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A Kazinczy munkásságát bemutató kötet 
jelentős eredménye a romániai magyar könyv
kiadásnak. A széphalmi szervező pályáját 
•összefoglaló könyv egyszersmind irodalmunk
nak egy jelentős korszakáról ad képet, mivel 
Kazinczy személyes, írói működése szoros 
kapcsolatban állott a felvilágosodás, s még-
inkább a nyelvújítás időszakának minden 
lényeges mozzanatával. A kötet szöveganya
ga a Pályám emlékezetének és főként a Fog
ságom Naplójának legfontosabb részleteit 
mutatja be, majd néhány levél közlése után 
Kazinczy költői műveinek különböző stílusú 
•és irányú darabjaiból válogat. Ez a szöveg-
közlő rész arányaival elsősorban a jakobinus 
Kazinczyval ismertet meg, értékes bevezető-
tanulmányában is a politikus Kazinczyról szól
nak a legjelentősebb fejezetek. A polgári iro
dalomtörténetírás finomkodó, literátor Kazin-
•czy-képével szemben hangsúlyozza ezt a szer
ző apologetikus éllel, szükségszerűen, mivel a 
Tomániái magyar irodalomtörténetírásban 
marxista igénnyel ezidáig még nem tisztázó
dott a valóságnak megfelelő értékelés. 

Az író világnézetének radikalizálódásáról, 
politikai nézeteiről, fogságáról s a fogság után 
is vá-llalt haladó gondolatok továbbéléséről 
írott jelentősebb részek mellett a tanulmány 
egésze kissé vázlatszerűen hat, ám anyag
gazdagságával, tételszerű közléseivel egy 
nagyobb, minden részletében kidolgozott mű 
igéretét hordozza magában. A magyarországi 
irodalomtörténetírás is igen sokat köszönhet 
Jancsó Elemér kutatásainak. Az erdélyi írók 
munkásságának feldolgozásával, az erdélyi 
nyelvművelő társaság történetét, a szabad
kőműves mozgalom jelentőségét elemezve 
nélkülözhetetlen adalékokkal járult hozzá a 
korszak szélesebb horizontú megismeréséhez. 
Vonatkozik mindez erre a Kazinczy-tanul-
mányra is. Kiemelkedőek azok a részek, 
melyekben Kazinczy olvasmányait, világ
nézetének alakulását elemzi mélyrehatóan; 
ahogyan Kazinczy és az erdélyi mozgalmak 
kapcsolatát ismerteti; új vonásokkal mélyíti 
el az író humanizmusáról alkotott képünket, 
amikor rokonszenvét ismerteti a román és 
szlovák jobbágyok iránt, s a román népkölté
szet felé forduló érdeklődéséről beszél; vagy 
ahogyan a régebbi kutatásainak eredményeit 
is magában foglaló részletben az Erdélyi 
Múzeum szerepét, jelentőségét taglalja. 

„Pályája első szakaszában a felvilágoso-
dottnak hitt abszolútizmus híve, utána lelke
sedéssel csatlakozik a jakobinus mozgalom

hoz, majd fogsága után a nyelvújítás és iro
dalmi újjászületés vezére és irányítója. Ezzel 
válik az 1770 és 1831 közötti fél évszázad 
haladó magyar irodalmi törekvéseinek köz
ponti alakjává" — írja Jancsó Elemér (40.1.). 
Kazinczynak e hangsúlyosan középpontba 
állítása azonban elfedi a korszak egyes szaka
szainak ellentmondásait, elmosódik az az 
éles különbség, ami a felvilágosodás és nyelv
újítás korát nemcsak politikai arculatában, 
hanem irodalmi—művészeti elveiben is el
határolja egymástól, s végső soron a Kazinczy 
munkásságának jelentőségét is beárnyékolja. 

A nyelvújítási harc kezdetét a felvilágoso
dás korában Bessenyei működésétől számítja 
Jancsó Elemér, főként a röpiratok írásának 
idejétől, s lényegét abban látja, hogy a pol
gárosodás igényeinek és eszméinek jegyében 
dolgozták ki a nyelv pallérozásának terveit. 
„A nyelvújítási harc első szakasza 1795-ben 
zárult le" — írja (57. 1.) a Bessenyei-féle 
nyelvművelő program ismertetése után. Itt 
azonban — főként és elsősorban Kazinczy 
működésének megértése és méltánylása cél
jából — néhány dolgot le kell szögeznünk. 
Először talán azt, hogy a Bessenyeiék radi
kális, felvilágosodott és demokratikus gondo
latokat hordozó nyelvi és kulturális munkás
sága II. József uralkodásának idején háttérbe 
szorul, az olvasók elsősorban a nemesi— 
nemzeti ellenállás íróinak retrográd politikai 
nézeteket hordozó műveiben nyertek buzdí
tást a magyar nyelv ápolásához. Ebben az 
időszakaszban az uralkodóhoz csatlakozó fel
világosodott írók—,így Kazinczy is — le
mondanak a magyar nyelv művelésének ter
veiről. Kazinczy ezért sem értett egyet Batsá
nyival, ki a kassai irodalmi szervezkedés ide
jén a nemzeti eszméket a jakobinus gondola
tokkal akarja ötvözni. S ha Kazinczy 1790-
ben azt írja Rádaynak, hogy Batsányit, mint 
a jakobinus eszmékért küzdő harcostársat 
„szereti" (15. és 69. 1.), akkor azt is hozzá 
kell tennünk, hogy „egyetértésük" e tágabban 
értelmezett cél érdekében csak nagyon rövid 
ideig tartott, s hogy az idézett levél egyetlen 
kedvező nyilatkozata nem változtat azon az 
elszomorító ellentéten, mely egész pályájukat 
végigkísérte. 

Amikor a fogságból hazatérő Kazinczy 
megindítja a kulturális szervezkedés munká
latait s a nyelvújítást, nem a Bessenyei-féle 
program közvetlen és egyenes folytatásaként 
teszi, s épp ebből érthető minden lényeges 
célkitűzése. AII. József uralkodása alatt dívó 
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provinciális, retrográd világnézetet hordozó 
nyelvpártoló propaganda, s a Martinovics
mozgalom szerveződésének légkörében fogant 
Kármán-féle program eredeti irodalmat köve
telő célkitűzése irtán Kazinczynak új alapokon 
kellett kialakítania terveit. A századforduló 
politikai reménytelenségének légkörében, a 
nemesi szemlélet szűkkörű, provinciális nyelv
kultuszával szemben kezdi meg a polgári esz
méket hordozó, de politikumtól mentes iro
dalom és nyelvújítás harcait. Ez a küzde
lem ilyenformán nem közvetlenül táplálkozik 
társadalmi és politikai indítékokból, hanem 
a politikai lehetőségek hiányában, irodalmi-
kulturális életünk fejlődésének problémáit 
veti fel. S épp ezért nem fogható fel pusztán 
formai, filológiai kérdésként, hogy a nyelv
újítási mozgalom korszakait hogyan határoz
zuk meg, s ezen belül Kazinczy mozgalmának 
kezdetét milyen eseményhez csatoljuk. 
Jancsó Elemér a Tövisek és virágok keletke
zésének évszámában, 1811-ben jelöli meg ezt 
a időpontot. Szauder József egyetemi jegy
zete s Kazinczy-tanulmánya (Magyar 
Klasszikusok. 1960.) meggyőzően bizonyítja, 
hogy a Csokonai értékelése körüli polémiában, 
az Árkádia-perben 1805—1807-ben már lénye
gében a nyelvújítási mozgalom vitái indul
nak meg. Ekkor határolódnak el egymástól 
elveiket is tisztázva a különböző írói körök; 
Kazinczy érvei, irányelvei is kialakultak már 
ebben az időben. Hirdeti az ízlés irányító 
szerepét a szokással szemben, s az eredeti 
iTiuvek szorgalmazása helyett a fordítás
irodalom szükségéről vall. "Lényegében már 
a nyelvújítási harc eszméit hirdeti az 1807-
ben megjelent Marmontel-fordítása is, itt 
gyakorlatban valósítja meg a közbeszédtől 
eltérő irodalmi nyelv ideálját. Ide csatolhat
juk már 1809-ben, a bécsi Annalen-ben meg
jelent kritikáit Kisfaludy Sándorról és Ver
se ghyről, melyekben esztétikai elvei kör
vonalazódnak. A nyelvújításról szóló fejezet 
vázlatossága sajnálatosan leszűkíti a Kazin
czy működéséről kapott képet, s különösen 
hiányoljuk, hogy ezt a harcot az irodalom
szervezői munkásságtól elszigetelt elemzésben 
tárgyalja a könyv. E ponton ismét a felvilágo
sodás és a nyelvújítás korának lényegesen el
térő sajátságára kell figyelmeztetnünk. 

„Kazinczy, mint minden nagy felvilágo
sító — tudatos művész" — írja Jancsó Ele
mér (60. 1.). Csakhogy ez a tudatosság már 
írói, művészi tudatosság elsősorban, s csak 
ezen keresztül szolgálja korának célkitűzé
seit. A felvilágosodás korában tudomány és 
művészet összevont kategória, együttesen 
alárendelt szerepe van a világosság, a ráció 
terjesztésének didaktikus céljaiban, s csak' 
most, Kazihczyék kulturális programjában 
különül el igazán a művészet a tudománytól, 
ettől kezdve tudatosodnak önálló törvényei. 
S amennyire előrelépés ez .a művészetek s az 

irodalmi élet fejlődése terén, epp annyira 
jelent visszalépést a felvilágosító költők társa
dalmi—politikai felelősségtudatához képest. 
Bessenyei nyelvművelő terveiben a változás 
szükségét hirdető felvilágosodott tartalom 
együtt szólal meg a demokratikus igénnyel, 
a mindenkihez szóló tanítás óhajával, s így 
szolgálja közvetlenül a ráció, a világosság ter
jesztésének célját. Kazinczy kulturális mun
kásságából kiszorul ez a demokratikus igény, 
a polgárosodás ügyét elsősorban a művésze
tek fejlesztésével, az ízlés nemesítésével s a 
nyelv kimunkálásával akarja szolgálni. A tör
ténelmi szükség szavát értő kevesek program
ja ez, honnan óhatatlanul az arisztokratizmus 
magas és elvont régiói felé vezet az út. 
Kazinczyék nyelvgazdagító törekvéseikben 
felhasználják és propagálják ugyan' a táj
szavakat, de már a népi ízlést és eszmevilágot 
tükröző műveket (mint pl. Fazekas Ludas 
Matyi-ját) kiutasítják a poézis berkeiből, 
mivel a polgárosodást más utakon, más 
műveltségi eszmények jegyében vélték elérni 
és megvalósítani. 

Amíg ez a program egy céltudatosabb és 
radikálisabb mozgalom helyettesítője volt a 
nyelvújítási harcok idején, Kazinczy valóban 
a korszak „középponti alakja". Ám amikor 
a reformkori harcok megindulása idején az 
új írónemzedék, az új politikai célok és a 
nemzeti törekvések szolgálatában továbblép 
a széphalmi mester eredményein és elvein, 
Kazinczy nemcsak vezérséget veszti el, ha
nem azt a biztonságot is, mellyel eleddig a 
történelmileg szükségszerűt felismerve, meg
alkuvás nélkül állt a jövő ügyének szolgálata 
mellé. S ha megjegyezzük, hogy Kazinczy 
akkor is a „harcos kiállások embere maradt" 
(70. I.), akkor bizony azt is hozzá kell ten
nünk, hogy korszerűtlen elvekért szállt síkra 
nem egyszer, s hogy e vitákban rendszerint 
ellenfeleinek volt igazuk. így például 1823-
ban, az Iliász-pörben, ahol a plagizatorValyi 
Nagy mellett állt; s így történt később is, 
amikót Pyrker fordítójául szegődve, jogosan 
érte őt a gáncs; s nem volt igaza akkor sem, 
amikor az Aurorát, s az általa jelentkező 
hazafias-romantikus műveket fanyalgó el
utasítással fogadta. 

Még egy-két kisebb megjegyzés. A 49. la
pon arról olvashatunk, hogy Kazinczy 1817-
ben Keszthelyen járt a Helikon-ünnepélyen. 
Festetics azonban ide nem a széphalmi mes
tert hívta, hanem a dunántúli költőket, 
Kisfaludyt, Horváthot, Dukai Takács Judi
tot és Berzsenyit. Kazinczynak Berzsenyi 
számol be 1817. február 27-én kelt levelében 
részletesen a ceremóniákról, s arról is, hogy 
miként védte Kazinczyt ' Kisfaludy Sándor 
ellenében; vigasztalja is barátját, ki kissé meg
sértődött a mellőztetés miatt. — A 71. lapon 
arról beszél a szerző, hogy Kazinczy esztétikai 
elveinek kialakulására, stílusára milyen nagy 
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hatással voltak a képzőművészetek. Az észre
vétel igen érdekes, nagy kár, hogy kifejtetlen 
marad. Bizonyítását, dokumentálását csak 
azért •nem említjük hiányként, mert e tanul
mány egy készülő, nagyobb mű körvonalait 
sejteti, hol majd szélesebb keretben bontakoz-

FORGÁCS LÁSZLÓ : ÜNNEP UTÁN 

Petőfi Sándor k o r s z a k jelentősége, ki
vételes történelmi—-forradalmi érdemei, esz
mei és művészi értékei folytán irodalomtörté
netírásunknak és kutatásunknak mindig köz
pontja volt. A polgári korszak Petőfi-iro
dalma is — a kisajátító és reakciós szemléletű 
értékelésektől eltekintve — jó néhány időt
álló alkotást hagyott ránk. A teljes Petőfi
életművet azonban igazi nagyságában meg
mutatni és értékelni a haladó és forradalmi 
örökséget vállaló marxista ipodalomtörténet-
írás hivatott, amely már eddig is sokat tett; 
a tervszerű Petőfi-kutatáson, a kritikai ki
adás munkálatain, a többkötetnyi folyóirat
tanulmányon, filológiai eredményen túl, meg
jelent , újabban is Hatvány nagyszabású 
dokumentumgyűjteménye, s Dienes András 
két könyve. 

Ezúttal Forgács László a Petőfi-kérdést 
ideológiai—elvi oldalról ragadja meg Az apos
tol élményi, filozófiai, esztétikai jellegének és 
minőségének szintézis-igényű megvilágításá
val. Ideológusaink, elsősorban Révai József, 
már eddig is sok új szempontot adtak Petőfi 
marxista értékeléséhez, de többségükben 
mégis inkább kiindulópontot, programot, 
távlatot nyújtottak a további munkához. 
Forgács László a legendák Petőfije helyett a 
hétköznapibb, az ismeretlenebb Petőfit igyek
szik megrajzolni tárgyilagosan, hogy még-
inkább megmutassa értékeit. Az eddigi ku
tatás meglehetősen óvatos volt a problema
tikus, a forradalomban tragikusan elszige
telődő, vívódó Petőfi képének megrajzolásá
val. A szerző elutasítja egyrészről a konzer
vatív kritikát, másrészről erős korrekcióban 
részesíti az 1945 óta megjelent szubjektivista, 
eszményítő, az ellentmondásokat elhallgató, 
vagy csak felületesen feltáró tanulmányokat 
is, mert egyik sem volt képes megnyugtató 
elemző szintézist kialakítani Petőfi korszak
váltó művéről. 

Az Apostol-elemzés gondolatmenetét 
mindjárt a szabadszállási választási vereség 
okainak feltárásával kezdi. Súlyos kérdésekre 
kell választ adnia, mindenekefőtt a plebejus 
forradalmár és a félrevezetett szolgai nép 
viszonvában •— hiszen a mű központi kon-

hatnak ki a vázlatosan említett gondolatok is. 
Ennek reményében tettük meg észrevételein
ket köszönetünk és tiszteletünk jeléül a szerző 
és müve iránt. 

Mezei Marta 

fliktusa is erre épül. Forgács László, szemben 
az eddigi idealizált Petőfi—népkapcsolattal, 
bizonyítja és kimondja, hogy a márciusi fia
talok és maga költőnk is törvényszerűen, nem 
esetlegesen szigetelődött el tragikusan a nép
től. E tragikus magáramaradás nem Petőfi 
politikai-stratégiai célkitűzésének történelmi 
jogosulatlanságából fakad, hanem a plebejus
forradalomra még meg nem érett magyar
országi viszonyok, a bonyolult mozgású és 
idejében fel nem ismert történeti—társadalmi 
logika szerves következménye. A korán jött 
forradalmár mártírsorsa ez: a forradalmi és 
osztályviszonyok nem adnak lehetőséget egy 
későbbi korra váró feladatok végigvitelére, és 
a prófétának — ha következetes — el kell 
szigeteiődnie, Petőfi esetében ,a liberális 
középnemességtől éppúgy, mint az eszméi 
befogadására még éretlen tömegektől. Már
ciusban Petőfi plebejus forradalmár világ
képe még harmonikus, mert a pesti forradalmi 
nép ott áll mögötte politikai aranyfedezet
képpen. Másképp áll a helyzet néhány hét 
múlva, amikor kiderül, hogy a pesti erő kevés 
a radikális forradalom véghezviteléhez, még-
inkább, amikor le kell mondani a népi— 
paraszti tömegbázisról is, amelyre Petőfiék 
forradalmi koncepciója épül. A szerző küiöu 
foglalkozik Petőfi népszemléletével, s helye
sen állapítja meg, hogy a nép-fogalom kettős 
funkciója (forradalmi és szolgai nép) 48 előtt 
még nem alakulhatott ki költőnk világnéze
tében, inkább egynemű, differenciálatlan 
forradalmi ideált formált róluk; — ekkor 
még föl sem sejlik benne az elszigetelődés 
lehetősége. • . 

Forgács László után is tüzetes, genetikus 
vizsgálatot érdemel a kérdés; ezúttal néhány 
kiegészítéssel élhetünk csupán. A politikai 
közgondolkozásban és publicisztikában a 48 
előtti reform-ideológiában a nép történeti, 
társadalmi funkciójának megítélése fontos he
lyet kap, különösen a liberalizmus és demok
ratizmus szétválásának időszakában. A kor 
társadalom-elméleti fejtegetései felismerik — 
nyilván a francia forradalom Tiyomán — a 
nép történelemalakító erejét: a centralisták 
publicisztikája népnevelést követel, a Iibera-

Petőfi Apostola és a márciusi ifjak világnézete. Bp. I960. Gondolat K- 262 1. 


