 

történeti idõre 192  vonatkozó tapasztalat, amely így elkülönül a 

természetbe simuló kronológiától: az égitestek körf orgásától, 

vagy az uralkodók és dinasztiák természtetes öröklé si rendjétõl. 

Cserey Farkas 1815-ben saját korát "a' nagy változá sokkal 

terhelt üdõrekesz"-ként írja le (Kaz.Lev. XII.303);  Dessewffy 

József pedig ezidõtájt írja a mesternek a következõ ket: "Tudom 

sokan félnek, rettegnek és nem tudják magokat belé gondolni a 

történeteknek új sorába... 20 esztendõ alatt alatt kompendionban 

több fel vonásokban adták elõkbe a Frantziák a közö nséges 

Históriát, mind ezek a történetek ugyan, de hosszab b 

idõszakaszokban és annyi meg annyi távolságokaban s ötét homályon 

keresztül terjeszté azokat elébe az olvasóknak a Hi stória, 

                     
    192  A temporalizálódó történelem fogalmáról vö. Kosell eck, 
im. 64. 
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holott a mostani év egymás után látta tapogatta és érzette mind 

ezeket, és így lehetetlen, hogy tanúságot ne vett v olna 

belõlek." (Kaz. Lev. XI.396) Cserey tehát a gyorsul ást érzékeli, 

ám az egyes történeti etapok ismétlõdõ jellegét han gsúlyozza. 

Koselleck a francia forradalom kapcsán egy európai kortárs, Karl 

Ludwig Woltmann véleményét idézi, aki szerint a vil ág szemében a 

francia forradalom olyan jelenség volt, amely látsz ólag minden 

történeti bölcsességbõl csúfot ûzött, s naponta bon takoztak ki 

belõle olyan jelenségek, amelyek felõl a történelem ben egyre 

hasztalanabbul tudakozódtak. Koselleck ezzel az idé zettel azt 

kívánja illusztrálni 193 , hogy a forradalom összekapcsolódik a  

megszakított folytonosság toposzával, s ennek követ kezményeként 

a továbbiakban lehetetlen a történelembõl példaszer û 

tanulságokat levonni. Ettõl kezdve pedig, semminemû  várakozás 

nem vezethetõ le többé kielégítõen az addigi történ eti 

tapasztalatokból. A teljes egészében egyszeriként  elgondolt 

történelem eszméje, úgy tûnik nem érinti meg Kazinc zyt és 

levelezõtársait. A Mester számára általános történe ti elvként 

funkcionál a ciklikus (ezúttal ismétlõdés értelmébe n vett!) ám 

folyamatos fejlõdésként jellemzett történeti mozgás : "A 

Természet mindig kört teszen ugyan, -írja - de soha  nem azt, 

amit már egyszer már tett, hanem mindig valami mást , s amint 

látszik mindég jobbat."(Kaz. Lev. XIII.64.) 194  A jobb jövõ 

iránti elvárás Kazinczy elgondolása szerint nem mon d ellent a 

történelem ismétlõdõ jellegének. Kosellecket parafr azeálva: a 

jõvõ jobb, de nem radikálisan más mint a múlt. (Arról késõbb 

esik majd szó, hogy a tudományos, technikai, politi kai, 

kulturális és morális haladás idõgörbéi Kazinczy sz erint sem 

igazodnak feltétlenül egymáshoz.) A széphalmi meste r a francia 

forradalom eseméneyit idõben és térben próbálja meg  eltávolítani 

saját magától. Leírásakor a fenséges esztétikai min õségével él, 

                     
    193Koselleck, i.m. 419-420. 
    194Hasonló megfogalmazás olvasható a Pályám 
emlékezetében:"Kor és kor hasonlítanak egymáshoz, s  az emberi 
dolgok karikaként fordúlnak elõ, bár jobb változáso kkal, s nincs 
okunk elveszteni hitünket az emberiséghez." in. Kaz inczy Ferenc: 
Pályám emlékezete. in. Kazinczy Ferenc mûvei. I. (s zerk. Szauder 
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amely ebben az értelemben leginkább Burke felfogásá val 

rokonítható, egyszerre hangsúlyozza a természeti je lenség 

félelmetes és csodálatos jellegét és a megfigyelésh ez szükséges 

biztonságot: "Nagy és szép dolgok, s még több rútak  és 

borzasztók, rettenetesek bár nagyok. Mint aki nyuga lmas partról 

nézi a vésszel, habbal küzdõket; nem örül ugyan a v eszély és 

elhalás látásának; nem óhajtja ugyan, hogy õt is ve szély érje, 

de szereti látni a tüneményt, mert az nagy, mert az  nem 

mindennapi, s az ilyen érdemel figyelmet." 195  A forradalmi 

események és a résztvevõk, Kazinczy szerint a "tudo mányokban 

nevelt" szemlélõt Hellasra és a "régi Rómára" emlék eztetik, 

vagyis felidéznek egy korábbi történeti tapasztalat ot. Mindez 

ugyanakkor tanulságul kell hogy szolgáljon, vagyis a történelmi 

esemény itt sem veszít okító szerepkörébõl : "senki  nem felejté, 

hogy irtóztatóbb csapás, mint egy revolúció, a hont  nem érheté, 

és hogy dõlõ vagy döntött épûlet körül forogni nem tanácsos, 

senki nem óhajtá, hogy miénk is dõljön és döntessék ." 196  

 Amennyiben a történeti tapasztalat - mint idegen t apasztalat 

- egyik közvetítõjének a történetírókat tekintjük, akkor 

Kazinczy irodalmi preferenciáinak analógiájára, nem  meglepõ, 

hogy a kortárs vagy kvázi-kortárs történetírás hely ett az 

antikvitás szerzõit választja. Hume Angol története inek olvasása 

során jegyzi meg a következõket: "...Azt a vallást teszem, hogy 

én az új nemzetek históriáját alig tudom olvasni. M i szép van 

ezekben? Ellenben a görög és Római Történetek, mely  szépek azok 

Julius Caesarig..." (Kaz. Lev. XIX. 53) Az idézet a rra enged 

következtetni, hogy a görög és római történetírás n em csupán 

stilisztikai érvek miatt élvez elsõbbséget. Kazincz y a fenséges 

példájához hasonlóan ismét esztétikai minõsítéssel  él a 

történelmre vonatkozóan, s a klasszikus antikvitás történetére 

alkalmazott "szépség"-fogalom nemcsak a történetre  de a 

                                                                
Mária) Szépirodalmi, 1979. 305. 
    195Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezte. 327. Negyedik sz ak. 
1790. (utánanézni: Tud. Gyûjt. nem tartalmazza való színûleg!) 
    196uo. 327. A forradalom történelmi tanulságait így ös szegzi 
egy Dessewffy-levélben: " A fr. revolutio igen  nag y leczke a 
népeknek, hogy maradjanak a korlát köztt, s  nem 
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történésre  is vonatkoztatható. A történelem esztétikai típusú  

szemléletében a nagy személyiségeknek lényeges szer epük van, 

fájdalmas hiányuk a magyar história tanulmányozását  is 

meghatározza: "Ezen eszt. én Istvánfit, Bethlen Far kast és 

Jánost, s a Kemény János biográfiáját olvasgatám. K in a haza 

történeteit olvasni, hol itt valamely nagy charakte r? És mely 

undokságok." (Kaz. Lev. XVIII. 272.) - írja Dessewf fy Józsefnek. 

Kazinczy történelemszemléletére jellemzõ - s a  kiv ételes 

történelmi egyéniségek tisztelete mellett abban is a 

felvilágosodás történelemszemléletének 197  klasszikus 

képviselõjének tekinthetjük - hogy megriasztja az e rõszak 

politikája. A történelem jelentõs alakjainak megíté lésében ennek 

komoly szerepe van: vélhetõen ez az egyik oka 198  hírhedt Mátyás- 

ellenességének is, melynek egyik példája, egy Virág  Benedekhez 

szóló levelében olvasható: "Mert hogy azt a Schulfu chs és 

fenevadhoz hasonló Mátyást úgy nem fogod te is maga sztalni, mint 

mások közönségesen, azt a te szívedtõl és fejedtõl várom is, 

óhajtom is. Mennyivel volt õnálánál nagyobb az Atyj a! ... Annyi 

erõszakot követni el, azt nem követni el, ami egész en más 

fordúlást adhata volna a Nemzetnek, azt hogy János félfija 

székébe léphessen! egészen Vak halandók, a'kik nem akarják 

látni, hogy az erõszak maga bünteti magát." (Kaz. L ev. IX. 344.) 

Talán nem volt felesleges a hosszas idézet, mivel a rra 

                                                                
bolondoskodjanak." (Kaz. Lev. XII. 473.) 
    197A felvilágosodás történelemszeméletérõl vö. Mezei M árta: 
Történelemszemlélet a felvilágosodás irodalmában. A kadémiai, 
1958. Arról, hogy az átlagon felüli képességekkel m egáldott 
ember történelmi szerepe miként határozta meg a tör ténetírást az 
antikvitástól napjainkig - s így nem szûkíthetõ le a 
korszakspecifikus jeggyé - E. H. Carr ír részletese n. E. H. 
Carr: A társadalom és az egyén. in. E.H. Carr: Mi a  történelem? 
(ford. Bérczes Tibor) Bp. Osiris,  29-53. 
    198A másik a magyar nyelv fejlesztésének hiánya s egy 
lényeges történeti feladat elmulasztása. Kazinczy e zzel 
kapcsolatosan így fogalmaz a Tübingai pályaírásban:  "Hiszen maga 
a könyveket vesztegetve  vásárlani szeretõ Mátyás i s nem bírt 
annyi bölcsességgel s hazai szeretettel, hogy a nép  énekeit, 
mint Nagy Károly a francziákéit, feljegyzeni paranc solta volna, 
s Budai igen gazdag Bibliotékájában nem találtatott  eggy magyar 
könyv is. " Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a m agyar 
nyelvrõl. 1916. 151. 
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vonatkozóan több problémát is felvet, hogyan ítélhe tõek meg a 

történelmi személyiség tettei. Mátyás példája azt m utatja, hogy 

régmúlt nagy alakjainak történelmi mulasztásai szám onkérhetõek. 

Kazinczy viszonylag ritkán játszik el a "mi lett vo lna ha" 

kérdésével 199 , faktumként, "lezárt ügyként" kezeli a régmúlt 

történéseit , de nem mulasztja el az azzal kapcsolatos 

ítélkezést. Meglepõ módon, az ítélkezés aktusa éppe n a kortárs  

történelmi eseményekre vonatkozóan mutat erõs bizon ytalanságot. 

Leveleinek és egyéb írásainak elemzése arra utal, h ogy ebben nem 

csak a cenzúrától és a politikai üldöztetéstõl való  félelem 

akadályozta meg. Errõl a kérdésrõl Dessewffy József fel folytat 

hosszas vitát 200 . Kazinczy a Napoleonról alkotott kép 

bizonytalanságát a megfelelõ történeti távolság hiá nyával 

igazolja: "Közelébb állunk a' történetekhez -írja -  mint hogy 

felõlök bátran ítélhessünk, a következõ idõk fogják  felfedni, 

eggy Atila volt-e, vagy egy mûvelt-lelkû, nagylelkû  Bajnok s' 

Országló" (Kaz. Lev. X. 373.) Dessewffy ezzel szemb en kételkedik 

benne, hogy az utókor ítélte hitelesebb lehetne: "A zomban nagy 

kérdés átalyában, hogy sok dolgok eránt jobban fog e ítélhetni 

a' Posteritás mint mi? mert a' külön külön indulato ssága a 

történetíróknak keresztül futja a leg késõbb Század okat is. 

Egyéb iránt az idõ a Detaillokat fedezi  fel jobban  és igen 

gyakran a titkos okokat még jobban zavarja össze, h ogysem 

kivilágosítja." (X. 470.) Kazinczy számára viszont az ítélkezés 

szempontjából létezik ideális nézõpont és történeti  távlat, 

amely sem nem túl közeli, sem nem túl távoli. Valós zínûleg ez 

utóbbit hiányolja Horvát István nagyívû történeti 

                     
    199  Ennek egyik ritka példája mutatkozik meg egy Virág  
Bendekhez szóló, a Magyar Századokhoz kapcsolódó le vélben, de 
itt is inkább általános, mint konkrét történelmi le hetõségként: 
"s keseregtem azt a' felséges Nemzetet, mellyet a '  gonoszság 
soha nem engedett arra a' tetõre  fellépni, mellyre  teremtve 
van... Mire nem meheténk volna ha kedvezett volna a  szerencse!" 
Kaz. Lev. VI. 344-345. Könnyen lehet persze, ahogy a 
metaforikusnak érzékelt "gonoszság"-fogalom Kazincz y és Virág 
olvasatában nagyon is konkrét történeti utalás... 
    200  A vita elsõ "állomásának" dokumnetumai: Kaz. Lev. X. 
373; 470. További adatok kortárs történelemre vonat kozó 
vitájukra: Kaz. Lev. XII. 481.; XVIII. 282-283. 



 

 

 

 115 

koncepciójából, melyhez azt a megjegyzést fûzi, hog y  "Én, ha 

valaki, érzem, csudálom nagyságodat, ámbár követni a'végig-

láthatatlan tengeren, a' századoknak, ezredeknek ez en lelkemet 

elrémítõ, elszédítõ homályában alig merlek." (Kaz. Lev. XX. 15.) 

 A másik lényeges kérdés a történelmi személyiségek kel 

kapcsolatban, hogy milyen viszonyban van az egyén é s kora, 

illetve ezzel szoros összefüggésben: van e-valamifé le felsõbb 

hatalom, amely irányítja a történelmet. Cserey Mikl ós (?) - 

történetelméleti kérdésekben  Dessewffyn kívûl Kazi nczy másik 

kedvelt levelezõtársa - így vélekedik a kérdésrõl: "A világ nagy 

változásit rész szerint az elõre ment okok hozzák m agok után, 

rész szerint pedig egy rendkívûl való embernek elé állása 

sietteti." (Kaz. Lev. XII. 303.) A széphalmi mester  

történetfelfogása hasonlóképpen hordoz determiniszt ikus 

elemeket 201 . A napoleoni háborúk idõszakára vonatkozóan jegyzi  

meg, hogy "Az a' sok inség, mely Európát érte, mint  lánczszemek 

folynak egymásból, úgy következései annak az elsõ e lvétett 

lépésnek." (Kaz. Lev. X. 373.) Az okok és következm ények 

láncolata mellett, a kivételes személyiség történel emalakító 

szerepére is találunk példát: "Napoleon nagy eszköz  az isteni 

kézben, az az, azt mutatják tettei, hogy az Isten õ  vele nagy 

változások elkövetésére él." (IV. 434.) Az idézet e gyúttal 

elõrevetíti Kazinczy történelemszemléletének egyik szignifikáns 

jegyét: az isteni gondviselésbe vetett hitét. Mint Mezei Márta 

megállapítja, a Mester a börtönévek során jutott el  a 

predestinációtól az emberi világot jóindulatuan iga zgató 

gondviselés hitéig 202 . A kortárs történelemre vonatkozó 

megjegyzése szerint, a történelmi szereplõk, gyakor ta tudtuk 

nélkül letéteményesei az isteni akaratnak: a történ ésekben a 

Providentia munkája "fejlõdik ki, melynek eggyik fé l is a másik 

is, a' nélkül hogy tudná, csak végbe-vivõje." (Kaz.  Lev. VI. 

                     
    201A determinizmus kifejezést E. H. Carr definíciója 
értelmében használom, amely szerint az nem más, min t az  a hit, 
hogy mindnnek, ami történt megvan a maga oka, és le gfeljebb 
akkor történhetett volna másként, ha az ok is más l ett volna. E. 
H. Carr: Mi a történelem? (1995) 88. 
    202Mezei Márta: Kazinczy világnézeti problémái. in. It k. 



 

 

 

 116 

242.) A nagy egyéniség sem tehet semmit a provident ia ellenében, 

azonban úgy tûnik, kivételes esetben megmenekülhet a gondviselés 

munkájának alárendelt, öntudatlan eszköz-szereptõl:  "Hány 

siralmas példát tud az emberiség, hogy a ki a Provi dentia 

dolgainak magát ellenébe tette, vagy aki a Providen tia dolgait 

meg akará elõzni, elsepertetett. Az illy elmélkedés ek 

megtanítanak bennünket, hogy az emberi dolgok eggy látatlan kéz 

által igazgattatnak... Istenség az, a'mi a maga ked veltjével a 

magok igaz fényében látatja, mit és mikor kell csin álni. A  nem-

kedveltek szemeket meresztenek, hallani akarnak, mi nt a kedvelt 

hall, s nem látnak és nem hallanak semmit, mert nem  méltók a 

látásra és a hallásra." (Kaz. Lev VIII. 501.) 

 Kazinczy providentia és vele azonos értelemben has znált 

gondviselés-fogalma részint teológiai részint törté netbölcseleti 

relevanciával bír. Gróf Ráday Pálhoz címzett levele  világít rá a 

kifejezés teológiai összefüggéseire: "mellyikünk az  a'ki azt 

mondhassa maga felõl, hogy magának a 'munkája az, a 'miben van. 

Sõt el lehet mondanunk, hogy dolgainkat egy láthata tlan kéz 

kormányozza, s' minthogy én kálvinista itt a kálvin istához 

szóllok, hadd mondjam ki, hogy minden praedestináti o szerint 

megyen." (Kaz. Lev. V. 304.) A teológiai és filozóf iai 

vonatkozások  egyárant pontosabb megfogalmazást nye rnek, egy a 

Napoleon világtörténelmi szerepét boncolgató levelé ben: "Szent 

igazság van az Idvezítõnek azon szavaiban, hogy a ' ti atyátok 

akaratja nélkül eggy hajszál sem eshetik le  fejeit ekrõl. Ezt 

így tanítja a vallás: a Philosophia pedig így teszi -ki: az 

intellectuális világban szintúgy vagyon morális ren d, mint a 

külsõ világban physicai. Ez nagy textus a gondolkod ásra. Nem vak 

fatalismust s' praedestinatiót tanít ez: hanem olly at, a' mi a 

józan ész  tribunálja elõtt is megáll. " (Kaz. Lev.  VI. 242.) 

  A gondviselésbe vetett hit az egyén szabadságának  

részleges korlátozása mellett egy olyan elmélkedés irányába nyit 

utat, amely a világban lévõ rossz kérdésével kényte len 

szembenézni. Karl Löwith, a kérdéskör kiváló kutató ja 

                                                                
1987-88. 3. 255. 
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szerint 203 , a XVII. és a XVIII. század fordulójára tehetõ az 

váltás, amely a haladáselvre cseréli fel az isteni gondviselésbe 

vetett hitet. A fordulat reprezentatív képviselõine k Voltaire 

illetve Bossuet világtörténeti munkáit tekinti. Röv iden 

összefoglalva Löwith erre vonatkozó gondolatmenetét , azt 

emelhetjük ki, hogy míg Bossuet munkájának elõfelte vése az, hogy 

a gondviselés elvetése az erkölcstelenség forrása l enne, addig 

Voltaire éppen a szakrális és a profán történelem  

különválasztásán munkálkodik. Értelmezésében Isten visszavonul a 

történelem feletti uralkodástól, a történelem célja  pedig az, 

hogy tulajdon eszünk révén javítsunk az emberi visz onyokon. 

Bossuet elképzelése szerint a világ csak látszólago s 

rendetlenségben leledzik, s ennek az az oka, hogy t úl közelrõl 

szemléljük tárgyunkat. Örök nézõpontból tekintve rá , a 

látszólagos értelmetlenség mögül elõbukkan a rejtet t 

igazságosság.  

 Ha Kazinczy történetelméleti nézõpontját kívánjuk elhelyezni 

Löwith - nyilvánvalóan sarkított - tipológiájában, akkor Isten 

és történelem kapcsolatára vonatkozóan, Kazinczy né zetei 204  

Bossuet tradicionális felfogásához állnak közelebb.  

Lényegesebbnek tartom azonban azt hangsúlyozni a to vábbiakban - 

s ezzel elválasztani egy bossuet-i típusú történetf elfogástól-  

hogy Kazinczy számára a gondviseléselvû történelems zemlélet 

mégsem képes megnyugtató választ adni a világban ta pasztalható 

katasztrófák és szerencsétlenségek sorozatára. Egy Bossuet-i 

típusú logika ugyanis viszonylag könnyen megbírkózi k egy ilyen 

jellegû problémával. Karl Löwith hivatkozik arra a példára 205 , 

                     
    203Karl Löwith: Voltaire. Bossuet. (ford. Miklós Tamás ) in. 
uõ.: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfi lozófia 
teológiai gyökerei. Bp. Atlantisz, 1996. 149- 160. 187-195. 
    204Kazinczy Bossuetre nem hivatkozik, Voltaire 
világtörténelmére viszont igen. Dessewffy Józseffel  szemben, aki 
Voltaire-t tekinti az "universalis história" és "a valóságos 
filozófusi methodusok" atyjának az európai történet írásban (Kaz. 
Lev. VIII. 366), Kazinczy valószínûleg - morális me gfontolásból- 
nem tekinti kiváló szerzõnek: "Voltairenak nem kell  olvasni 
közönséges Históriáját; de nem nagy szolgálat volt- e az, hogy õ 
a' sur la Tolerance-t írta.?" (Kaz. Lev. IV. 469.) 
    205Löwith (1998) 191. 
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amelynek segítségével a francia történész a 

keresztényüldözéseket próbálja összeegyeztetni az i steni 

gondviseléssel. Így, amikor Róma a keresztény egyhá zat üldözi, 

akkor lényegében az isteni gondviselés eszköze, mer t ezáltal 

próbának veti alá és megerõsíti a kereszténységet. Kazinczy 

esetében arra találhatunk példát, hogy  II. József rendeleteinek 

 megítélésekor - s itt nyilvánvaló a kérdés "irodal omtörténeti" 

relevanciája -  megpróbál ráhangolódni egy ilyen tí pusú 

érvelésre, s a rendelet hatása felõl értelmezni ann ak 

jelentõségét: "Közönséges vélekedés, hogy az õ ural kodása (Mária 

Teréziáé T.O.) több kárt teve mint Józsefé, mely be nnünket 

eszméletre hozott."  A mester konklúziója: "De kösz önöm az ilyen 

nemû jót." (Kaz. Lev. XVIII. 429.), azonban inkább arról 

árulkodik, hogy nem tudja kellõ megbékéléssel fogad ni az ilyen 

jellegû érvelést.    

 Az egyéni életút szenvedéseinek értelmezésekor a 

gondviselés-elv az átesztétizált hit és nem a tudás  szférájához 

kapcsolódik: "Az én fatalismusom egyességben van a theodicaeai 

szent hittel. Ott ahol a prózai józanság semmit nem  fejt meg, és 

semmi megnyugvást nem ád, én örömest térek által a poézis 

istenségekkel meglakosított tájaira, mert inkább já rok mosolygó 

tájékukon, mint vastag ködben, gõzben; s ez lelkeme t emeli, 

nemesíti, nem amaz." 206  -írja a Pályám emlékezetében. Másutt 

arra találunk példát, hogy a gondviselésbe vetett h ite és a 

folyamatos fejlõdés reménye mellett is csak nagy ne hézségek árán 

képes felülemelkedni a keserû történeti tapasztalat on, hiszen az 

ember "káromkodásra fakadhatna a gondviselés iránt,  melly egy 

Szókrátészt veszni hágy, holott a thronusra az embe riség 

mocskait, egy semmire-kellõ Augustust s Tibért hágy  fellépni, s 

ezeknek kardja és orozva nyújtott mérgei által hágy  romlani, 

hogy építhessen." ( Kaz. Lev. XIII. 64.)  

 A romlás és építés dialektikája ahhoz a gondolatkö rhöz 

vezet, amelyet Odo Marquard a modernitás reprezenta tív 

folyamataként jellemez. Marquard szerint, ha nem ak arjuk Isten 

                     
    206Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. in. Kazinczy Fe renc 
mûvei. I. (s.a.r. Szauder Mária) Bp. Szépirodalmi, 1979. 385. 
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szemére vetni, akkor a rosszat, amelyre Isten "enge delmet 

adott", óhatatlanul jóra kell magyarázni, s ez az a mit a szerzõ 

"a rossz nagy      szerecsenmosdatásának" 207  nevez. Marquard 208  

ennek kapcsán a   kompenzáció gondolatának két form áját különíti 

el. Az elsõ (a gyengébb) változatot a szerencsétlen séggel a 

dacoló ,  a  második (erõsebb) változatot viszont a 

szerencsétlenségbõl fakadó  

szerencse alakzatának nevezi, s ez utóbbi idõszerûs égérõl beszél 

a XVIII. században.  Ha arra keressük a választ, ho gy Kazinczy a 

két változat közül melyiket részesíti elõnyben, akk or azt 

mondhatjuk, hogy a másodikat. Ismét a francia forra dalom 

jelentõségét boncolgató levelét kell idéznünk, amel y úgy tûnik a 

szerencsétlenségbõl fakadó szerencse változatát eme li 

magyarázóelvvé: "És mégis, mint mindennek a' vilgon  a háborúnak 

is van a sok irtóztató oladalai mellett jó oldala i s. A nemzetek 

a' nagy romlás mellett ismeretekben meggazdagodtak. " A folytatás 

arról árulkodik, hogy ugyan folyamatos belsõ harc á rán 209 , de 

Kazinczy képes ráhangolódni arra az elgondolásra, h ogy a 

történelmi folyamat mozgatórugói az antagonisztikus  

                     
    207Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék.  in. 
uõ.: Az egyetemes történelem és más mesék. (ford. M esterházi 
Miklós) Bp. Atlantisz, 259. 
    208Odo Marquard: Szerencse a szerencsétlenségben. Marq uard 
számtalan példát hoz erre a gondolatra,  itt most  csak Herderét 
idézném: "Az ember szerencsétlenségünkre - mostoha gyermeke a 
természetnek, de - szerencse a szerencsétlenségben - épp ez 
okból rendelkezhetik nyelvvel." in. uõ.: Az egyetem es történelem 
és más mesék. Bp. Atlantisz, 2001. 148-149. 
    209A nyelvrendelet értelmezésének példája azt mutatta,  hogy 
az adott esetben kedvezõ hatástörténet sem legitimá lja  utólag 
magát a történelmi "szerencsétlenséget" és bizonyos an nem menti 
fel a tett elkövetõjét ( Kaz. Lev. XVIII.429). Haso nlóképpen 
nyilatkozik más eseményekkel kapcsolatban: "Gyönyör û az, amit Te 
írsz ennyi kiállott szenvedés vígasztalásául. - írj a Csereynek a 
francia forradalomról(?), majd keserû iróniával hoz záfûzi: "De 
az olyan forma, mintha Nero azzal vígasztalta volna  Rómának 
polgárjait, minekutána a ' Várost meggyújtotta, hog y íme most 
egyenesebb s' tágasabb úczáji vannak a ' városnak."  (Kaz. Lev. 
XII. 390.) Meg kell jegyezni azonban, hogy nem sokk al késõbb 
ugyanez a példa jelenik meg egy Dessewffynek címzet t levélben a 
szerencsétlenségbõl fakadó szerencse logikájára han golódva: "És 
még is mint mindennek a' világon a háborúnak s a re volutiónak is 
van a sok irtóztató oldalai mellett jó oldala is." (Kaz. Lev. 
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összefüggésekben rejlenek. "Az emberiségnek nem jut ott az a 

sors, hogy a középponton állhasson meg. Ugy elakadn ak benne és 

dolgaiban az élet, itt romlani kell, hogy a másik 

gyarapodhasson." (Kaz. Lev.  XII. 473.)   

 A vilgátörténelmi folyamatok elemzése közben azt l átjuk, 

hogy Kazinczy mindvégig megõrzi a történelmi mozgás oknak 

alávetett, ám velük kapcsolatosan tehetetlen szemlé lõ 

nézõpontját. A kortárs jelenségekre vonatkozóan már  korábban 

emlegetett távolságtartása, egyik levelében a törté nelem 

menetének uralhatatlanságával és -  történelmi foly amatoknak 

kiszolgáltatott egyszerû halandó képével zárul: "Ne m engedem meg 

magamnak, hogy Széphalmon minden dátum nélkül a Béc si stb. 

cabinetek dolgait javallva v. kárhoztatva dirigálha ssam. Jobban 

tudnak ahhoz, akik ott ülnek mint én. A legfõbb dol og még az is, 

hogy ohajtjuk a mi hazánk legyen szerencsés. Ezért nem tehetek 

egyebet, mint azt hogy imádkozzam." (Kaz. Lev. XII.  474.) 

Miközben az egyszerû halandó nem képes hatást gyako rolni a 

történelemre, ugyanakkor õ maga alapvetõen történet i 

meghatározottságú. A Goethe önéletrajzát lelkesen o lvasó 

Kazinczy találkozhatott az egyén és a század viszon yáról 

elmélkedõ költõfejedelem mondatával "bízvást kimond hatjuk,  mind 

egyéniségünkben mind hatásunkban kivétel nélkül egé szen másokká 

leszünk, ha tíz esztendõvel elõbb vagy késõbb szüle tünk." 210  

Kazinczyt azonban éppen Goethe olvasása készteti ar ra a fanyar 

megjegyzésre, mely szerint idõ koordinátája által m eghatározott 

egyéni lét mellett, az ember a hely koordinátája ál tal is erõsen 

meghatározott: "Most olvasom Gróf Desõffynek jóvolt ából a Goethe 

életét: Aus meinem Leben. Olly szerencsés conjunctú rák köztt nem 

vala csuda így kifejlõdni. Neveltetett volna csak P atakon az én 

idõmben. Nállunk a Gõthei, Wielandi, Schilleri s He rderi 

talentom sem lehet egyéb, mint amit látunk." (XIV. 22.) Kazinczy 

az önéletrajz olvasáskor az "egyidejû egyidejûtlens égek" 

jelenlétét érzékeli, s éppen ennek lesz majd szerep e a magyar 

                                                                
XII. 473.) 
    210Goethe: Életembõl. Költészet és valóság. (ford. Szö llõsy 
Klára) Bp. Európa, 1982. 9. 
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literatura fejlesztésére vonatkozó tervei szempontj ából.  

 

1.3. Történelmi haladás és kulturális haladás  

   Az, hogy a múlt alkotásai egyáltalán figyelmet 

érdemelhetnek, elképzelhetetlen egy olyan olyan gon dolkodás 

számára, amely a régit egyúttal elavultként, s így 

szükségtelenként tartja számon. Cserey Farkas ír fe lháborodottan 

Kazinczynak egy arisztokratánál tett látogatásáról,  amely során 

Cserey "engedelemmel mondva" (X.98.) az árnyékszékr e készül, 

ahol többszáz éves, számára már történeti értékkel bíró 211  

kéziratokat kímél meg attól a sanyarú sorstól, amel yre a 

házigazdák szánták. Az eképpen eltulajdonított írás ok 

Kazinczynál lelkes fogadtatásra találnak, hiszen Me ster 

lényegesnek tartja a múlt tanulmányozását. Ennek eg yik oka 

bizonyosan abban keresendõ - szövegkiadásai is ezt segítik elõ - 

hogy történeti példák szolgáljanak igazolásként a n eológia 

gyakorlatához 212 , s így a kulturális tapasztalat - a múlt nyelvi 

tapasztalata - a jelen számára legitimáló erõvel bí r. 

  Hasonló funkciót lát el a Mester igénye a lehetõ 

legteljesebb litaratúratörténeti, kultúrtörténeti n arratíva 

kialakítása. A magyar régiségek és ritkaságok kiadó jaként, az 

általa sajtó alá rendezett három szöveget a primátu ssá avatás 

narratívája mentén kapcsolja össze: "elsö vala ez i s a' maga 

nemében, mint amazok" -írja az elõszóban 213  Varjas János 

munkáiról. A három szöveg sorrendjét pedig a kronol ógia 

határozza meg. Egy tudomány vagy kultúra múltját re ndszerezõ 

szövegek esetében általában magától értetõdõnek szá mít, hogy a 

kronológiai rend az elbeszélés fõ strukturáló elve.  Kazinczy és 

kortársai esetében ez az elrendezés azonban egyálta lán nem 

                     
    211Cserey érdeklõdését nem önmagában az írások "régisé ge" 
kelti fel, hanem õ már birtokában van egy olyan Erd ély 
történetére vonatkozó narratívának, amelyre vonatko ztatva 
értelmezni tudja a szövegek jelentõségét. 
    212Egyetelen példát idézve erre: "Pázmány és Káldi min den 
bizonnyal szép magyarsággal bírtak. Ismeri e nyelvü nket, aki 
tagadni meri, hogy õk neologizáltak? Ha nekik szaba d volt, miért 
nem nekünk?" (VIII. 3)- írja Kazinczy Aranka György nek. 
    213Kazinczy Ferenc: Magyar régiségek és ritkaságok. I.  Pest, 
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magától értetõdõ. A mai olvasó számára, a múlt mind enféle 

írástudóit felemlegetõ historia litteraria alfabeti kus rendje, 

vagy felekezetek szerinti osztályozása, leginkább B orges Kínai 

enciklopédiáját idézi fel, ám éppen ez másfajta ren dezõelv 

hívhatja fel a figyelmet arra, hogy amikor Kazinczy  a Tübingai 

pályamûben elénk tárja a magyar nyelv és kultúra mú ltját, akkor 

az általa használt kronologikus rend helyett, más t ípusú 

rendezõelvet is követhetne. Ugy tûnik azonban, hogy  a mester 

számára a múlt elbeszélésekor megkerülhetetlenné vá lik a 

történeti és ezen belül a fejlõdéstörténeti logika.   A 

történelem menetéhez kapcsolt haladásfogalom gyakra n társul 

felgyorsult idõ tapasztalatával és ez más típusú (r észben az 

általános értelemben felfogott történelemnek aláren delt) 

idõgörbékre is érvényes.  

 A történetírás történetében  bekövetkezett változást Kazinczy 

a XVIII. század második feléhez és részben Pray és Katona 

módszertani újításihoz köti: "Azon elõmenetel, mell yet a Hazai 

História a lefolyt Század második felében álmélkodá st  érdemlõ 

gyorsasággal teve" - nagyrészt annak a következmény e - "hogy azt 

hatalmas lelkû férjfiaink a Práyok, a Katonák és ak iket e 

tündöklõ nevek mellett említeni szabad vették gondj aik alá, s 

elháritván a kritika szövétnekével homályait e tudo mányoknak, 

mely az õ korokig sok részeiben inkább látszott Mes ének mint 

Históriának." (Kaz. Lev. XIII. 350.)   

 A teológia  fejlõdését a fokozatos, ám jól érzékelhetõ 

haladás jellemzi, hiszen "Isten az emberi nemzetet lépcsõnként 

vezeti... s a mai jók pl. egy Herder több ésszel bí rnak, mint 

Luther és Kálvin." (Kaz. Lev. XX. 139.) A nagy filozófia 

rendszerek  (mint a Kant-fejezetben már láthattuk) viharos 

gyorsasággal devalválódnak, Helvétius a mester véle ménye szerint 

"nem álmodta", hogy munkáit "a maradék merõ igazság nak ne hidje 

és ne vegye. 'S íme az akkori világ ugyan alkalmasi nt annak 

vette, de a mostani szörnyen kaczagja  a' szegény H elvetziust." 

(VII. 323.) Így tehát, egy több mint félszázados fi lozófia 

minõsül túlhaladottnak, ám a magát végsõ filozófiak ént látni 

                                                                
1808. 183. 
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kívánó kanti rendszernek 214  a korszerûségbõl még ennyi sem jut, 

a königsbergi bölcs 1818-ra "ki kezd jõni a módiból ", sõt, 

Kazinczy általános szinten is megfogalmazza ezt a m ozgásirányt: 

"eggyik Systema eltolja a' másikat. S' ez mindég íg y volt s 

mindég így lesz."( Kaz. Lev. XV. 537.) 

 A haladás jegyében megfogalmazott nagyelbeszélésbe n, úgy 

tûnik kizárólag a morális  fejlõdés képez kivételt. Kazinczy 

Cserey Miklós lesújtó véleményére reagál egyetértés sel: "igaz 

amit Te írsz, hogy a mi régi embereink nem voltak t udósok, de 

derekabbak voltak mint a mostaniak. A mi korunkbeli  embereinknek 

egy bajuk van - characterek nincs, az az állandóság ok  az ismért 

's vallott jóban. A régibb nyom férfijai ollyanok v oltak mint a 

Homér bajnokai: durvák, de jók, s teljesek erõvel: a ' mi 

nyomunk Nagyjai nem durvák, mívelt lelkûek, de kifá radnak a 

jóban s' el hagyják magokat a gyermeki csillogás va gy pénz és 

birtok szeretete által vakítani." (IX. 219.)  

 A fejezetben eddig hivatkozásként közölt idézetek  arra 

utalnak, hogy Kazinczy a régiek és újak vitájában ( a morális 

szempontot kivéve) egyértelmûen az újak álláspontjá t képviselné, 

ami neológ irányának ismeretében  egyáltalán nem me glepõ 215 , ám 

éppen a legutolsó levélrészlet utal rá, hogy Kazinc zy 

történetelméleti koncepciója mégsem ennyire egyszer û. Ennek 

egyik okát pedig többek között az antikvitáshoz - H omér 

bajnokaihoz - való viszonyában kereshetjük. 

 Kazinczy esetében ugyanis egyszerre van jelen egy olyan 

nyelvkoncepció, amelynek történetelméleti elõfeltev ése szerint a 

nyelv ideális állapota, a  nyelv múltja és jelene h elyett a 

nyelv elképzelt jövõjében valósul meg - és ebbõl a szempontból 

jól illeszkedik egy haladáselvû történeti mozgáshoz  - másrészt 

jól érzékelhetõ a klasszikus antikvitás kulturális 

fensõbbrendûségébe vetet hite, ez pedig inkább egy hanyatláselvû 

történetfelfogást eredményezhetne. Ez a kettõsség, vagyis a 

                     
    214Vö. Braun, Lucien: A filozófiatörténet története. 2 37. 
    215Pálóczi Horvát Ádám ennek megfelelõen Kazinczyt az "újak" 
képviselõjének is tekinti:"Én a régiségnek vagyok i mádója, 
Kazinczy az újságot magasztalja, s mindenikünk okát  tudja adni 
bálványozássának." Kaz. Lev. XIV. 161-162. 
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régmúlt kultiválása, az elutasított közelmúlt és a jobb jövõbe 

vetett hit, azonban egyrészt nem példanélküli (s er rõl majd 

késõbb szólok), másrészt békésen megfér egymással K azinczy 

történetfelfogásában. 

 A mester antikvitáskultusza alkalmanként nem nélkü lözi a 

kritikai attitüdöt. Nyelvelméleti szempontból? is k ételyeinek ad 

hangot egyik Virág Benedekhez szóló levele tanusága  szerint " 

Tudom én, mit mond Horátz: non ut de sede secunda c edercet ect. 

s tudom, hogy a mesterség dolgaiban a' Régiek példá jit szent 

religiositással kell követnünk: de mind amellett ne m tartom 

ragadománynak (?) érzéseimet megkérdezni." (II. 468 .) A 

klasszikus antikvitás morális szempontú kritikájáró l a mester 

kis "delfinológiai" vázlata ad felvilágosítást, s e  szerint 

szívesen törölné ki Horatius vagy Catullus szemérem sértõ 

utalásait egy esetleges magyar fordításból, hiszen "nem vagyunk 

Rómában és jó hogy nem vagyunk ott - de csak ezen e gy részben jó 

hogy ott nem vagyunk." (XIII. 337.) A Mester a múlt  nagyjainak 

esztétikai típusú kritikájától sem riad vissza. Ovi dius-

értelmezése felháborítja ugyan egyik levelezõtársát , ám õ maga 

azzal védekezik, hogy "a sok századok elõtt megholt  embernek nem 

bántás a bántás." (XIX. 146.) A kritikai attitüd me llett az 

érzékelhetõ, hogy Kazinczy élesen elválasztja saját  korát az 

antik világtól, történeti távolságot  teremt, ugyanakkor az így 

megképzett distancia mentén képes ráhangolódni a sa játjától 

eltérõ kulturális - morális értékrendre. Nem csak a rról van szó, 

hogy Kazinczy gyakran emlegeti, hogy nem kíván peni tenciát venni 

Horatius olvasásáért, de Aranka György egyik munkáj a, melyben 

Brutus tettét ítéli el, arra megjegyzésre készteti,  hogy a 

szerzõ helytelenül "keresztényi és mostani módon né zi a 

legdicsõbb tettet, mellyet az emberiség mutathat." (VIII. 317.) 

úgy tûnhet, hogy ez a látszólag példás historista m egközelítés 

akceptálhatta Herder Winckelmann-kritikáját 216 , amely szerint a 

mûvészettörténész (igen helytelenül!) görög mérték szerint ítélt 

                     
    216  Herder, Johann Gottfried: Az emberi mûvelõdés újab b 
történetfilozófiája. (ford. Rajnai László) in. Uõ.:  Értekezések, 
levelek. Bp. Európa, 1983. 29. 
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az egyiptomiak mûalkotásairól. Valójában azonban Ka zinczy 

"historizmusa" az erkölcsi kérdésekre korlátozódik,  s esztétikai 

megjegyzéseiben a "régiek" érveit hangoztatja, hisz en véleménye 

szerint "régiség statuáji" éppen úgy haladják felül  az "új idõk 

munkájit, mint  a Classicusok írásai a mostaniakat. "(XI. 459.) 

Vagyis Kazinczy alapvetõen nem lép túl a Querelle-l ogikáján: 

saját korának mûvészete a klasszikus antikvitáséval  

összevethetõ, természetesen az utóbbi javára. Ebbõl  a 

szempontból Kazinczy éppúgy a normatív gondolkodást  a 

historizmustól elválasztó határ innensõ oldalán áll , mint 

ahogyan Meinecke szerint Winckelmann 217 . 

 Az antikvitás a Mester számára önálló, sajátos és csak 

részben "befejezett múlt". A történeti távolság ell enére nemcsak 

kívánatos az antikvitás kulturális tapasztalatának hasznosítása, 

de szembe kell nézni az antikvitás mûvészetének 

hatástörténetével is. Ovidius-kritikájára például é pp ez utóbbi 

ad felhatalmazást. A latin szerzõ stilisztikai "vét keirõl" azért 

kell beszámolni, mert a régmúlt éppenséggel hatássa l van (ebben 

a perspektívában) a közelmúltra és a jelenre: "Ovid  elrontá a mi 

Epicusunkat Gyöngyösit, mint Seneca ugyan-ezen vétk e által sok 

Predikálóinkat." (XIX. 146.) Azt látjuk tehát: Ovid ius és Seneca 

sem hibátlan s a tökéletesnek látszó antik mûvészet  sem 

monolitikus egység. Errõl az egyik kortárs, Pataky Mózes 

tanulmányából is meggyõzõdhetünk, amelynek Kazinczy  is lelkes 

olvasója 218 . Pataky 219  virághoz hasonlítja a római poézis 

történetét, s így annak létezik bimózó, nyíló és he rvadó 

korszaka. Ennek megfelelõen Ovidius már a második é s a harmadik, 

Seneca pedig egyértelmûen a harmadik fázis írója. Á m az aranykor 

(Pataky szerint: a nyíló kor) nagyjai: Vergilius és  Horatius 

                     
    217Meinecke, Friedrich: Die Entstehung des Historismus . I-
II. 
München, Berlin, 1936. II. 322. 
    218Kazinczy a tanulmányt Sulzer-fordításnak tartja:"A 'Római 
poesisrõl írt munka is derék, alig kezdém olvasni, s reá 
esmértem a Sulzer Nachtrageja fordítására." Kazincz y levele 
Sípos Pálnak. XI. 338. 
    219Pataky Mózes: A 'Római poézis Történetei. in. Erdél yi 
Múzeum, 1814. I. 114. 134-140. 
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esetében, Kazinczy is hisz az idõtlen, örökkévaló e sztétikai 

érték lehetõségében. Ugy tûnik azonban, hogy ez csu pán a 

mindenkori aranykor szerzõire és alkotásaira igaz. Ezeken kívûl, 

az esztétikai érték alapvetõen temporális meghatáro zottságú. A 

virágkor felé igyekvõ nemzetek alkotásai estében a haladáselv , 

egyúttal olvasáselvvé  is válik. Ahogyan a filozófia fejlõdése 

érvénytelenné teszi a korábbi filozófiai rendszerek et, Kazinczy 

számára éppúgy válnak olvashatatlanná a múlt irodal mi mûvei; 

pontosabban az esztétikai érték viharos gyorsaságga l történeti 

értékké válik 220 .  "Lesz olly idõ - biztatja 1810-ben Kölcseyt - 

's azt még én is elérhetem, nem csak ti, kik életet eknek 

virágában vagytok, hogy elfog avúlni a mi virágunk. " (VII. 344.) 

Kazinczy történetfelfogásának összefüggésében nem á llítanám, 

hogy mindezt "retorikai aggodalmaskodásnak" tekinth etnénk, 

ahogyan Gumbrecht 221  nevezte Volatire hasonló megnyilatkozásait, 

sokkal inkább azt, hogy ennek értelmében érdemes vo lna 

átgondolni a mester által folyamatosan hangoztatott  

korrekcióelvet is, melynek hátterében így nem csupá n a horatiusi 

maxima tisztelete és az ezzel összefüggõ perfektibi litás hit-

érzékelhetõ. Az állandó javítgatás igénye, amit Tol dy nem túl 

hízelgõen "bizonyos viszketegnek"  nevezett, Kazinc zy számára az 

egyetlen lehetõség arra, hogy ha legyõzni nem is, d e legalább 

megpróbálja utólérni a gyorsuló idõt. 

 Kazinczy antikvitás-felfogása egy lineáris  modellként 

elképzelt tudományos haladás helyett, a ciklikusan  elgondolható 

kulturális mozgásfolyamat lehetõségét vetették fel,   amelyben a 

tudományos haladásra vonatkoztatott felgyorsult idõ  

                     
    220Kazinczy elképzelése szerint az egyes szerzõk és mû vek 
nem egyforma mértékben felelnek meg a gyorsuló idõ kihívásának, 
illetve akadnak olyanok, amelyek - ha mást nem is -  de történeti 
értéküket mindvégig megõrzik. Pázmány, Gyöngyösi és  Zrínyi 
mûveirõl írja a Tübingai pályamûben:"literaturánkna k 
legcsillogóbb szakában is tisztelt mívek fognak mar adni." 
Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelvr õl. 1916. 
153. 
    221Hans Ulrich Gumbrecht:"Poraiból megéledett Phoenix"  avagy 
a kánontól a klasszikáig. (ford. V. Horváth Károly)  in. Irodalmi 
kánon és kanonizáció. (szerk. Rohonyi Zoltán) Osiri s- 
Láthatatlan Kollégium, Bp. 2001. 170. 
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tapasztalata, a ciklus felszálló ágában jut érvényr e. "Hazai 

literaturánk -írja Kazinczy Prónay Lászlónak - a' N émet Nyelv 

terjesztgetése által vetélkedésre ingereltetvén, se gítség nélkül 

is arra a magasságra lépett, amelyre különben fél s zázad 

kívántatott volna." (II. 84.) Az idézet alapján, el sõ 

pillantásra úgy tûnhet, hogy végtelennek tekintett tudományos 

haladás lineáris modellje határozza meg a kulturáli s 

mozgásfolyamatokat, ám a folytatás más lehetõséget sejtet: "Mi 

szép, midõn szeretettel látjuk felénk közelíteni a'  kik 

pályánkon már ragyognak! Midõn azt mondhatjuk, hogy  ami nyomot 

ezek törének nekünk, úgy azt mi törünk majd, és még  szebbet, 

mint õk nekünk, az utánunk eredõknek." (II. 300.)- írja a mester 

Kis Jánosnak. A kulturális mozgásfolyamatokra is ér vényes 

felgyorsult idõ tapasztalatán kívûl, a levélrészlet  arról 

árulkodik, hogy ennek a fejlõdésnek - a a jövõ felé  nyitott, 

végtelennek gondolt tudományos fejlõdéssel szemben - elvileg van 

tetõpontja: "Sík és meredek a tetõ, mellyre fel kel l vergõdnünk, 

s' szemünk visszaretten elfogja a' vakulás, ha elõr e tekintvén, 

látjuk mi van hátra. De ha visszatekintvén elnézzük  húsz 

esztendõ alatt melly utat tevénk, az kedvet önt a c süggedezõ 

szívbe." (II. 300.)  

 Ugy gondolom, hogy a  a kulturális mozgásfolyamato k 

meghatározásakor a Mesterre alapvetõ hatással volt a 

Winckelmann-i ciklus-teória. Winckelmann elképzelés ét Gombrich 

és Markus Kafer 222  interpretációja szerint az jellemzi, hogy a 

mûvészettörténész nem hitt a mûvészet haladásában, csak a 

görögök tökéletes mûvészetének utánzásában. Ebben l átta a modern 

kor romlottságától való menekülés egyetlen útját. K afer azonban 

azt is kiemeli, hogy  Winckelmann szerint erre a mó dszerre van 

történeti bizonyosság (történeti tapasztalat T.O.).  A reneszánsz 

- fõként Raphaello mûvészte - a historikus bizonyít ék arra 

nézvést, hogy a mûvészet meg tud újulni a görög mûv észet 

elsajátításával. Raphaello éppen ezért annak a péld ája, hogy az 

                     
    222  Gombrich, Ernst H.: Mûvészet és fejlõdés.(ford. 
Széphelyi F. György) Corvina, 1987. 27-37. Kafer, M arkus: 
Winckelmanns Hermeneutische Prinzipen. Heidelberg, 1986. 33-45. 
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antik minták segítségével a újra realizálódhat a tö rténelem 

során lehetõségként mindig meglévõ tökéletesség 223 . Fried 

István 224  figyelt fel arra, hogy Kazinczy pályája második 

szakaszában Raphaello lesz az, aki mûvészi eszménye it 

megtestesíti. Ebben a kontextusban érdemel figyelem et Mester 

azon megjegyzése, hogy Goethe Iphigeneiája " az új kor  

legfelségesebb, leggörögebb, leg-Raphaelibb" mûve ( XII.350). 

Nézzük akkor ennek fényében a lehetséges Winckelman n- hatást 225 ! 

Goethe és a német irodalom klasszikusainak emlegeté se azt 

sugallja, hogy Kazinczy számára a német irodalom tö rténete volt 

a bizonyíték arra nézvést, hogy elérhetõ és újra ma gvalósítható 

az egykori tökéletesség. Valószínû, hogy Kazinczy e lképzelése 

szerint az újkori kultúrák ezen fázisaira is érvény es az idõtlen 

szépség fogalma. "Csupán" a tökéletességet megelõzõ  fázisban 

(mint a Kazinczyé), vagy a hanyatlás korában alkotó kat fenyegeti 

az a veszély, hogy mûveik olvashatatlanná, vagy még  inkább 

élvezhetetlenné válnak, elveszítik esztétikai karak terüket és 

legfeljebb történeti jelentõségre tesznek szert.  

 Mikor ér el tehát a magyar kultúra a tökéletesség ezen 

fázisába? Kazinczy egyik Arankának címzett levelébe n a nyelv 

aranykoráról beszél (ami Kazinczy logikájában a egy úttal a 

literatura aranykorát is jelenti): "Te azt a kort t artod 

nyelvünk aranykorának. Nem én. Én azt hiszem, hogy a magyar 

nyelv jobb idõk szüleménye lesz, mert hogy lesz job b idõ, azt 

szentül hiszem, hogy nem semmit szentebbül." (VIII. 2.) Bár 

Kazinczy retorikája a szakrális utalásokat sem nélk ülözi, a jobb 

jövõbe vetett reménye legtöbbször mégis inkább muta t a 

prognózis , mint a prófécia irányába. Koselleck úgy jellemzi e 

kettõ különbségét, hogy míg a prófécia túllép a kal kulálható 

                     
    223Kafer im. 38-39. 
    224Fried István: Goethe és Kazinczy. in. Az érzékeny 
neoklasszicista. 68-69. 
    225Winckelmann hatását Kazinczy történetfelfogására tö bb 
dologban vélem felfedezni. Nagyon valószínû, hogy a  Kazinczy 
literaturatörténetében szereplõ egyes szerzõk pozíc iója 
megfeleltethetõ a winckelmann-i "mûvészettörténet" szereplõinek 
 pozíciójával. Gyöngyösi funkciója péládul nagyon e mlékeztet  a 
"romlott" Berninire, aki letért a Michelangelo-álta l (Zrínyi-
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tapasztalatok horizontján, addig például a politika i prognózis 

tudatosan beleágyazódik a politikai szituációba, mé ghozzá 

olyannyira, hogy prognózist készíteni annyi, mint e gy adott 

helyzeten változtatni. Koselleck szerint a csalódot t prófétát 

nem ingathatják meg tulajdon jövendölései, minthogy  ezek igen 

variábilisak és bármikor meghosszabíthatóak. Az elh ibázott 

prognózis azonban még hibaként sem ismételhetõ meg,  hiszen saját 

egykori elõfeltevéseinek foglya 226 .  

 Kazinczy közeljövõre vonatkozó kulturális prognózisa  

Koselleck politikai prognózisának mintájára képzelh etõ el. A 

jobb jövõ iránti elvárás többnyire nem a próféciákn ak megfelelõ 

várakozásként van jelen, hanem történeti példákkal és tervekkel 

illusztrálva. A fejlõdéselvre épülõ logika és a kul turális 

tapasztalat analógiára épülõ szerkezete a magyar ku ltúra 

történetén belül is lehetõvé teszi a kulturális pro gnózist: "Én 

az ifjakat, s az olly ifjakat, kik huszadik éveket el nem érték 

és már Stuartot és Multat és jelent adnak, nagyobb örömmel nézem 

mint öregeinket. Belõlem és társaimból nem lesz töb bé több mint 

a mik vagyunk: de Sédelybõl és Kovacsóczyból még mi  lehet?  Az õ 

idejekben én nem írtam múltat és Jelent: és így az én idõmben õk 

nem egy két Sonettet és Epigrammát fognak adhatni."  -írja 

Döberentei Gábornak. (XVIII. 222.) A fejlõdéselvû k oncepció  

ugyanakkor arra is lehetõséget nyújt, hogy a múltró l szóló 

narratíva üres helyeit kitöltse, a történeti logika  alapján 

(amelyet egyébként Winckelmann is használ), az isme rt történeti 

fázisból következtetni lehet az ismeretlenre: "Anny i csak ugyan 

való, hogy a' mennyire tudjuk, Literaturánk mind cs ak Biblia, 

Prédikáczió és Zsolozsma volt... Ha a' Zápolya kirá lysága alatt 

is még ollyanok voltak a Poétáink mint Tinódi, mill yenek 

lehettek a' Lajoséban s a Hunyadiéban?" (XII. 442.) - írja 

Kazinczy Sárközy Istvánnak.  

 A magyar nyelv (és ezzel együtt a literatura) eljö vendõ 

arnykorával szemben a Mester szerint létezik, nem i s egy, már az 

aranykorát élõ, tetõponton álló irodalom. Az angol,  a spanyol, 

                                                                
által) mutatott helyes útról. 
    226Koselleck, im. 32. 
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az olasz, a francia a "Fõ tetõt régen elérték és mi nt egy már 

magát kiszûlt anya újat tenyészni megszüntenek." (X IX. 37.) Az 

"aranykor" tehát korántsem jelenti a történelem vég ét, sõt az 

idézet alapján arról is lehetnek elképzeléseink, ho gy a mi 

történik a csúcspontot elérõ literaturákkal. Jobb e setben egy 

stagnáló periódus, rosszabb esetben - de nem törvén yszerûen - a 

hanyatlás fázisa következik be. Errõl az Ortológus és neológus -

tanulmányban olvashatunk, amelynek az egyes ember k orát a nyelv 

korával összefüggésbe hozó hasonlata szerint, a nye lv "elérvén 

férfiúi korát, vagy megfordul útján, s a nemzet han yatlásával õ 

is hanyatlik, vagy megifjodván a nemzet, õ is megif júl, s 

újjászületve szép pályáját újrakezdi." 227   Az egyén és az egyes 

nemzetek korának összehasonlítása akár egy herderi- típusú 

történetfelfogássál is rokonságba hozhatná Kazinczy  

elképzelését. Filológiai érvet is találhatunk a jel enség 

igazolásásra, hiszen tudjuk, hogy Kazinczy 1807-ben  megkapja 

Herder összegyûjtött munkáit, s a Fragmente olvasás a olyan 

hatást gyakorol rá, hogy Kis Jánosnak lelkesen újsá golja: "Félre 

jó ideig minden dibdábság. Herdernek kell tennem ma gamat 

tanítványává." (V. 213.) Ennek ellenére azt állítom , s már 

korábban is próbáltam erre utalni, hogy Kazinczy 

történetfelfogása alapvetõen különbözik Herderétõl - pontosabban 

attól a Herdertõl  - akit a német historista történetfelfogás 

origo-alakjaként tartanak számon. Ennek szellemében  Meineckétõl 

Iggersig azt a herderi gondolatot szokták kiemelni,  amely 

szerint a történelemben nincs sem hanyatlás, sem ha ladás csak 

értékek különbözõsége 228 . Viszont egy kortárs olvasó 

horizontjából szemlélve (tehát akár Kazinczy számár a is), Herder 

írásai alapján lehetséges volt egy fejlõdés és hany atlás elvû 

koncepció mellett érvelni. Elegendõ itt a mester ál tal tisztelt 

Fragmente egyik fejezetére utalni 229 , mely nem éppen a történeti 

                     
    227Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és má s 
nemzeteknél. in. Pennaháborúk, (s.a.r. Szalai Anna)  Bp. 
Szépirodalmi, 1980. 549. 
    228Vö. Iggers, Georg G.: A német historizmus. Bp. Gond olat, 
1988. 52-73. 
    229"So wie der Mensch auf verschiedenen Stufen des Alt ers 
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relativitást sugallja; s így a nemzetek életkorára vonatkozó 

herderi hasonlat egyúttal értékkategóriákat is felt ételezhet.  

Herder hatástörténete szempontjából viszont, a tört éneti 

relativitás eszméje bizonyult lényegesnek. Kelemen János ennek 

jegyében értelmezi Herder Kanttal folytatott vitájá t 230 , 

amelyben Herder egyetért Kantnak azzal a nézetével,  hogy 

"visszataszító" egy olyan haladás, melynek során a késõbbi 

generációk takarítják be az elõzõ generációk munkáj ának 

termését, ám érvelése a továbbiakban eltér tõle, és  arra a 

következtetésre jut, hogy ahogy minden kultúrának é s minden 

nemzeti nyelvnek, megvan a csak önmaga mércéjével m érhetõ és 

mással össze nem hasonlítható géniusza, így minden történelmi 

alakzat, minden nép és minden korszak sajátos, semm i másra 

vissza nem vezethetõ történeti értéket képvisel. He rder szerint 

ugyanez vonatkozik az emberi boldogságra is; nem le het abszolút 

boldogságról illetve a boldogság növekedésérõl besz élni: "Az 

emberi természet ugyanis mindig annyi boldogságot f ogad be 

amennyit tud." 231  Ez az a szemlélet viszont alapvetõen 

különbözik Kazinczy történetfelfogásától. A mestern ek 

valószínûleg egyáltalán nem lenne ellenére egy olya n 

gondolatmenet, mely szerint - kanti - herderi hason lattal élve - 

minden az utolsó generáció kedvéért van, amely az " elõtte járók 

boldogságának szétzúzott álványzatán trónol." 232   Kazinczy 

elképzelése szerint a nemzet boldogsága (a literatu ra 

                                                                
erscheinet, so verandert die Zeit alles. Das ganze 
Menschengeschlecht, ja  die tote Welt selbst, jede Nation und 
jede Familie haben einerlei Gesetze der Veranderung : vom 
Schlechten zum Guten, vom Guten zum Vortrefflichen,  vom 
Vortrefflichen zum Schlechtern und zum Schlechten; dieses ist 
der Kreislauf aller Dinge. So ist's mit jeder Kunst  und 
Wissenschaft; sie keimt, tragt Knospen, blüht auf, und verblühet 
So ist's auch mit der Sprache." Herder: Über die ne uere Deutsche 
Literatur. Fragmente. in. Herders Werke. II. Berlin -Weimar, 
1978. 13. 
    230Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti 
megismerés idealista elméletei. Bp. Atlantisz, 2000 . 30-34. 
    231Kelemen idézi Herder: Auch eine Philosophie der 
Geschichte der Menscheit címû tanulmányát. in. uo. 33. 
    232Kelemen Herder: Ideen zur Philosophie der Geschicht e der 
Menschheit. c. mûvét idézi, amely viszont egy Kant- helyre utal. 
in. uo. 32. 
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aranykora), csak a jövõben lehetséges: "Oh miért ne m fogok 

minden decenniom, minden quinquennium után felkelhe tni síromból, 

hogy láthassam mint viszik elõ az újabb Szemerék Li teraturánkat, 

és hogy láthassam, ha nemzetem boldog lesz e  már v alaha." (X. 

118.) - fogalmaz ezúttal némiképp prófétikus felhan ggal. Az 

eljövendõ boldogság eléréséhez azonban a nyelv és a  kultúra 

mártírjaira 233  van szükség, a Mester pedig örömmel teljesíti ezt 

- a történetfelfogása szerint egyetlen lehetséges - feladatot. 

 

1.4. Irodalomtörténet és kulturális tapasztalat  

   Ha a kulturális folyamatok és a történelem össze függését 

vizsgáljuk,  Kazinczy  nyelvtörténeti és irodalomtö rténeti 

munkája, - a Tübingai pályamû - alapján azt mondhat juk, hogy a 

történelem és a literatura kapcsolata nagyon szoros , az utóbbi 

szinte teljesen alárendelt az elsõnek.  Bizonyos ré szletek arra 

utalnak, hogy a kedvezõtlen történelmi körülmények mentséget  

jelentenek a kulturális fejlettség alacsonyabb szin tjére nézve. 

Az általános alanyként reprezentált "magyar" érzi " mellyik 

grádicsán áll a culturának, de azt is érzi, hogy ma gának hagyva, 

s sokkal rosszabbul mint csak magának hagyva, nem p irulhat 

akármelly nemzet elõtt, mely nálánál, minden oldalr ól segéllve, 

sokkal elõbbre haladott..." 234  Kazinczy irodalomtörténetének 

kronológiáját az egymást követõ uralkodók, és az ál taluk 

lehetõvé tett kulturális lehetõségek tagolják. Azon ban pályamû 

irodalomtörténeti (nem nyelvtörténeti!) részében ut oljára 

említett uralkodó: Mária Terézia, "a gyönyörû új ha jnal" 

letéteményese, aki a testõrség felállításával lehet õvé teszi, 

hogy íróink megismerjék "a szép világ tónusát". Ett õl kezdve, 

egy "önmozgással bíró" - az aktuális uralkodóknak é s történeti 

folyamatokanak kevésbé alárendelt literaturatörténe tet találunk.  

 Kazinczy írásaiból, a világtörténelmi folyamatokna k 

alávetett  egyszerû halandó tehetetlenségével szemb en, egy 

                     
    233Kazinczy egyik Toldynak címzett levele szerint:"Vár d csak 
mi lesz Nyelvünk, mi lesz Literaturánk a maga Confe ssariusai s 
Martyrjai által." (Kaz. Lev. 25-26.) 
    234Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelvr õl. 
Bp. 1916. 128. 
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tervezhetõ  és uralható literatura  képe bontakozik ki. Mindez azt 

feltételezi, hogy a Mester a világirodalmi mozgásfo lyamatok 

közepette képes volt meghatározni a magyar nyelv és  irodalom és 

ezen belül a saját helyzetét: "Tekints-vissza azon idõre, a' 

mellyben a nemzetünk íróji közt felléptem - írja Bö löni Farkas 

Sándornak - s látni fogod mi volt akkor a nyelv és mi most, 

nekem nem épen kis tekintetû fáradozásaim  után és által... Alig 

levén elõmenõm, s' mindenfelé nekem kellvén törnöm az utat, én 

az originálok írásában elmaradtam. Osztán én úgy hi ttem ( a'mit 

Bárócziról mondám a B. életében) hogy több hasznot fogok 

nyújthatni, ha középszerû originálok helyett, nagy gonddal 

készített fordításokban classicai szépségû daraboka t 

dolgozandok." (XIII. 240) Az idézetben megjelenõ "a kkor úgy 

hittem"  kifejezés nem valószínû, hogy arra utalna,  hogy 

Kazinczy idõvel meggondolta volna magát, hiszen err e a 

helyzetmeghatározásra, illetve az ehhez kapcsolódó 

szerepkijelölésre különbözõ pályaszakaszokban 235   is találhatunk 

példát. A literatura helyzetértékelése és az abból fakadó, annak 

jövõjére irányuló tervek, összefüggésbe hozhatóak a zzal az 

elképzeléssel, ahogyan Kazinczy a jelentõs történel mi 

személyiség szerepét látta. Hiszen a gondviselés "a  maga 

kedveltjeivel, a magok igaz fényekben látatja, mit  és  mikor  kell 

csinálni." (kiemelés tõlem. T.O.) (VIII. 501.) Ne f eledjük, hogy 

Báróczy irodalomtörténeti origó-alakká minõsítésébe n is nagy 

szerepe volt ennek a felismerésnek. Kazinczy többek  közt azért 

                     
    235  Most ezek közül kettõt idézek: "A Mesterségek dolg ában 
csak úgy fogunk elébb haladhatni, ha azon - még edd ig ugyan 
szerencsétlen- igyekezet helyett, hogy szép originá lokat 
készítsünk, a Nálunknál szerencsésebb nemzetek reme kjeit tészük 
magunkéivá. Nekem ez az igyekezetem, s én ugyan ink ább ohajtom 
azt a másod karbeli dicsõséget, hogy egy kényes ízl ésû, 
szerencsés kezû Bartolozzinak nézettessek, mint hog y hazám 
bennem egy Dürrert találjon." (III.41) "Addig gondo lkodni  
mestermûvek teremtése felõl, míg a nyelv nincs elké szülve, azaz 
míg az írók a szükséges teremtéseket és változtatás okat a 
nyelvben megteszik, az olvasók pedig javalás által elfogadják: 
én azt mindig fonák igyekezetnek néztem. Gondolkozá som világos 
ellenkezésben álla a másokéval. Ezek szerint fordít ani éppen nem 
kell, mert a fordítás éppen attól foszt meg bennünk et, ami a 
legbecsesebb és legféltõbb: a nemzeti arctól." Kazi nczy Ferenc: 
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értékeli nagyra Báróczy szerepét, mert õ "ismerte a  pontot, 

melyen nyelvünk és literatúránk az õ idejében állot t, ismerte a 

nemzet akkori szükségét... tudta, hogy a mesterségn ek szintúgy 

vannak érlelõ pontjai, mint  a természetnek, és hog y a korát 

megelõzõ írás, bármely lelkes írótól eredjen, éppen  oly ízetlen 

fog lenni, mint a gyümölcs, melyet nem a természet érlele." 236  

Ennek megfelelõen a mester számára egy mûalkotás 

irodalomtörténeti narratívában  elfoglalt helye, nem mindig esik 

egybe a mûalkotás születésének történeti idejével . Dayka 

írásaival megelõzte saját korát, Teleki József "rég ibb ízlése" 

pedig azt eredményezi, hogy a "Keserv" címû költemé nye olyan 

"mintha Gyöngyösi korából bírnánk." 237  A literaturatörténet azon 

alakjai, akik a mester szerint nem ismerik fel, vag y rosszul 

ismerik fel saját pozíciójukat és ebbõl adódó szere püket, éppúgy 

megítélhetõek mint hasonló esetben a történelmi sze mélyiségek. A 

kortársakra vonatkozó esztétikai ítéletét sosem köv eti a kortárs 

történelmi jelenségek megítélésekor menetrendszerûe n jelentkezõ 

szabadkozás, s esztétikai szempontból a múlt alakja i kapcsán is 

fennáll az ítélkezés lehetõsége. A mester szerint, Gyöngyösi 

István Ovidius és Vergilius közötti választása bizo nyult -

különösen a hatástörténet szempontjából - sikertele nnek: 

"Szerencsétlenségünkre Rómának költõi közül nem Vir gilt ismeré, 

hanem Ovídba szeretett, ki a bõbeszédüt még bõvebb beszédüvé 

tette." 238  Gyöngyösivel szemben, Kazinczy a Báróczy-életrajz 

tanusága szerint pontosan regisztrálja nemcsak sajá t történeti 

szerepét, de az el nem szalasztható történelmi pill anatot is: "A 

váló pont örökre el lesz ugorva, ha most nem tesszü k: ha pedig 

tesszük, a nyelv óriási lépésekkel fog haladni mind en 

szakaiban." 239  

                                                                
Pályám emlékezete. im. 408-409. 
    236Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. in. Kazinczy  
Ferenc mûvei. I. (1979) 786. 
    237Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és má s 
nemzeteknél. 551. 
    238Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és má s 
nemzeteknél. in. Pennaháborúk.(1980) 549. 
    239Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. in. Kazinczy  
Ferenc mûvei.I. Bp. Szépirodalmi, 1979. 794-795. 
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Vajon - a gondviselés metafizikus üzenetén kívûl - hogyan 

állapítható meg, hogy "mely ponton áll" az adott li teratura és 

milyen irányú fejlesztési lehetõségek szükségesek? Mint Mezei 

Márta megállapította 240  a Mester nagyon erõsen hitt a saját 

kiválasztottságában, de az isteni "jelek" erre vona tkozóan 

aligha szolgáltak felvilágosítással. A kérdésre így  azt 

válaszolhatjuk, hogy Kazinczy tanítómestere erre vo natkozóan a 

kulturális tapasztalat volt. A Jenisch nyelvelmélet i-történeti 

munkáját alaposan tanulmányozó széphalmi Mester kön nyen 

találhatott példát a fent említett elszalasztott le hetõségre, 

méghozzá a francia literaturában. Itt ugyanis a nye lvbõvítés 

késlekedése azt eredményezte, hogy egy már megállap odott nyelvi 

szint után, az alkalmatlanná vált a többoldalú megú jításra 241 .  

  Reinhart Koselleck egyik tanulmányában 242  arról beszél, hogy 

a XVIII. század végének új típusú történeti tapaszt alata - a 

haladás fogalmával összefüggésben - a nem-egyidejûn ek az 

egyidejûségeire utalnak, illetve fordítva, az egy i dõben zajló 

nem-egyidejûségekre hívják fel a figyelmet. "Egyese k úgy érezték 

- írja Koselleck - csoportként, országként vagy vég ül 

osztályként elõtte járnak a többieknek, vagy igyeke ztek õket 

utolérni vagy akár meghaladni." 243  Kazinczy számára nyilvánvaló 

volt, hogy ugyanabban a történeti idõben az egyes n emzetek 

eltérõ kulturális fejlettségi szintet értek el, más -más 

"grádicsán" állnak a kultúrának. Híres programlevel ében, 

amelyben a  kulturális minta válaszásakor az eredet- elv  helyett 

a haladás-elv  mellett érvel, a (nyugat) európai és az ázsiai 

kulturális szint különbségét fogalmazza meg: "Mi Na pkeleti 

Nemzet vagyunk! Ezt kiáltják. Jó; felelek én. Te te hát azt az 

Ifjat, a kit a Természet a Faragásra vagy Architekt urai 

                     
    240Mezei, i.m., 252-253. 
    241Jenisch, Daniel: Philosophisch-kritische Vergleichu ng und 
Würdigung von vierzehn altern und neuern Sprachen E uropens, 
namentlich der Griechischen, Lateinischen, Italieni schen, 
Spanischen, Portugiesisch, Französischen, Englische n, Deutschen, 
Hollandischen, Danischen, Schwedischen, Polnischen,  Russischen, 
Litthauischen. Berlin, 1796. 28. 
    242Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövõ. ( 2003) 417. 
    243uo. 
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tudományra szóllit, a helyett hogy a Róma omladékit  nézetnéd 

vele, vagy a Szejne partjaira költözött Vaticánusi Apollót, 

Laocoont, Torsót etc.etc. az Ázsia kunyhóinak rajzo lgatása 

végett a Dón mellé igazítod? Az a Nemzet, melly még  csak most 

kezdi litteraturai pályáját, ha körülte olly Nemzet ek laknak, 

amellyek már sokra haladtak-el a magok utjokon, 

észrevehetet(lenül) azoknak követõjévé lesz, s jól teszi, ha 

ezen az uton annyira megy, amennyire lehet." (III. 303-304.) 

Kulturális fejlettségi szint szempontjából, azonban  Kazinczy 

számára a világ korántsem kétpólusú. Az egyes európ ai nemzetek 

is a fejlettség különbözõ fokait képviselik. Egy ké sei levele 

szerint az olasz, a francia, a spanyol és az angol "már a fõ 

tetõt régen elérték" (XIX.37.), a német viszont mos t közelít 

ehhez. A francia literatúra az "õket megelõzött Ola szok" 244  

példáját követte, s így XIV. Lajos idõszakában már elérte 

virágkorát 245 . A Báróczy-életrajz tanusága szerint, a német 

irodalom a franciát tekintette mintának, s nagyjábó l abban az 

idõben készült felzárkózni hozzá, amikor Mária Teré zia 

megalapította a bécsi testõrséget.  Kazinczy logiká ja arra enged 

következtetni, nem csupán a (viszonylagos) térbeli  közelség 

("körülte olly Nemzetek laknak"), de az idõbeli  is azt 

posztulálja, hogy a magyar kultúra 246  számára elsõsorban a 

német-modell követése kívánatos. Vagyis az adott ku ltúra akkor 

"jár jól", ha a kulturális haladásfolyamatban elõtt e járó - de 

nem sokkal elõtte járó - modellhez alkalmazkodik. E bben az 

értelemben a német literatúrát ideális távolság vál asztja el a 

hazaitól, mintegy 35-40 év 247 . Különös azonban, hogy ez a 

                     
    244Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamû. im. 138. 
    245Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. (1979) 783. 
    246Kazinczy nemcsak az európai, de a magyar kultúrán b elül 
is jól érzékeli, a kulturális haladásfolyamatokra v onatkozó 
egyidejû- egyidejûtlenséget: "Tudom én, hogy sokan versnek sem 
veszik a'mi nem homoeteleütonokkal végzõdik. Tudom azt, eleget 
tapasztaltam. De kövessünk erõszakot ezeken a tanúl atlan 
füleken, s tanítsuk meg õket annak szépségét érezni , mint 
Klopstock tanította a németeket, kik nem idegenkedt ek ettõl 
inkább 1760. körûl, mint a mieink most Debreczenben  és Debreczen 
táján." (VI. 183.) 
    247Erre most csak egyetleb példát idézek:" A' mi 
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mintegy negyven éves lemaradás Kazinczy számára nem  csupán 

ledolgozandó hátrányt jelent, nem tragikus narratív aként 

cselekményesíthetõ, de komoly elõnyökkel is jár. Az ért nevezem a 

jelenséget különösnek, mert a mester elképzelése má s 

"mintázatot" sugall, mint a magyar literaturára von atkozó 

kortárs megállapítások, melyek hátterében jól érzék elhetõ a 

vindicatio szándéka. Ezekre az írásokra ugyanis  - mint 

Dávidházi Péter 248  utalt rá - az jellemzõ, hogy jelen van bennük 

az elmaradottság vádjával szembeni folyamatos önvéd elem. Kovács 

Sámuel és Tóth Pál például 249  a német és a magyar literatúra 

párhuzamos fejlõdésérõl beszélnek, sõt szerintük lé tezik olyan 

történeti fázis, amelyben a magyar kultúra megelõzi  a német 

kultúrát. Kazinczy ezzel szemben elfogadja a el(le) maradottságra 

épülõ narratívát, de számol azzal az elõnnyel, hogy  a 

legmagasabb fejlõdési fokot követõ szükségszerû sta gnálás 

(esetleg hanyatlás), éppen ezért késõbb éri majd el  a magyar 

nyelvet és irodalmat. Másrészt  viszont (és ez már aligha csak 

"a rossz szerecsenmosdatása"), éppen mivel elõttünk  járnak, 

okulni lehet a német kulturális tapasztalatból; his zen mint 

elõörs nemcsak a lehetséges útvonalakat, de  a lehe tséges 

"zsákutcákat"  is feltérképezik számunkra: "Így mi az õ 

példájokon láthatnánk és láthatjuk, nekünk mi árt  és mi 

használhat. " (kiemelés tõlem. T.O.) (XIX.37.) Nagyon valószínû , 

hogy a huszas években éppen e tapasztalat szelleméb en utasítja 

el a nemzeti eposz megteremtésére irányuló kísérlet eket, hiszen 

"A németeket is gyötré ez a düh, és minthogy ez nem  poétai 

tárgy, mint a mai öltözködés nem pittoreszk: maga K lopstock is 

szerencsétlen vala a Hermanns-Schlacht és egyéb nem û 

darabjaiban." (XIX. 485-486.)   A dolgozat hátralév õ részében 

                                                                
magyarságunk , kik most írunk, gyakorta épen olly érthetetlen, 
mint a' Klopstocké volt 1770 körûl , még azoknak is, akik mind a 
nyelvet, mind a dolgot értették." (kiemelés tõlem T .O.) -írja 
Kazinczy... Cserey Farkasnak. ( Kaz. Lev.VII. 521.)  
    248Dávidházi Péter: A magyar irodalomtudomány Beöthy K is-
tükrében. in. Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmá nykötet a 
hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Bp. Magvetõ, 1999. 538. 
    249Kovács Sámuel: A magyar literaturának elõmenetele. 
Tudományos Gyûjtemény, 1819.XII. 2-13. Tóth Pál: Mi  az oka, hogy 
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annak rövid összefoglalására vállalkozom, hogy a me ster 

megjegyzései, hasonlatai milyen kulturális tapaszta lat-mintákra 

utalnak és hátterükben milyen közvetítõ források se jthetõek.  

1. (antikvitás). Kazinczy elsõként a 90-es években az Orpheus 

bevezetésében 250  szól arról hogy, a magyar literatura  jelenleg 

"enniusi epocháját" éli, s a még csak lehetõsége ér zékelhetõ egy 

majdani horátiusi epocha-nak. Pataky Mózes tanulmán ya 251  alapján 

Ennius azok közé tartozott, akik részt vesznek a gö rög, 

kifinomult ízlés meghonosításában. Nevéhez kapcsolj a a "római 

prosodia" kezdetét, õ a római poésis "édes atyja", de arról is 

beszél, hogy "nem volt elég merész magát a görögök skláv 

követésétõl elszakasztani". Horátius, a követezõ ko rszak 

kiemelkedõ alakja, szintén a görögök tanítványa, "ú gy azonban"-

írja Pataky - "hogy kifejlõdéseket ez segítette, er edetiségektõl 

tökéletesen meg nem fosztotta." Ha komolyan vesszük  Kazinczy 

hasonlatát, akkor a Mester egy ízlésfejlesztõ, mint akövetõ 

korszaknak nevezi a saját korát, s a következõ, val amikor 

kívánatos lépcsõfok - egyben a klasszikus kor zálog a - az idegen 

minták és az eredetiség szintézisében rejlik. 

2. (német irodalom.) Kazinczy szerint ii-ban (VII.K öt) a magyar 

nyelv állapotának pandanja a német nyelv és irodalo m 

történetében Klopstock 252  1770-körüli korszaka (VII. 521). 

Hasonló párhuzamról beszél egyik Horváth Ádámhoz cí mzett 

levelében: "azt állítom, hogy ha mi a Magyar nyelvv el azt 

cselekesszük, a' mit Klopstock, Gõthe, Wieland, Sch iller a 

németével, a magyar literatúra fél század alatt oll y formán fog 

                                                                
némelly Nemzetek... Tudományos Gyûjtemény, 1818. IX . 5-25. 
    250Kazinczy Ferenc: Orpheus. Bévezetés. in. Kazinczy F erenc 
mûvei. I. 706. 
    251Pataky Mózes: A' Római poézis' Története. in. Erdél yi 
Múzeum. 1814. I. 120-128. 
    252Másutt is elõfordul -ezúttal verstani értelemben - a 
Klopstock-i szereppel való azonosulás.Kölcseynek és  Kállainak 
írja a következõket a mester:"Tudom én, hogy sokan versnek sem 
veszik a'mi nem homoeoteleütonokkal végzõdik. Tudom  azt, eleget 
tapasztalom. De kövessünk erõszakot ezeken a tanúla tlan füleken, 
s tanítsuk meg õket annak szépségét érzni, mint Klo pstock 
tanította a németeket, kik nem idegenkedtek ettõl i nkább 1760. 
körûl, mint a mieink most Debreczenben és Debreczen  táján."(VI. 
183.) 
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a Tinódi Sebestyén és Ilosvai korabeli literaturáho z hasonlítani 

és nem hasonlítani, mint a Klopstock etc. korabeli Német Írók 

munkáji hasonlítanak és nem hasonlítanak a Hans-Sac hs etc. 

munkájihoz." (IV. 207.) Azt lájuk tehát, hogy Hans- Sachs és 

Tinódi rendszertani pozíciója a két kultúrában haso nló, mig a 

magyar kultúra jelenét (A Messiást befejezõ) Klopst ock 

képviseli, követendõ példává pedig a kései Klopstoc k, Goethe, 

Schiller és Wieland válnak. 

  Jól ismert Klopstock korszaknyitó szerepe a korab eli német 

irodalomtörténetekben 253 , ám valószínûleg igaza van Simai 

Ödönnek 254  amikor azt feltételezi, hogy a német nyelv és 

irodalom vonatkozásában Kazinczy legvalószínûbb for rása Jenisch 

munkája, amelyben a szerzõ 14 nyelv irodalmi életét  vizsgálja és 

hasonlítja össze a németével. Simai megjegyzi, hogy  Jenisch 

alapvetõen Wieland felfogásást vallja: 1796-ban a n émet nyelv 

példátlan gyorsaságú fejlõdésérõl beszél, mely az u tóbbi ötven 

év eredménye. Mindez szerinte fõként Klopstock, Wie land, Herder, 

Lessing illetve Schiller és Goethe munkáinak köszön hetõ. A 

fejlõdés okát pedig abban látja 255 , hogy a németek a leghíresebb 

nemzetek nyelvének szorgalmas megismerése által, an yanyelvüket 

minden idegen nyelv kincsével gazdagították. Itt az onban megint 

azt kell hangsúlyoznunk, hogy lehetséges volt Jenis ch mûvének 

ilyen típusú olvasata is, s ez minden bizonnyal job ban megfelelt 

a széphalmi Mesternek, mint az említett szerzõk ese tében az 

eredeti német zseni megjelenésének ünneplése 256 . A német tudós 

egyébként Klopstock és Goethe munkáiban egyaránt ki emeli azt a 

                     
    253Lempicki többek között Manso példáját emlegeti, aki  
Riedel nyomán a 18. században három periódust külön ít el: az 
elsõ a Bodmer és Breitinger tevékenységéhez kötõdik  s Klopstock 
Messiásának megjelenése határolja, a második a Lite raturbriefe 
megalapításához, a harmadik Goethe Iphigeniájához é s Az ítélõerõ 
kritikájához kapcsolódik. Klopstock korszakalkotó s zerepét a 
költõi nyelv létrehozásában és egy új versforma meg honosításában 
látja. Vö. Lempicki, Sigmund von: Geschichte der de utschen 
Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhund erts. 
Göttingen, 1968. 451-452. 
    254Simai Ödön: Kazinczy nyelvújítása. in. M.Ny. 1912. 316-
317. 
    255Vö. Simai, i.m., 317. 
    256Jenisch, i.m., 258-64. 



 

 

 

 140 

nyelvteremtõ erõt, amely mintha a hazai õstehetségb õl fakadt 

volna ki, ahelyett hogy a régiek és az újak idegen forrásából 

született volna meg 257 . Kazinczy azonban szívesebben emlegeti 

Klopstock graecizmusait és gallicizmusait 258  és azok 

érthetetlenségét a kortárs olvasóknál, s ezzel kapc solatban 

lelkesen idézi a német szerzõ Basedownak címzett mo ndását: "Sie 

sollen mich verstehen." 259   

  Míg Jenisch igyekezete arra irányul, hogy a német  irodalom 

minden tekintetben elérje az angolok és a franciák szintjét, 

addig Kazinczy - mint errõl már többször szó volt -  a német 

irodalomhoz igyekszik felzárkóztatni a magyar liter aturát. Ebben 

a felzárkózási kísérletben mindketten elengedhetetl ennek tartják 

a nemzeti literaturából hiányzó mûfajok fordításokk al való 

helyettesítését 260 . 

 Kazinczy másik forrása a német irodalomban kívánat os 

változásokkal kapcsolatban Herder munkái voltak. Mi nt korábban 

láttuk, az 1760-as évek német irodalmát elemzõ Frag mente 

teljesen lenyûgözte a Mestert, s megfeleléseket tal ált Herder és 

a saját nyelvfejlesztésre vonatkozó elképzelése köz ött. 

Valószínû, hogy itt megint erõsen szelektív olvasat tal van 

dolgunk, s Kazinczy számára az volt fontos a Fragme ntebõl, amire 

Simai is utalt 261 : nevezetesen, hogy a mûveletlen nyelv 

tökéletesítésének legjobb útja a fordításokban kere sendõ. Arra 

már aligha figyelt a Mester, hogy Herder a fordítás okat és a 

nyelvi utánképzéseket szigorúan csak abban az esetb en tartotta 

szükségesnek, ha az "idegen kolóniák pusztán az áll am hiányait 

ellensúlyozzák." 262  

 A német irodalomtörténeti forrásokra vonatkozóan 

összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy Jenisch és Herd er 

                     
    257Jenisch, i.m. 266. 
    258Kazinczy Ferenc: Dayka élete. in. Kazinczy Ferenc m ûvei. 
I. (s.a.r., Szauder Mária) Bp. Szépirodalmi, 1979. 770. 
    259Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete, i.m. 410. 
    260Jenisch, i.m., 268-270. 
    261Simai, i.m. 112. 
    262Herder: Über die neuere deutsche Literatur. Fragmen te. 
In. Herders Werke. II. Hrsg. Regine Otto, Aufbau-Ve rlag Berlin, 
Weimar, 1978. 17. 
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tanulmányozása lehetõséget biztosított arra, hogy K azinczy 

legitimálja a saját, idegen minták után végzett nye lvbõvítõ és 

fordítói tevékenységét, hiszen olvasmányai alapján ezek 

alapozták meg a német irodalom aranykorát.  

3. (képzõmûvészet). Kazinczy a literatura fejleszté sére 

vonatkozó elképzelését egyik levelében mûvészettört éneti 

példával illusztrálja: "a mesterségek dolgában csak  úgy fogunk 

elébb haladhatni, ha azon - még eddig ugyan szerenc sétlen - 

igyekezet helyett, hogy szép originálokat készítsün k, a 

Nálunknál szerencsésebb nemzetek remekjeit tesszük magunkévá. 

Nékem ez az igyekezetem; s én inkább ohajtom azt a másod karbeli 

dicsõséget, hogy egy kényes ízlésû, s szerencsés ke zü 

Bartolozzinak nézettessek, mint hogy hazám bennem e gy Dürrert 

találjon." (III. 41.) A mai olvasó számára érthetet len, hogy 

Dürer miért tartozik a kerülendõ példák közé, ám Ka zinczy kedves 

olvasmányában, Winckelmann mûvészettörténetében 263  érdekes 

adalékot találhatunk erre vonatkozóan. Itt Dürer Ho lbeinnal 

együtt úgy jelenik meg, mint képességeit tekintve a  német 

mûvészet kiemelkedõ tehetsége. Ám Winckelmann szeri nt egyikük 

sem tudta utólérni a korabeli az olasz mûvészet fén ykorát: 

Coreggiot, Tizianot vagy Raphaellot, mivel nekik - az olasz 

mesterekkel szemben - nem volt lehetõségük a régiek  

tanulmányozására.  

 Bartolozzi esetében Kazinczy valószínûleg Francesc o 

Bartolozzira gondol, akire viszont nem hivatkozik W inckelmann, 

ami egyáltalán nem meglepõ, hiszen az olasz származ ású rézmetszõ 

munkássága éppen az 1760-as évek táján kezd kibonta kozni. Az 

azonban közismert, hogy Winckelmann a jó ízlés elte rjesztése 

szempontjából, milyen fontos szerepet szánt a klass zikus 

mûalkotásokról készített metszeteknek. Ezek elkészí tõi azonban 

nem egyszerûen másolók . Max Kunze hívja fel rá a figyelmet 264 , 

                     
    263Winckelmann, Johann Joachim: Geschichte der Kunst d es 
Altertums. Weimar, 1964.40. 
    264Max Kunze: "Vor der Restauration der Antiquen" - Ei n 
unvollendetes Publikationsprojekt Winckelmanns. in. "Von der 
Restauration der Antiquen" Eine unvollendete Schrif t 
Winckelmanns. Bearbeitet von Max Kunze. Mainz, Verl ag Philipp 
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hogy Winckelmann számára a jókezû mestertõl származ ó metszet 

vagy másolat, esztétikai szempontból sokszor magasa bbrendû, mint 

akár az antik eredeti. A másoló "eredetiségére" Kaz inczy is 

utal 265 , méghozzá Raphael Morghen egyik metszte kapcsán. 

 Kazinczy mûvészettörténeti példája Winckelmann nyo mán arra 

utal, hogy az antik (vagy más nemzetek szerencsés a lkotásainak) 

ismerete, "magunkévá sajátítása" nélkül nem lehetsé ges magasabb 

fokra lépni a kultúra "gráditsán", pontosabban megk özelíteni az 

antik tökéletességet. Az ízlésnevelés hiányára vagy  az abból 

fakadó elõnyökre a német és az olasz mûvészet megfe lelõ 

kulturális tapasztalattal szolgál. 

 Végezetül megpróbálom röviden összefoglalni az elm ondottakat 

és visszatérni az alfejezet elején megfogalmazott h ipotézishez. 

Azt állítottam ugyanis, hogy Kazinczy nyelv (és iro dalom) 

újítással kapcsolatos elméleti alapvetése a kulturá lis 

tapasztalatra épül: a nyelvi és irodalmi változások at az 

legitimálja, hogy egy másik kultúrában már sikerese k voltak ezek 

a változások. A fejezetben ezt az állítást próbálta m igazolni, 

most viszont arra térnék rá, hogy a Mester gondolko dására nem 

nagyon jellemzõ következetesség e történetelméleti koncepció 

esetében jelen van nála.   

 A kulturális tapasztalat hasznosíthatóságának felt étele 

ugyanis olyan történetfelfogást igényel, amely hisz  az 

ismétlésben, éppen ezért a különbözõ kulturákat és kulturális 

fázisokat képes egymással modellálni. Ehhez pedig o lyan 

elképzelés szükséges, amely a különbözõ kultúrák kö zött az 

idõbeli diszkrepanciát méltányolja, az eredendõ kül önbségeket 

viszont minimalizálni igyekszik. Valószínûleg ez az  oka, hogy 

Kazinczy nem szívesen vesz részt a nemzetkarakterol ógiai 

jellemzésekre épülõ párbeszédekben 266 . 

                                                                
von Zabern, 1996. 24. 
    265Kazinczy képzõmûvészeti jegyzetei között olvasható az 
Akadémiai Kézirattárban. Jelzete: K.630.I. 
    266Kazinczy Cserey Farkassal keveredik vitába arra 
vonatkozóan, hogy Napoleon korzikaiságából érdemes e komoly 
következtetéseket levonni.( IV. 425. IV.434.) Szeme re pedig 
felháborodva értesíti a Mestert azon elképzelésekrõ l, amelyek 
szerint a magyar karakter nem enged meg bizonyos fo rmákat és 
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 Másrészt viszont akkor hasznosíthatóak ezek a tapa sztalatok, 

ha valaki hisz a kulturális revolúció lehetõségében . S Kazinczy 

nemcsak ebben hitt mélyen, de azt is hangoztatta, h ogy megfelelõ 

tervezéssel és irányítással az egyes fázisok felgyo rsíthatóak: 

"olykor nemcsak sebesen futni, de szökni is szükség "- írja a 

nyelvújítási vitát lezáró (?!) tanulmányában 267 . A német 

irodalom története többek között arra szolgálhatott  mintával 268  

számára, hogy (némi retorikai túlzással) a németekn ek 50 év 

alatt sikerült elérni azt, amire az angoloknak, a f ranciáknak és 

a spanyoloknak 300 évre volt szükségük. 

 Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem meglepõ,  hogy a 

Mester érzéketlen volt a magvas herderi gondolatokr a, s forrását 

arra "használta", hogy a fordítások jelentõségét er õsítse vele a 

kulturális felzárkózás folyamatában.   

 Nem látok abban ellentmondást 269 , hogy Kazinczy a 10-es évek 

közepétõl gyakran ajánlja majd ifjú barátainak az e redeti munkák 

alkotásást, s az sem biztos, hogy emögött elmélyült  Herder- 

stúdiumot kell keresnünk, vagy alaposabb elméleti k épzettséggel 

rendelkezõ tanítványai hatását. A híres programleve lek és a 

késõbbi tanácsok között lehet hogy nem történik más , csak telik 

az idõ. Kazinczy órája pedig gyorsan jár, s a fordí tás ekkor már 

betöltötte történeti feladatát, és nyitva áll a leh etõség 

(szintén  van rá kulturális tapasztalat!) az eredet i munkák 

felé. 

 Csetri Lajosé az érdem, hogy Kazinczy esztétikai é s 

nyelvújítási nézeteit a korabeli európai összefüggé sekben 

tárgyalta. Ennek kapcsán a Mester fordításprogramjá ról azt 

állapítja meg 270 , európai korszerûsége már erõsen 

kétségbevonható, ha magyarországi aktualitása és ha sznossága nem 

is. Ehhez annyit talán érdemes hozzátenni, hogy a M ester 

                                                                
mûfajokat. (X.209.) 
    267Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és má s 
nemzeteknél. in. Pennaháborúk. (vál. Szalai Anna) B p. 
Szépirodalmi, 1980. 550 
    268Jenisch, i.m. 258. 
    269Vö. Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség. Bp. 
Akadémiai, 1990. 51-52. 
    270Csetri, i.m., 48. 
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tudatosan  nem a korabeli, hanem a 30-40 évvel azelõtti 

folyamatokkal próbált szinkronba kerülni, egy valam ikori 

végleges felzárkózás reményében. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.   A "retorikai" és a "betû szerinti" olvasat: 

                     Kazinczy a biográfus  

 

2.1. A szerzõ és mûve  

 Van e közvetlen út az életbõl a költészetbe és a 

költészetbõl az életbe? - valahogy így formálódhatn a kérdéssé 

Hofmannstahl állítása, amely határozottan tagadja e nnek 

lehetõségét. Gottfried Benn 271  Líraproblémák címû elõadásában 

egyetértõen idézi a német költõt, ám egyúttal azt i s hozzáteszi, 

                     
    271Gottfried Benn: Líraproblémák. (ford. Kurdi Imre) i n. 
Holmi, 1991. 8. 959. 
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hogy a vers mögött minden esetben jól láthatóan ott  áll a 

szerzõ; a lénye, a léte, a belsõ állapota s a dolgo k is csak 

azért kerülnek elõtérbe a versben, mert azelõtt az õ dolgai 

voltak. Persze Benn a szerzõ és mûve közötti kapcso lat esetében 

aligha gondolt a biográfiai magyarázat üdvös követk ezményeire, 

de az irodalomtörténeti hagyomány jól ismeri ezt a típusú líra, 

illetve irodalom olvasatot. A dolgozat ezen fejezet e a szerzõ és 

mûve valamint irodalom és valóság  - ez utóbbi megl ehetõsen 

devalválódott - fogalmát igyekszik szemügyre venni.  Meggyõzõdése 

szerint történeti  kérdés, hogy a valóság és fikció mennyiben 

hasonló és eltérõ struktúrák 272 , s e kérdésre kizárólag egyedi 

és mûfajfüggõ válaszok adhatóak. Ehhez a vizsgálódá shoz hívom 

segítségül a hermeneutika történetének egyik sokat emlegetett 

distinkcióját, amely a  a "sensus litteralis" és a "sensus 

spirituális"  fogalmáról beszél s míg az egyik inte nció "azt 

akarja megállapítani, amit a szavak a meghatározott  

szöveghelyeken mondanak" addig a másik,  ezen túlme nõen "azt is 

meg akarja tudni, amire a szavak csak jelként utaln ak". 273  E két 

- történetileg igencsak terhelt - fogalom  távoli r okonságot 

mutat azzal, amit majd a tanulmányban "betû szerint i" illetve 

"retorikai olvasatnak" nevezek, s meglehetõsen kock ázatos 

vizsgálatukra vállalkoznék  a 18-19. század forduló ján, 

elsõsorban Kazinczy biográfusi tevékenységében.  Az  elsõ példa, 

amivel a kétféle olvasásmód különbségét érzékeltetn ém, mégis 

                     
    272Szilasi László a következõképpen fogalmaz "Nem ma"  címû 
írásában:"Az irodalom tehát nem a dolgok, hanem a s zavak és a 
mondatok mûvészte, elsõsorban az ezekre vonatkozó s zabályok 
által szerkeszti meg magát, s könnyen lehet hogy a valóságra 
vonatkozó szabályok, a valóságban mûködõ törvénysze rûségek nem 
mindig érvényesülnek benne. Hogyan is érvényesülnén ek, ha 
egyszer nincs bennük semmiféle dolog . Béketûrõbben fogalmazva: 
bizonyosan léteznek olyan szövegek, amelyekben vann ak olyan 
elemek, amelyeknek nem vagyunk képesek kielégítõ ér telmezését 
adni, ha úgy gondoljuk, hogy a valóság és fikció dö ntõen hasonló 
struktúrák, hogy az irodalom a valóság valamiféle m ásolata, 
vagyis ha alapvetõen megmaradunk a mimézis  keretein belül." in. 
Itk. 2003. 6. 749. 
    273  Peter Szondi: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába . 
(ford. Bonyhai Gábor) T-Twins, Bp. 1996. 11. 
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Toldy Ferenctõl származik. Kazinczy "szellemi atyjá t" és egyben 

"szellemi gyermekét" 274 , a késõbbiekben is (blumenbergi- 

értelemben felfogott) tanúnak tekintem,  és miközbe n kerülöm a 

korszakfogalom stílustörténeti minõsítését (klasszi ka és 

romantika meghatározásában Csetri Lajos kételyeit o sztom 275), 

úgy gondolom, hogy a történeti hitelességre vonatko zó reflexióik 

olyan vonatkoztatási pontot jelentenek, amelyek fel ismerhetõvé 

teszik kettõjük felcserélhetetlen történeti pozíció ját. 276  

 Amikor Toldy 1868-ban elõszót ír a magyar államfér fiak és 

írók életrajzai elé, arról biztosítja olvasóit, hog y ezek  

"kútfõ-tanulmányokon alapulnak", amelyek közt elsõ rangúnak 

hõsei saját munkáit tekinti, majd késõbb hozzáteszi : "Gondosan 

kilestem ezekbõl nem csak minden nyomot, mely életö kre tarozik, 

hanem lélek és jellem nyilatkozásokat is..." 277  A hõsök "saját 

munkái" közé azonban nem  csupán leveleik és életra jzi 

jegyzeteik tartoznak, hanem ezektõl eltérõ retorika i-poétikai 

státuszú szövegek is.  Az egyik Bajzához címzett le vele már a 

Révai-életrajz terve kapcsán arra hivatkozik, hogy "Révai magát 

munkáiban lefestette, a léleklesõ pedig az egyes vo násokat 

kémleli és gyûjti." 278 , a Cornelius Nepos fordításhoz írt 

bevezetõ pedig Nepos "írásaiban kifejezett jellemér õl" 279  

beszél. Vajon kizárólag szerzõje jellemének hordozó ja a mû, vagy 

biográfiája egyéb adataira is következtethetünk bel õle? Toldy 

egyik látványos példája erre utal. Kései Vörösmarty -életrajzában 

a Zalán futása sorait idézi ( "Megjön az éj, szomor úan 

                     
    274vö. Dávidházi Péter: "Iszonyodám enmagam elõtt" Egy  írói 
Oidipusz-komplexum drámája. in. Az irodalmi kultusz kutatás 
kézikönyve. (szerk. Takáts József) Kijárat kiadó, B p. 2003. 251. 
    275  Csetri Lajos: Folytonosság és változás a felvilágo sodás 
kori magyar irodalomban. in. Folytonosság vagy ford ulat? (szerk. 
Debreczeni Attila) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó , 1996. 18-
19.  
    276Általános összefüggésben vö. Hans Blumenberg: A 
korszakfogalom korszakai. (ford. Török Ervin) In. H elikon, 2000. 
3. 322. 
    277  Toldy Ferenc: Államférfiak és írók. 1868. IX. 
    278  Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. S. a. r. 
Oltványi Ambrus. Bp. Akadémiai, 1969. 110. 
    279  Cornelius Nepos fennmaradt minden munkái. (ford. C zuczor 
Gergely) Pest, 1843. 1. 
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feketednek az ormok..."), majd megjegyzi, hogy ebbõ l is látható, 

hogy Vörösmarty éjjel dolgozott, mivel nappal az üg yvédi 

vizsgájára készült 280 . Kérdéses persze, hogy a Vörösmartyhoz 

fûzõdõ személyes kapcsolat hiányában is megfogalmaz ódhatott 

volna ez az állítás, vagy sokkal inkább arról van s zó, amivel 

Jacob Burckhardt eljárását jellemzik, aki szándéka szerint a 

mûvészek jellemét festményeikbõl kívánta megállapít ani, ám 

valójában a fordítottja történt: belevetítette a mû vekbe 

mindazt, amit a mûvészek életérõl tudott 281 . Annyit azonban 

mindenképpen elmondhatunk, hogy Toldy az eposz egye s szám elsõ 

személyû elbeszélõjének szólamával illusztrálja az eposz 

biográfiai szerzõjének életútját. Téves következtet és lenne 

azonban ebbõl kizárólag a historizmus elvi problémá ira 

következtetni. Egyrészt mert az meglátás, hogy a mû vész jelleme 

és a mûalkotás szorosan összefügg egymással, illetv e hogy a 

mûalkotások csalhatatlanul megismertetnek alkotójuk kal, kellõ 

intenzitásu történeti buzgalom birtokában legalábbi s a 

sztoikusokig visszavezethetõ, s jelenléte folyamato san  

kimutatható  egészen a XVIII. századi mûvészetelmél etekig 282 . 

Másrészt viszont, Toldy Aesthetikai leveleinek beve zetésében 

ugyancsak szerepel egy Vörösmarty-életrajz, ám a ké sõbbiekben a 

biográfiai megfeleltetés semmiféle jelentõséget nem  kap az 

elemzésben, az exordium értelmezésének szempontja p edig a 

Homérosztól kezdõdõ epikus hagyomány 283 .   

 A kétféle értelmezés idõbeli  tagolódása ellenére  sem 

beszélnék a "korai" és a "kései" Toldy lehetséges 

szemléletváltásáról, sokkal inkább kétféle szerephe z köthetõ 

                     
    280  Toldy Ferenc: Magyar költõk élete. II. Bp. 1871. 2 53. 
vagy? Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve a  mohácsi 
vésztõl a legújabb idõkig. I-II. Pest, Heckenast, 1 855-57. II. 
531-532, 537-538. 
    281Rudolf Wittkower - Margot Wittkower: A Szaturnusz 
jegyében. A mûvész személyisége az ókortól a franci a 
forradalomig. (ford. Pap Mária) Bp. Osiris, 1999. 3 82. 
    282A kérdéskör történeti ismertetéséhez. R. Wittkower és M. 
Wittkower (1990) 138-141., 381- 395.  
    283Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus  
munkáiról. in. T.F. Kritikai berke. (1874) 27. 
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kétféle olvasásmódról. Toldy  kritikusi normakészle tében 284  nem 

kap szerepet a mûalkotás és a biográfiai szerzõ egy másra 

vonatkoztatásának lehetõsége, míg Toldy a biográfus , a 

szépirodalmi mûveket ezzel az igénnyel (is) olvassa . Fontos 

azonban megjegyezni - s ezzel a fejezet egyik hipot ézisét is 

megfogalmaznám - a két szerepkörhöz kapcsolódó kétf éle 

olvasásmód az önellentmondás vétke nélkül, egymás m ellett 

létezik, egyik sem törekszik egyeduralomra és egyik  sem zárja ki 

a másikat. 

 A továbbiakban retorikai olvasatnak azt az értelme zésmódot 

nevezem, amely reflektál a különbözõ szövegtípusok retorikai-

poétikai szerkesztettségére, s ezért figyelembe ves zi azok 

reprezentációs technikáit s a fikció keretein belül  értelmezi 

azokat, betû szerinti olvasatnak pedig azt, amely m indezt 

figyelmen kívûl hagyva, a különbözõ szövegtípusok r eferenciális 

jellegét helyezi elõtérbe. 

 A biográfus által preferált olvasásmódot - a betû szerinti 

olvasatot - a modern irodalomelmélet szempontjából kevéssé 

tekinthetjük relevánsnak, hiszen ez éppen olyan elõ feltevésre 

épít, amely tagadja azt, hogy a szöveg bármilyen sz ignifikáns 

kapcsolatban lenne szerzõje életrajzával 285 . Ez azonban nem 

csupán a XX. századi elméleti iskolák, de a kortárs ak retorikai-

poétikai iskolázottságát figyelembe véve is problem atikusnak 

tûnik. Bajza a Révai-biográfia tervének olvasásakor  kételyeinek 

ad hangot Toldyhoz címzett levelében: "Munkából íté lni az 

emberrõl (mint te kényszerítve vagy) lehet, de hogy  valódi 

ítélet, valódi festés lehet-e ez, azt kétlem." 286  Kazinczy egyik 

levelezõtársa értetlenségét fejezi ki az iránt, hog y a mester 

                     
    284Toldy kritikusi normakészletérõl Fenyõ István, Wébe r 
Antal és Korompay H. János adnak tájékoztatást. Fen yõ István: Az 
irodalom respublikájáért. 1817-1830. Bp. Akadémiai,  1976. Wéber 
Antal:Toldy Ferenc. Bp. Akadémiai, 1986. Korompay H . János: A 
"jellemzetes" irodalom jegyében. Az 1840-es évek 
irodalomkritikai gondolkodása. Bp. Akadémiai, 1998.  29-43. 
    285Catherine Peters: Secondary Lives: Biography in con text. 
in. The Art of Literary Biography.(ed.John Batchelo r) Oxford, 
1995.44. illetve Gács Anna: Miért nem elég nekünk a  könyv? Bp. 
Kijárat, 2002. 25. 
    286  Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. (1969) 10 7. 
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kérésére Horatius munkáiból Horatius vallásosságára  

következtessen: "Soha én egyes személyek religiojár ól nem 

ítélek, mert ítélni nem tudok, annál kevésbé tudnék  egy költõnek 

religiojáról, csupán az õ költeményeibõl ítélni, me lyekbõl ha 

ítélni kellene, Horátz, valamint sok más költõ, a l egreligousabb 

legvallástalanabb ember volna egyszersmind, most Ba kkhus Vénus 

telhetetlen barátja, majd esküdt ellensége." 287   

 A kortársak tudatában tehát még nagyon is erõtelje sen jelen 

volt az a retorikai- poétikai hagyomány, amely az i rodalmi 

mûveket nem szerzõik szólamaként olvasta. Mindezt 

megalapozhatták az újkori neoarisztoteliánus poétik ák, amelyek a 

beszélõ pozíciója alapján  osztották két csoportra az irodalmi 

mûfajokat. Az egyik, ahol az író maga beszél, vagy más helyett 

beszél, a másik, amikor szereplõket beszéltet. A be szédmód 

szerint osztályozó poétikában, az epika gyakran min t mixtum 

szerepel. 288   Kazinczy nem véletlenül figyelmeztet erre a 

poétikai elgondolásra a Bácsmegyey-kiadáshoz kapcso lódó 

Jelentésben: "Ebben nem a történetet-költõ, hanem m aga 

Bácsmegyey szóll, még pedig levelekben és barátjaih oz..." 289  A 

beszélõ szerinti elkülönítésbõl adódó értelmezési p roblémát mint 

az olvasóra háruló feladatot fogalmazza meg Dúlházy  Mihály 

jegyzete: "Az olvasónak pedig az a kötelessége, hog y a közt amit 

az Író beszéll és amit az õ emberei beszélnek, külö nbséget 

tegyen,  s' ezt az utolsót... vigyázás nélkül az el sõnek ne 

tulajdonítsa." 290   Toldy biográfiára vonatkoztatott Zalán-

értelmezése ebben a poétikai összefüggésben megkaph atja a 

felhatalmazást az egyes szám elsõ személyû elbeszél és és a 

                     
    287  Guzmics Izidor - Kazinczy Ferencnek. Kazinczy Fere nc 
Levelezése. XX.360. 
    288  A neoarisztoteliánus poétikai rendszerrõl és Kazin czy 
poétikájáról bõvebben: Csetri Lajos: Egység vagy kü lönbözõség? 
Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelv újítás 
korszakában. Bp. Akadémiai, 1990. 126-156. illetve:  Tóth Sándor: 
A latin humanitas poétikája. A studia humanitatis i skolás 
poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi ny elvújítás 
korszakáig.I. Gradus ad Parnassum, Szeged, 1998. 12 3-129. 
    289Kazinczy Ferenc mûvei. I. (s.a.r. Szauder Mária) Bp . 
Szépirodalmi, 109. 
    290Dúlházy Mihály jegyzete. Kaz.Lev. XVIII. 216. 
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biográfiai  szerzõ  szólamának azonosítására. 

 A helyzet azonban akkor sem egyértelmû, ha az "író  maga 

beszél". Igaz ugyan, hogy a 18-19 századi kiadásokb an - Onder 

Csaba megfogalmazása szerint- a szerzõi név mellett  olyan 

lokalizációs jelek találhatóak (foglalkozás, név, a rckép) 

amelyek a szerzõi nevet az empirikus szerzõvel kapc solják egybe, 

azonosítva egymással a kettõt 291 ,  ám a lírai alany és az 

empirikus szerzõ azonosítása gyakran nem várt megle petést 

szerez. Kazinczy arról igyekeszik meggyõzni Döbrent ei Gábort, 

hogy A boldog alkony ban megfogalmazottak távol állnak személyes 

tapasztalatától, valamint azt állítja, hogy "a szer elem és a bor 

Isteneit magasztaló Poeta gyakorta a legtisztább él etû ember és 

bornemisza." 292  A mester számos esetben figyelmezteti olvasóit 

az irodalmi mûvek esetében érvényes retorikai-poéti kai szabályok 

figyelembevételére: lényegében ez a professzionális  

értelmezésmód feltétele. Cserey Farkas az egyik ily en 

megjegyzésre, a Nagyság és szépség címû epithalamio nhoz csatolt 

prózai magyarázatára reagál sértõdötten: "sajnálom azonban, hogy 

(...) azt láttatol feltenni róllam, hogy én több ve rset nem 

olvastam. Verseidbe én Napoleont nagynak festve lát tam, és az 

lelkemre hatott, értettem én igen jól, hogy Vénusz festi annak, 

de tudtam, hogy ezen verset nem Vénusz hanem az ált alam 

tisztelve szeretett Kazinczy írta." 293  A Kis János-kiadás 

kapcsán viszont azzal találkozhatunk, hogy a mester  nem tartja 

szükségesnek bevezetõjében feloldani az esetleges 

ellentmondást 294  az egyházi hivatalt betöltõ szerzõ és a 

versekben megjelenõ a szerelmi tematika között. Elk épzelhetõ, 

hogy ebben ezúttal a professzionális olvasói reagál ásba vetett 

bizalma játszott szerepet. 

 Arról, hogy az olvasónak mennyiben szükséges tájék ozódnia az 

                     
    291Onder Csaba: A klasszika virágai. (anthología-praet exta-
narratíva) Debrecen, 2003. 95. 
    292Kazinczy levele Pápay Sámuelnek. Kaz. Lev. X. 455. 
    293  Kaz.Lev. VII. 488. Arról, hogy a cím hogyan módosí thatja 
a lírai alany szerepét a Sonetto Muzsája (félre)ért elmezése 
kapcsán derül fény. vö. Kaz.Lev. VII. 344. 
    294Kis János hiányolja is ezt a bevezetésbõl. vö. Kaz.  Lev. 
XII. 106. 



 

 

 

 151 

irodalmi mû életrajzi kontextusáról, Az õ képe  címû szonetthez 

mellékelt Kazinczy-levél alapján tájékozódhatunk. " Pesti 

barátaim -írja Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek - ki kiáltották a 

halálos sententiát. Das Sonett spricht sich nicht a us, mondának. 

Azaz magyarázat nélkül magában nem lehet megérteni.  - Más 

darabban helyes volna a crisis, de nem az ollyanban , melly nem 

az Olvasónak, hanem magának az írónak látszik készû lve lenni. 

Petrarcának sem minden Sonettjét lehet érteni a'nél kül hogy 

életével (ne) legyen igen jól ismeretes az olvasó." 295  A sokat 

idézett részletbõl most azt tartom fontosnak kiemel ni, hogy 

Kazinczy számára az számít kivételes esetnek , amikor a mûalkotás 

nem értelmezhetõ önmagában; ha szükséges hozzá élet rajzi 

kontextus ismerete. Miközben az életrajzi vonatkozá sok 

másodlagosnak minõsülnek 296  a tervezett költõi pályakép kapcsán, 

addig az irodalomtörténeti narratívában a mester né ha meglepõen 

kapcsolja össze a kettõt. A Tübingai pályamûben olv asható Orczy-

biográfiát a Bugaci csárdához kapcsolódó "jegyzések " követik, 

amelyekre az "idegen olvasónak" Kazinczy szerint sz üksége van: 

"A tábornok az ország leggazdagabb magányemberei eg yke volt. 

Földmivelés egyik fõ kedvencz foglalkozása volt; ki  lopózék a 

városból (Pestrõl), Örsére ment, nem messze Hatvant ól, s 

földmûves volt és kertész; nagy pusztáiban szemlét tarta lovai s 

szarvasmarhái nyájai között. E mérföldekre nyúló té reken, a szem 

néha nem lát egyebet, csárdáknak nevezett, nyomoru vityillóknál, 

hol bort mérnek, s többnyire gaz nép tanyáz. Egy fö ldbe ásott 

karó (bitófa) nyúloug (sic!) egy ilyen ház elõtt, h ogy az utazó, 

ki szomját oltani tetszik, lovát hozzá köthesse; s pinczenemû 

melléklakban többnyire izmos hetaera epedez, azokna k gyönyöreül, 

kik e magányos tájakon sporadice élnek." 297  Kazinczy tehát a 

                     
    295Kaz.Lev. IX. 139-140. 
    296A költõi pályakép alakulását az életrajzi történése k 
helyett sokkal jobban meghatározzák az életkorhoz k apcsolódó 
mûfaji és tematikai elvárások. Kazinczy fiának adja  azt a 
tanácsot, hogy a szerelmi költészetben próbálja ki teheteségét: 
"Fiatal poétától semmit nem vár az olvasó inkább, m int 
vágyást..." Kaz.Lev. XXI. 251. 
    297Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelvr õl. 
(kiad. Heinrich Gusztáv) Bp. 1916. 173-174. 
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"csárda" fogalmát kívánja megértetni az "idegen olv asóval", s 

teszi ezt úgy, hogy  Orczy Lõrinc biográfiai adatai val kapcsolja 

össze a vers "szabad fordítását". A narratíva azt s ugallhatja, 

hogy a mû szoros kapcsolatban van az Orczy által me gtett 

kirándulásokkal. Kazinczy azonban ezt az esetet kiv éve, 

kizárólag intertextuális viszonyrendszerében említi  az adott 

verset, legfeljebb azon hezitál, hogy az általa fordításnak  

tartott opust, latin vagy francia nyelvû forrásokka l hozza 

kapcsolatba. 298   

 Fennáll tehát a biográfiai szerzõre történõ követk eztetés 

lehetõsége, nem kétséges a szerzõ felelõssége sem 299  (Kazinczy 

szerint a "mocskos versek" csak "mocskos lélek szül eményei" 

lehetnek 300), de eközben nem merül feledésbe az irodalmi 

nyelvhasználat értelmezésének feltételrendszere.  A  fejezet 

alapvetõ kérdésfelvetése arra a hipotézisre épít (s  ennek 

részleges felszámolásáig jut el), hogy amikor Kazin czy 

biográfusként próbál majd meg a fikcionális mûfajok ból az 

empirikus szerzõre vonatkoztatható, történeti szemp ontból 

hiteles adatokat nyerni, akkor elvileg még birtokáb an lehet egy 

olyan retorikai-poétikai tudásnak, amely adott eset ben 

biztonsággal dönt a retorikai vagy a betû szerinti olvasat 

relevanciája mellett. Ez a Kazinczynál feltételezés ünk szerint 

még meglévõ tudás, késõbb az irodalomtörténeti vizs gálódásokban 

háttérbe szorul - úgy is fogalmazhatnánk, hogy a be tû szerinti 

és a retorikai olvasat párhuzamosságát a  betû szer inti 

dominanciája váltotta fel - az irodalomtörténetírás  pedig az 

utóbbi negyven évben a történeti poétika módszeréve l kívánta 

visszanyerni 301 .   Az elsõ kérdésem tehát arra vonatkozott, hogy 

                     
    298Vö. Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamû. (1916) 173. 
Kazinczy Ferenc: Báró Orczy Lõrinc. (Abafi) 99.  
    299  A szerzõ felelõsségérõl és a romantikus 
költészetszemlélet kapcsolatáról Dávidházi Péter ta nulmánya 
beszél. Dávidházi Péter: A kitagadástól az irodalmi  kánonig. A 
Vanitatum vanitas és a magyar kritika. in. D.P.:Per  passivam 
resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp. 
Argumentum,1998. 144-150.  
    300Kaz.Lev. XIX. 344. 
    301  Példa lehet erre Jankovits László eljárása, aki  H uszti 
József Janus-monográfiáját idézi, amelyben a causa és az 
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az irodalmi alkotások esetében hogyan mûködtethetõ a retorikai 

és a betû szerinti olvasat, s ezt Kazinczy biográfu si gyakorlata 

segítségével próbálom vizsgálni. A második kérdés v iszont arra 

irányul, hogy maga a biográfia mennyiben engedi meg  a betû 

szerinti olvasatot. Koránt sem egyértelmû az erre a dható válasz, 

hiszen a történeti poétika  nem csak a hagyományosan 

fikcionálisnak tekintett mûfajok, de a kortárs biog ráfiák és 

autobiográfiák referencialitását is megkérdõjelezte . Fõként 

éppen azáltal, hogy az elõbb említett retorikai-poé tikai 

hagyományon belül és nem azon kívûl értelmezte õket . Az 

értelmezõnek így a retorikai-poétikai elvek mérlege lésével 

lehetõsége van feltárni a kortársak  feltételezhetõ  értelmezési 

horizontját. A korabeli argumentációs technika isme rete, 

egyfajta dekódolás lehetõségét nyitja meg, ahogyan Kecskeméti 

Gábor teszi ezt egy halotti beszéd kapcsán: "ez az igencsak 

mértéktartó méltatás nagyjából azt jelenti: jó nagy  uzsorás 

lehetett a megboldogult." 302  Ugyanakkor  az életrajzra vonatkozó 

kortárs mûfaji konvenciók rekonstrukciójakor lényeg es kérdésnek 

bizonyult a fikció és a történeti hitelesség viszon yának 

problémája. 

 Klaniczay Tibor a XV. századi életrajzokat a dicsõ ítõ 

költészettel szemben úgy határozza meg, mint ahol s zerepel ugyan 

a laudatio szempontja, de csak színezi, alakítja a valóságos 

tények elbeszélést 303 . Az életrajz és az autobiográfia ebben az 

                                                                
intentio elkülönítése vezet nehezen elfogadható érv eléshez. 
Huszti József Janus Pannonius Guarino-panegyricusa kapcsán jut 
arra a következtetésre, hogy Janus az orvostudomány t nem 
becsülte sokra, miközben az általa idézett rész a c ausához és 
ezen belül is az origohoz: a dicsõített Guarino sze mélyéhez 
kapcsolódik, tehát nem érdemes önvallomásként értel mezni 
Jankovits László: Az indok és a szándék. Az idézés és a jelképes 
beszéd. in. uõ. Accessus  ad Janum. A mûértelmezés hagyományai 
Janus Pannonius költészetében. Balassi,Bp. 2002. 33 . 
    302  Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, 
irodalomtörténet. A magyar nyelvû halotti beszéd a 17. 
században. Bp. Universitas, 1998. 218. 
    303  Klaniczay Tibor: Nagy személyiségek humanista kult usza a 
XV. században. In. uõ. Pallas magyar ivadékai. Bp. Szépirodalmi, 
1985. 54. 
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értelemben határterület: "neither fact nor fiction" 304- ahogyan 

az antik biográfia egyik kutatója fogalmaz, s elkép zelése 

szerint éppen a fikció és a történeti realitás keve redését 

kellene a biográfia szignifikáns jegyének tekinteni , azt 

vizsgálva, hogy miként is aknázzák a biográfia szer zõi annak 

lehetõségét, hogy a létrejövõ "terep" egyszerre evi lági és 

evilág fölötti. Patricia Cox monográfiája 305  szerint alapvetõ 

tévedés áldozta az, aki az antik biográfiát a "tört énetírás 

kánonja" felõl kívánja megítélni (ahogyan ezt példá ul Jacob 

Burckhardt tette), hiszen így nem veszi figyelembe azt a 

tradícíót amelyhez tartozik. Ebben a hagyományban a  biográfia 

nem egyszerûen a történetírásnak alárendelt mûfaj é s a történeti 

igazság igénye sem tekinthetõ jellegzetességének, P lutarkhosz 

pedig éppen a történetírással szemben határozza meg  a 

mûfaját 306 . Történelmi és irodalmi, valós és valótlan 

megkülönböztetése helyett inkább a történetírás és az "erudite 

research" 307  elkülönítését javasolja, mivel az antik biográfia 

inkább az utóbbi elvárásainak felel meg.  

                     
    304Patricia Cox: Biography in Late Antiqity. A quest f or the 
holy man. University of California Press, 1983. 7.  
    305Patricia Cox: Biography in Late Antiquity. () 3-40.  
    306  Cox itt a praxeis és az ethos kategóriájának 
elkülönítésére hívja fel a figyelmet, ahol az elsõ a történeti 
ábrázoláshoz, a második a biográfiához tartozik. A biográfia az 
ábrázolt személy tettei közül csak azt beszéli el, amely a 
karakter megvilágítását szolgálja. Patricia Cox: Bi ography in 
Late Antiquity. 12. Lásd még: Plutarkhosz: Párhuzam os 
életrajzok. Nagy Sándor-fejezet. 
    307  A historiográfia a politikai és a katonai eseménye k 
elbeszélését tûzi ki célul, amelybõl ki vannak zárv a a 
társadalmi vagy vallási élét kérdései. Didaktikus t ónús jellemzi 
és az idõrend szigorú megtartása. Thuküdidészt teki nti 
példájának, aki  gúnyosan jegyzi meg, hogy a "román c hiánya" 
minden bizonnyal unalmassá teszi elbeszélését, erõs en 
kifogásolva azt a tradíciót, amely az igazság kárár a teszi 
vonzóvá a narratívát. Az "erudite research" az egyé nit helyezi 
elõtérbe a  történetírás kollektív jellegével szemb en, inkább 
topikus mint kronológiai rend jellemzi, tárgyai a v allásos 
ceremóniák, a mûvészet, az erkölcsök. A másik lehet séges (az 
elsõvel összefüggésben lévõ) tipológia a plutrkhosz i és a 
suetoniusi hagyomány megkülönböztetése, ahol az els õ az 
államférfit és rajta keresztül az államot karakteri zálja, a 
második literátor és mûvész-portékat fest. Patricia  Cox: 
Biography in Late Antiquity. 4-5. 
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 A késõ antik biográfia kapcsán fogalmazottak nem s okban 

különböznek attól, amit Richard Holmes 308  állapít meg egyik 

esszéjében a mûfaj XVIII. századi jellegzetességérõ l. Véleménye 

szerint a biográfia eredet-mítoszát az invenció és az igazság 

szerelmi házassága alapozza meg, más megfogalmazásb an: a mûfaj 

meghatározó jegye a fikció és tények összjátéka.  H olmes - 

fõként Samuel Johnsontól származó 309-  idézetei azonban inkább 

arról tudósítanak, hogy az egyre népszerûbb irodalm i biográfia a 

fikcióval szemben kívánja meghatározni önmagát, még  akkor is ha 

például "Richard Savage igaz története" esetében jó l 

érzékelhetõ, hogy a cselekményesítés mintáit a kors zak 

fikcionális mûfajai nyújtják. Mindez nem csupán az angolszász 

hagyományra igaz, s a mai elemzõ éppen ezért nézete m szerint nem 

marasztalható el a történetietlenség vétkében, amik or a 

történeti igazság jegyében vizsgálja a 18. századi biográfia 

mûfaját. Amennyiben azonban Hamupipõke módjára igye kszik a 

tényeket elválasztani a fikcionális elemektõl, úgy többnyire 

sajnos képtelen feladatra vállálkozik. Egyetlen leh etõsége a 

források egyeztetése, illetve ezek hiányában a "józ an ész" 310  - 

elve alapján döntheti el, hogy adott esetben mit te kint 

valóságnak és mit a "színezésének". Ezen olvasásmód  

nehézségeivel találkozott a mûvészéletrajzokat feld olgozó 

szerzõpáros, akik  könyvük bevezetõ fejezetében akk urátusan 

meghatározták a forráskritika szabályait, de azt is  hozzátették: 

"Be kell vallanunk, hogy semmiféle objektív módszer ünk sincs 

annak ellenõrzésére, vajon egy történet igaz e vagy  hamis." A 

kellemetlen bizonytalanságot végül a "nem zörög a h araszt.." 

meglehetõsen bizonytalan "módszertani elvével" prób álják 

elhárítani. 311   

                     
    308  Richard Holmes: Biography: Inventing the Truth. in . The 
Art of Literary Biography. (ed. John Batchelor) Oxf ord, 1995. 
15-16. 
    309  Richard Holmes: Inventing the Truth. (1995) 22-24.  
    310A "józan ész" használatáról a dokumentumok 
igazságértékének megállapítása kapcsán Voltaire bes zél. Vö. 
Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és történet filozófiák. 
Bp. Balassi, 2000. 96-98. 
    311"A mi szempontunkból nem sokat számít, hogy egy mûv ész 
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 Az életrajzok igazságértékének vizsgálata során ar ra is erõs 

a kísértés, hogy a dicsõítés inkább felkeltse az el emzõ 

gyanakvását mint a gáncs. Klaniczay a realizmusra v aló törekvés 

példáját látja Aeneas Sylvius életrajzában, ahol Zs igmond 

császár "ezer paráznaságban bûnös" és gyorsan harag ra lobban. 312  

Rimay Balassi epicédiuma ugyancsak a bujaság és a h arag bûnét 

tekinti hõse sajátjának. Kõszeghy Péter 313  mutatott rá 

ugyanakkor, hogy az míg az irodalomtörténészek szó szerint 

értelmezték az adott helyet és igyekeztek az életra jz példáival 

alátámsztani, addig ha az irodalomról való beszédet  olyan 

sajátos közlésmódnak tekintjük, amely magában fogla lja a 

mítoszteremtés rendszerét, akkor könnyen lehet, hog y nem 

valóságos megfeleléseket kellene keresni, hanem a R imay-szöveget 

Boccaccio Dante éltrajzával  is érdemes párhuzamosa n vizsgálni, 

rekonstruálva azt az intertextuális hálót, amely a kortársak 

számára lehetõvé tette az értelmezést és az önértel mezést. Ebben 

intertextuális viszonyban a "bujaság és a harag bûn e" akár 

szubtilis neoplatonikus dícséretnek minõsülhet. Nem  a 

kijelentésben megnyilvánuló realitás faktort, hanem  sokkal 

inkább annak toposz-értékét erõsíti olvasatomban Ke cskeméti 

Gábor egyik tanulmánya, aki a Mátyás-életrajzok ált al emlegetett 

"hirtelen harag" tulajdonságát, a Nagy Sándor életr ajzok hasonló 

vonásával hozza összefüggésbe: "Lehetséges, hogy ha zánk "Nagy 

Sándora" e történeti imitáció ismétlõdõ regisztrálá sa során 

örökölte meg a hirtelen harag attributumát." 314   

 Az életrajzok történeti hitelessége helyett azok v isszatérõ 

narratív szegmenseinek tanulmányozását tûzte ki cél ul a már 

sokat emlegetett, antik biográfiákat tanulmányozó m onográfia, 

amely bemutatja azokat a vonásokat, amelyek tipikus nak 

                                                                
valóban olyan kicsapongó, a másik annyira tékozló, s egy 
harmadik akkora iszákos volt-e mint mondták róla - biztosan nem 
lehettek az aszkézis a takarékosság és a mértéklete sség 
mintaképei, ha ilyen hírük volt." Rudolf Wittkower - Margot 
Wittkower: A Szaturnusz jegyében. (ford. Pap Mária)  Bp. Osiris, 
1999. 13-15. 
    312uo. 45. 
    313Kõszeghy Péter: Balassi Bálint mitológiája, avagy a z elsõ 
költõ. in. Itk. 1994. 4-6. 199. 
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tekinthetõek a késõ antik biográfia filozófus-ábráz olásaiban. 315  

 Ehhez hasonlóan a kultuszkutatás  sem érdekelt a biográfia 

valóságtartalmának feltárásában, hiszen egyik tanul mányozója 

szerint: "A (jelentõs) íróként való elismertetés, a z 

(imaginárius) irodalmi panteonba való bebocsáttatás  

elválaszthatatlan az életrajz kultikus célzatú 

konfigurálásától." 316   Sokkal inkább az foglalkoztatja, hogy 

milyen minták szerint szervezõdik az elbeszélés, a biográfia 

hogyan követi " -többnyire öntudatlanul- a krisztus i 

szenvedéstörténetet" 317  és más mintákat, avagy hogyan válik 

különbözõ elbeszélések hálójává a dokumentumnak szá nt irat. 318   

  Amikor Kazinczy biográfusi tevékenységét vizsgálo m, nem 

célom az egyes életrajzok "visszatisztítása". Ezt a z eljárást 

egyébként, amennyiben kellõen reflektív, szükséges és járható 

útnak tekintem, mivel egyetértek Chris Lorenz érvei vel 319 , aki 

szerint a történetírás nem azonosítható pusztán tex tuális 

jegyeivel, a "történelemcsinálás" szabályai pedig ( ahogy 

véleményem szerint az irodalomtörténeté is) alapvet õen 

interszubjektív jellegûek. A kétféle vizsgálat jell egét 

nagyjából azzal a különbséggel tudnám érzékeltetni,  amelyet Jan 

Assmann az emlékezettörténet és ténytörténet fogalm aival ír le: 

a tulajdonképpeni értelemben vett történelemmel ell enétben az 

emlékezettörténetet nem a múlt mint olyan érdekli, hanem a múlt 

mint olyan, ahogy emlékeznek rá. 320   Az itt következõ fejezet 

kétségkívûl közelebb áll az utóbbi lehetõséghez: an nak 

                                                                
    314  Kecskeméti (1998.) 185-186. 
    315Patricia Cox: Biography in Late Antiquity. A quest for 
the holy man. 21-22. 
    316Porkoláb Tibor:"Üldözöttje a hatalomnak" Egy fejeze t a 
Jókai-regénybõl. in. Az irodalmi kultuszkutatás kéz ikönyve. 
(2003) 173. 
    317Tverdota György: Az életrajz mint passió. in. Az ir odalmi 
kultuszkutatás kézikönyve.(2003) 159-171. 
    318Milbacher Róbert:"S mi vagyok én kérded..." in. Jel enkor, 
2001. július- augusztus. 833. 
    319Chris Lorenz: Lehetnek-e igazak a történetek? 
Narrativizmus, pozitivizmus és a "metaforikus fordu lat". (ford. 
Kiss Gábor Zoltán) in. Narratívák 4. A történelem p oétikája. 
(szerk. vál. Thomka Beáta) Bp. Kijárat, 2000. 139-1 46. 
    320Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi. (ford. Gulyás And rás) 
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vizsgálatával foglalkozom, hogy Kazinczy életrajzai 321milyen 

hitelesség-képzet birtokában fogalmazódnak meg, mil yen 

elbeszélésmintákat követnek és ennek hátterében mil yen 

viszonyban van/lehet egymással a retorikai és a bet û szerinti 

olvasat.     

 A szerzõ és mûve valamint a valóság és fikció vilá gának 

kapcsolatára irányuló vizsgálódásom az értelmezõi g yakorlatra 

irányul, forrásom - a biográfiákon kívûl - fõként a  Kazinczy-

levelezés, s szinte bizonyos, hogy a kortárs elméle ti szövegek, 

a retorikák és poétikák alapos tanulmányozásával má s 

következtetésekre jutottam volna. A levelezés elemz ése elõtt le 

kell szögeznem, hogy meg fogok sérteni néhány  álta lam is 

követendõnek tartott módszertani szabályt 322 , s a fejezet elején 

emlegetett kockázat is ezzel áll összefüggésben. Az  egyik ilyen, 

hogy nem vizsgálom körültekintõen a személyközi vis zonyokat 

miközben egyet értek Szegedy-Maszák Mihály állításá val, mely 

szerint valamely levél önmagában véve értelmezhetet len; csakis 

annak a helyzetnek a távlatából érthetõ, amely két személy 

                                                                
Bp. Osiris, 2003. 24. 
    321Kazinczy életrajzai alatt azt a szövegcsoportot ért em, 
amely az életút teljes elbeszélésére vállalkozik: a  születéstõl 
a halálig. A biográfiák - amint erre Ötvös Péter fe lhívta a 
figyelmet - retorikai szempontból jelentõsen különb öznek 
egymástól: egy részük az életrajz, más részük a gyá szbeszéd, 
emlékbeszéd, a gyászjelentés vagy a gyászlevél csop ortjába 
sorolható. (vö. Ötvös Péter: Példák Kazinczy Ferenc  metódusáról. 
in. Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. 
születésnapjára.  Szeged-Pompeji, 2004. 241.) Többe k közt ennek 
a heterogenitásnak köszönhetõen a Kazinczy-hagyaték hoz tartozó 
kéziratok, másolatok, nyomtatványok lelõhelye külön bözõ: alapos 
áttekintést ad e szövegekrõl Busa Margit adta a Pró zai kéziratok 
bibliográfiájának (Sátoraljaújhely, 2001)  II. és I II. 
fejezetében. A biográfiák legteljesebb - ám filológ iai 
szempontból mindenképpen felülvizsgálatra szoruló ( vö. Hász- 
Fehér Katalin javaslatát Ötvös Péter tanulmányában)  - kiadója 
Abafi Lajos.   Vele ellentétben nem tekintem biográ fiának az 
életrajzi feljegyzéseket, amelyek forrásának többsé ge az 
Akadémiai Kézirattár K.613 I-III. jelzete alatt tal álható. 
Hivatkozásként rendszerint az Abafi-kiadás oldalszá mait közlöm. 
    322Az elbeszélt én elméletének és levélkutatás 
összekapcsolásának lehetõségérõl legutóbb Hász-Fehé r Katalin 
publikált megfontolásra érdemes tanulmányt. Hász-Fe hér Katalin: 
Levélirodalom és irodalomtörténet-írás. in. It. 200 3.1. 43-54. 
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idõben szigorúan meghatározott viszonyától függ. 323  Ugyanakkor 

ebben a tanulmányában arra is felhívja a figyelmet,  hogy éppen 

azért nõ meg az ilyen típusú szövegek (naplók, leve lek) 

vizsgálatának értéke, mert ezekbõl következtethetün k arra, hogy 

mit és hogyan olvastak a különbözõ korszakokban. Am ikor 

megsértem a fent említett módszertani szabályt - a szigorú 

szövegközpontúság jegyében - akkor azt a  kortárs o lvasás és 

befogadásmódokra vonatkozó értelmezésbeli nyereség reményében 

teszem. Az eljárás persze azt a veszélyt is magában  hordozza, 

hogy az így kirajzolódó mozaikdarabok számos lehets éges és 

izgalmas interpretációját egyetlen kérdéskörnek ren delem alá: a 

plurális hermeneutika igényét adott pillanatban a s zinguláris 

hermenutika értelmezési javaslatai váltják fel.  

 A másik, ám ehhez kapcsolódó vétség, hogy teljes c orpusként 

kezelem a levelezést, - Kosellecket parafrazeálva a  nem 

egyidejût teszem egyidejûvé - így valószínûleg fogv a tart majd a 

"koherencia mitológiája." 324  Errõl azonban azt gondolom, hogy 

nem kevésbé veszélyes módszer mint az ellentmondáso k 

fejlõdéstörténeti olvasatban történõ feloldása, s e nnek egyenes 

a következménye, hogy Kazinczy biográfusi módszerér õl nem 

kívánok ilyen típusú olvasatot adni. Persze nem áll ítom, hogy ez 

nem is lehetséges.  

 A következõ módszertani csapda amely egy ilyen típ usú 

vizsgálatot fenyeget az, amit Quentin Skinner a "do ktrínák 

mitológiájának" 325  nevez. Ennek legnagyobb veszélyét abban 

                     
    323Szegedy-Maszák Mihály: Mûfajok a kánon peremén: nap ló és 
levél. in. uõ.: A megértés módozatai: fordítás és h atástörténet. 
Bp. Akadémiai, 2003. 48. 50. 
    324Quentin Skinner használja a fogalmat azon metafizik us 
vélekedés megnevezésére, hogy az értelmezõ szerint a vizsgált 
szerzõ gondolkodása belsõ koherenciát mutat. Ennek elõfeltétele, 
hogy a vizsgált mûben vagy mûvekben valójában nem l ehet 
ellentmondás. Quentin Skinner: Jelentés és megértés  az 
eszmetörténetben. (ford. Jónás Csaba) in. A koramod ern politikai 
eszmetörténet cambridge-i látképe. (szerk. Horkay H örcher 
Ferenc) Pécs, Tanulmány, 1997. 22. 
    325Quentin Skinner: Jelentés és megértés az 
eszmetörténetben. (ford. Jónás Csaba) in. A koramod ern politikai 
eszmetörténet cambridge-i látképe. (Szerk. Horkay H örcher 
Ferenc) Pécs, Tanulmány kiadó, 11-12. 
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látja, hogy néhány elszórt vagy mellékesen odavetet t 

megjegyzésre alapozva a történész maga alkotja meg a klasszikus 

szerzõ tanítását az adott témában, azon elõfeltevés  birtokában, 

hogy a vizsgált szerzõ tárgya minden fontosnak vélt  kérdésérõl 

véleményt alkotott. Amikor a történeti hitelességre  vonatkozó 

reflexiókat próbálom  - Toldy szavaival élve - "kil esni" a 

levelekbõl, akkor olyan problémával foglalkozom, am ely Skinner 

fogalmai szerint nem nevezhetõ ugyan anakronisztiku snak, de 

releváns kérdés sem volt a kortársak számára. A bot rányos Dayka 

és Báróczy-életrajz fogadtatásakor nem a hiteltelen ség vagy a 

kisajátítás gesztusa fogalalkoztatja a kortársakat,  hanem a 

benne megfogalmazódó nyelvszemléleti alapvetés. 326   Kazinczy 

Pápay-bírálata csupán egyetlen mondat méltatást szá n a a 

recenzált irodalomtörténeti vázlatának, míg a nyelv i kérdéseket 

hosszan vitatja. A Mester a Sallustius-fordítás bev ezetését két 

történetíró (Tacitus és Sallustius) párhuzamos bemu tatásának 

szenteli, ám hiába is keresnénk benne történetszeml életük 

különbségének tárgyalását, hiszen Kazinczy érdeklõd ése ez 

esetben is fordításelméleti és stilisztikai termész etû. Kazinczy 

nézõpontjából tekintve a történelemrõl és az irodal omtörténetrõl 

szóló diskurzus alárendelt szerepet játszik, ám nem  kevésbé 

alárendeltet, mint amikor a nemzet kategóriája váli k majd 

kulcsfogalommá, hiszen itt a nyelv tölti be ugyanez t a funkciót. 

  

 

2.2. A biográfia mûfaja és az elbeszélés mintái . 

 A Kazinczy által is forgatott poétikai kézikönyvek  - mint 

Mezei Márta megállapította 327- a történeti életrajzról beszélnek 

hosszabban. Batteux-Ramler és Eschenburg kézikönyve  is azt 

állapítja meg róluk, hogy ezek nevezetes és kiváló emberekrõl 

szólnak, akinek sorsa, jelleme, gondolatai tanulság ul 

                     
    326Az életrajzok fogadtatásáról lásd. Kaz. Lev. X.217.  XI. 
306. XII. 507. XIX. 129. 
    327Batteux és Eschenburg megfogalmazásait Mezei Márta 
tanulmánya alapján foglaltam össze. Mezei Márta: "M agamat 
ragyogtatom" Közelítések a Fogságom naplójához. Itk . 2000.3-4. 
421. 



 

 

 

 161 

szolgálhatnak az olvasónak. Céljuk és rendeltetésük  más mint a 

történetírásé, hiszen itt egy jellem, egy személy t ettei, 

elmélkedései állnak a középpontban. Stilisztikai el õírásait 

Eschenburg a retorika szellemében fogalmazza meg: a  világosság, 

a pontosság, a rend, az élénkség és a természetessé g 

követelményeinek jegyében. 

 A klasszikus római irodalomra vonatkozóan Adamik T amás328  az 

életrajz-írás három típusát különíti el. Az elsõ az  enkómion-

jellegû életrajz, amely a szóban forgó személy élet ének tényeit 

erényei szerint csoportosítja, a második az irodalm i portrészerû 

életrajz, amely nem nyújt teljes leírást, csupán je llegzetes 

vonásokat emel ki az életpályából, a harmadik - a 

tulajdonképpeni életrajz - az egyén egész életérõl (a 

születéstõl a halálig) nyújt áttekintést, a pozítív  és negatív 

tulajdonságokról egyaránt beszámol 329 . Az életírás tárgya, tehát 

a már lezárt életút, s úgy tûnik, hogy ezt a Kazinc zy-kortárs,  

életírás teóriájáról értekezõ Döbrentei Gábor is íg y látja: "Az 

élõ ember nem lehet tárgya az életírásnak. Életben cselekedni 

kell jelesen, halála után való az egyenes dícséreta dás és 

gyengeségeink feltételezése. Lefesteni, ismertetni életében is 

lehet, de az nem életírás." 330  - írja az Erdélyi Múzeum 

szerkesztõje. Döbrentei egyik életrajzának teoretik us 

megfontolásai szerint szerzõjük a tacitusi-minta kö vetését tûzi 

ki célul: "Az életírónak lelke elõtt az igazság leb eg, és a'mint 

Tacitus mondja, úgy ír, hogy lelkiismérete semmit s zemére ne 

vethessen. Néki fel kell fedezni a' Rosszat is..." 331  Az apró, 

                     
    328Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban. 
Részletesebben: Michael von Albrecht: A római iroda lom történte. 
(ford. Tar Ibolya) Bp. Balassi, 2003. 348-357. 
    329Adamik Tamás: Római irodalom az arnykorban. 
    330Döbrentei Gábor: Észre-vételek az Életírás theoriáj áról. 
in. Erdélyi Múzeum. 1815. III. 132. 
    331Döbrentei Gábor: Barcsay Ábrahám. in. Erdélyi Múzeu m, 
1814.I. 24. Érdekes adalék, hogy a Felelet a Mondol atra "görbe 
tükörben" megmutatkozó Bohógyi Gedeon-életrajza is ezt az 
elképzelést támogatja:"Melyik félnek légyen igaza, meghatározni 
nem könnyû: s már megholt, s ezeknek írója mint a 
megboldogultnak historikusa köteles a maga ítéletét  igazán s 
hímezés nélkül elõadni." in. Pennaháborúk, (vál.Sza lai Anna) Bp. 
Szépirodalmi, 1980. 504.  
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"kicsinységnek látszó" vonások életrajzi megjelenít ésekor 

Plutarkhoszra 332  hivatkozik. A teoretikus eszmefuttatás arányai 

azonban arról árulkodnak, hogy szerzõjük számára so kkal 

fontosabb az életrajz elhatárolása a  halotti orati otól, mint 

az, hogy megtalálja a helyét a görög-római életrajz i irodalom 

kontextusában: "Az Életíró nem Halotti Orátor, kine k, 

gyengeségünk s' némiképpen az illendõség miatt köte lességévé 

vált, hogy tárgyáról csak észrevehetõbbeket mondjon , 's egyéb 

ollyast, a' mit a' hátra maradottak  kedvetlenségge l hallanának, 

elhagyjon..." 333  

 Kazinczy ugyan megvetõen nyilatkozik az életrajzír ás 

teóriáját tárgyaló tanulmányról (vagyis inkább anna k 

szerzõjérõl 334), a biográfiára vonatkozó megjegyzéseibõl mégis 

arra következtethetünk, hogy szinte minden a szempo ntból 

egyetért Döbrenteivel. Az életrajz olyan szoros öss zefüggésben 

van az életút lezárulásával, hogy az iránta való ér deklõdés már 

a halál közeledésére figyelmeztethet. Kazinczy igen  tapintatosan 

jár el a Révai-biográfia tanusága szerint: "Láttam,  hogy többé 

látni nem fogom, de meg akartam kímélni a halál eml ékezetétõl... 

Ravaszsággal éltem  tehát, hogy amit belõle kicsika rni nem 

akartam,  magát feledve mondja el." 335  A Handbuchban megjelenõ 

életrajza olvasásakor arról beszél, hogy "rendes ér zés, amikor 

élõ ember olvassa a maga Halotti Prédikációját", hi szen Toldy 

Kazinczy-életrajza a mester szerint "nem csak nem g áncsol, de 

tömjénez is fullasztásig." 336  Ebbõl és egyéb megjegyzéseibõl az 

is következik, hogy a mester számára az életírás kü lönbözik a 

tények "hideg" és "száraz" elbeszélésétõl és szoros an 

hozzátartozik az ítélkezés mindkét aspektusa. A még  élõ emberrõl 

készített életrajz súlyos morális következményeivel  Bod Péter a 

                     
    332Döbrentei im. 22. 
    333Döbrenetei im. 23. 
    334  "... megolvasd mit kíván Döbr. a' Biographustól. A z az 
Erdélyi Múzeumban Életírás címet viselõ értekezéséb an. Tõle kell 
tanulnunk mint kell életírást adni." Kazinczy level e Kis 
Jánosnak. in. Kaz.Lev. XXI. 505. 
    335Kazinczy Ferenc: Révainak nevei és születési napja.  in. 
K.F.: Magyar Pantheon. Életrajzok és életrajzi jegy zetek. (kiad. 
Abafi Lajos) Bp. ? 207.  
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Magyar Athénas elõszavában is kénytelen szembenézni : "Mivel az  

efféle írásokban, hogy az élõk is elõszámláltassana k nem 

szokatlan dolog más nemzeteknél; sõt a historia lit terariának 

írói a magok könyveiket is elõ szokták számlálni. N em is 

említtetik itt senki szertelenül, ha szintén nem  d ícsértetik is 

sok szóval, a mely illetlenséget hozna magával. Ez az amitõl 

félt Plinius históriát írni..."  Kazinczy számára a z "illõ" 

elbeszélés követelménye kerül összeütközésbe a  szu bjektum azon 

jogával hogy felügyelje saját történetének elbeszél ését. Az "Én 

mítoszában" 337  érdekelt mai olvasó paradoxonként érzékelheti 

Goethe megjegyzését: "életrajzi írásban megengedhet õ, hogy 

magunkról beszéljünk" 338 , ám Kazinczy számára még ismerõs volt a 

kijelentés tétje. Legalábbis erre utalhat a Dayka-é letrajz egyik 

bekezdése 339 , illetve a mester tudta nélkül (Rumy Károly György  

által) megjelentetett Kazinczy-életrajzot követõ 

szabadkozások 340  vagy az irodalomtörténet megírását fontolgató 

Kölcseynek címzett 341  levele. 

  A Kazinczy számára kínálkozó lehetõségek egyike a z 

illendõség megtartását és szubjektum felügyeleti jo gát egyezteti 

                                                                
    336Kazinczy levele Guzmics Izidornak. Kaz.Lev. XX. 423 . 
    337Philippe Lejeune használja ezt a kifejezést. Philip pe 
Lejeune: Önéletírás és irodalomtörténet.(ford. Varg a Róbert) 
in.uõ: Önéletírás, élettörténet, napló. (szerk. Z. Varga Zoltán) 
Bp. L'Harmattan, 2003. 101. 
    338Goethe:Életembõl. Költészet és valóság. (ford. Szõl lõsi 
Klára) Bp. Európa, 1982. 367. 
    339"Szó lészen itt magamról is, s tudom, hogy azt a vi lág 
illõnek nem tartja." in.Kazinczy Ferenc: Dayka élet e. (Abafi- 
kiadás) 41. 
    340"...hogy biográfiám az Annálokban megjelent, az nem  
mutatja, hogy magam kürtölgetek magamnak." Kazinczy  levele 
Horváth Endrének. Kaz.lev. XIV. 332. "Biográfiám me gjelenésekor 
a bécsi Annálokban elrémültem." Kazinczy levele Döm e Károlynak, 
Kaz.Lev. XIV. 379. "Ámbár örömest olvasom mások bio gráphiájokat, 
meg kell vallanom, hogy a magamét felette visszás é rzések közt 
láttam ottan." Kazinczy levele Aranka Györgynek. Ka z.Lev.VIII.2. 
 
    341"Én egy holnap ólta azt próbálgatom, ha lehetne-e n ekem 
literaturánk mi idõnkbeli lépéseinek történeteit ír nom, de nem 
lehet. Magamról kell szóllanom, az pedig nem megy. Késértetbe 
bizony nem jövök magasztalni magamat: de minekutána  úgy dolgozom 
most, ahogy most írok, a legszerényebb mód is nem m agasztalás 
e?" Kaz. Lev. XIII. 356-57. 
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egymással. Az életrajz adatszolgáltatója maga a bio gráfia 

alanya, aki az elbeszélés jogát másnak engedi át, v iszont 

megtartja az utólagos ellenõrzés lehetõségét. Ennek  jegyében kér 

"dátumokat" Vay Miklóstól: "Nagy emberek életét add ig kellene 

írni, mig magok élnek, hogy a botlásokat õk, akik a zt legjobban 

látják elháríthassák s kipótolhassák a hézagokat." 342  A mester 

Toldynak is ezt az eljárást javasolja, a Handbuch k iadása elõtt. 

Nem idegen tõle azonban az önéletrajzi elbeszélés l ehetõsége 

sem, bár egyik megjegyzése szerint "az új modestia ellene van", 

de ezzel szemben Horatiusra és Tacitusra hivatkozik 343 . A 

szubjektum saját elbeszéléséhez való joga és a kort árs 

tanúságtételek kiemelt történeti forrásértéke 344  meggyõzi az 

önéletírás lehetõségérõl, de mindvégig jelen van az  illendõség 

szabályának megsértésébõl adódó lelkiismeretfurdalá s345 . 

 Az önfelmagasztalás lehetõségét elvetõ mester biog ráfia-

elméleti megjegyzéseiben a gáncs és a dícséret együ ttes 

megjelenésére hívja fel a figyelmet, ezzel elhatáro lva a mûfajt 

az enkómion-szerû biográfiától és a halotti beszéde kben 

megnyilvánuló laudáció hagyományától 346 . Kazinczy a halotti 

prédikációt is ugyanzokkal a kifogásokkal illeti, m int az 

alkalmi verseket: "de én igen nem szeretem az Alkal matosságra 

írt verseket és munkákat. Nyûgben van az író s elak ad: hideg 

                     
    342Kaz.Lev. XII. 267. 
    343Kaz.Lev. VII. 213. 
    344vö. Kölcsey levele Kazinczynak. Kaz.Lev. XIV.85. Ka zinczy 
levele Szentgyörgyi Józsefnek. Kaz.Lev.VII.471. 
    345"Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam  meg. 
Azt sem szerénységem sem kevélységem sem ízlésem ne m engedi." 
Kazinczy levele Kis Jánosnak. Kaz.Lev. XI. 44. ide.  önélerajz 
bev. 
    346  A halotti beszédekrõl, illetve halotti prédikáció és 
oráció viszonyáról vö. Kecskeméti Gábor: Prédikáció , retorika, 
irodalomtörténet. 162-166. 221. Azonban a Kazinczy- levelezésben 
is találunk példát a gáncs és a dícséret együttes 
szerepeltetésére :"Szegény atyámnak temetési pompáj án, mely 
esett Kolosvárt január 7ik Napján, egy Oratio és eg y Predicatio 
tartatott: itten az a szokás, hogy az efféle munkák  ki 
nyomtassanak. Ez a két munka szép volt ugyan, kivál t az Oratio 
elmés mondásokkal bõvölködött; de nem követte tánto rodás nélkül 
azon szûk ösvényét a' halotti orationak, mely a híz elkedés és a 
motskolódás közt vezet; az elsõt kerülve a másodikb a esett."-
írja ifjabb Wesselényi Miklós. Kaz.Lev.VII. 316-317 .  
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hízelkedésnek tetszik meg érdemlett magasztalása is , miket 

elpazarolva látunk azokra, a'kiket szemeinkkel látt unk, s magunk 

között ismertünk, azok mind hazug dícséretek. De eb ben nem magát 

az urat, hanem az úr hívatalát vádoljuk." 347  -összegzi bíráló 

megjegyzéseit Kozma Gergely halotti prédikáció-gyûj teményérõl. 

Kis János a mester véleményével egybehangzóan nevez i egyik 

kollégájának munkáját Artner Theréz biográfiája hel yett Artner 

Theréz "apotheozisának". 348   

 A halotti prédikációk és oratiok irányában tanúsít ott 

ellenállás azonban meglátásom szerint nem a mûfaj, hanem 

bizonyos darabjainak - többek között- stilisztikai normák 

szerinti elutasítása. Kis János Prónay felett elmon dott beszédét 

a Tübingai pályairat átdolgozásában a próza fentebb  nemei közé 

kívánja sorolni, megállapítva róla hogy "melly fels éges 

folyamat, mely antik manier" 349  és õ maga is vállalja egy 

Wesselényirõl szóló elógium elkészítését "a szerént  a hogy 

Agricolának írt Tacitus" 350 . Az az elutasítás másik oka az 

indoklás nélküli  dicsõítéstõl való idegenkedés melyet éppen a 

Wesselényi-életrajz kapcsán fejt ki adatszolgáltató jának, Pataky 

Mózesnek: "Semmi sem elégíti-ki kevésbé az olvasót,  mint a 

közönségesen-kitett magasztalások, hogy jó hazafi v olt, nagy 

katona volt. Tetteket kell említeni nem magasztalás t." 351  Az 

egyoldalú laudációt "a nagy emberek" jellemérõl val lott 

elképzelése is lehetetlenné teszi. Seneca erénytaná t idézve azt 

állítja "hogy a nagy embernek fogyatkozási is nagyo k" 352  s ehhez 

a klasszikus ókori szerzõk mellett Shakespear-re (s ic!) 353  

hivatkozik. 

 A halotti prédikáció és fõként az oráció hagyomány a több 

szállal is kapcsolódik a biográfiához. A különbözõ 

folyóiratokban megjelenõ  - a gyászjelentés szerepé t is betöltõ 

- biográfiák megírása és megjelentetésekor Kazinczy  az "actus 

                     
    347Kaz.Lev. III.274. 
    348Kaz.Lev. IX. 20. 
    349Kaz.Lev. X. 168. 
    350Kaz.Lev. VII. 331-332. 
    351Kaz.Lev. XII. 328. 
    352Kaz.Lev. VI. 506-507. 
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pietatis" 354  funkciójáról beszél. Az elhunyt kortársról 

készített biográfia szerzõje 355  éppoly kiszolgáltatott  a 

gyászoló család elvárásainak mint a halotti prédiká ciók szerzõi. 

Különösen jól érzékelhetõ ez Szirmay Antal életrajz ának 

megíráskor, mivel Kazinczy szerint az emberek "a le ghalmozottabb 

dícséretet sem nézik soknak, ellenben a feddés alá rejtett 

magasztalást vagy mentséget is kevésnek érzik" s ar ra kéri 

Dessewffy Józsefet, hogy olvassa el és javítsa ki a  kéziratában 

mindazt "ami a Szirmayaknak kedves nem lehet." 356   

 Annak okát, hogy Kazinczy biográfusi tevékenysége nem 

aratott osztatlan elismerést talán éppen a két mûfa j: a 

biográfia és a halotti prédikáció azonos gyökereibe n357 , de 

hozzájuk kapcsolódó eltérõ elvárásokban kell keresn i. A halotti 

prédikációk esetében - mint Kecskeméti Gábor megjeg yzi 358  - 

gyakori jelenség a bibliai párhuzamokra való hivatk ozás, de nem 

volt ritka az ókori mitológián vagy antik történeti  analógiákon 

alapuló történeti szerepjátszás sem, egy-egy jól me gválasztott 

párhuzam pedig a prédikáció telitalálatát, egész in venciós 

rendszerének forrását jelentette. Kazinczy biográfi áiban rendre 

feltûnik ez az eljárás: Zrínyit Leonidassal, Bossán yi Zsuzsannát 

Cornéliával, Kazinczy Lászlót Polykratessal azonosí tja, õ maga 

pedig Phaedonként jelenik meg a kortárs életrajzok 

                                                                
    353Kaz.Lev. VII. 73. 
    354Kazinczy levele Fazekas Istvánnak. Kaz.Lev. IX.489- 490. 
    355Arra is találunk példát hogy valaki egy történelmi 
szereplõ életrajzában kívánja fenntartani saját csa ládjának 
tekintélyét s Kazinczy enged is ennek a kívánságnak :"úgy tudom 
Zrínyinek Biographiáját írod- kérlek el ne feledkez zél ebbe az õ 
vezérkedése alatt Siklósnál el esett Cserey Pálrul 
emlékezni...Ezen rövid jegyzést kívántam Veled közl eni oly kérés 
mellett, hogy méltóztassál ezen érdemes Dicsõséget familiámnak 
fenntartani." Cserey Farkas levele Kazinczynak. Kaz .Lev. XVIII. 
306.  
    356Kaz.Lev. XIX. 393-394. 
    357Döbrentei Gábor is a két mûfaj elválasztásáról besz él:"Az 
Életíró...nem Halotti-Orátor, kiknek, gyengeségük ' s némiképpen 
az illendõség miatt kötelességévé vált, hogy tárgyá ról csak 
észrevehetõbbeket mondjon, 's egyéb ollyast, a'mit a' 
hátramaradottak kedvetlenséggel hallanának." Döbren tei Gábor: 
Barcsay Ábrahám. in. Erdélyi Múzeum, 1914. I. 22. 
    358Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtör ténet. 
198-200. 
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ábrázolásakor. A literátor-biográfiákban viszont me gszegi a 

klasszikus hõsökhöz való hasonlítás normáját. Level eiben és 

kritikáiban folyamatosan jelen van a magyar szerzõk  és a 

korabeli világirodalom nagyjainak azonosítása, ám a  Csokonai 

gyászjelentésében olvasható Rousseau-párhuzam 359  az Árkádia-pör 

egyik sokat vitatott kérdésévé válik. Kazinczy így magyarázza 

párhuzamot Szentgyörgyi Józsefnek: "Ki szerette val aha úgy az 

embereket mint Rousseau, s ki volt inkább misantróp ? Kinek 

írásain tetszik több cultura mint Rousseauén. Ezek 

incontestabilis állítások, s' a magyarázat hosszas és azoknak 

a'kik Rousseaut nem ismerik érthetetlen. S Cs. kit teve 

exemplárul magának az életmódjában, nem Rousseaut - e? Az õ 

gondatlan rendetlen, állhatatlan, plánum nélkül val ó, jámbor, 

szeretetre méltó élete nem hasonlított-e Rousseau s zép 

életéhez?" 360  Szentgyörgyi azonban láthatóan érzéketlen mind az 

analógia mind az apológia iránt  és csupán a "silen tio 

praeterire" elvének megsértését látja a nekrológban : "Még azt 

sem tagadom én, kedvesem, hogy õ szegény embereket kerûlõ és 

valamely részbe talán Cynicus is vólt...de más kérd és, hogy 

szükség é azt, és a halála után két ország elõtt mé g ártatlanúl 

is ki tálalni." 361  Kazinczy feleslegesen hivatkozik arra, hogy 

"Csokonai elõtt kedvesebb az a gáncs" mellyel õ tis ztelte meg, 

mint "az a fojtogató suffitus, melyet sírja mellett  oly sokan 

gyújtottanak" 362 , a kortárs irodalmárra vonatkozó analógia nem 

menti fel nekrológban nem kívánatos gáncs és a kegy eletsértés 

vádja alól. 

 Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az életrajz a h alotti 

                     
    359Rousseau analógia a Csokonai-nekrológ mellett  Ráda y  
Gedeon biográfiájában is feltûnik. "A ki Ráday látt a, ezzel a 
nagy világba nem illõ együgyü lélekkel, képzelheti Rousseaut. A 
francia bölcsnek nem volt ennyi és ilyen gyengéje, de a 
magyarnak nem volt epéje mint a franciának." in. Ka zinczy 
Ferenc: Magyar Pantheon. (Abafi-kiadás) 19. 
    360Kaz.Lev. III. 288. Hasonló megfogalmazásban: Kaz.Le v. 
III. 302. 308. 
    361Kaz.Lev. III. 295. 
    362Kazinczy levele Kultsár Istvánnak. in. Pennaháborúk . 
Nyelvi és irodalmi viták. (1781-1826) (Szerk. Szala i Anna) Bp. 
Szépirodalmi, 403. 
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prédikációtól és orációtól való mûfaji elhatárolódá ssal a 

történeti hitelességre és indoklásra igényt tartó á brázolás 

irányába mozdul el, miközben invenciós rendszerének  forrását a a 

biblikus és az antik minták mellett a kortárs világ irodalmi 

példákban kereshetjük. 

 

2.3. A történeti hitelesség problémája.  

 Közhely, de talán nem árt újra elmondani, hogy a t örténeti 

igazság relativitása, és az hogy a történész különb özõ 

elbeszéléseket hoz létre, nem kizárólag a modernség  

tapasztalata. Ismételten egyetértek Chris Lorenz-ze l, aki azt 

állítja, hogy a metaforikus narrativizmusé az érdem  annak 

felismerésében, hogy a történetírásnak szövegszerû aspektusai is  

vannak, ez azonban egyik megjegyzése szerint: újra  

felismerés 363 . Az állítás elfogadásával nem azt kívánom 

sugallani, hogy már a XVIII-XIX. században (a korábbi korszakok 

kutatói szerint bizonyára jóval korábban) felfedezt ék a 

történeti igazság relativitását s azt, hogy a ténye k 

többféleképpen alakíthatóak elbeszéléssé, ez a tapa sztalat pedig 

azonos lenne XX. századival. Ha ezt tenném, ugyanaz t az érvelést 

használnám, amit a régiek és újak vitájának résztve või, ezen 

érvelés alól pedig éppen ezidõtájt húzza ki a talaj t a 

historista történetfelfogás. Csupán azon - végletes en 

leegyszerûsített - elbeszélések miatt tartom fontos nak mindezt 

elismételni, amelyek nem veszik figyelembe a történ eti tudásról 

vallott korábbi elképzeléseket, és a folyamatos fej lõdés 

gondolata által táplált önbizalommal tekintenek a k orábbi 

korszakokra. 

 Kazinczy levelezésébõl az az elgondolás rajzolódik  ki, hogy 

léteznek "factumok" és van valamiféle történeti iga zság. Koránt 

sem állíthatjuk azonban, hogy a történelemmel kapcs olatos 

reflexiókat naív realizmus jellemezné. Az elbeszélé s 

relativitásával többek között akkor kénytelenek sze mbenézni, 

                     
    363  Chris Lorenz: Lehetnek-e igazak a történetek? 
Narrativizmus, pozitivizmus és a "metaforikus fordu lat". (2000) 
139-140. 
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amikor az egy-egy eseményrõl szóló kortárs beszámol ók mutatnak 

jelentõs különbséget. Ezt az elkeserítõ tapasztalat ot foglalja 

össze Kazinczy egyik Wécsey Pálhoz címzett levelébe n: "A Mélt.úr 

utolsó levele megerõsíte azon gondolatomban, hogy i rtóztatóbb 

tudomány nincs mint a' História. Azt hinné az ember , hogy midõn 

nemes-lelkû ember írja-meg amit szemével láta, a mi t maga is 

teve, az közel jár a Mathematikai igazságokhoz. Jel en valék aug 

24d. s láttam, halottam holmit, 's valóságunkhoz ta rtozik 

szemeinknek, füleinknek többet hinni, mint mások bi zonyságának; 

s a Mélt.úr elõadása és az enyém ellenkeznek; a Mél t.úr ítéletei 

s érzései s az enyémek hasonlóul." 364   

  A történeti tények nyelvi közvetítettségének tuda táról és 

ebbõl fakadóan a többféle elbeszélés lehetõségérõl  Kazinczy 

egyik megmosolyogtató, ám keserû hangvételû példája  árulkodik. A 

mester a reformáció történetének feldolgozásához ké r anyagot 

Somosy Jánostól, miközben megjegyzi: "Nem rettent e ngem a Világi 

Censor. Ugy kell szóllani, hogy ne tilthassanak sem mit, azt 

pedig lehet Darvas József úr szava szerint...Ez meg szólíta nem 

tudom mely ifjat, hogy a rútat is mondja el szépen péld. Ezt ne 

mondja Öcsém Uram: Ismerem az Assz. Anyját; nagy ku rva volt- 

mert pofon csapja érte; mondja a gondolatot így: Vo lt szerencsém 

ismerni az úr Assz. Anyját Gyönyörû házat tartottak , s az 

asszony igen szép Asszonyság volt, imádva az egész világtól, 

boldognak érezhette magát minden, ki körülte forogh atott." 365  Az 

egyetlen hiteles történeti elbeszélésre vonatkozó s zkepszis 

azonban nem veszélyeztette az igazság jegyében munk álkodó 

történész intencióját.  Ideális esetben olyan elbes zélések 

születtek, amelyek miatt nem kellett "pirulni az Ig azság 

Istenasszonya elõtt." 366  Az elbeszélés többféle megírásának és 

olvashatóságának igénye egyrészrõl történelmi kénys zer, amely 

részben a cenzúra intézményével magyarázható. Dávid házi Péter 

                     
    364Kaz.Lev. XIX. 423. A történetírásra vonatkozóan has onló 
félelmeket fogalmaz meg Kazinczy sokat emlegetett o lvasmányában 
Rousseau:"Tedd ugyanazt a tárgyat különbözõ nézõpon tba, alig 
fogsz ráismerni, pedig semmi nem változott, csupán a szemlélõ 
tekintete." Rousseau: Emil, avagy a nevelésrõl. 170 . 
    365Kaz.Lev. XXI.405. 
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egyik tanulmányában 367  arra utal, hogy a cenzúra kívánalmait 

ismerõ szerzõben korán kialakulhat az öncenzúra bei degzõdése s 

ez adott esetben átjárja a megírás összes munkafázi sát. Kazinczy 

éppen ezt szeretné elkerülni, de eközben ennek feny egetõ 

lehetõségérõl tudósít: "aki minden sora betûje mell ett azt 

kérdezi: Nem töröl-e itt a censor? soha nem ír jól. " 368  A 

hatalom öncenzúrában vagy cenzúrában megnyilvánuló jelenléte  

torzítóan hat a történetírásra, de éppúgy a történe tírás késõbbi 

forrásaira is. Dessewffy József a pozsonyi országgy ûlés  titkos 

jegyzõkönyvérõl beszél, amelynek elkészítése azért lenne 

lényeges, hogy ebbõl a késõbbiekben "jobban ki tets zen a 

Diaetának valóságos Historiája, mint valamennyi nyi lván való 

Diaetális Actákból." 369  Kazinczy szerint a levelekben olvasható 

"vigyázatlan szóllás" a kései olvasók számára szere ncsés 

adalékokkal szolgálhat: "Bár sokan tették volna ezt  elõttünk 

mind azok, akiknek leveleik a mi korunkra által jöt tek, s most 

igazabb színben láthatnánk a mult idõk embereiket é s 

szokásaikat." 370  Bizonyos nyomok arra utalnak, hogy a cenzúrát 

kijátszó írások esetében a kortársak  számára nyilv ánvaló volt a 

betû szerinti értelmezést felváltó "helyes olvasat" , a titkos 

összekacsintás. A mester Virág Benedek munkájának l elkes 

tanulmányozójaként jegyzi meg: "Századjaidat senki nem 

olvashatja áhítatosabban mint én. Együtt éreztem ve led mind azt 

amit mondasz benne, s' értelek ott is, ahol nem mon dod mind amit 

érteni akarsz." 371  Más esetben viszont külsõ információ 

szükséges a megfelelõ szövegmagyarázathoz, ahogyan ez Pray 

György írásai kapcsán felmerül: "Práyt olvasom Mart inúzira, ki 

elõtt lelkem térdre szokott ömleni, s csodálkoztam Práyon, hogy 

az Epistolae Procerum kiadója úgy ítélhet. De beszé li nekem 

Schwartner, hogy neki a Gedankenstricheket is megti ltották a 

                                                                
    366Dessewffy József levele Kazinczynak. XIX. 358. 
    367Dávidházi Péter:"És ki adta néked ezt a hatalmat?" 
in.uõ.:Per passivam resistentiam. Változatok hatalo m és írás 
témájára. Bp. Argumentum, 1998. 14. 
    368Kazinczy levele Guzmics Izidornak. Kaz.Lev. XIX.86.  
    369Kaz.Lev. IX.41. 
    370Kazinczy levele Döbrentei Gábornak. Kaz.Lev. XIV. 3 11. 
    371Kaz.Lev. VI. 344-345. 
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második kiadáshoz, Gencosich pedig panaszlá, hogy H istoriája 

textusába ollyakat szúrtak, a' miktõl õ irtózik." 372   

 Azonban nem csak a politikai vonatkozások befolyás olhatják  

narratívát, de a katolikus illetve protestáns szemp ontból megírt 

történelmi vagy irodalomtörténeti munka is másféle elbeszélést 

eredményez 373 . Az  elbeszélõ nézõpontját befolyásolhatja 

ugyanakkor a hiúság (mint Kazinczy szerint Szirmay Antalt 

kortárs történeti beszámolójában 374), a személyes 375 , vagy a 

patrióta elfogultság, miként Horvát István egyik ír ását, amely a 

mester szerint: "inkább patriotai mint igaz." 376  Az ebbõl adódó 

problémák megelõzhetõek a harag és részrehajlás nél küli 

történetírás sallustiusi parancsával, ahogyan Kazin czy fogalmaz: 

"Aki Történetet ír, fojtson el minden indulatot." 377  Ezt 

többnyire az elbeszélt történethez képest megfelelõ  idõbeli 

távolság garantálja, amely nem lehet sem túl közeli , sem túl 

távoli. A történelem folyamatában meghatározott tér ben és idõben 

lokalizálódó pozíció egyúttal a lehetséges nézõpont ot is 

kijelöli: "ki-ki a maga horizonáig lát, s aki alant  áll nem 

addig mint aki tetõn" 378  -írja a mester. Kazinczy azért nem 

kíván ítélkezni a kortárs politikai eseményekrõl és  azok 

szereplõirõl mert "közelebb állunk a'történetekhez,  mint hogy 

felõlük bátran ítélhessünk" 379 , de megrémítik Horvát István 

Rajzolatainak távlatai is: "követni a' végig-láthat atlan 

tengeren, a' századoknak, ezredeknek ezen lelkemet elrémítõ, 

elszédítõ homályában alig merlek." 380   

 Hogyan viszonyul azonban a biográfia hitelesség és  igazság-

fogalma a történeti hitelesség kérdéséhez? A megfel elõ idõbeli 

távolság a biográfus számára is kívánatos lenne, de  úgy tûnik, 

ez annak érdekében lenne hasznos, hogy felszabadíts a az 

                     
    372Kazinczy levele Guzmics Izidornak. Kaz.Lev. XIX. 37 7. 
    373KazLev. XX. 57-58. 
    374Kaz.Lev. XIX. 361. 
    375Kaz.Lev. VII. 331-332. 
    376Kazinczy levele Sárközy Istvánnak. Kaz.Lev. XII. 44 2. 
    377Kazinczy levele Cserey Miklósnak. XVIII. 281. 
    378Kazinczy Horváth Istvánnak. XXI. 180. 
    379Kaz.Lev. X. 373. 
    380Kaz.Lev. XX. 15. 



 

 

 

 172 

elbeszélést a család ellenõrzése alól. "Azt mondják  némelyek -

panaszkodik Dúlházy Mihálynak - hogy 60. eszt múlva  kell az 

emberek életét adni. Nézzük ha a franciák várakozna k -e addig, 

és kérdik-e, hogy a biographizált férfi maradékai ö rvendenek e 

abban minden arcvonásnak." 381  Ebbõl a szempontból a már sokat 

emlegetett Szirmay-biográfia jelent Kazinczy számár a a 

legnagyobb kihívást, ahol a hozzátartozókat kínosan  érintõ 

jellemvonásokat nem kívánja teljesen elhallgatni, s  arra kéri 

Dessewffy Józsefet, hogy az elbeszélés módján próbá ljon 

szelidíteni. A hallgatás ebben az esetben alternatí vát kínál a 

hamis elbeszéléshez képest: "Vagy hallgassd (el), v agy nem 

igazat ne mondjak." 382  - írja felkért korrektorának. Kazinczy a 

jellemábrázolás hitelessége mellett érvel azokkal s zemben, akik 

azt hiszik "minden fejt Apollóvá, Antoniussá kell c sinálni." 383  

 A mester úgy érzi nem csak az irodalom, de a törté netírás új 

korszakában is él, nagy hatással volt rá Pray Györg y és Katona 

történetírói munkássága. "Azon elõmenetel, mellyet a Hazai 

História a lefolyt század második felében álmélkodá st érdemlõ 

gyorsasággal teve, nem egyedül azon fõbb ok munkája , hogy azt  

hatalmas lelkû férjfiaink a Práyok, a Katonák ... v ették 

gondjaik alá, s elhárítván a kritika szövétnekével homályait e 

tudományokat, mely az õ korukig sok részeiben inkáb b látszott 

Mesének mint Históriának..." 384 . A mese  és história 

megkülönböztetése jól kidolgozott forráskritikai mó dszer 

segítségével jöhet létre, úgy tûnik ez a biográfiák  megírásakor 

Kazinczyt sem hagyta érintetlenül, mint Mezei Márta  

megjegyzi 385 : Kazinczy mérlegelõ kritikai munkát végzett az 

életrajzok megírásakor. A hitelesség igénye egyrész t az 

elsõdleges források felhasználásának preferenciájáb an 

jelentkezik. A Szirmay életrajznál is hangsúlyozza,  hogy 

                     
    381Kaz.Lev. XIX. 505. 
    382Kaz.Lev. XIX. 360. 
    383Kaz.Lev. XIX. 505. 
    384  Bevezetés a Monumenta Hung. kiadásához. in. Kazinc zy 
levele Helmeczy Mihálynak. Kaz.Lev. XIII. 350.  
    385Mezei Márta: A kiadó mandátuma. im. 110. 
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"Tulajdon írásaiból készítettem az öregnek." 386   A saját 

kézírással 387  feljegyzett adatok a fokozott hitelesség 

státuszával rendelkeznek. Kazinczy biográfiai gyûjt eményének 

bõvítésére irányuló kérése rendszerint így hangzik:  "Remélhetem-

e hogy egyik leveledben születésed helyét és napját  tudasd 

velem. Én az olly datumokat nagyon szeretem gyûjten i, mégpedig 

magának annak keze írásával akirõl a beszéd foly. H a holta után 

egynek vagy másnak ez eránt kérdés támad, az illy l evél véget 

vet a pernek." 388  A mester Révai biográfiájának megírásakor 

viszont azzal az esettel szembesül, hogy az életraj z alanyának a 

saját keresztnevére és születési dátumára vonatkozó  elbeszélése 

ellenkezik az egyházi anyakönyv bejegyzésével. "Min t kellessék 

ezt a tudósítást Révaiéval(...) összeegyeztetni?" 389  -kérdezi a 

megtévesztett biográfus, majd végül - és ez esetben  ezt 

hangsúlyoznám! - némi hezitálás után  az egyházi anyakönyvet 

fogadja el hitelesnek.  

 Amennyiben nem áll rendelkezésre a biográfia alany ának 

feljegyzése, akkor a mester nem csak az egyházi any akönyvvel, de 

egyéb forrásokkal is egyeztet és az is elõfordul, h ogy 

felülbírálja a korábbi életrajzírókat. 390  Dayka esetében nem 

sikerül megtalálni az anyakönyvi bejegyzést, így vé gül Bodnár 

Antal tudósítására szorítkozik, akinek hitelességét  azzal 

hangsúlyozza, hogy közeli kapcsolatban állt az elhu nyttal: "a 

legrégibb, legszorosabb barát", majd az információt  Fekete Imre 

Dayka halálára írt elégiájából nyert adattal is meg erõsíti, s 

úgy tûnik az elégia az elõzõhöz képest másodlagos f orrásnak 

bizonyul.  Az eddigieket összefoglalva azt mondhatj uk, hogy 

Kazinczy számára a cenzúra illetve az öncenzúra az autentikus 

                     
    386Kaz.Lev. X. 128. 
    387Egyetértek Sinkó Katalin feltételezésével aki Kazin czy 
autobiográfiai gyûjteményében a fiziognómia iránt é rdeklõdõ 
kortárs szenvedélyét fedezi fel, mivel Lavater elmé letében a 
kézírás is árulkodik a jellemrõl. Sinkó Katalin: Ka zinczy Ferenc 
és a mûgyûjtés. in. Ars Hungarica 1983. 2. 272. 
388Kazinczy levele Helmeczy Mihálynak. Kaz.Lev. X.64. 
389Kazinczy Ferenc: Révainak nevei és születési napja.  in. 
Abafi-kiadás. 206-208. 
390Báróczi Sándor életrajzában például Horányi Eleket.  in. 
Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. Abafi-kiadás , 63. 
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elbeszélés megfogalmazásának egyik legnagyobb akadá lya, ám 

ugyanakkor ez az alternatív cselekményesítés segíts égével és a 

megfelelõ olvasásmóddal kijátszható. A hitelesség g aranciáját a 

történész és ábrázolt tárgya közötti megfelelõ idõb eli 

távolságban, illetve az elbeszélõ elfogulatlanságáb an és a 

forráskritika szabályainak megtartásában látja. Eze ket az 

elvárásokat gyakran õ maga is problematizálja, sõt a forrásainak 

megnevezésére vonatkozó elvárást  - mint erre Ötvös  Péter 

figyelmeztet 391  - biográfusi gyakorlatában nem egyszer megsérti. 

Van azonban Kazinczy egyik biográfiájában egy olyan  mozzanat, 

amely mai fogalmaink szerint még ennél is nehezebbe n 

egyeztethetõ össze a történeti hitelesség igényével . Ez a 

mozzanat pedig Zrínyi, a szigeti hõs életrajzában o lvasható. 

Kazinczy Kis János és Guzmics Izidor figyelmét is f elhívja  

Zrínyi beszédére; mondván "az egészen az enyém" azt  "én adám a 

Zrínyi szájába." 392  A Guzmicshoz szóló levélbõl úgy tûnik, hogy 

az eljárás némi indoklásra szorul: "A kik vele volt ak mind 

elvesztek s Zrínyi azt papiroson nem hagyá." A (gen ette-i 

értelemben vett) jelenet beiktatását az elbeszélésb e tehát éppen 

a tanúk és a források hiánya indokolja. A válaszlev él szerint a 

levelezõpartner nem lepõdik meg a fikció alkalmazás án: "...hogy 

Kazinczy Zrínyije a szigeti halhatatlan hõs a maga valóságában, 

azt ugyan a magyar tagadni nem fogja. A neki tuljdo nított beszéd 

csak olyan lélekbõl származhatik, milyen a magát és  övéit 

kötelességének feláldozott hõsé csak lehet." 393  Kazinczy 

eljárása könnyen igazolható a biográfia mûfajának h agyománya 

felõl.  Cox monográfiája 394  említi Xenophon Memorabiliáját, 

amely nem felel meg a biográfia hagyományos elvárás ainak, sokkal 

inkább Szókrátész filozófiai alapelveinek kommentár ja. Azok a 

beszélgetések, amelyeket Xenophon bemutat, nem aute ntikus 

reprodukciói Szókrátész beszédeinek, hanem legjobb gondolatainak 

"párlata", amely azt reprezentálja, amit Szókrátész  mondhatott 

                     
    391vö. Ötvös Péter: Példák Kazinczy Ferenc metódusáról . im. 
242-246. 
    392Kaz.Lev. XIX. 297. 181-182. 
    393Kaz.Lev. XIX. valahol a 180. után 
    394Patricia Cox: Biography in late Antiqity. 7-8. 
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volna , ha valójában ezt nem is tette meg. Ez az, amit a 

késõbbiekben mítoszként definiáltak a hiteles törté neti 

elbeszéléshez képest, de eközben továbbra is jelleg zetes vonása 

maradt a biográfiának. Penke Olga 395  hívja fel rá a figyelmet, 

hogy XVII. XVIII. századi francia történetírók sem vonakodtak a 

történeti hõs szájába a adott szónoklattól (harangu e) amelyet 

más oldalról, a valószerûség és az igazság kritériu mai nevében 

õk maguk is elvetettek. Mindez összefüggésben lehet ett azzal a 

hatással, amelyet szándéka szerint a történetíró gy akorolt 

olvasóira, s ebbõl a szempontból a történeti hûség követelménye 

háttérbe szorult. Kazinczy abban reménykedik, hogy a Zrínyi-

életrajz nem olvasható "felkerülés nélkül" 396 , s többször is 

hangsúlyozza az életrajzok és az önéletírás mûvészi  jellegét 397 . 

Munkáinak errõl az aspektusáról számol be egyik 

levelezõpartnere. Guzmics Izidor Kazinczy és Döbren tei 

életrajzait összehasonlítva a tanítás és a gyönyörk ödtetés 

maximája alapján készít tipológiát a két szerzõrõl,  s arra a 

következtetésre jut, hogy a mester a biográfiában i nkább a 

szépet keresei és "mulatni" kíván, míg Döbrenetei h asználni 

szeretne és az erkölcsmester szerepében lép fel. 398   

  Kazinczy biográfusi tevékenysége azon a határmesg yén 

értelmezhetõ, amelyet Jörn Rüsen 399  a XVIII. század második 

felében bekövetkezõ változásokhoz köt: ettõl kezdve  a 

történészek tevékenységére vonatkozó elgondolások k özéppontjába 

már a kutatás módszertani szabályozása kerül, a his toriográfiai 

beszédnek vagy írásnak a befogadók szívére kifejtet t hatóerejét 

egyre inkább figyelmen kívûl hagyják. A fikcionális  jelenet 

szerepeltetésére Toldy életrajzaiban már nem talált am példát 400  

                     
    395Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és 
történetfilozófiák. Bp. Balassi, 2000. 54. 
    396Kaz.Lev. XIX. 297. 
    397Kaz Lev. 1828 ürményi és viczay élte Toldynak ill. 
Kaz.Lev. IX. 44. 
    398Kaz.Lev. XXI. 304-305. 
    399Jörn Rüsen: A történelem retorikája. (ford. V. Horv áth 
Károly) in. Narratívák 3. A kultúra narratívái. (sz erk. Thomka 
Beáta) Bp. Kijárat, 1999. 39-40. 
    400 Inkább az tapasztalható, hogy Toldy akkor is elhagy ja a 
jelenetet, ha az a kortárs tanú jelenléte miatt elv ileg 
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s Ranke 401  egyik írása majd éppen ezt a történetírói eljárást  

bírálja élesen. 

 

2.4. A portréábrázolás és a hitelesség problémája  

 A Kazinczy képzõmûvészeti tájékozódásával foglalko zó 

irodalom egyetért abban, hogy Kazinczy esetében a p ortré és 

biográfia között szoros kapcsolat tételezhetõ fel. Csatkai Endre 

tanulmánya 402  arra utal, hogy Kazinczy a biográfia-írás 

munkamódszerérõl az arcképfestészet metaforikájával  beszél. 

Fried István 403  megállapítása szerint a portrénak szinte 

biográfiai, "irodalomtörténeti" jelentõsége van, a mester pedig 

nem lát különbséget a festményben (metszetben), szo borban 

ábrázolt és a tanulmányban, emlékezésben megjelenít ett alak, 

figura sugárzó ereje, "hatása" között.  Kazinczy ar cképekre 

vonatkozó kettõs követelménye: a hûség és a szépség  

összeegyeztetése 404 ; úgy tûnik valóban megfeleltethetõ a 

biográfia hitelességre és mûvészi megformálásra tör ekvõ 

igényeivel.  

 Arra is többen felhívták már a figyelmet, hogy a 

biográfiához szinte kötelezõ jelleggel kapcsolódó a rckép 

mellett, magukban a szövegekben is nagy szerepet ka p az ábrázolt 

személy külsõ megjelenésének leírása 405  és ezen írások 

                                                                
hitelesíthetõ. Pl. Kazinczy: Dayka élete, Toldy Fer enc: Dayka 
Gábor. in. Toldy Ferenc összegyûjtött munkái. III. 1870. 200. 
260-266. 
    401  Rankét idézi Jörn Rüsen. in. Narrativák 3. (1999.)  40. 
    402Csatkai Endre: Kazinczy és a képzõmûvészetek. (1983 .) 31. 
    403Fried István: Kazinczy és képzõmûvészetek. in. uõ.:  Az 
érzékeny neoklasszicista. Vizsgálódások Kazinczy Fe renc körül. 
Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely-Szeged, 1 996. 103-104. 
    404  Kazinzcy hûségre és szépségre vonatkozó elveit vö.  
Kaz.Lev. XX. 280. XX. 355. V. 77. Az idealizálás és  a hûség 
fogalmát Kazinczy portréesztétikájában Szabó Péter tanulmánya 
elemzi. Szabó Péter: Kazinczy portré-esztétikája. ( 1983) 279-
281. 
    405Elsõként Csatkai Endre vetette fel a kérdéset 1925- ben 
készült, de csak 1983-ban kiadott disszertációjában . Csatkai 
Endre: Kazinczy és a képzõmûvészetek. Bp. 1983. 44. ; Rózsa 
György: Kazinczy Ferenc a mûvészetben. Mûvészettört éneti 
Értesítõ, 1957. VI. 175.; Sinkó Katalin: Kazinczy F erenc és a 
mûgyûjtés. in. Ars Hungarica 1983.2. 271-272.; Hász -Fehér 
Katalin: Elkülönülõ és közösségi irodalmi programok  a XIX. 
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értelmezéséhez segítséget jelenthet a fiziognómiai irodalom 

ismerete. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy ko rtársak 

számára rendkívûl népszerû, ugyanakkor vitatott 406  lavateri 

tanok milyen helyet foglaltak el a fiziognómia tört énetében, és 

milyen típusú hitelesség-fogalom kapcsolódik ehhez az 

elképzeléshez.  

  A biográfia alanyának részletes külsõ bemutatásár a az antik 

biográfia hagyományában is találunk példát. Patrici a Cox viszont 

arra figyelmeztet 407 , hogy ezeknek a leírások stilizált 

beszámolók, valószínûleg egyáltalán nincs közük az ábrázolt 

személy valóságos megjelenéséhez. Suetonius Augustu sról vagy 

Caliguláról szóló leírása nincs összhangban a róluk  készült 

korabeli érmékkel vagy szobor-ábrázolásokkal, amely ek 

ikonográfiája ekkoriban egyre inkább közeledett a v alósághûség 

felé, viszont szoros párhuzamot mutat a kurrens fiz iognómiai 

kézikönyvekkel. Vagyis azt látjuk, hogy míg a fizio gnómia 

klasszikus elmélete szerint a külsõ megjelenésbõl a z ember belsõ 

tulajdonságaira lehet következtetni (a platonikus h agyomány 

szerint a fizikai megjelenés szépsége a lelki széps ég jele); 

addig a fiziognómiai kézikönyvek ókori felhasználás akor  gyakran 

éppen a fordítottja történik: az életrajz hõsének j ellembeli 

tulajdonságait hivatott illusztrálni megjelenésének  leírása. 

  Kazinczy biográfiái esetében kizárhatjuk ez utóbb i  

elképzelést. A mester a hitelesség igényének sérülé se miatt 

tartja rendkívûl kínosnak azt az esetet, amikor a s zigetvári hõs 

                                                                
század elsõ felében. Debrecen, 2000. 92-93. 
 
    406Kazinczy levelezõtársai gyakran hivatkoznak a fizio gnómia 
elméletére. Sárközy István azok közé tartozik, akik  bizalommal 
tekintenek erre a tudástípusra. (Kaz. lev. XII. 18. ) Többen 
vannak azonban (Kazinczy, Dessewffy, Vitkovits Mihá ly is ezek 
közé tartozik), akik használják a fiziognómiai elem zés 
szempontjait, de ugyanakkor kételkednek is bizonyít ó erejében. 
(Kaz lev.XIV. 396. XX. 453-454. VIII. 133.) Ez az a rány és 
hozzáállás nagyjából megfelel a lavateri-tanok kort árs 
recepciójának. vö Tytler (1982) 73-80. Goethe: Élet embõl. 
Költészet és valóság. (1982) 544-549. 
    407Patricia Cox: Biography in Late Antiquity. A quest for 
the holy man. 13-15. 



 

 

 

 178 

helyett véletlenül a költõ Zrínyi arcképét jelentet ik meg 408 . A 

festészet valósághû ábrázolásának és befogadásának igényét egy 

különös példa szemléltetheti. E szerint Mányoki Ádá m készített 

Ráday Gedeonról egy  gyermekkori portrét, amelyen a  Ráday 

szemének más a színe, mint a késõbbiekben. Ebbõl pe rsze könnyen 

adódhat a feltételezés: a valósághûség helyett talá n a 

festészetre is nagy hatással lévõ fiziognómiai irod alomban 

keresendõ az interpretáció kulcsa, ahol a szemek sz ínébõl eltérõ 

lelki alkatra 409  lehet következtetni. Az életrajz viszont fel 

sem tételezi ezt a lehetõséget, sokkal inkább azt, hogy valóban 

megváltozott Ráday szemszíne, hiszen "Mányoki felõl  nem lehet 

feltenni, hogy abba megtévedt volna." 410   

 Annak a fiziognómiai áramlatnak, amellyel Kazinczy  

kapcsolatba került, s irányzat "atyjával", Lavaterr el, 

levelezésben is állt, kifejezetten lényeges volt, h ogy az 

elemzés alapja vagy a régebbi korokból fennmaradt h itelesnek 

tekintett képmás vagy hiteles kortárs ábrázolás - l ehetõleg 

árnykép legyen. Maga Kazinczy is készített ilyen gy ûjteményt 411 , 

s Lavater alapmûve is elsõsorban árnyképeket vizsgá l, hiszen a 

homlok és az orr formája az ábrázolt személy szelle mi 

képességére és tehetségére enged következtetni. A K azinczynál 

megjelenõ, a portréábrázoláshoz kapcsolódó szebbíté s 

követelménye talán ellentmond ennek az igénynek, vi szont Szabó 

Péter tanulmánya meggyõzõen érvel amellett, hogy a "szebbítés" 

elõfeltétele a hasonlóság, vagyis hogy a kép az "or iginál" 

szelektált formatárából álljon elõ. 412  

 Használható- e ez esetben Lavater könyve, mint val amiféle 

                     
    408Kaz.Lev. 216-217. Arra is találunk persze példát, h ogy 
végszükség esetén olyan portré is megjelenhet, amel y csak leírás 
alapján, utólag készül (Kaz.Lev. XIX.91), ám nem ez  a jellemzõ. 
    409Lavater például összefüggést lát a szemek színe és a négy 
temperamentum között:"világoskék szemet sosem látta m a 
melankolikus temperamentumnál, ritkán a kolerikusná l, 
legáltalánosabb a felegmatikus temperamentum esetéb en."-idézi 
Tytler. in. Graeme Tytler: Phisiognomy in the Europ ean Novel. 
Faces and Fortunes. (1982) 212. 
    410  Kazinczy Ferenc: Gróf Ráday Gedeon. in. Abafi-kiad ás. 
14. 
    411Kazinczy Ferenc: Árnyékrajzolatok. Bp. 1928. 
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fiziognómiai szótár, annak érdekében, hogy megtudju k, vajon az 

érzékletes és fotográfikus leírásokon túl, miféle -  a jellemekre 

vonatkozó - információt hordozhattak a kortárs olva só számára 

Kazinczy biográfiái? Ha erre a kérdésre keressük a választ, 

mindenképp érdemes figyelembe venni Lavater mûvének  korabeli 

kontextusát, ez pedig - Graeme Tytler monográfiája 413  szerint- 

nem függetleníthetõ a kortárs esztétikai nézetektõl . Lavater 

fiziognómiai elméletére nagy hatással voltak Hogart hnak és 

Hutchesonnak a szimmetriáról, formáról, a részek ar ányáról szóló 

írásai, amelyeket a XVIII. század közepén fordított ak német 

nyelvre, de éppúgy említhetjük Shaftesbury vagy Win ckelmann 

mûveinek továbbgondolását. Lavater munkája elõszavá ban azt 

állítja, hogy a fiziognómia tudomány 414 ; a késõbbiekben hasonló 

státuszt élvez majd, mint a matemetika, ám a 18. sz ázadi 

esztétika örökségének köszönhetõen a fiziognómia in tuitív 

megközelítését helyezi elõtérbe. Véleménye szerint mindannyian 

fiziognómusnak születünk, ha találkozunk egy ismere tlennel 

fiziognómiai ítéletet alkotunk, anélkül hogy valaha  is hallottuk 

volna szót: fiziognómia. Ez tehát minden emberben m eglévõ érzék, 

 - bizonyos szempontból az ízlés fogalmával rokonít hatnánk - s 

ennek fejlesztése lenne Lavater mûvének a feladata.  

Tapasztalatom szerint éppen ezért Lavater mûvét egy általán nem, 

vagy legalábbis nagyon nehezen lehet fiziognómiai s zótárként 

használni. Találunk persze példát 415  arra, hogy a kék szem a 

gyengeség és a feminitás jele, viszont azt a megjeg yzést is 

                                                                
    412Szabó Péter: Kazinczy portré-esztétikája. (1983) 28 0. 
    413  A fiziognómia történetére vonatkozóan a késõbbiekb en is 
erre a munkára hivatkozom. Graeme Tytler: Lavater a nd the 
Phisiognomische Fragmente. in. uõ.: Phisiognomy in the European 
Novel. Faces and Fortunes. Princeton, 1982. 35-81. 
    414A fiziognómia tudományos státuszáról szóló elképzel ést  
(a chirognomiával szemben) a Tudományos Gyûjtemény egyik írása 
is megerõsíti: "Különös elmebeli erõ és szorgalom k elletett 
tehát arra, hogy a Physiognomia, mind a'mellett, ho gy elismervén 
benne a' természet mesterünk, tudományos rangra ker ülve, 
tökéletesedjék, és ha Laváter nem születik számára,  talán a mai 
napig is régeni alacsony voltában heverne." Szeder Fábián: A 
Chirographognomiáról. in. Tudományos Gyûjtemény, XI . 1828. 90. 
    415J.C. Lavater's Physiognomik zur Befõrderung der 
Menschenkenntni(scherfes s) und Menschenliebe. III.  Wien, 1829. 
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hozzáfûzi, hogy számtalan határozott embernek van k ék szeme. Az 

egyes vonások kizárólag az egész  összefüggésében nyernek 

értelmet s ennek elemzéséhez a fiziognómus módszert  és példát 

talál Lavater mûvében, nem pedig egyszerûen alkalma zható 

szabályrendszert.  

   Tytler szerint Lavater az arc vizsgálatánál elõd einél 

fontosabb szerepet szánt a szemöldök vonalának és a  homlok 

formájának, felhívta a figyelmet a ruházatra és a b eszédhang 

jellegzetességeire. Kazinczy leírásai követik az aj ánlott 

szempontokat és éppen ezért olvasói számára megtere mtik a 

fiziognómiai elemzés és ítélet lehetõségét : ehhez olyan 

információval járulnak hozzá, amivel az arckép nem 

rendelkezik 416 . Az egyik életrajzból például megtudjuk, hogy 

Daykának "hosszan elvonuló szemölde" és "csontos ma gas homloka" 

volt s "némely hangja félig selyp, mely növelte kec seit" 417 . 

Lavater - több kortársával együtt- a megjelenés egy szerûségét 

tartja kívánatosnak 418 , Kazinczy pedig igyekeszik hangsúlyozni, 

hogy Báróczy sokak által emlegetett "csinossága" ne m volt több 

"a tisztaság szereteténél" és semmihez sem hasonlít  kevésbé, 

mint "férfit és öreget nem illetõ piperéhez." 419  

 A Kazinczy-hagyatékban megtalálható név és forrásj elölés 

nélküli újságkivágás 420  arra enged következtetni, hogy a 

nõalakok ábrázolásakor nem annyira a lavateri tanok  a 

meghatározóak, sokkal inkább valamiféle populárfizi ognómia. Az 

életrajzokban és az autobiográfiában is találkozhat unk azzal a 

módszerrel, hogy a hölgyek leírása a nõi szépség ki lenc jegye 

szerint halad, s ennek ismeretében az olvasó egyútt al arról is 

megbizonyosodhat, hogy a hölgy hány "pontot" ér el a kilences 

skálán. 

                                                                
oldsz? 
    416A beszédhang mellett ilyen a hajviselet az öltözköd és és 
a megjelenés leírása is, mivel Kazinczy igényei sze rint ez a 
festményen vagy metszeten általában "ideális" és ne m "az akkori 
hordás szerinti". Kaz.lev. IX. 339-340. 
    417Kazinczy Ferenc: Dayka élete. Abafi-kiadás. 42. 
    418Graeme Tytler: Physiognomy in the European Novel. F aces 
and Fortunes. (1982) 219-220. 
    419Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. Abafi-kiadás . 61. 
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 Meg kell jegyeznünk, hogy a levelezés alapján 

valószínûsíthetõ egy olyan ikonográfiai hagyomány j elenléte 

amely meghatározhatta a nemzeti hõsök ábrázolását é s a 

festmények, metszetek és szobrok ilyen típusú értel mezését. Igaz 

Sámuel azért tartja szép munkának Ferenczy Csokonai -büsztjét, 

mert "homloka fürtjeit, mint jeles költõnek borosty án koszorú 

ékesíti, orczáját mint magyarnak bajusz férfiasítja , mellyén 

nemzeti köntösünk, mente van." 421  Guzmics Izidor Zrínyi bajuszos 

ábrázolásából Zrínyi hõsiességére 422  következtet. Ez az 

ábrázolás és értelmezésmód sokkal jobban emlékeztet  a 

fiziognómiai jegyek jellemillusztráló funkciójára, Kazinczy 

viszont az arcvonások hûséges ábrázolásával megtere mtette a 

biográfiák olvasói számára a fiziognómia elemzés le hetõségét, a 

biográfiához mellékelt porté esetében (a környezet és a ruházat 

ábrázolásakor) viszont a klasszikus antikvitás ikon ográfiai 

hagyományát tartotta mérvadónak. 

 

2.5. Kizárások az elbeszélésbõl.  

 Mi az ami egyáltalán elbeszélhetõ az életrajzban, s az 

esetleges kizárások hogyan befolyásolják az elbeszé lés 

hitelességét? Kazinczy a biográfia megírásakor erõt eljesen 

szelektál a számára ismert információk és elbeszélé sek között, s 

úgy tûnik ez a módszer számára nem veszélyezteti az  autentikus 

ábrázolás lehetõségét. Ezt a szelekciót nem kizáról ag a források 

szavahihetõsége határozza meg, hanem a készülõ élet rajz típusa 

is. A Báróczy-biográfiát megelõzõ anyaggyûjtéskor 423  

kifejezetten érdeklõdik az iránt, hogy miként jutot t az író a 

Theosophiára, de ugyanakkor megnyugtatja informátor át, hogy ezt 

nem kívánja megírni, mivel kizárólag hõse literatur ai és 

                                                                
    420K. 613/III. 
    421Váczy János idézi Igaz Sámuel a Magyar Kurírban meg jelent 
írását.(1822.50.) Kaz.Lev. XVIII. 522. 
    422Kaz.Lev. XIX. 277. 
    423Érdemes lenne egyszer alaposan megvizsgálni, hogy a   
Kazinczy a Báróczy -életrajazban hogyan használja, illetve nem 
használja fel két fõ informátorának: Kenderessy Mih álynak és Z. 
Kis Sámuelnek az elbeszéléseit. 
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hazafiúi érdemeivel szeretne foglalkozni. 424  Csak részben kerül 

bele az életrajzba a Báróczy szobájában függõ képen  ábrázolt 

adeptus története is, amelynek pontosítását informá torától 

várja. Valószínû azonban, hogy az alkímiáról vagy a kár a 

szabadkõmûvességrõl szóló aprólékos értesülések nem  csupán azért 

maradnak ki, mert hõsét literatorként és hazafiként  kívánja 

megkonstruálni, hanem ezért is, mert az errõl szóló  nyilvános 

megszólalás meglehetõsen problematikus. 

 Kazinczy érdeklõdik, ám hangsúlyozottan nem kívánj a 

publikussá tenni a vallás-váltások idõpontját és mi ndazokat az 

információkat, amelyek sértõek lehetnek egy-egy fel ekezetre 

nézve 425 . A szerelmi élet esetleges szabadosságára vonatkoz ó 

elbeszélések morális megfontolásokból maradnak ki a  

biográfiából; így például Gráczné és Bessenyei kapc solatának 

bõvebb jellemzése, vagy Ányos "kerítõre" emlékeztet õ szerepköre. 

 Toldy és Kazinczy életrajzírásra vonatkozó elõfelt evései 

éppen az elbeszélésbõl történõ kizárások esetében m utatnak 

lényeges eltérést. Ez a különbség jól megfigyelhetõ  az Ányos-

kiadás körüli vitájukban. Toldy tudomására jut ugya nis, hogy egy 

Ányos-levél van Kazinczy birtokában, melyet a meste r "pajkosnak" 

nevez, mivel ebben Ányos "egy szép mátka leányt ajá nla 

barátjának, oktatván mint szédítse-el." 426  Kazinczy a "gaz 

erkölcstelenég" miatt nem engedi megjelentetni a le velet, míg 

Toldy szerint "a buja indulat talán nem elég ok az elnyomásokra, 

s itt is Ányos szól, s magát egy más oldalról mutat ja." 427  

Kazinczy egyébként hasonló probléma miatt kerül öss zeütközésbe 

Szalay Lászlóval, aki Fekete János biográfiáján dol gozik, és 

ennek elkészítéséhez Kazinczytól vár segítséget. A mester nem 

                     
    424Kazinczy levele Vay Miklósnak. Kaz.Lev. X. 413. 
    425  A Wesselényi-életrajz kapcsán arról érdeklõdik pél dául, 
hogy az özvegy "A Kálvin feléhez hol tért?" - a pro  privata 
notia megjegyzést fûzve hozzá. Kazinczy levele Pata ky Mózesnek. 
Kaz.Lev. XII. 328. Ugyancsak kimarad a Szirmay-csal ád 
történetébõl az a Kazinczy szerint hiteles informác ió, hogy 
Szirmay László azért neveltett pápistának, mert az apja szerint 
õ volt a legtompább eszû valamennyi közt. Kazinczy levele 
Dessewffy Józsefnek. Kaz.Lev. XIX. 360. 
    426Kaz.Lev. XIX. 45. 
    427Kaz.Lev. XIX. 80. 
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fukarkodik a felvilágosítással. Elmeséli, hogy Feke te "a 

szerelem testi  gyönyörûségeit természeti szükségne k tekintvén 

azzal nem látta szükségét titkon élni", továbbá a t ermészetesség 

jegyében járkált meztelenül és vizelt diétai követt ársai felé 

fordulva a háznál tartott tanácskozás alatt 428 . Szalayt azonban 

figyelmezteti arra, hogy ezek az információk egy tá gabb 

nyilvánosság számára nem publikusak. A történet ért elmezésekor 

fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy itt Kazinczy esetében a 

kulturális emlékezet Jan Assmann 429  által prospektivisztikusnak 

nevezett oldaláról beszélhetünk, arról az intenciór ól, amely nem 

csupán a múltat, de a jövõt is birtokolni kívánja. Mint korábban 

a Conversations- lexikon körüli polémia elemzésével  foglalkozó 

fejezetben már szóba került, ezekrõl a korabeli nyi lvánosság 

számára nem közölhetõ információkról éppen azért le het 

egyáltalán tudomásunk, mert megtartotta számunkra a z a 

levelezés, amely többször is reflektál arra, hogy e zen 

elbeszélések sorsa nem a felejtés , hanem az, hogy a levelezésen 

keresztül a "literatura történetét nyomozók" számár a késõbb 

hozzáférhetõvé váljon 430 . Vagyis Kazinczy nézõpontja szerint 

lényeges különbség van aközött, hogy mi, hogyan és milyen típusú 

nyilvánosság számára beszélhetõ el jelenleg és a tá voli jövõben. 

A Báróczy-életrajz nyilvánvalóvá is teszi ezt a kül önbséget, 

amikor csupán arra szorítkozik, amit "az idõk elmon dani nem 

tiltanak." 431    

   Az Ányos-levél kiadása körüli vita arra utal, To ldy 

számára nem kívánatos az elbeszélés morális elvek a lapján 

történõ korlátozása. Mielõtt azonban arra gondolnán k, hogy 

                     
    428Kaz.Lev. XXI. 401. és a elõzõ levél! 
    429Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Irás, emlékezé s és 
politikai identitás  a korai magaskultúrákban. (for d. Hidas 
Zoltán) Bp. Atlantisz, 71. 
    430Kazinczy mellett - gyakran Kazinczy figyelmeztetésé re - a 
többi levelezõtárs is tudatosan használja fel a lev elezés 
"megõrzõ"- funkcióját. Sárközy István például Zríny i halálának  
a maga számára is kevéssé hiteles változatát írja m eg, hozzátéve 
hogy ha "az elõadásom nem oly stílussal esett mint néked 
tetszene megbocsáss. Én ahhoz nem is igen tudok, re á sem érek. 
Elõre fel nem írtam, hanem hogy el ne vesszen ezen Traditio most 
csak lefirkáltam." Kaz.Lev. XIII. 415-416. 
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Toldynak más fogalmai vannak a történeti hitelesség  és az 

elbeszélés viszonyáról, illetve más erkölcsi normák at 

érvényesít, azt is érdemes fontolóra venni, hogy ta lán a 

"sodródó hasadék" 432   forráskezelésre vonatkoztatható 

jelenségével állunk szemben. Ami Kazinczy számára j elen, vagy 

legalábbis közelmúlt, arra a nemzedékváltás miatt, Toldy talán 

már a régebbi múltra 433  vonatkozó forráskezelési eljárást 

alkalmazza. Ha azonban így van, akkor is valószínû,  hogy Toldy 

esetében lényegesen keskenyebb a régmúltat és a köz elmúltat 

elválasztó mesgye. Gyanítom, hogy Toldy szempontjáb ól az elhunyt 

celebritásra már csak a történeti hitelesség normái  

alkalmazhatóak. Nemzedéki viszonyok szempontjából K azinczy és 

Ányos körülbelül olyan kapcsolatban vannak egymássa l, mint 

Kazinczy és Toldy. Toldyt azonban a kortársi és sze mélyes 

kapcsolat nem akadályozza majd meg a Mester szerelm i 

háromszögben való részvételének taglalásában; igaz mellékeli 

hozzá a morális értelmezést. 

  A múlthoz való ellentétes viszonyukra utal a kiad ásokkal 

kapcsolatos polémiájuk. Kazinczy saját kiadói gyako rlatát 

kétféle ideális olvasó megkonstruálásával legitimál ja. A 

variánsok közlése azok számára lényeges, akik a "sz emély" vagy a 

"Mesterség gyarapodását nyomozzák", a korrigált kia dás viszont 

az "örömet keresõ" 434  olvasók igényeit szolgálja. Toldy viszont 

amellett próbál érvelni, hogy Kazinczy lehetõség sz erint saját 

munkáinak újrakiadásakor is mellõzze a korrekciót, hiszen az 

utókor "históriai okokból úgy fogja látni szeretni,  a mint azok 

elõször jöttek ki, mert nálunk nevezetes historiai tünemény 

voltak." 435  Ugy tûnik, Toldy a történeti kontextusra reflektál ó 

                                                                
    431Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. Abafi-kiadás . 68. 
    432Jan Assmann, im. 49. 
    433Kazinczynál is találunk példát arra, hogy a régmúlt  
alkotásaira nézve kevésbé érvényes az elbeszélés -e z esetben a 
kritikai megjegyzések- korlátozása. "De a sok száza dok elõtt 
megholt embernek nem bántás a bántás...S miben  bán tottam én 
Ovidot? Abban, hogy õtet bugyogónak, az az felette bõbeszédûnek 
neveztem." Kazinczy levele Dessewffy Józsefnek. Kaz . Lev. XVIII. 
146. 
    434Kazinczy levele Szalay Lászlónak. Kaz. Lev. XXI. 34 4. 
    435Kaz.Lev. XX. 443. Más helyen arra utal, hogy Kazinc zy 
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olvasásmódot helyezi elõtérbe, míg Kazinczy szerint 436 , aki 

"historiai bizonyítványt" keres az megtalálhatja az  elsõ 

kiadásban s "az is historiai bizonyítvány, ha azt l áttatjuk hogy 

most mi gondolkozásunk és ízlésünk." Talán a sem vé letlen, hogy 

a Fanni hagyományai 437  értelmezésekor Toldy a történeti 

kontextus elsõdlegességének jegyében a fikcionáliss ál szemben a 

referenciális olvasásmódot helyezi elõtérbe. 

 Kettõjük vitája az organikus mûalkotásra a korrekc ió-elvre 

és az eredetiség kérdésére vonatkozó összetett 

esztétikatörténeti váltás 438  mellett, a  múlthoz való eltérõ 

viszonyulást reprezentálja. Míg Kazinczy számára a jelen a 

közelmúlt kiterjesztése, s e kettõ kölcsönös párbes zéde 

biztosítja a múlt folytonosságát, addig Toldy számá ra sokkal 

fontosabb a jelennek a múltról történõ leválasztása , mert csak 

így, megmerevített állapotában válhat a történeti n arratíva 

alapjává. 

 

2.6. A retorikai és a betû szerinti olvasat.  

 Az eddigiekben azt láttuk, hogy mester ugyan külön bözõ 

preferenciák mentén és kompromisszumok árán, de iga z és 

történeti értelemben véve is hiteles biográfiák elk észítésére 

törekszik, ugyanakkor tökéletesen tisztában van az elbeszélés 

nyelvi megformáltságával. Ezen a ponton válik igazá n fontossá, 

hogy a Kazinczy a hiteles elbeszélés megalkotásakor  hogyan 

próbál hiteles információhoz jutni a különbözõ forr ásokból, 

mihez kezd a nyelv retorikus természetével és vajon  e munka 

érdekében mennyiben fogadható el a különbözõ mûfaji  státuszú 

mûvek referenciális olvasata?  

 Kazinczy többször is utal rá, hogy a poézis az alk otó és a 

befogadó részérõl is a valóságra vonatkoztatástól e ltérõ 

viszonyulást kíván. "A poéta -írja- nem tartja magá t szorosan a 

                                                                
prózai írási "literaturai documentumok". Kaz.Lev. X XI. 448. 
    436Kaz.Lev. XXI. 498. 
    437vö. Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár 
Urániája. Kossuth, Debrecen, 1999. 
    438A vita ilyen típusú összefüggésérõl vö. Csetri Lajo s 
tanulmányait.  Csetri Lajos: Egység vagy különbözõs ég? 116-156. 
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historiai igazsághoz. 439". Adott esetben tehát nem kérdéses a 

poétai és históriai igazság kapcsolata, de koránt s em írható 

körül a tükör-metaforával. A "tündéri Románok" olva sóit pedig 

arra figyelmezteti, hogy ezek a mûvek a Poesis narr ation 

osztályához tartoznak, vagyis "nem philos józanságg al kell 

olvasni, mert úgy ostobaság vechiculuma lesz, hanem  mint Mívészi 

munkát. 440" A mûvészi munkák befogadása párhuzamot mutat a 

Biblia szövegének két lehetséges olvasásmódjával. A z elsõ a 

"józan ész" 441  világánál "hidegen feszegetve" veszi szemügyre a 

bibliai történeteket, míg a második - és pedagógiai  szempontból 

ezt ajánlja -  az elsõt kiiktatva lehetõvé teszi, h ogy a 

szöveget "poétai fényben" szemléljék, ezzel elõkész ítve Homérosz 

olvasását 442 .  

 Ugy tûnik, hogy a különbözõ típusú szövegekhez elt érõ 

referencialitás-igény kapcsolódik. Hász-Fehér Katal in hívta fel 

rá a figyelmet 443 , hogy ez az elvárás egyes szerzõnként is 

különbözõ lehet, másként mûködik Kazinczy és máskén t Berzsenyi 

esetében. Kazinczy ugyanis a Teleki-óda kapcsán arr a 

figyelmezteti Berzsenyit, hogy Teleki nem Angliában  tanult. 

Berzsenyi válasza  ("szintúgy elküldhetném õtet Ang liába, mint 

Crétába") viszont Hász-Fehér szerint arra utal, hog y a szerzõ a 

személyhez szóló ódáit is fikciónak tekinti. A tová bbiakban arra 

szeretnék néhány példát mutatni, hogy Kazinczy eset ében a 

különbözõ mûfajú szövegek milyen referencialitásra tarthatnak, 

igényt és ennek kapcsán az elõzõ fejezetben felvázo lt retorikai 

és betû szerinti olvasat lehetõségei közül melyiket  részesíti 

elõnyben. 

                                                                
206. Bp. Akadémiai, 1990. 
    439Kazinczy levele Vay Miklósnak. Kaz. Lev. XXI. 322. 
    440Kazinczy levele Guzmics Izidornak. Kaz. Lev. XXI. 7 2. 
    441Nem kívánok foglalkozni Kazinczy és a protestáns 
hermeneutika kérdésével és ezen belül a "józan ész"  fogalmával, 
hiszen az ehhez való viszonya nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb. 
vö. Kaz. Lev. XVIII. 358. XX. 139. 
    442Kazinczy levele Kis Jánosnak. Kaz.Lev. XIX. 554-556 . 
    443Hász-Fehér Katalin: Tanulmányfejek. Kazinczy Dayka-
portréjának és Berzsenyi-kanonizációjának párhuzama i. in. 
Klasszikus-magyar- irodalom -történet. (szerk. Dajk ó Pál- Labádi 
Gergely) Szeged, 2003. 53.  
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 Az elsõ példa mûfaji szempontból egy epigrammát, e gy halotti 

prédikációt és egy biográfiát érint. Mint ezt már l áthattunk, 

Kazinczy a biográfia megírásakor gyakran használ fo rrásként 

halotti prédikációt. Ezt teszi a Rádayakról szóló i smertetés 

esetében is, ahol Veresmarti Sámuelnek  Kajali Klár a fölött 

elmondott beszédét idézi, aki boldognak nevezi az e lhunyt 

gyermekeit, amiért "ily anyának emlõit szophatták."  Kazinczy ezt 

a mondatot a következõképpen interpretálja: "Az áld ott anya 

tehát maga táplálá kisdedeit, nem dajkák által tápl áltatá." 444  

Szükség van tehát az állítás értelmezésére és nyilv án azért, 

hogy elkerülhetõ legyen az allegorikus szerkezetben  rejlõ 

kétértelmûség. Az állítás ugyanis retorikai olvasat ban 

jelentheti azt, hogy boldogok lehetnek az elhunyt g yermekei, 

amiért ilyen anyjuk volt, betû szerinti olvasatban viszont úgy 

interpretálható, hogy boldogok lehetnek az elhunyt gyermekei, 

mert az ilyen anya szoptatta õket. Kazinczy a prédi káció 

biográfiába illesztésekor a második lehetõség melle tt dönt, s 

ismerve álláspontját, az anyai önfeláldozás és szop tatás 

kapcsolatáról, ez egyáltalán nem meglepõ. A Gróf Rá day Erzsinek 

címzett epigrammája ugyancsak ezt az anya-gyermek k épet idézi 

fel. 

"Természet gyönyörû remeke, o szép Erzsi, te nyugsz ol? 

 Kelj fel, s halld zokogó hímedet, halljad anyád', 

S jó ipadat, s kebled' két kisdedit . Oh, mi keservben 

 Nyögnek mind szeretett Erzsijek' ágya körül." 445  

Kazinczy ebben az esetben viszont éppen az elsõ int erpretációs 

lehetõség mellett érvel a Prónay Sándornak küldött levelében: 

"emlõd' két kisdedit" - bár tejével nem táplálta; a  kedvesség 

ideájáért." 446  Tisztában van tehát a szöveg kétféle értelmezési 

lehetõségével, az epigramma mûfaja viszont feljogos ítja arra, 

hogy figyelmen kívûl hagyja a betû szerinti olvasat ot. Arról, 

hogy ezt éppen a poétai és a históriai igazság külö nbségtétele 

                     
    444Kazinczy Ferenc: A Rádayak. (Abafi-kiadás) 25. 
    445A versrészletet a Kazinczy kritikai kiadás alapján 
közlöm. Kazinczy Ferenc Összes költeményei. (s.a.r.  Gergye 
László) Bp. Balassi, 1998. 100. 
    446Kaz.Lev. XXI. 279. 



 

 

 

 188 

miatt teheti meg, egy másik epigrammához kapcsolódó  jegyzetébõl 

következtethetünk. A vers Gróf Mailáth Antal fõispá ni beiktatása 

alkalmából született és Zemplén-megye szólamaként é rtelmezhetõ. 

"Én szûltem õtet én neveltem; 

Kevélyen láttam nagy fejlését, 

Isten tevé elsõ lépését, 

 De ah, a nem-hív elhagyott." 447   

Kazinczy egyik levelezõtársának meséli el azt a tör ténetet, hogy 

 mûvét a "Fõ-Nótárius" tetszéssel fogadta, csak ann yi 

megjegyzést fûzött hozzá, hogy a "Fõ Ispány nem Zem plényben 

született". Kazinczy itt egyrészt arra hivatkozik, hogy "a poéta 

nem tartja magát szorosan a historiai igazsághoz", másrészt 

viszont a fõispán zempléni származását az anya zemp léni 

származásával indokolja, mondván "így Zemplényt nev ezheti 

anyjának s Zemplény a Fõ-Ispánt fiának." 448  Vagyis a poétai 

igazság az epigrammában lehetõvé teszi számára a pe rsonificatiót 

(Zemplén beszél), de ezen belül egy személyhez szól ó 

epigrammában nem jogosítja fel a teljes fikcióra. E z a 

történelmi szereplõt idézõ mûvek esetében is igaz. A Zrínyi 

centohoz 449  mellékelt megjegyzések strófánként követik végig a  

verset, egyenként jelölve meg, hogy mely részek tek inthetõek 

saját szerzeménynek és melyek forrása Zrínyi-idézet . Kazinczy 

levelei azonban azt mutatják, hogy a saját szerzemé nyû sorok 

hátterében is fellelhetõ a történeti forráskutatás igénye. Toldy 

Ferenc a Zrínyi lengyel királyságára vonatkozó vers szak felõl 

érdeklõdik: "említed, hogy a lengyelek királyoknak akarták 

választani. Ennek nyomát sehol nem találtam." 450  Kazinczy 

válasza szerint a kérdéses rész forrása Lehoczky 

Stemmatographiája. Toldy viszont hiteltelennek minõ síti az 

forrást, pontosabban éppen annak forrás-jellegét ké rdõjelezi 

meg: "Lehoczky elõttem nem forrás, sõt nem is a leg hitelesebb 

                     
    447Kazinczy Ferenc: Gróf Mailáth Antalnak.II. in. Kazi nczy 
Ferenc összes költeményei. (1998.) 89. 
    448Kazinczy levele Vay Miklósnak. XXI. 332. 
    449Vö. Kazinczy Ferenc összes költeményei. (s.a.r. Ger gye 
László) Bp. Balassi, 1998. 355-359. 
    450Kaz.Lev. XX. 269. 
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író." 451  Vagyis Kazinczy és Toldy nézõpontja nem a referenc iális 

elvárások tekintetében mutat különbséget, hanem abb ól a 

szempontból, hogy mit tekintenek történelmi forrásnak . Kazinczy 

egyéb történelmi adatokra 452  hivatkozva próbálja Toldyt 

meggyõzni a hitelesség tekintetében, ám úgy tûnik s ikertelenül, 

és végül õ maga is elfogadja Toldy álláspontját. A hitelesség 

hiánya azonban Kazinczy számára nem jelentené felté tlenül a 

versszak törlését, csupán a kommentár szükségességé t 453 . Toldy 

viszont a Handbuch kiadásakor nem elégszik meg a pr ózai 

kommentárral 454 , a hitelesség hiányából fakadóan ki is hagyja a 

vitatott versszakot Zrínyi Kazinczytól közölt költõ i 

portréjából. 

 Az idézett példák arra utalnak, hogy Kazinczy eset ében a 

különbözõ retorikai-poétikai státusú szövegek a ref erencialitás 

különbözõ szintjén helyezkednek el. A vizsgált szöv egek közül a 

halotti prédikáció magasabb, a személyhez szóló óda , epigramma, 

episztola alacsonyabb szinten helyezkedik el, a rom án pedig 

egyáltalán nem kíván megfelelni a referenciális igé nyeknek. Így 

az utóbbi kivételével Kazinczy számára ezek a mûfaj ok 

felhaszálhatóak voltak a történeti hitelesség igény ével készült 

biográfiákban. Egy korábbi példából viszont az is k iderül, hogy 

hitelességük szempontjából mindegyik alacsonyabb sz inten áll 

mint az életrajzi jegyzetek és az anyakönyvi bejegy zések; 

felhasználásukra többnyire akkor kerül sor, ha mond andójukat más 

információk is megerõsítik. 

  Az életrajzok elkészítése során és a források 

értelmezésekor Kazinczy többször is reflektál a nye lv 

metaforikus természetére. A betû szerinti olvasat a  bibliai 

olvasásmódok "hideg feszegetésével" fordul a szöveg  felé, abban 

reményben, hogy a retorikai olvasat "leválasztásáva l" az 

                     
    451Kaz. Lev. XX. 275. 
    452Kaz. Lev. XX. 286. 
    453" Ez megérdemli, hogy Kazyt és Ráthoyt megtekintsd,  és ha 
jónak látod a könyv hátuljában szót tehetnél róla, s a kihagyott 
strófát elõadhatnád." Kaz. Lev. XX. 286. 
    454  "Falsch ists, wenn Lehóczki von Zrínyi schreibt: A  
Polonis in regem vocatus." in. Handbuch der ungrisc hen Poesie. 
(herausgegeben von Franz Toldy) 1828. I. 38. 
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áttetszõvé vált nyelv a valóságra vonatkozó informá ciókat rejt. 

Ismét megfigyelhetõ a különbözõ viszonyulás az egye s mûfajok 

esetében: a halotti prédikáció inkább engedelmesked ik ennek az 

olvasásmódnak, a többi említett mûfaj kevésbé. A be tû szerinti 

olvasat (vagy ennek vágya 455) a mai napig megjelenik a filológus 

és az irodalomtörténész gyakorlatában, s erre akár a Kazinczy-

kutatás történetében is találunk példát. Vajon hogy an 

értelmezhetõ az a kijelentés, hogy Kazinczy a fogsá g idõszakában 

"saját vérével írta mûveit"? A Kazinczy-filológia k utatásai 

szerint az állítás legendák képzõdéséhez vezetett, miközben csak 

jelképesen igaz 456 . Vagyis az értelmezõnek döntenie kell a betû 

szerinti és a retorikai olvasat között, és az 

irodalomtörténetírás szempontjából éppen az elõbbi alakítja ki a 

legendát. A másik példa is a Fogságom naplójával ka pcsolatos. 

"Gyertya, kés, írószer s újságunk nem volt. Utóbb m ár könyveket 

sem volt szabad venni. Nekem mégis majd háromszáz d arabom 

volt."-írja a Mester. Fried István szerint a levele zés alapján 

kételkednünk kellene ebben a számban, s a Kazinczy-

könyvtárjegyzék alapján még összeszedhetõ kötetek á tvizsgálása 

vezet majd közelebb a kérdés helyes megválaszolásáh oz. Addig 

azonban csak úgy fogadható el az állítás, hogy a  2 387 nap alatt 

volt a kezében ennyi kötet és nem egyszerre 457 . Vajon nem 

lehetséges, hogy a betû szerinti olvasat helyett a túlzás 

retorikai alakzatával értelmezendõ az idézett részl et? 

 Befejezésül és a kérdésre adott válaszlehetõségkén t álljon 

itt egy példa és egy gondolatkísérlet. A példa arra  vonatkozik: 

hogyan olvassa Kazinczy a Szigeti veszedelem elõsza vát és miként 

                     
    455Ezzel kapcsolatosan egyetlen példát idéznék a Bánk bán 
kritikai kiadásából, ahol a Katona-féle Jegyzés mon data minõsül 
kétértelmûnek. "Éles szemek olvasgatták, és figyelm etessé tettek 
a' szépre úgy mint a rútra..." Orosz László komment árja szerint 
a mondatból nem teljesen világos, hogy az "éles sze mek" csak 
Bárányra vonatkozik-e. in. Katona József: Bánk bán.  (s.a.r. 
Orosz László) Bp. Akadémiai, 1983. 332. 
    456Fried István: A "Fogságom naplója" regénye. in. Uõ. : Az 
érzékeny neoklasszicista. Vizsgálódások Kazinczy Fe renc körül. 
Szeged-Sátoraljaújhely. (1996) 133. 
    457Fried István: A "Fogságom naplója" regénye. in. Uõ. : Az 
érzékeny neoklasszicista. (1996) 142-143. 
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olvassa azt XX. századi értelmezõje. Kovács Sándor Iván Zrínyi-

monográfiája külön fejezetben foglalkozik az "egy t él" 

kérdésével. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az "eg y télben 

történt véghezvinnem munkámat" kijelentést eddig ne m hogy szó 

szerint, de betû szerint értelmezte a kutatás. Olva sási 

javaslata szerint azonban szükség van a nyomatékosí tó stiláris 

fokozatok figyelembevételére. Az állítás nem a filo lógia 

pontosság, hanem sokkal inkább a stiláris poentíroz ás keretein 

belül értelmezhetõ. Kazinczynak az elõszóról alkoto tt véleménye 

a Döbrentei-féle Zrínyi-kiadás terve és a hozzá kap csolódó 

eposztanulmány vitájában ismerhetõ meg. A mester az ért nem 

helyesli Zrínyi munkájának az európai epika kontext usában 

történõ vizsgálatát, mert "a' Zrinyiász igen lelkes  munka, de 

eggy télen készült" 458  s az összehasonlításon alapuló vizsgálat 

csak rossz fényt vetne rá Döbrentei azt fájlalja, h ogy ha 

"Zrínyi kicsinységnek nem nézte volna a poézist, mi nt rendes 

Elõbeszédjében arról szóll, melly nagy lehetett vol na." 459  Az 

idézeteknek (például a stiláris poentírozás elhagyá sa miatt) van 

 olyan értelmezési lehetõsége, hogy Kazinczy az "eg y tél" 

kérdésében a szó szerinti illetve a betû szerinti o lvasat híve. 

Döbrentei pedig mintha nem a benevolentia-hoz kapcs olódó 

szerénység formulája felõl értelmezné az elõszót. H a ez így van 

- s itt következne a gondolatkísérlet - Kazinczynak  aligha 

lehetne kifogása az ellen, hogy a vérrel való írást  a 

metaforikus szerkezet hyperbolikus alakzata helyett  betû 

szerinti értelemben vizsgálja a kutatás, s az ellen  sem, hogy a 

"háromszáz könyv" esetében ugyanezt tegye. A dolgoz at korábbi 

példái viszont azt mutatták, hogy Kazinczy nem ring atja magát az 

"áttetszõ nyelv" illúziójában. A betû szerinti olva sat mellett a 

retorikai olvasat sem lesz a felejtésé és fordítva:  ugyanazon a 

szövegen belül mindkét olvasásmód mûködtethetõ. Ado tt esetben a 

kettõ közötti biztos választásnak azonban csupán az  ábrándjáról 

beszélhetünk. Kazinczy értelmezõi gyakorlata alapjá n ugyancsak 

ábrándnak minõsíthetõ a valóság és a fikció világán ak és 

                     
    458Kaz. Lev. XII. 383. 
    459Kaz. Lev. XII. 408. 
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szabályszerûségeinek teljes szétválasztása: ha út n em is, de van 

járható és járhatatlan ösvény az életbõl a költésze tbe. 
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                        IV. Befogadástörténet 

 

IV.I.             Kazinczy önarcképe és Toldy Kazinczy-arcképe.  

                    (Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora) 

 

"Munkám során megtanultam volt, milyen szerencsés h elyezetben 

van az olyan mûvész, kinek alkalom adatik, hogy egy  Venust több 

földi szépségbõl tanulmányozzon össze; e példán fel buzdulva és 

is arra vetemedtem, hogy Lottémban több kedves lány ka alakját, 

tulajdonságait egyesítsem, noha fõbb vonásait a 

legeslegkedvesebbtõl kölcsönöztem. A kíváncsi publi kum tehát 

több nõvel való azonosságot fedezett föl, és a hölg yek 

izgatottan firtatták, melyikük az igazi. A sok Lott e miatt aztán 

se vége, se hossza nem volt gyötrelmeimnek, mert mi ndenki, aki 

csak összeakadt velem, nekem szegezte a kérdést, ho gy hol lakik 

hát az igazi." 460   

           Goethe 

 

"- Házunkat e szerint az a tisztesség az a fölbecsü lhetetlen 

kitüntetés éri, hogy az igazit, a valóságost, ha sz abad így 

kifejeznem magam az eredetit... Egyszóval szerencsé m van Werther 

Lottéja elõtt... 

- úgy bizony, barátom - válaszolt a tanácsosné nyug odt 

méltósággal és megrovó pillantást vetett a kuncogó szobalányra, 

- és magam is örülnék ennek a ténynek, ha kelmed sz ámára eggyel 

több ok lenne, hogy nekünk, utazásban kifáradt nõkn ek, most már 

haladéktalnul megmutassa a szobánkat." 461  

                                       Thomas Mann  

 

 

 

 1.1."irodalomtörténetírásunk atyja" - egy metafora  és 

                     
    460Goethe: Életembõl. Költészet és valóság. (ford. Szõ llõsy 
Klára) Bp. Európa, 1982. 531-532. 
    461  Thomas Mann: Lotte Weimarban. (Ford. Lányi Viktor)  
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módszertani következményei  

 Toldy Ferenc irodalomtörténetét (irodalomtörténete it) 

lapozgatva gyakran fedezhet fel olvasójuk analógiát  saját 

értékrendszere és Toldy irodalomtörténeti kánonja k özött. Ez 

sokszor nem több, mint "optikai csalódás", amelyre Dávidházi 

Péter a következõképpen figyelmeztet: "Éppen mivel sok mindent 

Toldy követõitõl vettünk át, mára már hozzászoktunk  lappangó 

értékítéleteihez." 462  Szilágyi Márton a Kármán-jelenséget 

vizsgálva mutat rá a torzító perspektívára, hiszen Toldy ebben 

az esetben egy életmû megkonstruálását végezte el, ennek kapcsán 

válik nyilvánvalóvá kanonizáló tevékenysége. Ahogya n Szilágyi 

fogalmaz: "... az irodalomtörténeti kánon nincs 

természetszerûleg adva , hanem valaki által kialakíttatott , 

vagyis a létrejöttében mindig valamely jelentõs kri tikus vagy 

irodalomtörténész személyes értékrendje játszott sz erepet. Az 

irodalomtörténeti hagyomány - többnyire felülvizsgá lat nélkül - 

erre települt rá, s az azonosulás során oly mértékb en 

abszolutizálta is, hogy saját tudományos apparátusá val az 

objektivitás látszatát kölcsönözte neki. A leglátvá nyosabb, s 

máig ható példát Toldy Ferenc jelenti: gyakorlatila g az 1830-as, 

40-es évek elõtti teljes magyar irodalom történeti kánonját neki 

köszönhetjük." 463  A Szilágyi Márton által használt kánon-fogalom 

ebben az esetben a kánonalkotás személyekhez kötõdõ  aspektusát 

emeli ki, egyetlen kánonalapítóra koncentrálva. Min dez a Kármán-

paradigmára vonatkoztatva érvényes lehet 464 , ám amikor Toldy 

Ferencnek köszönjük meg az 1830-as 40-es évek elõtt i teljes 

magyar irodalom történeti kánonját (még ha nyilvánv alóan 

szimbolikus értelemben is!), akkor könnyen megfeled kezhetünk 

arról, hogy maga Toldy - például a Költészettörténe t Csokonai-

fejezetében - nagyon is tudomásul veszi Kazinczy és  Kölcsey 

                     
    462  Dávidházi Péter: Megtérés irodalomtörténetünk atyj ához 
in. It. 1989.2. 386. 
    463  Szilágyi Márton: Kritika és irodalomtörténet 
in. Sz.M.: Kritikai berek, JAK-Balassi,1995.11. 
    464Szilágyi monográfiája arra utal - hogy Schedius sze repét 
figyelembe véve- ez valószínûleg a Kármán-paradigmá ra sem 
érvényes teljes egészében. Szilágyi Márton: Kármán József és 
Pajor Gáspár Urániája. Debrecen, 1998. 46-50. 
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kánonalakító szerepét. 465  Az ifjú Toldy irodalmi értékrendje 466  

pedig meglepõ hasonlóságot mutat Kazinczy irodalomt örténetével 

és Kölcsey irodalomtörténeti vázlatával, például a Zrínyi- 

Gyöngyösi hagyomány megítélésével kapcsolatban, vag y 

gondolhatunk akár az 1772-es korszakhatár elõzménye ire a 

Tübingai pályamûben.  

 Amikor azt állítjuk, hogy Toldy teremti meg ezt a kánont, 

akkor tulajdonképpen a Gyulai alkotta szókapcsolato t fogalmazzuk 

újra, amely szerint "irodalomtörténetírásunk atyja"  Toldy 

Ferenc, aki egyébként igen gyakran hangsúlyozta saj át úttörõ 

szerepét. A magyar nemzeti irodalom története Toldy  bevezetõje 

szerint az " elsõ  kísérlete öszves irodalomtörténetünk tudományos 

és rendszeres kidolgozásának" 467 , a Költészettörténet Dessewffy 

Virgínia grófnénak szóló ajánlásában pedig így ír:  

" Elsõ valék , ki az õ vezérkezén 

Balul ismert, nem ismert nemzetemnek 

Bejárni öszves dalhonát merészlém, 

S a kor mohától eltakart nyomait 

Felfedtem eltûnt szelleméletünknek..." 468   

 Toldy utálásai és Gyulai metaforikus megfogalmazás a pontosan 

körülhatárolható tudománytörténeti kezdõpontot sejt et, amely 

egyrészt felfogható úgy, mint a mitologikus históri kum 

sajátossága, amely "a homályba veszõ kezdetek helye tt, egy jól 

definiálható kezdõpontot jelöl ki, meghatározza az 

elsõséget." 469  A magyar irodalomtörténetírásról alkotott 

"nagyelbeszélésben" Toldy Ferenc tölti be ezt a sze repet; ám 

léteznek erre vonatkozóan alternatív, mára már fele désbe merült 

                     
    465  Toldy Ferenc: A magyar költészet története (Az õsi dõktõl 
Kisfaludy Sándorig) Bp. Szépirodalmi, 1987. 315. 
    466  Egy Bajzához szóló levél szerint: "Prózánk aranyko rát 
Pázmán idejébe vetettem vissza, minden többit Zríny i-Gyöngyösi, 
Ányos, Révai, Virág...s még egykettõben kelle kimer ítenem." 
in.Bajza József és Toldy Ferenc levelezése,Bp. Akad émiai, 1969. 
80.  
    467  Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története.  Bp. 
Szépirodalmi, 1987. 14. 
    468  Toldy Ferenc: A magyar költészet története. Bp. 
Szépirodalmi 1987.22. 
    469Kõszeghy Péter: Balassi Bálint mitológiája, avagy a z elsõ 
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elképzelések is. Kazinczy például, aki igen jól ism eri a 

historia litteraria hagyományát 470 , e hagyományhoz képest Pápay 

Sámuel és Teleki József 471  irodalomtörténészi munkáját tartja 

úttörõ jelentõségûnek. (ez. 19. 140. vajon Handbuch  elõtt?) S az 

is elképzelhetõ, hogy Toldy tudományalapító szerepé t némiképp 

árnyalná egy olyan történeti kutatás, amelyik alapo sabban 

szemügyre veszi azon elõadások (sajnos csak hallgat ói) 

jegyzeteit, amelyet Horvát István 472  tartott a Pesti egyetemen 

1832-ben. 

  Toldy kánonalkotó-alakító szerepkörének 

"mindenhatóságával",  áttételesen saját pozíciónk f ontossága is 

megerõsíthetõ, még akkor is, ha Dávidházi Péter sze rint Toldy 

nem annak az irodalomtörténetírásnak volt az atyja,  melyet 

manapság mûvelünk, hiszen Toldy anyaga nagy részét maga tárta 

fel, az erélyes kritikai ítéletalkotásnak sokkal na gyobb szerepe 

volt az õ irodalomtörténet-írásában, mint a javarés zt örökölt 

kánonnal dolgozó új irodalomtörténetekben. 473  Toldy 

irodalomtörténetírói tevékenységének tudománytörtén eti 

szituáltsága a "paradicsomi állapot" és az aranykor -mítosz 

szekularizált megjelenítéseként is  interpretálható. 

 Másrészt viszont Toldy "elsõsége" értelmezhetõ úgy  is, mint 

szükséges hipotézis, gondolati segédeszköz 474 , szimbolikus 

korszakhatár. Lényegesnek tartom azonban kiemeleni (s a metafora 

                                                                
költõ. in. Itk. 1994.5-6. 689. 
    470  Kazinczy többször is hivatkozik Wallaszky és Horán yi 
munkáira. pl. Kaz. Lev. IX. 404. Kazinczy Ferenc: B áróczy Sándor 
élete. in. Kazinczy Ferenc: Magyar Pantheon. Életra jzok és 
életrajzi jegyzetek. (kiad. Abafi Lajos) Bp. 63. 
    471vö. Kaz. Lev. VII. 72. XIX. 140-141. Meg kell azonb an 
jegyezni, hogy Horvát István, éppen Pápay literatur atörténeti 
feldolgozásának módszertani hiányosságaira hívaj fe l a 
figyelmet. vö. Kaz. Lev. VII. 168. Maga Horvát, mód szertani 
fejtegetéseinek és rendszerezettségének köszönhetõe n, szintén 
elõkelõ helyet foglalhatna el az irodalomtörténet t örténetérõl 
szóló elbeszélésben, de 1832-es irodalomtörténeti e lõadásainak 
vázlatát csupán hallgatói jegyzeteknek köszönhetõen  ismerjük. 
    472Horvát István: Magyar irodalomtörténete. Bp. 1904. 
    473  Dávidházi Péter: Megtérés irodalomtörténetünk atyj ához. 
in.It. 1989.2. 366. 
    474A történeti korszakolással kapcsolatban használja e zt a 
kifejezést E.H. Carr. In. Mi a történelem? (ford. B érczes Tibor) 
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bármennyire is körültekintõ használatával kapcsolat ban 

megjegyezni), hogy mindez módszertani és tárgyszerû  

következményekkel jár: nagyon is erõteljesen befoly ásolja az 

irodalomtörténeti kutatás jellegét. A feltételezett  kezdet 

ugyanis könnyen elfeledteti a Toldyt megelõzõ és a vele 

párhuzamos irodalomtörténeti és kritikai hagyományt . 

  Az "elsõség" tekintetében a magyar irodalomtörtén et 

történetének elbeszélése sem jelent nagyobb nehézsé get mint 

bármely más tudomány történetéé. Jacob Burckhardt, akit a modern 

mûvészettörténet egyik megalapítójaként (!) tartana k számon, 

kételkedik az ilyen típusú elbeszélésben, mivel "mi ndaz, amirõl 

azt hisszük, hogy az bizonyíthatóan: a kezdet- való jában már 

egészen késõi stádium." 475    

 Thomas Khun természettudományokra vonatkoztatott p éldája - 

az oxigén felfedezésnek datálhatatlanságáról 476  - némi 

módosítással az irodalom vagy a filozófia történeté re is 

alkalmazható. Miközben létezik a "nagy filozófusok"  

párbeszédekénet elgondolható filozófiatörténet és m integy ez 

alkotja a filozófiáról alkotott tudás alapstruktúrá ját, 

alaposabb korszakismeret birtokában ez a történet v alószínûleg 

már sokkal kevésbé fordulatokban gazdag, és egyre 

bizonytalanábbá válik, hogy kit is illet meg egy-eg y probléma 

megfogalmazásáért az elsõség. Ennek lehetséges köve tkezményeit 

vizsgálva  egyetérthetünk Hans Blumenberg némiképp elégikus 

megállapításával, amely szerint érdemes megfigyelni , hogy a 

"történeti buzgalom" révén hogyan diszkvalifikálódt ak a  

filozófiatörténet hõsi origó alakjai: mekkora közép koriasságot 

mutattak ki Bacon-ban, Descatres-ban, a hagyománytó l való 

elfordulásuk gesztusa ellenére is. 477   

 A magyar irodalom történetére alkalmazva az analóg iát: az 

"irodalomtörténetírásunk atyjának" természtesen sok kal inkább 

                                                                
Osiris, Bp. 1995. 57. 
    475Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések. (fo rd. 
Juhász Anikó) in. Ész-Élet-Egzisztencia. IV. 1994. 24. 
    476  Khun, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete.  
 (ford. Bíró Dániel) Bp. Osiris. 2000. 66. 
    477Hans Blumenberg: A korszak fogalom korszakai. ford.  Török 
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nevezhetõ Toldy, mint például Kazinczy. Az irodalom történetírás 

szempontjából Toldyt diskurzusalapítónak tekintehet jük mûfaji és 

módszertani értelemben egyaránt. Nem véletlen, hogy  Toldy 

gyakran tudatosítja  saját "elsõségét" és Gyulai már csak 

megerõsíti ebben a pozícióban. Ha elfogadjuk Blumen berg korszak-

fogalmát 478 , akkor az önmegértés  egyike az újonnan kezdõdõ 

történeti fázis konstitutív elemeinek.  

  Toldy saját történetírói pozícióját a szaktudomán yos 

történetírásban jelöli meg s ezt a a nézõpontot a K azinczy-

monográfia egyik jegyzetében egy ellenpélda segítsé gével 

világítja meg. Szirmay Antalnak a Martinovits-mozga lomról írott 

munkája jelenti ezt a viszonyítási pontot, amely 

"történetrajznak ugyan be nem vehetõ, oly mesékkel toldván meg a 

bírói itéleteket, melyek a megrémített nép szájában  meg nem 

lepnek ugyan, de - nem mondom loyális, hanem csak m érsékelt 

ítélõképességû író - tollára méltatlanok." 479  A mendemondákat 

komoly arccal leíró Szirmay "pamphleti phraseologiá ja" nem felel 

meg a "komoly, nyúgodt és szabatos" 480  történetírói 

elõadásmódnak és egyben hatással van az elbeszélésb en 

megjeleníthetõ események fajtáira nézvést is, amely   - White 

terminológiáját alkalmazva - a történeti gondolkodá s körébe utal 

minden olyan eseményt, amely a "mindenkori józan és z számára 

érthetõ." 481  

 A tények tiszteltén alapuló módszertani credo egyi k 

összefoglalása így hangzik A magyar nemzeti irodalom története  

bevezetõjében:" ...a tényekrõl pedig egyenként és ö szvesen 

jótállhatok, mert semmit nem állítok, mirõl meg nem  gyõzõdtem, s 

mert ami létezik és hozzáférhetõ, azt mind láttam é s 

                                                                
Ervin. Helikon, 2000. 3. 308. 
    478Blumenberg, i.m., 308. 
 
    479Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Pest, Magyar  
Tudományos Akadémia kiadása, 1859. XXIII. 
    480  uo.151. 
    481  Hayden White: A történelmi értelmezés politikája: a 
szaktudománnyá válás és a fenséges kiszorítása. (fo rd. John Éva) 
in.uõ.: A történelem terhe. Bp. Osiris - Gond, 1997 . 221. 
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ismerem." 482  Toldy irodalomtörténetének forrásai csak részben 

jelentenek írásos dokumentumokat: él a történeti forráskutatás  

lehetõségével, a szinkron jelenségek leírásakor vis zont a  

kortárs  és gyakran a barát többlettudásával rendelkezik. S õt, a 

korábbi korszakokra vonatkozóan is felhasználja az "oral 

history" információit: "Ha tehát a figyelmes olvasó  régibb 

embereinkrõl kik születésökkel a XVIII. századnak m ajdnem elejét 

érintik, s régibb korokról, itt és másutt egy-egy v onást kútfõ 

idézése nélkül talál, -írja a Magyar költõk élete  

bevezetésében 483- tudja hogy oly iratlan kútfõ használtatott, 

melyet emlékezetem õrzött meg: egy nemét az irodalomtörténeti 

hagyománynak ."  

 Toldy olyan típusú történetírást mûvel, amelyre bi zonyos 

értelemben alkalmazható a hegeli terminológia. Ered eti és 

közvetlen történetírásként definiálhatjuk, s ezzel kapcsolatban 

történeti kritika nem létezik. Az eredeti történetí ró igazsága a 

kortárs igazsága, ahogy Kelemen János fogalmaz: biz onyos 

források esetében a faktuális igazsággal felér az i lletõ forrás 

szimptomatikus értéke 484 . Toldy esetében azonban nem csak errõl 

van szó. "Irodalomtörténetírásunk atyjának" megrend íthetetlen 

pozícióját az a módszertani elõfeltevés szavatolja,  hogy a Toldy 

játékszabályait elfogadó "késõ unokának" filológiai bizonyítékot  

kell keresnie ott is, ahol esetleg erre már nincs l ehetõsége, 

feltéve hogy módosítani kívánja a nagy elõd elbeszé lést. Egy 

ilyen típusú vizsgálódás jól teszi, ha elfogadja, h ogy a 

történeti narratíva legalább annyira kitalált mint talált 485 , 

vagy akár Jürgen Schlaeger szavaival 486  is vígasztalhatja magát, 

aki szerint az életrajz mindig értelmezésfüggõ, "mö götte" csupán 

részletek és tények összefüggéstelen masszája áll, afféle 

                     
    482  Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története.  Bp. 
Szépirodalmi, 1987. 14. 
    483Toldy Ferenc: Magyar költõk élete. I. Pest, 1870. I X. 
    484Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti 
megismerés idealista elméletei. Bp. Atlanatisz, 200 0. 72. 
    485  errõl bõvebben: Hayden White: A történelmi szöveg mint 
irodalmi alkotás. (ford. Heil Tamás) in: A történel em terhe. Bp. 
Osiris-Gond 1997. 68-103. 
    486Jürgen Schlaeger: Cult as Culture. in. The Art of 
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biografikus õs-iszap, de ahhoz, hogy képet kapjon a rról, hogy 

Toldy hogyan  hozza létre a "krónikából" a narratívát, ismernie 

kell(ene) a "tényeket", magát a "krónikát".  

 A Toldy-Kazinczy kapcsolat interpretációját tekint ve ez több 

szempontból is problematikus. Toldy kiváló ismerõje  Kazinczy 

írásainak, nem túlzás azt állítani, hogy a legkivál óbb. Elegendõ 

itt arra utalni, hogy  számos Kazinczy-írás ma már kizárólag 

Toldy másolatában ismert. A átfogó szövegismeret és  a történeti 

tudás azt eredményezi, hogy a  Kazinczy Ferenc és k ora címû 

(1859-60) befejezetlen monográfiájában a szerzõ mag át Kazinczyt 

is kijavítja, ha netalán ellentmondásokba keveredik . A kettõjük 

viszonyát - egy irodalmi Oidipusz-komplexus drámája ként - 

vizsgáló Dávidházi Péter így jellemzi az irodalomtö rténetírás 

egyik paradoxonát: "Toldy szellemi apjának szerepét ... 

olyasvalaki játssza, akinek irodalomtörténeti helyé t és alakját 

mi már fõleg Toldytól (irodalomtörténész utódain át ) ránk 

hagyományozott kánonból ismerjük, mitha egy kicsit az õ 

teremtménye volna Kazinczy Ferenc." 487   A "teremtmény" azonban 

elõször saját magát "teremtette meg" - részben éppe n Toldy 

biztatására, de igazolhatóan egy ennél jóval korább an 

megfogalmazódó igény szerint 488  - önéletrajzi írásaiban. A 

visszaemlékezés Kazinczy-féle példájára nézve is ér vényesnek 

tartom azt a memoár-irodalommal kapcsolatos megálla pítást 489 , 

mely szerint az emlékezet nem megismétlõ hanem kons truáló 

jellegû, illetve a személyes életút kései beszámoló i az egyéni 

identitás megalkotását szolgálják. Toldy Ferenc fél bemaradt 

Kazinczy-monográfiája így Kazinczy maga alkotta öna rcképét 

                                                                
Literary Biography. (ed. John Batchelor) Oxford, 19 95. 58. 
    487  Dávidházi Péter:"Iszonyodám enmagam elõtt" in. Hol mi, 
1995. 4-5. 351. 
    488  Németh Zoltán hívja fel rá a figyelemet, hogy az 
önéletírás terve elõször magában Kazinczyban fogalm azódott meg 
1808-ban. Vö. Németh Zoltán: A Pályám emlékezete 
szöveghagyományáról és az önéletírás tervének erede térõl. 
in.Itk. 2000. 5-6. 617-618. 
    489Gyáni Gábor: Történetírás: a nemzeti emlékezet tudo mánya? 
valamint: Emlékezés és oral history. in. uõ: Emléke zés, 
emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp. Napvilág  kiadó, 2000. 
123. 129-133. 
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(képeit) formálja tovább. A továbbiakban e kétféle elbeszélés  

és irodalmi image-teremtés összehasonlításával, elõ feltevéseinek 

és funkciójának vizsgálatával foglalkozom. Amikor a zonban mást 

találok majd Toldynál mint Kazinczy életrajzaiban, akkor 

korlátozottak a lehetõségeim annak eldöntésében, ho gy íróját 

esetleg a narratív lendület sodorja a fikció irányá ba, avagy az 

eredeti történetíró osztja meg velünk tudását. 

 

1.2. Kazinczy szövegváltozatai és Toldy elbeszélése  

 A Kazinczy-monográfia forrásait elsõsorban a Pályá m 

emlékezetének különbözõ szövegváltozatai, az önélet írások és 

Kazinczy levelei alkotják. Elfogadva Orbán László j avaslatát 490  

 az önéletírások kifejezést én is Toldy Ferenc, Aba fi Lajos és 

Váczy János értelmezését követve használom. Ennek n yomán az 

Önéletírások közé sorolom a Kazinczy Ferenc élete egyedül 

maradékainak számokra  (Toldy jegyzeteiben: ÖÉ I. 491), Az én 

Életem. Barátaimnak, Literarturánk barátjainak s le gközelebb 

gyermekeimnek  (Toldy jegyezeti szerint: ÖÉ. III. 492) és a Toldy 

jegyzetei szerint még cím nélküli, ám késõbb Kazinczy Ferenc 

saját kezével írtt Autobiográfiája 1785-ig  címen 493  (Toldy 

                     
    490Orbán László az Önéletírások közé sorolja Az én nap lóm 
1801 jún.-1810. Decemb. címen emlegetett kéziratot is. Ez 
azonban Szilágyi Ferenc szerint nem tartozott a Tol dy által 
ismert szövegek közé.(Toldy ezt egyébként fõként a fogság utáni 
évekre vonatkoztatva tudta volna hasznosítani a mon ográfiában, 
ám ez a fejezet végül nem készült el. T.O.) Orbán L ászló: 
Kazinczy Pályám emlékezte címen ismert önéletírásán ak kéziratai 
és kiadásai. Itk. 2002. 5-6. 629. Szilágyi Ferenc: Az emlékíró 
Kazinczy. in. Kazinczy Ferenc: Az én életem. Bp. Ma gvetõ, 1987. 
10. 
    491MTAKK.K 612. 
    492MTAKK. K 612. 
    493  Szilágyi Ferenc szerint ma nem csak Toldy errõl 
készített 106. oldalas másolata található meg az Ak adémiai 
könyvtárban (MTAK. Tört. 4-r.32), hanem a másolat v alószínû 
forrása is, amely eredetileg valószínûleg cím nélkü li lehetett, 
késõbb azonban valaki ezzel a címmel látta el: Kazi nczy Ferenc 
saját kezével írtt Autobiográfiája 1785-ig.(MTAK.Tö rt.4.65. 
Kaz.Kat.136) Szilágyi szerint nem eredeti kézirat, valószínûleg 
Kazinczy Gábor másolata az eredetirõl. Orbán László  viszont 
amellett érvel, hogy autográf szövegrõl van szó. in . Kazinczy 
Ferenc: Az én életem. Bp. Magvetõ, 1987. 588-589. O rbán László 
im. 635. 
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jegyzetében ÖÉ.II.) ismert kéziratokat. Toldy termé szetesen 

ismerte és használta a Pályám Emlékezeté nek a Tudományos 

Gyûjteményben 1828-ban megjelent szövegváltozatát i s (PE. I. 

néven hivatkozik rá), illetve ennek késõbbi átdolgo zásait, 

amelyek közül a PE. IV.-ként 494  emlegetett (Kazinczy Gábor 

birtokában lévõ) kéziratra hivatkozik.   

  Szilágyi Ferencnek a Kazinczy-önéletrajzok kiadás ához 

készített bevezetõtanulmányának nem csupán az az ér edeme, hogy 

felhívta a figyelmet arra, miszerint a különbözõ 

szövegváltozatok publikálásának hiányát nem csak az  

irodalomtörténeti kegyelet, de az irodalomtörténeti  kényelem 495  

is befolyásolta, hanem abban is nagy szerepe van, h ogy néhány 

példa segítségével bemutatta azt a folyamatot, amel ynek során az 

1812-es, 14-es és 17-es önéletrajzi írások fokozato san 

finomkodóvá és egyre hûvösebbé válnak, majd végül a  Pályám 

emlékezetérõl megjegyzi: "Voltaképp nem is változat ot, hanem egy 

másik mûvet tartunk a kezünkben." 496  A különbség oka nagyrészt 

abban rejlik, hogy Kazinczy elbeszélése igyekszik m egfelelni az 

aktuális társdalmi és mûfaji konvencióknak, az elbe szélés 

egészét - azt, hogy az elbeszélõ milyen képet terem t önmagáról - 

pedig alapvetõen meghatározza az az elgondolás, hog y adott 

esetben milyen típusú ideális olvasóra számít és mi lyen típusú 

nyilvánosságra.    

 Toldynak Kazinczy szövegváltozatairól alkotott elk épzelése 

nagyon hasonló a Szilágyiéhoz. A önéletrajzi írások  közül 

véleménye szerint az ÖÉ. III. az elsõ kettõhöz képe st "sokkal 

gazdagabb tartalmat" 497  mutat. A Pályám emlékezete Tudományos 

Gyûjteményben megjelent változata viszont "...több tekintettel 

van másokra s a korra, mint az író személyére, s ez ért életrajzi 

                     
    494Orbán László vetette össze a Toldy 1855-ös, Kazincz y 
Gábor tulajdonában lévõ kéziratokról szóló listájáv al a Pályám 
emlékezete szövegváltozatait. E szerint amit Toldy negyedik -
legbõvebb kidolgozásként- említ, az a Biográfiám 17 59-1779-ként 
ismert kézirat (MTAK. K.606. Kaz.Kat.33.) Orbán Lás zló im. 638. 
648-650. 
    495Szilágyi im. 11. 
    496Szilágyi. im. 22-24. 
    497Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. i.m. IV. 
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tekintetben kevesbbé termékeny az elébbi háromnál." 498    

  A továbbiakban azt vizsgálom, hogy Toldy miként i s bánik a 

forrásaival, hogyan "cselekményesíti újra" 499  a rendelkezésére 

álló narratívát (mikor kényszerül rá egyéb források  

használatára), mely eseménycsoportok kapnak a Toldy -féle 

narratívában kiemelt státust - s rendelkeznek majd magyarázó 

erõvel - az elbeszélés egésze szempontjából, illetv e hogyan 

változik a két elbeszélõ nézõpontja. 

 Megállapítható, hogy Toldy nem követ egyetlen kiem elt 

szövegváltozatot, s helyenként módosítani igyekszik  Kazinczy 

elbeszéléséinek idõrendjét. A mester azon megjegyzé se, hogy mûve 

"formális ángoly kert a compositiora nézve" (Kaz. L ev. XIV. 

173.) valószínûleg nem csupán a mû "nyesetlenségére " utal, hanem 

az angol kert esetében annyira fontos asszociációs technika 

elbeszélést szervezõ erejére is. Erre példát jelent het a Pályám 

emlékezte egyik jelenete, ahol a lencse elkészítése  asszociálja 

a következõ szakaszt: "Imhol amim van- mondá. A men yecske 

megfõzé a lencsét. Akkor úgy hozá a szokás. Ez a le ncse egy más 

famíliai történetünkre emlékeztet ." -írja Kazinczy 500 . Ez a 

technika ugyanakkor azzal a következménnyel jár, ho gy Kazinczy 

szövegeiben gyakran megbomlik az idõrend, s a jelen séget a 

mester megintcsak az angol kert hasonlatával érzéke lteti: 

"Eggyik szép interessans scenától a másikig viszem az olvasót 

tévesztgetõ utakon, úgy hogy soha ne tudhassa, mi f og 

következni. A Chronológiai rendet mesterség sok hel yt 

kitalálni." (Kaz.lev. XIV. 210.) Toldy viszont az é letút 

elbeszélésekor alapvetõen ragaszkodik a kronologiku s rendhez: 

megszüntetni igyekszik a "tévesztgetõ utakat", s az  egyes 

önéletrajzi szövegek összeillesztésével (pl. Pályám  emlékezete, 

Fogságom naplója) felszámolja a Kazinczy-írások kom pozíciós 

technikáját jellemzõ ellipszis jelenlétét. Toldy ug yanakkor 

                     
    498uo.IV. 
    499Részint Hayden White szempontjait követem. Hayden W hite: 
A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében.(f ord.Braun 
Róbert) in. uõ.: A történelem terhe. Bp. Osiris-Gon d, 1997. 103-
142. 
    500  Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. in. Kazinczy F erenc 
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kialakítja a saját - történeti kontextusra vonatkoz ó - és a 

visszatekintõ nézõpontra reflektáló asszociatív tec hnikáit 501 .    

 Az irodalomtörténész által használt fejezetbeosztá s (az 

egyes könyvek és a hozzájuk kapcsolódó pályaszakasz ok) 

megintcsak nem igazodik egyetlen kiemelt szövegvált ozathoz sem. 

Ugy tûnik, hogy csupán a harmadik könyvnél (a fogsá g 

idõszakánál) esik egybe a Kazinczy és Toldy által a lkalmazott 

külsõ felosztás (Genette) és a narratív egység.   

 Irodalomtörténetírásunk atyja szándékát tekintve a zonosulni 

igyekszik a Kazinczy-szövegek narrátorával. Ez már csak azért 

sem eshet nehezére, mert a gyermekévekre vonatkozó fejezeteket 

Kazinczy elbeszélésében is áthatja az alteritás-érz et. Az ÖÉ. 

I.-ben gyakran egyes szám harmadik személyben beszé l gyermekkori 

énjérõl: "Ferenc úrfi"-nak, vagy "kis Bossányi"-nak  titulálva 

saját magát. 502  Toldy a biográfiában arra is  felhívja  a 

figyelmet, hogy  "Az olvasó észre fogja venni, hogy  leginkább 

Kazinczy saját szavaiból szövöm elbeszéllésemet." 503  Ennek 

megfelelõen gyakori írásában a jelöletlen, szó szer inti idézet. 

Arra is találunk azonban példát, hogy egy jelölt Ka zinczy-idézet 

elõtt, Toldy a "psychológ olvasót" szólítja meg, ak i a "képeiben 

jelenetes elbeszéllésbõl... ki fogja érezni, amit a z elbeszéllõ 

nem mond el világosan, t.i. mi hozta meg e szerelem nek ( a 

                                                                
mûvei. I. s.a.r. Szauder Mária. Bp., Szépirodalmi, 1979. 214. 
    501Erre egyik példa lehet a Martinovits-mozgalom leírá sa: 
"Elbeszéllésem fonala egy eseményhez ért, mely - ko rában sok 
képtelen mendemonda által eltorzítva... mind e napi g homályos 
körvonalokban áll a história elõtt."; a másik Kazin czy Hamlet- 
fordításának értékelése: "Kazinczy Hamletjét mai na p, midõn 
Shakespearrel már oly szorosan megismerkedtünk, mid õn nem egy 
darabját meglehetõsen, többeket jelesen fordítva bí runk, s nem 
csak nyelvünk és technikánk a drámai jámbust oly jó l bírja meg -
akkor az utóbbi még fel sem volt találva - hanem ah hoz a 
közönség is bizonyos pontig hozzá nevelkedett: ma e  prózai 
Hamlet erõtlennek, nem mindig elég drámailag nyelve zettnek fog 
tetszeni." 127. Toldy i.m., 151., 127. 
    502Kazinczy ÖÉ.I."Ferencz Urfi annyit láta ezt az Oper atiot, 
hogy maga írni még nem tudván,... gyakorta dictált. " MTAKK. 612. 
9. ugyanez "A kis Bossányi annyit látta ezt az oper atiót..." 
Szilágyi, i.m., 42. 
 
    503uo. 171. 
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Rozgonyi Erzsi iránti érzelmekrõl van szó T.O.) a v égét." 504   

Majd ezt követi az életrajzban a szó szerinti idéze t az ÖÉ. 

III.- ból, azonban a tipográfiai technikának köszön hetõen egy 

mondat kiemelt státust kap: " úgy néze mint barátját, mint 

testvérét, józanon maradt elszédíthetõ szédelgéseim  mellett. "  A 

Kazinczy-kéziratban semmilyen jelölés nem utal arra , hogy 

szerzõje kiemelt szerepet szán ennek a helynek. Tol dy  egyszerre 

ragaszkodik a hûséges szövegközléshez, ugyanakkor a  medialitás 

kiaknázása lehetõséget biztosít arra, hogy az elbes zélés egyes 

szegmenseit magyarázó erõvel ruházza fel az elbeszé lés egésze 

szempontjából. 

  A továbbiakban amikor az "újra cselekményesítés" módszerére 

vagyok kíváncsi, akkor ezt igyekszem egy  tematikai  szempontbó 

összefüggõ példatáron bemutatni. 

 

1.3. Kontextusok  

 A Pályám emlékezetében Kazinczy irodalmi mûvekkel,  

szerzõkkel, és történelmi személyiségekkel  való találkozásokként 

reprezentálja saját életútját. Egyetlen önéletrajzi  szövege sem 

tekinti feladatának hogy (Toldy kifejzésével élve) "szíve 

ügyeit" összefüggõ történetté szervezze. Pedig Kazi nczy 

önéletrajzi írásainak általa is hivatkozott - többn yire 

elutasított - de mégis lehetséges elõképei 505  megteremthették 

volna ennek a lehetõségét. Rousseau önvallomása rés zletesen 

beszámol szerelmei, kapcsolatai történetérõl: az "e lsõ 

zsengéjében megízlelt" 506  gyermekkori szerelmektõl egészen az 

utolsókig, de Goethe autobiográfiája 507  sem mentes "szíve 

                     
    504Toldy: Kazinczy és kora. i.m., 34. 
    505  A Kazinczy által bizonyosan ismert kortárs vagy kv ázi-
kortárs biográfiák a levelezésbõl rekonstruálhatóan  a 
következõk: Benjamin Franklin Számadása életérõl, M armontel 
visszaemlékezései (Kaz. Lev. XIV. 173) Goethe: Költ észet és 
valóság (Kaz.Lev. XIV. 173. Kaz Lev. XIII. 254.) il letve 
Rousseau: Vallomások (Kaz. Lev.?? 1827). 
    506  Jean-Jacques Rousseau: Vallomások. I. (Ford. Bened ek 
István és Benedek Marcell) Bp. Magyar Könyvklub, 20 01. 81. 
    507Goethe önéletrajzából Kazinczy az elsõ három könyve t 
ismerhette, ezek jelentek meg 1811-1814-ig folyamat osan a Cotta 
kiadónál. Kazinczy 1815-ben rendeli és kapja meg.(K az. Lev.XIII. 
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történetétõl". Kazinczy önéletrajzai - egyik megjeg yzése 

szerint 508  - inkább követik a korrajzot elõtérbe helyezõ 

matthisoni-utat, mint a saját "lelke történetének" 509  megírásán 

fáradozó Rousseau-ét, vagy az egyén és a század vis zonyáról 510  

elmélkedõ Goethe-ét. Ennek köszönhetõ, hogy a Pályá m 

emlékezetébõl és az Önéletrajzokból nem sokat tudun k meg 

Kazinczy 1789-es bécsi útjáról 511  és a bécsi kirándulásokról is 

általában annyit, hogy Kazinczy képzõmûvészeti ízlé sét 

pallérozták. Ezzel szemben Toldy, Kazinczy László l eveleibõl 

(bár "sûrû fátyolon át") tudni véli, hogy Kazinczy házasodási 

szándékkal járt a császárvárosban. Ha egy pillantás t vetünk a  

Toldy-féle biográfia fejezetbeosztására és összefog lalására, 

akkor azt látjuk, hogy Kazinczy szerelmi élete nem csak 

visszatérõ elemként szerepel benne, de a kézsmárki évektõl 

kezdve kronológiai szempontból lefedi a teljes elbe szélést. 

Könyvenként és fejezetenként 512  a következõ nõalakokkal 

találkozhatunk: 

I.könyv  

                                                                
254.) A negyedik könyv ezeknél késõbbi; Goethe nem sokkal halála 
elõtt készült el vele.  
    508"Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam -meg. 
... Szüleimen, életem elsõ esztendein, oskolai és p atvarista 
koromon kezdem, s elbeszéllem mint fejlõdtek ki teh etségeim, 
mint lettem íróvá, mint jöttem szövetkezésbe Rádayv al, Orczyval 
Báróczyval stb. s ezeknek képeiket festem, elbeszél llem hol 
voltam velek, mik felõl beszélgettünk... s 'Levelei m hasonlítani 
fognak Matthisonnak leveleihez." Kazinczy levele Ki s Jánoshoz. 
Kaz. Lev. XI.44. 
    509  Jean-Jacques Rousseau: Vallomások. II. (ford. Bene dek 
István és Benedek Marcell) Bp. Magyar Könyvklub, 20 01. 10.  
Kazinczy és Toldy vitájának visszatérõ eleme, hogy Kazinczy 
határozottan visszautasítja a rousseaui vallomásoss ág igényét:" 
Az olvasó, ha szíve van nem veszi rossz neven, hogy  oly 
gyónásokat nem teszek magam felõl, mint Rousseau, h ogy péld. 
madame de Warens körül mit csinála, sem azt nem, ha  magamat 
némely szép scénáiban életemnek ragyogtatom." (Kazi nczy 
Toldynak. 1827. ?) 
    510Goethe: Életembõl. Költészet és valóság. (ford.Szõl lõsy 
Klára) Bp. Európa, 1982. 9. 429. 
    511  Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. i.m., 318. 
    512A következõ rövid vázlatban Toldy fejezetbeosztását  és a 
tartalomjegyzékben olvasható összefoglalását haszná lom. Toldy, 
i.m., 1-2. 
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II.fejezet: "elsõ gyengéd gerjedezés"  (forrás: ÖÉ. I. 513) 

V.fejezet: Buday Johanka 1777-1779. (forrás: ÖÉ.II. ) 

VI.fejezet:Rozgonyi Erzsi 1779-1780. (forrás: ÖÉ.II I.) 

VII. fejezet: Költõi és szerelmes élet. Ninon. 1781 -82. (forrás: 

ÖÉ.II.) 

X. Kácsándy Zsuzsanna 1783-1785 (forrás: Kazinczy L ászló 

levelei. Kazinczy Ferenc: Az erdõ, a PE.I. PE.IV. " angyali 

szépségû lány" azonosításával.) 

II. Könyv 

IV. Cenci- Radvánszky Polyxén -Jenny- Mimi- Örök sz erelem: 

Radvánszky Teréz 1786-94. (források: Cenci: Kazincz y László 

levele, Kazinczy Ferenc: A Tavaszhoz;  Radvánszky T eréz: 

Kazinczy levelezése; Jenny: Kazinczy és Krajnikné l evelezése, 

Kazinczy László levele, Kazinczy Ferenc: új lánc; M imi: Kazinczy 

László levele, Kazinczy Ferenc: Minnyhez, Minnyhez a tavasz elsõ 

zsengéjével. 

III. Könyv 

IV. Titkos szenvedelem: Hirgeist Nini. A támaszát v esztett 

szegfõ. (forrás: PE.IV.) 

 Amikor Toldy a gyermek Kazinczy életében vizsgálja  a 

szerelmi szálat, akkor még csupán apró mozzanatok u talnak rá, 

hogy hõséhez képest nagyobb jelentõséget tulajdonít  ennek a 

momentumnak. A kézsmárki évek Toldy számára azért f ontosak, mert 

Kazinczy "már most és itt , hol egykor a szerencsés szerelem 

felhõtlen boldogságát fogta élni, érzé gyermeki keb le az elsõ 

gyengéd gerjedezést", s így a leendõ költõ szívében  "egy húr se 

maradjon érintetlen" 514 . Kazinczy Toldy által idézett 

elbeszélésében, mindez nem "elsõ gyengéd gerjedezés ként" 

nevesítõdik, csupán annyit jegyez meg: "Itt kezdett em ismerni az 

élet örömeit" 515 , s az ezt követõ történet kontextusa (a veres 

nadrág iránti vágy) is tágabb annál, semhogy egy sz erelemi 

történet elsõ állomása legyen. Toldynál viszont az "elsõ  gyengéd 

                     
    513  A továbbiakban zárójelben adom meg Toldynak az egy es 
nõalakokra vonatkozó hivatkozásait. Ebben az esetbe n a Toldy 
által használt domináns szövegváltozatokat vettem f igyelembe. 
    514Toldy, i.m., 12.  
    515Toldy hivatkozása itt az ÖÉ. I.-re vonatkozik. 
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gerjedezést" a bildungsroman logikája szerint a " tárgyat nyert 

elsõ hajlam " 516  követi, méghozzá Buday Johanka szemlyében. 

Kazinczy az ÖÉ. II. -ben ír Buday Joankáról (sic!) (s Toldy 

jegyzete is ezt adja meg hivatkozásként), azonban a  Mester 

megintcsak nem jelöli ki az érzelem helyét a saját szerelmi 

életének narratívájában: elmarad a Toldy által megf ogalmazott 

"tárgyat nyert elsõ hajlam"- kifejezés is. 

   Toldy elbeszélésében az eperjesi évekre tehetõ é s Steinmetz 

Nínon alakjához köthetõ Kazinczy szerelmi életében " az elsõ 

komoly viszony " kialakulása. A széphalmi mester Pályám 

emlékezetében (PE.I.) az eperejesi évekkel kapcsola tosan azonban 

inkább a Siegwart és a Messiás olvasását tartja fon tosnak 

megemlíteni: "Egy tiszteletre méltó leány megismert ete az akkori 

idõk legkedveltebb románjával, Siegwarttal. Az soka t emlegeti 

Klopstockot és az õ Messiását. Sorba jártam a város t mindennél, 

akinek könyve volt, s minden azt hitte, hogy teológ us munkát 

kérek." 517  Kazinczy számára tehát maga az olvasmány  fontos, 

illetve a könyvárusok tájékozatlansága: a tisztelet re méltó 

leány pontos kilétét homály fedi, s késõbb is csupá n Náni-ként 

nevesítõdik a Toldy által használt mindkét változat ban: a PE.I-

ben és a PE. IV-ben is. Azonban a PE.IV. szövegvált ozatában más 

minõségében is megjelenik ez a kapcsolat: " a' néme tben 

nyelvmesterem a szerelem leve. Annál nincsen jobb n yelvmester. 

...egy tiszteletre méltó leány megismertete az akko ri idõk 

legkedveltebb románjával a Siegwarttal. Együtt olva sám azt nála, 

a' kertekben, s a' Calvária bokrai közt..." 518  Steinmetz Nínon 

csupán egy ezekhez képest korábbi változatban szere pel teljes 

nevén (ÖÉ. II.), vagyis azt látjuk, hogy Kazinczy a  késõbbi 

átdolgozások során, egyre inkább elfedni  igyekszik szerelmi 

életének dokumentumait. Ebben a korábbi életrajz-vá ltozatban a 

Mester így idézi fel a nõalakot: "Steinmetz Náni, e gy özvegy 

katonai orvosné leánya s egy kapitány testvére, köz önséges 

tiszteletben álla ifjak és öregek férfiak és asszon yok elõtt. 

                     
    516  Toldy, i.m., 30. 
    517  ÖÉ.I. illetve Kazinczy Ferenc: Pályám emlékzete. i .m., 
256. 
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Gráciai növése s lelkes, de nem nagy szépségû arca,  szép 

kulturája, igen nemes gondolkozása s feddhetetlen e rkölcsei õtet 

elõttem annak nézeték, akit haszonnal szerethetek." 519  Toldy 

interpretációjában ez a "tiszteletre méltó leány" ö lt testet, s 

megfogalmazása ismét szinte szó szerinti idézet: "N ínont, 

Steinmetz özvegy katonaorvos leányát grátiai termet , lelkes arc, 

ritka miveltség, nemes gondolkozás s feddhetetlen s zép erkölcsei 

köz szeretet, sõt tisztelet tárgyává tevék ífjú s ö reg, férfiak 

és nõk elõtt. Kazinczy õt a legtisztább szerelem he vével 

szerette, s a bájos leány a nem termetes, de kora m inden 

szépségével: magas, nyílt homlokkal, lobogó fekete üstökkel, 

lángoló szemekkel, életteli vonásokkal bíró, vídám és érzékeny, 

dévaj és jóságos kedélyû, s délcegsége dacára nemes  viseltû ífjú 

érzéseit azon tartalékkal-elegy melegséggel viszono zta, mely 

korlátoz és vonz egyszersmind... össze-összveülének , együtt 

olvasák Siegwartot, az érzelgõs kor legkedveletebb regényét, s a 

szerelmes ífjú annak fordításához látott. De Nínon ismeri vala 

Klopstock Messziását, s a magasztalásai mind az õ f ennkölt 

érzékét tanusíták, mind az ífjú figyelmét felgerjes zték." 520   

Nínon a Toldy-féle életrajzban így igen kiváló tula jdonságainak 

köszönhetõen méltó Kazinczy figyelmére, sõt az ifjú  ízlésének 

kialakításában is szerepe van. Õ a címzettje Kazinc zy elsõ, 

német nyelvû költõi próbálkozásának. A Pályám emlék ezetében 

(megnézni TUD GY. Pe.IV.) errõl csak Kazinczy rövid , enigmatikus 

utalásából értesülhetünk: "Eperjesen s már négy esz tendõ elõtt, 

midõn a német prozódia törvényeit nem ismerém, nem találván akit 

keresek, ezt hagytam vala asztalán." 521  Toldy errõl beszámoló 

fejezete lényeges eltérést mutat: "Egy délután hozz á megy. Nincs 

otthon, hiába várja, mennie kell. Elúnván anyja mul attatását, a 

leány szobájába megy, ezt írja, s a papirost dolgoz ó-asztalkája 

                                                                
    518PE.IV. (MTAK. 606) 15- 16. szakasz. 
    519Szilágyi közlése megegyezik az ÖÉ II. változatával 
Szilágyi, i.m. 113. 
    520  Toldy, i.m., 37-38.  
    521  A PE.IV. szövegváltozata szerint:"Eperjesen már né gy 
esztendõ elõtt, midõn még Ráday meg nem ismertete a nnak 
prosodiájával, annak asztalán a'kit keresék de nem találék, egy 
német verset hagytam: Ninon sieht dieses Blatt..." MTAK. K. 606. 
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fiókjába teszi: Ninon  sieht dieses Blatt, und lachelt froh es 

an..." Ily szellemi és szívbeli élvezetek boldogítá k ekkor s itt 

a huszonnégy éves ífjút..." 522  (kiemelés tõlem T.O.)  Kazinczy 

változata az ÖÉ. II. ben a következõképpen szól: "E gy délután 

Náni nem vala honn. Hiába vártam, s mennem kelle. E lunván anyja 

mulattatását, bémentem Náni szobájába, s ezt írtam:  

" Sie  siehet dieses Blatt, und lachelt es froh an..." 

A papirost dolgozóasztalának fiókjába tevém, s  késõ este 

eljöttem . De hogy van az kérdem magamtól, hogy ezek az én 

legelsõ német verseim mind jambusokból állanak, és ha a német 

verset nem skandáljuk, az  nem is vers: a magyar pe dig skanzió 

nélkül is vers, s magyarul nem lehet oly könnyen sk andálni a 

rímes sort, mint németül..." 523  (kiemelés tõlem T.O.) Toldynál a 

verstani fejtegetés egy késõbbi fejezetben bukkan f el, 

elszakadva Kazinczy  megjegyzésének közvetlen konte xtusától: 

"Tõle hallá (Rádaytól T.O.) Kazinczy elõször, hogy a rímes 

dalnak a mérték által kell jóhangzást, zenei lebegé st adni... 

Visszaemlékezék, hogy már Eperjesen, német versei s zinte 

magoktól jámbusi lépdelést vettek... 524   

  Nínon történetére vonatkoztatva Toldy és Kazinczy  

változatának alapvetõ különbségét összefoglalva a k övetkezõkben 

látom: 1. Toldy kihagy egy apró megjegyzést Kazincz yhoz képest, 

amely a lány "nem nagy szépségû arcára vonatkozik" viszont 

elbeszélésébe beleszövi a fiatal Kazinczy - az önél etrajzokból 

hiányzó - leírását. A Náni portréjánál alkalmazott szépítõ 

gesztus, Toldy változatában a szakítás feltételezet t okánál is 

megjelenik. Kazinczy ezzel kapcsolatosan így fogalm az: "Náni azt 

óhajtá, azt reménylé, hogy õtet elveszem. Én Pestre  menék, 

sokára elfelejtém a kedvest, mert új szerelmeim elt olák a 

régibbet, a távollakót..." 525  Toldy viszont megvédi hõseit, azt 

feltételezve, hogy Nínon várakozása nem volt alapta lan, Kazinczy 

pedig családi nyomás hatására nem tudott megfelelni  ennek: "Mert 

az elválás órája ütött, s bár hinnünk kell, hogy az on remény, 

                     
    522Toldy, i.m. 39. 
    523  ÖÉ. II. illetve Szilágyi, i.m., 114. 
    524Toldy, i.m., 43-44. 



 

 

 

 213 

melyet a szép lelkû leány egy jövendõ örök frígy ir ánt nevele, 

Kazinczy által táplálva volt: mégis az övéinek elle nkezése, kik 

a nagyra menendõ ífjúnak gazdag és nemes nõt, s ezz el új és 

elõnyös családi összeköttetéseket terveztek, a távo llét.... el 

hagyák hamvadni e lángot." 526  2. A Ninon-vershez kapcsolódó 

történet esetében Toldy a ÖÉ.II. szövegváltozatát k öveti, 

azonban a maga vers a monográfiában a Pályám emléke zetében 

olvasható (PE.IV) Ninon sieht...kezdetetû szövegvál tozatával 

azonosítható, amely a mû személyes jellegét hangsúl yozza a Sie 

siehet...kezdetû változathoz képest. Vagyis azt lát juk, hogy 

Toldy mindkét esetben a személyes, biográfiai megfe leltetéseket 

tartalmazó lehetõségeket preferálva hozza létre a s aját 

narratíváját. A Nínon-versre vonatkozó elbeszélés T oldy 

szövegében inkább tûnik rögtönzésnek: Kazinczy vált ozatában a 

munka valamikor a délutáni és a késõ esti idõpont k özött 

született, Toldy elbeszélése viszont a késõ esti tá vozás 

kihagyásával szûkebbre szabja az alkotás feltételez hetõ idejét. 

S ha mindez nem is eléggé meggyõzõ, több érv is szó l amellett, 

hogy a Toldy-biográfia esetében tendenciózusnak tûn ik a Kazinczy 

által "fáradtságosnak" 527  nevezett költõi munka ignorálása. 

Toldy változatából kimarad az ÖÉ. III-ból ismert, K azinczy korai 

írói próbálkozásakor említett nehézkesség, amelyrõl  így vall a 

széphalmi mester: "mihelyt kívántak tõlem valamit, az a vágyás, 

hogy igen jó legyen, amit adok, olyannyira megzavar t, hogy 

kénytelen valék munkámat ízre tépni." 528  De ugyancsak kimarad a 

PE.I.-ben (?) és a PE.IV-ben olvasható híres jelene t, amikor 

Pálffy Károly fõispáni beiktatásának tiszteletére í r verset a 

két Kazinczy-fiú, s míg Dénes minden "fáradtság nél kül" oldja 

meg a feladatot, addig Kazinczy "minden igyekezete ellenére sem 

                                                                
    525ÖÉ.II. illetve Szilágyi, i.m. 113. 
    526Toldy, i.m. 39. 
    527  Toldy elbeszélésébõl a következõ (ÖÉ.II-bõl szárma zó) 
passzus is kimarad: "Még akkor semmi szövetkezésben  nem valék 
Rádayval, és hogy õ skandálja a rímes magyar soroka t, nem 
tudtam; magamtól s az itt elmondott német soraim ál tal jutottam 
e gondolatra. Elkezdém a próbát, de az egészen kifá raszta. Még 
most sem ismerek nehezebb nemû dolgozást." Szilágyi , i.m. 114. 
    528Szilágyi, i.m., 66.  
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tudja figyelembe hozni magát" 529  3. Kazinczy a Nínon- verset 

minden esetben (a PE. I.-ben és a PE IV.-ben is!) k ortárs 

verstani kontextus ban interpretálja. Toldynál azonban ehelyett 

az életrajzi kontextus  megerõsítése érzékelhetõ.  

   

1.4. Élmény és költészet  

 Nínont követõen a Kácsándy Zsuzsannához fûzõdõ gye ngéd 

érzelmi szál felemlegetésével kezdõdik az a folyama t, amikor a 

nõalakok tekintetében Toldy már nem, vagy alig talá l használható 

információt az önéletrajzokban. Forrásai jelentõs r észét ettõl 

kezdve Kazinczy levelezése jelenti, valamint Kazinc zy költõi 

mûvei. Kácsándy Zsuzsannával kapcsolatosan ilyen ir odalmi forrás 

Az Erdõ  címû, keletkezési idejét tekintve 1810-re datált 

epigramma. Ahhoz azonban, hogy Toldy ezt a mûvet eg y korábbi 

élménnyel hozza összefüggésbe, már minden bizonnyal  Kazinczy 

Dessewffy Józsefhez írott levele 530  lehetett segítségére: "1786-

ban Kácsándy Susitól Gálszécsbõl Kassára menvén, a Dargón a szép 

erdõ poétai elragadtatásra szenderített. Ezt a dalt  is 

elégettem, s most eszembe jut az elégetett dal. A g örög 

Anthológia Epigrammjainak ízlése szerint kezdtem új racsinálni, s 

az énekbõl egy oly epigramma lett, mellyel felette meg vagyok 

elégedve." 531  Toldy mindezt azzal egészíti ki, hogy az 1786-ban 

született és elveszett 5-6 versszakú dal  és az 1810-es görög 

mintájú epigramma  "azon érzést fedezi fel elõttünk, melyet 

Kazinczy akkori látogatásából hozott magával" 532 . A széphalmi 

mestertõl származó levél viszont nem hangsúlyozza a z élmény és a 

késõbb elkészült változat közötti szoros összefüggé st 533 .  

                     
    529PE.IV 242-243. PE.I.. ,illetve Kazinczy Ferenc: Pál yám 
emlékezete, i.m., 242-243. 
    530Toldy itt nem említi meg a forrását, de a levél és Toldy 
szövegének egyezése ezt a lehetõséget valószínûsíti . Toldy 
változata a következõképpen hangzik: "Egy ízben (17 86.volt) 
Süsie szüléi jószágából térvén vissza Kassára Kazin czy, útja egy 
rengeteg erdõn vitte keresztül, a Dargón. Hangulata  egy öt vagy 
hat versszakú dalba fakadt, melyet többé nem bírunk ." Toldy, 
i.m. 57. 
    531  Kaz. Lev. VII. 238. 
    532  Toldy, i.m., 57. 
    533Kazinczy egy Berzsenyihez szóló levelében is említi  a 
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 Toldy ettõl kezdve folyamatosan szerepeltet Kazinc zy-

verseket a biográfiában, méghozzá úgy, hogy nem azo k megírásának 

kronológiai rendjét (még kevésbé annak stációit) kö veti, hanem a 

feltételezett ihlet kronológiáját. A Kazinczy önéle trajzi 

írásaiban szereplõ lírai darabok egyetlen eset kivé telével 534  

szerzõjük költõi fejlõdésének útját és a kortárs ir odalmi 

kontextust hivatottak ábrázolni 535 ; Toldynál viszont egyszerre 

figyelhetõ meg a "szerelmi szál" rekonstruálása ill etve 

konstruálása a levelekbõl és az ennek megfeleltethe tõ alkotások 

kiválasztása az életmûbõl. A kassai "Érzelmek iskol ája" 536  Toldy 

                                                                
vers keletkezésének körülményeit. Kazinczy itt éppe n az akkori 
és a késõbbi szöveg különbség ét hangsúlyozza:"...most bánom, 
hogy elégtek. Emlékezetem nem eléggé hív eszembe ju ttatni õket. 
Ezek között vala eggy dalom, melyet 1786-ban a' Dar gó bérczén, 
Zemplény és Abaúj köztt, írtam kocsiban, az özvegy Gróf 
Gyulaynétól ki akkor imádott lyánykám volt, térvén Kassa felé 
Imhol az az Epigrammám, mellyet az éjjel belõle kés zítettem. Jól 
esett, hogy elégett a' dal. Ha meg volt volna, nem lett volna 
belõle Anthologiai görög ízlésû Epigramma." Kaz. Le v. VII. 191. 
    534Egyetlen kivételrõl tudunk, ez pedig a A Margit-szigetén. 
1800. Július' 30D.  címen ismert Kazinczy-vers, amely a PE.IV-ben 
önéletrajzi kontextusban olvasható. (Kazinczy Feren c: Pályám 
emlékezete, i.m. 376.) Kazinczy leveleiben Az õ képe  címû 
szonettel emlegeti együtt, annak példájaként, hogy "azokat 
magyarázat nélkül, magából nem lehet megérteni". A 
szövegösszefüggésbõl világos, hogy a mester számára  a biográfiai 
magyarázat szükségessége számít kivételes esetnek. (vö. Kaz.lev. 
IX. 139.; IX. 4-5.) 
    535Egyetlen példát emelnék ki ennek érzékeltetésére: 
Kazinczynak A tavaszhoz  címû dalának megjelenését és 
kommentárját a P.E. I.-ben(1) illetve a Toldy-monog ráfiában(2).  
(1) "Trocheuszi és jambuszi sorok összetévesztve, s  felcserélve 
a 'hosszú tag röviddel 's a'rövid hosszúval, rossz és rút 
formájú szók, és minden! Ily hibákat ki ejt ma?" (i n. Tudományos 
Gyûjtemény, 1828. XI. 52.) 
(2) "A következett évben egy elõttünk ismeretlen le ány bírta 
szerelmét, mely László öccsével folytatott levelezé sében a Cenci 
nevet visel. Óhajtva várja a tavaszt, mely a kedves ét is 
kicsalja, azt kéri hevítse õt szerelemre iránta:  
 
A szép Kikelet 
Ûzi a telet,.(...) 
 
Meglett; s úgy látszik, húzamosabban állt e viszony , mint 
könnyen fellobbanó költõnknél szokott, mert csak 17 87-nek 88-ra 
kelõ telén van nyoma összezördülésöknek." (Toldy, i .m. 85-86.) 
    536  vö. Szauder József: A kassai "Érzelmek iskolája" i n. 
Szauder József: A romantika útján. Bp. Szépirodalmi , 1961. 90-
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interpretációjában a Kazinczy-líra forrását és hátt erét 

jelentik, és még az sem változtat a feltételezett k ronológián, 

hogy az egyik opus (az Uj lánc" címû) mintegy 35 év vel késõbb 

(1824-ben) született az általa rekonstruált szituác ióhoz képest, 

ugyanakkor a Jenny-szerelemre vonatkozó olvasatakor  az 

irodalomtörténész nem szolgál filológiai indoklássa l. Az Uj lánc 

esetében ma sem tudjuk igazolni a vers biográfiai h átterét, ám 

Toldy kortárs és eredeti történetírói pozíciója itt  sem zárja ki 

az esetleges többlettudás lehetõségét. Irodalomtört énetírásunk 

atyjának feltételezése ugyanakkor recepcióláncként folytatódik: 

a Kritikai-kiadás 537  is ezt a magyarázatot említi Váczy János 

nyomán, aki viszont nem hivatkozik elõdjére. A Told y által 

említett és Gergye László Kazinczy-monográfiájában 538  olvasható 

filológiai bizonyítékok viszont koránt sem egyértel mûek egy 

ilyen típusú interpretációhoz. Ha mindenképpen raga szkodunk az 

életrajzi összefüggéshez, akkor ezen adatok birtoká ban az Uj 

lánc  éppúgy értelmezhetõ Jenny-szerelem költõi 

megfogalmazásaként, mint amennyire érvényes lehet a  Kazinczy 

önéletrajzában is említett másik szerelmi háromszög re: a 

Sárosynéval folytatott románcára vonatkoztatva. Érd ekes, hogy 

Toldy erre vonatkozóan sokkal gazdagabb, ám sokkal kínosabb 

információkkal rendelkezett, s elképzelhetõ, hogy é ppen ez 

utóbbi miatt döntött a Jenny-szerelem javára.   

 Toldy a szerelmi regény teljessé tétele érdekében (avagy 

többlettudása birtokában?!) azonosítja a Kazinczy v ersekben 

megjelenõ Mimi és Minny alakját. A Minny elvesztése kor érzett 

fájdalomról pedig a következõket írja: "...Kazinczy , mint 

rendszerint ily krisisek után, dalba öntve érzését tágított 

fájdalmán." 539  Az irodalomtörténész  - mellesleg a Kazinczy- 

levelezés egyik regisztrálója - valószínûleg ismerh ette és 

ehelyütt felhasználhatta volna a Mester egyik level ében 

                                                                
114. 
    537Kainczy Ferenc Összes költeményei. Bp. Balassi, 199 8. 
242-243. 
    538Gergye László: Múzsák és gráciák között. Bp. Univer sitas, 
1998. 94-95. 
    539Toldy, i.m. 90. 
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olvasható megjegyzést: "E kis dal nekem véres verej tékbe kerûlt, 

s esztendõnél tovább faragdáltam rajta." 540  Használhatta volna 

tehát, de nem tette, s így semmi sem zavarta meg az  élmény és 

költészet - Toldy által feltételezett - közvetlen k apcsoltát. 

 Élmény és költészet összhangja a Kazinczy-lírával foglalkozó 

irodalom 541  visszatérõ kérdésfelvetése. Ezek közül a legutóbbi  

összefoglaló munka is azt hangsúlyozza, hogy "Kazin czy számára a 

valóság és a mûvészet többnyire egyet jelentett", s  ez 

biztosítja e költészet "érzelmi valóságfedezetét" 542 . Mintha 

kicsit azt az elképzelést folytatná a szakirodalom,  amelynek 

Kazinczy önéletrajzi írásai, de levelei sem kívánna k eleget 

tenni, de amelyet Toldy egy Goethe-mottóval erõsíte tt meg a 

monográfiában: 

"Was ich irrte, was ich strebte, 

 Was ich litt und was ich lebte, 

Sind hier Blumen nun  im Strauss: 

mondhatta volna õ is Goethével." 543   

 A weimari költõfejedelem Kazinczy által is jól ism ert 

autobiográfiája, a címében is emlegetett Dichtung u nd Wahrheit 

tekintetében kettõs játékot játszik. A fejezet elsõ  mottójaként 

idézett (a Werther fogadtatásával kapcsolatos) megj egyzés, 

egyfelõl fontosnak tartja a fikcionális mûvek saját  világukon 

belüli értelmezhetõségét, másfelõl viszont megterem ti a költõi 

életmû és szerzõje életrajzának egymásra vonatkozta tásának 

lehetõségét. Kazinczy önéletrajzai nem ezt az utat járják be és 

(legalábbis korai) költészete nem kíván megfelelni egy ilyen 

irányú intenciónak. Kazinczy goethei-típusú biográf iájának 

szerzõjét Toldy Ferencnek nevezhetnénk. 

  

1.5. A biográfia mûfaja és a organikus mûalkotás no rmája  

 A továbbiakban arra a kérdésre próbálok választ ke resni, 

                     
    540  A levelet Gergye László idézi. Kazinczy Ferenc Öss zes 
költeményei. i.m., 242. 
    541Pl. Zsigmond, Váczy, Szauder, Gergye László: A kass ai 
gráciák reinkarnációja (Kazinczy nõideáljai) in. It k. 1992.3. 
    542Gergye. im. 86. 95. 
    543Toldy, i.m., 85. 
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hogy Toldy számára miért volt lényeges annak igazol ása, hogy 

"Kazinczy ífjukori költészete annyira egy az õ akko ri életével 

és élményeivel", mûvei a "reál alapot igenis érzhet õleg tüntetik 

által" 544 , illetve miért igyekszik Kazinczy "izzadtságos", 

farigcsáló-típusú alkotói folyamatát lerövídíteni é s ezzel 

kapcsolatos tudását a monográfia jegyzetapparátusáb a számûzni. 

Toldy ugyanis kétféle minõségében is nagy árat fize t mindezért. 

Egyrészt mint a szaktudományos irodalomtörténet-írá s mestere: 

hiszen élmény és költészet összhangjának zavartalan sága 

érdekében erõsen szelektív forráshasználatra kénysz erül, és 

gyakran önmaga számára is bevallottan, igazolhatatl an 

feltételezésekbe bocsátkozik. Másrészt mint a hagio grafikus 

hagyományokat is folytató biográfus, mivel a Jenny- szerelem és 

az Uj lánc azonosításakor kénytelen elmarasztalni h õsét, "mert 

az, ártatlansága dacára, egy harmadiknak nyugalmát 

feldúlta." 545 , s így, amint erre Dávidházi Péter figyelmeztet 546 , 

Toldy apologikus beállítódását az erkölcsi ítéletet  hozó bíróé 

váltja fel.  

 A alfejezet elején feltett kérdésekre elsõ pillant ásra nem 

nehéz megtalálni a választ. Toldy megpróbálja saját  kritikai és 

esztétikai normáinak megfeleltetni Kazinczy ifjúkor i 

költészetét, vagy legalábbis közelíteni ehhez. A ke ttõjük 

közötti szemléleti ellentét az ideális költõi/írói gyakorlat 

szempontjából nem újkeletû; s eltérõ álláspontjuk a  korrekció-

elvvel kapcsolatosan jól érzékelhetõ kései levelezé sükben. Toldy 

a Kazinczy-kiadás kapcsán 1831. januárjában így ír errõl a 

mesternek: "... s kikkel prózai írásaid összvegyûjt ésérõl 

szóltam, a legnagyobb félelemben vannak, hogy azokn ak egy 

második kéz használni nem fog.(...) mert 1815-tõl f ogva 

többnyire elsõ dolgozásaid a legjobbak... Ezt magya rázni könnyû. 

Mikor valamit írsz lelked egészen el van telve a tá rggyal, akkor 

erõ, tüz és esprit minden, s nyelved akkor a legbáj olóbb, s 

                     
    544Toldy, i.m., 84. 91. 
    545Toldy, i.m. 91. 
    546Dávidházi Péter: Eredetmonda monográfiában elbeszél ve. 
Narratív identitásképzés és kánonformálás Toldy Kaz inczy-
könyvében. (kézirat) 
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legtöbb studium resultátumának látszik, midõn vele csak játszol. 

Változtatásaid pedig - bocsáss meg - igen ritkán hi tethetik el 

az olvasóval, hogy szükségesek, vagy csak hasznosak  voltak, s az 

ember 100 esetben 98 szor kísértésbe jön azt hinni,  hogy azok 

nem voltak egyéb okból megtéve, mint egy bizonyos v iszketegbõl 

mindent megváltoztatni. Nem tagadhatom, hogy a bekü ldött 

versekben - valamennyien vagyunk - alig találtunk e gy két 

változtatást, mely egyszersmind javítás és szépítés  volna. Te 

tisztelt apánk! egész fából egy egészet vágni remek ül tudsz, de 

farigcsálni, nyesegetni, foltozgatni, enyvezni nem - mint Göethe 

(sic!) apa sem." 547  A Mester, az egyébként kultikus tiszteletnek 

örvendõ "Goethe-apa" szemléletét, ebbõl a szempontb ól nem 

tekintette követendõ példának. Egy Kis Jánosnak cím zett levele 

tanusága szerint, Goethe azért nem ír szonetteket " mert örömest 

egy darabból faragja képeit, itt pedig enyvezésre v agyon 

szükség", Kazinczy viszont Csetri Lajos megállapítá sa szerint 548  

szinte dicsekedve idézi fel a szonettírás nehézsége it és 

jellegzetesen "enyvezõ", korrigáló és additív szell emû, vagyis 

inkább klasszicisztikus mûeszmény nevében lett szon ett párti, 

míg Goethe az organikus mûalkotás jegyében fanyalog  a szonetten. 

Toldy a goethe-i típúsú mûvészeteszmény felé igyeks zik 

közelíteni a ifjú Kazinczy költészetét, és nem csup án a 

korrekcióelv részleges ignorálása szempontjából.  

 René Wellek hivatkozik 549  arra, hogy igen gyakran idézik 

Goethe híres mondását, amely szerint valamennyi mûv e egy nagy 

vallomás része 550  és valamennyi verse alkalmi mû 551 . A 

                     
    547Kaz.Lev. XXI. 537-538. 
    548Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? Bp. Akadémi ai, 
1990. 146. 
    549Wellek, René: A History of Modern Criticism: 1750-1 950. 
I. The Later Eighteenth Century. New Haven, London 1986. 207-
208. 
    550A Wellek-utalás a Dichtung und Wahrheit következõ 
passzusára vonatkozik: "Így indultam el abba az irá nyba amelytõl 
egész életemben nem tudtam eltérni többé: hogy tudn iillik azt 
ami bánt, megörvendeztet, vagy egyébként foglalkozt at, képpé, 
verssé változtassam, és ezáltal magamban elintézzem , egyrészt a 
külsõ jelenségekrõl alkotott fogalmaimat helyesbíts em, másrészt 
pedig lelkemben is megnyugodjam. Erre az adományra senki nem 
lehetett jobban rászorulva nálam, mert vérmérséklet em állandóan 
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kritikatörténész szerint ez nem egyszerûen azt hiva tott 

dokumentálni, hogy a költészet Goethe számára önkif ejezés. Amit 

alkalminak nevez, az sokkal inkább olyan költészet,  mely a 

valóságból táplálkozik. Goethe mindig kifogásolta a  tiszta 

szubjektivitást, amely szerinte a kor általános bet egsége, 

valamint azt hangsúlyozta, hogy a költészet gyökere i, különösen 

az övé, a valóságban vannak 552 . Toldy valószínûleg ezért tartja 

lényegesnek, hogy a mester költészetét a goethei es zmény 

jegyében interpretálja, megjegyezve, hogy az alkotó  a "lyra 

legsajátabb kútfejébõl: ön érzéseibõl merített", s "Kazinczy 

lyrájának jellemét az ép, egészséges való tette, me ly reál  

alapon nyúgodva, élményekbõl, a kedély tényeibõl in dúl, ezeknek 

ád költõi életet. S ezen maradt meg egy késõbbi ter mékenyebb 

idõszakában is; úgy hogy sonettjei, ritornelljei, s  mind annyi 

dalnál becsesb lyrai epigrammái legtöbbjeinek ma is  képesek 

vagyunk eredetöket valódi élethelyzetekbõl kimutatn i; s e reál 

iránya menté meg egyelõre azon ritkán mély, de gyak ran erõtlen, 

abstract érzelgésektõl, melyektõl a német költészet , Goethe 

példája dacára... nem tudott megmenekûlni." 553  A szerelmi élet 

összefüggõ narratívájának megteremtése azért nagy j elentõségû, 

mert Toldy csak így,  a biografikus kontextus segítségével tudja 

elválasztani a Kazinczy lírát a kortárs német költé szeti 

iránytól, s e háttér segítségével egyúttal azt is e rõsíteni 

igyekszik, hogy e költészet - Abrams kifejezésével élve - nem 

"egy költõi konvenció átgondolt majmolása 554 ." Hangsúlyozni 

szeretném ugyanakkor, hogy a kortárs kritikai disku rzus 

valószínûleg nem elégedne meg egy olyan típusú érvv el, amelyben 

                                                                
egyik végletbõl a másikba hajtott. Mindaz, ami mûve imbõl 
nyilvánosságra került, nem egyéb tehát, mint egyetl en nagy 
vallomás töredékei..." Goethe: Életembõl. Költészet  és valóság. 
ford. Szõllõsy Kálra, Bp. Európa, 1982. 253. 
    551vö. Eckermann-beszélgetések. in. Goethe: Antik és m odern. 
(szerk. Pók Lajos) Bp. Gondolat, 1981. 960-961. 
    552Wellek arra is kitér, hogy Goethe számára nem jelen tett 
nehézséget a nyilvánvaló ellentmondás kibékítése, h iszen egész 
koncepciója az objektum és a szubjektum mélységes a zonosságának 
 szilárd meggyõzõdésen alapul. Wellek, i.m., 208. 
    553Toldy, i.m., 98. 100. 
    554M.A. Abrams (1971) 23. 
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az eredetiség biztosítékát az életrajzi elemek jele ntenék 555 , 

viszont a biográfia és az irodalomtörténet-írás egy  a kritikához 

képest "profanizált" eredetiség-fogalom használatáv al, a maga 

(külsõ) eszközeivel, megpróbálhatja erõsíteni vagy gyengíteni az 

ilyen típusú olvasatokat 556 .  

  A költészet és a biográfia szerelmi szálának 

összekapcsolása viszont érdekes magyarázattal szolg ál Kazinczy 

piromán hajlamaira vonatkozóan, amelyet maga a mest er részint 

politikai okokkal, részint a fogság során megváltoz ott 

esztétikai felfogásával magyarázott. Toldy viszont így ír errõl: 

"Az õ saját költõi felbuzdulásainak nyilatkoztait, melyeket az 

élet fakasztott belõle, úgy tekintette, mint ami cs ak azoknak 

szól, kikhez intéztettek, vagy ön szíve könnyítésér e voltak 

leírva, könnyeden, rögtönözve, az õ ítélete szerint  fenntartásra 

nem méltón." 557  Arról, hogy könnyeden és rögtönözve születtek 

volna ezek a versek, Kazinczynál persze nem találha tunk utalást, 

a Mester fõként készületlenségüket említi 558 . 

  Egészében véve úgy látom, hogy Toldy egy - a krit ikusi 

gyakorlatában alkalmazott - normának kívánja aláren delni a korai 

Kazinczy-lírát, s ez a norma az organikus mûalkotás é. 

Irodalomtörténetírásunk atyjának a kritikusi munkás ságát 

vizsgáló Korompay H. János mutat rá arra, hogy Told y számára 

mennyire lényeges volt az irodalmi mû organikus egysége  

alkotáslélektani és poétikai szempontból egyaránt. A költõi 

gondolat "a szív által megihletett képzelem méhében  fogantatva, 

                     
    555Ne feledjük, hogy egy korábbi kritikatörténeti fázi sban 
Kölcsey számára sem volt elegendõ érv a Csokonai sz erelmi élete 
az eredetiség mellett és a Bürger-követés ellen. Vö . Kölcsey 
Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály' munkájinak kritikai megítélések. 
in. Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai  írások. I. 
1808-1823. (s.a.r. Gyapay László) Bp. Universitas, 2003. 39-40. 
    556Erre példát jelenthet a Kármán-Markovicsné kapcsola t 
értelmezése az irodalomtörténet-írásban, ahol - min t Szilágyi 
Márton felhívta erre a figyelmet - Fanni és Markovi csné 
alakjának egybemontírozása a mû eredetisége mellett  szolgált 
érvként, hiszen így valós történetnek lehetett teki nteni. Vö. 
Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urán iája. 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 70-71. 
    557  Toldy, i.m., 85. 
    558Például: Kaz.Lev. VII. 238. 
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a kifejezéssel együtt készen szökik elõ", fõ jellem zõje tehát a 

"belsõ egység eszme és kép között", átdolgozásról é s 

tökéletesítésrõl így nem eshet szó 559 .  

   A további gondolatmenet szempontjából - ha mégol y nehéz is 

-érdemes egy pillanatra különválasztanunk a norma 

esztétikai/poétikai és alkotáslélektani aspektusát.   Az elsõ 

szempontjából ugyanis az organikus mûalkotás eszméj e a tartalom 

és forma dichotómiájának kibékítésére szolgál 560 , s az organikus 

forma esetében az alkotó nem kívûlrõl átvett, kész formát 

alkalmaz az egyedi élményre, hanem a forma az egyed i és egyszeri 

élménybõl nõ ki 561 . Az organikus mûalkotás esztétikai/poétikai 

aspektusát alapnormaként kezelõ kritikusok egyike k étségkívûl 

Arany János.  A kritikus normarendszerét feltáró Dá vidházi 

Péter 562  pedig azt hangsúlyozza, hogy az egy csírából, közö s 

magból sarjadó alkotás gondolata meghatározó jelent õségû volt 

Arany számára. Egyetlen konkrét példát emelve most ki a 

kritikusi gyakorlatból: a költõ Gyöngyösi alexandri njairól 

szólva jegyzi meg, hogy "nála már a gondolat e rytm us szerint 

képzõdik: a kettõ egy test, egy lélek elválhatatlan úl." 563  Ehhez 

hasonlóan Aranynak az organikus mûalkotásra vonatko zó további 

kritikusi reflexiói minden esetben egy szövegközpon tú kritikai 

elemzés keretein belül maradnak. 

 Az norma alkotáslélektani aspektusa nagyjából úgy foglalható 

össze 564 , hogy ebben a tradícióban az ihlet teremtette orga nikus 

mûalkotás elsõdlegessége válik fontossá, s az ideál is alkotói 

eljárás, az esetleges korrekciók során, érintetlenü l hagyja 

annak lényegi jegyeit.  Ha ismét Arany példájával s zeretnénk 

élni, akkor - Dávidházi Péter nyomán 565  - erre vonatkozóan saját 

költõi gyakorlatával kapcsolatos példákat idézhetné nek. úgy 

                     
    559  Korompay H. János: Toldy Ferenc kritikai munkásság a az 
1840-es években. in. Itk. 1993.2. 208. 
    560Wellek, i.m. 47. 
    561Dávidházi Péter: "Hunyt mesterünk". Arany János kri tikusi 
öröksége. Bp., Argumentum, 216. 
    562Dávidházi, i.m. 216. 
    563Uo. 217. 
    564Vö. Csetri Lajos: Egység vagy különbözõség? Bp. 
Akadémiai, 1990. 179. illetve Wellek, i.m. 47-48. 
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tûnik, mintha az organikus mûalkotás alkotáslélekta ni karaktere 

nem tudna beépülni a szövegközpontú kritikai gyakor latba, hiszen 

mint kritikai norma, adott esetben "kifelé" vezet a  szövegbõl, 

méghozzá a szerzõ irányába. Olyan információk szüks égesek az 

alkalmazásához, amelyek segítségével az alkotói mûh elybe 

nyerhetünk bepillantást. Míg a biográfia, s így Tol dy Kazinczy 

életrajza is, legfeljebb átértelmezni tudta a sokak  számára 

kritikai alapnormaként funkcionáló  eredetiséget, s  ezzel képes 

volt elõtérbe helyezni bizonyos olvasás-javaslatoka t, addig  az 

organikus mûalkotás alkotáslélektani karakterével t öbbnyire 

egyáltalán nem tud mit kezdeni a kritikai diskurzus . Ez a 

lehetõség egy másik mûfaj számára nyílik meg, s tal án nem 

véletlen, hogy éppen a XIX. század elsõ harmadában indul 

virágzásnak az írói és költõi biográfia és autobiog ráfia, 

ugyanis tud valamit, aminek a korabeli recenziók ne m.    

 Toldy életrajza az ihletett pillanat biográfiai 

lokalizálásával megpróbálja egészen közel hozni egy máshoz az 

ihletet és az alkotás születését, ezzel hansúlyozva  annak 

spontaneitását és biztosítva a kettõ szoros kapcsol atát, ám 

amint láttuk, a különbözõ szövegváltozatok lényegi különbségét 

legfeljebb elkendõzni tudta. 

 Az irodalomtörténész Kazinczy-monográfiája a fordí tó, a 

nyelvújító Kazinczy mellett vagy inkább helyett, eg y lírikus 

Kazinczy-portré megrajzolására tesz kísérletet. A " saját 

érzéseit" megszólaltató alkotó, Toldy szerint éppen  "erõsebb, 

kifejezettebb" 566  egyénisége folytán képtelen alkalmazkodni a jó 

fordítással kapcsolatos követelményekhez. A Mester fordítói 

munkásságát valamikor kevéssé becsülõ Toldy, minden t megtett 

annak érdekében, hogy életrajzában egy ihletett, er edeti 

alkotónak állítson emléket.  

 

                          

 

 

                                                                
    565Uo. 219-220. 
    566Toldy, i.m. 138. 143. 
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 IV. II.      Tudomány és/vagy irodalom. A magnetizmus és az           irodalomtörténet

 

 

"Az elektromosság alakalmazása egy legalábbis három -négyezer 

éves múmiánál, ha nem is nagyon okos, de mindeneset re eléggé 

eredeti gondolat volt, s valamennyien azonnal belee gyeztünk. 

Egytizedrésznyire komolyan s kilenctizednyire tréfá ból 

fölszereltünk egy battériát a doktor dolgozószobájá ban, s az 

egyiptomit átszállítottuk oda... A hatás erkölcsile g és 

fizikailag, szó szerint és átvitt értelemben egyará t villanyozó 

volt. Elõször is, a hulla felnyitotta szemét és per ceken át 

szaporán pislogott, mint Mr. Barnes a pantomimban; másodszor 

tüsszentett; harmadszor fölült; negyedszer öklét rá zta doktor 

Ponnonner felé, ötödször, Gliddon és Buckingham ura khoz 

fordulva, megszólította õket, ékes egyiptomi nyelve n, 

ilyenképpen: 

- Ki kell jelentenem, uraim, hogy eljárásuk épp ann yira meglep, 

mint amennyire elszomorít."  Edgar Allan Poe 567  

 

"Ha ezen ügyem sikeres lesz, rá adom magamat Bessen yei György 

számtalan munkájiból egyet koholni: "Bessenyei Györ gy szelleme". 

Igy a derék íróból a quint essentiát kisajtolván, õ tet mintegy 

halottaiból felserkenthetem, s a nemzetnek újdonan egy kincset 

nyujthatok, melly eddig hevert, s talán reám várva. " Toldy 

Ferenc 568  

 

2.1. A tudomány(ok) határai    

 

                     
    567  Edgar Allan Poe: Pár szó egy múmiával. (ford. Babi ts 
Mihály) in. uõ.: Az elveszett lélegzet. Bukarest, K irterion, 
1976. 57. 
    568Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek. in. Bajza Józs ef és 
Toldy Ferenc levelezése. (s.a.r. Oltványi Ambrus) B p. Akadémiai, 
1969. 105. 
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 "Nem lehet túlbecsülni annak tudománytörténeti jel entõségét, 

és szokásképzõ hatását, hogy a magyar irodalomtörté net-írás 

összegzõ nagymûfaja a XIX. század második felében, a nemzeti 

eposz hasztalan áhításának korában kapta meg modern  formáját s 

foglalta el helyét a hazai kultúra rendjében." 569  - írja 

Dávidházi Péter egyik tanulmányában, kijelentésnek pedig az ad 

különös hangsúlyt, hogy egy olyan mûfaj születését vizsgálja, 

amely (még) eposz  és (már) tudomány 570  egyszersmind. A XIX. 

század közepén egyszerre jelentkezik a nemzeti nagy eposz iránti 

elvárás és a szépirodalommal szemben, a tudományos irodalom 

preferenciája 571 . Toldy  irodalomtörténészként e kettõs 

elvárásnak igyekszik megfelelni; a forrásismeret és  

forráskritika szigorú szabályai mellett, az eposzia s 

múltformálás jellemzi mûvét és olyan "képviseleti b eszédmódot" 

honosít meg az irodalomtörténet-írásban, amely "min tegy a 

történelmi magyarság közösségi énjeként vállalja na rrátori 

szerepét" 572 .  

 Az ifjú Toldy Ferencnek (ekkor még és ebben a minõ ségében 

mindvégig Schedel) volt alkalma elmélyedni a 

természettudományokban  és elsajátítani a tudományos értekezés 

megírásának korabeli normáit. Egyik elemzõje szerin t pályafutása 

éppen azért különös a múlt század széles érdeklõdés û tudósaihoz 

képest, mert Toldy két távoli szaktudománynak, az 

orvostudománynak és az irodalomtörténetnek volt hiv atásos 

                     
    569Dávidházi Péter: A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése  
( A narratív identitás mûfajvándorlása irodalomtól tu dományig. ) 
In: Alföld, 1998.2.69. 
    570uo.68 
    571  Szajbély Mihály: "Most mód nélkül józan világ van" 
Ellenérzések a lírával szemben 1849 után.  In: uõ.: Álmok 
álmodói . Bp. Magvetõ, 1997. 28-46. 
    572Dávidházi, i.m. 68-69. 
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mûvelõje. A két tudományág között azonban lehetsége s átfedés. 

Toldy irodalomtörténetében a természettudományok és  az 

orvostudományok mûvelésében gyakorlott tudós módsze rességét 

kereshetjük 573 . Irodalomtörténeti rendszerének struktúráját az 

általa igen tisztelet természetvizsgálók: Buffon  vagy Bonnet  

rendszereivel is érdemes lenne egyszer összevetni. Valószínûleg 

az sem függetleníthetõ természettudományos érdeklõd ésétõl, hogy 

irodalomtörténetének ezek a tudományok is részei és  Toldy olyan 

zsenielméletet fogad el, amelyen belül a fiziológiá ban és a 

természetleírásban is megnyilatkozhat a zsenialitás . 574  

 Az irodalmi ambíciókat dédelgetõ Toldy számára azo nban az 

orvosi hivatás választása egyáltalán nem volt 

ellentmondásmentes. Orvosi tanulmányai megkezdéseko r úgy érezte, 

hogy a kétféle érdeklõdés nehezen egyeztethetõ össz e egymással. 

S mégis, a döntés megszületett, amint errõl szerete tt barátjához 

szóló beszámolója tudósít: "...s most egy fontos me ggondolás 

után el végeztem: orvos leszek. Így literaturánknak  mint orvosi 

író használhatok, s mint philológ-is...Tóth Laczink -is 

(Ungvárnéneti Tóth László T.O.) kettõre tudá osztan i elméjét: én 

még nem tudom,  de tudni akarom, tudni tanulandom, akár mint 

legyen." 575  E kettõsség jegyében arról is panaszkodott, hogy 

kénytelen visszafogni a szépirodalom olvasását, mer t "igen 

elragad, s így beléje ereszkedve mélyebben, az orvo si tudományok 

tanulására szinte alkalmatlan lennék." 576  Toldy ugyanakkor igazi 

érdeklõdéssel fordul a természettudományok felé: "a  természettel 

meg fogok ismerkedni...mi igen vágyom ismerni nem i s 

álmodád." 577  - írja Bajzának. Valószínûleg bölcseleti és 

természettudományos tájékozódása is hozzájárul 578  ahhoz, hogy 

megváltozik Istenhez és a valláshoz való viszonya. (Meg kell 

                     
    573Antall József: Toldy Ferenc két arca (A diétetika és az 
irodalomtörténet tanára.)  In: Természettudományi Közlöny, 
1966.5. 227-228. 
    574Bajza József és Toldy Ferenc levelezése.  S. a. r. 
Oltványi Ambrus, Bp. Akadémiai, 1969. 75. 
    575Bajza József és Toldy Ferenc levelezése.  i. m. 40. 
    576uo., 30. 
    577uo.,40. 
    578  vö. Toldy Bajzának ajánlott versét: Az év utolsó estjén . 
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jegyezni azonban, hogy a bölcselet és a természettu dományok 

ekkoriban koránt sem álltak távol egymástól. A Told y által 

szívesen emlegetett Lorenz Oken  például Schelling  misztikus 

tanait próbálta meg a biológiában realizálni. Vagy említhetnénk 

Hans Christian Oersted példáját 579 , a dán fizikusét és kémikusét 

- az elektromágnesesség felfedezõjét - aki a termés zettudományok 

mellet Kant, Fichte, a Schlegel testvérek és Schell ing buzgó 

olvasója, s elméletüket módszerteni szempontból igy ekszik 

hasznosítani a természettudományokban.) Toldy  Bajz ának éppen 

azért nem ajánlja saját szellemi útját, mert a "gye rmekhit" 

elvesztése együtt járhat a poézisra való alkalmatla nsággal:"... 

csak értesítettelek az én religióm felûl. Te maradj  a tiednél, 

mert poetai talentumodnak kedvezõ az." 580   

 A kettõs hivatásból adódó feszültség mintha oldódn i látszana 

1824 táján. Toldy ismét Ungvárnémeti példájával biz tatta 

magát 581 , majd 1826-ban, a Kritika  címû írásában leleplezte 

"kettõs életét": "Jaj azon orvosnak, ki bevág a szé pirodalom 

mezejére: õ azonnal kontár; de fordítsa csak pihenõ  óráit 

társasági vagy magányos játékmulatságokra, senkinek  sem jutand 

eszébe õt errõl megítélni; mert az csak multaság ne kik, ami 

zajjal hiúsággal van egybe kötve, más tudományoknak  pedig, noha 

mellesleges, ûzése, úgy tartják elvonja a komoly hi vatalától, 

nem tudván, hogy az orvos keble éppen hivatálánál f ogva hajlik 

mindenfelé, s hogy az õ tárgya nem lévén egyedül a test , hanem 

majdnem annyira a  lélek  is, mindent szeret, ami a testtel és 

lélekkel bármely viszonyban (relatioban) áll." 582  Arról, hogy 

nem csupán a retorikai fordulat kedvéért békül itt össze az 

orvosi hivatás az irodalmi érdeklõdéssel, a Zalán-b írálat egyik 

részlete árulkodik. Az Aesthetikai levelek  közismert passzusában 

Toldy  azt fejtegeti fiktív levelezõpartnerének, ho gy a 

                                                                
uo., 54-55. 
    579H.A.M. Snelders: Oersted's discovery of elektromagn etism. 
in. Romanticism and the sciences. (ed. Andrew Cunni ngham, 
Nicholas Jardine) Cambridge,?? 229-233. 
    580uo.,75. 
    581uo.,179. 
    582Toldy Ferenc: Kritika - Magyar folyóírások.  In: Toldy 
Ferenc kritikai berke.  I. Bp. Ráth Mór kiadása, 1874. 169-170.  
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"charakterek" fontosabbak mint a "fabula", illetve a kettõ 

szorosan egymásra van utalva, mert "elmésen észreve tte Jean 

Paul , hogy valamint a valóságban, úgy a költeményben is  a 

szellem elébb munkálkodott az anyagnál (materia): t ehát a 

charakter is megelõzi a fabulát, és Jean Paullal ez t hivén, 

Stahl  physiológ systemáját áthozom a psychikus 

világba....Valamint tehát minden tárgy magában lomh a, és csak 

mással való összeütközésben nyilatkoztatja ki erejé t: úgy 

bizonyosan a charakter is magában alvó anyag, s így  fabula 

születni nem foghat." 583  Az Aesthetikai leveleket úgy ítéli meg 

az irodalomtörténet-írás, mint amelyben Toldy Jean Paulra, a 

Schlegel testvérekre, valamint a populáris esztétik a megannyi 

követõjére hivatkozik, akárcsak többi kortársa. 584  Georg Ernst 

Stahl  azonban aligha tarozik az esztétikai munkák szokás os 

hivatkozásai közé. Stahl-t az orvostörténeti szakir odalom a 18. 

század legnagyobbjai között tartja számon, híres ké miai 

elméletét, a "phlogiszton"-elméletet, a Toldy  és Bugát Pál  

szerkesztette Orvosi tár ban számon tartották, de elavultnak 

tekintették. Stahl azok közé az orvosok közé tartoz ott, akik a 

betegség okait a lélek mozgásában látják, akik szer int a 

szervezet fizikális részeit a lélek tartja össze és  az 

orvostudomány szempontjából is ennek van lényegeseb b szerepe 585 . 

Nehéz lenne ennek alapján megmondani, hogy milyen f unkciót tölt 

be a rá való hivatkozás a  Zalán- bírálatban, legfe ljebb az 

valószínûsíthetõ, hogy Toldy az anyag tulajdonságai nak a kémiai 

kölcsönhatásban megmutatkozó jellegét használja fel  a karakterek 

jelentõségének igazolásához 586  Annyi azonban bizonyos, hogy az 

                     
    583  Toldy Ferenc:  Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus 
munkáiról.  In: Toldy Ferenc Kritikai berke .I. 1874.17. 
    584Wéber Antal: Toldy Ferenc.  Bp. Akadémiai, 1986. 156. 
 valamint; Fenyõ István: Az irodalom respublikájáért. 1817-1830.  
Bp. Akadémiai, 1976. 350-351. 
    585vö. Mayer Ferenc Kolos:  Az orvostudomány története.  Bp. 
Téka, 1988. 216-217.  
    586  Fórizs Gergely egyik késõbb megjelent tanulmánya 
szerint, ami "a mi Stahlnál a lélek a testnek, az T oldynál a 
karakter a "fabulának" (azaz a történetnek)." Fóriz s Gergely: A 
kétszemû Küklposz. A Zalán futása  õsmagyar mitológiájának 
igazolási kísérlete Toldy Aesthetikai levelei ben.in. klasszikus 
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Aesthetikai levelek legterjedelmesebb része a jelle mábrázolással 

fogalkozik, és éppen a pszichikum, a lélek világának 

megközelítése  jelent izgalmas kérdést Toldy számára. Ez iránt 

persze érdeklõdhetett bármely Lessingen iskolázott esztéta, de 

egyéb utalásai azt a lehetõséget vetik fel, hogy To ldy a kritika 

és fõként a biográfia mûfajában azt folytathatta , amit Schedel 

az orvosi tanulmányai során elkezdett. 

 A Zalán-bírálatban a karakterek "három oldalát" kü lönbözteti 

meg, az elsõt, amelyet a nemzetiségbõl, a másodikat , amelyet a 

hitvallásból kölcsönöz, a harmadikat, amely az indi vidum 

személyes karaktere. A karaktereknek "átláthatatlan " 

sokféleséget tulajdonít, kifejtve azt, hogy "ezen a  pontján az 

emberi tehetségnek fog kezet a bölccsel a költõ." 587  A jellemek 

tanulmányozása tehát a költészet és a bölcselet hat óköre, az 

emberi indulatok  viszont véges számúak és a lélek orvosi 

tanulmányozásának is tárgyai. 

 Toldyt 1832-ben nevezik ki a makrobiotika és a dia etetika 

tanárának az orvosi karon. A kancellária engedélyév el az 

egyetemen 1834-tõl lehetõvé vált a magyar és a néme t nyelvû 

elõadások tartása 588 . Ennek eredménye Toldy diaetetikai 

elõadásainak gyûjteménye, amely két fõ részre tagol ódik; elsõ 

szakasza a növényi élettel, második szakasza az áll ati élettel 

fogalalkozik. "Az állati élet középpontja a lélek."  -- írja 

Toldy 589 , késõbb pedig hozzáteszi, hogy a lélek két oldalát  

különböztethetjük meg, egyrészt a szellemet (Geist)  másrészt a 

kedélyt (Gemüth). A szellem mûvelése a neveléstudom ány tárgya, a 

kedély, "mellyel az érzések összességét jelöljük, n em csak az 

egész lelkület alapja, hanem az egészségre is a leg nagyobb és 

közvetlen befolyású."  Ezek az érzések növekedhetne k 

indulatokká, amelyek "építõ" és "dúló", "felösztönz õ" és 

"leverõ" indulatok lehetnek. Az elsõk közé tarozik a szeretet és 

                                                                
- magyar -irodalom - történet. (szerk. Dajkó Pál, L abádi 
Gergely) 2003. Szeged, 320. 
    587Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus 
munkáiról.  i. m. 17-18. 
    588Gyõry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770-1935.  
Bp. 1936. 389. 
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a szerelem, az öröm, a harag és a bosszú (!), a más ikhoz a 

szerencsétlen szerelem, a gyûlölség, a szomorúság é s a félelem. 

Ez utóbbiak ellen az "ész és a vallás mindenható er ejében" kell 

orvosságot keresni és "e szenvedelemeket  annak meggondolásával 

elhárítani, hogy az elmellõzhetetlen rosszat nyugodt  lélekkel 

bevárván könnyebb ellene fölfegyverkezni." (kiemelé s tõlem T.O.) 

 A jellemek sokszínûsége már nem a diaetetika tárgy a, Toldy 

viszont (szóhasználatában konzekvensen) azt vizsgál ja a Zalán-

bírálatban, hogy az egyes jellemek  hogyan viselkednek a fõ 

"szenvedelmek"  -- Laborcán a szerelem vagy Antipater a 

féltékenység -- hatására.  

  1830-ban Toldy egy német orvosi folyóirat recenzi ójában azt 

emeli ki, hogy nincs méltóbb tárgya az emberi lélek ' 

vizsgálatainak mint maga az emberi lélek", de a lél ektudomány -- 

tudományként -- számára csak akkor elfogadható, ha az 

tapasztalati lélektudományon (psychologica empirica ) alapul. Az 

a pszichológia, amely nem a fizikának, hanem a meta fizkának 

része, a tudományosság szempontjából azért nem legi tmálható 

Toldy számára, mert elválsztja a testet a lélektõl,  így csak 

"dialektikai álmok szövevénye." 590  Toldy ennek az elvnek 

megfelelõen csak az orvosi és a "törvénytudói" pszi chológiára 

vonatkozó írásokat ismerteti a folyóiratból. A mai olvasó 

számára érdekes lehet, hogy ennek szellemében a Dr. Günthernek a 

kézírás karaktervonásait elemzõ tanulmányát méltatj a figyelemre, 

amelyrõl megállapítja, hogy "csak egy jel, mellynek  magányosan 

nincsen becse, de vagyon, ha egyéb jelekkel összvei lleszjük: 

mint orvos a kórjelekkel, mellyeknek egyike maga mé g nem adja 

képét a nyavalyának." 591  

 A lélek megfigyelésének kedvelt foglalatosságát To ldy 

különösen életrajzíróként kamatoztatta. Biográfiái saját 

bevallása szerint: "kútfõ-tanulmányokon alapszanak,  melyek közt 

elsõ rangúnak hõseim saját munkáit tekintettem. Gon dosan 

                                                                
    589  Schedel (Toldy Ferenc): Diaetetica elemei.  1839. 76-78. 
    590  Schedel Ferenc: "Magazin für die philosophische 
medizinische gerichtliche Seelenkunde."  (könyvismertetés.) In. 
Tudományos Gyûjtemény, 1830.II. 102-109. 
    591uo.107. 
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kilestesm ezekbõl nem csak minden nyomot, mely élet ökre 

tartozik, hanem lélek és jellemnyilatkozásaikat is. .." 592  

Döbrentei Gábor  az életrajzról szóló értekezésében - Toldyhoz 

hasonlóan- a lélek megfigyelését tarja az életrajzí ró 

legfonosabb feladatának: "... (az életíró T.O.) mél yebben fog 

karakterizálni, ha õ maga magát is szorgalmatosan k itanulta az 

ideák, mint ágaznak el ebben amabban, a léleknek te hetségei, s 

az érzés, képzelés tüzes erejének vagy lassúságának  mivolta 

miképpen vonja ezt erre a tudományra, amazt arra... A sangvinico-

cholericum és a melancholico-cholericum temperament umok 

leggazdagabbak a psychológiai vizsgálatra, mert leg több 

elevenség, serénység, mélység és energia munkálkodi k általuk. 

" 593   

 Toldy kritikusi és irodalomtörténetírói szótárában   

temperamentumnak meghatározó szerepe van az individ um  

"törzslapjának"  kialakításában. Munkácsy Jánost je llemzi így: 

"Õ nagy melancholicusz, s még sem mód nélül felleng zõ, hanem 

lassu tüzû, de emésztõ.-- Ez azon characteristica, mellyet 

szivem szerént dictált elmém." 594  Kisfaludy Károly líráját 

elmezve a melankóliának mint másodtermészetnek tula jdonít 

jelenõséget:"..melenkóliai hangulat...nála nem költ õi fikció, 

hanem azon komoly életiskolának melyen õ 

átment...szüleménye...az valódi másodtermészete vol t." 595  A 

melankólia olyan fogalom, amely kor kritikai szóhas ználatában a 

költõi alkat  meghatározásának része, az orvosi nyelvben viszont  

a lelki megbetegedés egyik fajtája. 

 

2.2. A magnetismus és az irodalomtörténet-írás reto rikája  

  

 Toldy emlékbeszédeit, irodalmi arcképeit de még 

irodalomtörténetét is jellemzi, hogy a "tények" elb eszélése 

                     
    592Toldy Ferenc: Államférfiak és írók.  1868.9. 
    593  Döbrentei Gábor: Észrevételek az Életírás Theoriájáról.  
In: Erdélyi Múzeum, 1815. III. 132. 
    594Bajza József és Toldy Ferenc levelezése.  i.m. 21. 
    595Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története.  Bp. 
Szépirodalmi, 1987. 238. 
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mellett, megjelennek a biblikus nyelvhasználatra ut aló 

metaforák, ám ezek - amint azt Margócsy István 596  példái 

mutatják - általában véve jellemzõek voltak az irod alomról szóló 

beszéd retorikájára. Az 1859-es Kazinczy emlékünnep ély 

szónoklatai tobzódnak a nagy író és a próféta 

összehasonlításában. Toldy Ferenc beszédében kétsze r is 

felbukkan a Mózes-kép és Kazinczy rokonítása 597 , ami 

természtesen majd Vörösmarty nak is jár, aki " lángoszlopként  

bevilágolt a múltba, hol "régi dicsõségünk késett v ala az éji 

homályban." 598   

 A prófétikus szerep lehetõsége ugyanakkor egy enné l kevésbé 

rituális megnyilvánulásnak is része. Helyet kap a Z alán-

bírálatban; hangsúlyozva azt a mûfaji hierarchiát, amelyben az 

eposz "a poézisnak culminatioja", az eposz szerzõje  pedig "a 

nemzet repraesentánsa", aki a prófétákhoz hasonlóan  "nemzete 

múltját, jelenét s jövendõjét a mûben, mintegy tünd értükörben 

azon valóságban...találja, melylyel önmaga érzi." 599  A múlt a 

jelen és a jövõ tudása, a próféta  jövõbelátó képességével 

azonosul az 1826-os kritikában, késõbb pedig több í rásában is 

visszatér. Vörösmarty-életrajzában így ír a Szózat költõjérõl: 

"(a Szózatot T.O.) mely a nemzet legmélyebb érzései  kifejezése 

lévén  olyan általános lelkesedéssel sajátította el , mint 

eladdig semmi más költeményt nem, s mondhatni ezzel  avatta magát 

fel a nemzet legsajátabb jósdalnokává ." 600   Gyulai Pál 

Vörösmarty-monográfiája ugyancsak kiaknázza majd Vö rösmarty 

jóstehetségét. A bukott forradalom után mi sem term észetesebb, 

mint hogy Vörösmarty ezt elõre megjövendölte, ám az t is 

hozzáteszi, hogy amikor Vörösmartynak "gratuláltak"  a kiváló 

teljesítményhez, õ "mindig elkomorult ilyenkor, ing erûlten 

                     
    596  Margócsy István: Magyarok Mózese.  Az 1859-es Kazinczy-
ünnepélyek nyelvhasználatához.  In: 2000.IX. évf. 1997.11. 53. 
    597uo. 54. 
    598  Toldy Ferenc, A magyar irodalom legújabb koráról: 1772-
1872. 
in UÕ, Irodalmi arcképek és szakaszok, 1873. 183. 
    599Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus 
munkáiról.  i.m. 15. 
    600Toldy Ferenc: Vörösmarty életrajza . In: uõ.:  Magyar 
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mondá; a jóslat még nem teljesült, ez még nem a hal ál, nem ily 

halál iratott."  A nemzet költõjének persze ismét i gaza lett: 

"Nem csalatkozott. A magyart a nagy csapás nem ölte  meg." 601   

 A jóstehetség mellett Vörösmarty más különleges képességnek  

is birtokosa, legalábbis Toldy Ferenc szerint. A kö ltõ 

emlékszobrának leleplezésekor mondott beszédében, V örösmarty nem 

csupán "költõkirály", a "nemzet öntudata", "villám,  mely a 

lelketlenség és meghasonlás rémeire lecsapott", de költészetének 

hatása az egész nemzetet érinti: "Az õ általa kelte tt és táplált 

érzések mint a villanyfolyam  terjedt, s  öntudatlanul  az õ hatása 

alatt állt a nemzet." (kiemelés tõlem T.O.) 602  A korszakváltást 

tematizáló írásában a kor két nagy szelleme: Vörösm arty és 

Széchenyi között a "legszorosb lelki közösséget" té telezi fel. A 

Zalán futása megjelenése után "egymás mellett és fo lytonos 

titokszerû kölcsönhatásban  folyt le a két férfiú munkássága és 

élete."(kiemelés tõlem T.O.) 603   A "titokszerû kölcsönhatás", a 

villanyfolyamként terjedõ hatás, amely öntudatlanul  is bûvkörébe 

ejti közönségét, valamint a jövõbe látás képessége,  olyan 

kulturális panelek, amelyek többféle interpretáció lehetõségét 

jelzik. 

 A "jósdalnok" a váteszköltõ szerepének egyik lehet séges 

megfelelõje, a biblikus utalások szinjén a prófétáé . A jóslat 

beteljesülsét, konkrét eseményekre vonatkoztatását a 

történetmondás retrospektív jellege teszi lehetõvé,  a nagy költõ 

iránti elfogultság pedig szükségessé. Toldy Ferenc egyik 

Bajzához szóló levele azonban egy másik kultúrtörté neti hátteret 

sejtet. Nem sokkal a Zalán-bírálat elõtt, a melankóliára  

reflektálva "bajszos Danink" Melencholia címû versé t idézi, majd 

hozzáteszi: "Boldog a melancholicusz, a volt ból, jelen bõl, 

jövõ bõl és csupa ideálból él, holott a szegény világi e mber 

                                                                
költõk élete.  II. Ráth Mór kiadása, 1871. 258. 
    601Gyulai Pál:  Vörösmarty életrajza . Bp. Franklin-társulat. 
203. 
    602  Toldy Ferenc: Vörösmarty emlékszobra leleplezésénél.  
 In: uõ.: Irodalmi beszédei.  Pest, 1872. 14. 
    603  Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koráról 1772-
1872.  
In: uõ.: Irodalmi arcképek és szakaszok.  1873. 185. 
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(mert a nem melancholicusz csak a világnak, s tulaj donképpen nem 

magának él) csak a jelenbõl tápláltatik, s nékünk o h Bajza! ime 

még három tér vagy(on)." 604  

 A melankólia Berzsenyi és Toldy által is használt fogalma 

Arisztotelész: Az álombeli jóslásról  szóló írásával rokonítható, 

amelyben a szerzõ felhívja a figyelmet arra, hogy a  

melankólikusok milyen megdöbbentõ pontossággal tudt ak jósolni. 

Földényi F. László szerint azonban ezt a jóst nem o lyasvalakinek 

kell elképzelni, aki a jelenben állva, valamilyen k ésõbb 

bekövetkezõ eseményt jövendöl meg, hanem olyan embe rnek, aki az 

idõn is kívûl áll. 605  A melankolikust a filozófussal, a költõvel 

és a jóssal összekapcsoló antik hagyományt a melenk óliának mint 

testi tünetnek az abszolutizálása váltja fel, a nég y fõ 

temperamentumot meghatározó tipológia az orvostudom ányi 

diskurzusnak is része lesz és csak 1628-ban a vérke ringés 

felfedezésével döntik meg a nedvelmélet természettu dományos 

alapjait. 606  Míg egy 1760-as években magyar nyelven megjelent 

diaetetikai munka 607  a négy temperamentumról szóló fejezettel 

indul, addig Toldy Ferenc diaetetikai kézikönyve má r nem beszél 

ezekrõl. Toldy természettudományos mûveltségének ko rszerûségét 

figyelembe véve ez egyáltalán nem meglepõ Egyik rec enzense 

szerint ugyanis Schedel Ferenc a Physiológia pulsus  címû 

értekezése a "leghíresebb írókra való gyakor hivatk ozásokkal" 

van tele, méghozzá oly móddal, hogy "sehol avúlt el õítéletekhez 

való idétlen ragaszkodást... észre venni nem lehet. " 608   

 A különbözõ temperamentumok megállapítása, mint bá rmiféle 

egyéb orvosi kezelés alapja, tehát már nem része To ldy által 

használt orvosi módszereknek, az orvostudomány tört énetének 

azonban igen. A melankólia - mint a lelki megbetege dés egy 

fajtája - egyéb kontextusban jut szerephez a kortár s orvosi 

                     
    604  Bajza József és Toldy Ferenc levelezése.  i.m. 17. 
    605Földényi F. László: Melankólia.  Bp. Akadémiai, 1992. 23. 
    606uo., 10-46. 
    607  A jó egészség megtartásának módjáról.  Szemelvények 
Mátyus István Diaetetica valamint Ó és új Diaetetic a címû 
mûveibõl.  Bp. Magvetõ, 1989. 
    608  Prof. Hecker recenzióját ismerteti: Bugát Pál. In:  
Tudományos Gyûjtemény, 1830.XI. 118. 
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diskurzusban. 1821-ben Bódogh Mihály jelentet meg t anulmányt a 

Tudományos Gyûjteményben: Próba tétel a Mesmerismus avagy a 

Magnetismus Theoriájában  címmel, amelyben a "mágnesálom" 

különbözõ "grádusaival" foglalkozik. A témáról egyé bként a 

fiziológia doktorai értekeztnek, a mágnesálom másod ik fázisáról 

jegyezve meg, hogy ekkor "a világos látás elnyomott ", a 

képzelõdés, az emlékezet és a fantázia veszi át a h elyét. Ezt az 

állapotot Bódogh a "melancholiás zavarodottságú bet egség" 

legfelsõbb fázisához hasonlítja, amely azonban a kö ltõi 

képzeletet szerencsésen stimulálja. Kotzebue példáj át említi, 

aki egyik munkáját hasonló állapotban írta és aki í gy vall 

errõl: "soha sem az elõtt sem az után nem ömlött re ám a' 

gondolatoknak 's képekenek ollyan bõsége mint akkor , 's azt 

hiszem, hogy tagadhatatlanul vagynak ollyan betegsé gek, 

mellyekben a lelki tehetségek fel-magasztalódnak." 609  

 Az általános mágnesi álom negyedik fázisában követ kezik be a 

"jövendõ és a távolvaló" érzékelése, amikor a mágne salvó akár 

távol lévõ emberekkel is képes gondolatban kapcsola tot teremteni 

és különös látomásai támadhatnak a múltban bekövetk ezett és a 

jõvõben bekövetkezõ eseményekrõl. 610  

 A kortárs ismeretterjesztõ és a kifejezetten szako lvasóra 

számító orvostudományi munkáknak magnetismussal  kapcsolatos 

írásait tanulmányozva az lehetõség vethetõ fel, hog y az 

irodalomról szóló beszéd alakulására hatással lehet ett annak 

nyelvhasználata. Amikor Toldy "jóstehetséget", 

"villanyfolyamszerû" hatást, "titokszerû kölcsönhat ást" emleget, 

akkor olyan nyelvet beszél, amely legitim módon  része a korabeli 

tudományos diskurzusnak , kévésbé tudományos formáiban pedig 

hihetetlen népszerûségnek örvend 611 .  

                     
    609  Bódog Mihály: Próba tétel a Mesmerismus avagy a 
Magnetismus Theoriájában . In: Tudományos Gyûjtemény, 1821.III. 
30. 
    610uo.35. valamint; Lenhossék Mihály:  Az állati Magnetismus' 
rövid rajzolatja . In: Tudományos Gyûjtemény, 1817. X. 27. 
    611  A jelenség vilgáirodalmi feldolgozásához lásd. Sze gedy-
Maszák Mihály:  Fejlõdési szakaszok Kölcsey világszemléletében és 
költészetfelefogásában.  In: uõ.: Világkép és stílus . Bp. 
Magvetõ, 1980. 132-136. 546-547. Maria M. Tatar: Sp ellbound. 
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 Franz Anton Mesmer svájci származású orvos volt az , aki a 

testben "delejességet" fedezett fel, amely kívülrõl , mágnesekkel 

befolyásolható, ezekbe viszont a magnetizáló kezeib õl árad a 

delejesség, majd idõvel arra a következtetésre jut,  hogy 

elégséges már a koncentrált akarat is, hogy a mágne s fluiduma az 

orvosból a betegre átkerüljön. Az orvostörténeti ir odalom ezt 

úgy értékeli, hogy Mesmer érdeme a hipnózissal és a  telepátiával 

kapcsolatos jelenségek megfigyelése, ám arra is uta lnak, hogy 

mindez alkalmat nyújtott a miszticizmus térhódításá ra. 612  Maga 

Mesmer sokat tett elképzelésének tudományos indoklá sáért (még ha 

nem is túl sikeresen 613), hiszen célja az volt, hogy tudományos 

magyarázattal szolgáljon gyógyító tevékenységéhez. Írásaiban 

ezért éppen elfedni igyekezett  tanításának misztikus - vallásos 

analógiáit (például a kézrátétellel való gyógyítás biblikus 

párhuzamát!), ám monográfusa szerint 614  tanulmányai közepes 

tehetségû tudóst mutatnak, aki hivatkozásait kevés számú, 

másodlagos forrásokból szerzi. Mesmer tanainak XX. századi 

utóélete többnyire az okkultizmus vagy a pszichoana lízis 

történetét érintik, Maria M. Tatar viszont arra fig yelmeztet, 

hogy nem mellékes a tanok kortárs tudománytörténeti 615  

szituáltásága. Mesmer munkássága - s számunkra most  ez lényeges 

-  átmenetet  jelentett a jövendõmondók, az asztrológusok és a 

szabadkõmûvesek misztikus tevékenysége és a korszak  jelentõs 

                                                                
Studies on Mesmerism and Literature. New Jersey,?? Nigel Reeves: 
Kleist's Bedlam: abnormal psychology and psychiatry  in works of 
Heinrich von Kleist. in. Romanticism and the Scienc es. (ed. 
Andrew Cunningham, Nicholas Jardine.) Camridge,?? 8 2-98. 
A téma hazai szépirodalmi feldolgozását l. Kuthy La jos: Hazai 
rejtelmek  címû regényében. A kortársak tájékozottságára 
jellemzõ, hogy Erdélyi János az Egy századnegyed a magyar 
szépirodalomból  c. tanulmányában a "lélektan és a tudomány 
adatainak" elferdítését látja benne. 
In: Erdélyi János válogatott mûvei . Bp. Szépirodalmi, 1986. 437. 
    612  Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története . Bp. 
Téka, 1988. 220. 
    613Errõl lásd. Tatar 6-25. illetve Jászberényi József:  
Kontextusok Kölcsey Ferenc magnetista tematikájú mû veihez. in. 
Itk. 2001. 3-4. 374-381. 
    614Maria M. Tatar: Spellbound. Studies on Mesmerism an d 
Literature. New Jersey, 3- 6. 
    615Maria M. Tatar: Spellbound. Studies on Mesmerism an d 
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tudományos felfedezései között. Kortárs nézõpontból  szemlélve 

ugyanis "hatodik érzék" lehetõsége nem a misztikus áramlatok 

sajátja, hanem tudományos vizsgálatra érdemes kérdé s. Az az 

igény pedig, hogy az élet misztériumát egyetlen ala pelvre 

redukálják,  és azonosítsák azt a tényezõt, amely e gyszerre az 

élet fenntartója és legfõbb oka, Mesmer kortársait folyamatos 

kutatásra ösztönözte. Ezek a tudósok - Newton-tól k ezdve - 

osztották azt az elképzelést, hogy van egy szubtili s éteri 

médium, egy mindent átható anyag, amely magyarázatt al szolgálhat 

az élet jelenségeire. Ebben az értelemben tehát, a svájci orvos 

elképzelése pontosan beilleszthetõ a XVIII. század tudományos 

kérdésfelvetései közé.  

 A mesmeri tanoknak a tudomány és a misztikum világ ához 

kapcsolt közvetítõ szerepére a magyar recepció 616  is példával 

szolgálhat. Kölcsey a  Levelek a mesmerizmusról  címû írásában az 

ismeretek három fõ osztályát különbözteti meg: elsõ ként az érzés 

vagy értelem alá tartozókat, másrészt az érzés és é retelem 

feletti tárgyakat, harmadrészt pedig azokat, amelye k a titkokkal 

teljes természetbõl forranak ki, de olyan kútfejekb õl, hová még 

tapasztalás nem jutott. 617  Kölcsey a mesmerizmust ez utóbbihoz 

sorolja, hatását a betegre pedig Kluge  alapján a következõképpen 

írja le: "végre kilép a jelenlétnek szûk határaiból , a múltba, a 

távolba és jövendõbe néz,  saját sorsát s a vele ös zvefüggésben 

levõnek sorsát, akaratját, magában tartott gondolta ját, szóval 

minden lelki és testi affectióit megérzi, egy boldo gúlt lélek 

nyugalmával s tiszta érzelmeivel bír, s úgy tetszik , mintha 

kebelében valamely más, valamely ismeretlen életnek  magvai 

indúlának virágzatba." 618  Kölcsey csodálatosnak nevezi a 

jelenséget, de olyan csodának, melyrõl "nem kevés t ekintettel és 

hitellel", "tudománnyal" és "józan ésszel" bíró emb erek tettek 

bizonyságot. Ugyanakkor nem rejti el kétségeit Mesmer tanait 

                                                                
Literature. 12-15. 48-50. 
    616A magyar recepció részletes elemzésérõl vö. Jászber ényi 
József: Kontextusok Kölcsey Ferenc magnetista temat ikájú 
mûveihez. in. Itk. 2001. 3-4. 381-387. 
    617Kölcsey Ferenc: Levelek a mesmerismusról . In: Kölcsey 
Ferenc összes mûvei.  Bp. Franklin-társulat, 505. 
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illetõen, amelyek tudományos körökben csak mérsékel t sikert 

arattak. A kortárs orvosi és ismertetterjesztõ kiad ványokban 

viszont  ennek ellenére  is helyet kapott a jelenség vizsgálata. 

Bugát Pál 1830-ban a Tudományos Gyûjteményben számo lt be egy 

berlini klinikán tett látogatásról, ahol kiváló ajá nlásokkal 

kereste fel a Mesmer-tanítványként elhíresült Wolfa rt 619  

doktort. Bugát gyanúsnak találta, hogy a híres orvo s elõadásokat 

tartott neki a mesmerismus gyógyító hatásáról, ám f olyamatosan 

elnapolta a tervezett bemutatót. Bugát a mesmerismu ssal 

kapcsolatosan a korabeli berlini közvéleményt három  csoportra 

osztotta: akik tagadják és kételkednek, akik vakon bíznak benne 

és az "arany középút követõi", amely Bugát szerint ebben az 

esetben is a leghelyesebb felfogás. Mesmer tanai te hát 

devalválódhattak, de magát a gyógyító tevékenységet  kísérõ 

jelenséget Bugát is létezõnek könyvelte el, még akk or is, ha nem 

lehetett megmagyarázni. "A'ki tehát az ellenkezés i ndulatjától 

vezéreltetve annyira megy, hogy az állati Magnetism ust 

chimaerának kiáltja - írja a magyar orvos - soha ne m figyelt 

illendõkép az emberi természetnek tulajdonságaira, mert ezen 

viszonyos behatásnak, a' társaságos élet mindennapi  scénáiba 

ezer meg ezer példái vagynak." 620  Számos példát idézhetnénk arra 

vonatkozóan, hogy a jelenség éppen rejtélyei miatt jelentett 

kihívást az orvostudomány számára, miközben igényt tartottak a 

kísérleti igazolhatóságra és az idegpályák mûködésé vel próbálták 

megmagyarázni. Azok, akik nem képesek elfogadni egy  

jelenséget 621  - csak azért mert még nincs rá adekvát magyarázat 

- az egyik elemzõ szerint ahhoz a madárhoz hasonlít hatóak, aki 

                                                                
    618uo.,505. 
    619Karl Wolfart német orvos kereste fel Mesmert önként es 
svájci számüzetése idején és õ látta el jegyzetekke l a 
Mesmerismus címû könyvét. Késõbb Wolfart tanította a módszert a 
berlini egyetetemen és olyan szellemi nagyságok fig yelmét 
keltette fel mint Schleiermacher, Savigny, Solger v agy Wilhelm 
von Humboldt. Fichte feljegyzéseket készített az ál lati 
magnetizmusról s többek között lejegyezte Wolfart k linikáján 
szerzett tapasztalatait is. Maria M. Tatar: Spellbo und. 45. 75. 
    620  Bugát Pál: Tudósítások külföldrõl. in Tudományos 
Gyûjtemény, 1830. IV. 76-77. 
    621Például: Hauka Antal: A XIX. század gyógyászatja.  1842. 
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"csõrét a homokba rejti, hogy ne lássa amit látni n em akar." 622  

 A Toldy és Bugát szerkesztette Orvosi Tár ban Bugát 1832-ben 

recenzálta Hanák Mihály egyik munkáját, amelyben a szerzõ, a 

mágnesi álom lehetséges voltát kívánta igazolni, a recenzens 

számára egyébként meggyõzõen. Hanák Kölcseyhez (Klu ge-hoz) 

hasonló módon írja le a mágnesi álom hatását. A mág nesalvó látja 

a jelent és a múltat, ugyanakkor mintegy prófétai l élekkel, a 

"jövendõ történetébe is belát." 623  A mágnesálom gerjesztése 

különleges képességeket kíván, míg a mágnesalvóról azt jegyzi 

meg, hogy "Álmában énekel és éneke némileg versmért éket mutat és 

költõi lelkesedést." 624  Betegeirõl azt is tudni véli, hogy 

óriási távoloságokat áthidalva képesek másokkal kap csolatot 

teremteni. Mesmer egyébként páciensei ezen  képessé gére 

vonatkoztatva használta magyarázóelvként a hatodik érzék 

(innerer Sinn) 625  lehetõségét.  

  Toldy Vörösmarty-utalásai a mai olvasó számára va gy 

misztikusnak tûnnek, vagy a kultikus beszédmód segí tségével 

értelmezhetõek,  ám a magnetikus jelenségek korabel i leírásával 

látványos hasonlóságot mutatnak. A korabeli orvosi diskurzusban, 

a "kórbonctan virágkorában", a magnetismus nem a mi sztika 

elvetendõ jelenségei közé tartozott, hanem olyan lé tezõ és 

vizsgálandó "tény" volt, amelyre nem sikerült megfe lelõ 

magyarázatot taláni. A magnetizmus tudománytörténet i helyzete - 

a maga közvetítõ , átmeneti  jellegével - nagyon hasonló pozíciót 

foglal el, mint mûfaji szempontból az irodalomtörté net tette ezt 

a XIX. század második felében. Az utóbbi még eposz és már 

tudomány egyszersmind, az elõbbi közvetítõ funkciót  lát el a 

                     
    622Bódogh Mihály: Próba tétel a Mesmerismus avagy 
magnetismus Theoriájában.  In: Tudományos Gyûjtemény, 1821.III. 
4. Hasonló vélemények : Einstein : Az alvajárásról és ennek 
okairól  In: Magyar orvosok és természetvizsgálók 1847.évi --
Sopronban tartott nagygyûlésének történeti vázlata és 
munkálatai. Pest, 1863. 119. 
Gárdos :  A szellemtanról, vagyis az állati magnetismusról.  uo. 
120. 
    623 In: Orvosi Tár, 1832. 7-8. 255. 
    624uo. 271. 
    625Tatar az angol szövegben a "sixth sense"-kifejezést  
használja. Maria M. Tatar: Spellbound. 45. 
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tudomány és a miszticizmus határmesgyéjén. Meggyõzõ désem 

szerint, a magnetizmus éppen ezért - sajátos "rends zertani 

pozíciója" révén - épülhetett be szinte észrevétlen ül az 

irodalomról való beszéd retorikájába.  

 A magnetizmus terminológiáját tekintve egyébként e gy másik 

diskurzus, az elektromosság  szókincsét "kölcsönözte" 626  és nem 

csak mágneses fluidum definíciójához. Mesmer baquet -je például 

az akkortájt felfedezett ún. leideni palack mûködés ét 

modellálta, amely az elektrosztatikai vizsgálatokho z kapcsolódó 

egyik jelentõs felfedezés volt.  

 Aligha adhatunk itt átfogó képet az elektromosság- metafora 

használatáról és elterjedésérõl, de idézhetünk néhá ny példát. 

Kazinczy Ferenc szkeptikus lehetett ugyan a magneti kus 

gyógymóddal szemben 627 , ám az elektromossággal kapcsolatos 

kísérletek bizonyosan felkeltették érdeklõdését. Ha  máshol nem, 

hát Benjamin Franklin önéletrajzában 628  olvashatott az 1752-ben 

megvalósított híres kísérletrõl. Franklin próbálkoz ásának 

tudománytörténeti jelentõségét abban látják 629 , hogy a villámlás 

segítségével képes volt kimutatni, hogy a légkörben  lezajló 

elektromos folyamotok ugyanolyanok mint itt a földö n, s ezzel 

megtette az elsõ lépést az elektromos energia által ános 

jelenlétének demonstrálásához. 

 Kazinczy leveleiben találkozhatunk az elektromossá g 

metaforikus alkalmazásával. Az egyik ilyen példát é ppen a baráti 

levél kézbesítésekor érzett öröm kifejezéseként olv ashatjuk: 

                     
    626Maria M. Tatar erre vonatkozóan Henri Ellenberger 
monográfiájára (The Discovery of Unconscious, New-Y ork, 1970.) 
hivatkozik. Maria M. Tatar: Spellbound. 14. 42. 54.  
    627 Így értelmezhetjük legalábbis az Orvos-Doctor Szent -
Györgyi Józsefhez, Debreczenben címet viselõ episzt ola-
töredékét, ahol a következõk olvashatóak: 
"Az illy Segéllõl nem nagy  czimboráim; 
 S mellyem' baját a Mesmerekre, kik 
 Agyamnak ártva gyógyítnak, felette 
 Nincs kedvem bízni..." 
in. Kazinczy Ferenc összes költeményei. (s.a.r. Ger gye László) 
Bp. Balassi, 1998. 196-197.  
    628  A kísérletre vonatkozó részletet lásd. Benjamin 
Franklin: Számadása életérõl. (Ford. Bartos Tibor) Bp. Európa, 
1989. 236. 
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"Megszokott dolog elõttem, igazán tisztelt barátom,  hogy 

levelednek csak megpillantása által is elektrizáltassam , maga 

pedig a'levél, midõn aztán olvasom, melegséggel  töltsön el." 

(V.337. kiemelés tõlem T.O.) -írja Prónay Sándornak . Másutt 

viszont az elektromosság a nemzetébresztés metaforá ját mozdítja 

egy másik jelentésárnyalat irányába: "De mi által k ellene tehát 

azt ami lethargiába süllyesztett Nemzetünket electrizálni , mert 

az a sok semmire való Román és theatrumi darab, mel yet azok 

Írójik Fordítójik, a nyelv grammaticájának s a köny v csinálás 

mesterségének értése nélkül, mindég írnak és mindég  egyformán 

rosszul - az jobb idõket nem hoz ránk." (VIII. 86. kiemelés 

tõlem T.O.) - fogalmaz a Mester egy Csery Farkasnak  címzett 

levélben. Az idézet kapcsán két dolog éredemel figy elmet. Az 

egyik az, hogy a levélben az elektromosság vitalizáló funkciója  

kap jelentõséget, amely mint lehetõség, erõsen fogl alkoztatta a 

18. századi tudósokat és a közvéleményt, s valószín ûleg az sem 

véletlen, hogy éppen ez a jelenség él majd tovább a  fantasztikus 

irodalomban 630 . A másik megjegyzésünk arra vonatkozik, hogy 

Kazinczy levele - szûkebb értelemben vett - irodalo mtörténeti 

relevanciával bír, hiszen az elektromosság-metafora  egy 

kívánatos korszakváltás megfogalmazásához kapcsolód ik. Azt 

mondhatjuk, hogy Kazinczy irodalomtörténetinek neve zhetõ munkái 

(a Tübingai pályamû és az írói biográfiák), ennek e llenére nem 

használják ki metaforában rejlõ lehetõségeket. Kazi nczy inkább a 

hagyományosnak nevezhetõ fény-képzetkört alkalmazza  - s bár 

Roland Mortiertõl 631  tudjuk, hogy  mennyire sokszínû ennek 

jelentéstartománya - a mesternél nem érzékelhetõ, h ogy a fény és 

a világosság összekapcsolódna az elektromosság kérd ésköre által 

sugallt tartalmi elemekkel. "Horizonunkon egy gyöny örü új Hajnal 

emelkedett-fel, de még nehéz ködök késleltették a s zép nappalnak 

fényfellövését. Ez végre akkor jött-elõ a maga telj es 

                                                                
    629Maria M. Tatar: Spellbound. 52. 
    630A leglátványosabb példát Mary Shelley Frankensteinj e 
jelenti. 
    631Roland Mortier: "Világosság" és "felvilágosodás". E gy kép 
és egy fogalom története a XVII. és XVIII. századba n. (ford. 
Kormányos József) in. uõ.: Az európai felvilágosodá s fényei és 
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ragyogásában, midõn ez az imádott asszony a Haza sz eretetre 

legméltóbb fijait az 1761-ben felállított Magyar Te stõrzõ 

Seregbe felvevé, s alkalmat ada nékiek a Bécsi szép  világ 

tónusával megismérkedni."- írja a Tübingai pályamûb en632 .  

   Az elektromosság metaforikus használta tudomásom  szerint 

1817-ben jelenik meg elõször irodalomtörténeti jele ntõségû 

tanulmányban. Domby Márton Csokonai-életrajza hõsén ek szónoki 

teljesítményét jellemzi a segítségével: " ...az elv álás miatt 

vérhedzõ szívvel állott fel, több mint ötödfél-száz  tanulótársai 

között, hogy tõlük örökre búcsút vegyen. A legfelsõ bb potenciára 

emelkedett az õ meggyúlt lelke, és valahány szikrát  bocsátott ki 

magából, mindaz az õ szájának, szemének, tagjainak mozdulatai 

által sokszorozódván, elektromi batteriás villám gy anánt 

lövõdött keresztül az ötödfélszáz ifjún, és az egés z auditorium 

egy néma rángatózásba jött." 633   

 A másik lehetséges referencia a fejezet mottójakén t 

olvasható Toldy-idézet, amelyben a biográfus felada ta a halott-

ébresztés metaforájával írható körül. Egy kortárs o lvasó számára 

ez felidézhette az elektromosság revitalizáló szere pkörének 

hódoló kortárs divatot, de a levélrészlet olvasható  az antik 

biográfiai hagyomány, a magnetizmus, vagy a rózsake resztes 

nekromantia felõl is.  

 Késõbb Toldy, úgy is mint a Kazinczy által érzékel t 

                                                                
árnyai. Bp. Gondolat, 1983. 67-141. 
    632Kazinczy Ferenc: Tübingai pályamûve a magyar nyelvr õl. 
(kiadta: Heinrich Gusztáv) Bp. 1916. 154. Csak egye tlen esetben 
találkoztam a fény, a tûz és az elektromosság jelen téskörének 
lehetséges összemosódásával:"A nemzet akkor kapta v égre a 
csinosodásnak elsõ szikráját." uo. 150. Másutt a fé ny- metafora 
az álom-ébredés és a betegség-gyógyulás analógiával  társul:"Bécs 
még alvá a mély álmot; de végre Sonnenfels elõjöve a maga 
szövétnekével, s az õ nevét és a Denisét a külföld is tisztelni 
tanulta, s e kettõnek példája után a nemesbek feloc sudtak 
kórságukból. A mi ifjaink látták ezt, s Báróczy, Ba rcsay és 
Bessenyei György egyszerre léptenek fel az ifjúság 
délcegségében, mint ébresztõi, tanítói s elhalhatat lan díszei a 
nemzetnek." Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. in. Kazinczy 
Ferenc mûvei I.(Vál; jegyz. Szauder Mária) Bp. Szép irodalmi, 
1979. 783. 
    633Domby Márton: Csokonai élete. (s.a.r. Vargha Balázs ) Bp. 
Magvetõ, 1955. 38-39. 
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korszakhatár továbbörökítõje, a  Kazinczy és kora  címû 

befejezetlen monográfiájában így fogalmaz: "A dicsõ ség a század 

hetedik évtizedéé (1761-70). S megfogant, és, bár l assan, 

terjedezett, mint a következett tizedek mutatatták.  A levegõben 

vala az, mint a villany, mielõtt a villámlások, jel enlétét 

bizonyítják." 634   Egy másik írásában az újjászületett nemzetet  

"átvillanyozott nemzeti testként" 635  jeleníti meg. Valószínû, 

hogy ekkor már szorosan összefonódott a elektromoss ág a 

magnetizmus képzetkörével, legalábbis a Vörösmarty- példákban a 

villamosság és a mágnesi álom jelenségeinek együtte s emlegetése 

erre enged következtetni. 

 Összegzésként azt mondhatnánk, hogy Toldy 

irodalomtörténeteiben egy kontaminált beszédmód  lehetõségével 

kell számolnunk, a természettudományos allúziók, a biblikus 

nyelvhaszálat és az antik kultúrtörténeti hagyomány  

jelenlétével. Nem állíthatjuk, hogy Toldy a történe ti változás 

jelenségére talált volna természettudományos magyar ázatot, de 

azt igen, hogy a villamosság az irodalmi eszmék ter jedésének 

azóta is használt metaforája. S hogy Toldy irodalom történetében 

a fizika hasonlatai ezek, vagy inkább a magnetizmus éi? Az új 

kontextus által teremtett jelentésgazdagodás után a ligha lehet 

egyértelmû a válasz. Annyi azonban bizonyos, hogy a  

irodalomtörténet-írásunk Toldy örökségét folyatatja , amikor  a 

"levegõben van" - kifejezéssel él, még akkor is, ha  ma már 

idézõjelbe téve használja.  
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