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magyarázatot talált. Tanulmányának módszertanilag ez a legpélda-
mutatóbb része! Vizsgálódásai egyértelműen bizonyítják, hogy Huszár 
három városban (Magyaróvár, Kassa és Debrecen) készítette el a kiad-
ványát 1560-61-ben, életének azokban a viharos hónapjaiban, amikor 
óvárról Kassára távozott, ahol hamarosan letartóztatták, de sikerült 
Debrecenbe szöknie. Az itteni igények figyelembevételével - hiszen 
Debrecen ekkor már a kálvinizmus hatása alatt állt - egészítette ki 
evangélikus énekeskönyvét a szakramentárius Kálmáncsehi graduáljával. 

A 16. századi felekezeti ellentétekre jellemző, hogy Huszár Gál 13 
évvel később éppen ellentétesen bánt Kálmáncsehi műveivel. Persze 
ekkor már az evangélikus Kisalföldön, Komjátiban vállalkozott énekes-
könyvének új, bővített kiadására, és ott már nem tartotta tanácsosnak 
Kálmáncsehi psalmusfordításai szövegének közreadását, mondván, hogy 
„sok helyen igen különböznek a zsidó Bibliában való értelemtől", de a 
Reggeli éneklések szövegének nagy részét e későbbi énekgyűjteményébe 
is felvette. 

Az első evangélikus énekeskönyv elemzése igen sok olyan kérdésre 
ad választ, amelyekre a forrás hiányában a reformáció kutatói eddig 
csak feltételezésekben keresték a megoldást S a kötet bizonyára nagy-
ban hozzájárul majd ahhoz, hogy végre megszülessen egy korszerű 
Huszár Gál-monográfia is, amely méltó módon bemutatja a magyaror-
szági reformáció ezen rendkívül sokoldalú egyéniségét, aki énekszerző, 
prédikátor, szerkesztő és - nem utolsósorban - nyomdász volt egy 
személyben. Az ő nevéhez fűződik az első magyar nyelvű prédikáció-
gyűjtemény kinyomtatása is (Magyaróvár 1558), de kétségtelenül leg-
nagyobb hatású tette mégis az volt, hogy „énekbe szerzött versöknek 
mindenfelől való édes kiáltásával" elindította a magyar nyelvű nyomta-
tott protestáns énekeskönyv-irodalmat. (Akadémiai Kiadó, 1983. -
Bibliotheca Hungarica Antiqua XII.) 

v á s á r h e l y i j u d i t 

CSATKAI ENDRE: KAZINCZY 
ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETEK 

A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoport-
jának kiadásában, Galavics Géza szerkesztésében egy ún. alapmű jelent 
meg. Csatkai Endre bölcsészdoktori disszertációja 1925-ben készült, s 
csak most vált hozzáférhetővé a korszak kutatói számára. A szerzőt 
Zádor Anna mutatja be az előszóban: az ausztriai Kismartonban (Eisen-
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Stadt) de főként Sopronban dolgozó Csatkai nemcsak kiváló művészet-
történész és muzeológus volt, hanem irodalomtörténész, színháztörté-
nész, nyelvész és zeneértő is, a sokoldalú népművelés egyik legkiválóbb 
művelője. A disszertációban a mintaszerű alapossággal feltérképezett 
képzőművészeti anyag is sok más szakterület problémakörét érinti: szól 
Kazinczy olvasmányairól, alkotásmódjáról, irodalmi kapcsolatairól, 
szervezői tevékenységéről, egy-egy mű keletkezésének hátteréről, fogad-
tatásáról, hatásáról. így nemcsak Kazinczy képzőművészeti műveltségé-
ről és munkásságáról kapunk hasznos eligazítást, hanem a kor művelő-
déstörténetéről, az egyes ágazatok szerepéről és kölcsönhatásáról is. 

Az első fejezetben (Kazinczy tanulmányai és a képzőművészetek) 
voltaképpen pályaképet vázol fel, elsősorban a képzőművészeti művelő-
dés és tevékenység szempontjából. Továbbgondolásra méltó, amit Ka-
zinczy művészeti érdeklődésének „antitétikus" irányáról mond: sem a 
református vallás, sem a közvetlen környezet, sem a közfelfogás nem 
irányította, nem segítette tájékozódását; ízlése, figyelme mintegy azok 
ellenére, a maga választotta könyvek, mesterek nyomán alakult ki. Nyil-
vánvaló persze, hogy ez az ellentét voltaképpen az európai és a magyar 
(helybéli) művelődés fejlettségének disszonanciáját, a hazai tájékozódás 
időleges elmaradottságát jelentette, Kazinczyban pedig megvolt a képes-
ség arra, hogy az európai szint művelődési, művészeti ideáljait és mér-
céit válassza. - Művészeti alapelveiben a klasszikus eszmény volt irányt 
szabó. Az ideáció, az utánzás elve, a nemes egyszerűség alapján választja 
ki példaképeit és kedvenceit: Raffaellót, Corregiót, Guido Renit vala-
mint Canova, Zenner, Füger és Poussin müveit; a klasszikus elvek szab-
ják meg elutasító véleményét a holland tájképek „naturalizmusáról", a 
pepecselőnek tartott bécsi biedermeyer festészetről, valamint a barokk-
ról és a gótikáról - e kérdésekről szól a második fejezet, címe: Kazinczy 
művészeti elvei. Csatkai itt jelzi Kazinczy véleményeinek ellentmon-
dásait (pl. az elutasított barokk mellett Rubens kedvelését) és tudásá-
nak, tájékozódásának hiányait (nem írt pl. a nagy reneszánsz mesterek-
ről, Michelangelóról, Leonardóról; hézagos, téves nézetei voltak a művé-
szeti irányok fejlődéséről). Fontos, s Kazinczy egész pályáját meghatá-
rozó elvekre is rámutat itt: a szép és jó összefüggéseire, a különféle 
kultúrák kölcsönhatásának fontosságára. Az eszmetörténeti kutatások 
(Szauder József és Csetri Lajos munkái) alapján ma már másként látjuk 
a szép és jó egységének, ill. a szép propedeutikai szerepének kérdését A 
szép és jó egysége ui. a klasszicizmus korábbi fázisának alapelve volt, 
Boileau megfogalmazásában visszhangozták a kor alkotói. Kazinczy 
nézete a szép jóra vezérlő szerepéről már egy következő időszakasz 
eszménye, nézeteit az ún. német művészeti korszak elvei alapozták meg. 
Az irodalomtörténetben különben e kor klasszicizmusát az új eszmék, 
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új sajátságok (művészetelvűség, a romantikához közeledő új, polgári 
érzékenység, az emóciók nagyobb szerepe, a rezignáció, a primitív, ill. a 
népköltészeti érdeklődés) alapján neoklasszika néven jelöljük (főként 
Szauder József és Vajda György Mihály tanulmányai nyomán). Az új 
irány - hasonló jegyek alapján - a képzőművészetben is észlelhető (1. 
újabban Pál József, Szabó Péter tanulmányait), a disszertáció azonban 
épp csak érinti e jelenséget. 

A következő részben, címe: Kazinczy művészeti elvei és irodalmi 
problémái, Kazinczy fordításairól és fordítási nézeteiről, nyelvújítási és 
kritikai elveiről kapunk vázlatot. Csatkai a fordításokat a másolás fon-
tosságának kérdéséhez, a nyelvújítást a nyelvszebbítés tendenciájához 
kapcsolja, kritikai elveiből pedig azokat vizsgálja, amelyek irodalmi 
műveinek rokonvonásaival is párhuzamba állíthatók (ilyen pl. a Pályám 
emlékezetének szerkezete, amely szerinte a Kazinczy által kedvelt 
angolpark szabálytalan felépítéséhez hasonló). A vázlatosságot, az ötlet-
szerűséget itt a választott szempont (a képzőművészeti érdeklődés) 
okozza; nyilvánvaló ui., hogy mind a nyelvújításban, mind kritikai elve-
iben ez csak egyik, kétségtelenül érdekes, de nem a legfontosabb irányu-
lás lehetett. A szerző objektivitását dicséri különben, hogy Kazinczy 
ítéleteinek némely túlzásáról is ír, amikor ui. festőket és írókat érték-
mérceként hasonlít össze, Hubert Maurert pl. Homérosz szintjére emeli, 
Matthissont Corregióhoz és Raffaellóhoz. 

A disszertáció legértékesebb fejezetében - címe: Kazinczy képző-
művészeti témájú írásai - dolgozza fel a Hotkócz leírása, A festés, 
faragás nálunk valamint az Erdélyi levelek és a Magyarországi utak meg-
felelő részeit. Pontos, helyenként aprólékos leírásokat kapunk kertideál-
járól, a látott épületekről, festményekről, szobrokról, városépítészeti né-
zeteiről. Kazinczy mindenütt az angolkert természetes „vadságát"dicséri 
(vagy hiányolja); az épületek közül az tetszik, amelyik klasszikus mintát 
követ (mint pl. a váci székesegyház),de nem tetszenek a „cifrák" (ajtó-
kon vagy a falak díszítésein); Maulbertsch műveit - nyilván a barokk vo-
nások alapján - „mázolásnak" tartja, nagyra értékeli viszont Maurer, 
Füger, Lampi, Kracker műveit, a szobrászatban Zauner, Cerrachi és 
Bosch mellszobrait dicséri. Magyar mesterekről is szól elismerően: Má-
nyokit, Kupeczkyt és a magyar származású Oesert emeli ki, majd tanul-
mányt ír Ferenczi István Csokonai mellszobráról. Az irodalmi párhuzam 
most sem marad el: az útirajzoknál pl. joggal említi Steme hatását. - Ka-
zinczy azonban a képzőművészetek terén sem volt passzív szemlélő, sok-
oldalú munkássága a képzőművészetek fellendítésére is kiterjedt. Erről 
szól a következő rész: Kazinczy törekvései a képzőművészetek előbbre-
vitelére. Itt főként az emlékmű és az arcképfestés propagálásáról olvas-
hatunk; elemzi Kazinczy nagyszámú arcképeit (huszonkétszer festették 
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le). E fejezetben ír a Kazinczy-művek és kiadványok könyvészeti érde-
meiről: kép-vignett elemzéseket, a díszítés alapelveit foglalja össze 
tömören. E rész alapossága, tájékoztató anyaggazdagsága még ma is, 
Haiman György kiváló tanulmánya mellett is megállja a helyét. 

A disszertáció többi része irodalmi, irodalomtörténeti, nyelvészeti, 
ill. művelődéstörténeti érdekű. A képzőművészet Kazinczy költészeté-
ben c. fejezetben igen értékes a művészeti tárgyú művek, így pl. az ún. 
görög epigrammák elemzése; itt ismét alkotásmódját, írói világát általá-
nosan jellemző tulajdonságokra mutat rá. Ilyen az impresszionista haj-
lam egyfelől, másfelől az élmény és mű távolsága Kazinczy minden 
munkájánál, a leírásokat átszínező finom erotika, a reflexió és a leírás 
egysége. Külön lapokon szól Kazinczy nyelvújításának képzőművészeti 
köréről, illetve szóhasználatáról. Helyenként új szavakat népszerűsített 
(ilyen pl. Barczafalvi Szabó művész szava), helyenként régieket elevenít 
fel (csarnok, párkány, szobor), helyenként inkább az idegen szót hasz-
nálja (portré), de sok szót, kifejezést magyarosít (setét tiszta, clair obs-
cur), melykép (Büst), csúcsszobor (obeliszk), előrajzolat (skicc), lábkő, 
talpkő. Eljárása tehát hajlékony, mentes mind a purizmustól, mind az 
egyoldalú idegenszerűsködéstől. - Az utolsó fejezet - Kazinczy elvei-
nek diadala és bukása című - összefoglaló jellegű,s ma már hiányosnak 
tűnik. Itt vizsgálja a Winckelmann-Goethe-hatásokat, valamint Kazin-
czy írásainak, nézeteinek nyomát a pályatársak munkáiban. Hiányérze-
tünket egyfelől az okozza, hogy egy-egy, nem is túlságosan jelentős 
nézet, adottság hasonlóságát emeli ki (pl. hogy Goethe is, Kazinczy is 
szerette a muzsikát), másfelől pedig az, hogy a hasonlóság alapjaként 
említett „egyoldalú" klasszicizmust is differenciáltabban látjuk ma 
Goethénél is, Kazinczynál is, pályatársainál is: amott a Sturm und 
Drang, emitt a neoklasszika és a korai romantika irányához kapcsolódó 
sajátosságai révén. Meggyőzően világítja meg ellenben Kazinczy képző-
művészeti nézeteinek korszerűtlenné válását: a másolás erőltetése, a 
merev normává váló klasszicizmus időszerűtlen volt már a történelmi-
nemzeti tárgyú képzőművészeti érdeklődés előretörésének, a romantika 
térhódításának évtizedeiben. Igen hasznos a disszertáció végén található 
Függelék: Kazinczy illusztrált műveit, ill. kiadásait sorolja fel. E listát a 
szakkutatások már több ponton kiegészítették, a legfontosabb kiad-
ványokat azonban Csatkai Endre foglalta össze először. 

Remélhetőleg e leíró ismertetés is meggyőzi az érdeklődőt arról, 
hogy e munkát nem lehet, nem szabad figyelmen kívül hagynia annak, 
aki Kazinczyról, a korszak művelődéstörténetéről, irodalomtörténeté-
ről, képzőművészeti érdeklődéséről akar írni. A kötet szerkesztését -
Galavics Géza munkája - egyértelműen dicsérhetjük. Az elő- és utószó 
nem fölösleges duplázás. Az előbbiről, Zádor Anna pályatárs-portréjáról 
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már szóltunk; Rózsa György utószava a disszertáció művelődéstörténeti 
jelensőgét méltatja, s joggal emeli ki, hogy a Kazinczy-életmű egészében 
való felfogására, sokoldalú munkásságának kölcsönhatásaira figyel-
meztet. Nagy munkát végzett a negyven lapnyi hely- és névmutató 
összeállításában Szabó Péter. Itt nemcsak azt tudjuk meg, hogy egy 
helység hol fekszik s hogy milyen műemlékek teszik nevezetessé, hanem 
azt is, hogy Kazinczy mit látott itt s milyen véleményt mondott róluk: 
festőknél, szobrászoknál a pályakép adalékain túl arról is olvashatunk, 
hogy Kazinczy mely munkáikat ismerhette s mit írt ezekről. A kép-
anyag - Rózsa György válogatása - gazdag illusztrációt ad: a tárgyalt 
művekről készült alkotásokat, fényképeket, Kazinczy pályatársainak 
portréit, Kazinczy képmásaiból jó válogatást, könyvillusztrációkat tár 
elénk. Csak e képanyag miatt is érdemes forgatni e kiadványt, s nem-
csak szakembereknek, hanem mindazoknak, akik a korszak ízlésvilágába 
szeretnének bepillantani. 

MEZEI MÁRTA 

KÖLCSEY FERENC TESTAMENTOMA 

Imponálóan szép kötetek követik egymást az Európa Könyvkiadó-
ban szerkesztett Helikon Kézirattár sorozatfüzérében. Egyaránt dicsér-
hető érte a szerkesztő Taxner-Tóth Ernő és a művészeti vezető Szántó 
Tibor. Nemes törekvésük nyomán — túl a tizedik köteten - véglegessé 
vált a kiadvány formája, s ezt az album szóval jelölhetjük meg a legpon-
tosabban, ugyanis mindegyik gyűjtemény az irodalom területéhez kap-
csolódó szemelvényeket, válogatásokat vagy önálló alkotásokat mutat 
be, gazdag képanyaggal. A sorozat gondozóinak jó érzékére vall a szöve-
gek megválasztása csakúgy, mint az irodalmi anyag és a képgyűjtemény 
arányos egyensúlyának megteremtése. Az utóbb megjelent munka is 
méltó az eddigi hagyományokhoz, megnyerően elegáns külsőben adja 
közre nemzeti himnuszunk költőjének végrendeletét. Jó szerencse, hogy 
végül is ebben a sorozatban talált kiadóra ez a fontos dokumentum, 
mert ha már a felfedezés óta eltelt évtizedes hallgatást nem kérheti 
számon a közvélemény, most legalább kárpótlást kaphat a körültekintő 
szöveggondozásban és kiegészítésekben. A Népszabadság 1981 február-
jában ugyan már eleget tett egyfajta olvasói igénynek, amikor közreadta 
a végrendelet szövegét, ez azonban nem elégíthette ki a szakmai körök 
érdeklődését, sőt elengedhetetlenül sürgetővé tette a kritikai kiadást is, 
mert látszott, hogy Kölcsey szövege irodalmi alkotásként és jogi formu-




