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Előadásom tárgya címe által jelzetten is eléggé képlékeny, 
hisz' nyitva hagyja a kérdést: kikről és miről szól. Kazinczy 
hosszú pályája során egymás után több nemzedék ifjú iro-
dalmárai is csatlakoztak hozzá, hogy általa nyerjenek beve-
zetést az irodalmi életbe - s ha eltekintünk azoktól, akik 
maguk is az ő pályakezdésével egy időben indultak, így in-
kább kortársainak minősülnek (mint pl. Földi, Pálóczi 
Horváth, Aranka, Virág, Verseghy vagy az irodalmi vezér-
ségben konkurense, Batsányi), — ez a folyamat már a fog-
sága előtt elindul, hogy csak a jelentősebbeket említsük, Kis 
János és Csokonai jelentkezésével. Elismert vezérré azonban, 
a lehetséges egyéb vezérjelöltek kihullásával (Kármán halá-
lával, Batsányi Bécsbe távozásával), a fogsága utáni pálya-
szakaszának első másfél évtizedében lesz a széphalmi mester, 
s az ekkor nála jelentkezők közül a következő évtizedekben 
többen is nagy szerepet fognak játszani az irodalmi életben. 
Nem tekintve azokat, akik, még ha levelező kapcsolatban 
voltak is vele, szorosabban sosem csatlakoztak hozzá, mint 
a debreceniek vagy Kisfaludy Sándor dunántúli köre, vagy 
azokat, akik sokat köszönhetnek neki és egy ideig elég szo-
rosan kötődtek hozzá, de már az ismeretségkötés pillanatá-
ban is nagyobb formátumúak voltak, semminthogy tanít-
ványi köréhez sorolhatnánk őket, mint pl. Berzsenyi, marad 
így is jócskán olyan irodalmár, akinek nagy szerepe lesz a 
korszak irodalomszemléletének alakításában, illetve átformá-
lásában. Ezek közé tartozik a XIX. század első évtizedének 
közepén nála jelentkező Döbrentei Gábor és Buczy Emil, a 
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későbbi Erdélyi Múzeum irodalomszemléletének legreprezen-
tatívabb kifejezői, az évtized végéről az ő alakuló pesti tri-
ásza (Révai egykori triászának két tagja, Vitkovics és Horvát 
István, Szemere Pállal kiegészülve), valamint Kölcsey Fe-
renc. A továbbiakban ezekről, Kazinczy lelkes híveiről, tö-
rekvéseinek hű segítőiről lesz szó, illetve arról, hogy mesterük 
irodalomszemléletének hatása alól hogyan emancipálódnak 
fokozatosan és mint a kor irodalomszemléleti avantgardja, 
hogyan alapozzák meg a következő, immár romantikusnak 
minősíthető korszak irodalomszemléletébe való átmenet elő-
készületeit. 

A kor ismerői számára ebből a névsorból kissé kikíván-
kozhat Döbrentei neve, hisz' közismert, hogy a mesterhez 
fűződő személyes kapcsolatainak első húsz éve sem volt súr-
lódásoktól mentes, 1824-től pedig, amikor szembefordult 
Kazinczy idegenes nyelvújításával, 1831-ig, a mester haláláig 
az egykori irodalmi vezér olthatatlan gyűlöletének tárgya 
volt. Viszont pár évvel ezelőtt, kettejük kapcsolatáról érte-
kezvén,1 megemlítettem, hogy a 10-es évek második felében, 
amikor a kiéleződött nyelvújítási harcok miatt Kazinczy itt-
hon valósággal üldözési mániában élt, Erdélyben Döbrentei 
szervezett neki diadalúttal felérő körutazást s az eleinte 
antikazinczyánus szellemű új pesti folyóirattal, a Tudomá-
nyos Gyűjteménnyel szemben az ő Erdélyi Muzéuma volt 
a par excellence „kazinczyánus" orgánum, különösen Buczy 
Emil tanulmányainak a kor magyar irodalmi élete kérdései-
ben való állásfoglalásait tekintve. 1816 végén, az erdélyi uta-
zás után, Kazinczy valóságos dicshimnuszt zeng Döbrentei-
ről, moralitásáról, hazaszeretetéről Szentmiklóssynak írt 
levelében2 s most fogadja el annyira, hogy egyik születő fia 
keresztapaságával is megtiszteli. S épp ezek azok az évek, 
amikor Szemere és Kölcsey is elhagyja őt (1817-ben), egyet-
len tábora tehát ez az erdélyi kör. 

1 Csetri Lajos: Kazinczy és Döbrentei. It 1981. 767—775. 
2 1816. okt. 25. = Kaz. Lev. XXIII. 251. 
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Alaposabb vizsgálat után az is kiderül, hogy egyrészt 
Kazinczy szűkebb köre sem volt túl egységes, sem a mester-
hez, sem egymáshoz való viszonyában. A triász tagjai közül 
kétségtelenül Szemere került hozzá a legközelebb az Árká-
dia-pörben elhangzott békítő jellegű s mégis a mestert iga-
zoló felszólalása nyomán. De összekötötte őket a közös kál-
vinista vallás, a pataki diákmúlt és az irodalmi tájékozódásuk 
szinte egyoldalú németes irányultsága is. Szemere tett neki 
legtöbb szolgálatot, ő hívta fel a figyelmét a legújabb német 
esztétikai szakirodalom műveire (mint Schedius tanítványa), 
időnként részletes műfajmeghatározásokat másolt belőlük 
a Széphalomra küldött leveleibe stb. Vitkovics jobban kötő-
dött Verseghyhez és Virághoz, általában a pesti írói körök-
höz, görögkeleti vallása is elválasztotta bizonyos mértékig 
a kálvinistáktól s kétnyelvűsége sajátos színezetet adott iro-
dalmi tevékenységének is, melyben egy neoklasszicista kor-
látok között mozgó népiességnek is nagy szerepe volt. Horvát 
István pedig, mint Révai hű tanítványa, egy ideig lelkifurda-
lásból oldódott föl nehezen a mesterrel szemben, ugyanis az 
ő, Verseghyvel vitát folytató álnevű könyvének3 végére 
nyomtattatta ki Révai Kazinczynak azt a hozzá írt magán-
levelét, melyben az vitapartneréről, Verseghyről nagyon becs-
mérlőén nyilatkozott,'1 s mivel a közléshez nem kérték meg 
Kazinczy engedélyét, egy ideig s joggal neheztelt rájuk. Ké-
sőbb, amikor a mester megnyugtatta Horvátot, az irodalmi 
nyelvújítással kapcsolatos különböző felfogásuk gátolta a 
teljes egységet közöttük, Horvát ugyanis nagyon bizonytalan 
mércének tartotta az ízlést ahhoz, hogy annak bírósága alá 
lett volna hajlandó bocsátani a nyelvművelést.5 Ráadásul 
Horvát dunántúli származású katolikus volt, erősebb német-

3 Boldogréti Vig László: Verseghi Ferencnek megfogyatkozott okos-
kodása a Tiszta magyarságban. Pest, 1806. 

4 Kaz. Lev. IV. 252. = 1806. aug. 5-i levél. 
5 Horvát István: Mindennapi. = Pest-budai naplója 1805—1809. 

Bp. 1967. 442. 
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ellenes színezetű nacionalizmussal és az alulról jött ember 
feszelgésével, így sokkal nagyobb szociális érzékenység jel-
lemezte, mint társait. 

Kölcsey, bár nem pataki diák volt és debreceni diáksága 
idején hosszú ideig erősen kötődött a franciás műveltséghez 
és Csokonaihoz, hamarosan teljesen Kazinczy és Szemere 
hatása alá kerül. A Szemere és Kölcsey között lezajlott, élet-
rajzi tárgyú 1838-as levélváltás6 úgy tünteti fel a dolgot, 
mintha Kölcseynek a körbe való belépésével a triász gyakor-
latilag két duóra oszlott volna fel, pedig ez aligha igazolható, 
mert Szemere hosszú ideig osztotta még pesti barátainak 
mulatós életvitelét, Kölcsey pedig 1810—13-ig minden kap-
csolatot megszakított még Szemerével is. Sőt a kettőjük ízlése 
közötti eltérések már az 1810-es Berzsenyivel való találkozá-
suk idején felbukkannak. 

Ha mármost a körnek a mesterhez való közvetlen irodalmi 
viszonyát vesszük vizsgálat alá, megállapíthatjuk, hogy az 
első összezördüléshez az vezetett közöttük, hogy az ifjak, 
pesti körükkel együtt, nem nagyon lelkesedtek Kazinczynak 
a Napóleon és Mária Lujza esküvőjére írott epithalamiumá-
ért, pontosabban túlzó mitologizálásáért. Az ifjak aggályát 
Kölcsey levele' közölte igen óvatos megfogalmazásban, de 
Kazinczynak még ez is sok volt és határozottan elfojtotta a 
táborán belül felhorgadt ellenvéleményt.8 Ennek az lett a 
következménye, hogy Kölcsey, aki abban a három évben, 
amikor a pestiekkel minden kapcsolatot megszakított, egyet-
len tényleges irodalmi kapcsolatától, Kazinczytól annyira 
függő viszonyba került, hogy még őt is „hajazta" mitologizá-
lásának keresettségével: 1812-ben, egyik levelében, kis érte-

6 Szemere 1838. jan. 7—9-i levele = Szemere Pál Munkái. Ш. 
Szerk. Szvorényi József. Bp. 1890. 286.; Kölcsey 1838. febr. 14-i le-
vele = Kölcsey Ferenc Összes Művei. Szerk. Szauder Józsefné— 
Szauder József. Bp. 1960. III. 816. 

'Kölcsey 1810. máj. 6-i levele = I. m. 44—47. 
8 Kazinczy 1810. máj. 12-i levele = Kaz. Lev. VII. 445. 
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kezést kell írnia a mesternek a Chitone név jelentésének meg-
magyarázására, amely Diána istennő egyik ritkán használt 
mellékneve volt, s ezért még Kazinczy se tudott róla.9 De az 
ilyen típusú lelkes antikizálás és a szinte kizárólag Kazinczy-
tól elfogadott művészi impulzusok paradox módon költé-
szete és költészetünk formai megújulásához, új utak nyitá-
sához is hozzájárulhatott: Kazinczy volt ugyanis az, aki 
1813 tavaszán, Dayka verseit publikálva a könyv végén meg-
jelentette Poétái Berek]ét, versfordításai válogatását, benne 
Goethe pindarizáló Sturm und Drang-gondolati lírájának 
két remekműve, a Prometheus és a Ganymed szabadversszerű 
fordításával, s ezzel elindítja Kölcseyt 1813 őszétől kezdve a 
Schwärmer (később Ábránd) formai kísérletezése útjára. Ezt 
is annak a bizonyítékaként tekinthetjük, hogy az ún. racioná-
lis klasszicizmus, tehát a szűken értelmezett neoarisztote-
liánus poétikai gondolkodás elleni küzdelmében sok XVIII. 
századi irodalmi törekvés szövetségest talált az „igazi" antik-
vitásban (pl. Lessing Arisztotelész-recepciója a francia klasz-
szicista dramaturgia elleni harcában) vagy az antikvitás 
olyan hagyományaiban, melyeket korábban elhanyagoltak 
(pl. a Boileau által elindított neolonginuszi divatban, mely 
azáltal, hogy az érzület fenségét elkülönítette a fenséges reto-
rikai stílusszinttől, óhatatlanul megnyitotta az utat mind a 
primitivizmus divattárgyainak, a népköltészetnek és az osz-
sziáni daloknak a recepciójához, mind a Winckelmann által 
iniciált neoklasszicizmus érzékenységéhez az egyszerű fen-
séges iránt). De mindez arra is figyelmeztet, hogy egyrészt az 
antikvitáshoz való széles értelmű kapcsolat önmagában is 
képes túlvezetni a racionális klasszicizmuson, anélkül hogy 
okvetlenül a romantikába torkollna, s ezért az ilyen jelensé-
gek magyarázatához nagyon jól lehet hasznosítani a nálunk 
Szauder által meghonosított neoklasszicizmus-fogalmat, más-
részt az ilyen formai újdonságokat, új törekvéseket nem szük-
séges elhamarkodottan romantikusnak minősíteni. 

9 Kölcsey 1812. febr. 26-i levele = 1. m. 61. 
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De a már említett, 1838-as Szemere —Kölcsey levélváltás 
tanúsága szerint az ifjakat Kazinczy értékelésének kérdése is 
megosztotta, Vitkovics és Horvát ugyanis mint költőt többre 
becsülte Kisfaludy Sándort Kazinczynál. Ehhez a kérdéshez 
kapcsolódik Döbrentei és Kazinczy néhány összekoccanása 
is, például Döbrentei már 1810-ben, amikor még csak ter-
vezte későbbi folyóiratának kiadását, megkérte publikálás 
céljára a mestertől Kisfaludy Himfyjéről írott recenziójának 
magyarra fordított szövegét, majd bizonyos változtatásokat 
javasolt a szövegen. Ezek közé tartozott az a kérés is, hogy 
enyhítse a fogalmazást ott, ahol a recenzens versei egyhar-
madának megsemmisítésére szólítja fel a költőt.10 Kazinczy 
nehezen engedett a kérésnek,11 de a vita hevében, talán a 
csakazértis hangulatában foganhatott meg benne az a híres 
Himfy-epigramma, amely Dayka nevében immár verseinek 
hétnyolcadát semmisíttetné meg Kisfaludyval s ezért az író-
ban és dunántúli baráti körében egyaránt nagy felháborodást 
váltott ki. Ezek után Döbrentei közölte ugyan az Erdélyi 
Muzéum első számában a Himfy-recenziót, de a kényes rész 
alá szerkesztői jegyzetet vetett a hatás enyhítésére s egyet 
nem értésének kifejezésére.12 Ez persze Kazinczyt felháborí-
totta, ifjú barátainak körét viszont talán az eddigieknél is 
jobban megosztotta ill. elgondolkoztatta, amihez természe-
tesen hozzájárult a Döbrentei és Kölcsey közt 1813. szeptem-
ber eleje óta megindult levélváltás néhány tanulsága is. Köl-
csey ugyanis valamennyi bírálatában végső fokon igen nagy-
rabecsülően szól Kisfaludyról, a legfeltűnőbb talán a félbe-
maradt Dayka-recenzió, amelyben a Kazinczy által túlbe-
csült egykori költőnél sokkal nagyobb formátumúnak tűnik 
a hasonlításban a dunántúli kortárs költő. S mivel e kritika 
születésének évében szakít Kölcsey Kazinczyval, úgy tűnik, 
ez a kérdéskör is hozzátartozott azokhoz a feszültséggócok-

10 Döbrentei 1810. aug. 4-i levele = Kaz. Lev. VIII. 44. 
11 Kazinczy 1810. aug. 26-i levele = Kaz. Lev. VIII. 69. 
12 Erdélyi Muzéum I. 1814. 87. 
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hoz, amelyek fokozatosan eltávolították a mestertől ifjú hí-
veit. 

Érdekes annak a megfigyelése is, hogyan változik a mester 
és a kör reagálása a Berzsenyi-jelenségre. Kölcsey, aki úgy 
látszik, nem tudott elvonatkoztatni a rusztikus Berzsenyivel 
való első találkozás kedvezőtlen benyomásaitól, a niklai költő 
verseinek első, 1813-as kiadásáról már lényegében ugyanazo-
kat a kifogásokat fogalmazza meg Kazinczynak írott leve-
lében13 (a sok közölt gyönge vers, a bombasztikus, dagályos 
stíluselemek stb.), amelyeket későbbi recenziójában részlete-
zettebben fejt majd ki. Még inkább Kazinczy mentegeti vá-
laszlevelében dunántúli hívét és barátját, rámutatva érde-
meire és megvilágítva költői természetét (ti. hogy „saját tü-
zében ég").14 Ez a karakterisztika pedig épp ekkoriban lesz 
igen fontos és pozitív eleme Kölcsey önértelmezésének. N:m 
csoda, hogy Kazinczy Berzsenyi-apológiája olvasása után 
Kölcsey már nemcsak Döbrenteit meri elárasztani lázas ön-
vallomásaival, hanem magát Kazinczyt is.15 A Berzsenyi-
értelmezés körül az időbelileg következő vitája Döbrenteivel 
zajlik majd le, akinek még 1815 májusában megküldte Cso-
konairól írott bírálatát, benne a Berzsenyi költői kimerülé-
sére vonatkozó megjegyzéssel, melynek később szintén meg-
lesz a szerepe Berzsenyi-recenziójában is. Döbrentei ez ellen 
a megjegyzés ellen méltán fog tiltakozni, Horatiusra hivat-
kozva, aki fiatalkorában elérte ódáival a lírai költészetben 
saját csúcsait, de ez nem jelentette azt, hogy a kései Horatius 
más nemben, az episztolák nemében ne érhetett volna el 
hasonló csúcsokat.16 Szemere Tudósítására még később 
visszatérünk. 

Bár Kazinczy megjegyzése hozzájárulhatott Kölcsey jobb 
Berzsenyi-megértéséhez és ahhoz a kedvező karakterisztiká-

13 Kölcsey 1813. szept. 15-i levele. = I. m. 87. 
14 Kazinczy 1813. szept. 28-i levele. = Kaz. Lev. XI. 7 0 - 7 1 . 
15 Kölcsey 1813. okt. 21-i levele. = / . m. 9 7 - 9 8 . 
16 Döbrentei 1815. ápr. 17-i levele. Élet és Literatura 1827. 115. 
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hoz, amivel bírálatát kezdi, mégis mindaz, amit kicsinyesnek, 
formalistának, szűken klasszicista típusúnak érzünk Kazin-
czy csekei tanítványának Berzsenyi-bírálatában, mind a mes-
ter mintakritikáira (Verseghy- és Himfy-recenzióira) vezet-
hető vissza, ill. arra a német, lényegében neoarisztoteliánus 
poétikai felfogásra támaszkodó, klotzi típusú „szakkritiká-
ra", amely a német irodalom legjobbjait, egy Lessinget, egy 
Herdert is éleshangú polémiára kényszerített, s amellyel, 
mint kritikai típussal, az egyik, Kállay Ferencnek írott levele 
tanúsága szerint (ha ezt némi öniróniával írja is le) Kölcsey 
maga is komolyan kacérkodott.17 így tehát az a modernebb 
és kétségtelenül Sturm und Drang-típusú bírálati módszer, 
amely nála inkább Schiller Bürger-bírálatának a hatására 
alakult ki, s amely a művekből alkotójuk lelkületére és jelle-
mére következtet vissza, sajátos módon keveredik azokkal 
a kritikai babonákkal és klisékkel, melyek a normatív poéti-
kai rendszerrel, az örökérvényű szabályokkal és a humanista 
mediációs rendszerben kialakult ekvivalencia-elvárásokkal 
függnek össze, amelynek értelmében bizonyos méltóságszin-
tű témákkal csak bizonyos és neki megfelelő szintű műfaj, 
ill. stílusszint járhat együtt. Ez volt az a felfogás, amely mű-
faji törekvéseinek minden viszonylagos modernsége ellenére 
annyira nyűgözte Kazinczy recenzensi tevékenységét akár 
publikált recenzióiban, akár az olyan magánlevél-formájú 
recenziókban, mint amilyen a Berzsenyi ősszövegeit értékelő 
hosszú és nevezetes kísérőlevél.18 Szakirodalmunk már eddig 
is részletesen foglalkozott Kölcsey két nagy kritikájával, a 
Csokonairól és Berzsenyiről írottal, megállapította, mi benne 
a hagyományos, ha úgy tetszik,„kazinczyánus"elem, s mi az, 
ami a magyar kritika történetének új szakaszává avatja meg-
jelenésüket. Bízom benne, hogy nemrég befejezett kritikatör-
téneti kötetem kéziratában az eddigieknél is teljesebb értel-
mezésüket sikerült adnom, de itt nem ezt a gondolatmenetet 

"Kölcsey 1815. máj. 30-i levele. = I. m. 180. 
18 Kazinczy 1808. dec. 23-i levele. = Kaz. Lev. VI. 157. 
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óhajtom reprodukálni, hanem inkább arra utalnék, hogy az 
ifjú barátok köréből adott válaszok Kölcsey ítéleteire milyen 
összefüggésekben teszik kétségessé az irodalomtörténeti utó-
kor ítéletét e kritikákról. 

Mindenekelőtt arra utalnék, hogy közismert az irodalmi 
közvélemény kedvezőtlen reagálása a Kazinczy által megin-
dított recenzeálásra. Úgy érezték, a nehezebbé vált idők (a 
napóleoni háborúk befejeződésével a gazdasági konjunktúra 
megszűnése, a császári-rendi kompromisszum felbomlása, a 
rendi alkotmány biztosította nemzeti függetlenségmaradék 
veszélyeztetettsége az abszolutisztikusabb kormányzás követ-
keztében, a szentszövetségi rendszer kialakulása stb.) a nem-
zet egységét követelik meg s így az olyan törekvések, mint a 
nemzeti nyelv szellemével nem törődő, racionalista és nyelv-
revolúciós nyelvújítási irányzatok által kiváltott nyelvújítási 
harcok, valamint a hivatásos recenzeálás meghonosítása — 
mégpedig úgy, hogy eleinte idegen nyelven, idegen nyelvte-
rületen jelennek meg, s így a magyar írók becsületét a külföld 
előtt leszállítják — károsan veszélyeztetik a kívánatos nem-
zeti egységet. Legvilágosabban ezt az álláspontot Kisfaludy 
Sándor fejtette ki, részben a Ruszék apáthoz írott leveleiben,19 

részben a Tudományos Gyűjteményben a kritikáról szóló, 
Füredi Vida álnév alatt megjelent tanulmányában.20 A sze-
mélyes sértettségéből táplálkozó túlzásai és az időnként vilá-
gosan érvényesülő rendi elfogultság félrevezetőleg hatott az 
állásfoglalását értékelőkre, akik így szem elől tévesztették, 
hogy ő — és az antirecenzióit író Berzsenyi — nem a priori 
mindenfajta kritizálást ítéltek el, csak az olyan megfelleb-
bezhetetlen hangnemű és többé-kevésbé idejétmúlt eszkö-
zökkel dolgozó kritikai típust, a németes „tudományos kri-
tika" típusát, amelyet — mint már említettem — végső soron 

19 Kisfaludy Sándor 1816. ápr. 17-i, 1816. jún. 3-i és 1817. jan. 25-i 
levelei. = Kisfaludy Sándor Minden Munkái VIII. Kiad. Angyal 
Dávid. Bp. 1893. 280., 292., 341. 

20 Tudományos Gyűjtemény 1818. VI. 2—32. 
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a nagy német klasszikus írók is elvetettek. Pedig nálunk ezt 
igyekezett meghonosítani Kazinczy és Kölcsey, kritikáit is 
— mihelyt túllép a vitatható elemeket is tartalmazó, mégis 
újszerű írói jellemrajzokon és a konkrét mű-, illetve stílusér-
tékelésbe fog — ugyanennek a kritika típusnak a mintája 
nyűgözi. Ebből a szempontból érdemes utalni arra, hogy a 
Csokonai-kritika kapcsán Döbrentei és Kölcsey közt lefolyt 
vitában, ahol Kölcsey tántoríthatatlan következetességgel 
képviselte az ilyen „tudományos kritika" meghonosításának 
szükségességét, Döbrentei egyik levelében21 figyelemre méltó 
érvek hangzottak el arról, hogy nálunk, ahol ilyesminek a 
befogadására az iskola nem készíti fel az olvasóközönséget, 
publikumunk nem elég érett hozzá s így inkább olyan kriti-
kákkal kellene kezdeni, amelyek leszállnak a közönség szín-
vonalára, nemcsak megfellebezhetetlenül kijelentenek, de 
érvelnek, a vitatott problémát közelebb viszik az olvasók 
szellemi nívójához, oktatnak és a szerzőnek is jóindulatú 
tónusban mutatják meg nemcsak a hibát, de a kiküszöbölése 
útját is. A „kultúrrevolucionárius" kritikai módszerrel így 
egy „evolucionistább", belső viszonyainkkal számoló és ab-
ból kiinduló kritikai típus eszménye rajzolódik körül állás-
foglalásában, ahhoz hasonlóan, ahogy a Szauder által is meg-
állapítottan rá erősen ható kármáni tanulmányban is egy 
evolúciós nemzeti felemelkedési kultúrprogram fogalmazó-
dik meg. Ezért javasolja még 1817 márciusában írott levelé-
ben is Kölcseynek, hagyja nála megjelentetni Csokonai-kri-
tikáját az ő kritikáról írott tanulmányával együtt,22 amely 
kétségtelenül a 10-es években a tárgykörben nálunk megjelent 
írások közül a legkiegyensúlyozottabb, és a szempontoknak 
csaknem a teljességét tartalmazó tanulmány a kritika nélkü-
lözhetetlenségéről, hasznairól és lehetséges kárairól.2* Döb-

11 Döbrentei 1815. máj. 15-i levele. Élet és Literatura 1827. 125— 
127. 

22 1817. márc. 27-i levele. Uo. 133. 
23 Döbrentei Gábor: A Kritikáról. Erdélyi Muzéum 1818. 155 — 

199. 
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rentei e két írás párosításával gondolta enyhíthetni a ke-
mény hangú Csokonai-kritika várható ellenhatását, de addig-
ra s épp a kérés hónapjában Kölcsey már megjelentette azt 
a Tudományos Gyűjteményben. 

Meg kell jegyezni, hogy ez az óvatoskodónak tűnő gesztus 
nem föltétlenül a gyáva szerkesztő reakciója a határozott 
hangú kritikára, s nem is a Csokonai iránti rokonszenv kife-
jeződése: itt inkább arról beszélhetünk, hogy noha Döbren-
teinek még Kölcseynél is rosszabb véleménye van Csokonai-
ról, az ilyen tónusú és módszerű kritika meghonosítása ellen 
vannak nagyon jól megfontolt elvi fenntartásai. S ezeket a 
fenntartásokat talán még határozottabban fogalmazza meg 
Kölcsey legjobb barátja, Szemere a Berzsenyi-recenzióról 
írott tudósításában. Azt veti barátjának, a recenzió szerzőjé-
nek a szemére, hogy idegenimádatából következően a magyar 
irodalom történetét és jelenlegi állapotát egy kulmináción 
levő nemzeti irodalomnak, a németnek a szemszögéből nézi 
és minősíti le, aminél helytelenebb és nemzetgyilkolóbb 
módszert el sem lehet képzelni; mert egy gyermekkorát élő 
nemzet tudatához illő relativisztikusabb értékelő módszere-
ket kellene használni, viszonylagos értékeinket is megbe-
csülni. Lényegében tehát — azt mondhatjuk — a herderi 
relativisztikus és historizáló irodalomszemlélet beleélő és 
megértésre törekvő hermeneutikus módszerét ajánlja érté-
keink helyes megbecsülésére. S ennek a fejtegetésnek a végén 
hangzik el az a felszólítása, hogy „nekünk" minél hamarabb 
el kell szakadnunk Kazinczy irányától és más szempontból 
kell felvennünk irodalmunk megítélését, mint a Tövisek és 
virágok.2* S ez a felszólítás hamar megfogant, mint a lasztó-
czi levelek bizonyítják. 

Ez a — ha úgy tetszik — történeti poétikai szemléletmód 
még eklatánsabban érvényesül Kölcsey egyes Berzsenyi-mű-
fajokra kimondott ítéletének vitatásában. A Remete című 

24 Waldapfel József : Berzsenyi megítélésének történetéhez. ItK 
1936. 3 5 4 - 3 5 5 . 
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verset Kölcsey regének minősítette; Szemere szerint inkább 
narratív líra, s így az aszklepiadészi versforma használata 
mindjárt nem minősül akkora hibának. A Berzsenyi-féle 
episztola költészetet ért sommás elmarasztalással szemben 
pedig megállapítja, hogy nemcsak egyfajta episztolaköltészet 
lehetséges, hanem minden kornak megvan a maga episzto-
lája, a neki megfelelő versformával stb., tehát Kölcsey ítélete 
megint a történeti szemlélet, sőt ismeretek hiányával függ 
össze.25 A Berzsenyi-recenzió vázlatos magyar irodalomtör-
téneti összefoglalóját is az ismeretek hiányában marasztalja 
el, s az általa hiányolt szerzőkre Kölcsey nagyobb figyelmet 
is fog fordítani legközelebbi irodalomtörténeti összefoglalás-
kísérletében, a jóval történetibb szemléletű Nemzeti hagyo-
mányokban. Tudjuk, hogy Kölcsey történetszemléletében a 
herderi hatás nyomán a 10-es évek második felének elején 
már felülkerekedik az evolucionizmus (1. a Töredékek а 
vallásról), s nyelvszemléletében ugyancsak az evolucionizmus 
felülkerekedése visz el a Kazinczy-féle neológ irányzattal való 
szakításhoz. De 1817-ben megjelent kritikáinak tanúsága sze-
rint ez a fejlődés irodalomszemléletében még nem mutatko-
zott meg kellőképpen: s az, hogy 1826-ra, a Nemzeti hagyo-
mányok és a dramaturgia-elméleti dolgozatok megszületésé-
nek és publikálásának idejére ezen a téren is dominánssá vál-
hatott, legalább részben Szemere kritikájának is köszönhető. 
Ez is az egyik oka annak, hogy Kölcsey lemondott arról a 
típusú kritikáról, amellyel pályáját kezdte, sőt a 30-as évek-
ben már elvileg ellenezte, hogy a Magyar Tudós Társaság 
folyóiratai kötelességszerűen kritizáljanak. A kritika megho-
nosítása, a kívánatos típusok kiválasztása körüli vitákban 
tehát Kazinczy szűkebb tábora sem volt egységes, sőt az 
elméletileg igényesebb és modernebb tájékozódású ifjak 
(Döbrentei, Szemere) kifejezetten ellenezték az elavultabb, 
normatív műszemlélet alapján álló kritikatípus meghonosítá-

" Uo. 449. 
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sát nálunk s további fejlődése arról tanúskodik, hogy ezt a 
nézetet végül Kölcsey is magáévá tette. Akkor pedig a 
klasszikusunkká vált, a Nemzeti hagyományokban kulturális 
felemelkedési programot is nyújtó Kölcsey felől aligha lehet 
igazolni a kritikák Kölcseyét; sőt meg lehet kérdőjelezni, 
hogy jogosult-e a kazinczyánus irodalomtörténeti szemlélet 
jegyében a Kazinczy —Kölcsey-féle kritikai típus kanonizá-
lása. 

Még egyetlen s immár a Kölcsey-kritikák tartalmibb vo-
natkozásait érintő kérdésről beszéljünk. Láttuk, hogy Köl-
csey Berzsenyi-recenziójának a költőt jellemző részét bizo-
nyos mértékig befolyásolhatta Kazinczy megértőbb állás-
pontja. Az is kétségtelen, hogy a selejtezés és a kívánatos 
korrekció elmaradása miatt Berzsenyit érő kritikai megjegy-
zések is eredhetnek Kazinczy műhelyéből. Az a tény viszont, 
hogy Kölcsey nem csupán a saját tüzében égő, hanem az 
önmagából merítő, lényegében a kifejezésesztétikai követel-
ményrendszer igényeit is kielégítő költői zsenit pillantja meg 
Berzsenyiben a legőszintébb elismeréssel, ha korabeli magyar 
hatást keresünk mögötte, mint azt szakirodalmunk rég tudja, 
inkább Döbrentei befolyására utal. Döbrentei ír ugyanis az 
ilyen típusú ifjú zsenikről a Magyar literatúrát illető jegyzések 
című,26 az Erdélyi Muzéumban megjelent neves tanulmányá-
ban. S ennek a tanulmánynak van egy olyan részlete, amely 
szinte szóról szóra azonos az egyik, Kölcseyhez írott levelével 
s amelyben az ifjú zseni elragadtatott teremtő aktusára kö-
vetkező szorgalmas önművelés és tájékozódás, a világiroda-
lom remekeitől való tanulás szakaszát, majd a tanulságok 
felhasználását követeli meg a saját mű kíméletlen megítélésé-
ben, valamint a szükséges korrekciók elvégzésében.27 Itt Döb-
rentei annak a neoklasszicizmusnak az igazi alkotói eszmé-

26 „Matériája önnön magából ömlik . . ." . Erdélyi Muzéum 1815. 
III. 103. 

27 Uo. 1 0 4 - 105.; Döbrentei 1813. nov. 20-i levele. Élet és Litera-
ture 1827. 9 7 - 9 9 . 
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nyét írja le elméletileg magas színvonalon, amely a kétfázisú 
alkotás, a maximális koncentráció és az ihlet lelkiállapotában 
létrehozás, majd a hosszú és fáradságos munkával való töké-
letesítés modelljében fogalmazható meg, mégpedig olyan 
megszorítással, amely szerint maga az ihlet is már a világ-
irodalom klasszikusain művelt, irányított ihlet s a maximális 
koncentráció pillanatában ösztönös elragadtatottság és kon-
centrált tudatosság együttes jelenlétében valósul meg, mint 
Novalis poetológiai tárgyú fragmentjeiben vagy mint — tö-
mörebben — Döbrentei másik híres tanulmányának, az 
Eredetiség és jutalomtételnek egyik mondatában.28 

Ezt az alkotásifolyamat-modellt Kazinczy ilyen színvona-
lon sosem tudta volna megfogalmazni, noha nem vitás, hogy 
ami modern volt törekvéseiben és klasszicizmusában, az lé-
nyegében ezzel a felfogással egyezett. De épp ezért a Berzse-
nyi-recenzió igényesebb és modernebb költó'i jellemképe in-
kább Döbrentei hatásának nyomait viseli magán, mint Ka-
zinczyéit. Kölcseynek az volt a szerencsétlensége, hogy az 
ilyen neoklasszikusabb zsenifelfogás alapjaira helyezkedő' 
irodalomértelmezésnek a konkrét műkritikában való érvé-
nyesítési módjaira nem kapott példát Döbrenteitől, s ezért 
kénytelen volt visszanyúlni a másik mester, Kazinczy mód-
szereihez, amelyek pedig a maguk kicsinyes normativitásával 
élesen ellentétbe kerültek a modern szellemű és igényes re-
cenziókezdettel. Az utólagos igényes mintát Szemere Tudósí-
tásának kritikai megjegyzései adhatták meg neki, amennyi-
ben egyáltalában megmutatta neki Szemere ezt az igen ke-
mény hangú vitairatot. De ha magát a „lektori vélemény" 
funkcióját betöltő szöveget Kölcsey esetleg nem ismerte is 
meg, hosszas baráti együttléteikben és vitáikban a legtöbb 
vitakérdés fölmerülhetett, s Kölcsey további fejlődését erősen 
befolyásolta. 

28 „Ti, szerencsésb ajándéku ifjak, kiknek képzelődése merészen 
repül, de a lelkesedés órájában józan lélek igazgat benneteket, ti 
emelkedjetek fel." Erdélyi Muzéum I. 1814. 132. 

9 i t 86/2 
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Végül hadd jegyezzem meg, hogy a hagyományos kritika-
történeti szemlélettel szemben, amely Teleki József tanulmá-
nya29 érdemének tulajdonítja a romantika problémáinak első 
népszerűsítését hazánkban, méltó helyére kell juttatni Sze-
merének Tudósításat, amely időbelileg nagyjából „holtver-
senyben" született Teleki írásával, viszont jóval biztosabban 
használja a német idealizmus és az első romantikus hullámok 
esztétikai és történeti poétikai rendszerének kategóriáit, rá-
adásul míg Teleki csak idegen elméleteket ismertetett, Sze-
mere ezeket a kategóriákat a korabeli magyar irodalom és 
elsősorban a kor legnagyobb költője, Berzsenyi műveinek az 
értékelésében hasznosította. Igaz, hogy a korban ez az írás 
nem publikálódott, irodalmunk fejlődését mégis érezhetően 
befolyásolta azáltal, hogy a következő irodalmi korszak 
egyik legnagyobb alakjának, Kölcseynek az irodalomszem-
léletét problematikájával kétségtelenül alakította. 

29 Teleki József : A régi és új költés különbségeiről. Tudományos 
Gyűjtemény 1818. II. 47—73. 


