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                                                                      I. 

 

 1.A dolgozat címében feltüntetett két kifejezés, a mulandó és a múlhatatlan, Odo 

Marquard egyik esszéjére utal. Ebben a német filozófus azt a kérdést kereste, amelyre a 

hermeneutika a válasz, s megállapította, hogy a hermeneutika replika a halálra. "Ám a halál - 

írja Marquard - kettıs alakban jelenik meg elıttünk: mint a  saját halálunk és mint  másoké."1  

Aszerint, hogy a hermeneutika melyik halálra replikázik: vagy a múlt múlhatatlanságára vagy 

a múlt mulandóságára adott válasz. Az utóbbi történeti származásunkra utal, amelytıl nem 

szabadulhatunk meg soha, az elıbbi pedig arra, hogy minden halállal együtt hal meg a múlt 

érthetısége azok számára, akik életben maradtak. Nehezen lehetne hozzászólni Marquard 

írásának filozófiai összefüggéseihez, ám híres bonmotja (amely szerint a filozófusok sem csak 

a filozófusok számára írnak filozófiát, mint ahogy a zoknigyárosok sem csak a 

zoknigyárosoknak gyártanak zoknit), bátorítást adhat arra vonatkozóan, hogy egy Kazinczyról 

szóló irodalomtörténeti dolgozatban idézzék.  

 Az elvégzett történészi munkát úgy jellemezhetnénk, hogy az egyaránt reflektál a 

múlt mulandóságára és a múlt múlhatatlanságára. Egyszerre célja az elsıdleges kontextus2 

feltárása, amely ebben az értelemben a történész válaszkísérlete a múlt mulandóságára, és 

történeti tudásunk, módszereink, narratíváink, elıfeltevéseink analízise, amely tudomásul 

veszi a múlt múlhatatlanságát. A dolgozat az elsıvel kapcsolatban éppen az utóbbi miatt nem 

osztja a problémátlan rekonstrukcióban hívık optimizmusát, vagyis szüntelenül 

foglalkoztatják a megértés esélyeit és határait feszegetı kérdések. Meggyızıdése szerint a 

jelen horizontjából kénytelen rekonstruálni az elsıdleges kontextust, s eközben nem elvágni 

próbál egy-egy múltbeli cselekedetet a jövıjérıl, hanem óvatosan leválasztani róla, alaposan 

szemügyre véve a szálakat.Úgy is fogalmazhatnánk, hogy érdeklıdése és kérdésfelvetései 

helyzeténél fogva prezentisták, válaszai, lehetıségeihez képest, konvencionalisták, mint az az 

irodalomtörténészi gyakorlat, amelyhez  a vizsgálódásai szorosan kapcsolódnak. 

 Ez az egyik lehetıség tehát, amely megteremti az egységben olvasás lehetıségét, 

a másik pedig, amit Steinwachs3 után (nagyon) szabadon individuáltörténetnek nevezheténk:  

az érdeklıdés középpontjában Kazinczy és a Kazinczy-kör áll. A dolgozat ugyanakkor 

                                                           
1 Marquard, Odo:  A kérdés, amelyik úgy szól, vajon hogyan is szól a kérdés, melyre a hermeneutika a válasz.. 
In: uı.: Az egyetemes történelem és más mesék. Ford. Mesterházi Miklós. Bp. Atlantisz, 2001.63. 
2 A kifejezést Takáts József tanulmánya alapján használom: Takáts József: Nyolc érv az elsıdleges kontextus 
mellett. Itk. 2001. 317. 
3 Steinwachs, Burkhart: Mit nyújthatnak az (irodalmi) korszakfogalmak? Ford. Molnár Péter. Helikon, 2000. 3. 
329. 



óvakodik egységesnek láttatni a korszakot, s igyekszik figyelembe venni a különbözı 

értelmezıi közösségek jelenlétet. 

 A következı kohéziós erıt kétségkívől az általa használt domináns forrás, a 

Kazinczy-levelezés jelenti, amely belsı elemzés4 helyett, vagy mellett egy tágabb irodalmi-

kulturális kontextus felvázolásához nyújtott segítséget. E forrás ugyanakkor azt is 

meghatározza, hogy a szerzı-mő-olvasó triádban elsısorban a szerzıre és az olvasóra, illetve 

a szerzıre mint olvasóra irányul a figyelme, hiszen legfıképp a korabeli olvasás- és 

befogadásmódok foglalkoztatják. 

       

      2.A disszertáció négy fı fejezetre tagolható. Az elsı három Kazinczy kritikusi 

mőködésével, filozófiai nézeteivel és az irodalom történetérıl vallott elképzeléseivel 

foglalkozik, s még véletlenül sem monografikus igénnyel teszi mindezt. A fejezetek az egyes 

diszciplinákat és "mőfajokat" mai fogalmaink szerint nevezik meg, ám az alfejezetek elvégzik 

az akkori és mai fogalmaink történeti szembesítését. A negyedik szakasz Kazinczy 

fogadtatásával kapcsolatos írásokat tartalmaz, szorosan kapcsolódva Kazinczynak az irodalom 

történetérıl vallott elképzeléseihez, ám az utolsó írás már inkább "kivezetésként" olvasható. 

Annyi köze van a széphalmi Mesterhez, hogy egyik pontján Kazinczynak és Toldynak az 

irodalomban bekövetkezett változásokra használt metaforáit hasonlítja össze.  

 A dolgozatban megnyilvánuló történeti érdeklıdés állandó, ám ezen belül többféle 

módszert és nézıpont alkalmaz. Elıfeltevése szerint ugyanis a módszert próbálja a történeti 

anyaghoz alkalmazni, nem pedig fordítva, még akkor is ha tisztában van vele, hogy a kettı 

ennél lényegesen cizelláltabb viszonyban van egymással. Az elsı fejezet kritikatörténeti 

vizsgálódással indít, a második pedig már onnan próbál továbblépni, ahol egy szőkebben vett 

kritikatörténészi attitőd megállni kényszerülne, s fıként a kánonelmélet irányából kap ehhez 

segítséget. Van olyan alfejezet, amelyik nagyon komolyan veszi a kronológiát (Kant-

tanulmány), de olyan is akad, ahol egy szövegközpontú vizsgálódás jegyében eltekint tıle 

(Biográfia-tanulmány). A kultuszkutatás eredményeit és módszereit is sokszor használja, ám 

az utolsó fejezet (bármennyire magától értetıdı lett volna) eltekint ettıl, mert a szigorúan  

vett történeti nézıpont  itt érdekesebb eredményekhez vezet.. 

                                                              

                                                                      II. 

 

                                                           
4 Vö. Szilasi László: "Nem ma." Az irodalom külügyeitıl való ideiglenes tartózkodásom okairól. (Válasz Takáts 
Józsefnek ) Itk. 2003. 6.747. 



I.1. A kritikatörténeti fejezet elsı tanulmánya arra tesz kísérletet, hogy a személyközi 

viszonyok zárójelbe tételével megpróbálja rekonstruálni azt a kritikusi normarendszert, amely 

lehetıvé tette Kazinczy számára Kis János költészetének akceptálását. Ehhez egyfelıl a 

Mester utánzás-fogalmát igyekszik tisztázni a sulzeri és winckelmanni kategóriák 

segítségével. Arra a következtetésre jut, hogy a stílus és mód imitációja Kazinczy számára 

még az eredeti mőalkotások jellegzetességei közé tartozik, a recepciótörténet késıbbi  

fázisában  ez viszont egybemosódik a fordítói tevékenységgel. Másrészt megállapítható, hogy 

a mőalkotás ismétlı, felidézı jellegének preferálásával Kazinczy még esztétikai élvezetként 

tudott megtapasztalni valamit, amit mi már a legjobb esetben is intellektuális élvezetnek 

neveznénk.  

 A dolgozat eközben azt is igyekszik felülvizsgálni, hogy a XIX. század közepére és a 

század második felére alkalmazott  kritikatörténeti keretelvek5 mennyiben mőködtethetıek 

Kazinczy kritikusi tevékenységének értelmezésekor. Feltételezése szerint, amíg a kritika (és 

ezzel a kritikatörténet) ma is érvényes fogalma a lessingi-modellre épült, addig Kazinczy egy 

ettıl eltérı kritikai hagyomány, a wickelmanni örökség folytatója. Winckelmann kritikusi 

szótár fejlesztésére tökéletesen  alkalmatlan6. Módszere az ízlésítélet biztonságáért szavatol, 

nem pedig az indoklásáért. A dolgozat javaslata szerint épp ezért a széphalmi Mester kritikusi 

mőködését nem feltétlenül a kultusz vs. kritika viszonyában kellene elgondolni, hanem a 

kétféle kritika-modell segítségével.  

 

I.2. A következı írás egy jól ismert vita (a Conversations-Lexikon-i pör) elemzésére 

vállalkozik, ahol a vitázók nyelvi  és irodalmi normáinak elemzésével csak nagyon kevéssé 

jellemezhetı a szembenállás. Annál inkább alkalmazható rá az ellenségkép-konstruálás 

retorikája illetve az ellenkultusz (countercult7) mechanizmusai. A polémia retorikájának 

vizsgálatával cáfolni próbál egy irodalomtörténeti axiómát, mely szerint a lexikon bujkáló 

szerkesztıje Döbrentei Gábor, ezzel összefüggésben pedig a Kazinczy-levelezés emlékezet-

megırzı technikáját (Assmann8) veszi vizsgálat alá. Továbbgondolásra érdemes kérdés, hogy 

míg a történettudomány (és vele együtt az irodalomtörténet-írás) gyakran hangsúlyozza, hogy 

célszerő elválasztani a történelmi szereplık "magánéletét"  történelemi tetteiktıl, addig nem 

                                                           
5 Vö. Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp. Argumentum, 1994. 18-71. 
6 Vö. Nivelle, Armand: Kunst und Dichtungsteorien zwischen Aufklärung und Klassik. Berlin, 1960. 67-70. 
7 Vö. Takáts Ferenc: The Idol Diabolized: James Joyce in the East European  Marxist Criticism. In: Literature 
and its Cults: an Anthropological Approach/ Approche Antropologique de la Litterature et ses Cultes. Ed 
Dávidházi Péter, Karafiáth Judit. Bp Argumentum, 1994. 
8 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában. Ford. 
Hidas Zoltán. Bp. Atlantisz, 1999. 71. 



éppen ennek összekapcsolása lenne-e fontos egy kánonképzıdéssel foglalkozó kutatás 

számára? 

  

 

II.1. A Kazinczy filozófiai nézeteit interpretáló fejezet megpróbál vitát nyitni azokkal az 

elképzelésekkel, amelyek a különféle megnyilatkozások ellentmondó háttere ellenére a 

Mester sokféle hagyományú s kontaminációt mutató tudását a kantianizmusban látják 

nyugvópontra jutni. Azért van erre szükség, mert az irodalom és az eszmetörténet a XIX. 

század esetében rendszerint keveset tud arról, hogy egy korszakalkotó gondolkodó (bizonyos 

szerzıkre gyakorolt hatásán túl) milyen módon, a kulcsfontosságú mővek mely hányadában, 

miféle "félreolvasások" formájában épült be a tagolt, szélesebb értelmezıi közösségek 

tudatába, mőveinek eszméi hogyan kapcsolódtak össze más hagyományok elemeivel, s ebbıl 

a megértési szintek milyen lehetıségei adódtak.  

 A filozófia történetében a kritikai filozófia megjelenése paradigmaváltásként írható le. 

A tiszta ész kritikájának elıszavában megfogalmazott "kopernikuszi fordulat" a "látási 

élmény" hirtelen megváltozásával kimeríti a Kuhn-i percepcióváltás fogalmát. Kuhn szerint9 

ugyanakkor a tudományos forradalmak esetében megváltozik a tudomány nyelve, normái és 

problémáinak szerkezete.Kazinczy és levelezıtársai jelentıs részének esetében nem 

érzékelhetı ilyen típusú váltás, az viszont sokkal inkább, hogy ott is a már megszokottat 

érzékelik, ahol mások anomáliát tapasztalnak. A francia felvilágosodás és a kanti filozófia 

egyidejő és egymást váltó megjelenése egyengeti a vallási tételektıl különváló erkölcsi 

gondolat útját, viszont megakadályozza a kanti ismeretelmélet értelmezhetıségét.    

 A dolgozat végül arra a következtetésre jut, hogy a vizsgálódás fókuszába állított 

Török-episztola újraolvasásához  segítséget jelenthet a levelezésben köréje szövıdı, 

filozófiai, erkölcsi és vallási kérdések mentén szervezıdı diskurzus. Ennek eredményeként 

nem A gyakorlati ész kritikája, hanem Sípos Pál egyik munkája, illetve az episztola 

vendégszövege (Schiller: Das verschleirte Bild zu Sais) szolgál olvasási javaslattal. 

 

 

III.1. A Mester történetelméleti koncepcióját tárgyaló elsı rész címe (Kulturális tapasztalat és 

várakozási horizont: Kazinczy történetfelfogása) Reinhart Koselleck kulcsfogalmaira utal. 

                                                           
9 Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete. Ford. Bíró Dániel. Bp. Osiris, 2000. 119. 



Koselleck szerint10 a tapasztalat és a várakozás kategóriái alkalmasak a történeti idı  

tematizálására, mivel egymásba főzik a jelent és a múltat. A német történész alapvetıen 

metahistorikusnak tételezett kategóriái  és a Kazinczy-kutatásban való alkalmazhatósága 

közötti átmenetet a "historia est magistra vitae" toposzának a XVIII- XIX. század fordulóján 

is jól ismert logikája alapozhatja meg. Az alfejezet célja ennek szellemében a kulturális 

tapasztalat struktúrájának és lehetséges forrásainak feltárása, illetve a különbözı kultúra-

modellekhez és a történeti tapasztalathoz kapcsolódó viszonyának elemzése. Mindezek 

mellett, felvázolódik az irodalomtörténet egykori és egyik lehetséges funkciója, mely a 

"posztherderi" tradíció felıl személelve aligha találkozna buzgó helyesléssel. Ebben az 

összefüggésben ugyanis az irodalomtörténet nem csupán legitimáló és megırzı fukcióval bírt, 

hanem alapvetıen meghatározta egy másik kultúra elképzelt jövıjét.  Kazinczy a magyar 

literatura esetében a német és a latin irodalomtörténetek által közvetített kulturális tapasztalat 

mintájára alakította ki saját projektjét. Az "egyidejő egyidejőtlenségek" (Koselleck) 

szellemében pedig tudatosan nem az egykorú, hanem a saját korát 30-40 évvel megelızı 

német kulturális folyamatokkal próbált szinkronba kerülni, egy valamikori végleges 

felzárkózás reményében. 

 

III.2. Ha az elızı alfejezetet mai fogalmaink szerint Kazinczy irodalomtörténeti 

érdeklıdésével jellemezhetnénk, akkor a most következıt ezen belül Kazinczy monografikus 

érdeklıdésével. A tanulmány a Mester biográfiáit vizsgálja, méghozzá a retorikai és a bető 

szerinti olvasat paradigmája mentén. Retorikai olvasatnak azt az értelmezésmódot nevezi, 

amely reflektál a különbözö szövegtípusok retorikai-poétikai szerkesztettségére, s ezért 

figyelembe veszi azok reprezentációs technikáit s a fikció keretein belül értelmezi azokat. 

Bető szerinti olvasatnak pedig azt, amely mindezt figyelmen kívül hagyva a különbözı 

szövegtípusok referenciális jellegét helyezi elıtérbe. Ehhez kapcsolódóan a tanulmány két 

kérdésre próbál választ keresni. Egyrészt arra kíváncsi, hogy amikor Kazinczy biográfiát ír, 

akkor milyen elıfeltevések birtokában próbál a fikcionális mőfajokból az empirikus szerzıre 

vonatkoztatható, történeti szempontból hiteles adatokat nyerni. Másrészt arra: maga a 

biográfia mőfaja mennyiben kíván megfelelni a bető szerinti olvasat követelményeinek. Ez 

utóbbira (nagyon röviden) az a válasz adható, hogy Kazinczy a korszak történetírásában 

népszerő forráskritikai elvek mentén igyekszik hiteles történeti elbeszélést létrehozni, s 

eközben eltávolodni próbál a halotti oratio és prédikáció mőfajától. Az elbeszélés 

                                                           
10 Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövı. A történeti idık szemantikája. Ford. Hidas Zoltán. Bp. Atlantisz, 2003. 406-
407. 



szövegszervezı elvét ugyanakkor (legtöbbször reflektáltan) a klasszikus biográfiák mintái 

nyújtják. A széphalmi Mester életrajzírói tevékenysége azon a határmesgyén értelmezhetı, 

amelyet Jörn Rüsen11 a XVIII. század második felében bekövetkezett változásokhoz köt: ettıl 

kezdve a történészek tevékenységére vonatkozó elgondolások középpontjába már a kutatás 

módszertani szabályozása került, a historiográfiai beszédnek vagy írásnak a befogadók szívére 

kifejtett hatóerejét egyre inkább figyelmen kívül hagyták. (Kazinczyra sok szempontból még 

ez utóbbi jellemzı.) Az elsı kérdés kapcsán pedig megállapítható, hogy a különbözı 

retorikai-poétikai státuszú szövegek a referencialitás különbözı szintjein helyezkednek el. A 

Mester azonban nem ringatja magát az áttetszı nyelv ábrándjában. A bető szerinti olvasat 

mellett a retorikai olvasat sem lesz a felejtésé és fordítva: ugyanazon szövegen belül mindkét 

olvasásmód mőködtethetı. 

 

 

IV.1.  A befogadástörténethez kapcsolódó elsı fejezet azt vizsgálja, hogy Kazinczy miként 

konstruálja meg saját identitását a Pályám emlékezete címen ismert szöveg különbözı 

változataiban és egyéb önéletrajzi írásaiban, illetve Toldy hogyan cselekményesíti mindezt 

újra a Kazinczy-monográfiában. Megállapíthatjuk, hogy Toldy nem követ egyetlen kiemelt 

szövegváltozatot. Az életút elbeszélésekor alapvetıen ragaszkodik a kronologikus rendhez: 

megszüntetni igyekszik a Kazinczy által preferált "tévesztgetı utakat", s az egyes önéletrajzi  

szövegek összeillesztésével felszámolja az eredeti írások kompozíciós technikáját jellemzı 

ellipszis jelenlétét. Kazinczy a Pályám emlékezetében irodalmi mővekkel, szerzıkkel és 

történelmi személyiségekkel való találkozásokként reprezentálja saját életútját. Toldynál ezzel 

szemben  a Mester szerelmi élete visszatérı elemként szerepel, s a kézsmárki évektıl kezdve 

kronológiai szempontból a teljes elbeszélést lefedi. Egyszerre figyelhetı meg a "szerelmi 

szál" rekonstruálása (illetve konstruálása) a levelekbıl és az ennek megfeleltethetı alkotások 

kiválasztása az életmőbıl. A továbbiakban a fejezet arra próbál választ keresni, hogy Toldy 

számára miért volt lényeges annak igazolása, hogy "Kazinczy ifjúkori költészete annyira egy 

az ı akkori életével és élményeivel"12, illetve miért próbálja meg ignorálni a hosszú és 

fáradságos alkotói folyamatot. Azt mondhatjuk, hogy Toldy ennek segítségével egy - a 

kritikusi gyakorlatában alkalmazott - normának kívánja alárendelni a korai Kazinczy-lírát, s 

ez a norma az organikus mőalkotásé. A monográfia az ihletett pillanat lokalizálásval 

                                                           
11 Rüsen, Jörn: A történelem retorikája. Ford. V. Horváth Károly. In: Narratívák 3. A kultúra narratívái. Szerk. 
Thomka Beáta. Bp. Kijárat, 1999. 39-40. 
12 Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Életrajzi emlék. Pest, 1859. 84. 



megpróbálja egészen közel hozni egymáshoz az ihletet és az alkotás születését, biztosítva a 

kettı szoros kapcsolatát és hangsúlyozva a folyamat spontaneitását. A dolgozat végül arra a 

következtetésre jut, hogy az organikus mőalkotás normájának alkotáslélektani aspektusa a 

korabeli kritikai diskurzus helyett egy másik mőfajban applikálható, ez pedig a biográfia és az 

autobiográfia.  

 

IV. 2. Az utolsó fejezet azzal foglakozik, hogy Toldy kritikusi és irodalomtörténetírói 

módszerét, retorikáját mennyiben befolyásolhatta a természettudományokkal (fıként az 

orvostudománnyal) való szoros kapcsolata. A Zalán-bírálat erre vonatkozóan látványos 

példával szolgál. Ebben Toldy nem csupán Jean Paulra, a Schlegel testvérekre valamint a 

populáris esztétika megannyi követıjére hivatkozik, hanem Georg Ernst Stahl-ra is, akit ma 

legfeljebb az orvostörténeti szakirodalom tart számon. Ugyanebben a tanulmányban a 

jellemek iránti fokozott érdeklıdése összefüggésben lehet az orvostudományban is 

alkalmazott antropológiai ismereteivel. 

 Az irodalomtörténész gyakran beszél arról, hogy a jelentıs költık és írók (például 

Vörösmarty) különleges képességek birtokosai: jóstehetséget, "villanyfolyamszerő" hatást, 

"titokszerő kölcsönhatást" emleget. Mai olvasatunkban ez legfeljebb a kultikus nyelvhasználat 

paradigmája mentén értelmezhetı, ám Toldy  nagy valószínüséggel a magnetizmus retorikáját 

alkalmazta. Ennek segítségel pedig olyan nyelvet beszél, ami legitim módon része a korabeli 

tudományos diskurzusnak13. A magnetizmus tudománytörténeti helyzete - a maga közvetítı, 

átmeneti jellegével - nagyon hasonló pozíciót foglalt el, mint mőfaji szempontból az 

irodalomtörténet a XIX. század második felében. Az utóbbi még eposz és már tudomány 

egyszersmind14, az elıbbi közvetítı funkciót lát el a tudomány és a miszticizmus 

határmesgyéjén. Valószínüleg ezért (sajátos "rendszertani pozíciója" révén) épülhetett be 

szinte észrevétlenül az irodalomról való beszéd retorikájába. A magnetizmus ugyanakkor - 

terminológiáját tekintve - egy másik diskurzus, az elektromosság szókincsét kölcsönözte. 

Kazinczy leveleiben az elektromosság a nemzetébresztés metaforáját mozdítja el egy másik 

jelentésárnyalat irányába, ám egészében véve azt mondhatjuk, hogy irodalomtörténetinek 

nevezhetı munkái inkább a hagyományos fény- képzetkört alkalmazzák. Toldy azonban már 

az irodalomtörténeti változás megjelenítésére használja. Összegzésként azt mondhatjuk, hogy 

Toldy irodalomtörténeteiben egy kontaminált beszédmód lehetıségével kell számolnunk: a 

                                                           
13 Vö. Tartar, Maria M: Spellbound. Studies on Mesmerism and Literature. Princeton, 1978. 6-25. 
14 Vö. Dávidházi Péter: A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése. (A narratív identitás mőfajvándorlása 
irodalomtól tudományig.) Alföld, 1998. 2. 69. 



természettudományos allúziók, a biblikus nyelvhasználat és az antik kultúrtörténeti 

hagyomány együttes jelenlétével.  

 

                                   

 A dolgozat témájához kapcsolódó publikációk                             . 
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