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sint bármely kor viszonyai, bőséges motivációt adtak.29 A regényelmélet és a dráma-
könyv egyaránt reprezentatív dokumentumai a korabeli világhoz való viszonyulás 
egy módjának, de reprezentatív dokumentumai az irodalomértés bizonyos szocio-
lógiai módszereinek. Hogy ezek a módszerek vezethetnek olyan értelmezéshez, amely 
a polgári társadalom és művészete közötti viszonyt Lukácsnál fényesebben látja, az 
egészen világos például Molnár Antal zenetörténetéből.30 Persze Molnárnál nem 
látszik sem a hajlandóság, sem a motiváció az elmélet gyakorlatba fordítására. Azt 
gyanítom, hogy sokkal inkább ennek hiánya, s nem az elméleti megfontolások állnak 
a polgári társadalom és művészete fölött mondott eltérő ítéletek hátterében.

29 Nagyon találónak érzem a fi atal Lukácsra Freud általános diagnózisát: „Mindig arra hajlunk, hogy 
a nyomort objektíven fogjuk fel, azaz saját magunkat, minden igényünkkel és érzékenységünkkel át-
ültetjük azokba a más feltételekbe, hogy ezután vizsgáljuk meg, milyen alapot találunk bennük az 
öröm vagy kín érzéséhez. Ez a fajta szemlélet, mely tárgyilagosnak tűnik, mert eltekint a szubjektív 
érzések váltakozásától, voltaképpen természetesen a legszubjektívebb, ami csak lehet azáltal, hogy 
minden más ismeretlen lelkiállapot helyébe a sajátjáét illeszti.” Sigmund Freud, Rossz közérzet a kul-
túrában, ford. Linczényi Adorján = U., Esszék, Gondolat, Budapest, 1982, 353.

30 Lásd Molnár Antal, Az európai zene története 1750-ig, Franklin Társulat, Budapest, 1920.; U., 
A zenetörténet szociológiája, Franklin Társulat, Budapest, 1923. Róla lásd Demeter, Ami A szocio-
logizáló hagyományból kimaradt, 97–98.
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Horatius arcai, szerk. Hajdu Péter

Köztudomású, hogy Horatius a századok folyamán milyen mélyen beágyazódott 
a magyar irodalmi műveltségbe.1 Egész életművét feldolgozó tudományos monográ-
fi a Horatiusról mindeddig mégsem született.2 Ez a könyv sem az a hagyományos 
értelemben. Nem állítja a művek elemzését életrajzi keretbe (az életrajzról tájékoz-
tatnak a lexikonok), nem tárgyalja külön-külön az egyes könyveket (bár érdekes és 
máshol már nem egyszer tárgyalt kérdés az egyes könyvek megkomponáltsága), 
mégis képet ad Horatius életének fontos mozzanatairól (nem is akármilyet, amint 
arról mindjárt szó lesz), és kevés olyan műfajú költemény van, amelyet ne elemezné-
nek a kötet tanulmányai. Formájában tehát nem hagyományos monográfi a, lényegé-
ben azonban mégis az: tanulmánygyűjtemény formájú monográfi a. Horatius arcainak 
bemutatása.

Hogy melyik az „igazi”? Lehet azt tudni? A költő különféleképpen fogalmazza meg, 
ábrázolja önmagát, a „helyzethez”, a műfajhoz illően. Az Ódák II. könyvének utolsó 
ódájában is arról beszél, hogy halhatatlan lesz, a Levelek I. könyvének utolsó darabjá-
ban is – de micsoda különbség! Az óda szerint a magasba szárnyal, és a Fekete-tenger 
keleti partjától Hispániáig fogják őt ismerni – a levél szerint Hispániában vagy Afri-
kában molyok emésztik vagy iskolában tanulják tanulók (ami a halhatatlanságnak 
nem a legirigylésreméltóbb formája). Melyik az „igazi” arc? A IV. könyv 9. ódájában 
arról beszél, hogy arról tudunk a régmúltból, aminek hírét a költészet fenntartotta, 
s a mitológiai példák között említi Helenét, aki nem az egyetlen nő volt, aki engedett 
a csábítónak, amiből a trójai háború lett. Az utóbbi gondolatot a Szatírák I. könyve 
3. darabjának 107. sora egész másképp fejezi ki (a kétnyelvű Horatiusban olvasható 
fordítás nagyon fi nomít). Melyik az „igazi” Horatius? Volt – egyébként igen tiszte-
letreméltó – fordítója Horatius összes költeményeinek, aki bizonyos költeményeket 
kihagyott, hogy a magyar Horatius „virginibus puerisque” is eleget tehessen feladatá-
1 Horatius magyarországi utóéletéről lásd Trencsényi-Waldapfel Imre utószavát az általa szerkesztett 

Horatius Noster/Magyar Horatius című kötetben (1935; 19402; 19433); Borzsák István, A magyar 
Horatius = Falus Róbert, Horatius, Bibliotheca, Budapest, 1958, 283–318.

2 Népszerű összefoglaló munka persze több is van: Szász Károly, Horatius. Élet és jellemrajz, Franklin-
Társulat, Budapest, 1891.; Popini Albert, Horatius, Kilián, Kecskemét, 1895.; újabban, a kor követel-
ményeinek megfelelőbben: Falus, I. m.
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nak. De ha a költőnek olyan „arca” is volt, mely nem „szüzek és fi úk” felé tekintett? 
És akkor még nem beszéltünk a politikus vagy politikától visszahúzódó, vagy a rab-
szolgája szájával a maga negatív képét („arcát”) megrajzoló költőről.

És persze minden kornak is megvan a maga Horatius-képe. Erről beszél mindjárt 
az első tanulmány e kötetben (Tamás Ábeltől), mely négy Horatius-olvasót, illetve 
-olvasatot tesz egymás után: Berzsenyit, Gyulait (Horatius olvasásakor), Jókait (Az 
új földesúr) és Kerényi Károlyt. Elemzései kitűnőek, és különösen örvendetes, hogy 
a tanulmány a szükséges igazításokkal angolul is megjelent, de azt hiszem, a Gyulai- 
és Jókai-féle megközelítést az ötvenes években jobban magunkénak éreztük, mint 
Tamás ma. Borzsák nem véletlenül idézte 1958-ban (!) Trencsényi-Waldapfel Imré-
nek egy korábbi tanulmányából a Garamvölgyi Ádám Horatius olvasásáról írt for-
dulatát, mint aki „az ötvenes évek rendőrállamából a független lelkek Sabinumába 
menekül”. Trencsényi-Waldapfel (1946-ban) nyilván Kerényinek a 16. epodust „belső 
emigrációra” való felhívásként értelmező tanulmánya hatása alatt írta, amit írt, de 
a szavak tizenkét évvel később sajátos új hangsúlyt kaptak. Az értelmezéseknek is 
megvan a maguk története.

A tanulmányok ezután Horatius egyes költeményeit tárgyalják oly módon, hogy 
legalább valamennyire minden műfaj képviselve legyen. Hajdu Péter tanulmánya, 
A szatíra csele egy általában nem sokra értékelt szatírából (I. 7) indul ki, és először 
azt mutatja ki, hogy mennyire sokféleképpen tud csípni ez a méltatlanul lenézett 
szatíra, de azután más szatírákat (I. 6; I. 5) is bevonva nemcsak Horatiusszal kapcso-
latos kérdéseket tárgyal (például hogy Horatius csakugyan felszabadított rabszolga 
apától származik-e, amit újabban sokan megkérdőjeleznek; bár szerintem az, hogy 
nem valami előkelő sarjadék volt, aligha vitatható: Ódák III. 30, 12; Levelek I. 20, 
21–3), de fontosabb ennél, hogy a szatírának mint komolyság és tréfa, az „igaz” és 
„nem igaz” határán lévő műfajnak az elvi kérdéseiről is van szava: a befogadón múlik, 
hogy mit hogyan ért. E fejtegetéseknek azonban még egy további szempontból is jelen-
tősége van. Valamikor az esztétikai, irodalomelméleti fejtegetések az ókori irodal-
makra hivatkoztak vagy éppen azokból indultak ki. A 19. század második felétől, 
amikor a klasszika-fi lológia egyre inkább csak magával volt elfoglalva, ezek a hivatko-
zások egyre ritkábbak lettek, és a két terület elidegenedett egymástól. Most mintha 
ez a távolság szűnni kezdene, s ebbe az összefüggésbe illeszkedik Hajdu Péter tanul-
mánya, de többé-kevésbé a többi tanulmány is.

Horatius másik „fi atalkori” műfaja a maga által iambusoknak, hagyományosan 
epodusoknak nevezett költemények sora. Ezekkel foglalkozik Mayer Péter tanulmá-
nya Önirónia és invektíva Horatius iamboszi programjában címmel. Mayer az öniróniát 
mint az öninvektíva szelídített formáját tárgyalja, amely így alkalmas arra, hogy a költő 
a vele egy táborban levőket is megcsipkedje, s hogy ez egyúttal a szatírákhoz hason-
lóan lebegtesse a mi és mennyire igaz kérdését. Ebben az összefüggésben értelmezi 
(mint „öninvektívát”) a mindig problémát okozó 4. epodust is.

A könyv a legtöbbet az ódákkal foglalkozik. Indokoltan. Egyfelől, mert az iskolai 
oktatásban legalább fordításban még mindig ez jelenti Horatius „arcát”, másfelől, 
mert mint azt Kőrizs Imre helyesen fejtegette (igaz! ő miért maradt ki a szerzők közül?), 

Horatiust ma is egy kicsit Berzsenyin keresztül olvassuk, pedig hogy ez olykor 
mennyire félrevezető lehet, éppen e kötet tanulmányai bizonyítják.

A Th aliarchus-óda a legközismertebbek közé tartozik, és a szerző, Bolonyai 
Gábor bizonyos lehet benne, hogy ezt az ódát most már az iskolákban egy ideig csak 
úgy olvassák, ahogy ő tanítja (ami éppen nem baj). A 20. században sok furcsa kérdést 
vetettek fel az ódával kapcsolatban. Hogyan láthatta Horatius, hogy a Rómától ötven 
kilométer távolságban lévő hegyen a hó milyen mély? Hogyan lehet, hogy a költemény 
elején tél van, a második felében tavasz? Mintha Horatius időjárás-jelentést akart 
vo lna írni és nem költeményt! Bolonyai Gábor megfelel mindezen kérdésekre, de nem 
ezt tartom dolgozata igazi érdemének. A vers egy számunkra csak töredékben ismert 
alkaioszi költemény átköltése (legalábbis az eleje, mert az alkaiosziból csak azt ismer-
jük), s a vers különös ízét, melyet az ókori olvasó, aki az alkaioszi költemény egészét 
ismerhette, még inkább érezhetett, éppen ez a kettősség adja. Valami olyasmit, amit 
Berzsenyi horatiusi sorait olvasva mi érzünk: Boreas a Kemenesalján, Soracte és a Ság 
teteje. A magunkévá tett más. De nem akárhogyan magunkévá tett. A görögben Zeusz 
szerepel, Horatiusnál személytelenül: az istenek. Hogy ez az „apróság” mit jelent, 
ennek a megmutatása a dolgozat legnagyobb érdeme.

Az „utánzásnak” és az abból kibomló egészen újnak az egységét mutatja meg 
Kárpáti András a Lalage-költemény (I. 22) elemzésével. Horatius Catullus egy versét 
és az annak mintájául szolgáló Szapphó-költeményt „utánozza” egyszerre, egy telje-
sen más összefüggésbe, a római irodalmi viták, a római költő lehetőségei világába 
játssza át, szigorúan ragaszkodva a költemény szavaihoz. Egészen újszerű értelmezés, 
és talán még inkább az lesz az által, hogy Kárpáti egy Petri György-idézet bevoná-
sával nemcsak római irodalmi összefüggések lehetőségeit is felvillantja.

A Dellius-ódát (II. 3) Hajdu Péter elemzi, mintegy szemléltető példaként, hogy 
mennyi kérdés vethető fel, melyen a hagyományos értelmezés túl könnyen siklott 
át, vagy melyet túl könnyen intézett el (a költő és a megszólítottak viszonya; a költői 
tanácsok jellege), illetve amelyek tudása vagy nem tudása talán nem feltétlenül döntő 
a költemény értelmezése szempontjából (ki és milyen ember volt Dellius). Hajdu az-
után magának a versnek az értelmezésében is több lehetőséget latolgat, s így – szá-
momra legalábbis – nem derül ki egyértelműen a válsz a tanulmány címében felvetett 
kérdésre: „veszélyes-e a boldogság”. De lehet, hogy a kérdésnek ez a nyitva hagyása 
a válasz: a befogadó olvassa a költeményt, latolgassa a lehetőségeket és válaszoljon 
magának.

Az aurea mediocritas ódát (II. 10) Kozák Dániel elemzi sokrétűen: előbb a fi lozó-
fi a, az arisztotelészi etikában oly fontos közép felől, azután a kor felől. A megszólított 
Liciniusban a köztársasági elit egy képviselőjét, egy típust látva úgy értelmezi a köl-
teményt, mint óvatosságra intő vagy fenyegető fi gyelmeztetést: hogyan kell az elitnek 
az augustusi rendszerben viselkednie. (Én egy kicsit másképp hangsúlyoznék: általá-
ban a hatalom és az egyén, adott esetben a költő és a császár viszonya.)3

Imre Flóra elemzi a III. könyv 4. ódáját. Amikor költő beszél költőről, mindig 
oda kell fi gyelni, még akkor is, ha az ember nem minden részletben ért egyet, hiszen 
3 Ritoók Zsigmond, Horaz, Carm. II 10, Acta Antiqua (25) 1977, 411–416.
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„szakmabeli” beszél. Itt is. Idézem: „ez a vers […] egyfelől megteremt egy monu-
mentális […] épületet, másrészt szándékosan repedéseket, folytonossági hiányokat, 
feszültségeket helyez el az építőelemek között, aminek következtében a szöveg végére 
úgy érezzük, semmi sem az, aminek indult, az imperiális stílusú monumentum szét-
csúszik, összeomlik […] nem arról van szó, hogy a szöveg szerkesztetlenül marad, 
épp ellenkezőleg: nagyon is meg van szerkesztve az a töredezettség”. (136.) Imre 
ezekben a – persze csak töredékesen idézett – sorokban nemcsak a maga látását jel-
lemzi találóan, hanem bizonyos mértékben az utóbbi két-három évtized Horatius-
szemléletének egy fontos irányát is. Nem a lezárt klasszikus, hanem a töprengő, a má-
nak szóló.

Horatius visszafogott szerelmi költészetével foglalkozik Hajdu Péter tanulmánya. 
Ez örvendetes. Horatius szerelmi költészetének ritkán szentelnek önálló tanulmányt, 
s ez is bizonyítja, hogy e tanulmánykötet méltán lép fel a monográfi a igényével. Mint 
másik tanulmányát, Hajdu ezt is a „körülmények” tárgyalásával, az ókori szerelem 
és szerelmi költészet jellemzésével kezdi. (Itt talán honoris causa meg lehetett volna 
említeni Horváth István Károly dolgozatát.)4 A tanulmány középpontjában azonban 
a Radnótitól is fordított III. 9 áll, ez a szerelmes kívánást iróniába és öniróniába 
burkoló költemény – hiszen mindkét fél tudja, hogy ő is, a másik is csapodár… Kár, 
hogy Hajdu fi nom elemzésében nem említi a II. 8-at, a Barine-ódát, ahol szintén ez 
az irónia és önirónia jelenik meg: invektíva és öninvektíva nem iambusi, hanem 
„ódai” stílusban.

A IV. könyv első költeményét Ferenczi Attila boncolja. Kihez szól voltaképpen 
a költemény? Venushoz, hogy ne tegye szerelmessé a költőt, vagy Ligurinushoz, hogy 
viszonozza szerelmét? Paullus Maximust ajánlja, mint csinos, művelt fi atalembert, 
vagy mint a jövő emberét, avagy éppen magát, az öregedő költőt? Ferenczi kitűnően 
elemzi, hogyan rejlenek mindezek a lehetőségek a költeményben, de úgy, hogy a költő 
a kérdést végül is nyitva hagyja, és az olvasóra bízza a feleletet, hasonlóan a II. 3-hoz, 
csak itt talán még rafi náltabb szerkesztésben.

Az utolsó tanulmány szerzője, Tom Geue, nem magyar, a tanulmány Rung Ádám 
bravúros – mert az eredeti szellemességét, a magyar tudományos stílustól teljesen 
elütő jellegét kitűnően visszaadó – fordításában. Geue az Ars Poeticát, ezt a talányos, 
az idők folyamán oly sokféleképpen értelmezett „levelet” mint a Pisókhoz intézett 
fi gyelmeztetést értelmezi: jól vigyázzanak, hogyan írnak, mert könnyen megüthetik 
a bokájukat. Persze ezt is kétféleképpen lehet értelmezni (mint a Licinius-ódát?): 
féltőleg vagy fenyegetőleg. Geue mintha inkább az utóbbit sugallná. A válasz megint 
a befogadótól függ.

Horatius arcai. Nem a „klasszikus” egyetlen, szoborrá merevedett arca – a kötet 
szerzői azt akarják megmutatni: az emberi magatartásnak milyen nyelvi, költői kife-
jezésformái, „arcai” jelennek meg Horatius költeményeiben a mai befogadó fürkésző 
tekintete előtt. Köszönjük.

(reciti, Budapest, 2014.)
4 Horváth István Károly, Amor und Amicitia bei Catull, Acta Antiqua (9) 1961, 71–97.
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Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc és 
az ortológusok. Árnyak és alakok az 
1810-es évek nyelvújítási mozgalmában

A kulturálisemlékezet-kutatás egyik közhelye, hogy egy közösség múltjából az merül 
feledésbe, aminek a közösség jelenében nincs relevanciája, nincsenek meg a vonatko-
zási keretei: a múltjának része, de nem hagyománya. Kazinczy Ferenc munkássága 
kapcsán az irodalomtörténészi megszólalás jelenkori szélesebb kereteit plasztikusan 
fejezte ki néhány évvel ezelőtt egy emlékezetpolitikai aktus: 2009 a Magyar Nyelv 
Éveként lehetett Kazinczy Ferenc-év. Ez az egyetlen, Kazinczyról széles körben ható 
elbeszélés: bármily elmés elemzések születtek és születnek egyébként, „Kazinczy 
Ferenc (1759. okt. 27. – 1831. aug. 23.) személye, pályája és életútja a mai magyar át-
lagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással, anélkül hogy erről mélyebb ismeretei 
lennének.”1 Így fogalmaz az emlékév hivatalos honlapja, ami aztán az egyes rendez-
vények felvezetőjében rendre megjelent. Bár hiba volna csak erre egyszerűsíteni a 
kérdést – „ablakon keresztűl utcára nézés által emberi szívet vizsgálni nehéz” –, de 
meghatározó jelentőségű, hogy az Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél 
az egyetlen olyan Kazinczy-szöveg, amelyre kerettantervi szinten utalás történik: 
az ortológusok és neológusok vitájának története elsajátítandó ismeret, az ortológus 
és a neológus pedig maguk is kulcsfogalmak. Czifra Mariann vállalkozása ennek fé-
nyében nagyon is releváns, amikor a hatalmas Kazinczy-korpuszból mindössze 
egyetlen szövegnek, az Orthologus és Neologus... című tanulmánynak az „újraértelme-
zése és rekontextualizálása” az elsődleges célja, illetve ezen keresztül a 19. század 
első évtizedeire datált nyelvújítási mozgalomnak, Kazinczy ebben betöltött szerepé-
nek vizsgálata. (13–14.) Czifra munkájának jelentőségét növeli az a tény, hogy a mű-
velt nagyközönség – ha érdemes egyáltalán még ezt a fogalmat így használni2 – az 
MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Kutatócsoport hosszú évek következetes 
munkájának eredményeként elsősorban Kazinczy valóban impozáns méretű irodal-
mi, irodalomszervezői munkásságával szembesül: a kritikai kiadás eddig megjelent 
több ezer oldala ránézésre nem sokat tesz hozzá a nyelvújításról szóló közkeletű el-
beszélés(ek)hez.
1 A hivatalos honlap – mint az általában történik, és emlékezetpolitika ez is – már rég nem elérhető, 

jóllehet a domain él, és hasznos dolgokat lehet olvasni rajta az autós utazásokról, sőt az egyik aloldalon 
még Kazinczy is felbukkan (http://magyarnyelveve.hu). Az egykorú állapot ma már csak az Internet 
Archive Wayback Machine-szolgáltatásával érhető el (https://archive.org/web/), igaz, a tartalom egy már 
archivált minsztériumi honlapon megtalálható (http://www.nefmi.gov.hu/kultura/2009/magyar-nyelv-
eve-2009). Szabadszöveges kereséssel az átvétel is ellenőrizhető.

2 Alasdair MacIntyre, Az egyetem intézményének újragondolása és az előadás műfaja, ford. Beck András, 
Nappali Ház 1999/1., 42–58.


