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Kaffka Margit merre haladt volna, hogy tervezett mítoszregényével még közelebb 
juthatott volna-e a hasonló európai törekvésekhez, azt csak találgathatjuk. A halál 
pontot tett az életműre, amellyel most Bodnár György jóvoltából mint élővel szembe-
sülhetünk. 
(Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 
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Gyapay László: „A tisztább ízlésnek regulájival" 
Kölcsey kritikusi pályakezdése 

Mi sem bizonyítja jobban Kölcsey kritikusi pályakezdésének kritikatörténeti jelen-
tőségét, mint az, hogy Szauder József óta úgyszólván állandóan napirenden tartják a 
korszak akár eltérő érdekeltségű kutatói, kritikatörténeti monográfiáink közül pedig 
kettő is figyelmet szentelt neki; elsőként Fenyő István Az irodalom respublikájáért című 
könyvében, majd Csetri Lajos az Egység vagy különbözőség? című kötetben. Ezek mel-
lett nyeri el irodalomtörténeti jelentőségét Gyapay László most megjelent munkája, 
amelyet megkülönböztet elődeitől a minuciozitás szokatlan szintje, s a kéziratos 
anyag teljes körű számbavétele. Ennek hátterében jól érzékelhető a készülő Kölcsey 
kritikai kiadás szöveggondozási munkálatainak tapasztalata. 

Ami az értelmezett szövegek számát illeti, az furcsa módon több is és kevesebb is, 
mint ami a szakirodalomban megszokott. A Kölcsey-pályakép első kritikái között 
többnyire a Csokonai- és a Berzsenyi-recenziót, ritkábban a Kis Jánosról szóló kritikát 
említik. Hozzájuk képest Gyapay kötete a Csokonai-recenzióra koncentrál, illetve 
olyan kritikatöredékekre, amelyek eddig elkerülték az irodalomtörténészek figyel-
mét. Ilyennek minősíthetők például a Dayka-bírálat vagy a Kazinczy-recenzió elő-
készületének dokumentumai , amelyek egyébként (most először!) olvashatók a kötet-
hez kapcsolódó függelékben. Mindezekből világosan kirajzolódik az intenció: 
Gyapay átfogó, részletes pályaképet kíván adni a pályakezdő Kölcsey kritikusi 
tevékenységéről, és ezzel felkelti az olvasó érdeklődését a remélhetőleg várható foly-
tatás iránt. 

A könyv első fejezete azt a folyamatot követi nyomon, amely során Kölcseyt „meg-
találja" a kritikusi szerep. „Elroncsolt szívvel és eltépett gondolatokkal, emellett ily 
ingereltetésben mint minden hozzám hasonlók ily körülményekben vágynák, lehet-é 
egyebet írnom recenzióknál?" - hangzik a sokszor és sokak által idézett mondat, ám 
Gyapay értő interpretációjában ez nem csupán a nyugtalan lelkiállapot emblemati-
kus rajza, de egyben azt is jelzi, hogy a költői és a kritikusi szerep nem azonos szin-
ten helyezkedik el Kölcsey értékrendjében (22.). 

A recenzió megírásának előzményeiről sok mindent megtudunk. Időnként úgy tű-
nik, túlságosan is sokat. Gyapay tulajdonképpen összeállította Kölcsey (ügy tudom) 
nem létező naplóját. Ez egyrészről elismerésre méltó teljesítmény, hiszen a kritikai ki-
adás szempontjából nem lényegtelen, hogy Kölcsey 1814-es bécsi útja hogyan és mi-
lyen körülmények között hiúsul meg, másrészről viszont e kötet szempontjából 
funkciótlannak érzem az adatok felsorolását, mert ebben az esetben sem lélektani, 
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sem teoretikus szempontból nincsenek összefüggésben a bírálatokkal. Néhol talán ki-
csit magával is sodorja a szerzőt az életrajzi narratíva. Égisze alatt egybemosódik a 
„ tény" és a feltételezés, például a sajnálatos módon nem dokumentál t , de bizonyára 
izgalmas személyes találkozások esetében, ahol Kölcsey és Szemere „nyi lván kitár-
gyalták" (242.) Kazinczy és Kisfaludy összetűzését. 

A felkészülés időszakát tematizáló részletekből egyedül Kölcsey szellemi társasá-
gának kimerítő tárgyalását hiányolom. Gyapay többek között Lessing, Herder, 
Winckelmann, Klotz és Bürger nevét említi Kölcsey nyomán , arról azonban sajnos 
nem beszél részletesen, hogy - Döbrentei és Kazinczy mellett - ezek a szerzők vajon 
hogyan „készítik fel" a pályára a kezdő kritikust. 

A kritika megírását és megjelenését tárgyaló fejezetek mellett jelentős eredményt 
muta t fel a kézirat fogadtatását , illetve a bírálat szövegváltozatait e lemző fejezet 
(61-69.). A három lehetséges változat közül - mint Gyapay megállapítja - a Tudomá-
nyos Gyűjteményben megjelent tekinthető hitelesnek. Az 1815-ben Döbrenteinek 
elküldött szöveg bizonyos részleteire csupán Kölcsey levelezéséből lehet következ-
tetni. Az 1842-ben, Kölcsey halála után publikált változat valószínűleg későbbi ennél, 
viszont korábbi annál, amelyik a Tudományos Gyűjteményben megjelent. 

Gyapay ezzel a körültekintő vizsgálódással egy körülbelül másfél százados iroda-
lomtörténeti közhitet cáfol meg szerényen - és ebben a kötetben nem ez az első és 
utolsó ilyen alkalom. Mielőtt rátérnék a továbbiakra, m e g kell jegyeznem, hogy ro-
konszenves az a hozzáállás, amellyel Gyapay a filológiai tudás birtokában módosíta-
ni, de nem érvényteleníteni kívánja az „elődök" álláspontját. A filológus n e m kioktat 
és fensőbbségesen helyreigazít valami megdönthetet lennek vélt bizonyosság jegyé-
ben, hanem - egyik hasonlatával élve - „áthelyezi az építőkockákat" (102.). 

A szerző egyébként egy igen jelentős „építőkockát" helyez át. A Kölcsey kritikái-
val foglalkozó szakirodalom eddig konszenzusként kezelte, hogy Kölcsey jelentős 
kritikaelméleti írása, a Jegyzetek a kritikáról és a poézisről című munka 1829-re datál-
ható. Gyapay meggyőző érvei szerint azonban „semmi n e m indokolja, hogy a Jegy-
zetek létrejöttét az 1829 körüli időre tegyük" (76.). Sokkal valószínűbb, hogy 1816 kö-
zepe táján, nem sokkal az első kritikaelméleti töredék, A Poesis és Kritika után 
keletkezett. A kronológia pontosítása más megvilágításba helyezheti Kölcsey kritika-
elméleti gondolkodásának első korszakát. 

A kötet középpont jában álló Csokonai-recenziót Gyapay a nyelvújítási harcok kon-
textusában értelmezi. Ennek kapcsán a szerző ismét rokonszenves m ó d o n szabad-
kozik: „A Csokonai-recenziónak ezt a vonatkozását kevéssé vizsgálta meg a szakiro-
dalom. E szempont felvetése teszi érthetővé, hogy Csetri Lajos nemrég publikált 
alapos elemzése után megint e bírálat vizsgálatához fogtunk." (264.) A következők-
ben azt szeretném bemutatni , hogy a szerző nem „csak" ebből a szempontból teszi 
újraolvashatóvá a Csokonai-recenziót - ugyanakkor néhány ponton vitatkozni sze-
retnék az elgondolásával. 

A nyelvújítási harcok kontextusában értelmezett kritikusi pályakezdés egyúttal azt 
is jelenti, hogy Kölcsey Kazinczy tanítványként kezdi el kritikusi pályafutását . A Ka-
zinczy kritikusi normaeszményén iskolázott és azt továbbfejlesztő Kölcsey bemuta-
tása Csetri Lajos kiváló monográfiájának tárgya volt. Gyapay munkája n e m csupán a 
Csokonai-bírálatot, de az említett bírálattöredékeket is ebben az összefüggésben 
szemléli. Meggyőző az az érvelés, amely szerint mind a Csokonai-, m i n d a Dayka-, 
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mind pedig a készülő Kazinczy-bírálat alapvetően a kazinczyánus nyelveszmény és 
irodalmi kánon hitelesítésének jegyében fogant. Pontosabban ez utóbbi éppen azért 
nem készült el végül, azért maradt töredék, mert Kölcsey alapos vizsgálódás után 
másként látja a Kazinczy-féle nyelveszményt. 

A mester fordításainak tanulmányozása során a tanítvány valószínűleg arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy „a Kazinczy fordítói gyakorlata során megvalósult nyelvi 
megoldások nem hitelesítik a kívánt mértékben a neológia elméletét" (203.). Nem tar-
tom valószínűnek, hogy Kazinczy 1816-os levelének utalásai Kölcseyt kívánták vol-
na emlékeztetni a recenzió elkészítésének ígéretére. A Gyapay által idézett részleten 
kívül (204.) olvasható olyan Kazinczy-levélrészlet, amely szerint a mester komolyan 
tervezte, hogy ő maga készíti el saját munkáinak bírálatát: „Vannak olyan esetek, a ' 
melyek megengedik, hogy a dolgozó maga recensálja a ' mit dolgozott, s azt cseleked-
ni én is fogom, de csak fogom még, s a világ látni fogja, hogy a magasztalás végett 
fogom e, vagy valamely más célból" (Kaz.Lev. XVI. 314.) - írja Döbrentei Gábornak. 
S ha ez így van, akkor az is lehetséges, hogy a fordításokat nemcsak a tanítvány, ha-
nem a mester is ellentmondásosnak találta. 

A nyelvi és irodalmi kánon szempontjából Kazinczy és Kölcsey Himfy és Dayka 
mellett Csokonainak tulajdonított lényeges szerepet. Gyapay szerint ez azért is nyil-
vánvaló, mert „minden remekmű hitelesít egy költői nyelvet, nyelvfelfogást. 
A nyelvújítási vitában egymással szemben álló felek számára tehát egyáltalán nem 
volt mindegy, hogy Csokonai a maga nyelvével nagy költő-e vagy nem [...]. Csoko-
nai beillesztése az irodalmi kánonba igen súlyos érv lehet a vitákban." (135.) Másutt 
így fogalmaz: „[Kazinczy] irodalmi értékrendszerének kizárólagosságát az kezdhet-
te ki a legjobban, ha olyan nagy költő tűnt fel, aki számos ponton kapcsolódott az 
övével szemben álló normákhoz. Nézetünk szerint Csokonai ilyen volt." (166.) 

Nagyrészt egyetértek Gyapay fenti megjegyzéseivel, de úgy gondolom, hogy a 
„nagy költő" és a „ remekmű" kifejezés Csokonaival kapcsolatosan pontosításra szo-
rul. Nem hiszem, hogy a XXI. század hajnalán kételkedni lehetne Csokonai költői 
kvalitásában, mert ez utoljára talán Toldynak, Kölcseynek és éppen Kazinczynak állt 
módjában. Az, hogy Csokonai „nagy költő", Kazinczy számára a legkevésbé sem volt 
evidencia. Már csak azért sem, mert közvetlenül Csokonai halála után a mester szá-
mára egy jóval szűkösebb Csokonai-életmű lehetett egyáltalán ismert, amint erről 
Gyapay egyik jegyzete is tudósít (183-184.). 

Igaz ugyan, hogy leveleiben Csokonait „poetai genie"-nek (Kaz.Lev. IV. 216-217.) 
nevezi, és megállapítja róla, hogy a „természet szülte poétának" (Kaz.Lev. III. 308.), 
de Kazinczy értékrendjében ez egyáltalán nem meríti ki a „költői nagyság" fogalmát, 
éppen a nyelvi, metrikai és tematikai kifogások miatt. Ezek a kifogások Kazinczy nor-
marendszere szempontjából nem úgy írhatók le, hogy valaki „remekműveket" alkot, 
csak éppen a stílus, a nyelv, a metrika és az ortográfia hibádzik kissé, hanem úgy, 
hogy senki sem alkothat remekműveket ezen követelmények érvényesítése nélkül. 
Meggyőződésem szerint ezek hiányában Kazinczy nem is képes „remekműként" 
érzékelni egy szöveget. A kortárs befogadó számára ugyanis az azonos vagy leg-
alábbis hasonló nyelvi norma sokszor az esztétikai tapasztalat feltétele. A mai olvasó 
számára mellékesnek tűnhetnek a kortárs kritikus tollából származó nyelvi, helyes-
írásbeli és stilisztikai kifogások, ám véleményem szerint éppen Kölcsey kritikái jelen-
tik a legjobb példát arra nézve, hogy a XIX. század elején (akár Kazinczytól függetle-
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nül!) mennyire erőteljesen érvényesül ez a kritikai normarendszer, illetve olvasás-
mód. Kölcsey számára Berzsenyi „csupa érzés", „csupa phantásia", mégis Kis János 
versei szolgálnak az ifjaknak „mustra és tükör gyanánt". 

Kazinczy Csokonai-olvasatából talán akkor kaphatunk némi ízelítőt, ha megtekint-
jük, hogy a Tiibingai pályaműben miként is másolja le „a nagy sereg által csodált 
ódát", A reményhez című művet. A következő megjegyzést fűzi hozzá: „Melly köny-
nyű lepdesésü édes versek! ha el nem volnának dísztelenítve az elvont szókkal." 
A problematikus, megjegyzésre szoruló szavakat, szókapcsolatokat ezután felkiáltó-
jelek követik a szövegben. Szám szerint tizenhárom. Egy ilyen olvasat után Kazinczy 
ajkát aligha hagyhatta el az esztétikai élvezet legmagasabb fokát jelentő, sokat emle-
getett „sikongatás". 

Nem szeretném a hosszas fejtegetéssel azt sugallani, hogy Gyapay nem látja elég 
cizelláltan Csokonai befogadásának problémáit, mert ez egyáltalán nincs így. Alapos 
elemzéssel tárja fel Kazinczy Csokonai-képét, amelyet mindvégig kettősség jellemez: 
„egyrészt elismerte a tehetséget, másrészt a költői teljesítménnyel szemben sok ki-
fogást emelt." (167.) Ellenvetésem tehát „súlyponti" kérdés: a tehetség felismerését 
magam is vitathatatlannak látom, de kevésbé hangsúlyosnak. 

A monográfia egyik kiváló meglátásának tartom, hogy a Csokonai körüli polémia 
nem mindig írható le kritikai normák szembenállásaként. így például a „debrecenyi-
ség" fogalma, bár poétikai összetevőket is tartalmaz, „egzakttá aligha tehető" (160.). 
Kazinczy Kölcseynek szóló, őt Csokonai követéséről lebeszélni szándékozó levele 
sem a poétikai alapelvek tisztázásának jegyében készült (178.). A mester tekintélye 
segítségével próbálja az ifjú tanítványt befolyásolni. 

Ami a későbbieket illeti, megfordítanám a Kazinczy hatása Kölcsey Csokonai-képére 
fejezetcímet (176-180.). Gyapay Kazinczy közvetlen hatását úgy igazolja a Csokonai-
bírálatra, hogy a Kölcsey által legjobbnak ítélt öt vers szinte teljesen egybeesik Kazin-
czy legkedveltebb darabjaival (183.). Csakhogy ezeket Kazinczy 1829-ben nevezi meg 
kedvelt darabjaiként, tehát több mint tíz évvel Kölcsey bírálatának megjelenése után. 
Igaz ugyan, hogy ő maga nyilatkozik úgy, hogy ezek voltak azok, melyeket „elejétől 
fogva leginkább kedvelt" (183.). Amit Kazinczy elejétől fogva (leveleiből dokumen-
tálhatóan) leginkább „kedvelt", az A reményhez és a Szemrehányás című művek voltak. 
A Kölcsey által kiemelt Paraszt-dalt. már a bírálat ismeretében értékeli nagyra (184.). 
Úgy gondolom tehát, éppúgy lehetséges, hogy Kölcsey vette át a Kazinczy-kánonban 
szereplő Csokonai-verseket, mint az, hogy Kazinczy vette át a Kölcsey értékrendjét, 
sőt inkább ez utóbbi a valószínűbb. 

Kazinczy poétikájának elemzése tulajdonképpen „másodlagos" lenne a Kölcsey-
fejezetekhez képest, mégis nagyon sok szempontból újat mond. Ilyen például az al-
kalmi versekhez kapcsolódó összetett poétikai norma igénye (234.), melyet eddig 
csak Kölcseyhez kapcsoltunk, vagy az utánzás és az originalitás fogalmainak elmé-
lyült tanulmányozása (231-235.). Ezen felbátorodva a remélhetőleg folytatódó Köl-
csey-tanulmányok mellett, néhány Kazinczy-tanulmányra is kiterjeszteném a bírá-
latom elején említett várakozást. 
(Universitas, Budapest, 2001.) 
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