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Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és 
a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció 
diszkurzív háttere

Nehéz az irodalomtörténész feladata, ha egy olyan témához nyúl hozzá, melyet már 
előzőleg irodalomtörténeti konstrukciók halmazával borítottak be, főleg akkor, ha 
ezek visszafejtésére vállalkozik, s magának a kiválasztott személynek az önképét 
igyekszik rekonstruálni. Kazinczy Ferenc remek vizsgálati alany, ha a kutató efféle 
problematikus utakat szeretne bejárni. N em  csak önmaga alakította rendkívül elő
relátóan az imágóját, hanem az utókor is meglehetősen nagy figyelemmel szemlélte 
életét és munkásságát. A magyar irodalom történet nagy alakjaként Toldy Ferenc 
központi szerepet szánt Kazinczynak, épp ezért foglalkozott vele oly sokat -  s mint 
Kazinczy munkásságának alapos ismerője, olyan képet tudott kialakítani róla, 
olyan imágót konstruált, mely Kazinczy-szövegeiben gyökerezett, s az ő saját maga 
által közvetített képének egyfajta transzformációja, javított kiadása volt.1

Bodrogi Ferenc M áté ennek a Toldy által is felhasznált önreprezentációnak a 
diszkurzív hátterét tárja fel monográfiájában, ezzel egy egészen új Kazinczyt előásva 
a konstrukcióhalom mélyéről. Azonban ez a halom egyben segítségére is van mun
kája során, ezért is érezzük igazán helyénvalónak a könyv olvasása közben a közép
kori közhelyet, mi szerint óriások vállán állunk. E könyv esetében ennek legoptimis
tább interpretációja érvényesül -  joggal jelenthetjük már most ki - ,  azaz hogyha az 
óriások vállán állunk, akkor náluk is messzebb látunk. Bodrogi jó l összegzi az eddigi 
kutatásokat, s képes olyan nemzetközi -  angolszász -  irányba eltolni a Kazinczy- 
kutatást, melyre eddig nem volt példa. Azonban ne rohanjunk ennyire előre, az érté
kelés előtt mindenképpen alapos áttekintésre van szükség, hogy mind részleteiben, 
mind teljes struktúrájában átláthatóvá váljék a kötet.

Kazinczy munkásságának diszkurzív hátterét már korábban is vizsgálták. Bod
rogi három hazai kutatási irányzathoz való kapcsolatát emeli ki, melyek kölcsön- 
viszonyai a dolgozat előrehaladtával válnak definiálttá. (11.) Az egyik Gergye László 
a M úzsák és G ráciák között. K azinczy Ferenc és a G ráciaköltészet2 című kötete. Ebben

1 „Toldy Ferenc félbemaradt Kazinczy-monográfiája így nem valamiféle »objektív igazságot«, hanem 
Kazinczy maga alkotta önarcképét (képeit) formálja tovább” Nem sokkal előbb azt is írja: „Az átfogó 
szövegismeret és a történeti tudás, valamint a történeti diskurzus alapvetően elemző és kritikai beál
lítódása azt eredményezi, hogy a Kazinczy Ferenc és kora  című (1 8 5 9 —6 0 ) befejezetlen monográfiájá
ban a szerző magát Kazinczyt is kijavítja, ha netalán ellentmondásokba keveredik.” T ó t h  Orsolya, 
Kazinczy önarcképe és Toldy Kazinczy-arcképe. A biográfia műfaja és az organikus műalkotás normája, 
ItK  2 0 0 6 / 1 -2 * , 113*

2 G e r g y e  László, Múzsák és Gráciák között Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet, Universitas, Budapest, 1998*



a sz erző  a széphalmi mester költészetével foglalkozik, és felfejti, hogy az „a neo- 
klasszicista Grácia-kultusz gondolatterében, az európai (főként a német) gráciaköl
tészet vonzásában bontakozott ki."3 A másik már nem csak egy szerzőhöz kapcso
lódik, ez ugyanis a „csiszoltság" beszédrendjének brit kontextusú vizsgálata, mely 
Horkay H örcher Ferenc és Szécsényi Endre munkásságához köthető. (11.) Ennek 
felhasználásával teljesen új eszm etörténeti diskurzuskört emel be az irodalom tu
dományba. E két kutató vizsgálataiban Shaftesbury kiem elt helyet kap, hiszen ő 
alkotta meg a gentlem an-virtuoso figuráját, az általa ideálisnak tarto tt társas lényt.4 
„Az udvarias úriember eszménye arra szolgált, hogy megmutassa, az erkölcsök ter
mészetes elmélete nem lehet vak a kulturális javakra."5 Ezzel pedig rendkívül nagy 
hatást gyakorolt a kontinens gondolkodóira. Bodrogi ezt a shaftesburyánus néző
pontot veti össze Gergyéével, ezzel egy időben pedig a gráciát hangsúlyossá teszi 
Horkay Hörchner és Szécsényi nézőpontjából.6 A harmadik irányzat a göttingeni 
neohumanizmus vizsgálata, mely kapcsán a szerző Békés Vera, Balogh Piroska és 
Fórizs Gergely munkásságát emeli ki, akiknek eredményeit egyrészt támogatni sze
retné, másrészt pedig Kazinczyval kiegészíteni (11.). Fórizs Gergely azért is szembe
ötlő itt, mert ő Berzsenyi Dániel kapcsolatát tárta fel a göttingeni neohumanizmus- 
sal, így remek példával szolgálhatott Bodroginak.7 Balogh Piroska egyik tanulmánya 
is megemlítendő még, mely Schedius Lajos és Kazinczy Ferenc kapcsolatát vizsgálja 
esztétikai szempontból,8 ezáltal már itt megteremtve Schediuson keresztül a göttin
geni iskola és a Kazinczy közötti kapcsolatot.9

Bodrogi azoknak a kutatóknak a sorába tartozik, akik a Kazinczy-kutatást már 
egy letisztázott, alaposan jegyzetelt szövegbázis segítségével végzik, lévén ő az egyik 
készítője a kritikai kiadásnak. Mindezeken túl a monográfia igen nagy irodalomtör
téneti vonzáskörzettel rendelkezik, azaz mind magyar, mind pedig az angolszász 
szakirodalom  rendkívül széleskörű repertoárjával találkozhatunk. Jó l m utatja a 
könyv összegző, továbbgondoló szemléletét ez az igen részletes és alapos gyűjtés. 
Az által válik izgalmassá a monográfia, hogy ezeket a látszólag különböző és eltérő 
kutatási irányokat képes összeházasítani.

A szerző az első fejezetben részletes elméleti alapozással készíti elő, hogy jobban 
megérthessük az önkép-képzés aktusát, s ezáltal Kazinczy saját magára vonatkozta-

3 Uo„ 1 2 0 .

4 H o r k a y  H ö r c h e r  Ferenc, A csiszoltság brit diskurzusának kezdetei.  Shaftesbury és Addison, H olm i 
2012/ 10 ., 1 2 8 7 -1 2 9 9 ,  i t t  1 2 9 0 .

5 H o r k a y  H ö r c h e r  Ferenc, A filozófus gentleman = Uő., A gentleman születése és hanyatlása, Helikon, 
Budapest, 2 0 0 6 , 3 2 .

6 „Horkay Hörcher Ferenc és Szécsényi Endre irányzataihoz képest például hangsúlyosabbá tenni 
a grácia fogalmát; Gergye László eredményeit shaftesburyánus adalékokkal egészíteni ki...” (11.)

7 F ó r i z s  Gergely, „Alpeseken Alpesek e m e lk ed n e k A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, 
Budapest, Universitas, 2009.

8 B a lo g h  P iroska, Szöveg és kép interakciója.  Kazinczy poétikai gyakorlata Szerdahely György Alajos 
poétika elmélete tükrében, http://e-nyelvmagazin.hu/2009/12/08/szoveg-es-kep-interakcioja-kazinczy- 
poetikai-gyakorlata-szerdahely-gyorgy-alajos-poetikaelm elete-tukreben/

9 „Békés Vera, Balogh Piroska távlatait pedig egyrészt megtámogatni, másrészt kitágítani Kazinczy 
Ferenc alakja és munkássága felé...” (11.)
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http://e-nyelvmagazin.hu/2009/12/08/szoveg-es-kep-interakcioja-kazinczy-


tott imágóját. Bodrogi nagy biztonsággal mozog a pszichológia bizonyos területein 
is, melyek épp csak határmezsgyéjét képezik az irodalomnak. Kazinczy önéletrajzi 
emlékezetét többek közt a kritikai kiadásban megtalálható Pályám em lékezete  című 
szövegcsoport több mint hatféle variánsában tartja megfoghatónak -  kifejezetten 
gondolván itt olyan életeseményekre, melyek sematizálódván, a kompozíció megme
revedése által az élettörténet dramaturgiai egységesülését szolgálták. (33.) A kiemelt 
szövegek az i§ú Kazinczy Ferenc W ieland műveivel való találkozását örökítik meg, 
melyeket Bodrogi fenologikus nyomként határoz meg, tehát „öndefinitív jelentőségű, 
kulcsszerepet játszik  az én történetének, az én-rendszer szerveződésének reprezen
tációjában." (35.) Bodrogi szerint ezek a jelenetek azok, melyek a széphalmi mester 
saját történetének szekvenciáját megképezik, különösképpen gondolván itt a német 
szerzővel való találkozásra, melynek öt idézett verziója részletekbe menően és él- 
ményszerűen egységes. (35.) A W ielanddal való találkozás tehát kulcsjelenetté válik 
nem csak Kazinczy önképe számára, hanem Bodrogi monográfiája számára is, ugyan
is ebből, s ehhez vissza-visszatérve építi fel azt a történeti kontextust, melyben sze
rinte kirajzolódik egyfajta „kazinczyánus ideológia", és mely összhangban áll szerinte 
a shaftesburyánus nézetekkel.

A második fejezet, a Csiszoltság nyelve, a shafstburyánus eszmények rendszerként 
való vizsgálatával, s a legfontosabb, a csiszoltság diskurzusába tartozó fogalmak 
tisztázásával kezdődik. M indezt leginkább a magyar szakirodalomra támaszkodva 
végzi el Bodrogi, ezzel adva alapos összegzését az eddigi kutatásoknak. Külön fejeze
tet kap a hagyományhorizontok vizsgálata a grácia fogalma körül, s eztán végigkö
vethetjük a fogalom alakulástörténetét. így jutunk el a gráciaköltészethez, s magához 
Shaftesburyhez is újonnan. Eztán a brit filozófus fogalmainak releváns aspektusait 
mutatja be, hogy ez átvezessen m inket a következő részbe.

A harmadik fejezet Shaftesbury műveinek német hatását vizsgálja, ezzel pedig 
kézzelfoghatóbb kapcsolódási pontot adva Kazinczy felé, hiszen ő ezen az áttételen 
keresztül léphetett kapcsolatba az angolszász eszmékkel. Ennek a fejezetnek a meg
írásában M ark-Georg Dehrm an munkájára10 tám aszkodott Bodrogi, ugyanis a né
met szerző „2008-as monográfiájában mintegy ötszáz oldalon keresztül vizsgálja 
Shaftesbury »német felvilágosodásra« tett hatását, teljességre törekvő filológiai appa
rátust mozgatva." (139.) Bodrogi ebben a fejezetben feltárja az angol eszmék transz
formálódott módon való felhasználását a német területen. Ez a transzformáció annak 
is köszönhető, hogy a korszakban „a germán és brit államalakulatok alapjaikban tér
tek el egymástól, sőt a 18. században gyakorlatilag inkommenzurábilisak egymással." 
(140.) Azonban egy anglomán hullám a századközépen megváltoztatja az addigi la
tin és francia orientációt a német területen, s Shaftesbury nézetei iránt fellendül az 
érdeklődés. (140.) Ez a rész kulcsfontosságú, mert megadja azt az alapot, melyre 
Bodrogi ráépíti a különböző német körök és irodalmárok shaftesburyánus nézetek
hez való viszonyának feltárását, s egyben ezzel bemutatva, miféle módon találkozhat 
egymással Shaftesbury és a Kazinczy horizontja. A német szerzők közül W ieland

10 Hans-Georg D e h r m a n  n , Das Orakel dér Deisten, Shaftesbury und die deutsche Aufklarung, Wallstein, 
Göttingen, 2008.
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nem csak követi az angol Lordot, hanem konkrét fogalmakat is kölcsönöz tőle: pél
dául grácia- és Bildung-képzetét az ő eszméinek fényében alkalmazza. (154.) A német 
nyelvterületen ő volt a legelmélyültebb és legkitartóbb olvasója Shaftesburynek.11 
Tehát mikor az i§ú Kazinczy megismerkedik W ielanddal, akkor közvetetten Shaf- 
tesburyvel ismerkedik meg.

A negyedik fejezet, mely a K azinczy a csiszoltság interdiskurzusában  címet viseli, 
először a magyar recepciót tekinti át, majd végre tényleg Kazinczyra fókuszál, ezáltal 
értelmét nyeri a hosszú előkészítés s az adatok felhalmozása. A német elméleti szer
zőkön keresztül közvetítetten mutatja be Shaftesbury hatását. M int mondja „Kazin
czy Ferencet úgy hálózza be az áttételekben érkező shaftesburyánus eszmerendszer, 
hogy annak transztextuális teljesítménye mellett az azokból következő applikációs 
létlehetőségek is behálózzák." (207.) Kazinczyt ráadásul ez a hatás nem csak egy
szer éri, hanem folyamatosan, például az ifjúkori W ielanddal való találkozás, vagy 
épp a későbbiekben Goethével és W inckelm annal való megismerkedés során. (207.)

E fejezetben szentel egy nagyobb részt A  Szinopei D iogenesz’ Dialógusai elemzé
sére Bodrogi. A műválasztás nem véletlen, hiszen egy W ieland-m űről van szó, még
pedig arról a műről, mely Kazinczy önmítoszában a Wieland-művek megértésének 
kulcsát adta.12 Kazinczy a műről készült fordítása a kritikai kiadásnak pont abban 
a kötetében jelent meg, melyet Bodrogi rendezett sajtó alá.13 A monográfia érdekes 
adalékokkal szolgál az eredeti és a fordítás hasonlóságairól és különbségeiről, továbbá 
ezek eltérő interpretációiról is beszél (német és magyar oldalról). A legizgalmasabb 
pont az, melyben a szerző megpróbálja rekonstruálni Kazinczy egykori olvasatát. 
Ezáltal válik fontossá, hogy Diogenész követendő példa Kazinczy számára radikális 
államképzete, virtuoso-mivolta, a gráciás hölgyekkel való érzéki interakciója, szilárd 
virtusképzete és örömapológiája m iatt (2 8 0 -2 8 1 .) . Ez az elemzés teszi teljessé a ki
alakított Kazinczy-képet, s remek keret is egyben -  hiszen ugyanaz a mű teszi lehe
tővé a teljes rálátást a monográfiára, mint amelyik Kazinczyt is segítette a W ieland- 
értelmezésben.

Bodrogi nem vállalkozik költemények elemzésére, bár kiegészíti Gergye László 
kutatásait. Mindenképpen érdemes lenne lírai irányú kutatásokra is vállalkozni a jö 
vőben, ha a Kazinczy-önképről beszélünk, hiszen maga Kazinczy a költői életművét 
tartotta a legtöbbre.14 Azonban ez nem kisebbíti a fejezet eredményeit, mely a hosszú 
összegző előkészítést követően végre az egész monográfia során kibontott szálaknak 
az összegyűjtését és a Diogenész-elemzéssel a tanulmánykötetnek a csúcspontját adja.

11 Uo., 271. („Wieland ist dér intensivste und ausdauerndste Leser Shaftesburys im deutschsprachigen 
Raum.”)

12 „Ezt sem értem; de inkább még is mint a' két másikat. De ez a' Diogenesz volt az a’ dió, a' mellyet 
megtörtem, s most olvashatám már a' két másikat is [ti. Die Grazién és a Musárion].” K a z i n c z y  Ferenc, 
Pályám emlékezete, s. a. r. O r b á n  László, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2009, 458.

13 K a z i n c z y  Ferenc, Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig, s. a. r. B o d r o g i  Ferenc Máté, Borbély Szilárd, 
Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2009.

14 G e r g y e ,  I. m., 7. („A szaktudomány hol az irodalomszervező, hol a nyelvújító Kazinczy érdemeit 
méltatja, helyenként megemlékezik a tehetséges prózaíróról is, arról azonban szinte egyáltalán nem 
történik említés, hogy maga a széphalmi mester életművének költői részét tartotta a legfontosabbnak”)



A szerkezet jó l felépített, kellően átgondolt, a szöveg stílusa kifejezetten olvas
mányos, így nyugodt szívvel ajánlhatjuk a monográfia felhasználását egyetemi tan
könyvként: akár egy teljes félév alapolvasmányává tehető. Ráadásul olyan széleskö
rű szekunder irodalmat mozgat meg a monográfia, melyből válogatva nyugodtan 
kioszthatunk referátumtémákat, ezek pedig újabb kutatások alapjaivá válhatnak a 
későbbiekben. E szempontból még inkább előtűnik Bodrogi összegző, összegyűjtő 
művelete, amely azáltal sarkalhat további kutatásra, hogy megmutatja az irányt, 
miképpen lehet továbblépni, és saját eredményeket elérni a tudás felhalmozása után.

„A külsője a könyvnek ékes, a papiros jó ."15 így véleményezte Kazinczy Ferenc 
Kisfaludy Sándor verseskötetének materiális megvalósulását. Egy, a széphalmi mes
tert középpontba állító kötet véleményezésénél elengedhetetlennek tűnik a könyv 
külsőségeinek vizsgálata is, noha manapság hajlamosak vagyunk megfeledkezni ef
féle dolgokról. A könyv 22 ,5  ív terjedelmű, szellős margókkal rendelkezik, a betű
méret is megfelelő, a papír minősége pedig kifejezetten dicséretre méltó. Kellemes 
kézbe venni és olvasni. Sajnos azonban ez a kiváló minőség nem terjed ki a teljes kö
tetre, ugyanis a puha borító és a kötés hagy némi kívánnivalót maga után. M ár átla
gos használat m ellett is egészen labilissá válik a kötés, a borító pedig hajlamos szét
válni. A könyvtárakban tipikusan az ilyen kiadványok kerülnek hamar kötészetre. 
Am i sajnálatos, mert a borítóterv határozottan igényes munka, a borítókép pedig 
teljesen összhangban áll a kötet témájával.

Bodrogi Ferenc M áté, ahogy em lítettük, óriások vállán áll. Olyan összegzést vé
gez az eddigi kutatások áttekintésével, mellyel bizonyítja előfeltevéseit, így pedig 
összekapcsolja Shaftesbury és Kazinczy egymástól oly távolinak tűnő horizontjait. 
Bodrogi felhívja rá a figyelmet, hogy a gadameri hermeneutikát működtette könyvé
ben (12.), s mindezt nagyszerűen tette, ezáltal koherens, megállapításaiban előremu
tató művet létrehozva. A K azinczy arca és a csiszoltság nyelve értékes kötete a magyar 
irodalomtörténetnek, egy olyan Kazinczyt mutat be nekünk, akit eddig így nem 
láthattunk, s akire érdemes odafigyelni. Persze ez Bodrogi Kazinczyja, azonban 
a vizsgált területen belül a rekonstruált önkép koherens egészet alkot, melyet ráadá
sul a gyökeres szembeszegülés helyett, sokkal inkább az elfogadó kiegészítés mód
szerével alkotott meg a szerző. Term észetesen soha nem tudhatjuk meg, milyen 
ember volt Kazinczy Ferenc, az viszont vizsgálható, milyennek terem tette meg saját 
magát a számunkra. (13.)

(Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012.)
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15 K a z i n c z y  Ferenc, Recenzió Himfy szereimei-ról = Uő., Versek, Műfordítások, Széppróza, Tanulmányok, 
kiad. S z a u d e r  Mária, Szépirodalmi, Budapest, 1979, 745.


