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TANULMÁNYOK

FRIED ISTVÁN

Kazinczy Ferenc (ön)kanonizálásának 
esélyei
Vita, kisajátítás, ellenkezés Kazinczy életének végső fázisában

Az Úr szándéka, azaz az a Rend, mellyet neki [ti. a verseknek] szabni 
szándékozik, ellenkezésben van ízlésemmel.

(Kazinczy Ferenc Toldy Ferencnek)1

Nagy megtévedése az emberi léleknek azt hinni, hogy csak úgy ra-
gyoghatnak, ha más nem ragyog, noha eszes ember azt sem látja szük-
ségesnek, hogy ragyogjon. Én bölcsebbnek látom azt, midőn barát-
ságban állunk a ragyogókkal, mint ha ellenkezésben. De ezek nem 
tűrnek mást, mint a magok köre nagy férjfi ait, s bántásnak veszik, ha 
előttök más térdet fejet nem hajt.

(Kazinczy Ferenc Kölcsey Ferencnek)2

Szokatlan és igen kellemetlen helyzetbe navigálta a Pestre összpontosuló irodalmi 
élet Kazinczy Ferencet, aki az 1820-as esztendőkben szembesült azzal a tapaszta-
lattal, hogy közvetlen utókora másként képzeli el az irodalom rendjét, mint ő. Nem 
pusztán a személyi kapcsolatok terén tért el az új nemzedék cselekvési iránya az 
övétől, hiszen jó darabig a kötelező (?) tisztelet hangján érintkeztek vele, jóllehet 
a kötelező (?) tisztelet nem akadályozta a nyíltabban, burkoltabban megfogalmazódó 
ellenvélemények felszínre kerülését, arról nem is szólva, hogy az új nemzedék tagjai 
egymás között meglehetősen kevés tapintattal aposztrofálták Kazinczy kikövetkez-
tetett vagy valóban érzékelhető magatartását. Pusztán emlékeztetőül idézem Bajza 
megjegyzését, amelyből kitetszik, a legszívesebben megróná Kazinczyt, ám ezút-
tal csak Toldyval közli „igazi” véleményét: „Kazinczy és Fáy, mint valami gyáva vén 
asszonyok titkon örülnek, hogy Döbrenteit zúzzuk.”3 Persze, a Kazinczy-levelezés 

1 Kazinczy Ferencz levelezése. Huszonegyedik kötet. 1829. Január 1. – 1831. Augusztus 20., kiad. Váczy 
János, MTA, Budapest, 1911, 521. (A továbbiakban KazLev XXI.)

2 Uo., 541. Kis Jánoshoz küldött episztolájában Kazinczy más felfogást fejt ki a hírnév fényéről. 
Kazinczy Ferenc összes költeményei, s. a. r. Gergye László, Balassi, Budapest, 1998, 192–193.

3 Bajza József – Toldy Ferenc levelezése, s. a. r. Oltványi Ambrus, Akadémiai, Budapest, 1969, 496. 
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tanúsága szerint Kazinczy nemcsak „titkon” örvendett. Több oka volt annak, hogy 
nem lépett be a Conversations-Lexikon perébe, nem utolsósorban barátsága Dessewf-
fy vel visszatartotta a beavatkozástól, s talán, ami ezúttal még lényegesebb, neki nem 
az a baja volt Döbrenteivel, ami Bajzáéknak. És ámbár Döbrenteiről (és nemcsak 
magatartásáról) hasonló volt a véleményük, az eltérések sem mondhatók lényegtele-
neknek, ugyanakkor jelzései az eltérő irodalmi (Kazinczynál messze nem utolsó-
sorban nyelvi) felfogásoknak. Akár azt is előhozhatnók, és volt, aki eff élét állított, 
miszerint Kazinczy kegyetlen (?), kevéssé méltányos (?) kritikái mintegy felfokozva 
jelentek meg Bajzának és Toldynak vitairataiban,4 a magam részéről egyrészt azt 
hangsúlyoznám, hogy Kazinczy valóban recenziókat írt, melyek nevezhetők természe-
tesen méltánytalanoknak, másrészt amelyek olykor erős kitételeik ellenére sem iktat-
ták ki az irodalomból vagy az irodalmi életből a megbíráltat, hanem a határozott 
recenzió műfajának megfelelően igyekeztek meghonosítani a kritikai beszédet az 
ehhez a beszédhez nem szokott magyar irodalomban. Kazinczy vitairatai nyelv- és 
stílusújításainak elfogadtatása, elterjesztése, egy irodalomszemlélet emancipálása 
érdekében bolygatták meg az 1810-es évektől kezdve a magyar irodalom állóvizét, 
az 1810-es esztendők végétől pedig a kiegyenlítődést célozták meg, a merev neológia–
ortológia-szembenállás helyébe egy olyan szinkretista nyelv- és irodalomtudatot/
tudást állítva, amely félreérthetetlenül sürgeti a neológia jobb eredményeinek elfoga-
dását anélkül, hogy teljesen lemondana az ortológiának minősített másik nézőpont-
ról. A Tövisek és virágok (majd a Virágok és gyomok) eleget tesznek a Catullushoz és 
Martialishoz kapcsolódó, a legmagasabb szinten Goethe és Schiller xéniáival roko-
nítható „epigrammai morál”-nak,5 az esztétizáló epigramma csattanóban kifuttatott 
igényének. Beszédes, miszerint Bajza epigrammateóriája – noha burkoltan – nem 
utolsósorban emiatt emelte oly magasra Kazinczy ez irányú műfajteremtését. Min-
denesetre Kazinczy recenzióiban jóval inkább egy alkotásmódot, egy tónust, egy 
nyelviséget, egy szóválasztástípust bírált, nem pedig egy személyt lehetetlenített el,6 
Verseghyt Révai Miklós (és Horvát István) igyekezett semlegesíteni. Az nemigen 
tagadható, hogy az irodalmi mezőn megszerzett presztízs, elismertség bizonyos 
hatalomhoz juttatja a sikert elérőt, ami együtt jár a kisebb presztízzsel rendelkező, 
a szigorú bírálatban részesített háttérbe szorulásával, súlyosabb esetben kiszorulá-
sával (noha sem Verseghy Kazinczy bírálata nyomán, sem Berzsenyi Kölcsey bírálata 
nyomán nem szorult volna a háttérbe, nem szorult volna ki, ha korábban megkez-
dődött „elhallgatásuk” nem jelezte volna előre – mondjuk így – a lírikusi „ihlet” 

A Bajza–Kazinczy-viszonyról vö. Szücsi József, Bajza József, Franklin-társulat, Budapest, 1914, 
44–46., 120–134.

4 Csetri Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korában, 
Akadémiai, Budapest, 1990, 204. „A Kazinczy által meghonosított kritikai stílus továbbfejlesztői 
Toldy és Bajza”. Kazinczy kritikái és Bajza meg Toldy vitairatai között eltelt mintegy másfél évtized. 
Közben jelentek meg Kölcsey kritikái. Bajza és Toldy átnyúlt volna Kölcseyn vissza Kazinczyhoz. És 
a Kazinczy-ellenes megnyilatkozások? Barátságosabbak, szakmaiabbak volnának?

5 Kazinczy Ferenc, Epigrammai morál = Kazinczy összes költeményei, 122.
6 E fejtegetés terminológiáját Pierre Bourdieu-től kölcsönöztem: Les règles de l’art. Genèse et structure du 

champ littéraire, Seuil, Paris, 1992.

apadását; Kazinczy esetében szimbolikus tőkéje nem realizálódott intézményi ve zető-
szereppé, s míg Kazinczy ellenében Kisfaludy Sándortól és dunántúli körétől a nem 
ide sorolható Mondolatig, Kölcseytől (erősen vitatható lasztóczi leveleitől) a Tudomá-
nyos Gyűjtemény Kazinczyt bíráló írásaiig7 megkérdőjeleződött a szimbolikus tőke 
konvertálhatósága, Bajzáék esetében az irodalmi és a hatalmi mező fokozatos egy-
másba érésének, átfedésének vagyunk a tanúi, az 1830–1840-es évekre kiteljesedik 
mindaz, ami a társadalmi tőke címszava alá sorolható (a csoportalakulás, az intéz-
ményi vezetőszerep, még a rokonság is), mindaz, amit Kazinczy pesti triásza képte-
len volt megvalósítani, s ami sem Szemere Pálnak, sem Helmeczynek nem sikerült, 
jóllehet sokat ügyködtek Kazinczy érdekében.

Visszatérve Bajzáékhoz, már csak azért is lehet így emlegetni őket, mivel Bajza 
ügyvédi – peres, nem egyszer rabulisztikus – logikával építette föl vitairatait, rendkí-
vül ügyesen osztotta ki a szerepeket: nem ő támadta meg Kazinczyt, hanem Toldy, 
s ebben talán volt része annak, hogy Dessewff y Bajzának, Pyrker Toldynak jutott 
osztályrészül, mivel a magyarországi német írásbeliség bírálata meggyőzőbbnek hat-
hatott egy Schedel, mint egy Bajza tollából, míg a magyar arisztokrata ellen felhozott 
érvek, ellenkezések a par excellence polgári származású Schedel-Toldy artikulációjá-
val kevésbé lettek volna (?) meggyőzők.8 Vörösmarty már Toldy esztétikai levelei révén 
elindult a kanonizáció útján, a Tudományos Gyűjtemény szerkesztői pozíciójában 
(némi) hatalomra tett szert, emellett lírai költőként (is) megelőzte (talán Berzsenyit 
leszámítva) elődeit. Így a Tövisek és virágok epigrammai célzatát és előadásmódját 
„korszerűsítve” pályalombjaival segítette Bajza „nehéztüzérségét”, játszott alá Toldy 
Ferencnek.9

Annyit még ehhez: Kazinczy egymaga vívta recenziós, nyelvújítási küzdelmeit, 
nem vonta be híveit a maga vitáiba, nem válaszolt minden támadásra, nem biztatta 
nyíltan Szemerét és Kölcseyt, hogy válaszoljanak a Mondolatra, Rumy Károly György-
gyel ugyan „lektoráltatta” német nyelvű dolgozatait, de sosem hatalmazta föl arra, hogy 
mellette vagy helyette szólaljon meg. A kritika személyessége számára nem jelentett 
többet, mint a maga ízlésétől vezérelve ítélkezzék (mert néha nemcsak véleményt 
mondott, hanem ítélkezett, ám ezeknek az ítéleteknek nemigen voltak messze ható 
következményei), s talán azért, mert Kazinczy szimbolikus tőkéje inkább „virtuális” 
tőke volt. Egyszóval módjában sem állt, hogy az irodalmi élet egészében keresztül-
vigye akaratát. A maga (tágabb) vidékének nyelvhasználatát emelte ugyan irodalmi 
nyelvvé, kiutálván a költészetből Verseghy szolnokias hajlításait, fi gyelmeztetvén 
Berzsenyit dunántúli kifejezéseinek helyettesítésére a Kazinczy irodalmi nyelvi el-

7 A Tudományos Gyűjteményből idézett dolgozatok bibliográfi ai adatait vö. A Tudományos Gyűjtemény 
(1817–1841) repertóriuma, összeáll. Csécs Teréz, Xántus János Múzeum – Győr-Moson-Sopron 
Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr, 1998.

8 Bajza és Toldy pöreinek anyaga összegyűjtve az alábbi kötetben található meg: Tollharcok. Irodalmi és 
színházi viták, összeáll., szöveggond., jegyz. Szalai Anna, Szépirodalmi, Budapest, 1981.

9 Vörösmarty megfricskázta Bajzát, Toldyt és Fenyéryt, persze, önmagát is, de Fáy Andrást, Döbrenteit, 
Kovacsóczyt, Pyrkert (őt azért mégsem nevén nevezve!), Rumyt kigúnyolta. Vörösmarty Mihály, 
Kisebb költemények (1827–1839), s. a. r. Horváth Károly, Akadémiai, Budapest, 1960, 142., 145., 146., 
147., 155., 161.
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képzeléseiben elfogadhatóbb változattal, de jelentékeny eredményt nem sikerült ki-
csikarnia, Berzsenyit nem tudta meggyőzni a maga igazáról, s a szintén dunántúli 
Vörösmarty nem követte e téren Berzsenyit, elődje jelentőségét tisztelgő ódával is-
merte el.10 Kazinczyt – erről több ízben írtam – vezérkedéssel, diktátori hajlamokkal 
vádolták, de határozott fellépésének, következetességének, epigrammái célzatának 
és leveleiben részletezett véleményének mégsem sikerült elérnie nézetei teljes körű 
elfogadását, a Kazinczy-kor története úgy is leírható volna, mint a „vezérkedő”-vel 
szembefordulások, viták, vádak, ellenvélemények sűrű megnyilatkozásának története, 
s még igazi hívei sem osztották minden kérdésben az egyébként tekintélynek elis-
mert mester álláspontját.11 Hogy ez így történt, annak részben az irodalom decent-
ralizálódásában lehet megjelölni az okát. Meg abban, hogy nem kizárólag Kazinczy 
számított vitathatatlan tekintélynek, egyes „irodalmi táj”-ak (Literaturlandschaft) 
a maguk nyelvi – irodalmi autonómiájuk őrzését legalább olyan fontosnak vélték, 
mint Kazinczy az általa megtervezett – elképzelt irodalmi mező létrehozását. Szép-
halom mellett Debrecen, a Dunántúl (Kisfaludy Sándor) és Pest-Buda nem kevésbé 
irodalmi/nyelvi csoportképzések/képződések színterei, az Erdélyi Muzéum irányí-
tásába legfeljebb beleszólt Kazinczy, de már csak a távolság miatt sem vehetett részt 
a szerkesztés legfontosabb műveleteiben. Hasonló a helyzet a Tudományos Gyűjte-
ménnyel, mely Kazinczytól viszonylag bőségesen hoz polemikus írásokat, aztán mel-
lette és ellene szólókat egyaránt, de amelynek szerkesztési elveivel többször nem ért 
egyet, mint egyetért. Kazinczy talán akkor döbbent rá először arra, hogy utóvéd-
harcokra kényszerülhet, amikor Kisfaludy Károly jelentkezését követőleg folyama-
tosan távolodott tőle, s az Aurora egyre inkább a szerveződő romantika orgánuma 
lesz. Kiállása a Hébe mellett,12 Kovacsóczynak Vörösmartyék mellé helyezése nem 
pusztán rossz helyzetértékelésről tanúskodik, hanem arról is: lassan-lassan látnia 
kell, hogy nem képes új értékekkel érvelnie az ő irányát folytató, de legalábbis az 
ő irányítását olykor csak látszólag elfogadó irodalom mellett. Toldy (és ritkábban 
Bajza) egyértelmű állásfoglalásokra kényszerítik időnként Kazinczyt, szemére vetik 
nem mindig egyértelmű megnyilatkozásait,13 arra késztetik, hogy Vörösmartyt ér-
deme szerint méltassa, ennek érdekében Toldy még egy Kazinczy-levél közlését is 
megengedi magának,14 s ehhez Kazinczynak jó arcot kell vágnia (ehhez hasonlót, ki-
élezettebb szituációban egykor Révai Miklós követett el, ott a Révai–Verseghy nyelvi 

10 Vörösmarty Mihály, Berzsenyi emléke = U., Kisebb költemények, 215. Elemzését lásd Fried István, 
A romantikus óda kifejlődése Vörösmarty költészetében, ItK 1975/5–6., 572–583.

11 Kazinczy híveinek a mesterétől eltérő álláspontjáról vö. Csetri, I. m. S. Varga Pál, A nemzeti költészet 
csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a XIX. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, 
Balassi, Budapest, 2005, 342–344. A monográfus Kazinczy versus Dessewff y példája igen meggyőző. 

12 Tamedly Mihály, Igaz Sámuel és a Hébe, Merkur, Sopron, 1917.; Feny István, Az Aurora. Egy irodalmi 
zsebkönyv életrajza, Akadémiai, Budapest, 1955, 44–45., 48., 58.

13 Horváth Károly, A klasszikából a romantikába. A két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői alkotó-
korszakának tükrében, Akadémiai, Budapest, 1968, 406–409. A Kazinczy–Vörösmarty-viszony ala-
kulását dokumentálja Lukácsy Sándor – Balassa László, Vörösmarty Mihály, Magvető, Budapest, 
1955, 60–66., 122–126.

14 Brisits Frigyes, A XIX. század első fele, Szent István Társulat, Budapest, 1939. A pesti „kör” („club”) 
tagjai megmutatták egymásnak Kazinczy leveleit. A Fenyérynek küldött levél így került Bajza kezébe. 

vita forrpontján esett meg, itt viszont Vörösmarty kanonizációjának újabb állomá-
sához érkezve). Talán megkockáztatható: Kazinczy önveszélyes erőfeszítései a kriti-
ka jogának elismertetéséért, a kritikai műfaj meghonosításáért egyszerre voltak sike-
resek és sikertelenek. Sikeresek olyan értelemben, hogy visszavonhatatlanná tették 
a recenzió műfaját az alakuló irodalmi életben, Kölcsey megírhatta Csokonairól és 
Berzsenyiről, valamint Kis Jánosról bírálatát. Ezek fogadtatása azonban a sikertelen-
séget is jelzi, a főként írástudókból összetevődő olvasóközönség (és megannyi hang-
adója) még az 1820-as esztendőkben is jórészt kritikaellenesnek bizonyult. Bajzáék-
nak tehát ismét és végérvényesen el kellett fogadtatnia a kritika, a polémia „jogait”, 
az ellenkritikák sűrű megjelenése közben is tanúsítaniuk kellett: a kritika, a vitairat, 
a polémia az irodalmi életben nélkülözhetetlen. Bajza olyannyira hisz tézisében, 
hogy szakralizált szókincsével prezentálja: „A kritikának, e gyűlölve rettegett s ret-
tegve tisztelt istennének templomot építeni, oltárt emelni közöttünk, sohasem volt 
oly hasznos, sőt oly szükséges, mint ma.” Ehelyt tetten érhető a nemzedékváltás 
igénye, Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel a múlt, bár közöttük 
Kazinczy a maga terminológiájával hasonlót írhatott volna le az 1810-es években: 
fi gyelemre méltó, Kazinczy kritikai törekvései még csak célzás formájában sem kerül-
nek elő, a régebbi korszakok „kritikai igénye” elhanyagolható a jelenkoriéhoz képest, 
egyáltalában: a korszakforduló, amely a Bajza–Toldy–Vörösmarty-triász színre lépé-
sével vált láthatóvá, sőt nyilvánvalóvá, fenntartja magának a jogot, hogy meghono-
sítsa a kritikát az irodalomban. Hogy írása más részében Bajza a dilettánsok ellen 
nyilatkozik, kiváltképpen azok ellen, „kikkel a szertelen hazafi ság szertelen dolgokat 
mondogattat”, ebben Kazinczy az ekkor ki tudja, mennyire ismert Katona József, 
majd Kisfaludy Károly nyomdokaiba lép, s a további felsorolás, a dilettánstípusok 
emlegetése előkészíti Bajza írásának legtöbbet idézett és szinte mindenki által helyes-
lőleg emlegetett mondatát: „Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető, de részre-
hajlatlan, de igazságos”.15 Nemcsak relativizálásra hajló, a Bajzáénál jóval szkeptiku-
sabb korszakunk kérdezteti: a „szigorú erkölcsű” Bajzának sikerült-e elérnie a maga 
megjelölte recenziós eszményt? Majdnem demagóg kérdéssel: valóban részrehajlat lan 
„és igazságos” kritikákat, vitairatokat tett közzé? Apró emlékeztető: a Kazinczyról 
és Fáyról idézett levélrészlet-e igazi véleménye (feltehetőleg igen), vagy a Kazinczyt 
később megbékítő vélemény? Netán korai, 1825-ös Széphalom című versének (Hébe, 
1826) kultikus hangvételének higgyünk? Majd utóbb, nem álságos-e annak indoklása, 
miszerint a Kritikai Lapok nem nevezi meg a bírálatok szerzőit, Bajza magánlevélben 
Kazinczyval sem közölte, kit rejt a G. jelű recenzens16 (egyébként Kazinczy tudta 
vagy sejtette, amikor Toldy találkozott Kazinczyval, mintha elárulta volna magát, 
nem bizonyult elég jó színésznek).17

15 Bajza József, Szó és tett jellemzik az embert, vál., bev., jegyz. Kerényi Ferenc, Kriterion, Kolozsvár, 
2004, 263–268. Vö. még U., Válogatott cikkek és tanulmányok, vál., bev. Lukácsy Sándor, Szépiro-
dalmi, Budapest, 1955. A Lukácsy minősítését idéztem Bajzáról.

16 KazLev XXI., 488. Kazinczy talán jól véli, talán nem, hogy G. Toldy. 
17 Kazinczy megírja Kis Jánosnak 1831. március 9-én, hogy a G. jelű Toldyt fedi. KazLev XXI., 480. 

Március 30-án Rumyval azt közli, „Wer die G… sey, soll ich nicht wissen.” Uo., 507–510. Ezzel nem 
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Hosszan érvelhetnék amellett, hogy 1) Bajza sehol nem ismerte el, hogy Kazinczy 
kritikai kezdeményezéseinek folytatója lenne, s bár a Kazinczy-életművet tudta ér-
tékelni, noha művei-véleményei egészében mégsem minősülnek igazán jelenkorinak, 
azt Kisfaludy Károlyéinak tartotta fönn. 2) Kazinczy sem ismert rá Bajzáék írásaiban 
a maga kritikai elveire, a leginkább nem arra a kérlelhetetlenségre, amely Bajzának 
és Toldynak némely kritikájában jól érzékelhető volt. Látszólag Bajza is örvendezni 
hitt annak, miszerint a magyar irodalom „pártoskodik”, ezért nem kíván semmiféle 
kiegyenlítődést, éppen ellenkezőleg: „Óhajtaná, hogy e pártok szelleme el ne szuny-
nyadjon, s törekedni fog, hogy az e lapok által is mindinkább lobogásban tartas-
sék”.18 (Ez sikerült!) Kazinczy még hasonlóként látható megjegyzésében is máskép-
pen fogalmaz, máshová teszi ki a hangsúlyt, minek következtében nem feltétlenül 
arra törekszik, hogy szítsa a vita lángját: „Tudományok dolgai csak ott gyarapodhat-
nak, a hol azoknak mívelőjik szabadon mondhatják ki gondolkozásaikat s a hol élet 
van, ott öszve ütődések is vannak: a nyugalom a koporsók köztt lakik.”19 3) Bajza 
és Toldy megabiztossága vitairataikban nem hagy kétséget afelől, hogy az igazság 
egyedüli birtokosainak hiszik magukat. Nemigen vitatható, hogy felkészültségük, 
anyagismeretük, eltökéltségük álláspontjuk világos körvonalazására, érvelésük jól 
megszerkesztettségére vezet, gondolatmenetük mellőzi a csapongást, a fölösleges ki-
téréseket. Pontosan tudják, mit akarnak, kik ellenében akarnak, hogyan osztották 
egymás között el a feladatokat. Valóban „kör”-t alkotnak, amely (talán nemcsak végső 
fokon) irányító pozícióra, hatalomra törekszik. Jelentékeny elmozdulás Kazinczy, 
sőt Kisfaludy Károly magatartásától. Bajza és Toldy pereinek olvastán Kisfaludy 
Károly 1826-os kritikai jegyzetei is egy korábbi periódusba utalhatók, még akkor 
is, ha néhány passzus mintegy újrafogalmazódik Bajzánál: „A literatúra egyedül 
a lélek szabad honja, oda semmi mellékes út nem vezet, csak a tehetség. Itt az aris-
toc ratia, se diktátor fel nem állhat, s ha valaki magát az utóbbinak képzeli, meny-
döröghet ugyan rövid ideig ingó tetőjén, de utóbb kaczaj közt leperdül. Kritika 
a művészet theóriájából sarjadó észrevétel, személyt nem ismer, csak munkát.”20 
Bajza viszont Döbrentei és Dessewff y személyét is minősítette, nem akárhogyan, ez 
fordítva is igaz, Toldy nem kímélte sem Pyrkert, sem Kazinczyt, ez megfordítva jóval 
kevésbé igaz. Kitérőképpen idézem Horváth Jánost, aki a Pyrker-pörrel összefüg-

zárja ki, hogy ismerős a kritikus személye, noha „tudása” tiltva van. A Kisnek május 4-i levél „club”, 
„undok fertelmes czimoráskodás” kitételei sejteti, hogy kik szervezték ellene a „támadást”. A triász 
machinációiról számol be Kazinczy ez időszak levelezésében. Kölcseynek márc. 24-éln írja meg, miféle 
levelet („cédulát”) küldött Schedel Bártfaynak: „Tisztelem az öreg Urat. Hallom azt hiszi, hogy a P 
– Gyöngyeit én recenseáltam”. Kazinczy hozzáteszi: „Azolta kerülgetni látszott szemeimet”. Uo., 499. 
Az irodalmi élet csatározásainak, egymás „hadállásai” kifürkészésének eszerint volt a szélesebb körű 
nyilvánosság előtt ismeretlen tartománya. A megjelent kritika és az igazítás legföljebb a vita nyilvá-
nosságnak szánt részét adta, az erősen személyes érintettségek és visszatorlások ellenben a presztízs 
megszerzéséről / megtartásáról árulnak el olyat, amely a nem pusztán szimbolikus, hanem érzékelhe-
tően hatalmi tőke birtoklásának tétjét leplezi le és el.

18 Bajza, Szó és tett jellemzik az embert, 266.
19 KazLev XXI., 173.
20 Kisfaludy Károly, Kritikai jegyzetek (1826) = U., Minden munkái, VI., s. a. r. Bánóczi József, 

Franklin-társulat, Budapest, 1893, 58.

gésben vetette papírra: „Kisfaludy a pör zajlásakor már nem élt. De ha élt volna 
még, nehezen haladhatott volna együtt Toldyval. Az ő nacionalizmusa közelebb állt 
a Kazinczyéhoz, mint a Toldyéhoz. Emezek a nemzetiség kérdésében következete-
sebb, szigorúbb utódai voltak Kisfaludy Sándornak, mint ő, ő Kazinczyhoz tért 
meg bátyjától, ezek eltávolodtak Kazinczytól.”21 Hadd jegyezzem meg, hogy Kis-
faludy Károly előbb kísérletezett Pyrker művének fordításával,22 mint Kazinczy, 
nem tudom, érdemes-e eljátszani azzal a gondolattal, milyen fordulatokat vett volna 
a Pyrker-pör, ha egyáltalában sor került volna erre a pörre, ha megjelenik Kisfaludy 
Károly fordítása? Csak óvatosan merem állítani, hogy Toldy akkor más ürügyet lelt 
volna Kazinczy megtámadására.

Következezzék egy Kazinczy-levélrészlet, Bajzának és Fenyérynek 1830. áprili-
sából: „Személyességekért perleni nem illik jó embernek, mint az ügyért perleni 
nem csak nem illetlen, de dicsőséges is.” Elég világosan a „perelők” értésére adja, hogy 
a kritikában nincs helye a merő személyeskedésnek.23 Bajza egy Kazinczyhoz inté-
zett levele meglehetősen árulkodó: „Tanulni azonban, úgy vélem, mindenikünk ma-
gától szeret (azaz maga jó akaratjából), s nem tűrjük, ha valaki erőszakolva tolja ránk 
tudományát, szinte úgy, mint XV. Lajos nem tűrte, hogy papja a morális leckéket 
közvetlenül hozzá intézze.”24 A zárójeles megszorítás sem fedi el a lényeginek mond-
ható megfontolást, mások nem győzhetik meg, a példa a hatalom diskurzusát teszi 
nyilvánvalóvá. Kazinczy mindezzel szemben nem hátrányosabb helyzete miatt kép-
visel valami egészen mást, szinkretizmusa jóval többrétű, mint nyelvi-nyelvhelyességi, 
egy mű javítására javasolt más vélemény bedolgozása egyáltalában nincsen ellenére 
(az Erdélyi levelek jócskán a kárát vallotta): „valamit jónak fogok ismerni igazításai-
tokban, mint azt szíves köszönettel fogom elfogadni. Másokat kihallgatni köteles-
ség, de önnségünket soha sem kell levetkezni, csak tartozott fi gyelemmel. Bártfay 
nekem eggyet súgott Szallusztomra nézve: s köszönettel fogadtam, nem mert ő ta-
nácsolta, hanem mert tanácsát igaznak ismertem. Ezt akarom tenni ezután is.”25

A különböző életpályán futó Kazinczy és Bajza (és Toldy) között a legjelentő-
sebb eltérés mégsem a följebb (remélhetőleg argumentált) részletekben található, 
hanem mindenekelőtt abban, miszerint Kazinczy egész pályakezdése óta a magyar 
irodalomtörténések kontinuitásában volt érdekelt. Még akkor is, ha kortársai jó ré-
szétől különböző múltkonstrukciók elfogadtatásában tért el álláspontja, a tübingai 
pályairat, az íróportrék jó része, a Pályám emlékezete olyan folyamatot képzeltet el, 
amelynek megvannak a fordulópontjai, igen fontos az „új” elfogadtatására törekvő 
igyekezet, de amely a kilenckötetes fordításgyűjtemény nem egyszer provokatív nyel-
viségét ideértve „modernség”-ét nem a feltételezett „antikok” ellen hozta létre, hanem 
az 1810-es évek végére az említett szinkretizmussal gondolta egybefogni az irodal-

21 Horváth János, Kisfaludy Károly és íróbarátai = U. Irodalomtörténeti munkái, III., szerk. Korompay 
H. János – Korompay Klára, Osiris, Budapest, 2007, 790.

22 Himpfner Béla, Pyrker-fordítások, EPhK 1883, 1123–1125.; Eszterár László, Kisfaludy Károly 
mint Pyrker fordítója, EPhK 1904, 701–703.; Horváth, I. m., 787–790.

23 KazLev XXI., 278.
24 Uo., 334.
25 Uo., 451.
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mi és nyelvi gondolkodás több irányát, még akkor is, ha korábbi prioritásait nem ta-
gadta meg. Bajzáék ellenben módszeresen készítették elő a nemzedékváltást, a Baj-
za–Toldy-levelezésből bőségesen idézhetők a nyilvánosan a tiszteletükről biztosí-
tott Kazinczyt enyhébben – határozottabban bíráló passzusok. Egyáltalában Vö-
rösmarty epikájának kanonizációjával minden más irányt, stílust és műfajelméletet 
lényegében antikváriusivá minősítenek, a maguk modernségét egyetlen lehetséges 
irodalmi megnyilatkozásnak hirdetve. S ennek érdekében törekednek a lehetséges 
irodalmi-tudományos pozíciók megszerzésére, az esetleges vetélytársak kiiktatá-
sára. Kisfaludy Károly lép náluk Kazinczy helyére, Kisfaludy halálakor pedig az ő 
örökébe lépnek, a leglátványosabban Bajza az Aurora szerkesztőjeként-kiadójaként. 
Megkönnyíti dolgukat, hogy a Kazinczyéhoz hasonló ellenfelekkel, vetélytársakkal 
nem kellett megküzdeniük, Verseghyhez, Kisfaludy Sándorhoz, Horváth Endréhez 
nem mérhető – alkotóként – Dessewff y, Döbrentei, Th aisz, a Szemeréhez fűződő 
ambivalens viszony valószínűleg Kölcsey miatt nem robbant akkorát, mint amekko-
rát robbanhatott volna, még az Aurora-pörben sem. Ellenben Kazinczyhoz képest 
nemcsak az eltérő életút, a más típusú iskolázottság, a lényegében másféle művelt-
ségeszmény jelentették a fokozatosan nyilvánosságra kerülő ellentétek okát, hanem 
mindenekelőtt az a magatartásideál, amelynek közvetett-közvetlen forrásai között 
Kazinczynál Shaftesbury jelölhető meg (Bodrogi Ferenc Máté kutatásait idézve),26 
Bajzáék esetében a nemzeti mozgalom „megfoghatóbb”, „politikai” célkitűzései sok 
tekintetben határozzák meg az irodalmi beszédmódot, illetőleg a nemzeti irodalom 
képzete másképpen kap alakot Kazinczynál, mint Bajzáéknál. Kazinczy esetében a 
valódinak meghirdetett tekintélyek tisztelete még szerepet játszik a kapcsolatok ala-
kulásában, Bajzáék irodalmi/tudományos intézményfoglalási tervei viszont a „kör” 
tekintélyének általános elfogadtatásához járulhatnak hozzá. Kazinczy az 1820-as 
esztendőkben folyamatosan hirdeti, üzeni meg leveleiben, írja meg igazításaiban, 
hogy nem tart számot kizárólagosságra, meggyőzhető. Egy 1829-es levélből idézek: 
„Azonban én távoly vagyok attól, hogy óhajtsam vagy reményljem hogy minden az én 
értelmemre térjen által. Kiki a maga szemével lát, és hogy ezen vagy azon értelem-
ben vagyunk, ezt vagy azt tartjuk szépnek vagy rútnak, annak nem az akarat, hanem 
a Subjectivitás az oka, nekem elég, ha gondolatomat s érzésemet szabadon kimond-
hatom.”27 Nem állítom, hogy a „nyelvújítási” harc hevében Kazinczy ugyanígy gondol-
kodott volna, s azt sem, hogy a „gyakorlatban” maradéktalanul ahhoz tartotta volna 
magát, amit följebb idéztem, a Tövisek és virágok szatirizáló versei (amilyen például 
a Fonákság vagy A szarvas idióta)28 elég általánosak ahhoz, hogy egy megszólalási mó-
dot, egy stíluselhajlást pellengérezzenek ki, s ne utaljanak közvetlenül egy személyre, 
még akkor sem, ha egyes epigrammák „megfejtés”-én már a kortársak el-eltöpreng-
tek. Bajzáék vitairatai (és Vörösmarty pályalombjainak nem csekély hányada) jelle-

26 Bodrogi Ferenc Máté, Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012, 
93–98., 206–209. A nemzedékváltást avval is szemlélteti Bodrogi, hogy rámutat: a Kritikai Lapokban 
Bajza a „gráciás társalkodásról és kellemről egyaránt pejoratíve beszél.” Uo., 183.

27 KazLev XXI., 173.
28 Kazinczy összes költeményei, 110–111.

güknél fogva személyről, személyhez szólnak, pozícióharcként jellemezhetők, már 
csak azért is, mivel az 1820-as esztendők végére megvalósultak azok az intézményi 
keretek (szerkesztőségek, Akadémia), az 1830-as esztendőkben a nem politikai la-
pok, amelyek „megszerzésében” a triász jeleskedett. Kölcsey előrelátó szavaival: „még 
egy új, s talán legveszedelmesb gonosz jön: uralkodás, legalább uralkodni akarás.”29 
Írta ezt Kölcsey, aki „személyre szabott” kritikáival is költői életműveket tett mér-
legre, hogy aztán perbe keveredjék egykori Mesterével az akkor még messze nem 
tisztázott szerzői tulajdonjog kérdésében, illetőleg megkerülvén Kisfaludy Károly 
vígjátéka bírálatát, fontos elméleti problémává alakítsa a megbízói feladatot. Kölcsey 
(noha Szemere révén a barátság kötelezte volna) távol tartotta magát az 1820-as 
esztendők végétől fellángoló napi kritikai csatározásoktól, korántsem azért, mivel 
kevésbé szükségesnek vélte az irodalmi kritikát, hanem inkább azért, mivel nem 
óhajtott résztvevője lenni annak a hatalmi harcnak, amely Bajza és ellenfelei között 
folyt. Hogy Kazinczy Ferenc végül is belekerült Bajza és Toldy pereibe, szinte vár-
ható volt, Mindannak ellenére, hogy Kazinczy pozíciója már az 1820-as esztendők 
elején megrendült. Kisfaludy Károly még jelentkezett nála, másutt emlékeztem 
meg arról, hogy beszédes, miszerint az a drámája, amit Kazinczynak ajánlott volna, 
sosem készült el.30 Kisfaludy Károly és Toldyék kapcsolata érdekes módon hasonló-
képpen alakult, mint Ráday Gedeon és Kazinczy viszonya. Mindkét „főszereplő”, 
mármint Kisfaludy és Ráday a színházi funkció és a dramaturgia magyarázatával ne-
velte a fi atalabbakat az irodalom művelésére, Kazinczy Ráday tekintélyét őrizte, hir-
dette irodalomalapítónak, Toldyék ezt Kisfaludy Károllyal tették, utóbb a Kisfaludy 
Társaság megalapításával hitték véglegesíteni Kisfaludy Károly irodalomtörténeti 
helyét. Ugyanakkor a kezdettől fogva szinte mint a múltból itt maradt, érdemekkel 
teljes, megkerülhetetlen, ám a tervezendő jövő szempontjából kevéssé hasznosítha-
tó személyiségként tekintettek Kazinczyra, akinek műelképzelése, fordítási modellje, 
irodalomszemlélete alapjában eltért a triászétől, mind a correctio-elv, mind a fordí-
tások nyelvisége tekintetében. Kazinczy szüntelen átírásainak fölöslegességét Toldy 
vetette a széphalmi poéta szemére, Lessing-átültetéséhez Bajza, majd Fenyéry ké-
szített hibalistát.31 Ezzel szemben Kazinczy a leginkább Toldynak nyílt meg, mivel 
Bajza távolságtartó modora, Vörösmarty szűkszavúsága nemigen tette lehetővé an-
nak a barátságkultusznak továbbéltetését, amely Toldy esetében (úgy-ahogy) még 
működni látszott. Toldy látszólag „csiszoltabb” modora, hajlékonyága, Vörösmarty 
szavával élve „bül-bül”-sége,32 akár el is hitethette Kazinczyval, hogy az új nemzedé-
ket képes besorolni a maga „tábor”-ába, s a közös ellenfél, Döbrentei egy rövid időre 
ezt az egységet megvalósította. Hamar kitetszett, hogy lényeges kérdésekben meg-

29 Idézi Brisits, I. m., 213.
30 Vö. Fried István, Kisfaludy Károly „irodalompolitiká”-ja = U., Magyar irodalom (történet). Fejezetek 

a magyar irodalmi modernség történetéből, Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2010, 26.
31 KazLev XXI., 214–217., 226–230., 237–240. Vö. Kerényi Ferenc, Kazinczy Ferenc és Bajza József. 

Az Emilia Galotti kiadástörténetéről, It 1981/3., 787–792. Vö. még Pukánszky Béla, Lessing und 
Franz Kazinczy, Deutsch-Ungarische Heimatsblätter 1929, 71–79.

32 „[M]aga az én kedves kis bülbülöm” – Vörösmarty Toldyhoz 1827-ben. Vörösmarty Mihály levele-
zése, I., s. a. r. Brisits Frigyes, Akadémiai, Budapest, 1965, 171.
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lehetősen széttartóak az álláspontok. Kazinczy feltehetőleg korán rádöbben, hogy 
a Zalán futása „ossziáni” hangneme ellenére nem az a költészet, amely az ő poétikai 
elképzeléseivel rokonítható volna. Vörösmarty kiseposzai és a kiseposzokban meg-
fogalmazott nemzetszemlélet ugyancsak eltért az övétől, a Zalán futása „egyetemes 
lírai részvéte” a legcsekélyebb mértékben sem azonos az ő rein-menschlich ideájával. 
A korábban emlegetett kényszeredett elismeréseket ellensúlyozandó – mint említet-
tem – Kazinczy az Aurora ellen-almanachját, a Hébét támogatta, dicsérte, Vörös-
marty nem kapta meg azokat az elragadtatott jelzőket, csak akkor, ha nagyon muszáj 
volt. S jóllehet egy darabig legfeljebb Kazinczy írásaiból volt kiolvasható a nézet-
különbség, a levelezésben előkerült, Kazinczy helyenként kínosan magyarázkodott. 
A Pyrker-pör aztán felszínre hozta, ami eddig csak lappangott: hogy Kazinczy pró-
zában fordította Pyrkert, az egri érsek pedig német nyelvű költő volt, olyan vitát 
eredményezett, amely látszólag nagyobbat szólt, mint az „ügy” megérdemelte volna. 
Hogy Kazinczy miért prózában fordította a hexametereket, kivételképpen a felfo-
hászkodás funkciójában lévő A hárfát,33 maga megírja. Toldy bírálatában nem esett 
szó e verses fordításról, de arról sem, hogy ez a költői próza miképpen értékelhető, 
a sommás elvetés talán azt érzékelteti, hogy ez inkább ürügy Kazinczy megítélésé-
re.34 A másik probléma, Pyrker németnyelvűsége összetettebb kérdésnek tetszik, 
mint az első pillanatban látszik. Az mindenesetre megfontolandó, hogy Toldy nincs 
tekintettel arra, miszerint Pyrker magyar tárgyú történeti drámák szerzője, ennek 
révén részese az 1810-es esztendőkben kibontakozó birodalmi patriotizmust nép-
szerűsítő, elveiben talán igen, gyakorlatában mégsem „kormánypárti” elgondolásnak, 
amely a Habsburg Monarchia népeinek-nemzeteinek kultúráját közelítené egymás-
hoz, tegyem hozzá, a német nyelvű közvetítéssel általában az európai irodalmakhoz. 
Mailáth János, korábban a Kisfaludykat fordító Gaál György, majd Mednyánszky 
Alajos, továbbá a magyar irodalom eseményeit a német sajtóban szorgalmasan és fo-
lyamatosan ismertető Rumy Károly György kettős szerepben funkcionálnak, közü-
lük Mailáth és Mednyánszky a legnagyobb hatással, ez utóbbinak nem egy írása vált 
magyar irodalmi alkotások forrásává (Petőfi től, Aranytól Mikszáth Kálmánig). Ez-
úttal azonban a „kettős irodalmiság” vonatik kétségbe, Toldy(ék) elkötelezettséget 
követelnek a magyar nyelvűség mellett, hiszen olyan magyar irodalom „művelés”-ében 
mutatkoznak érdekeltnek, amely a magyar (irodalmi) tudat szélesebb körű, az adott 
földrajzi területen általános megalapozását valósítja meg. Annál is inkább, mert 
a megcélzott városi lakosság (nyelvi) magyarosodása még megoldandó feladat, ennek 
érdekében a magyarországi németség intézményei hatását korlátozni szükséges (s ez 
eléggé látványosan történik meg az 1830-as esztendők színházi mozgalmaiban), az 
olvasott-keresett német nyelvű sajtó mellé és elé fel kell zárkóztatni egy magyar nyel-
vűt, a magyar nyelvű irodalom dominanciáját mindenképpen biztosítani kell. E tö-

33 Kazinczy Ferenc, Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig. Önállóan megjelent fordításkötetek, s. a. r. Bodrogi 
Ferenc Máté – Borbély Szilárd, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2009. Az innen idézetteket a továb-
biakban külön nem hivatkozom.

34 T. Erdélyi Ilona, Egy kései kiengesztelés kísérlete, ItK 1996/5–6., 630–648. „A triász […] a hatalom 
gyors koncentrációjára törekedett”. Uo., 648.

rekvésnek bizonyos értelemben Kazinczy az útjában volt, hiszen egyrészt szorgalmaz-
ta a magyar részvételt a német nyelvű sajtóban (a magyar irodalom külföldi megis-
mertetése, egy szélesebb körű irodalmi részvétel kedvéért, jóllehet Joseph Hormayr 
törekvéseihez Kazinczy nem csatlakozott, Mailáthot is a följebb nevezett aktivitá-
sáért üdvözölte), másrészt a német nyelvű irodalomhoz való viszonya az évtizedek 
alatt nem változott, ifj úkorának eperjesi többnyelvűség-élménye, a magyarországi 
németség oly képviselőhöz, mint Rumy Károly Györgyhöz, Genersich Jánoshoz fű-
ződő kapcsolata más típusú magyar irodalom elképzelést reprezentáltak, mint Toldy 
Ferencé (nem is szólva Bajzáról és Vörösmartyról, aki nem hozta nyilvánosságra, 
hogy egy ízben maga is írt német verset). A magyar nemzeti mozgalom önmeghatá-
rozásának folyamatában (és nemcsak a magyaréban) az egynyelvűség nem pusztán 
a nemzetinek tartott művelődés mellőzhetetlen tényezője lett, hanem ennek az egy-
nyelvűségnek a társadalmi nyilvánosság szerveződésében kiemelt hely jutott, lévén 
a többnyelvű országban a 19. században a presztízsnyelv státusáért (a visszaszoruló, 
hivatalos latin, a lingua francaként szolgáló német egyre inkább megüresedő helyét 
betöltendő) küzdelem indult, eleinte inkább kulturális téren, majd mind jobban ki-
szélesedve a politikain. Hogy Kazinczy egy magyarországi német költő anacionális 
epikus költeményét fordította, ráadásul ez a költő valaha tanítványi kapcsolatban 
volt a magyar irodalmi múlt jeles személyiségeivel, Ányos Pállal és az igen tisztelt 
Virág Benedekkel, Toldyék értelmezése szerint elfordult ettől a nyelvtől és irodalomtól 
egy másik nyelv és irodalom kedvéért, ez többszörösen is bírálandó cselekvésnek szá-
mított, az irodalmi (fordításelméleti) ürügyet alaposan kihasználva, egyszerre lehetett 
meghirdetni az egynyelvű irodalom és kultúra programját, valamint szűkebb helyre 
szorítani a pozícióját feladni nem akaró, nyilvánosan tisztelt, magánlevelezésben ke-
vésbé tisztelt elődöt. Megismétlem, amit korábban leírtam: Toldy nem vállalta Pyrker 
német nyelvű (élet)művének esztétikai értékelését, egy késő klasszicista irodalom el-
helyezését az európai irodalmakban, ekkor még erre nem volt felkészülve. Még azt 
sem kísérelte meg, hogy a magyar irodalomban szintén problémaként fölmerülő mű-
faji kérdésekhez szóljon hozzá (az eposz versus regény problémakörének megvitatá-
sára az 1830-as esztendők közepén kerül majd sor), szinte kizárólag két, lényeges-
nek tetsző mozzanat foglalkoztatja. Kazinczy átültetése elemezhető lett volna abból 
a szempontból, mennyire sikerült az Osszián-fordításokban már Batsányitól és ma-
gától, Kazinczytól kipróbált költői próza új változatának létrehozása, egyáltalában 
a további műfaji diff erenciálás eredménnyel jár-e, Kazinczy a szükségből erényt ková-
csolt-e, vagy nyelvi kudarcnak bélyegezhető-e meg vállalkozása? Sajnálatos módon 
G. akár ingerültnek is mondható „ismertetése” útját állta minden további elemzés-
nek, jellemző módon a kritikai kiadás nem tudott számottevő befogadásról beszá-
molni. Noha a fordítás a Kazinczy-életműben nincsen „előtörténet” nélkül, az emlí-
tett Osszián-átköltések mellett érdemes volna azzal a ténnyel szembesíteni, miféle 
megfontolások mozgatták Kazinczyt Klopstock Messiásának magyar megszólalta-
tásakor. S itt messze nem a bibliai tematika érdemelne alaposabb kutatást, hanem 
részint annak a vitának irodalmi alkotásban/fordításban történő újabb megjelenése, 
miszerint a testamentumok irodalmi művek is, minek következtében esztétikai néző-
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pontból is fontos volna beemelésük az irodalomba. Részint hexameternek és költői 
prózának viszonya lehetett volna egy szövegértelmezés tárgya, mármint például az, 
hogy a költői prózába rejtve miként bukkan föl néhány időmértékes töredék. Ez a le-
hetőség Toldy fellépésével kimaradt, és Kazinczy válaszában sem erre összpontosított. 
Jóllehet Kazinczy előszavában akadnak olyan passzusok, amelyeket érdemes lett 
volna (egy recenzensnek) kissé alaposabban szemügyre vennie: „De e fentebb vallási 
s erkölcsi czél itt subordinálva van az alantabbnak, mert poetai műben poetai tökély 
a fő czél, ama kettőnek az alól csak kicsillámlani szabad, de minél nagyobb fényben.” 
Ugyancsak érdekes lehetett volna a képzőművészeti analógiák szembesítése a művel, 
a leírt névsor Pheidiásztól, Raff aellótól Canováig terjed, a lefordított alkotást nem 
köti az előszó szerzője egyetlen (stílus)korszakhoz, inkább annak sokrétűségére, a kü-
lönféle bibliai történetek különneműségére látszik utalni. S miközben az antikvitás-
tól a jelenkorig sorolódnak festők, szobrászok, Kazinczy az imitatio naturae és az 
imitatio veterum között egyensúlyoz, másfelől a teremtő phantasia s a Mesterség nagy 
művei együttes jelenlétét aposztrofálja Pyrker eposzában.

A hexameterben fordított előhangban kiváltképpen azok az eposzi hasonlatok hív-
ják föl Kazinczy nyelviségére a fi gyelmet, amelyek az idős szerző nem lankadó költői 
erejéről tanúskodnak. Kazinczy valóban nem érezte magában a költői teremtésnek 
azt a hevületét, amely „eredeti” művek készítésére késztette volna, ezt folyamatosan 
hangoztatta, nyelvi találékonyságát fordításaiban, újraírásaiban kamatoztatta. Az elő-
szövegek nem megbénították nála az alkotást, hanem éppen ellenkezőleg, megindí-
tották a művé formálás folyamatát. Önéletrajzai bizonyítják, hogy a cselekményszer-
vezéshez szükséges volt a megannyi referencia, a feljegyzésekkel támogatott, persze, 
szelektív emlékezés, s ehhez „ideológiát” az általa forgatott poétikákban, esztétikák-
ban kapott. Az a tény, hogy másnál már föllelhette azt, amit poétikáihoz ragaszkod-
va önmagától nem tudott, inkább nem akart megcsinálni, felszabadította (nyelvi) 
képzeletét, s a maga költői egyéniségét nem csupán a didaxishoz hajló műnemekben 
(az episztolában, az epigrammában) formálta meg, hanem ezeknél jóval rejtettebben, 
olykor sikeresebben a fordításokban (kivált a Goethe-versek sikerültebb átültetései 
során érzékelhető ez).

A hárfából idézek egy emelkedettebb tónusú hasonlatot, amelyet aligha érezhe-
tünk teljesen idegennek az 1820-as esztendők magyar epikai nyelvétől:

Mint mikor a deres ősz elején egyszerre riad fel
A tél fergetege, recseg a tölgy, ágai törnek,
Hull a zúzos eső, a hó pilléji repülnek,
Éjjé vált a nap, s mindszert’ elhal az élet,
Úgy sietett megelőzve korát e gyászos időkben
Elgyengült vénségre hanyatlani az emberi nemzet.

Hogy a Zalán futása, a Cserhalom vagy éppen a Széplak után mennyire „korszerű” a mű 
és nyelve, más kérdés, Toldy nem szól róla, számomra az sem bizonyos teljesen, hogy 
végigolvasta-e. Mindenesetre Kazinczy védekező pozícióba került, magatartásának 

hitelessége némileg megkérdőjeleződött. S kétségessé vált, Kazinczy Toldyra bízza-e 
versei kiadását. Személyes találkozásukkor Toldy nem árulta el, hogy ő lenne ama G., 
Kazinczy leveleiből kitetszik, többé-kevésbé tisztában volt a helyzettel,35 noha – s ez 
reagálásaiból kiderül – nem mérte föl pontosan az erőviszonyokat, nagyjában – egé-
szében elkövette azt a „hibát”, amit Dessewff y is elkövetett, nem számított arra, hogy 
miféle vihart okoz Pannonhalmi útja,36 a tanúként hívott Rumy aztán végképpen 
nem számított tekintélynek (noha a Bowringhoz küldött magyar irodalmi anyag 
gyűjtésében végzett tevékenységét korábban elismerték).37 Kissé mellékesen: a triász 
pontosan tudta, hogy Rumy úgy szolgálja a magyar nemzeti mozgalmat, hogy szláv 
rokonszenvét sem titkolja, s a magyarországi németség reprezentációja már csak 
azért is életbe vágó számára, mivel magyar nyelvi tudása jócskán elmarad német 
(latin, görög) nyelvi készültsége mögött. Maga, Kazinczy tekintélyelvi érvei sem ér-
hettek célba, Kazinczy besodródott Toldy utcájába, nem értette, nem is akarta az új 
idők (?) irodalmi – polemikus szokásrendjét. Az meg különösképpen kínos feltű-
nést keltett, hogy Vörösmartyt is bevonta a polémiába, noha Vörösmarty tartózko-
dott a nyilvános véleménymondástól, a pályalombokban sem lelhetünk Kazinczyt 
pellengérre állító epigrammára, még az inkriminált fordítást sem érinti, csak a né-
met–magyar írón élcelődik, valamint Rumy poliglott voltán.38 Ezzel párhuzamosan 
jelent meg Kölcsey bírálata Kazinczy Pindarosz-átültetéseiről, ennek hangneme, 
„tartalma”, érvelése mintegy G. írásának (de Bajza megnyilatkozásainak is) kont-
rasztja. Míg Kazinczy és a triász viszonya látványosan megromlott, Kölcseyvel 
megbékélt, 1831-ben Wesselényi Miklósnak küldött levelében írja, hogy Kölcsey 
Szatmár megyében legyen követ.39

A Pyrker-pörnek akad egy kihasználatlan, fi gyelmen kívül hagyott mozzanata. 
Az előszó egy fontos helyén, miután Kazinczy példákat hozott egyes verssorok for-
dításának nehézségeire, a régi magyar irodalom és nyelv akkoriban nemigen idézett 
alakjaihoz fordul, az ő (nyelvi) segítségüket kéri: „Elő sírotokból, Illyés András és 
Halabori Bertalan, vádlott, kárhoztatott, nem ismert hősei Nyelvünknek! elő, s adjá-
tok a mit Káldi és Rájnis nem adtak, s mi elrémítettek nem merünk, míg egy bol-
dogabb idő bátorrá teszen ismét, mernünk a mit merni kell!” Nem bizonyos, hogy 
a „hazafi ság” hiányáért el kellett marasztalni Kazinczyt (persze, Pyrkert sem, ez 
utóbbira az 1840-es esztendőben jöttek rá), s az sem bizonyos, hogy Schedel-Toldy 
lett volna a legalkalmasabb ítélőbíró, aki esztétikai kérdéseket a nemzeti mozgalom 
szolgálatának kérdéseivel kapcsolt össze (ilyet természetesen más nemzeti mozgal-
mak történetéből is tudnánk idézni), jóval inkább a Kölcsey emlegette „uralkodás” 
akarása irányította tollát. Kazinczy csak egy bizonyos határig volt lojális a triászhoz, 

35 Kazinczy ebben az értelemben felel Bajzáéknak. KazLev XXI., 492–493.
36 Kazinczy Ferencz útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra, Landerer, Pest, 1831. Egy 1831. május 

17-i levelében vallja be Kazinczy: „Én mint az Érsekhez, mint Dessewfyhez le vagyok csatolva, s nekem 
illék szólanom.” KazLev XXI., 558.

37 Vörösmarty levele Rumy Károly Györgyhöz 1828. június 20-án. Vörösmarty levelezése, I., 214.
38 Vörösmarty, Kisebb költemények, 161.
39 KazLev XXI., 484.
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azon túl semmiképpen nem, noha felmérhette, vannak-e hatékony eszközei a vissza-
torlásra. Lényegében egy magatartást védett Kazinczy (belefoglalva ama tekintélyel-
vet, amit Bajza már korábban szétzúzott), elutasítván a szövetkezésnek azt a változa-
tát, amely nagyon kevéssé mutatkozott hasonlatosnak az ő egykori pesti triászáéhoz. 
A változó irodalmi életet és nyilvánosságot pesti látogatásain maga élte meg, viszont 
betegségei, felesége betegsége, anyagi helyzetének kilátástalansága, perei nemigen 
engedték, hogy oly mértékben munkálkodjék „karrierépítés”-en, mint ahogy az egy 
darabig, viszonylag rövid távon Döbrenteinek sikerült, viszonylag hosszú távon meg 
a triásznak. 1831-es halála azonban sok mindent tört félbe. Előtte először kísérlete-
zett vígjátékkal, igaz, egy nagyon gyenge előszöveg átírásával, megindult Lessing-for-
dításainak kiadása, igaz, nem egészen úgy, ahogy elképzelte, az Emilia Galotti egy 
kötetbe került a Bajza tolmácsolta Schröder-színdarabbal, A gyűrűvel.40 Emlékezte-
tőül, a jeles német színész, drámaíró Schröder alapján adta közre 1790-ben a Ham-
letet, amelyet aztán a Schlegel-fordítás olvasásakor Kazinczy újra akart dolgozni. 
Kazinczy meghaladta a színi hatásra törekvő, Magyarországon is népszerű szerzőt, 
Bajza pedig a néző kedvelte színház eszméjét tartotta szem előtt. Bajza fordításának 
irodalmi értékét mindenképpen emelte, hogy Lessinggel és Kazinczyval egy kötet-
ben jelent meg. A Kazinczy-kisajátításnak egyik első állomása ez a kötet.

S ez a kisajátítás feltartóztathatatlanul folytatódik, megindul a Bajza és Toldy 
által sajtó alá rendezett Kazinczy-kötetek kiadása, 1833-ban jelennek meg Dayka 
versei, „öszveszedte Kazinczy Ferencz”, e második, bővített kiadást kiadta Toldy 
Ferencz, a kiadó megtartván a maga helyét, mintegy közbenjáróul hirdeti önmagát, 
a Kazinczy előkészítette kötetet, Dayka kanonizálását az immár halott Kazinczy 
helyett magára vállalja. Bajza József Ottilia című érzelmes kisregénye futólag iro-
dalmi seregszemlével szolgál, a Dugonicsot és Gvadányit dicsérő fi gurával szemben 
Kazinczyról ekképpen beszélteti rokonszenves hősét: „Derék férfi ú! sóhajték magam-
ban, mely sokszor akad meg a te nevedben az előítélet s a türelmetlenség, s mi keve-
sen vannak még mindig, kik becsedet értenék, kik tudnák, mi valál a te kezdeted óta 
a nemzetnek, s mi vagy még mindig.”41 Sor kerül a Zalán futása dicséretére, Otti liá-
nak Dayka és Kölcsey a kedvenc szerzői, olvasta Himfyt is, utóbb egy Dayka-verset 
énekelnek, a levélíró Szalay Benjámin (Kisfaludy Károly) emlegettetik tisztelettel. 
Nem kívánok egyenlőségjelet tenni a nyilvánosság előtt hidegfejű ítészként megjelenő 
Bajza és az érzékeny történet szereplőinek megnyilatkozásai közé, az azonban nagy 
valószínűséggel állítható, hogy az elbeszélésben elhangzó értékítéletek nincsenek 
ellentétben Bajza véleményével, Kazinczyról másképpen nyilatkozott halála után, 
mint annakelőtte, kiváltképpen azért, mivel művei kiadására vállalkozott, ezáltal 
jogot formált (Toldyval együtt) arra, hogy kijelölje Kazinczy helyét az irodalmi tör-
ténések sorában, mintegy a Kazinczy-életmű örököseként jelenítse meg a triászt, 
ennek következtében a „kör” irodalmi-intézményes pozícióit erősítse. Kazinczy halála 
nem kis mértékben változtatta meg a magyar irodalom viszonyait, a triásznak lehető-
40 Külföldi játékszín. Több tudósokkal együtt kiadja Bajza, Beimel József, Pest, 1830.
41 Bajza József, Ottilia = U. Összegyűjtött munkái, II., s. a. r. Badics Ferenc, Franklin-társulat, Buda-

pest, 18993, 194–195., 198–199., 202–203.

sége nyílt arra, hogy Kazinczy helyére, örökébe lépjen, s ezt a kötetkiadásokkal félre-
érthetetlenné tette. A szereposztás e téren is megvalósult, Vörösmarty feltehetőleg 
nehezen tette túl magát sérelmein. Döbbenetesen zárul le Kazinczy alkotói pályája, 
1831. augusztus 19-i keltezéssel küldi el a Tudományos Gyűjteménynek Kézy Mózes 
rövid nekrológját, három nap múlva már az ő halálhíre csatolódik a nekrológhoz. 
„[V]iszontagságokkal s érdemei sokaságával nevezetes pályáját” zárta le gyorsan a vá-
ratlanul érkező halál.42 Kérdés, hogy ki fűzte a Kazinczy-íráshoz a kurta híradást? 
Vörösmarty, a szerkesztő? Aki egyre inkább nyűgnek érezte a napi munkálkodást 
igénylő tevékenykedést, és nem egyszer kérte a napi feladatok ellátásához Fenyéry 
(Stettner-Zádor György) segítségét? A szerkesztőség (?), esetleg Vörösmarty (?) ele-
gendőnek gondolt ennyi megemlékezést Kazinczyról, sem a következő számokban, 
sem a következő évfolyamban nincs nyoma annak, hogy Kazinczyról megemlékez-
zenek. S az a Vörösmarty, aki költőtársai halálát legalább egy epigrammában meg-
gyászolta (Kisfaludy Károlyt, Kölcsey Ferencet) hallgat Kazinczyról, sehol egy szó 
róla, kivételképpen említendő az akadémiai nagyjutalomra fölterjesztés, amely az ő 
feladata lett, míg a sajtó alá rendezés, anyaggyűjtés munkájába nem folyt bele. Nem 
lévén dokumentáció, nem dönthető el kétséget kizáróan, ki ennek a hírnek megfo-
galmazója. Bennem kétségként merül föl: talán Vörösmarty helyett, az ő nevében 
Fenyéry, aki szoros levelezőkapcsolatot ápolt Kazinczyval. Sem bizonyítani, sem cá-
folni egyelőre nem tudom. Annyit állíthatok csak, hogy a Kazinczy-örökség kisajá-
tításában Vörösmarty nem vett részt, s bizonyára nem volt ellenére, hogy Kisfaludy 
Károlyról neveztessék el a Társaság, amelynek irányítása a triász számára az irodal-
mi élet ellenőrzését biztosította. Kitérőképpen: Petőfi  mellőzte a Társaságot, s eny-
hén szólva nem volt elragadtatva Kisfaludy Károly életművétől,43 Kazinczy pályája 
emlékezetét viszont ápolta. Arany János pedig egy levelében írja az alábbiakat: „Ha 
igazságosak akarunk lenni, nem is Kisfaludytól datáljuk mi irodalmi újjászületésün-
ket. Ő – bár derék – csak tanítvány. Kazinczy a mester. Kazinczy vitte a zászlót, a töb-
bi követte. Ha tehát két társaság nem állhat egymás mellett, inkább Kazinczy, mint 
Kisfaludy, kinek jelességeit ugyan elismerjük.”44

Az irodalomtörténet-írás paradoxona, hogy a Vörösmarty életrajzát, műveit közre-
adó Gyulai Pál egy kései (ám jelentős, mert centenáriumi) írásában45 jóval közelebb 
látja egymáshoz Kazinczyt és Vörösmartyt, mint azt a párducos Árpád éneklőitől 
magát következetesen elhatároló Kazinczy és akár Vörösmarty látta, Kazinczy életé-
ben és annak utána. Igaz, Gyulai Kazinczy „előd”-szerepét emelte ki, ezzel némileg 
csökkentette e pálya jelentőségét, Vörösmartyt viszont kiteljesítőnek, szintetizálónak 
vélte, az Arany János életművét megelőző korszak tetőpontjának. „Kazinczy fejlődésbe 
indította a nemzetiségi eszmét s nyelvújításával fölköltötte a reform vágyát. A politi-
42 Kihalt tudósok és Írók. Kazinczy Ferencz, Prof. Kézy Mózes, Tudományos Gyűjtemény 1831/VIII., 

120. Kazinczyról: Uo., 120–121.
43 Petfi Sándor összes művei, V., s. a. r. Nyilasy Vilma – Kiss József, Akadémiai, Budapest, 1956, 214.
44 Arany János levelezése (1857–1861), s. a. r. Korompay H. János, Universitas, Budapest, 2004, 116. 

(Arany János összes művei, 17.)
45 Gyulai Pál, Vörösmarty emlékezete (1900) = U., Bírálatok 1861–1903, Franklin-társulat, Budapest, 

1911, 392., 393., 394, 395.
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kai téren ugyanaz a harcz ismétlődött meg, mely az irodalomban még alig végződött 
be.” Ilyeténképpen az irodalomra is az előkészítés feladata hárult, a nemzetiségi esz-
me kibontakozása végeredményben a politikában zajlott le. Mindez azonban nem 
kisebbíti Vörösmarty jelentőségét: „Nem tagadhatjuk, hogy Kazinczy nélkül bajosan 
állhatott volna elő Vörösmarty, de még bizonyosabb, hogy Kazinczy iránya amily 
jótékonyan hatott egy ideig, épen olyan kártékonyan hatott volna később, ha Vörös-
marty a jól-rosszul művészivé (!) emelt költői nyelvet át nem változtatja egyszersmind 
magyarrá is, azaz nemzetileg művészivé.” (Innen aztán néhány lépés a nemzeti klasz-
szicizmus ideája, amely majd Horváth Jánosnál kapja szép megfogalmazását.)

„Kazinczy egész erejét nyelvünk kül- és belformájának átalakítására szentelte, 
elvvé, rendszerré emelve mindazt, a mi eddig e tekintetben homályos ösztönből vagy 
tartózkodó kísérletképp történt”. E teleologikus szemlélet bevezeti a fejlődéstörténet 
gondolatát, az egyszerűtől az összetettig, az általánostól a nemzeti egyediségig for-
málódik az irodalom s az irodalmi tudat. „Költői nyelvünk művészi lőn, de egy s más 
részben idegenné vált”. A 19. század végi ortológia kísért, a fordítások kilenc kötete 
erősen szándékolt szokatlanra törekvése jellemeztetik. „Kazinczy nem annyira a ma-
gyar nyelv természetéből igyekezett kifejteni költői nyelvünket, mint inkább idegen 
nyelvek költői szépségeit ültette át a magyarba.” Ezek után rátérhet az irodalomtör-
ténész Vörösmarty méltatására, Kazinczyval megalapozódik a magyar költői nyelv, 
amely nem elég magyaros, Vörösmartyra vár idegen és hazai „szép” összefogása, ezál-
tal a magyar költői nyelv megteremtése. Ebben a Kazinczy–Vörösmarty „relációban” 
sem Csokonainak, sem Berzsenyinek nem jut hely, zavarná az egyenes vonalú előre-
haladás elvét, s még Vörösmarty valóban roppant jelentősége is némi kárt szenved-
ne. Vörösmarty „Kazinczytól eltanulta a merészséget, de nem rendszerét”. Utóbb: 
„Kiegészítette, megjavította, sőt a nemzeti szellem melegén újjászülte Kazinczy tö-
rekvéseit. Összeolvasztotta a régi és új nyelvet, kibékítette a művészit és a magyarost. 
Eldöntötte a költészetben a nyelvújítási harczot s megadja a jövő irányát.” Ilyen mó-
don Vörösmarty olyképpen szintetizál, hogy ő is előkészít, lezár egy korszakot, egy 
vitát, összegez kétféle irányt, hogy megvesse egy újabb jövő alapját.

Azt azonban sem Bajza és Toldy kanonizálási akciói, sem Toldy irodalomtörté-
neti tevékenykedése, az ő nyomában Gyulai hasonló munkája nem tudták meg-
akadályozni, hogy a Kazinczy-életművet erősen mérsékelt lelkesedéssel szemlélők 
ne hangoztassák régi érveiket. A Pályám emlékezete meg a Fogságom naplója semmi-
féle esetleges kétséget nem oszlatott el, ellenben hihetővé és védhetővé tette, hogy 
Kazinczy prózaírása kiemelkedő jelentőségű, majd levelezésével nem csupán a kor-
történeti elemzésnek kínált föl jól hasznosítható adalékokat, hanem a levélműfajt 
asszimilálta, iktatta be a jelentékeny irodalmi műfajok közé. Mindez nem teljesen 
fedi (így is mondhatnám: viszonylag kevéssé fedi) Kazinczy elképzelését irodalmi/
irodalomtörténeti helyéről, önkanonizációjának nem feltétlenül a részlegesen kiad-
ható (ön)életrajzok voltak igazolói. Hogy megtervezett verseskötetének milyen fo-
gadtatása lesz, ebben nem lehetett egészen biztos Vörösmarty olvasása közben. 
Fordításaitól többet remélt, mint amennyi eleve várható volt. Nyelv- és stílusújításá-
nak maradandóságában hitt, s ebben nem kellett csalódnia, a sok ellenkezés, majd az 

ortológus utókor, illetőleg a Gyulai Páléhoz hasonló fejtegetések sem vonták kétség-
be úttörésének, kezdeményezésének fontosságát. A 20. században munkásságának 
feszülő indulatok egy alternatív irodalom- és „szellem”-történet felvázolásának igé-
nyével kapcsolódnak össze. Annyi bizonyos, hogy a „nemzeti irodalom” fogalma, 
„kiterjedése”, tartalma Kazinczy tübingiai pályairatától kezdve igen sokat változott, 
persze, nemcsak a magyar, hanem a magyarral részben együtt haladó, részben attól 
elkülönülő szláv irodalmakban is. S az is bizonyosnak tetszik, hogy a Kazinczyt kö-
vető újabb nemzedékek nem ott látták Kazinczy jelentőségét, ahol maga Kazinczy, 
de részint a kortársak, részint az utókor szemléletétől eltérően nem egészen azt ve-
tették Kazinczy szemére, aminek ellenében Kazinczy váltakozó sikerrel védeke-
zett. Kisfaludy Sándor a régebbi és az újabb Kazinczyt állította egymással szembe. 
A végső számadásnak szánt Regeköltőnek hattyúdalában előbb Kazinczynak is helyet 
biztosít a magyar nyelv újabb kori nagy alakjai között, rímhívó szituációban írva le 
Kazinczy nevét (Báróczy, Orczy rímel rá, távolabbról Barcsay és a versszak csatta-
nójaként Révay), utóbb név nélkül ismétli korábbról ismert ellenérveit:

Egy nem tetszett Íróinkban,
Az hogy művök többnyire
Csak fordítás, és csak kevés
Kapott eredetire.
Holott a fajt, melly keleti,
Csak az érdekelheti,
A Mi kelet-eredetű,
S a mi kelet-nemzetű.46

Még valami bizonyos: Kazinczy életművének értelmezése még ma is képes indula-
tokat gerjeszteni, s Kazinczyról szólvást, időnként a 19. századi eszmék köszönnek 
vissza (pro és kontra). A kritikai kiadás nyomában feltehetőleg nem fognak teljesen 
megszűnni az olykor félrevivő viták, viszont még több szöveg megjelenésére számít-
hatunk, pontos tárgyi jegyzetekkel, amelyek több információt közölnek az elsődleges 
kontextusról. Kazinczy szuggesztív előadásban körvonalazta a maga jövőelképzelé-
sét, amely Bajza és Toldy nyomán egy másik nemzedék jelenelképzelése lett.47 Petőfi  és 
Arany nem kanyarodott vissza Kazinczyhoz, hanem egy újabb nemzedék irodalom-
képzetével vitatta a kortársak és elődök nyelv- és személyiségszemléletét.

46 Kisfaludy Sándor, Regeköltőnek hattyúdala = U. Minden munkái, VI., kiad. Angyal Dávid, Frank-
lin-társulat, Budapest, 1892, 301., 303.

47 Bajza (és Schedel) akadémiai jelentései a Kazinczy-hagyatékból emelik ki a kiadandó műveket. Bajza 
Schedellel együtt előbb általában méltatja Kazinczy verses és még inkább prózai műveit így jellemezvén: 
ízlés és csín, „művészi könnyűség” és „classicai szín”, „még alig van egy-két magyar író, kinek prózája 
a tökélynek azon pontjára hágott volna, mellyre Kazinczyé.” Viszota Gyula, Bajza József akadémiai 
munkássága II., ItK 1912/3., 233. Utóbb Bajza a Magyar régiségek és ritkaságok második kötetét ajánlja 
kiadásra, kihagyásra ítélvén néhány darabot (Uo., 240–241.), majd a Minna von Barnhelm és A botcsinál-
ta doktor fordításokról nyilatkozik elismerően, az idegenszerűségek javítását követőleg publikálást ér-
demelnek (Uo., 241.). Bajza és Schedel így integrálják a már halott Kazinczyt a maguk kánonja szerint 
újragondolt irodalomtörténések közé. Bajzának és Toldynak a halott Kazinczy volna a „jó” Kazinczy?


