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dagítják a következő években a tudományos könyvtermést, hanem 
egyikük-másikuk nem riad majd vissza attól sem, hogy komplex kutatá-
sok révén részt vállaljon a kor megoldatlan problémáinak tisztázásában. 

F. CSANAK DÓRA 

PENNAHÁBORÚK 
NYELVI ÉS IRODALMI VITÁK 1 7 8 1 - 1 8 2 6 

A Pennaháborúk c. kötet öt vita anyagából tartalmaz válogatást. 
Fejezetei sorrendben: A prozódiai harc 1781-1789; Az ypszilon-
háború 1805-1806; Az Árkádia pör 1805-1807; Nyelvújítási harc 
1 8 1 3 - 1 8 1 9 és Az iliászi pör 1823-1826 . 

A kötet céljáról összeállítója, Szalai Anna azt írja a Jegyzetekben, 
hogy a magyar irodalom egy olyan hagyományát szeretné közkinccsé 
tenni, amely lassan már feledésbe merült. Mégpedig az „érdeklődő 
olvasók" számára kívánja elérhetővé tenni ezeket a ma már csak részben 
ismert és általában nehezen hozzáférhető iratokat. 

A kötet egészét tehát abból a szempontból célszerű megítélni, hogy 
a korszakról csak keveset tudó milyen képet kap belőle a 18. század 
végén induló hazai irodalmi és nyelvi vitákról. Ehhez természetesen 
hozzátartozik az is, hogy az egyes literátori összeütközések jelentőségét 
milyen arányban tükrözi ez a válogatás. 

Az efféle anyag összeállításának módja mindig vitatható. Hiszen 
közhely, hogy a dokumentumok mint történeti tények csak tér- és 
időbeli önmagukhoz lehetnek „hűek": kimozdítva saját totális közegük-
ből, felidéztetvén az utókorban, csak mint töredékek, szórványok tárul-
hatnak a kései szemlélő elé. S még közlésük mennyiségi teljessége is 
pusztán mennyiségi „hűséggel" bírhatna. Szalai Anna válogatását azon-
ban szigorú terjedelmi korlátok szorongatták, s így talán az átlagosnál is 
szembetűnőbb a kötetben, hogy a pennacsaták fordulatai közül melye-
ket tartotta fontosnak, s melyeket elhagyhatónak. 

A kiadványban közölt anyag a magyar sajtóviták történetének abból 
az időszakából való, melynek során a nyelv irodalmából fokozatosan 
kifejlődött az irodalom nyelve. Ekkor vált tudatos erőfeszítések révén 
alkalmas eszközzé arra, hogy kilépve a nyelvért nyelvet formáló sajtó-
irodalom köréből, a reformgondolatok s magas színvonalú költői alkotá-
sok széles közvetítőjévé legyen. Szalai Anna összeállítása arra vállal-
kozott, hogy ennek a történelmi jelentőségű fordulatnak az egykorú 
elvekben képződött lenyomatát mutassa be. 
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A kötet belső arányait tekintve túlméretezett A prozódiai harc c. 
fejezet első fele. Mivel a résztvevők (Rájnis, Baróti Szabó, Révai, Ba-
tsányi) a „hangmérséklés" alapkérdéseiben végül is megegyeztek, a terje-
delmi korlátokat figyelembe véve fölösleges annak a rengeteg bizonyító 
anyagnak a közlése, amellyel e poéták a maguk igazát próbálták alá-
támasztani. A prozódiai képletek és példahalmazok túlságosan elrejtik 
itt azokat az elméleti részeket, amelyek épp a költészet nyelvéről vallott 
nézeteket tartalmazzák. 

A személyeskedések, egymásnak rontó acsarkodások is csak erőteljes 
hangulatuk miatt tűnnek ki ezekből a szövegekből, holott jelentőségük 
legalább akkora, mint az elméleti megállapításoké, hiszen a publicisták 
egymással szembeni hangnemének változása alapján igen jól végigkövet-
hető az 1780-as évektől az 1820-30-as évekig lezajlott fejlődés. 

A prozódiai harc kezdeti írásai hűen mutatják, hogy a szerzők ekkor 
még - néhány kivételtől eltekintve - milyen kevéssé tesznek eleget a 
modern közírói megnyilatkozásmód követelményeinek. Például amikor 
olvasóikhoz szólnak, rendszerint az egesz „hazá"-hoz intézik szavaikat, 
írásaik azonban tele vannak olyan utalással, melyek valójában csak 
nagyon szűk körnek mondanak valamit. 

Igen jellemző e kezdeti periódusnak a hagyományok hiánya miatti 
kétarcúságára Révai Miklós Baróti Szabónak címzett s nyomtatásban 
közzétett verse. A X. Alagya kettejük kapcsolatának napi érvényű 
konkrétumait fogalmazza meg. Előbb a költőtárs szemére hányja annak 
nyelvrontó verselményeit, s kifejti, azért nem engedhet a „hangmér-
séklés" követelményeiből, hogy a jövő század ne tekintsen gyalázattal 
őrá s a többi poétára. Azután váratlan, szinte tudathasadásos attitűd-vál-
tással biztosítja Barótit arról, hogy annak könyveit szívesen eljuttatja 
Müller könyvárushoz, sőt örömest küld Pozsonyba is belőlük. A váltás 
egyik oka alighanein a választani nem tudás a publikációs és a magán-
személynek szóló hangnem között. Másik oka pedig az a szolidaritás, 
mely az irodalmárokat a nyomdászkiadókkal, könyvárusokkal szemben 
összekötötte ekkoriban. Közírói tudatosság híján Rájnist sem feszélyezi, 
hogy az írásaiból sütő gyermeteg indulat és önhittség az olvasók nyil-
vánossága elé kerül. Elvakultsága valódi indítékára Batsányi mutat rá, 
bebizonyítva, hogy Rájnisnak a kassai Museumot is érintő vádaskodásai 
nem tisztán szakmai meggyőződésből származnak, hanem sokkal inkább 
Baróti Szabó elleni gyűlöletéoől. 

A prozódiai harc utolsó darabjaként közölt Batsányi-tanulmány 
(Milton és a fordítás mestersége ügyében) jól illusztrálja, hogy a fejlődés 
mennyire nem egyenletes ívű. Ez az írás ugyanis gondolati színvonala, 
hangnembeli fejlettsége révén nemcsak saját környezetéből emelkedik 
ki magasan, hanem az évtizedekkel későbbi publikációk nagy részét is 
maga mögé utasítja. 



Szemle 521 

Batsányi csatazáró tanulmánya után visszaesésnek tűnik a Verseghy 
értekezésével (A tiszta magyarság. . .) kezdó'dő űn. ypszilon-háború, 
legalábbis a jelen válogatásban bemutatott fejezet alapján. Ha a vita 
előzményeiből, Révai Miklós latinul írt nyelvtörténeti munkáiból is 
közölne - fordításban - bizonyos részleteket a kötet, tárgyilagosabb 
megvilágításba kerülnének a szembenálló felek nézetei. Az azonban így 
is megfigyelhető, hogy a publikációs magatartás ekkorra még csak 
annyit fejlődött, hogy Révai féktelen öndicséretét álnév mögé rejtette. 

Az Árkádia pör e kötetben közölt részletei megfelelő arányban 
tárják az olvasó elé az Árkádia szó körül kialakult „kommunikációs" 
zavar dokumentumait. Pontos útjelző ez a fejezet az irodalmi viták 
fejlődésének bemutatásában, ugyanis jól tükrözi azt az állapotot, ami-
kor még a nyilvános sajtóviták és a magánlevelek stílusa, hangneme alig 
különbözött. A mindkét közlésfajtában egyaránt fellelhető személyes 
utalások, konszenzust feltételező, „belső használatú" megjegyzések jól 
példázzák, hogy a széphalmi postaút jelentősége akkor még legalábbis 
megegyezett mondjuk a Hazai Tudósítások országos terjesztésére szol-
gáló útvonalaiéval. Az idetartozó levelek és sajtócikkek minden elemzés-
nél többet mondanak Kazinczy uralkodásának természetéről. 

A Nyelvújítási harc ellenben a kötet legfélrevezetőbb fejezete. 
Hiányos volta miatt sajnos torz képet rajzol arról a vitáról, mely minden 
bizonnyal a legjelentősebb volt nyelvünk és irodalmunk múlt század 
eleji történetében. Mindössze három dokumentumot mutat be a for-
dulatokban gazdag pennaháborúból: Szentgyörgyi Józsefék Mondolatít, 
Kölcsey és Szemere Feleletét és Kazinczy vitazáró tanulmányát, az 
Ortológus és neológus nálunk Js más nemzeteknél címűt. így az első 
kettő alapján az a benyomás alakul ki, mintha a nyelvújítási küzdelem 
komolytalan nyelvi játék lett volna, melyben nem elvi ellenfelek, csak 
egymást mókából szurkáló irodalmárok vetették volna papírra el-
méncségeiket. Aztán - a kötetbeli fejezet torzképe szerint — erre a 
bohókás csörtére komor, bölcs és megfontolt iskolamesteri szózatként 
következik Kazinczy írása. Az Ortológus és neológus... ily módon 
nemcsak tökéletesen elüt a két előző műtől, de számos olyan utalást is 
tartalmaz, amelyek a legtájékozatlanabb olvasóban is hiányérzetet kelt-
hetnek. A válogatás e fejezetében ugyanis semmiféle „harc"-nak nyoma 
sincsen, s rejtve marad, hogy vajon mit zár le Kazinczynak ez az okos 
dialektikával felépített munkája, melyben többek között ez a meg-
állapítás olvasható: „S mi itt ezen utolsó cikkelyt óhajtanánk oly 
tisztaságba juttatni, hogy a két felekezet értse egymást, s viszálykodá-
sok enyhüljön." Hiányoznak tehát e válogatásból a Tövisek és Virágok 
harcot elindító epigrammái, a Vitkovicshoz-írott episztola, de leginkább 
talán a Báróczy minden munkáihoz készült Kazinczy-tanulmány. S nem 
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lett volna fölösleges az 1818-as Tudományos Gyűjtemény Kazinczy-
ellenes támadásaiból sem közölni legalább jellemző' részleteket, hogy 
például Füredi Vida (Kisfaludy Sándor) érveivel is megismerkedhessen 
az olvasó. S azt is fölfedezhesse, hogy Kazinczy szerepe nem volt végig 
oly bölcs és szilárd, mint amilyennek vitazáró tanulmánya mutatja. 
Tanulságos lett volna a széphalmi vezér visszakozásának, majd békülé-
kenységének okait is szemügyre vehetni. Már csak azért is, hogy ért-
hetőbbe váljon a kötet utolsó fejezeteként közölt ún. iliászi pör, pon-
tosabban Kölcseyék Kazinczyval szembeni viszonyának megváltozása. 

Irodalmunk első plágiumpere természetesen önmagában is fontos 
állomását jelzi literatúránk fejlődésének. Itt azonban - s ezt a kötet 
összeállítójának szándéka is mutatja - jóval többről van szó: arról a 
nemzedékváltásról, melynek során Bajzáék, Toldyék megfosztják hatal-
mától az immár sok tekintetben elavult nézeteket valló és védő 
Kazinczyt. 

Az iliászi pör a kötet másik olyan fejezete, amely pontatlanul mutat 
be egy irodalomtörténetileg fontos változást. A Szalai Anna által közölt 
írások ugyanis túlságosan enyhének, tapintatosnak állítják be a hatalom-
átvétel lefolyását, holott a valóságban igen kemény ütéseket mért az 
ifjabb nemzedék a távozni készülőkre. Csakhogy nem ebben a plágium-
perben, hanem egy a kötetben sajnálatosan nem szereplő, néhány évvel 
későbbi pennacsatában : a Pyrker-vitában. Igen szemléletesen és markán-
san zárta volna le a kötet anyagát ez a rendkívül éles párbaj; ugyanis 
miután Kazinczy lefordította a németül író magyar egyházfő költemé-
nyét (A szent hajdan gyöngyei, 1830), a Kritikai Lapok fiataljai olyan 
támadással reagáltak, amelyre az erejét vesztett idős mester már csak a 
kiszolgáltatottság dühével válaszolhatott. A Magyarországi utakban 
ekként említi az ügyet: „Nem hon és mesterség szeretete az, ami 
embereinket e dúlásokra ragadozza, hanem szilaj tűz, neveletlenség, 
éretlen g ő g . . . Hol a Kritikai Lapokban legkisebb nyoma a szív meleg 
érzéseinek? " A kötet által felölelt időszak tehát valójában a Pyrker-vitá-
val zárult. Hiszen e néhány évtized nyelvi és irodalmi küzdelmeit 
elsősorban Kazinczy működése határozta meg, ha közvetlenül nem is volt 
jelen minden összeütközésben. Ezért hitelesebb lett volna, ha bukásának 
dokumentumai is bekerülnek a válogatásba, s nemcsak fokozatos háttérbe 
szorulásának - kegyelettel egymás mellé illesztett - néhány rövid jelzése 
állna a könyv végén. 

A Pennaháborúk c. kiadvány mindennek ellenére hasznos olvas-
mány, mert felhívja a figyelmet a magyar irodalmi élet kifejlődésének 
fontos és félig-meddig feledésbe merült állomásaira; s az elsimító szer-
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kesztó'i szépítések dacára azt is érzékeltetni tudja, melyek az állandó, s 
melyek a változó vonások literátoraink vitatkozási módjában. (Szépiro-
dalmi, 1980.) 

CSÓKÁS LÁSZLÓ 

SZŰCS MIKLÓS NAPLÓJA 1 8 3 9 - 1 8 4 8 * 

A napló mint történeti jellegű forrás jelentó'sen felértékeló'dött az 
utóbbi évtizedekben; megnó'tt a kutatói figyelem, a kiadói érdeklődés és 
az olvasói kereslet, s nem csupán irodalmilag formált változata iránt. 
Végre magyarul is kézbevehettük a műfaj klasszikusát, Széchenyi István 
naplóját, és csak a reformkornál meg a szabadságharcnál maradva olvas-
hattuk - többek között - honvédtábornok és veszprémi borbélylegény, 
győri polgár és miskolci gyermekleány feljegyzését hétköznapjaikról. 
Természetesen közgyűjteményekben és magántulajdonban még sok 
hasonló lappanghat. A teljesség igénye nélkül hadd utaljunk itt Bártfay 
László, Pesty Frigyes, Mátray Gábor, a kolozsvári Gyulay Lajos gróf 
naplójára — mindegyikük megérdemelné a jelenleginél teljesebb közre-
adást vagy egyáltalán a kiadást. Tömegesebb felkutatásuk és feldolgozá-
suk egy majdan elérhető szinten a statisztikai igazság erejével bizonyít-
hat vagy cáfolhat gondolkodás-, ízlés-, életmódtörténeti feltevéseket a 
reformkorról, nem szólva persze eseményrögzítő, kronológiapontosító 
stb. szerepükről. Könyvkiadásunk jelenlegi helyzetében azonban azzal is 
hosszú távon kell számolnunk, hogy jelentős hányaduk nem-hivatásos 
kiadóknál, az őket őrző közgyűjtemények gondozásában jelenik meg. 

A Szűcs Miklós-naplót kiadó közgyűjtemények - a Miskolci Városi 
Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum - választása telitalálat. A reform-
kor utolsó évtizedére valóban jellemző írást adtak közre, amelyet Kilián 
István bevezető tanulmánya tipikus nemzedéki életsors hátterével bő-
vített. Olyan nemesi família tagja vezette a naplót, amelyik - a törté-
nelem késztetésére - városlakóvá vált, számbavette a nemesi életforma 
korszerűsítésének lehetőségeit (233-36 . ) és maga is megpróbálkozott a 
gazdálkodás új formáival, miközben a család Petőfivel és Madáchcsal 
egykorú nemzedéke megszerezte az értelmiségi lét dokumentum-belépő-
jét, a felsőfokú képesítést is. 

Igaza van Kiliánnak tanulmányában, hogy a tudatosságot nevezi meg 
Szűcs Miklós és generációja legfontosabb tulajdonságának. A naplóírás 
nemcsak romantikus irodalmi kordivat, hanem - mindenekelőtt - az 

*Sajtó alá rendezte és a tanulmányt írta Kilián István. 


