
F R I E D ISTVÁN 

A MAGYAR NEOKLASSZICIZMUS VÁLASZÚTJAI 

(SZEMPONTOK A M A G Y A R SCHILLER-RECEPCIÓ 
KÉRDÉSÉHEZ) 

Arany János A kép-mutogató című versének kilencedik 
szakasza emígy végződik: „S már sóhajjal végzi a dal: »Kis 
kunyhóban is megfér.«"1 A szakasz végeztével-költeményben 
meglepő módon - lábjegyzetben közli a költő az alábbia-
kat: 

„»Hiszen két boldog szerelmes Kis kunyhóban is megfér.« így végző-
dik Schiller dala (An der Quelle . . .) Szemere Pál fordításában, mely 
a század első felében országszerte zengett érzelgő ifjak és leányok 
ajkán."1 

Nemcsak az idősebb kori Arany-balladák költői útkeresé-
séről tanúskodó külső forma, ti. a vásári „képmutogatás" 
hívja föl magára a figyelmet, hanem az a tény is, hogy Arany 
idézetet illeszt költeményébe, egy valaha népszerű, érzelmes-
ként felfogott dalból, Schillertől, s a dallam és néhány vers-
sor még évtizedek távolából is ismerősként cseng vissza. A 
Der Jünglich am Bache ( I f j ú a pataknál) című versről van 
szó, amelyről a kutatás később kiderítette, hogy valóban a 
legnépszerűbb, legelterjedtebb magyarra tomácsolt Schiller-
vers volt, Arany is emlékezetből idézte a címet (a vers kezdő-
szavait tüntette föl cím gyanánt). 1848-ig öt különböző for-
dító kísérelte meg a dal magyarítását, az 1810-es évek elején 
Szemere Pál, a jószemű esztétikus és Kazinczy Ferenc pesti 
„ügyvivője", Helmeczy Mihály, nyomtatásban elsőként 
Töltényi Szaniszló, majd a Schillertől verseskötetnyit for-
dító, illetve összeállító Soproni Fidler Ferenc, végezetül a 

•Arany János Összes művei. I. k. Bp. 1951. 380—384. 
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diák Petőfi Sándor, akinek átültetése még sokáig kéziratban 
marad.2 Arany János kései visszaemlékezése egybevág a 
„kortárs" szemtanú, Kazinczy Ferenc megállapításával; ő 
írta 1811-ben bizalmas barátjának, a Schiller-fordításban és 
-értésben is jeleskedő Dessewffy Józsefnek: 

„Nösténykéink Schillert és nem Göthét szeretik, mert a gigantesquet 
és nem az igazi szépet tudják apprecirozni."3 

Még korábban, 1806-ban Kazinczy Schiller népszerűségéről 
ejt néhány szót: „asszonyka barátnéi" szívesen forgatják a 
Schiller-köteteket.4 Csakhogy nem kizárólag a hölgyek köré-
ben érvényesülő népszerűségről van szó, a XVIII. század 
végének, a XIX. század elejének újságai, almanachjai, kézira-
tos daloskönyvei szintén Schiller (és nem Goethe) olvasott-
ságát bizonyítják.5 A színpadon is népszerűbb Schiller, mint 
Goethe.6 Kazinczy Ferenc minden igyekezete, levélben kifej-
tett véleménye, győzködése, szinte ízlésterrorja ellenére: a 
gyér olvasóközönség szemében inkább Schiller a költő — és 
csak bizonyos írói törekvések látják Goethe-művekben elkép-
zeléseik igazolását. 

Az I f j ú a pataknál népszerűsége, elterjedtsége azonban nem 
feltétlenül pontos Schiller-ismeretről tanúskodik, nem a teljes 
Schiller-életmű magyar befogadásáról, és még csak arról 

2 Schiller Magyarországon. [Bibliográfia] Összeáll.: Albert Gábor, 
D. Szemző Piroska, Vízkelety András. A bev. tanulmányt írta: 
Turóczi-Trostler József. Bp. 1959. 9 5 - 9 6 . 

3 Kazinczy Ferenc Levelezése (KazLev) VIII: 280. 
4 Uo. IV: 2 2 5 - 2 2 7 . 
5 Számos adatot találunk erre (a kéziratos anyagra is!) a 2. sz. 

jegyzetben említett bibliográfiában. Vö. még: Aurora 1823. 75—78, 
1 6 7 - 1 6 8 , 2 9 7 - 2 9 8 ; 1825. 2 1 2 - 2 3 0 , 2 5 0 - 2 5 9 ; 1826. 1 0 7 - 1 1 4 ; 
1827. 2 6 4 - 2 6 6 , 332; 1829. 5 3 - 5 6 . - Aspásia 1824. 145—148. 
(Schiller epigrammái Szentmiklóssy Alajos tolmácsolásában.) 

6 Vö. e kérdésről: Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon. 1790— 
1849. Bp. 1981. 38—39, 117. Igen instruktiv a szerző megjegyzése, 
miszerint valójában az epigonok népszerűbbek voltak Schillernél. 
Uo. 117. 

5* 
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sem, hogy a népszerű Schiller-versek az „eredeti" kontextus-
sal együtt kerültek át a magyar olvasói tudatba. A recepció 
általános törvényei uralkodnak ezúttal is: mind Kazinczy 
és köre, mind pedig az I f j ú a pataknál rajongó tábora a maga 
olvasatában magyarázta Schillert, emelte ki az életműből, 
ami ízlésének, törekvéseinek, költészeteszményének megfe-
lelt. Ezért (is) tanulságos szemügyre vennünk a magyar 
Schiller-recepció néhány mozzanatát, hogy ti. ízlésváltozato-
kat, magyar költészeti ideálok alakulását kísérhessünk nyo-
mon. 

Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy Kazinczy Ferenc, 
a neoklasszicista esztétika első számú magyar letéteményese, 
a Winckelmanntól eredeztethető antikvitás-kultusz,a goethe-i 
„képzőművészeti gondolkodás" magyar képviselője nem 
érdeklődött volna Schiller művei iránt, vagy akár ellensége-
sen „viszonyult" volna a Schiller-költeményekből kiolvas-
ható antikvitás-elképzeléshez. S az sem igaz, hogy ne érté-
kelte volna a polgári szomorújáték schilleri változatát (éppen 
ő, aki a Schiller előtt járó Lessing Miss Sara Sampsonjának 
és Emilia Galottijának értő magyar fordítója volt!). 

Egyébként is, Kazinczy Ferenc több ízben hangoztatta, 
hogy van olyan verse, amely közvetlenül Schillertől kapott 
ihletést,7 epigramma-kultusza, epigrammáinak szerkezete 
nem egy esetben Goethe és Schiller xéniáira8 vezethető vissza ; 
s maga is buzdította némely költőtársát Schiller verseinek 
fordítására.9 Kazinczy figyelmét sem kerülhette el a „nagy 
évtized", Goethe és Schiller együttmunkálkodásának tíz 
esztendeje. Amit Kazinczy Ferenc kifogásolt, az éppen a 

' KazLev IX 1 7 5 - 1 7 6 ; XIX: 553. A Das verschleiterte Bild zu 
Sais alapgondolatát idézi Kazinczy Ferenc költői episztolájában: 
Gróf Török Lajoshoz (A vers írásának dátuma: 1801. július). 

8 Erre mutat rá Szemere Pál a Tövisek és virágok c ímű kötetet be-
mutató ismertetésében. Aspásia 1824. 59—73. Különösen azok a 
megjegyzései figyelemre méltók, amelyek egy Kazinczy-epigrammát 
Schiller: Distichon című xéniájával látnak párhuzamban. 

9 KazLev II: 4 9 3 - 4 9 4 . 
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magyar Schiller-kultusz egyoldalúságában jelölhető meg: 
hogy ti. Schiller versei közül közönségsikert mindenekelőtt 
az I f j ú a pataknál típusú versek arattak, még pontosabban 
fogalmazva: az I f j ú a pataknál magyar változata jelezte, a 
fordítók egy része mit látott Schiller költészetében. Ez a 
közönségsiker (az 1810-es esztendőktől az 1840-es évekig 
eltart) kapcsolatba hozható az olvasók egy részének bieder-
meier ízlésével. Ez a sokat vitatott áramlat (?), irány (?), 
ízlésváltozat (?) az 1820-as évek végétől erősödik föl, és 
vele szemben Kazinczy és fogyatkozó köre a neoklasszicista 
költészetfelfogás pozícióit őrizte.10 Viszont ennek megtestesü-
lését Goethe életművében és olyan Schiller-versekben látta, 
mint az Ideálok, az Ideál és az élet vagy a Görögország istenei. 
Kétféle törekvés ütközik össze : egy olyas törekvés, amely a 
magyar irodalom klasszicistává formálását tűzi ki célul, és 
elsősorban fordításokkal szolgálja a nemzeti irodalom diffe-
renciáltabbá, sokszínűbbé tételét, és egy másik törekvés, 
amely inkább az irodalom alacsonyabb (vagy annak vélt) 
régióiban tör utat, és rokon a XVIII. és a XIX. században 
oly sokféle tónusú „kéziratos daloskönyvek" világával, egy-
szerűbb, könnyebben áttekinthető és minden bizonnyal nép-
szerűbb, az irodalmi népiesség nagy sodrású áramába is be-
kapcsolódó költészetével. 

A XVIII. század utolsó harmada óta költőink sűrűn for-
gatták a német almanachokat, versesköteteket, énekesköny-
veket, és adaptálták magyarra például a göttingai Hainbund 
poétáinak verseit.11 így az I f j ú a pataknál típusú költemények 
„recepciója" nem ütközött ellenállásba, sőt, éppen a ma-

10 Fried István: Kazinczy neoklasszicista fordulata. ItK 1982. 
2 6 3 - 2 7 4 . 

11 Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. 
században. Bp., 1913. Császár dolgozata nemcsak szemléletében, ha-
nem számos adatában is elavult. Gálos Rezső és mások kutatásai 
igen sok tényt és viszonylag kevés összefüggést tártak föl. Az újabb 
komparatisztikai módszerek alkalmazása a német—magyar irodalmi 
kapcsolatok feltárásában is szükségesnek látszik. 
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gyárrá formálódó, könnyedebb hangvételű dalköltészet pozí-
cióit erősítette. Ez a fajta líra magyar előzményekre is tá-
maszkodhatott, az ún. népies műdalra, amely viszont Herder 
„népköltési" gyűjtésének fokozatosan erősödő népszerűsé-
gétől kapott újabb ösztönzést. Ezzel szemben Goethe (és 
nagyrészt Schiller) „klasszikája" más műfajokban, más köl-
tői magatartásformákban jelentett áttörést és esztétikai segít-
séget. Mindenekelőtt az „egyszerű természetutánzás" prob-
lémakörében volt szerepe a goethei és kisebb részben a schil-
leri gondolkodásnak, majd a költészetet második természet-
ként való felfogás érvényesülésében. Ezzel párhuzamosan 
bizonyos típusú ballada, valamint a rímektől megszabadí-
tott, szabadabb lebegésű jambikus vers kialakításában, amely 
Pindarosznak újszerű magyar recepciójával formálta a ma-
gyar ódaelképzelést.12 A göttingai klasszika-filológiai iskola 
felől is érkeztek impulzusok, valamint Goethe antikvitás-fel-
fogása felől, de nem utolsósorban Schiller Öröm-ódája sugá-
rozta ama utópisztikus elképzelést, amely az aranykor-kép-
zet magyar objektivációjában oly lényeges szerepet játszott. 

Schiller tehát kétféleképpen volt jelen a magyar irodalom-
ban. A magyar klasszika megteremtésére vállalkozók a balla-
dák és a gondolati költészet Schillerét adaptálták, az iroda-
lom „fogyasztói"-nak szélesebb köre pedig Schiller lírai köl-
tészetének egy szélesebb rétegét (Ugyanilyen típusú megosz-
tottságot tapasztalunk majd a Schiller-drámák magyar befo-
gadását vizsgálva.) 

„Ha én is gazdag volnék — írta 1807-ben Kazinczy —, én 50 arany 
jutalmat tennék ki Gőthe vagy Schiller énekei közzül eggynek sze-
rencsés lefordítására, ha az csak 24 sorból állana is; 's százat az isme-
retes Resignationra 's kétszázat a' Kampfra".13 

12 Fried, István : Die Erneuerung der (neoklassizistischen) Ode in 
Ostmitteleuropa. In: Comparative Literary Studies. Ed. by István 
Fried, Zoltán Kanyó, József Pál. Szeged, 1983. 1 8 3 - 1 9 0 . 

13 KazLev IV: 344. 
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Hogy Schiller-fordításra az első vonalbeli magyar költők 
csak kivételes esetben vállalkoztak, annak főleg nyelvi okai 
voltak. A magyar nyelvújítás évtizedeiben még csak formáló-
dott az a magyar költői nyelvkincs, amely egy későbbi idő-
pontban megfelelően hajlékonynak bizonyult a német klasz-
szika remekeinek magyar megszólaltatására. Nemcsak azért 
Petőfi Sándoré e periódus valószínűleg legsikeresebb magyar 
Schiller-tolmácsolása, mivel majd ő lesz korszakának legje-
lentősebb költője (alig tizennyolc évesen fordította Schillert, 
még igencsak keresve saját költői hangját!), hanem azért, 
mert akkora már stabilizálódott a magyar költői nyelv, 
Kazinczy neológiáinak túlzásait kiegyenlítette az évtizedes 
költői gyakorlat, s még a biedermeier líra finomkodásaiból is 
meríthetett az értő költő. A korábbi Schiller-tolmácsolás előt 
álló nehézségeket jól érzékelteti a költőként ugyan jelenték-
telen, de világirodalmi tájékozódását tekintve messze nem 
érdektelen egyéniség, Teleki Ferenc. 1821-ben válaszolja 
Döbrentei Gábornak: 

„Schillerből ejtett fordításamról igen kurta, de még is criminális ke-
mény recensiódat olvastam (. . .) Fordítani, főképen verseket 's ollyan 
felséges gondolatokkal mint Schilleréi, nagy munka. Azt szóról 
szóra venni, teljes lehetetlenség. Magad is írád, hogy néha lehetetlenné 
teszi a nyelv is, mert a' mit egy nyelv kurtán fejez ki; másban az 
hosszasan esik. Ha tehát én a' fő gondolatot megtartom, elég; vál-
toztatnom a' képet egy kevéssé, csakhogy a' fő ideában találkozzék, 
szabad. És te az ideáloknál, 's a' Bürgschaftban Schillernek oactili-
sáló 's trocheizáló német vers írására figyelmeztetsz? Hidd meg ne-
kem, az nagy bilincs. Feszessé teszen 's én csak a' caesurára 's rímre 
ügyelek, sőt ezekkel s szabadabban bánok.'"1 

A „fő gondolat" visszaadása foglalkoztatta Kazinczyt és 
körét is; maga Kazinczy (és köre) Schiller verseiben a 
„philosophusi lélek érzései"-t vélték fölfedezni, az erőlködés 
nélküli „széles tudomány"-t, a szép képeket — s nem utolsó-

14 Gróf Teleki Ferencz' Versei, 's néhány leveléből töredékek. Ki-
adta: Döbrentei Gábor. Budán, 1834. 226. 
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sorban a „kifogyhatatlan ubertas"-t.15 Főleg ez utóbbi meg-
jegyzés mutatja, hogy mily erős még az iskolás klasszicizmus 
poétikai terminológiájának hatása, jóllehet Kazinczynál az 
„ubertas" nem azt jelenti, mint amit a barokkból származó 
iskolás poétikákban. Amit ő gondol, az a gondolati gazdag-
ság a rövid költeményekben is. Kazinczy számára Schiller 
költészetének a neoklasszicista poétikába illő része a példa-
mutató; az emberi—költői magatartás, amelyben a magas 
fokú moralitás egyben a szépséget sugározza. Ezért oly fontos 
Kazinczynak a Resignation (fontosabb, mint az I f j ú a patak-
nál), ezért lesz számára a vers kezdősora (Auch ich war in 
Arkadien geboren) több mint költészet, több mint második 
természet, életet vezérlő, költői-költészeti gondolat. Ebben a 
gondolatban egyesülhetnek a különféle művészetek által 
azonos eszmeiségben megfogalmazott ideák, Kazinczy egy-
ként lényegesnek érzi itt Poussin festményét (Les Bergers 
d'Arcadie, melyen emígy szól a felirat: Et in Arcadia ego) 
és Schiller „ritka szépségű dalá"-t. Kazinczy magyarázatát 
is adja a költemény kezdősorának. S ez a magyarázat vilá-
gítja meg Kazinczy emberi-költői magatartását, hiszen az 
Árkádiában éltem én is „nem jelent egyebet: Egyike voltam 
hazám kedvelt énekeseinek én is, 's boldog éltet éltem a 
mesterség szép regiójában".16 Másutt: 

„Művész valék, s boldogul éltem a művészi szép élet sphaerájában."1' 

Kazinczy kései elégtétele lesz majd 1829-ben, hogy Szenvey 
József az agg mesternek saját Schiller-tolmácsolásai között 
ezt a költeményt is felolvassa.18 

15 KazLev IV: 36. 
16 Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a Csokonai sírköve eránt 

tett jelentésre. = Magvar Pantheon. Bp., 1884. 218—223. 
17KazLev IV: 3 0 8 - 3 1 1 . 
18 Uo . XXII: 422. Vö. még: X X I : 32. Szenvey József Kazinczyhoz 

két kötetnyi Schiller-versfordítással, valamint a Stuart Mária, a 
Messzinai hölgy és a Don Carlos által készített magyar változatával 
állított be. 
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A „művészi szép"-nek az antikvitáshoz való hűsége, az 
antikvitásból fakadása (erre utal Poussin festménye is) Ka-
zinczy előtt nyilvánvalónak tetszik, s ezt látja bele Schiller 
több művébe, ezt fedezi föl Kis János Schiller-fordításaiban. 
Schiller egykori jénai tanítványa, a jobbágysorból lelkésszé 
emelkedett Kis János már 1792-ben megismerkedett Schiller 
költészetével,19 fordítóként először 1798-ban közölt Schiller-
verseket, a Polykrates' gyűrűjét és A' vashámorba való mene-
telt.20 Mindkét vers a Balladenjahr terméke. Kis János jó 
érzékére vall, hogy felfigyelt egy műfaji újítás lehetőségére. 
Ezen túl, a balladákban rejlő morális tanulság is szerepet 
játszhatott a fordítás létrejöttében. Mire Kazinczy Ferenc 
sajtó alá rendezi Kis János verseskötetét, a költő Schiller 
portréját a Die Ideale és az An die Freude tolmácsolásával 
egészíti ki Kis János, a „neoklasszicista áramlat"-nak en-
gedve.21 S jóllehet a fordítások alacsonyabb nyelvi szinten, 
mintegy „leegyszerűsítve" szólaltatják meg a „művészi szép 
életszférájá"-t; ama görögségképzethez járulnak hozzá ú j 
vonásokkal, amelynek körvonalazása Kazinczynak egyik 
legbuzgóbb igyekezete. „Életszférá"-ról van szó, a művészi 
szép így nem marad meg a szűkre szabott keretek között, 
hanem áthatja általában a költői és különösen az emberi 
törekvéseket. S hogy Kazinczy törekvéseiben nem volt egé-
szen egyedül, azt Bolyai Farkas eddig keveset méltatott 
Schiller-tolmácsolásai éppen úgy bizonyítják,22 mint a tanít-

1 9 Gálos Rezső: Kis János és a német költészet. Egyetemes Philo-
logiai Közlöny 1911. 449—460. 

10 Kalendáriom és 'Sebbe való Könyv. Kiadta: Kis János. Pozsony, 
1798. 40—45, 45—47. Vö. Fried István: Kis János klasszicizmusa. 
Soproni Szemle 1974. 3 4 5 - 3 5 1 ; U ő . : Stílustörekvések a XVIII. szá-
zad végén (Kis János almanachjai). ItK 1979. 577—588. A Der Gang 
nach dem Eisenhammer című balladából készült dráma (Holbein 
műve) 'Frigyesi Elek vagy a vashámorba járás' címmel került, még-
hozzá sikerrel, magyar színpadra. 

21 Kis János Versei. Kiadta: Kazinczy Ferencz. I. k. Pesten, 1815. 
- Pope' Proba-tétele az Emberről. Ánglusból fordítva. Más poé-

tákkal való toldalékkal. M. Vásárhellyen, 1819. Bolyai Farkas Gray 
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vány, Kölcsey Ferenc pályakezdő „schillerizálása",23 s a 
Die Ideale című vers oly gyakori tolmácsolási kísérlete 1813 — 
1836. között.24 Kis Jánossal nagyjából egy időben próbál-
kozott az átültetéssel a Goethével szemben a pálmát inkább 
Schillernek nyújtó Dessewffy József,25 majd a többi magyar 
Schiller-fordító: Helmeczy Mihály, Teleki Ferenc, Soproni 
Fidler Ferenc, Szenvey József. Nemcsak a háttérben meg-
húzódó mitológiai vonatkozások, az illúziók növekedésének 
és szétfoszlásának tanújaként megrajzolt életpálya hozzák 
közel a verset a Kazinczy által szorgalmazott neoklasszicista 
esztétika körében felnövekvő nemzedékhez, hanem ama 
„harmóniás közép", ha úgy tetszik, „klasszikus közép"26 

átérzése és életelvül vallása is, amely a korszak legjelentősebb 
költőjének, Berzsenyi Dánielnek lesz vezérlő gondolata. Az 
„edle Einfalt und stille Größe" nem pusztán képzőművészeti 
jellemzőként hat, hanem — mindenekelőtt Kazinczy tolmá-
csolásában — művészetet szabályozó, mértéket biztosító 
gondolatként. Ez adhatja meg a „tartást" a költő, az ember 
számára. S bár Schillernek a naiv és szentimentális költé-
szetről, költőkről szóló tipológiájával vitatkozva, az 1820-as 
esztendők végén ekképpen határozza meg a költő és a költé-
szet lényegét Berzsenyi Dániel: 

„Mert itt is kell mondanunk, hogy a poézis nem csupa természetes 
és ideálos; hanem ezeknek harmóniás középlete, melly természetes 

és Thomson műveiből fordított még, s az alábbi Schiller-verseket 
tomácsolta: „ A z örömhez". „ A z Ideálok", „ A harangról", „Az ugy 
nevezett resignatio''. 

23 KazLev XI: 69, 77. 
24 Schiller Magyarországon . . . 119—120. 
23 KazLev XI: 10, 394; XII: 4 7 6 - 4 7 7 . 
26 Reed, Terence James: Die klassische Mitte. Goethe und Weimar 

1 7 7 5 - 1 8 3 2 . S t u t t g a r t - B e r l i n - K ö l n - M a i n z , 1982. Megfontolandó 
alábbi megállapítása: „Goethe és Schiller nem húzódott vissza. Mi-
dőn a művészet időhöz nem kötött alapkérdéseivel foglalkoztak, és 
az antikvitásban kerestek ideálokat és ösztönzést, még akkor is pon-
tosan követték az események menetét, arra törekedtek, hogy megért-
sék, és állást foglaljanak velük szemben". (181.) 
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és ideálosb színekre oszolhat ugyan, de nem csupa természetesre és 
ideálosra".27 

A költő maga „közép ember", az örök ifjú, s ez már nem 
a Goethe által is vallott Prometheus-figura, a második te-
remtő (Kazinczy tolmácsolásában jutott el a magyar olvasó-
hoz), hanem a magát modernebb érzékenységűnek valló 
költő. Berzsenyi már Jean Pault is olvasta, onnan tekint visz-
sza Schillerre. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy Ber-
zsenyi a romantikus esztétika talaján állva mérlegeli Schiller 
(és Goethe) teljesítményét. Mindössze arról van szó, hogy 
a kazinczyánus esztétika és költészetfelfogás megmerevedé-
sével szemben alakítja ki saját költői helyzetét, saját felfo-
gású „hellénikáját". Lényegében ide céloz egy Schillerről írt 
rövid portréverse, amely egyben esztétikája némely alapelvé-
nek is összefoglalója. A vers jól mutatja, hogy Berzsenyi nem 
a romantika szüntelen fölfelé törekvését, nem az egyéniség 
akár szélsőséges érvényesítését hiszi költői feladatnak, hanem, 
éppen ellenkezőleg, a harmónia létrehozását, a harmóniás 
közép keresését. A vers címe: Schiller, versformája is anti-
kizáló: hexameter: 

A' legfőbbre akarsz törekedni hatalmas erőddel? 
A' legszélsőbbet ne tekintsed azonba tetőnek, 
Mert tetejére, középpontjára közép ut emelhet.28 

Ha mindezt tekintetbe vesszük, arra a következtetésre jut-
hatnánk, hogy Schiller színművei közül a Die Braut von Mes-
sina volt — legalábbis az írók körében — a legnépszerűbb. 

27 Berzsenyi Dániel: Poétái harmonisztika. = Összes Művei. Bp. 
1978. 2 9 4 - 3 3 9 . 

28 U o . 141. Berzsenyi lefordította Schiller Hektors Abschied című 
költeményét Hector búcsúzása címmel. U o . 142. Berzsenyi Schiller-
ismerete, vitája Schillerrel a részben már megjelent kritikai kiadás 
jegyzetanyagából kiolvasható, részletesebb értékelése a szintén ké-
szülő „kritikatörténeti" vállalkozás feladata lesz. Vö. Csetri Lajos: 
Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával. ItK 1983. 463 — 481. 
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(Innen már kivehetjük Berzsenyit, aki az „írók" nem kis 
megrökönyödésére Kotzebue-t dicsérte, és nem görögös tra-
gédiával, hanem „vitézi játék"-kal kísérletezett.) A valóság-
ban azonban ez nem (sem!) így van. Persze, Kazinczy véle-
ménye változásokat mutat, Schiller színműveivel szemben 
tartózkodóbb, és a kevésbé színszerű Goethe-színművekkel 
foglalkozik behatóbban, a Clavigót, a Stellát, a Die Ge-
schwistert fordítva, előadásra ajánlva, nekikezdve az Iphi-
genie magyar átültetésének, és az Egmontot adva majd ki 
fordításai gyűjteményes kötetében. A versekről szólva, lát-
tuk, hogy a szélesebb közönség ízlése nem feltétlenül egye-
zett az írók tetszésével, különösen ritkán a Kazinczyéval. 
Még inkább ez a helyzet a színművek vonatkozásában. An-
nál is inkább, mivel Schiller színműveinek irodalmi hatásá-
ról viszonylag keveset szólhatnánk, dramaturgiája és szín-
házfelfogása ugyan nem volt ismeretlen (Die Schaubühne als 
eine moralische Gestalt betrachtet című tanulmánya előbb 
1810-ben, majd 1814-ben jelent meg magyarul),29 mégsem 

hasznosíthatta kellő mértékben a kezdeti, botladozó lépéseit 
tévő magyar színjátszás és drámaírás. Erősítő kivételképpen 
a Katona József Bánk bányát „rostáló" Bárány Boldizsár 
alapos Schiller-ismeretét említhetjük, a rémdrámai megoldá-
sokkal szemben indokoltabb-motiváltabb drámaírásra figyel-
meztető dolgozatot, mint amely Schiller dramaturgiájából 
is jócskán merít érveket.30 Mindazonáltal óvatosan kell eljár-

29 A fordító: Benke József. Vö. Benke József szinházelméleti írá-
sai. Utószó, jegyzetek: Kerényi Ferenc. Bp. 1976. A' theatrurrí 
tzélja és haszna című röpirat első lapjain Benke saját — gyarló — 
fordításában közli a Wallenstein tábora című Schiller-színmű pro-
lógusát: Schiller szava' a színjátszóhoz. 

30 Vö. Katona József: Bánk bán. Sajtó alá rend.: Orosz László. 
Bp. 1983. 334—360. Bárány Boldizsár Schiller színmüvei közül a 
Wallensteinre, az Orléans-i szűzre, a Don Carlosra, a Haramiákra és a 
Fiescóra hivatkozik. Ez utóbbi kettőt „gyengébb mívek"-nek nevezi. 
Bárány állásfoglalása az akkoriban népszerű Haramiákkal szemben 
nyilvánvalóan más okból ered, mint Kazinczyé. 
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nunk, ha Schillernek, a drámaírónak népszerűségét akarjuk 
lemérni. 

Tagadhatatlan, hogy elsősorban az ifjúkori Schiller-szín-
művek iránt viszonylag tartós fordítói érdeklődés mutatko-
zott, más Schiller-színművek kiestek a fordítói érdeklődés 
köréből. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a fordítók 
többsége nem valamely esztétikai-irodalmi szemponttól ve-
zettetve vállalkozott a tolmácsolásra, tehát nem valamely 
műfaji — tónusbeli változatra akart átültetésével példát szol-
gáltatni. Előbb a nemzeti ellenállás (1790-es évek), majd 
később a napóleoni háborúk és I. Ferenc abszolutizmusa 
vetett föl olyan kérdéseket, amelyek megválaszolását — a 
fordítók szerint — Schiller-színmű magyarításával is el lehe-
tett végezni. Nevezetesen a Die Räuberb&n, a Fiescoban és 
a Kabale und Liebe című színművekben helyet kapó jogsze-
rűség, szabadság - hatalom problémakör, az egyenlőség 
gondolata: mind-mind égetően időszerűnek bizonyult adott 
időszakunkban.31 

Ismét Kazinczy Ferencé a jellegzetes példa, az ő vélekedé-
sében beállott változások a Schiller-recepció irányaira is 
következtetni engednek. A Don Carlosb&n egyszerre többet 
és kevesebbet látott irodalmi alkotásnál. Többet, hiszen a 
Don Carlos ban magatartásformákra ismert, amelyek életbeli 
megvalósulását ismeretségi körében konstatálta, és ezáltal 
egyben kevesebbet is, mert ez az „életközelség" e magatar-
tásformák lehetetlenségére döbbentette rá; olyan elvont sza-
badságeszményre, amelyet az 1810-es esztendőkben csak elu-
tasítani lehetett. Ez az oka annak, hogy fogságából kijövet 
nagy lelkesen nekifogott a Don Carlos átültetésének, és 
ugyanolyan hirtelenül abba is hagyta, hogy majd az 1810-es 

31 A korai Schiller-drámák jellemzéséhez vö. : Schiller. Zur Theorie 
und Praxis der Dramen. Hg. : Klaus L. Berghahn und Reinhold Grimm 
Darmstadt 1972. A magyar fordításokról és előadásokról: Bayer 
József: A nemzeti játékszín története. I—II. k. Bp. 1887; U ő . : Schil-
ler drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. Bp., 1912. 
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esztendőkben Goethe Egmontjának tolmácsolásával kárpó-
tolja önmagát — és vélt olvasóit. S ugyanez magyarázza, 
hogy Kazinczy módosította véleményét Schiller színművei-
ről. Pontosan tudta, hogy egymástól függetlenül (az 1790-es 
esztendőkben) hárman is vállalkoztak a Die Räuber magyar 
megszólaltatására. Olyannyira tudta, hogy az egyik tolmá-
csolásról levelezéséből értesülünk mi is,32 a másikat maga 
adta hírül Orpheus című lapjában, majd közölt egy monoló-
got e fordításból,33 melynek nyomtatását nem engedélyezte 
a helytartótanács. A harmadik pedig abban a sorozatban 
jelent meg, amely a magyar színművek és színműfordítások 
egyik legteljesebb gyűjteményét adta az 1790-es években.34 

Nem ismerjük Kazinczy véleményét e fordításokról, s azt 
sem tudjuk, ismerte-e már ekkor az eredeti művet — vagy 
csak a hozzá eljutott fordítást. Annyit kockáztatunk meg 
csupán, hogy a Werther átültetésével bajlódó Kazinczy nem 
fejezte be ezt a Schiller-fordítást, viszont a Schröder által 
átírt Hamletet igen, s ez a változat közelebb áll Schiller korai 
drámáinak világához, mint hinnők. S ha a Haramiák hang-
vétele feltehetőleg nem váltotta is ki osztatlan elismerését, 
az a tény, hogy lapjában részletet közölt belőle, jelezheti, 
hogy ekkor még szó sem lehet teljes elutasításról. Más ada-
tok azt sugallják, hogy a fordítókon kívül is rajongókra lelt 
Schiller ifjúkorának e nagy vihart kiváltott színműve. Egy 
katonatiszt lelkesült levelét ismerjük, amely az 1790-es évek 

32 KazLev II: 6, 548. A valószínűleg első fordító: Wesselényi Ist-
ván hadnagy. Fordítása — ha elkészült — nem maradt ránk. 

33 A második (?) fordító: Darvas János, a Kazinczyhoz közel-
álló helytartósági tanácsos, Darvas Ferenc fia. A fordítás könyv 
alakban történő megjelentetését a cenzúra nem engedélyezte. 

34 Erdélyi játékos gyűjtemény. Kolozsvár, 1793. 2/1: 1—184. A 
fordító: Bartsai László, országgyűlési követ. Állítólag Kováts Ferenc 
mérnök is lefordította a Haramiákat, de az erre vonatkozó adatok 
bizonytalanok. Annyi bizonyos, hogy a Fiescót megszólaltatta ma-
gyarul. Ugyanebben az évtizedben a Kabale und Liebe és a Don Carlos 
is magyar tolmácsolóra lelt. 
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magyar fiataljainak hangulatáról árulkodik.35 Az 1840-es 
években Kis János emlékezéseiben idézi föl göttingai éveit, 
amelyek részben a Haramiák jegyében teltek, s az „Ein 
fr eyes Leben führen wir" éneklésével voltak tarkítva.3® S bár 
Kazinczy Ferenc és talán írótársai Schillerben nem elsősor-
ban a Haramiák szerzőjét látták, ez nem csökkentette a szín-
mű elterjedtségét, népszerűségét, amelynek újabb felívelését 
tapasztaljuk az 1820-as esztendőkben. A kéziratos másola-
tok, az újabb fordítási kísérletek jelzik, hogy a kereteiből 
kitörni készülő ifjúság, a szabadabb, a kötöttségektől men-
tesebb életre vágyó újabb nemzedék még mindig a Hara-
miákban látja érzelmei és hangulatai lenyomatát.37 

Hiába emelte föl óvó szavát a romantika felé tájékozódó 
Stettner (Zádor) György, hiába figyelmeztetett arra, hogy 
Schiller színműveiből a Don Carlos és a Teli Vilmos tolmá-
csolása (nemcsak esztétikai okokból) időszerűbbnek lát-
szik.38 A pontosan meg nem fogalmazott szabadságvágy, a 
klasszicista formákat szétbontani kész gondolat a Haramiák-
ban találta meg a megfelelő műfajt és megfelelő mondani-
valót. 

A magyar neoklasszicista esztétika álláspontját jól képvi-
selte Kazinczy Ferenc, aki ördöginek (teuflisch) nevezte a 
Haramiákat, persze már jóval fogsága után, s jóllehet bizo-

25 Lakfalvy Ede levelét közl i : Turóczi-Trostler József. Schiller Ma-
gyarországon. I. m. 25—27. A levélíró ismeretlenül jelentkezik a 
német költőnél, kifejezi vágyát, hogy csupán egy órácskát beszél-
hessen vele, láthassa Fiesco nagy megörökítőjét, átölelhesse a férfit, 
aki mesterkéletlen, meleg érzelemmel festette a bámulatra méltó 
haramiákat. 

36 Kis János: Emlékezései életéből. I. k. Sopron, 1845. 
37 A' haramják. Dráma. Ford.: Schedel Ferencz József. Pest, 1823. 

Második, javított kiadása: Nagy Ignác színműtára III. kötetében. 
Buda, 1841. Setéth Károly kéziratos fordítása: Moor Károly. Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 1512. A for-
dítás 1830-ból származik. Puky József: Külföldi színjátékai. 1: Fi-
esco, 2: Fortély és szerelem. Pest, 1827. 

36 Bayer J. : Schiller drámái... 60. 
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nyos fokig érteni látszik Schiller útját a Haramiáktól A 
messzinai aráig, fenntartásait sem titkolja. Számára Schiller 
a Don Carlos költője, akinek egyes színműveiben örömmel 
fedezi föl a szépséget, az Orléans-i szűzben, a Stuart Máriá-
ban, melyeket kiváló alkotásként méltat. Érdekli A messzinai 
ara „görög szellemisége". Nemcsak a kórusokat kedveli, 
hanem a görög tragédiaírókat idéző apróbb mozzanatokat 
is. Úgy véli, Schillerben a németek Szophoklészt és Cor-
neille-t bírják, az ő kedvence mégis Goethe, kinek Iphigéniá-
ja a színműirodalom legbecsesebb alkotása. Kazinczy párhu-
zamban látja Schillert és Goethét: 

Eszerint Schiller „fenséges olajfestmény", Goethe viszont 
„szép márványszobor, egészen nyugodt nagyság görög grá-
ciában".39 

A Winckelmannt követő Kazinczy Goethe jellemzésében 
szinte winckelmanni terminológiával él, és ebben a körben 
gondolkodva Schillernek természetszerűleg csak a második 
hely juthat. Annál is inkább, mivel a legtöbb ízben emlege-
tett és ezért legfontosabbnak tetsző Schiller-mű, a Don Car-
los, nemcsak Goethe-művekkel, hanem a mindennapi (nem 
esztétikai, hanem politikai) valósággal szembesül, és marasz-
taltatik el. Ugyanis a Don Carlos ban a szereplők képviselte 
magatartásformák (és nem a szereplők magatartásában áb-
rázolt, tiszteletreméltó eszmeiség, amely irodalmilag igen 
becses) a ferenci abszolutizmus politikai és tágabb értelem-
ben vett közéleti lehetőségeire emlékeztetik. 

Téves ugyanis a feltételezés, hogy Kazinczy fogságából kijö-
vet az irodalomba és a nyelvújításba „vonult" volna vissza. 
Annyi tény, hogy nemigen volt tanácsos számára nyílt politi-
kai programmal előállni ; s az is tény, hogy fogsága előtti idő-
szakához képest, a fogság után megváltozott kül- és belpoli-
tikai helyzet, a legszűkebb családi környezet magatartása, de 
a megyei, valamint a valamilyen közéletiséget mégis bizto-
sító egyházi események arra késztették Kazinczyt, hogy felül-

39 KazLev VI: 2 8 8 - 2 8 9 . Vö. még: Uo. XI: 452. 
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vizsgálja álláspontját, nemcsak a szoros értelemben vett iro-
dalmi-esztétikai gondolatkörben, hanem minden területen, 
talán a legnagyobb súllyal a világnézetet tekintve. Ez nem 
jelentett gyökeres szakítást a fogság előtt hitt elképzelésekkel, 
például Rousseau jó néhány gondolata továbbra is vezér-
eszméje maradt, és a fogság előtt sem rajongott Voltaire-ért, 
hozzá fűződő nem egyértelmű viszonya jellemzi továbbra is 
magatartását. S azt se feledjük, hogy családi-anyagi helyzete 
némi rendezése után ismét bekapcsolódott a megyei életbe, 
az egyházszervezés munkájába, levelezésével Dessewffy Jó-
zsefen, Horvát Istvánon és másokon keresztül pedig az 
országgyűlésekig elért véleménye, szava. Ezeknek a tények-
nek erős figyelembevétele nélkül aligha értékelhetjük helye-
sen politikai „credo"-ját. Hogy ennek kifejtésére egy szép-
irodalmi mű, méghozzá Schiller-színmű adott alkalmat, az 
éppen beleillik Kazinczynak életet és irodalmat egymásba 
játszó világába. Ez az egymásba játszás (hogy ti. a minden-
napi valóságra rávetül az irodalom fénye, és az irodalom is 
új színekben tetszik föl a politikai-hétköznapi valósággal 
szembesülve) Kazinczy Ferenc fogság utáni magatartásának 
lesz meghatározója. Óvatossága — életrajza ismeretében — 
indokolt, a 2387 keserves, betegségekkel és megaláztatások-
kal gyötört napot nem lehetett elfelejteni. S mert megtapasz-
talta a Habsburgok börtöneit, a kiszolgáltatottságot, körül-
tekintőbb lett, a cselekvés előtt álló akadályokat alaposabban 
méri föl. Érdemes kissé hosszabban idéznünk a szintén bör-

tönviselt Wesselényi Miklóshoz küldött leveléből:40 

„ A Mélt. Báró D o n Carlost hozza-elő. — Oh mint örvendtem én 
midőn ezt láttam, hallottam. De a' Terentzius olvasásáról azt mondta 
Grotius, hogy őtet másként olvassa a férfi, másként a' gyermek. 
Ezt mondhatni mindenről, kivált pedig D o n Carlosról. Sokan azt a' 
munkát a' szép versek, szép németség, szép kifejezések miatt olvas-
sák; sokan mint Románt, a' szép scénák csiklandásai miatt. De ha-
nyadik az, a' ki Posa beszédjeinek fontosságába béhatna, a ki meg-

40 Uo. VII: 396. 

6 It 88/3 
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gondolná, hogy az csak a' thealrumra való, és nem a' közönséges 
életre, hogy Schiller azt azért festette így, hogy theatraiis effectust 
csináljon, nem hogy a' köz életben is úgy lehetne bánni; sőt hogy 
a' feszesség még a' theatrumon is nem használ, hanem árt. Szeretném, 
ha a' Mélt. Báró Göthének munkáját vagy megvétetné, vagy mélt. 
Cserey Farkas Úrtól kölcsön kérné, 's Egmondot belőle elolvasná 
— egyszer olvasván, örökké fogja Egmondot, mint én az egész Gö-
thét — 's elmélkedni akarna, hogy mit nyér az, a' ki nem hajlik mint 
Egmond, 's mit az, a' ki úgy bánik mint Oranien. — Oranient Alba 
nem tehette a' maga ideájinak áldozatjává. Egmondot azzá tette, 's 
az Egmond egyenessége nem használt, az Oranien hajlósága használt 
a' szabadságnak." 

Kommentárunk előtt az utolsó — kihegyezett — mon-
datra hívjuk föl a figyelmet. Ami Kazinczyt érdekli: hogyan 
lehet használni a „szabadság"-nak. Az messze vezetne, ha e 
szabadság-elképzelés tartalmáról kezdenénk elmélkedni, 
mindenesetre a gondolatszabadság ideáját 1794/95-ben fen-
nen hangoztató, Egmont egyenességével a bíróság előtt álló 
Kazinczy nem egyszeri, véletlen megnyilatkozásként hir-
dette Oranien igazát. Még két levélrészlet egészítheti ki a 
gondolatmenetet. Erdélybe küldi Kazinczy üzenetét, az ott 
nevelősködő Döbrentei Gábornak: „Lajos, az Úr vezérlése 
alatt Egmondnak és a Schiller Don Carlosának olvasásaiból, 
az ízlésen kívül egyebet is tanulhat".41 

Majd 1815-ben Helmeczyt tudósítja: már az öreg Wesse-
lényi is ajánlotta a Don Carlos fordítását, a megjelenés lehe-
tőségeiről azonban szkeptikusan ennyit jegyez meg Kazin-
czy: „Minek? Hogy írásban maradjon?"42 

Sem túlértékelnünk, sem alábecsülnünk nem szabad az 
összefüggéseiből kiragadott levélrészleteket. Tehát sem az 
opportunizmusra biztatást, még ha bölcs kompromisszumra 
való hajlandóságot nem olvashatjuk ki, sem ravasz reálpoli-
tikusként nem ábrázolhatjuk Kazinczyt. Való igaz, hogy 

41 Uo. VIII: 67. 
42 Uo. XII: 427. 
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ezúttal a másutt oly fontos erkölcsi meggondolások nem 
kerülnek szóba; s a célszerűség mellett a nemes ábrándozás, 
a hatalommal való vakmerő szembeszegülés, a naivitás, a 
jóhiszeműség kevéssé becsülendő tulajdonságnak tetszik föl. 
Belpolitikailag indokolható Kazinczy álláspontja; a ferenci 
abszolutizmusnak hol brutálisan nyílt, hol képmutatóan csá-
bító, megalkuvásra késztető politikája sok fejtörést okozott 
az országgyűléseken ellenzéki magatartást tanúsító nemes-
ségnek (pl. a Kazinczyhoz sok tekintetben közelálló Vay 
Józsefnek), majd 1812 után a birtokaira, megyéjébe, az egy-
ház- és iskolaszervezésbe visszavonult, a kilencvenes évek 
reformeszméit őrző szűk tábornak. Mindehhez járult a kül-
politikai helyzet alakulása. A francia forradalom eseményei, 
a „terreur" csekély vonzerőt jelentettek a Kazinczy típusú 
gondolkodóknak, és ez nem csupán a tájékoztatás - enyhén 
szólva — egyoldalúsága miatt történt így. A napóleoni hábo-
rúk sem találtak Magyarországon egyértelműen kedvező 
fogadtatásra; Napóleon személyének tisztelete és egy esetle-
ges francia megszállás ellenzése nem feltétlenül vall szük látó-
körűségre. A további tényezőket Kazinczy Ferenc életta-
pasztalatai nyomán összegezhetjük: a felvilágosodott des-
pota (II. József) kevés megértést mutatott tartományai valódi 
akarata iránt, s mintegy példázta Rousseau-t olvasó hívei 
előtt a Társadalmi szerződés „törvényhozó"-ja zsarnokká 
válását. A mozgalom, amely a függetlenebb, emberibb vilá-
gért, a szabadabb Magyarországért szerveződött, megbukott, 
tevékenységét csírájában fojtották el, és nem utolsósorban 
az egyik fő szervező, Martinovics Ignác könnyelmű, két-
kulacsos, helyenként több mint gyanús viselkedése okozta a 
tömeges letartóztatást. A mozgalom résztvevői fogságuk 
után teljesen kiszorultak a közéletben tevékenykedők köré-
ből, de kiszorultak onnan nagyrészt azok is, akikre valami-
lyen módon (pl. Martinovics ki tudja, mennyire igaz vallo-
másai, jelentései alapján) a legcsekélyebb gyanú árnyéka 
vetődött. Ebben a helyzetben Posa és Carlos nemes elszánt-
sága, gondolatrendszerük elvont szabad ságeszménye, utó-

6* 
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pizmusa, Egmont gyanútlansága, nyílt szembeszegülése nem 
vezethet — Kazinczy szerint — eredményhez, viszont Ora-
nien taktikázása, halogatása: igen. Az Egmontban megfogal-
mazott magatartásformát kell tehát a magyar politikusok-
nak tanulmányozniok, és legfeljebb a színházban lelkesülhet-
hetnek Posa tirádáiért. Schilleré a színi hatás érdeme, de jól 
tudjuk, hogy Kazinczy az effajta színi hatásnál többre tar-
totta Goethe „görögségét". A Don Carlost azonban olyanok 
is láthatják, hallhatják, akik nem csupán a szépen csengő 
verssorok után érdeklődnek. Kazinczy úgy érzi, hogy élet-
tapasztalatai feljogosítják arra: óvja nemzetét mindenféle, 
elhamarkodottnak érzett cselekedettől. A Don Carlosban 
Posa halálát és Carlosnak vereségét szemlélteti a szerző, az 
Egmontban Oranien életben marad, Egmont vigasza csak a 
kivégzés előtti éjszaka álom-apoteózisa marad, amely ugyan 
azt tanúsítja, hogy Goethe rokonszenve a nép vezéréé, de e 
rokonszenv a jövendő szempontjából sem cáfolja Oranien-
nek, a túlélőnek és új küzdelmet kezdeményezőnek igazát. 
Kazinczy nem hiszi, hogy a színházi néző képes ezt átlátni; 
nem hitt abban, hogy lehetséges a XIX. század első évtize-
deiben más út, mint Oraniené. Hogy milyen fontosnak tar-
totta az Egmont megjelentetését, húzás nélküli közreadását, 
azt Helmeczyvel való izgatott levélváltásából érezhetjük. 
Szándékát már csak azzal a gesztussal is megerősítette, hogy 
kurta töredékfordítását a Don CarlosbóX gondosan lemá-
solta ugyan, de sosem fejezte be. Célzása, miszerint nem 
akar íróasztalfiókjának dolgozni, egyben jelzése a Don Carlos 
időszerűtlenségének. 

Kazinczy Goethe-kultusza egyedi jelenségnek minősít-
hető. Mások éppen Schillert emelték Goethe fölé, jóllehet 
oly mértékű Schiller-kultuszról, mint amilyen Kazinczy 
Goethe-kultusza volt, nem beszélhetünk. Emellett Schiller 

jellegzetesen az ifjúság költője maradt, költők ifjúkorukban 
rajongtak érte, hogy később más irányba térjenek. Jellemző 
gesztus például a Kisfaludy Sándoré, aki a német irodalom-
ból éppen nem Goethe műveit emelte ki, hanem Schillert és 
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Wielandot érezte magához közel.43 Schillerben „az ember 
szív- 's léleknek Hősé"-t látva, egy alapjaiban érzékeny ma-
gatartást körvonalazott. Ifjúkori könyvtárában Schiller szín-
művei is helyet kaptak. A költővé érő Kisfaludy Sándor az-
tán más eszményeket követett. Nem kevésbé tanulságos 
Bölöni Farkas Sándor Schiller-rajongása.44 Diákként ismer-
kedett meg Schiller színműveivel, főleg a Haramiák szabad-
ságkultusza hatott rá. Részt vett egy diákelőadásban is, 
majd a Don Carlosb&n megfogalmazódó függetlenség-elkép-
zelés vonzotta. A Schiller-rajongástól egyenes út vezetett 
liberális nézeteinek kikristályosodásáig. Méltán nagy hírre 
szert tett amerikai útirajza, beszédes dokumentuma a magyar 
liberális gondolkodásnak. Hatvany Lajos pontos jellemzése 
szerint: „a székely nemes, aki felfedezte a demokráciát".45 

E „felfedezés" első indítékai a diákkorban keresendők, Schil-
ler színműveinek olvasásában-előadásában. 

Végezetül Petőfi Sándort említjük meg, mint a magyar 
Schiller-recepció fontos állomását. Schiller-élményeként mint 
a kutatás feltárta, nemcsak az I f j ú a pataknál ihletett fordí-
tását könyvelhetjük el, hanem foglalkoztatta költőnket 
Schiller „színészparadoxona" is: Schiller nyomán (még ha 
esetleg nem az eredeti hely ismeretében) állította szembe a 
költő halhatatlanságát a színészi alkotás perchez kötöttsé-
gével, és akárcsak Schiller, ő sem esztétikai okfejtés, hanem 
vers keretében.46 

A magyarországi Schiller-recepció egyes részleteit, doku-
mentumait igen jó (bár természetesen nem teljes) bibliográ-
fia derítette föl, amely nagyrészt a korábbi filológiai tanul-

13 Uo. III: 77.; Bayer J.: I. т.; Császár Elemér: Kisfaludy Sándor 
könyvtára 1795-ben. Magyar Könyvszemle 1908. 314—318. 

44 KazLev XIII: 2 6 3 - 2 6 4 . 
45 Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. 

Bp., 1934. 
46 Fekete Sándor: Petőfi és Schiller. ItK 1969. 3 3 - 4 6 . 
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mányokra épített.47 A bibliográfia megjelenése óta kerültek 
elő újabb adatok, de ezek a filológiai tablót nemigen módosí-
tották. Ami azonban mind a régebbi, mind pedig általában 
az újabb kutatásokból hiányzott: annak az eszmetörténeti 
háttérnek a vizsgálata, amely előtt a magyar Schiller-recep-
ció kibontakozott. Több sikerrel kecsegtetett néhány kritika-
történeti elemzés.48 Az eszmetörténeti háttér azért is oly fon-
tos, mert csak ennek ismeretében lehet magyarázni a Hara-
miák népszerűségét, az 1790-1840 közötti időszak Schiller-
fordításainak jellegét, Kazinczy Ferenc nem egészen egyér-
telmű magatartását Schiller műveivel szemben. Ugyancsak 
ennek az eszmetörténeti, valamint szorosabb értelemben vett 
„kritikatörténeti" háttérnek megismerése segíthet annak 
tisztázásában, Schiller esztétikai nézetei mennyire voltak je-
len a magyar esztétikai és poétikai gondolkodásban. 

A magyar irodalom világirodalmi kapcsolódásai egyben 
a nemzeti irodalom fejlődésével együtt elemzendők. így a 
magyar Schiller-recepció is a magyar irodalmi-poétikai (s 
mint láttuk: ezúttal politikai!) gondolkodás „kontextusá"-
ban kaphat megfelelőnek tetsző magyarázatot. Dolgozatunk 
csupán néhány vonalat vázolt föl, és egyben azt a feladatot 
tűzte ki célul, hogy az ilyen típusú recepcióvizsgálatra példát 
szolgáltasson.49 

47 A 2. sz. jegyzetben idézett bibliográfia, amelynek adatait ki-
tűnően hasznosítottuk, bár a magunk kutatásaival kiegészítettük. 

48 Két kritikatörténeti munka bőven tárgyalja Schiller magyar 
„kritika- és gondolkodástörténeti" recepcióját: Solt Andor: Dra-
maturgiai irodalmunk kezdetei ( 1772— 1826). Bp., 1970.; Fenyő Ist-
ván: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk 
fejlődése 1817-1830. Bp. 1976. 

49 E dolgozat vázlatszerű változata előadásként hangzott el. 
1984. december 4-én a N D K Kulturális Centruma által rendezett 
nemzetközi Schiller-szimpóziumon. Az értekezleten elhangzott elő-
adások (főleg Tarnói Lászlóé), az előadásokat követő viták, kérdé-
sek továbbgondolkodásra, egyes tételek pontosabb megfogalmazására 
késztettek. E dolgozat egyébként előtanulmány egy átfogóbb jellegű 
elemzéshez, amely majd Kazinczy világnézetének és etikai gondolko-
dásának változásait tárgyalja. 


