
GERGYE LÁSZLÓ 

S Z O N E T T A S Z O N E T T R Ő L 

(KAZINCZY FERENC: A ' SONETTO' MÚZSÁJA) 

A Prof. Sípos Pálhoz című episztola nevezetes kitétele 
szerint Kazinczy a „valót", tehát a művészet idealizált szép-
ségének valóságát azért szereti, mert „alakja szép". A for-
maérzékenység kezdettől fogva jellemzője költészetének, 
de a forma primátusának gondolata különösen Winckel-
mann, Lessing idevágó eszmefuttatásainak mélyebb megis-
merése után vert gyökeret tudatában. A lessingi megközelí-
tés értelmében az alkotói folyamat egyik oldalán a szépség, 
a forma, a másikon pedig az anyag, a kifejezés, a tartalom 
tényezői sorakoznak. Kölcsönhatásuk alkalmával a forma 
kényszeríti rá a maga törvényeit a tartalomra, ugyanakkor 
a forma rendelkezései korántsem puszta korlátozásokként 
értelmezendők, hanem — éppen ellenkezőleg — megmu-
tatják a szépség kifejezése felé vezető utat. Az igazi művész 
egyik lényegi kritériuma pontosan az, hogy ösztönösen a 
forma követelményeivel összhangban alkot.1 Ez a szemlé-
letmód nem esik távol Kazinczy esztétikai felfogásától sem. 
Teremtő fantáziájának kiindulópontja rendszerint a forma, 
amely néha teljesen megegyezik a kifejezendő tartalommal, 
így utal önmagára vissza a Tövisek és virágokban, A distichon 

feltalálása, születik meg az epigrammáról ín Az epigramma 

1 Armand Nivelle: Kunst und Dichtungstheorien zwischen Aufklärung 
und Klassik. Berlin-New York 1971. 89. 
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vagy — a magyar irodalomban elsőként — a szonettről írt 
szonett, A ' Sonetto ' Múzsája. 

Szabadulása után Kazinczy a költői műfajok közül főként 
az epigrammát és a szonettet favorizálta. A Tövisek és 
virágokban inkább a római ihletésű, martialisi epigramma-
típus került előtérbe, de költőnk szívéhez a görög ízlésű 
epigramma talán még közelebb állt. Szonett című tanul-
mányában mindenesetre a görög Anthologia darabjai és a 
szonett között szoros korrelációt tételezett fel: 

„Az ausoniai nyelveknek oly szép szonettjeik vágynák, mint az antolo-
gia legszebb epigrammjai. S ez az öszvehasonlítás azért is ötöl elménkbe, 
mivel a festő és érzékeny görög epigramma szonetté, s а festő és érzékeny 
szonett viszont görög ízlésű epigrammá oly szerencsésen váítoztathatik 
által, hogy senki ki nem ismérheti rajtok az általöntést."2 

Kazinczy fentebb idézett tanulmányában, valamint szór-
ványjellegű kéziratos feljegyzéseiben részletesen kifejtette 
véleményét a szonettről, s összefoglalta a forma alapsza-
bályait. Ezek a megállapítások harmonikusan illeszkedtek 
a Tövisek és virágokban körvonalazott költészetesztétika 
sarktételeihez. Mindjárt az első, egyébként Voss megjegyzé-
sét kommentáló fontos észrevétel a korábbról már ismerős 
hangzásesztétikai aspektus jelentőségére tér vissza: 

„A szonett, Vossnak igen helyes megjegyzése szerént, a poétái érdemet 
is megkívánja ugyan, s a szép és való kifejezéseket: de semmit nem annyira, 
mint fülnek hízelkedő hangzást és a rímek szép játékát kedves cserékben."3 

Ugyancsak lényeges, hogy a költő a szonettírás idején 
megfelelő lélektani hullámhosszra kerüljön: 

„Aki szonettet merészel írni, ne fogjon soha más órában munkájához, 
mint midőn lelke valamely lágy, komoly érzés által hatalmasan elfoglalta-
tott. Az epedő, kesergő, bánkódó, örvendő szerelem, a tisztelés, a csudálás, 
magától felleié ezen formának szívreható akcentjeit."4 

2 Kazinczy Ferenc: Müvei I. Szépirodalmi 1979. 807. 
3 Uo. 808. 
4 Uo. 
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E két gondolatmenet tanulságait egyik Kis Jánosnak 
küldött levelében tömören így összegezte: 

„Ohne Innigkeit, ohne Süsse, ohne hoher Cultur der Sprache, der 
Bilder, der Reime a' Sonett nem Sonett."5 

Érdekes itt megemlíteni, hogy a Sulzer-lexikonát elaján-
dékozó, s általában az esztétikáról nem túl pozitívan nyi-
latkozó Kazinczy a Pandekták tanúbizonysága szerint gyak-
ran írt ki részleteket Pölitz esztétikai lexikonából. Ennek 
jelentőségét persze nem szabad túlértékelni, de az alábbi tó-
nuselméleti tárgyú megjegyzés elfogadását mindenképpen 
visszaigazolni látszik saját szonettírói gyakorlata: 

„Das Gefühl der Liebe, nach seiner ganzen Innigkeit und Zartheit, 
mehr mit sanften als mit stärkeren Farben aufgetragen, ist der Grundton 
des Sonetts."6 

Kazinczy utasításai a technikai kivitelezés kérdéskörére 
is kiterjednek: 

„A szonett elébb váljon kétfelé, úgy hogy egyik felét a két quadrin 
(négyes), másik felét a két terzetto (hármas) tegye. Most a két quadrinnek 
is, a két terzettnek is ismét két hasonló félre kell szakadni, csakhogy a 
terzettben a törvénytől, egy kis licenciával, azért szabad eltávozni, mert 
itt, végefelé közelítvén a dal, a költő az indúlat, a hév által elragadottnak 
tetszhetik. Az elsőbb rész, a két négyes, a várásé, a másik rész a kielégítésé, 
mint az epigrammban. Csakhogy itt nem érezteti magát hegyes, hanem 
gyönyörködtető point."7 

A zárlat lényegi különbségére egyik levelében is felhívta 
a figyelmet: ,,A' Lied nem ollyan bérekesztést kiván, ha 
csintalan is, mint az Epigramma."8 Az epigramma és a 
dal különböző zárt metrikai szerkezetei (szonett, madrigál, 
ritornell) közötti átfedések és eltérések mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból élénken foglalkoztatták a széphal-
mi mestert. 

5 Kaz. Lev. VI. 323. 
6 Kazinczy Ferenc: Az én Pandectám VI. MTAK Kt К 633/VI. 256. f. 
7 Kazinczy Ferenc: Müvei 1.808-809. 
8 Kaz. Lev. III. 186. 
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A Szonett című tanulmány az eddigiekben vázoltakon kí-
vül még számos más előírást vagy javaslatot tartalmaz. Ezek 
közül a legszigorúbb a verselésre vonatkozik: a soroknak 
feltétlenül Ráday-neműeknek kell lenniük. További meg-
jegyzései elsősorban rímtechnikai és fonetikai jellegűek. A 
rímek szép hangzását a 11 szótagú nőstény-rímű, s a 10 
szótagos hím-rímű sorok váltakozása teremti meg. A quatri-
nokban a rímstruktúra kötött, míg a tercinákban a képletek 
szabadabban kombinálhatók. A konszonáns hangok közül 
célszerű elkerülni a kemény nk, rt, rs, sr, a csattanó cs és cz, 
és s vagy ss alkalmazását, a vokálisokat illetően pedig az и 
és о hangokat nem szabad akcentusos pozícióba helyezni. 

Kazinczy szinte mániákus tökéletességre vágyódásának 
a szonett nagyon plasztikus kifejezése volt: ,,...a' Sonettnek 
tökéletesen elkészültnek kell lenni, mert semmi féldíszt el 
nem tűr."9 így aztán csöppet sem meglepő, hogy a szonett 
növekvő költői öntudata egyik legfontosabb alkotóelemé-
nek bizonyult: 

„Bürger, a' német Poéta, azt mondja, hogy a' Sonett reimjai úgy 
játszanak egymással, mint a' Menüett fordúlások, 's igaza van. Én ezt 
a' koszorút szeretném elnyerni. Csak huszonnégyet írjak jót, elég lesz 
nevemet halhatatlanná tenni."10 

A fenti megjegyzéseké' Sonetto' Múzsája című versére 
vonatkoznak, amelyről büszkén jelentette ki Kis Jánosnak: 
„ímhol az a' Sonettóm, mely Sonettóim' gyűjteményében 
legelői fog állani."11 A kis költeménynek külön érdekessé-
get kölcsönöz az a tény, hogy Kazinczy Az én Pandectám 
II. kötetében pontosan megörökítette a mű formálódásának 
egyes stádiumait. Itt azonban nem csupán arról a jól ismert 
jelenségről van szó, amelynek keretében a széphalmi mester 
kész versén kisebb-nagyobb módosításokat hajt végre. A' 
Sonetto' Múzsája esetében ennél mélyebben pillanthatunk 

9 Kaz. Lev. VI. 381. 
10 Kaz Lev. VI. 325. 
11 Kaz. Lev. VI. 392. 
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be a szövegszerveződés műhelytitkaiba. A bemutatásra ke-
rülő autográf fogalmazvány korrekciót szinte nem is tar-
talmaz, ehelyett a költés folyamatszerűségének érzékletes 
megjelenítésére helyeződik a fő hangsúly. Kazinczy célja ez-
zel nyilván saját alkotói módszerének ismertetése lehetett; 
hogyan alakul ki a gondolatok tagolatlan kontinuumából az 
igényes költő tollán magas nyelvi szervezettségű, organikus 
egész. 

„Második Sonettómnak papirosra-tétele, Széphalom, 1809. ápril. 22di-
kén 

Éjjel felköltem ágyamból, 's gyertyavilág nélkül írtam a' Szokolyai 
Dániel' levelének tiszta oldalára, — (Lássad ezt a levelet a maga helyén 
de dato 24e Mart. 1809.) hogy reggelig el ne felejtsem. 

Mint a szerelmes járja szép párjával 
a' Menüetnek kényes lépteit, 
Nézők' serge' — szemeit 
Elbájolván — megdúlatával, 
Ugy lejtek én — 
— lyrám'négyeit 
Öszveeggyesítvén annak szép hármával 

Reggel így dolgozgattam rajta 

Mint a' szerelmes járja szép párjával 
Menüetjének könnyű lépteit, 
A' szala minden r e n d e i . t 's igézi szemeit 6 

Enyelgő, keccsel — teljes megdúltával. 
Ugy lépek én — 

lyrámnak négyeit 
Öszve eggyesítvén annak két hármával 
Vendég vagyok Honom' Hespéria 
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Eggy boldog férj megdicsőített engem, 
'S én háladattal őtet 's hölgyét zengem."12 

A szonett egyik véglegesnek szánt változatát 1809. május 
30-án küldte meg Kis Jánosnak: 

„Mint a' Szerelmes járja szép párjával 
Menüetje' keccsel-teljes lépteit, 
'S igézi a' Szála' torlott rendeit 
Enyelgő vissza 's vissza fordúltával: 

Honnom' Ausonia' narancsgallyával 
Körülövedzve főm' szép fürtjeit, 
Ugy járom én a' dal' lejtéseit, 
Két négyét öszvefűzve két hármával. 

Szőlő keríti mostan homlokom'. 
Ott, hol Tokaj nyújt nektárt Istenének, 
Víg szárnyakon kél a' nem hallott ének. 

E' szép vidék lőn kedvelt birtokom. 
Eggy új Tibull itt megdicsőjtett engem: 
'S én őtet és hölgyét örökre zengem."13 

Kazinczy tehát a szonett kialakításának első fázisában, 
1809. április 22. éjjelén mindössze hét sort vetett papírra. 
Ezek közül csak az első sor épült be változatlan formában 
a fenti kimunkált verzió szövegébe, a második és az utolsó 
kisebb-nagyobb eltéréseket mutat, míg a közéjük ékelődő 
töredékes szintaktikai egységek mindössze ötletforgácsokat 
rögzítenek, a gondolati mozgás tervezett irányait jelölik. 
Ennyiből is jól kiszűrhető azonban a költeményt életre 
hívó költői szándék lényege: Kazinczy magát a formát 
avatja tárgyává, amikor a négyeseket hármas sorokkal össze-

1 2 Kazinczy Ferenc: Az én Pandectám II. 250. v. — 251. v. 
13 Kaz Lev. VI. 392. 
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fűző szonett-Múzsa tevékenységét a menüettet járó pár 
táncához hasonlítja. A forma mindkét esetben egyenlő a 
kifejezéssel, esztétikai hatása önmagában leli magyarázatát, 
hiszen ahogy a táncművészetben a harmonikus mozdulatok, 
úgy a szonettben a sorok, rímek ölelkezése diktálja a szépség 
ritmusát. így az analógia — Kazinczyra jellemző módon — a 
goethei „második természet", a művészet tartományán belül 
marad. 

A zene mind a szonettnek, mind a menüettnek elma-
radhatatlan tartozéka. A szonett zenéje a rím. A muzsika 
taktusai a táncosok lépéseit, a rímek a versírás gondolati 
folyamatait koordinálják. Korántsem véletlen, hogy a rímek 
már az „éjjeli dolgozás" után végleges helyükre kerülnek. 
Az itt körvonalazódó rímstruktúra a javítások során is 
érintetlen marad, a nyelvi anyag szerveződésének irányát a 
forma törvényei szabják meg. 

Kazinczy a reggeli átdolgozás alkalmával a szonettvázlat 
első két sorában csupán egy helyen változtatott az eredeti 
szöveghez képest: a menüett „kényes" léptei egy jelzőcseré-
nek köszönhetően „könnyű"-vé szublimálódtak. Rövidesen 
azonban ezt sem találta eléggé plasztikusnak, így aztán a 
Kisnek, Kölcseynek küldött verzióban a táncoló pár már 
„Menüettje' keccsel-teljes lépteit" járta. Kölcseytől tudjuk, 
hogy ezt a 

„sort kinevették, mert azon Révai által megállított szócska volt benne, 
kecs, melyet hogy Debrecenben nem szeretnek, minden tudja, s azon 
analógián fundált szó lépet"}л 

Kölcsey rövid recenziójában védelmébe vette ezt az 
egyébként valóban hamisítatlanul kazinczyas ízű fordulatot. 
A széphalmi mester érthető módon sokat töprengett a meg-
felelő kifejezésen, hiszen a menüett-hasonlatban a szonett 
lényegét érintő kérdésről, a szép forma létmódjának meg-
határozásáról, a hatás titkáról volt szó. Az először papírra 
vetett „kényes" jelző nyilvánvalóan még elsiklott a lényeg 

1 4 Kölcsey Ferenc: Összes müvei. Bp. 1960. 398. 
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felett, hiszen üres finomkodásnál többet aligha sugallt. A 
vele felcserélt „könnyű" légiességével, eleganciájával már 
szerencsésebb kifejezésnek bizonyult, de igazán gazdag 
asszociációkat valóban csak a táncosok „keccsel-teljes" 
léptei ébreszthettek az olvasó tudatában. „Kecs = Reiz; 
nenustas, lepor, elegantia" — állapítja meg Kazinczy a Szo-
kott és szokatlan című epigrammához fűzött jegyzetében.15 

Lessing definíciójának értelmében a báj nem más, mint a 
mozgás szépsége. A költészetben, a test szép mozdulata-
iban a grácia az marad, ami: proteuszi alakváltozatokban 
megmutatkozó, átmeneti szépség, amelyet újra és újra látni 
akarunk. A szonettforma sajátos belső hullámzásával ezt az 
esztétikai dinamizmust képes megragadni, élményszerűvé 
varázsolni. 

Már a vers szerkezeti alaprajzát rögzítő autográf fo-
galmazványok is egyértelműen azt sejtetik, hogy a szonett 
oktávja kéttagú gondolatpárhuzamra épül. Az első quatrin 
1-2. és a második quatrin 3-4. sorát átfogó hasonlat alapját 
tehát a menüett és a szonett természetének rokonsága szol-
gáltatja. A két művészi forma zavartalan fogalmi összehan-
golódását Kazinczy egy apró korrekcióval is segíti. Az ősszö-
veg „lyrám' négyeit" kifejezését egy a tánc képzetköréből 
merített szófordulattal helyettesíti, aminek eredményeként 
a „dal lejtései" — a mozgást így közvetlenül imitáló módon 
— a menüettet táncolók lépteit követik. 

Ha az oktávot keretező sorpárt a szép formák analógiája 
kötötte össze, akkor az első quatrin 3-4. és a második 
quatrin 1-2. sora között az általuk keltett esztétikai hatás 
visszaigazolása teremt kapcsolatot. Ahogy a menüettet járó 
pár kecses mozdulatait a táncterem ámulata kíséri, úgy 
kerül a szonett-Múzsa homlokára a magas fokú elismerést 
kifejező, örök dicsőséget jelentő narancsgally-koszorú. Már 
az „éjjeli dolgozás" szaggatott nyelvi töredékeiből kiviláglik, 
hogy a táncosoknak publikuma is van: 

1 5 Kazinczy Ferenc: Költeményei I. 251. 
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„Nézők* serge' — szemeit 
Elbájolván — megdúlatával" 

A reggel készült változatban mindez már szervezettebb 
formában nyilvánul meg: 

„A' szala minden r e n d e i . t , 's igézi " szemeit ь 

Enyelgő, keccsel — teljes megdúltával." 

Míg az egyik véglegesített verzió szerint: 

„S igézi a' Szála' torlott rendeit 
Enyelgő vissza s vissza fordultával." 

A második quatrin első két sorának megalkotása felé a 
szövegvázlatokban csak egy lépést tett Kazinczy: „Vendég 
vagyok Honom' Hespéria." Ennek a sornak kevés köze van 
az 1809 májusában kikristályosodó szonett második verssza-
kához, amelyről 1811. április 28-án az alábbi észrevételeket 
jegyezte be Az én Pandectámha: 

„Ritka mívemmel vagyok úgy megelégedve mint (némelly fogyatkozá-
sait a' sonettónak ide nem értvén) ezzel a kis dallal. E' stróphát: 

Honom Ausónia' narancsgallyával 
Körül ővedzve főm' szeg fürtjeit, (szeg: szőke) 
Ugy járom én a' dal' lejtéseit, 
Két négyét öszve fűzve két hármával. 

De itt a' három accentusos é e' szókban: Két négyét szenvedhetetlen; és 
így el kelle változtatnom a'négyest-lé. Ezen változtatással azt nyertem, hogy 
az antepenultima hármasával röviddé vált, így kívánván a' metrum."16 

Az oktáv lezárulásával a szonett színteret vált. Ausónia 
— költői értelemben tehát Itália — tájékáról a Múzsa 
a szép Tokaj vidékére költözik, s a helyi sajátosságoknak 
megfelelően a narancsgally után most fürtjeit „borág" övezi. 
Minderről a szextett első terciája tudósít, amelynek azon-
ban a bemutatott szonettvázlatokban még semmilyen nyelvi 

1 6 Kazinczy Ferenc: Az én Pandectám II. 250. v. - 251. v. 
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előjele sincs, így a szöveg keletkezési folyamatába ezen a 
ponton csak a korrekció fázisában kapcsolódhatunk be. 
A Kölcseynek küldött első kidolgozott verzióban a Múzsa 
homlokát még „Gerézd övedzi", a négy nappal később 
Kishez intézett levélben viszont már „Szőlő keríti". D e 
Kazinczy ezzel a megoldással sem volt maradéktalanul 
elégedett, ezért egy későbbi szövegváltozatban a „szőlő" 
szót a nemesebb veretű „borág"-gal helyettesítette. 

„A szőlő ágát a vincellér venyigének hívja, s az neki nem borág, az neki 
borág soha nem lesz. De nem-e a poétának? A Sonetto múzsája azt beszéli, 
hogy régibb honjában narancság kerekíti homlokát, itt a borág. A venyige 
általellenében a narancságnak, szegény, sőt nemtelen: a borág azt a vesszőt 
adja előnkbe, amelyen az istenek itala terem."17 

A cserét a képalkotás szempontjából is indokoltnak ta-
lálta: 

„Jó ideig a' kilencedik sor Borág (der Zweig des Weins, tudniillik: szô-
lónövés) így álla: szőlő keríti mostan homlokom '. De ez kemény synecdoche 
volt volna."18 

A második tercina első sorának szintén nincs ránk ma-
radt szövegelőzménye, az utolsó kettő viszont már a reggeli 
„dolgozás" idején viszonylag szervezett nyelvi formát öltött: 

„Eggy boldog férj megdicsőített engem, 
'S én háladattal őtet 's hölgyét zengem." 

E kidolgozás szerint Kazinczy versbeli alteregója először 
csak „Eggy boldog férj" volt, aki azonban a széphalmi 
mester tollán rövidesen „Eggy új Tibull"-á változott át. 
Ez a szerepvállalás sok tekintetben hitelesnek, kifejező-
nek bizonyult. A szerelem, a falusi bensőségesség, a vi-
déki gazdaélet örömeit ecsetelő Tibullus emberi-művészi 
magatartása nagyon közel áll Kazinczy vágyott idilljéhez, 
amelyben házasságkötése után még elevenen élt a boldog 
családfőként birtokán gazdálkodó literátor nemes képe. A 

1 7 Kazinczy Ferenc: Művei I. Vál.: Szauder Mária. 825. 
1 8 Kazinczy Ferenc: Az én Pandectám II. 251. v. 



690 Gergye László 

tibullusi líra nyugalmat árasztó lelki derűje, letisztultsága 
szintén számos ponton rokonítható költészeteszményével. 
Alkotómódszerükben is akad közös vonás: mindketten nagy 
műgonddal dolgoztak, sokáig érlelték verseiket. Kazinczy az 
utolsó két sor ürügyén az alábbi fejtegetésbe kezdett Az én 
Pandectám már többször idézett második kötetében: 

„Ä két utolsó rím: engem, zengem, valóban zengő rím, 's nagy díszére 
van Sonettómnak, hogy e' két szón végződnek két utolsó sorai. Ellenben 
úgy járok mint a' páva, midőn ez tollának örül, 's lábait látja meg, az első 
sorban ez a' fatális szó ütvén-meg fülemet: 

lyanykájával 
hol az itt megjegyzett a-nak röviden kellene hangzani, — és a' hom-

lokom 's birtokom, melly kedvetlen hangzású szó. A Menüet' ideáját 
Bürgertől vevém, ki a' Sonetto' rímjeit a' Menüetet tánczoló Ifjúhoz és 
leányhoz hasonlítja a' végelőtti (pemultima) kiadás' Előszavában. Talán 
olly olvasó' kezébe akad az a' mit itt írok a' ki megért, és a' ki használni 
fogja azt a' mit itten léi."19 

Több szempontból is érdekes, tanulságos ez a megnyi-
latkozás. Egyfelől markánsan villan meg a művére büszke, 
öntudatos poéta arcéle, másfelől viszont az elégedettség 
mélyén jól láthatóan ott feszül az örök viaskodás a kétellyel: 
vajon verse valóban tökéletes-e? Jellemző módon a „fatális 
szó" az első sorban üti meg a szemét, tehát éppen akkor, 
amikor tekintetét végigfuttatva az utolsó két sor sikerültnek 
érzett rímein, nyugodtan dőlhetne hátra karosszékében. 
Ezzel gyakorlatilag újra kezdődik a korrekció véget nem érő 
körforgása: az első sor „párjával", majd „lyanykájával" szava 
helyébe ezúttal a „táncosával" lép. Az állandó javítgatás, 
csiszolgatás, jobbítás szándéka Kazinczy kezében olykor 
veszélyes fegyverré változott, amely esetenként visszafelé 
sült el. Az Erdélyi levelekben például a többszöri átdolgozás 
egyáltalán nem szolgált a mű javára, sőt, a változatok 
gyarapodásával szinte egyenes arányban csökkent a művé-
szi színvonal. Ez az állítás a verseket érintő simítgatások 
túlnyomó részére ugyan kevésbé jellemző, de azért itt-ott 

1 9 Uo. 
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felfedezhetők a túlzásba vitt javítgatások nyomai. Kazinczy 
kedvét azonban semmi sem vehette el az „enyvezés"-tól, az 
örökös „fúrás-faragás"-tói, s alighanem különösebb kocká-
zat nélkül kijelenthető, hogy alkotó óráinak legboldogabb 
pillanatait e sajátos komponáló tevékenység közben élte 
át. Szemmel láthatóan kitűnően érezte magát a szonett 
„Prokrusztész-ágyá"-ban,20 hiszen ez a nagy műgondot, 
precizitást, nyelvi hajlékonyságot igénylő forma remekül 
illett művészi alkatához. 

A szonett meghonosításakor Kazinczy önvallomásai sze-
rint elsősorban olasz és német mintákat követett. Kéziratos 
gyűjteményei számos Petrarca, Metastasio, Bürger, Goethe 
szonettet tartalmaznak; a tőlük ellesett fogásokat több-
kevesebb sikerrel hasznosította is a maga költői gyakorla-
tában. 

A' Sonetto'Múzsája például szigorú következetességgel 
igazodik a gondolati-szerkezeti építkezés petrarcai köve-
telményeihez. A szonett két tartalmilag jól elkülöníthető 
részre bomlik: az első a műforma természetét, a második 
hazai meghonosodásának körülményeit írja le. A dinamikus 
összbenyomást keltő oktávban a sorhatárokon átkígyózó 
enjambement-ok a menüett lüktető ritmusát, a táncosok 
lépteinek perdülését példázzák, amit hangulatilag hatáso-
san ellenpontoz a szextett idillt, gondolati lekerekítettséget 
sugárzó nyugalma. A rímstruktúra szintén ezt a belső tago-
zódást tükrözteti, a két szerkezeti egység más és más rím-
típust használ. Az oktávban a petrarcai előírásnak megfe-
lelően csak ölelkező rímek fordulnak elő, míg a szextettben 
kizárólag a tőlük eltérő tercina rímek szerepelnek. Az egyes 
kisebb szerkezeti egységeken belüli gondolatpárhuzamokat 
viszont a rím mind a quatrinok, mind a tercinák között 
kiugratja, így az oktávhoz hasonlóan a szextett első sorára 
a negyedik, a második és harmadik sorára pedig az ötödik 
és a hatodik felel. Minden logikai áttetszősége ellenére a 

20 Kaz. Lev. VI. 380. 
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„szonett félreértetett, az ami a múzsának prosopopaeiája, magára az 
íróra értetett, s minthogy eszerint az értelem absurdus volt, a szonett 
homályossággal vádoltatott, s a vádtól ezen régula származott: a szonettnek 
nem homályosnak, hanem könnyen érthetőnek kell lenni így teszi az ember 
másnak hibájává a magáét. Parafrázisát írtam a szonettnek, s világosan 
megmagyaráztam."21 

— jegyezte meg Kölcsey a versről írt recenziójában. Az 
olvasókat talán az téveszthette meg, hogy Kazinczy a művét 
joggal megillető dicséretet szemérmesen visszahúzódva a 
Múzsa szájába adta, a Tokaj vidéki szőlőlevelekből font 
koszorút nem a saját, hanem a Múzsa homlokára helyezte. 
Ezzel a gesztussal a költői halhatatlanság reménye a Múzsa 
„objektív" aspektusából is megerősítést nyert. Az utolsó sor 
javítása közben ezért került előtérbe az egyszerű „háladat" 
helyett a művészi hírnévvel összefüggésben az időtlenség 
szempontja: ,,'S én háladattal őtet 's hölgyét zengem." —* 
,,'S én őtet és hölgyét örökre zengem." Az előadásmód más 
versekből (Az áldozó) jól ismert rejtőzködő személyessége 
ugyancsak hozzájárult a hatás fokozásához. 

Ezzel a kis költeménnyel Kazinczy egyik dédelgetett 
álma vált valóra, hiszen az új műforma meghonosításával 
neki is sikerült egy önálló fejezetet nyitni a magyar költészet 
történetében. A szonettről írt szonettjével olyan költők elő-
kelő társaságához csatlakozott, mint Goethe, A. W. Schlegel 
vagy Wordsworth. „Kecses, filigrán remekei" (Horváth Já-
nos kifejezése) részint irodalmunk maradandó értékei közé 
tartoznak, ugyanakkor kiindulópontját alkották a nyelv-
újítási harcok évtizedében kezdődő szonettkultusznak is, 
amely a húszas években valóságos ütközőpontjává vált a 
különböző generációkhoz tartozó irodalmi csoportosulások 
eszmei háborújának. Kazinczy kezdettől fogva élénk figye-
lemmel követte a Johann Heinrich Voss által kirobban-
tott német szonettvitát, amelyben alapvetően klasszicista 
jellegű ízléseszménye ellenére a romantikusok álláspontjá-
nak elfogadása felé hajlott. Mégsem kell ebben valamiféle 

2 1 Kölcsey Ferenc: i. m. 399. 
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belső ellentmondás, összeegyeztethetetlenség után kutatni: 
Kazinczy — ahogy azt az itt bemutatott vers szövegének 
genezise is alátámasztja — egy korrigáló, additív szellemű, 
klasszicista elvi alapokon nyugvó műeszmény nevében lett 
szonettpárti.22 

2 2 Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Bp. 1990.146. 


