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Bevezetés
„Képzelem melly örömekkel élél te ottan, [...] ha pedig Himfyt is ott találtad, vagy
meglátogathatád, úgy nem csak örvendek örömidnek, de irígylem is szerencsédet. Melly
kedves nekem csak azzal is dicsekedhetnem, hogy azt a‘ halhatatlan embert láthatám, mint
hasonló lelkü testvérét Károlyt, és ennek szorosbb barátit. Igy már elmondhatom, hogy
látván ezeket, Faludin, Ányóson és Berzsenyin kivül mind láttam a‘ kik pályánkon örök
fényben ragyognak.”1 – írja a hetven esztendős Kazinczy Ferenc régi barátjának, Guzmics
Izidornak Szavaiból a leltárt készítő idős ember rezignáltsága, ugyanakkor múltba vágyó
nosztalgia árad.
„Emlékezet ember” volt, jegyzi meg a széphalmi mestert említve egy írásában
Gyáni Gábor,2 s kinyilatkoztatásszerű szavai, ha kissé enigmatikusak is, aligha szorulnak
magyarázatra. Kazinczy, aki pályája során mindenek előtt kiterjedt levelezése révén
teremtett szerteágazó kapcsolatokat;3 kifejezetten és kitartóan kereste kora általa nagyra
tartott kiválóságainak személyes ismeretségét is. Csupán jónevű, befolyásos köznemesi
családjának szokásait, normáit – látni és láttatni – követte-e, vagy inkább literátori
mesterségének kiteljesítéséhez volt erre szüksége? Talán a rokonlelkeket kereste vagy
személyisége vágyott folytonos visszacsatolásra, pontosan nem tudható. Annyi azonban
bizonyos, hogy a számára tartalmasnak ítélt találkozásai, látogatásai, társaságban eltöltött
órái emlékezetének tárházából hamarosan leveleinek, naplójegyzeteinek, útirajzainak
kéziratos lapjaira kerültek, hogy megkezdjék a maguk vándorútját a mester különféle
műfajú írásai között.
Bepillantás a szentélybe. A disszertáció kultikus aurát megjelenítő főcíme többet is,
kevesebbet is sejtet, mint amit e dolgozat kínál. A disszertáció bepillant ugyan
dolgozószobákba: így Kazinczyéba, Pálóczi Horváth Ádáméba, Dayka Gáboréba, s eljut
ugyan Csokonaihoz, Gyöngyössi Jánoshoz, Molnár Borbála írónőhöz, Guzmics Izidorhoz,
valamint Pestre Kulcsár Istvánhoz, Fáy Andráshoz, ám pillantását nem mindenhol
hordozza körül, s csak ritkán nyugtatja tekintetét a belső terek tárgyi világán.
1

Kazinczy Guzmics Izidorhoz, 1829. júl. 28. KazLev, XXI, 84.
GYÁNI 2000, 83.
3
„[É]n az írásban mulatságomat lelem, és az az út, a’ mellyen sok jó és valóban tiszteletet érdemlő emberek’
szeretetét megnyertem és megnyerem.” (Kazinczy Kazinczy Józsefnéhez, 1803. aug. 27. KazLev, III. 87.)
2
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Pierre Nora Az emlékezet helyei4 című nagyszabású, hét kötetes történeti
munkájában helyet kapott Olivier Nora Látogatás a nagy írónál5 című tanulmánya is,
amelyben a szerző az irodalmi látogatások eredetét Franciaországban a felvilágosult
uralkodók látogatásának hagyományához kapcsolja: „Attól kezdve, hogy az írók a
felvilágosodás-kori Franciaország egyetlen, hiteles reprezentációjává válnak, a külföldi
fejedelmek hozzájuk utaznak, hogy a közvélekedés »pulzusát kitapintsák«. A külföldi
fejedelmek látogatása felér egy trónfosztással.”6 Az említett jelenség, s Olivier Nora
hozzákapcsolódó fejtegetései az írói presztízs (a világi hatalom részéről megerősített)
relevanciájára mutatnak rá, valamint a franciaországi írólátogatások történetének
kezdeteihez nyúlnak vissza.
Kazinczy magyarországi viszonyok közé illő (idehaza a literátori közösség
képviseletében megtámogatott) presztízs kiépítésén fáradozik. Elért literátori tekintélye az
1810-es évekre a kiválasztottak öntudatával rendelkező és fellépő irodalmi vezérként
definiálják személyét. Az általa meglátogatott írók-irodalmárok ily módon egy külső –
szakmai – reputáció révén írói státusukban legitimalizálódhatnak, vagy már mint legitim
írók, igazodási, viszonyítási pontot találhatnak. A XVIII. század végén és a XIX. század
első harmadában lezajlott magyarországi írólátogatások (akár négyszemközt akár társasági
együttlét alkalmával történnek) a rendi társadalom kereteit nem kívánják figyelmen kívül
hagyni, ugyanakkor erőteljes és sajátos közösségképző hatással rendelkeznek: erősítik az
írói identitást és presztízst, valamint befolyással vannak literátori közösségek
formálódására és az intézményes rendszerét (folyóirat- és könyvkiadás, irodalmi körök,
irodalmi társaságok, tudós társaság, akadémia) kereső majd kiépíteni kívánó magyar
irodalmi közéletre.
A dolgozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a Magyarországon alapvetően
Kazinczy Ferenc tevékenységével meginduló, az 1780-as évektől gyakorlattá váló
kulturális ceremóniaként, módszeres cselekvés-sorként is értelmezhető elkülönülő
eseménysorra, melyek írói látogatások összefoglaló elnevezéssel illethetőek. Kazinczy
4

„Az emlékezés helyeinek koncepciója szorosan kapcsolódik a történelem posztmodern felfogásához, amely
pluralizálja, sőt relativizálja a múltat. A történész a sokféle lehetséges, egymásra rakódó múltból keresi ki, és
egy bizonyos narratíva (sőt fikció) jegyében rekonstruálja a magáét. De tudnia kell, hogy amit rekonstruál, az
nem „a múlt" maga, hanem - legjobb esetben - a történészi és a kortársak által belátható horizont közelítése,
illetve a „létező hagyomány" kritikus elsajátítása.” – jegyzi meg a posztmodern történeti kutatások illetve Az
emlékezet helyei kapcsán Bihari Péter. (BIHARI 2005, 8.)
5
NORA O, 1986, 563–587.
6
„A partir du moment où les écrivains deviennent la seule représentation national crédible de la France des
Lumières, ce sont eux que les princes étrangers viennent consulter pour « prendre le pouls » de l’opinion.”
„La visite des souverains étrangers vaut pour un rite d’intronisation.” „Cette légitimation extérieure transmue
l’intuition en certitude.” (NORA O. 1986, 570.)
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személyének és szerepének súlyát7 figyelembe véve, az ő látogatásait helyezem az
elemzések középpontjába. Nem kerül sor azonban Kazinczy valamennyi irodalmi
látogatásának felsorakoztatására és bemutatására. Ennek oka nem csak az, hogy a
rendelkezésre álló források egyfelől túláradó bőségben kínálnak olyan anyagot,
amelyeknek mára elfelejtett irodalmi szereplői és a velük történtek (kontextus híján) szinte
értelmezhetetlenek, ezért nem tartanak érdeklődésre számot, hanem másfelől az is, hogy
sok szöveg csekélyke terjedelme vagy túlzott átstilizáltsága miatt nem szolgáltat elegendő,
értelmezhető vagy használható információt.
Alapvető forrásként a dolgozat Kazinczy Ferencnek a látogatásokról is beszámoló,
jelenleg 23 kötetben hozzáférhető levelezésére, illetve önéletrajzi feljegyzéseire, a
tárgyhoz kapcsolható, csaknem kivétel nélkül utazással kapcsolatos8 vagy biografikus9
műveire (Magyarországi Utak, Pályám emlékezete, Erdélyi levelek), valamint a kortársak
ezekre reflektáló szövegrészleteire támaszkodik. A kontextusok megvilágításához
megkerülhetetlenek

a

különböző

tudományágak

képviselőinek

(történészek,

művelődéstörténészek, antropológusok, művészettörténészek és irodalomtörténészek) sok
esetben egészen friss kutatási eredményei. Minthogy a látogatásokról szóló beszámoló
szövegek adják a vizsgálandó anyag gerincét, s leírásukból szerteágazó történeti és
kultúrtörténeti összefüggések válnak láthatóvá, ezért a disszertációban alkalmazott
7

„Kazinczy Ferenc [a magyar kultúra fejlesztése terén] az anyagi feltételek javításához a szellemiek
gyarapítását – egy irodalmat, kultúrát értő és fogyasztó réteg megteremtését – társította. [...] Kazinczy a
magánlevelekben teremtett egyre szélesebb irodalmi nyilvánosságot. [...] A széphalmi mester egy látszólag
periférikus témát állított a középpontba: az ízlés, a szépirodalmi stílus problémáját. [...]az életmódot, a
szokásvilágot vette célba [...].” (CSORBA–VELKEY, 185.) Kósa László megállapítása a felelősen gondolkodó
értelmiségiről alapvetően igaz a komplex művelődési programmal rendelkező Kazinczyra: „[A] XVIII.
század végén a magyar értelmiség már úgy tekintett Nyugat-Európára, részben a német, részben a francia
világra, majd a XIX. század elejétől az angolra is, mint egy társadalmi-gazdasági fejlődésben lemaradt régió
lakója, akinek hazája javára kötelessége a hátrányt legalább arányosan csökkenteni, végső soron majd
eltüntetni.” (KÓSA, 2003, 266.)
8
Kazinczy kora felvilágosult reprezentánsa abban is, ahogyan utazik, illetve utazni vágyik az „utazás
évszázadá”–ban. „Az utazás 18. századi, szinte »robbanásszerű« elterjedése azonban nemcsak a technikaigazdasági progresszióval és a társadalmi emancipációval függ össze, hanem azzal a felvilágosodás korabeli
törekvéssel is, ami az alteritás megtapasztalásának jegyében az érzékelési-észlelési és a műveltségi horizont
bővítését, valamint a saját világ újraértékelését szorgalmazta. Az utazás mint a tudás megszerzésének fő
eszköze a felvilágosodás egyik legfontosabb tényezőjévé vált.” (BERNÁD–SEIDLER, 2009, 54.)
9
Kazinczy az 1820-as évek második felében az Erdélyi levelek átdolgozásának utolsó szakaszában
megszerezte példaképének, Goethének Aus Meinem Leben (1813) című munkáját, nem titkolva, hogy
mintaként kívánja használni. E mű életrajzokra vonatkozó részében Kazinczy megtalálhatta az őt bizonyára
feltétlenül érdeklő alábbi sorokat: „ Az életírás dolga, hogy az életet úgy ábrázolja, ahogyan az önmagában s
önmagáért jelen van. A történetírótól nem vehetjük rossz néven, hogy eredményeket keres; hanem így elvész
az egyedi tett, az egyes ember. [...] A valóban életrajzi elemek, s ide tartoznak a hátramaradt levelek, a
naplók, az emlékiratok és más effélék, ismét felidézik az elmúlt életet, többé-kevésbé valóságosan, legalábbis
részletes kép formájában. [...] A történetírásban, még a legjobb munkákban is, mindig van valami
hullamerevség, kriptaszag. [...] Mivel azonban történelemnek lennie kell, s ez jól is van így, az életrajzíró [...]
megőrizheti és átadhatja a történetírásnak mindazt, ami ennek figyelmét szükségképp elkerüli, mindazt, ami
eleven.” (GOETHE 1981, 510.)
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megközelítési módok között hangsúlyosan szerepel a történeti kutatások módszere, amely
különösen az emlékezet-, és hagyománykutatás eredményeinek kiaknázása révén nyújt
lehetőséget következtetések levonására. Ugyanakkor látni kell, hogy a rendelkezésre álló
szöveges források összességükben alapvetően a szépirodalom területére utalhatóak, hiszen
még a poétikai ihletettségű Kazinczy-levelezés is inkább annak perem-területe, mintsem
pusztán történeti forrás. Az elemzések során ezért, egységben a többi szépirodalmi
textussal, a levelekhez is inkább megformált irodalmi szövegként érdemes közelíteni,
vizsgálva beszédmódjukat, nyelvi eszközkészletüket. A szövegek kibontásához és
értelmezéséhez gyakran alkalmaztam az úgynevezett szoros olvasási módszert. Bizonyos
állítások megfogalmazásához az irodalmi kánonkutatás valamint az irodalmi kultuszkutatás
eredményeinek támogatását is igénybe vettem.
Dolgozatomban olyan Kazinczy által megörökített látogatás-leírásokra esett a
választásom,

amelyeknek

feltárható

kontextusa

két

különálló,

önmagában

is

körvonalazható, karakteresen megmutatkozó jelenségcsoportra mutat. Úgy találtam, hogy
az egyik jelenség körülírható úgy, mint Kazinczy írói énképének, írói vezér mivoltának
markáns reprezentációs szándéka – illetve ezzel összefüggésben irodalmi kánon teremtő
törekvéseinek jól tetten érhető megnyilvánulása – , a másik jelenség pedig úgy, mint az író
negatív kánon képző, illetve az utókorra tekintő, emlékezethely-teremtő és emlékjel-állító
késztetéseinek a látogatások kapcsán megmutatkozó artikulálódása.
Az elsőként említett jelenség megnyilatkozási formáit nagyobbrészt a dolgozat első
részében járom körül, ahol a kronológiai rend betartása mellett három esettanulmányban;
Kazinczynak Pálóczi Horváth Ádámnál, valamint Dayka Gábornál tett látogatásait, illetve
Csokonai Vitéz Mihállyal való találkozásait ismertetem, figyelembe véve Kazinczy
önképének

formálódását,

literátori

vezérszerepének

kiépülését

és

kánonteremtő

szándékainak megjelenését és kiteljesedését.
A második jelenség feltárása során összetettebb feladatra vállalkozom. Ez esetben
az alkalmazott vizsgálati szempontok irányítják a látogatási események kiválasztását. Az
Erdélyi levelekben szereplő írók közül elsőként a társadalmi pozíciója, elismertsége és
irodalmi presztizse okán megemelt formátumú Kolozsváron élő Kenderesi Mihály költőt,
irodalmi mecénást választottam ki, ő és Kazinczy viszonya, találkozásuk kerül figyelmem
fókuszába, s személye kapcsán kérdezek rá az irodalmi látogatás mint emlékezethely/
emlékezet-tér problematikájára. Ugyanilyen elsődleges figyelmet szentelek a Kazinczy
részéről a negatív kánonba utasított Gyöngyössi János és Molnár Borbála személyének is,
illetve az író és a közöttük lezajlott találkozásoknak, és az azokkal összefüggésben
6

megszólaltatott

írásos

dokumentumoknak.Az

(ön-)emlékhely-teremtés

(emlékkő

felállíttatásának szándéka Dédácson), emlékjel-állítás (fa ültetés, fák monogrammal való
megjelölése),

valamint

a

vizuális

reprezentáció

(direkt

emlékjel-állítás

azaz

portréábrázolások készíttetése) gondolatkörét tettem rendezőelvvé a disszertáció második
részének záró fejezetében szereplő látogatások, találkozások bemutatásakor.
Az emlékhely, emlékmegőrzés tematika szálai messze vezethetnének. Már Horváth
János felfigyelt Kazinczynak a tárgyiasult vagy tárgyiassá tenni kívánt emlékek iránti
vonzalmára. Egy 1831-ben született tanulmányában megidéz egy ceremoniális jelenetet: az
író az idős Ráday Gedeon vendége Pécelen, ahol a gróf meginvitálja őt kertjébe: „lehívja
egy öreg, vastag kőrisfa alá, mely alatt a grófnak már nagyatyja, az I. Gedeon, s ennek
atyja, Pál is ült hajdanában; rátapasztják tenyerüket a fára, s úgy csókolják meg egymást,
emlékké szentelvén ily módon együttlétük pillanatát.”10. Hasonlóan pátosszal telt, kultikus
színezetű Kazinczy viselkedése, amikor – idézzük ismét, ezúttal Az Erdélyi levelek
eseményeit felemlítő Horváthot – : „A gyulafehérvári bibliothékában megmutatják neki
Pázmány téntatartóját s porzóját a tálcával; ujjával érinti a „szent ereklyét‖ és másutt:
„Hunyadi János sírkövére ráteszi óráját és jeggyűrűjét, »hogy ezáltal szenteltetést
vegyenek«”11 Merényi Annamária is foglalkozott az írónak a relikviák (például szerettei
haja, emléktárgyai) valamint a képi ábrázolások iránti különös érdeklődésével.12 Porkoláb
Tibor pedig egyszerűen ikonofíliának13 kereszteli el az írónak a maga és mások festetésére
irányuló folytonos késztetését és örökös metszetgyűjtését. Alighanem egyet kell értenünk
Margócsy Istvánnak azzal a zárójeles és további kifejtésre biztató megjegyzésével, amelyet
az 1859-es Kazinczy-ünneppel kapcsolatos dolgozatában tesz a széphalmi mesterről:
„[Kazinczy] már életében a modern irodalmi kultusznak egyik kulcsfigurája volt, mind
önmagát, mind példaképeit és ideáljait tekintve”.14 E kijelentés, illetve a tény, hogy
Margócsy kitétele lényegében rímel Gyáni Gábor (kétségkívül) inkább történeti
megközelítésű „Emlékezet ember” meghatározására, mutatja, hogy egy jelenség több
oldalról való megközelítése kecsegtethet leginkább azzal az eredménnyel, hogy közelebb
juthatunk a dolgok lényegéhez.
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HORVÁTH 2006, 822.
HORVÁTH 2006, 821.
12
MERÉNYI 2000, 57–72.
13
PORKOLÁB 2005, 87.
14
MARGÓCSY 2000, 112.
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E dolgozat, a maga vállalásával, egy jelenségnek: az irodalmi látogatásoknak,
találkozásoknak több szempontú vizsgálatát kínálja, remélve, hogy következtetéseivel
újabb kérdésfeltevéseket tesz majd lehetővé.
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I. KAZINCZY LÁTOGATÁSAI ÉS LITERÁTORI POZÍCIÓJA
I/1.
„Atyámfiai Apollóban” – Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámnál tett látogatása
E fejezetben Kazinczy Ferenc Horváth Ádámnál 1789-ben tett látogatásának előzményeit,
a

látogatást,

valamint

kettejük

barátsága

kezdetének

forrásokban

megjelenő

reprezentációját vizsgálom.15 Feltevésem, hogy a szövegek retorizáltsága helyenként a
mitológiai illetve vallási kultusz mintázatát mutatja, ezért a forrásokat (misszilis leveleket
és úti rajzokat) az „Atyámfiai Apollóban” titulus felől közelítem meg. Miután a
szövegekben való előfordulása igen gyakori, magam is élek a metaforikus nyelvhasználat
kontextus-adta lehetőségeivel. Tételezem továbbá, hogy Kazinczy látogatásainak leírásaira
rávetül iskola-felügyelői attitűdje, megidézve a canonica visitatio gyakorlatát.

1. Együtt Apollóban
„Hólnap még azokat látogatom-meg, kik Atyámfiai Apollóban” – írja Kazinczy 1789-ben
kassai úti levelének végén.16 Apolló a görög-római mitológiában a művészet és a költészet
istene, a múzsák karának vezetője, Orfeusz apja. A Testvéreim az Úrban keresztény
megszólítás mintájára megalkotott „Atyámfiai Apollóban” (vagy: Barátaim, Rokonaim,
Testvéreim, Társaim Apollóban) megnevezés tehát a költészet istenének nevében való
közösséget, szövetséget hangsúlyozza.17 Amikor Kazinczy Döme Károly kispapnál a

15

E fejezet rövidebb változatban, előadás formájában Egy írói látogatás és előzményei. Kazinczy és Pálóczi
Horváth Ádám barátságának kezdete címmel elhangzott a Kazinczy és kora című tudományos konferencián
Debrecenben, 2009 október 17-én. Tanulmány formájában megjelent a konferencia anyagából szerkesztett
kötetben „Atyámfiai Apollóban‖ (Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámnál tett látogatása) címmel. L. KOVÁCS
2010, 390–406.
16
KAZINCZY Ferenc, Utazások: Kassa [III.] 1789. jún. 21, Bika hava = ORPHEUS 2001, 135.
17
Apolló szerepével és általában a költészet és művészi beavatás szimbólumaival, szimbolikus helyeivel
kapcsolatban lásd a téma rövid történeti áttekintését: HÁSZ-FEHÉR 2000/a, 173–176. Szintén Hász-Fehér
Katalin hívja fel rá a figyelmet, hogy a magyar irodalomban a XVIII. század végén Ráday Gedeon, illetve
Rajnis József szóhasználatában jelennek meg a Parnasszus, illetve a Helikon motívumának európai jelentései.
A metaforák képvilága segítségével fogalmazódik meg, hogy a mesterségbeli tökéletesedés, felfelé haladás
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pozsonyi szemináriumban tett látogatása után ezt írja: – „Tiszteld Barátaidat, kik nekem is
Apollóban és a‘ Hazai szeretetben Barátim, szivesen szeretett Testvéreim” – akkor
Kazinczy továbbmegy, és az Apolló neve alatt egybegyűlt literátor-testvéreit felruházza a
hazaszeretet érzésével is.18 Aranka Györgyhöz 1791-ben már egy kéréssel fordul, amely
előrebocsátja, vajon mi is Apolló papjának és Apolló-híveinek kötelessége: „Tudósíts édes
Barátom, mitsoda foganatja van az Apollóban való hitnek Erdélyben, nevezetesen
Kolosvártt? Olvasnak é ott? ‘S mit leg inkább?”19 Az író kérdését egyben egy főpap
beszámoló-kérésének is értelmezhetjük, aki hitbéli papjától felvilágosítást kér a hívek – a
nyáj – kötelezettségeinek teljesítése felől.
Majd húsz évvel később, 1810-ben, a fiatal pesti írók vendégül látják Berzsenyi
Dánielt. Kazinczy nincs Pesten, ám az ifjú „paptársak” lépten-nyomon felemlegetik
főpapjuk kedvenc kifejezéseit, idézgetik szavait. Szemere Pál alábbi levelének soraiból
kiviláglik, azt is egyik papi kötelezettségüknek érzik, hogy „Kazinczyjuk” szellemében
vizitáljanak pap társaiknál: „Gyerünk, mondám neki [ti. Berzsenyinek], látogassuk meg
azokat, kik – mint Kazinczynk szóll – Rokonink Apollóban: keressük meg Horváthot,
Kultsárt, Fehért és Virágot.”20 Kazinczy vezérszerepének elismerésére utal, hogy
Berzsenyi Kazinczynak köszöni meg a pesti ifjak hozzá való kedvességét. Az egyházi
szóhasználatot fedezhetjük fel, ahogyan lefesti, hogy az ifjak mennyire lelkesednek
mesterükért: „Pesti barátidat hozzád méltóknak találtam. Köszönöm néked azon vidám
napokat, mellyeket az ő társaságokban éltem! Valóban nagy boldogság ollyanokkal lenni,
kik vélünk egyenlőn érzenek, értenek! – Szemerédhez leg inkább vonódom. Ezek a‘ nemes
indulatú ‘s nagy készűletű ifjak Téged imádnak, minden második szavok: Kazinczy,
Kazinczy. – Te mindent tehetsz velek, ‘s reménylem, hogy az ő heveket használatlan nem is
hagyod.”21 Berzsenyi egy esztendővel később Kazinczy más íróbarátai – „paptársai” –
kapcsán, maradva az egyházi szóhasználatnál, hasonló gondolatokat vetve papírra,
egyenesen Kazinczy főpásztori, irányító szerepére utal: „Melly igen ki tudtad Te a‘ jó
embereket keresni! [...]. Téged minden tisztel, imád [...] Tu es Pontifex tuorum. [A tieid
főpapja vagy.]”22

révén „a költészet tartománya adott szabályok megtanulásával és betartásával elfoglalhatóvá, meghódíthatóvá
válik”. HÁSZ-FEHÉR 2000/a, 178.
18
Kazinczy Döme Károlyhoz, 1789. dec. 12. KazLev, I, 516.
19
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1791. jan. 24. KazLev, II, 143.
20
Szemere Pál Kazinczyhoz, 1810. ápr. 27. KazLev, VII, 405.
21
Berzsenyi Dániel Kazinczyhoz, 1810. jún. 23. KazLev, VII, 536.
22
Berzsenyi Dániel Kazinczyhoz, 1811. jún. 5. KazLev, VIII, 564.

10

2. A „főpapi szerep” kialakulása
Kazinczy ifjúságától fogva, mint számba vehető életpályára tekintett az írói mesterségre.
Alig tizennyolc évesen a nagy írók ismeretségére, személyes látására vágyott, beavatói
gesztusaikra áhítozott.23 Bessenyei György volt az első, akit az ifjú Kazinczy szeretett
volna személyesen felkeresni, s a véletlenen múlt, hogy 1777-ben, Bécsben jártakor nem
találta otthon, így csupán néhány sort hagyhatott íróasztalán.24 Baróti Szabó Dávidot mint
számára „halhatatlant” az 1770-es évek végétől „lángolt látni”.

25

Báróczi Sándorral való

személyes találkozására pedig így emlékezik: „Visszavágytam Bécsbe, hogy őt láthassam,
hogy lelke átszállhasson rám fél mértékben. Ő vala örök olvasásom ezentúl, s már akkor
feltevém, hogy az ő koszorúja után fogok törekedni, minden erőmmel, ami lesz.”26
Kazinczy az 1780-as évek elején Gessner Idylljet fordítja. Munkájának kéziratát
véleményezésre megküldi mind Báróczi Sándornak (1784–1785), mind Ráday Gedeonnak
(1785),27 mind pedig Orczy Lőrincnek (1787).28 Báróczi Sándortól bíztató sorokat kap,
nem kisebb dicsérő szavakkal: „Mint heves irásodból látom, Isteni tüz melegitti ereidet.
Különös adománnya az Egeknek! Fordittsad magadnak, barátaidnak hazádnak hasznára
vett ajándékodat. Légy ébresztő példája az el zsibbadt Magyar ifiuságnak. Légy második
Prometheus; lelkesitsd meg az elevenség nélkül heverő testeket.”29 Báróczi mondatai
beavatás értékűek, egyszersmind szolgálattételre való elhívást/felhívást is jelentenek,
ugyanakkor vezéri szerepre is predesztinálnak. Kazinczy erre a biztatásra várhatott.
Ráday Gedeonnak, aki kérésére vállalta a Gessner-fordítás korrigálását, emellett
„valósággal szép”-nek tartotta munkáját, áradozva, „forró hálákat” adva az Istennek
köszöni meg a „repkény koszorút” – a beavatás megerősítését, amelyet egyedül tőle
óhajtott elnyerni. Önérzettel szögezi le: „erős bizalommal jelenek meg Hazám előtt, mert
Nagyságodnak javallásával birok; e pedig igaz érdem!”30 E szavak kétséget kizáróan a
beavatott, a szolgálatra jelentkező, az áldozatot bemutatni kész, a jövő terveit fontolgató
költő/pap szavai. A papi szerep kikristályosodásáról így fogalmaz Gergye László: „A költői
küldetésnek az a lényege, hogy kiválasztottsága révén tolmácsolja a halandók számára az
23

Az írói pályára készüléssel kapcsolatban vö. VÁCZY 1915, 241.
KAZINCZY, Az én életem = KAZINCZY 1987, 77.
25
KAZINCZY, Az én életem = KAZINCZY 1987, 85.
26
KAZINCZY, Pályám emlékezete = KAZINCZY 1979, I, 238.
27
Vö. KAZINCZY 2009/a, 774.
28
Kazinczy Orczy Lőrinchez, 1787. szept. 12. KazLev, XXII, 21.
29
Báróczy Sándor Kazinczyhoz, 1785. júl.15. KazLev, I, 76.
30
Kazinczy id. Ráday Gedeonhoz, 1786. jan. 12. KazLev, I, 89.
24
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égiek üzenetét, a papi hivatás analógiájára tegye lehetővé mindenki számára az égi és a
földi szféra gondolati átjárhatóságát. E cél elérése érdekében mutat be áldozatot az
isteneknek.”31 Alig öt esztendő múlva, néhány verssel, fordításokkal és folyóiratszerkesztői múlttal Kazinczy már úgy határozza meg magát, mint ”rendes Fel-kenttje a‘
Magyar Litteraturának”.32

3. A főpap és a pap – Kazinczy és Horváth megismerkedése
Kazinczy nem sokkal beavatása után már főpapi szerepben lépett fel. Képviselt és
közbenjárt. A Magyar Museum megalapítása előtti percekben „erős bizalommal” készült a
„rendes” felkent magyar literátor tökéletes szerepére. Ekkor, 1787-ben tűzte ki célul az
írótársak és az irodalomszerető közönség tanítását és pallérozását, ahogyan azt később
lejegyzi a Pályám emlékezetében: „Már rég olta láttam, hogy Literaturánknak eggy
criticus folyó-írásra van szüksége, melly Íróinkat rettegni tanítsa, hogy több gonddal
írjanak, ‘s Olvasóinkat több eszmélettel olvasni, ‘s nem vaktában hinni vagy nem hinni a‘
mit nekik ez vagy amaz Író mond. Rádayval szólottam volt a‘ dolog felől, ‘s ő a‘ Német
Allgemeine Deutsche Bibliothék‘ kezdő Köteteire emlékeztete, ‘s ígéré segedelmit.
Nem nézém annak magamat a‘ ki másokat vezethessen, de, mondám, fata viam
invenient, aderitque vocatus Apollo. 33 Kezdenünk kell, ‘s menni fog”.34 Vezető
szerepre gondolt, ám a megindított kassai Magyar Museum szerkesztését végül hárman
látták el: Ő, Batsányi János és Baróti Szabó Dávid.
A Horváth Ádámmal való kapcsolat felvételét Kazinczy kezdeményezte. Igaz,
megelőzte ezt Horváth lépése, miszerint néhány versét közlésre megküldte a Magyar
Museumnak, Baróti Szabó nevére. Kazinczy mint társszerkesztő nyilván olvasta a
munkákat, s az „áldozó papok” táborát növelendő, nem késett Apolló-hitbéli társa elébe
sietni. A Pályám emlékezetében, az 1788-as esztendő formálódó irodalmi közéletével
kapcsolatban, erről a táborépítő gesztusról jegyzi meg: „Íróink‘, ‘s Olvasóink‘ száma
mindinkább szaporodék, és ha az ügynek új munkás barátja tűne fel, kicsinységgel ugyan
talán, talán csak egy alkalmi verssel, de amelly lelket mutata ‘s reménységet hagyott, hogy
az író ott meg nem áll, melly öröm vala mindenfelé! mint repűle az új név eggy szájról más
31

GERGYE 1998, 11.
Kazinczy ifj. Szilágyi Sámuelhez, 1791. jan. 4. KazLev, II, 135.
33
„Majd lel a sors kiutat, ha pedig hívod, jön Apolló.” (Vergilius, Aeneis, III, 395. Lakatos István fordítása.)
34
KAZINCZY, Pályám emlékezete [I.] = KAZINCZY 2009, 506.
32
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szájra! Az új társ felkeresé a‘ régibbeket ‘s a régibbek kiterjesztett karral jövének az új
elébe.”35
Kazinczy Horváthnak írt, említett levele nem maradt fenn, rendelkezésünkre áll
azonban annak 1788 őszén hozzá írt, verssel megtoldott válasza, amely egyszerre
önreprezentáció és jól felmért, alárendelt pozíciójának deklarálása. Bemutatkozó levelében
ő is a múzsák papjai közé számítja magát, ha az áldozásokra fordított idő szűkös volta
miatt némileg szabadkozni is kényszerül: „Gazdaságbeli sok foglalatosságaim kevés időt
engednek, szívem szerette Músámnak áldoznom.”36 Az áldozás metaforát tovább viszi: a
gondolat a levélszöveg egy mondataként indul, majd verses sorokba torkollik, amelyben
pásztoridilli környezetben magát olyan áldozóként tünteti fel, aki tudja, hogy áldozata
„tsekélyebb” értékű, mint a kassai áldozóké: „Valóságos jele nemes Lelkűségteknek, hogy
a‘ Társokat nem keresitek, hanem a‘ ki keres, és méltónak itéltetik, be fogadjátok. én pedig
Eléggé ‘s tellyes erőben ditsekedem magamnak,
Hogy korpából kőlt füstjei tsekély áldozatomnak,
Mellyeket Músám‘ oltárán a‘ Bakonba gerjesztek,
A‘ Helikon tetejéhez olly közel el-érkeztek.
Hogy azok, már a Cassai Társoknál is el-kelnek,
Hol hárman Arabiai jó szagokkal füstölnek.” 37
Horváth levelében hol „iskolás”-nak, hol pedig „bárdolatlan”-nak mondja eddigi
költői teljesítményét, nyelvét, s emiatt tanácsokat és eligazítást vár, sőt remél a kassai
írótársaktól; „vajha ki-terjeszthetném elődbe szívemet; hadd látnád, mint repdes azon;
hogy Társaságtokból Szabótól választ, Tőled pedig Levelet nyert, az a‘ gyenge Poeta, a‘ ki
bizony tsak Hazája‘ ‘s nyelve‘ szeretéséért is erősödést érdemel”.38 Horváth túlzottan
szerénykedik mint író, hiszen neve a Hunniás és a Holmi megjelenése óta ismerősen cseng
a hazai literátorok előtt.39 Talán alkalmi verselői státusa miatt pironkodik, a Dunántúlon

35

KAZINCZY, Pályám emlékezete [III.] = KAZINCZY 2009, 611.
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1788. okt. 6. KazLev, I, 220.
37
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1788. okt. 6. KazLev, I, 222–223. A „Cassai Társok” alatt a kassai Magyar
Museum három szerkesztőjét, Kazinczyn kívül Batsányi Jánost és Baróti Szabó Dávidot érti. Horváthnak erre
a metafora-használatára Hász-Fehér Katalin is felfigyelt tanulmányában. Vö. HÁSZ-FEHÉR 2000/a, 178.
38
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1788. okt. 6. KazLev, I, 222.
39
Költeményei 1786-tól jelennek meg nyomtatásban, a pozsonyi Magyar Hírmondó és a bécsi Magyar Músa
hasábjain, 1787 végén napvilágot lát a Hunniás .(HORVÁTH Ádám, Hunniás: vagy magyar Hunyadi, azaz
ama híres magyar vezér Hunyadi János életének egy része, melyet a Virgilius Eneise formájába öntve, négy
sorú magyar strófákkal leírt, Győr, 1787.) 1788-ban pedig a Hol-mi I. (HORVÁTH Ádám, Hol-mi külömb36
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ugyanis az 1780-as évek derekáig jórészt habzó, rögtönzött köszöntőiről, halotti
búcsúztatóiról, illetve olykor vaskos, maga által énekelt dalairól volt híres, amelyeknek
dallamát is sokszor ő szerezte.40 Ahogyan Horváth szavaiból kiviláglik, a kritikus
Kazinczy már legelső levelében kíméletlenül kinyilatkoztatta, hogy Holmijának
valamennyi darabját tűzbe kellene hajítani. Horváth ezzel együtt elismeri Kazinczyt maga
felett álló tekintélynek: „Nem ártott ezen én örömömnek semmit is, a‘ Te igaz ítélettételed,
és Magyar szó-ki-mondásod, a‘ Holmiről; mert azt magam is érzem a‘ mint gyanítod, hogy
el-árulja hajdani oskolai poromat.”41 A levél további része ugyanakkor határozott
énképről tanúskodik, szerzője gondosan ügyel arra, hogy minden lényeges elem
szerepeljen a szövegben, ami felkeltheti Kazinczy érdeklődését, illetve: amely bizonyítja,
hogy személyének áldozóként helye van a Múzsák felkentjeinek közösségében.
Értékorientációjának és identitásának jelzéseként szóba kerül a haza, az írás szeretete, azaz
áldozás a Múzsák oltárán, a nyelv és kritika, az idegen nyelv ismeretének kérdése, az írói
társaságban való közreműködés latolgatása, az írói dicsőség problematikája, valamint
iskolázottsága, vallása, latin és görög műveltségeszménye, társadalmi státusa és
kapcsolatai, s nem utolsó sorban a levelezés és a barátság iránti nyitottsága és igénye. 42 A
Kazinczy és Horváth között meginduló levelezés hangvételét az irodalmi közéletben
betöltött pozíciójuk, de különböző társadalmi helyzetük is árnyalja. Kazinczy státusa
rangosabb, amelynek Horváth messzemenően tudatában van, amint az kiviláglik egy ez idő
tájt Batsányinak írott leveléből is: „Még minek előtte Museumtokat láttam, vagy Szabó
Urnak elősszót irtam volna, már én tudtam Kazinczynak mind születéssét, mind mostani
hivatalját; s hivataljából megtudhattam azt, hogy nálam nagyobb Ember.”43 Eleinte több
ízben amiatt is feszeng, nehogy elvétse a megfelelő titulust a hivatal magas polcán
elhelyezkedő Kazinczynak küldendő levél „takaróján.” „Ha belől levelemben jó barát‘
nyelvével beszélek; kivül illendőnek tartanám, hogy rangodhoz illendőenn nevezzelek” –
írja.44 Felmenői is köznemesek, de dédapja a protestáns üldözések miatt Zemplén
vármegyéből menekülve elveszíti birtokát, így apja már vagyontalan, s teológiát tanulva

külömb-féle dolgokról írt külömb-külömb-féle versek, mellyeket maga‘ régibb és újabb irásaiból öszveszedett, Pest, 1788.)
40
Vö. PÉTERFFY Ida, Horváth Ádám munkássága a Hunniás előtt, Bp., Akadémiai Kiadó, 1985
(Irodalomtörténeti Füzetek, 110), 101–108. Péterffy Ida megjegyzi, hogy a költő korai, saját kiadásában
megjelentetett Holmi I. kötetébe gyűjtött vegyes dalok, közöttük bukolikus környezetbe helyezett pásztoridillek, gyakran csupán Horváth alkalmi költészetét öltöztetik antik jelmezbe.
41
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1788. okt. 6. KazLev, I, 221.
42
Vö. Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1788. okt. 6. KazLev, I, 221–222.
43
Horváth Ádám Batsányi Jánoshoz, Kazinczyhoz írott levele mellett, 1789. ápr. 8. KazLev, I, 329–330.
44
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. jan. 9. KazLev, I, 248. Vö. KazLev, I, 317.
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református prédikátor lesz. Őt magát tizenhárom évesen a debreceni kollégiumba adják,
teológiát és jogot tanul, emellett különös érzéke van a matematikához és fizikához.
Húszéves, amikor – a kicsapatást elkerülendő – „önként” elhagyja a Debreceni
Kollégiumot. Pár hónap múlva azonban sikeres ügyvédi és földmérő mérnöki vizsgát tesz.
Földmérői végzettségének és anyagi tekintetben szerencsés házasságának köszönheti az
1780-as évek középre elért viszonylagos tehetősségét, valamelyes birtokát és bérleményeit.
Két háza van Füreden, Szántódón kúriát bérel, cselédeket, inast, szakácsot tart.
Kazinczy mind apai, mind anyai ágon nagyobb múltú, kiterjedt és tekintélyes
rokoni kapcsolatokkal rendelkező, vagyonosabb és befolyásosabb, hagyományosan megyei
hivatalokat viselő nemesi famíliából való. Az 1786-ben elnyert állami, jó fizetést hozó
iskola-felügyelői állása pedig komoly egzisztenciát jelent, utazásokkal, új ismeretségekkel
jár. Szemben a gazdaságát irányító Horváthtal, Kazinczyt napi kenyérkereső foglalkozása
is, ambíciója és szabad idejének eltöltése is a kulturális közélethez köti. Esetében –
ahogyan Mezei Márta fogalmaz – „származása, tehetsége és tudása öntudatával erősített
én jelenik meg levelezése nyilvánosságában”.45 Horváth Ádám Kazinczyt lapszerkesztői,
költői, fordítói, prózaírói minőségében is kétséget kizáróan maga felett álló tekintélynek
ismeri el. Ezt csak fokozza, hogy alig több mint fél évvel első levélváltásukat követően
napvilágot lát a Bácsmegyey, amely komoly népszerűséget hoz Kazinczynak; a regényt a
magyar ifjúság kézről kézre adja.46 Horváth lelkendező levélben dicséri a könyvet, s
Bácsmegyei, Mantzijának lakadalma után címmel érzelmes verset is ír, melynek egy
fogalmazványát azonnal megküldi Kazinczynak. Levelének soraiból árad az elragadtatás és
Kazinczy szépírói teljesítményének csodálata. A gondolatok magyarrá tételét felségesnek
találja, szinte el sem hiszi, hogy pusztán fordítás. Már-már „originál”-nak érzi és kijelenti:
olyat „Magyartól pedig sem nem láttam, sem talám nem is várhatok”.47 Kazinczy stílusa
teljesen magával ragadja, s ez növeli iránta érzett tiszteletét. Figyelemre méltó, hogy az
elismerésnek ez a foka szakrális metaforák halmozására készteti: „Valamely idegen Lélek
ismét azt sugaralja, hogy jobban tisztellyelek, mint szeretlek, hogy oltárkámat magasabbra
emellyem, és azon ollyan jó szagú illatokkal füstöllyek, a‘ millyeneket érdemel, nem már
egy nagy eszű jó Barát hanem egy egészen Angyali elme.”48
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MEZEI 1994, 247.
Vö. VÁCZY 1915, 218.
47
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. jún. 18. KazLev I, 389.
48
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. jún.18. KazLev I, 389.
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4. Az inspektor
Kazinczy 1876 őszétől 1791 tavaszáig az újjászervezett, bécsi központú, magyaroszági
közoktatás kormányhivatalnoka lett nemzeti iskola-felügyelői (királyi inspektori)
beosztásban, a Kassai kerületi királyi főigazgató alá rendelve.49 Teendői között szerepelt a
tanítók kiválasztása, s a már kinevezettek munkájának ellenőrzése a kerületéhez tartozó tíz
megye iskoláiban. Látogatásai során feladata a tanítók munkáját, „tanításuk módját
figyelemmel kísérve javítani, a hol szükségesnek ítéli, elismeréssel jutalmazni, ha
érdemesnek tartja. Tapasztalatairól aztán bizonyos időközökben jelentést kell tennie a
főigazgatónak”.50 Kazinczy lelkesedéssel végezte munkáját, hiszen az kapcsolódott
programjához, a műveltség terjesztéséről vallott elképzeléseihez, ugyanakkor tisztes
megélhetést biztosított számára és hozzájárult személyes becsvágya kielégítéséhez is, hogy
kiérdemelhesse „nagy hírben álló férfiak bizalmát”.51 Testre szabottabb hivatalt nem
találhatott volna – írja Váczy János –, hivatalos útjai, látogatásai során „papokkal,
tanítókkal, egyházi, városi s vármegyei elöljárókkal, a kormány tagjaival, főurakkal”52
egyaránt érintkezett, s az ismeretségeket később kitűnően tudta kamatoztatni irodalmi
törekvéseinek eléréséhez. Horváth Ádám pozíciója miatt is nagyra tartotta Kazinczyt.
Alábbi levelében az inspektorságról szólva és az írói hivatást is érintve, szükségesnek tartja
megemlíteni, hogy imponál neki a két hivatás közösségi jellegének bizonyos fokú
egybecsengése:

„Te

tsak

ugyan

nálam

szerentséssebb

vagy,

hogy

hivatalbeli

foglalatosságid egy természetűek azzal a‘ tárgyal, mellyre velem együtt a‘ haza
szeretetébűl magánossan is dolgozol, az én dolgaim pedig tsupa heterogeniumok.”53
Horváth tehát az írói, literátori hivatást és az iskolafelügyelői hivatalt tágabb értelemben
„egy természetűnek” tartja, s alapvetően a haza szolgálatát látja mindkettőben. Debreczeni
Attila Kazinczy költői és lapalapítói tevékenységét tekintve jut ugyanerre a
következtetésre: „Kazinczy célkitűzései mind a haza felemelésére irányulnak még akkor is,
ha józan gondolkodásról, boldogságról, ízlésről, gráciáról szól.‖54 Ha a napi gyakorlat

49

A teljes Kassai kerület az alábbi tíz vármegyét jelentette: Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Gömör,
Torna, Abauj, Borsod, Heves. Ez akkor nem kevesebb, mint az ország területének ¼-e. Közvetlen felettese
gróf Török Lajos, a kassai kerület királyi főigazgatója volt, ő Pászthory Sándornak, a tanulmányi bizottság
magyar előadójának felelt, aki pedig Van Swieten Gottfried oktatási miniszternek tartozott beszámolási
kötelezettséggel. Vö. VÁCZY 1915, 162.
50
Vö. VÁCZY 1915, 164.
51
Vö. VÁCZY 1915, 164, 244.
52
Vö. VÁCZY 1915, 242.
53
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. jan. 9. KazLev, I, 248.
54
DEBRECZENI 2000, 347.
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felől közelítjük meg a két különböző, ám mégis egytermészetű szellemi tevékenységet – a
tágabb értelemben vett literátorét és az inspektorét –, akkor nyilvánvaló, hogy
kölcsönhatással lehettek egymásra. Már Kazinczy kinevezése előtt figyelemre méltónak
találták leendő feljebbvalói, hogy írói pályája ígéretesnek látszik, tudhatjuk meg Cserey
Miklósnak írt soraiból: a posztra „Pászthory által azért választatván, mert ez literaturai
dolgozásaimból valamit remélt.”55
Literátor műveltsége, szépírói jártassága, választékos stílusa csakugyan jótékonyan
hatott inspektori hivatali munkájának színvonalára.56 Kazinczy lapszerkesztőként az
Orpheus hasábjain is teret engedett hivatali munkájával, az oktatásüggyel, az oktatás
nyelvével, s általában a nyelvvel kapcsolatos kultúrpolitikai írásoknak és a jozefinista
szellemhez közeli racionalizmus, valamint a német felvilágosodás eszméjében fogant
fordításoknak, publikációknak, beszédeknek.57 Már az Orpheus első számában a Literátori
tudósítások rovatban fontosnak tartotta neve mellett – igaz, több más író között – precízen
megnevezni hivatali pozícióját, felsorolva készülő munkáit is. Az alábbi hírt közli: „Kassai
Nationalis Oskolabeli Királyi Inspektor Kazinczy Ferentz Úr Geszner Salamon írásainak
fordítását és a’ Klopstock Messziásának tíz első énekeit, Hamletet, Wielandnak
Diógeneset- és a’ Rousseau Contrat Sociálját készíti.”58
Mind

Kazinczy

írótársaihoz

írott

leveleinek

szóhasználatában,

mind

inspektorságának szóhasználatában – de vélhetően személyes gesztusaiban is – nyomot
hagyott, hogy hivatala révén folyamatosan tárgyalásokban állt a közös iskolák működtetése
ügyében különféle felekezetek papjaival, plébánosaival, sok esetben püspökökkel,
érsekekkel.

1789

novemberétől

munkájának

segítésére

beosztott

visitátorokat

(iskolalátogatókat) vehetett maga mellé, akiknek beiktatására készülve ezt írja a kispap
Döme Károlynak: „Én ma már kifáradtam a‘ munkában. 12 árkust szórtam bé téntával, és
– nevess rajta! Eggy Predikatziót írtam. De ollyat a‘ mellyet, mint Oskoláimnak Igazgatója
holnap reggel házamnál fogok ujonnan tett Visitatoraim előtt elmondani. Ki nyomtattatom
azt, s mind magyar mind német nyelven kieresztendő nyomtatványimban részeltetlek.”

55

59

Kazinczy Cserey Miklóshoz, 1812. jún. 24. KazLev, IX, 513.
Kazinczy egy ízben, gróf Töröknek és Van Swietennek küldött iskola-felügyelői jelentésében, amelyben
egy hobgárdi, Szepes vármegyei plébánost jellemez és illet elismerő szavakkal, olyan meggyőzően ecseteli
az esetet, hogy a tanítói munkát végző plébánost kitüntetik: arany érdempénzt kap a császártól. Vö.
KAZINCZY 2009, 776–777.
57
Vö. pl. A magyar nyelv hivatalossá válásának eshetőségeiről, ORPHEUS 2001, 58., Voltaire életéből,
ORPHEUS 2001, 206, 124.
58
ORPHEUS 2001, 35.
59
Kazinczy Döme Károlyhoz, 1789. dec. 18. KazLev, I, 517.
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Kazinczy, ha félig tréfásan is, de nem szándékolatlanul, önkéntelen papi gesztussal
„prédikáció”-ként említi „Oratio”-ját.

5. Canonica visitatio
Az inspektori munka hétköznapi rutin-feladatai több ponton emlékeztetnek az
írólátogatások hasonló elemeire. Mindkettőnél megfigyelhető az alkalmas személyeknek
teljesítményeik alapján való körültekintő kiválasztása (azaz megfelelő tanítók illetve a
meglátogatandó írók kijelölése), majd bemutatásuk, jellemzésük, értékelésük, a munka
színterének ellenőrzése, s fentiek alapján jelentés írása.
Az iskola-felügyelői ellenőrző körutak ugyanakkor rokoni kapcsolatot mutatnak az
egyházi gyakorlatban megszokott canonocia visitatio intézményével is. Ez utóbbi során a
püspök kötelezettsége, hogy látogatást tegyen egyházmegyéje területén. A canonica
visitatio a zsinatok által szabályozott kánonjogban előírt ellenőrző látogatás, amely később
elterjedt a protestáns egyházakban is, s amely a püspök hivatali kötelezettségévé teszi,
hogy egyházmegyéjének templomait, plébánosait és híveiket végiglátogassa, ellenőrizze. A
püspöki szertartáskönyv pontos szabályokat írt elő a canonica visitatio lefolytatásához.60
A canonica visitatio alkalmával készített jegyzőkönyvekben rögzíteni kellett az
egyházközségre vonatkozó hivatalos adatokat, pl. a vagyonleltárt és a plébános személyi
adatait, de itt szerepeltek az egyházhoz tartozó iskolákra, tanítókra, tanulókra vonatkozó
információk is. A látogatáshoz szervesen hozzátartozott a hiányosságok számba vétele. A
hibát vétőket, bűnösöket kérleléssel vagy büntetés révén jó útra kellett téríteni.

6. Kazinczy látogató körútja körút és annak fénypontja
Az iskola-felügyelő Kazinczy – metaforáink szóhasználatánál maradva – Apolló
főpapjaként, vizitátor püspökként tesz látogatásokat írótársainál-paptársainál 1789 október
vége és december eleje között. Kiválasztja a meglátogatandók körét, felméri szellemi
javaikat, s erről beszámolót szándékozik írni. Akkor kerül sor erre az útra, mikor hivatalos

60

Vö. SZÁNTÓ 1987–1988, II, 160, 164–165; VÁCZY 1915, 154.
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ügyben Bécsbe megy, ahogyan azt korábban id. Ráday Gedeonnal, illetve Horváthtal
levélben több ízben tudatta.61
Kassáról indul, útba ejti Pestet, ellátogatva Dugonits Andráshoz, majd tovább
Füredre, Horváth Ádámhoz. Ezt követi Győr, hogy ott találkozzon Révai Miklóssal és
Rájnis Józseffel. Pozsony a következő állomás, ahol a papneveldében meglátogatja az ott
működő irodalmi kört, közöttük Döme Károlyt és Fejér Györgyöt. Bécsben Görög
Demeterrel találkozik, valamint, a főpapi szerepből kilépve, tiszteletét teszi Báróczi
Sándornál és gróf Széchényi Ferencnél.62 A személyek kiválasztásánál azok kerülnek
szóba, akiknek kész vagy készülő írásait ismeri, illetve akikkel levelezésben áll.
Az érdeklődésünk középpontjában álló Horváth-látogatásról két alapvető forrással
rendelkezünk: Kazinczy levele Aranka Györgyhöz,63 valamint a három egységben közölt
úti levelek közül a Füred című úti rajz.64 Feltételezésünket, miszerint Horváth
meglátogatása egy nagyobb ívű, előre megtervezett írókat érintő vizitációs körút egyik
állomása volt, valószínűsíti Horváth egyik Kazinczyhoz írott levele is: „Ha Füredet leírod,
és engemet festessz, elébb velem közöld, míg ki nem adod. Én az Orfeusba, kivánságod
szerént tsinálok verseket a‘ Magyar Literatorok felől, de magad írd meg a‘
substratumot.”65 Néhány mozzanat erejéig kitérünk az említett két forrás más írókat említő
szöveghelyeire is. (A Kassai úti levél III., utolsó egységeként közzétett Baróti Szabó
Dávidnál tett látogatás leírását ugyanakkor maradéktalanul nem fogadhatjuk el forrásnak,
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aug. 21, KazLev, I, 436–437; Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. okt. 5. KazLev, I, 477. Vö. KAZINCZY
2009, 88.
62
Vö. Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
63
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 517–519. Van adat a találkozást említő, két
további, ma már nem fellelhető, Kazinczy-levélről is. Kazinczy, nem sokkal azután, hogy búcsút vett
Horváthtól, rövid levélkét küldetett neki. Sorai nem maradtak ránk, de tartalmára Horváth válaszából
következtethetünk: „mi hírt hoz a’ kotsis? – Hozott, hozott, egy újság’ takaróba dugott kis levelet. Kedves
Kazinczim! Melly boldog vagy Te, ’s hát nem tsak meg elégettél az én szivemmel, hanem még köszönni is
mered barátságomat.” (Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. nov. 3. KazLev I, 489.) Kazinczy öccsének,
Lászlónak is beszámol Horváth meglátogatásáról. Lásd Kazinczy László Kazinczy Ferenchez, 1789. nov. 28.
KazLev, I, 510.
64
ORPHEUS 2001, 62–65. A Horváthnál tett látogatás az Orpheus 1790. évi második számában, Utazások.
Füred. címmel látott napvilágot. Kazinczy a publikálásnál nem követte az általa (egyes úti levelek esetében
valós) dátumokkal ellátott szövegek egymást követő időrendjét. Az Orpheus három nagyobb egységben
jelentette meg az úti rajzokat: az első számban közölte a Kassa [1789. jún.19. és 1789. jún. 20.] első két
részét, (ezekben nem esik szó írólátogatásokról, bár a második levélként megjelentetett szöveg élén már
említi, hogy szólni fog a kassai írókról, köztük Baróti Szabó Dávidról), a második számban tette közzé az
Eger [1789. okt. 22.] című úti rajzot, ugyanitt, mögötte a Füred-et [1789. nov. 3]. Legközelebb a negyedik
szám közölt útirajzot, ekkor látott napvilágot a Kassa [1789. jún. 21.] harmadik része, benne Kazinczy Baróti
Szabó Dávidnál tett, (általunk fiktívnek tartott) látogatásával. Vö. Kassa I–II, ORPHEUS 2001, 29–33; Eger,
Füred, ORPHEUS 2001, 59–65; Kassa III, ORPHEUS 2001, 32–135.
65
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. aug. 11. KazLev, I, 419–420.

19

mivel adatokkal alátámasztható, hogy nem egyszeri, konkrét valós élményhez kötődik, így
nem lehetett része Kazinczy látogató-körútjának.66)
Kazinczy 1789 decemberében Arankához már otthonról, Kassáról írt levélből
tudjuk, hogy a látogatások a Bécs felé vett út egyes állomásai voltak. A beszámoló így
indul: „Hogy előttem minden tekintetben különös kedvességű Leveledre illy soká nem
feleltem, érdemes tiszteltt Hazafi! Tulajdonítsd azt Bétsi utamnak, hová 8bernek 18dikán
meg-indúlván, Xbernek 4dikén jöttem haza. Azólta ismét eggy hivatalbéli útat tettem.”67Az
„ismét” nyomatékosító szó használata arra enged következtetni, hogy Kazinczy korábbi,
azaz október 18. és december 4. között tett útját – beleértve irodalmi látogatásait is –
hivatalos útjai közé számította. Ez utóbbi kijelentésre okot szolgáltathat, hogy az íróknál –
a múzsák papjainál – járva, a helyszíneken kéziratokat, információkat és publikálandó
anyagot gyűjtött, alkalmasint rostált Orpheusa éppen ekkor szerkesztés alatt álló első
számához. Ezt látszik megerősíteni Döme Károlynak 1789 decemberében írott levele:
„Pozsonból hozott verseitek közzül tsak a‘ Te Imé megint ropogtatod mégyen az első
darabba.”68 Pétzeli Józsefnek 1789. december 23-án pedig már megírja, hogy az Orpheus
első számát leadta Landerernek nyomtatásra, a részletezi, hogy abban egyebek mellett
Döme versén kívül még helyet kapnak Rajnis, Révai és Horváth Ádám költeményei.69 Az
inspektori vizitáció levegője, a beszámoltatás jóindulatúan leereszkedő hangvétele
érzékelhető az alábbi, levélrészletből, amelyben Kazinczy a meglátogatott pozsonyi
fiatalok irodalmi köréről szól: „Pozsonban a‘ Kis Papok közt igen kedves embereket
kaptam. Döme Károly szeretetre méltó derék és nagy tehettségű Ifjú. – Fehér György
Frantzot, Németet, Olaszt ért. Tsergits verseket irogat.”70 Olyan lényegre törően, egy-egy
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Kazinczy Széphalmy álnév alatt megjelentetett írása feltehetően összevon több Barótival való találkozást
és közös élményt; ily módon fikciót rögzít, de olyan friss, riporteri tónusban, hogy azt a benyomást kelti,
mintha a szerző először járna Kassán, s először látná Barótit. Nem is rögzíthet konkrét eseményt, mivel a
feltüntetett időpontban (1789. június 21.) Kazinczy halálos betegen feküdt Kassán. (KAZINCZY, Jegyzetek
elhányt régi Papirosaimból = KAZINCZY, 2009, 174. Ugyanitt lásd az 1789. év júniustól decemberig tartó
időszak nagyobb eseményeinek naptári bejegyzéseit.) Kazinczy 1789-ben már negyedik éve kassai lakos,
Barótival pedig, akit 1777-ben már bizonyosan ismer, kevéssel korábban még napi kapcsolatban vannak,
mivel közösen szerkesztik a kassai Magyar Museumot. (Vö. KazLev I, 541; KAZINCZY 2009, 748.) A kassai
úti beszámoló kapcsán Kazinczynak nem is állt szándékában száraz, a realitásokat végsőkig tiszteletben tartó
leírás készítése, éppen ellenkezőjét fogalmazza meg egy 1790-ben írott levelében: „Az Utazásokat Írónak
annyi Anzüglichest, annyi Interessisrendest kell fonni levelébe, hogy minden sor valami újjat mutasson, mint
a’ leg-először látott környék mutat a’ valóban útazónak. Esmeretlen szók, esmeretlen emberek [...] külömben
sovány és ízetlen lessz az a’ levél.” (Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1790. júl. 1. KazLev, II. 79.) Vö. Kiss Gy.
Csabának a mai Kassáról kialakult képével, benne Kazinczy és Baróti Szabó kassai szobrával: KISS Gy.,
2007, 59, 87.
67
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 517.
68
Kazinczy Döme Károlyhoz, 1789. dec. 12. KazLev, I, 516.
69
Kazinczy Pétzeli Józsefhez, 1789. dec. 23. KazLev, I, 522–523.
70
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
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feszes mondattal jellemzi a fenti levél további részében a felkeresett írókat, hogy az ismét
az inspektori kéz gyakorlottságát sejteti: „Dugonits [...] Nyájas ‘s egyenes, de nem durva.
Ha bántják, haragszik.”71„Révai száraz, szőke, görbedtt, éles és aligha nem irígy. [...]
Társaságra veszedelmesnek nézem.”72 „Rajnis eggy igen betsülletes characterű ember,
nagy Hazafi ad excessum! Büszke mert a‘ maga érdemét esmeri [...] ‘s nem sír, ha bántják,
hanem vág.”73 „Horváth [...] szíve olly egyenes, mint a‘ Nathanáelé.”74 Hasonló
módszerrel értékel, azaz készít írói nézőpontú jelentést Horváthról az Orpheusban közölt
Füred című útilevélben is: „minden cselekedeteiből érettség, filozófiai csendesség, és a
mértékben túlható, de nem vak áhitatosság látszik [...]. Szíve jobbíthatatlan, jóltevő, szelíd,
erkölcsei tiszták, feddhetetlenek, s társasága igen kedves.” 75
A fentebb idézett levélben a tömör jellemzések kiegészítéséhez, a karakterek
vonásainak megerősítésére Kazinczy elengedhetetlennek találja, hogy néhány vonallal
felvázolja az írók külső megjelenését: „Dugonits ősz ember, de ideje előtt. Haja és színe
igen szőke lehetett.” „Révai száraz, szőke.”76 Horváth haját, ruházatát érzékelhető
élvezettel és a többiekénél részletesebben írja le; a szövegrészlet apróbb változtatásokkal
és kissé kibővítve, be is kerül majd a Füred című terjedelmesebb útirajzba. A levélben:
„Horváth egy szeretetre méltó Kurutz. [...] Fekete bajussza el lepi egész száját, óldalról és
hátulról üstökbe kötött haja borzasan állanak, ruházatja veres színből vagyon kihányva
arannyal, fején pedig bársony nyusztos süveg áll.”77 Az útirajzban: „[K]özépszerű
magosságú, igen nemes képezetű, de amelyet szokatlan különösségeivel defigüríroz. [...]
Igen fekete, szálas bajusza elfedi száját; hajai pedig, melyek természettől göndörök, mind
oldalról, mind copf gyanánt hátul csombók-módra vannak megkötve; veres paszomántos
nadrághoz, egy tengerszínű rövid mentét vesz, s egy kalpagformára metszett nyusztos s
veres

bársonyú

süveget.”78

Kazinczy

számára

barátja

karakteresen

magyaros

megjelenésének hajviseletének és öltözékének ilyen részletes leírásához kétség kívül nem
kis lendületet és egyben legitimációt is adhatott az a történelmi pillanat, amikor sorait
papírra vetette. Írása pedig szerencsésebb időpontban nem is jelenhetett volna meg, mint
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Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
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Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
74
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518. – Kazinczy az idézetben valószínűleg Lessing
Bölcs Náthán című drámai költeményének címszereplőjére utal, s hozzá hasonlítja Horváthot.
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ORPHEUS 2001, 64.
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Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
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Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518. Vö. ORPHEUS 2001, 64.
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ORPHEUS 2001, 64.
72

21

1790 januárja-februárja, azaz II. József végrendelete, majd halála, illetve a magyar korona
hazahozatala idején.79
Magára, a Horváthtal való találkozásra 1789 késő őszén (október 31. – november
3.) került sor. E látogatás kétségkívül Kazinczy írói látogatásainak egyik fénypontja volt.80
Már az Arankához írott levélből is kiviláglik, hogy Horváth személye ez idő tájt közelebb
áll a levél írójához, mint a többi ábrázolt.

81

Ő az egyetlen, akinek leírását a levélben

érzelmekkel teli megjegyzéssel zárta: „Áldott lessz én előttem a‘ Nap, a‘ mellyen őtet
először szorítottam meljemre.”82 A Füred című útirajzban, amelyet kizárólag a Horváthlátogatás megörökítésének szentel, megismétlődik az ölelés motívuma: „Én vagyok –y, s
meljére szorúltam, s ajakaink eggyé váltak”. „De tudjad, azon napon, a‘ mellyen én
Horváthot leg-először szorítottam meljemre, nékem semmi érzés nem vólt kitsinység, ‘s
nem is lessz az, soha.” Másutt: „Öszve-fontt karral jártunk fel ‘s alá”.83
A bensőséges (testi) gesztusok említésével tarkított szövegek azt bizonyítják, hogy
ebben az időszakban Horváth Ádám nem csupán mint írótárs volt fontos Kazinczy
számára. A barátság érzése a Horváth-látogatás esetében, mint a fenti idézetekből láttuk,
enyhítette Kazinczy inspektori szerepének szigorát, s hagyta érvényre jutni a korszak
literátus ifjainak kommunikációjában elterjedt érzelmességet és barátságkultuszt (vö.76. sz.
jegyzettel) .
Ugyanakkor a Füred című úti levélben Horváth író-volta korántsem került háttérbe,
s az olvasó így bepillantást nyerhet szentélyébe: „midőn Szántódra bé-értem [...] Horváth
még fen vólt ‘s dolgozott”,84 „jártunk fel ‘s alá szobájában, dolgainkat emlegettük”,85
„verseit olvasgatta”.86 A sorok: „jártunk fel ‘s alá” egyenrangúságot sejtetnek. Feltűnik
azonban a szövegben az írótárs dolgozószobájának egy szeglete könyvekkel, fölötte
Kazinczy portréjával. A kép megemlítésével az elbeszélő egy gondolat erejéig mintha
79

A II. József birodalmi politikájával szembeni nemesi ellenállás ez idő tájt egyre nagyobb méreteket öltött,
és a nemzeti érzület, amely a ruhadivatban is kezdett megmutatkozni, országszerte erősödött. Ezt csak
fokozta, hogy köztudottá vált: az uralkodó halálos ágyán kénytelen volt visszavonni rendeleteinek jó részét,
valamint hazaküldette az általa korábban Bécsbe szállíttatott magyar koronát. A korona hazahozatala és II.
József halálhíre 1790 februárjában hónapokig tartó ünnepségeket eredményezett országszerte. Kazinczy is,
Horváth is megyéjük nemesekből felállított bandériumának tagjaként őrt álltak a hazaérkezett korona mellett
Budán, 1790 májusában.
80
A látogatás pontos időpontjára nézve lásd: ORPHEUS 2001, 62–65; Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789.
nov.3. KazLev, I, 487–490.
81
A levélben Kazinczy tizenegy sort szentel Horváth leírásának, míg másokat három-négy sorban rajzol meg.
Vö. Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
82
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 20. KazLev, I, 518.
83
ORPHEUS 2001, 63–64.
84
ORPHEUS 2001, 64.
85
ORPHEUS 2001, 64.
86
ORPHEUS 2001, 64.

22

Horváth részéről a vallási rajongáshoz hasonló tisztelet megnyilvánulását sugallaná a képet
ábrázoló személy iránt: „mutatta könyvei felett fityegő képét [ti. Kazinczyét]”.87 A képet
Horváth, ahogyan egyik levelében olvashatjuk, korábban Kazinczytól kapta: „Képedet
szövetséged jeléül 27. Mart. 1789. küldötted, én pedig 11-a Ápr. vettem, válassz a két nap
közűl egyet; a mellyen barátságunknak innepet szentellyek. Édes lesz mind holtomig annak
emlékezete.”88
Az útilevél részletes beszámolót ad arról, hogy a Horváth látogatására érkező
íróbarát hogyan jut Füredről Tihanyba, onnan pedig a Balatonon át Szántódra, Horváth
úgynevezett remete-házához. A találkozást megelőző felfokozott várakozás hangulatának
érzékeltetésére, s kedves olvasmányainak ajánlásaként is, Kazinczy költőket nevez meg,
majd a gondolat lezárásaként egy német nyelvű versből idéz. „[A] Balaton és a‘ szélén
lévő szőlő-hegyek [...] a‘ Klopstock: Schön ist Mutter Naturja után [...] valamelly kedves
el-tévesztés é vagy öszve-hasonlítás által Bodmerre, Breitingerre, Gesznerre, Hirzelre ‘s
Horváthra álmodoztattak”89 A versidézet utolsó sorában Horváth nevét olvashatjuk. A
magyar fordítás így hangzik:
„A sors gyakran betölti, amit a remegéssel
Telt szív alig mer kívánni,
Mintha álomból ébrednénk, látjuk aztán boldogságunk,
Szemünkkel látjuk, és alig hisszük.
Ez a boldogság akkor lesz enyém, amikor először
Sietek HORVÁTH karjaiba.”90
A német nyelvű költemény, amelyből Kazinczy azt átköltve idéz, ahogyan a
szövegből megtudjuk, Klopstocknak Bodmerhez írott ódája, amely a két költő 1750-ben
létrejött találkozása után született. Az írói példaképek már jelen vannak az 1788-ban saját
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ORPHEUS 2001, 64. Vö. MERÉNYI 2000, 71–72.
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. ápr. 17. KazLev, I, 326.
89
ORPHEUS 2001, 63.
90
A versrészlet magyar fordítását lásd ORPHEUS 2001, 450. Az Orpheusban közölt német versszöveg:
„Oft erfüllt das Geschick was das erzitternde
Volle Herz kaum zu wünschen wagt,
Wie von Traumen erwacht, sehn wir dann unser Glück,
Sehns mit Augen, und glaubens kaum.
Dieses Glücke wird mir, als ich das erstemal
HORVÁTH’s Armen entgegeneil’” (ORPHEUS 2001, 63.)
88
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fordításában megjelent Gessner Idylliumiban is.91 Kazinczy Horváthhoz ez idő tájt fűződő
barátságában tehát vállaltan követi mind a korban divatos érzékeny viselkedési, sőt
érzékeny költői, illetve levelezési92 mintát. A Gessner Idylliumi zárófejezetében a baráti
látogatás is a vágyott árkádiai lét mindennapjainak részeként tűnik fel: „Gyakorta ajtóm‘
kopogása hagyatná vélem félbe‘ munkámat. Millyen vólna akkor örömöm, ha megnyílásával Barátom repülne karjaim közzé.”93 Kazinczy és Horváth találkozását
megelőzően

a

levelezésben

több

helyen

felbukkannak

hasonlóan

stilizált,

elragadtatottságot kifejező szövegrészek. Horváth részéről: „jer hamar Kedvesem, rohanj
karjaim közé, rohanj úgy, mint ismeretlen, ‘s soha nem látott szerelmes”.94 Kazinczy
részéről: „Édes Horváthom! igen régenn nem szóllottál velem, ollyan szerelmes
érzékenység foglalt el, mellynek kedves illatját meg érezheti a‘ Dájmon, ha a‘ Stix vizének
kilencz tekerületeinn legbelől lappang is”. Másutt: „O édes Horváthom, érezd, érezd azt,
amit a‘ téged hevesen szerető Kazinczy érez, midőn szíve elolvad [...] Te örökre öszve vagy
kötve velem, hogy baráttságunk bonthatatlan.”95
Niklas Luhmann a barátságok 18. századi szövegekben megnyilvánuló retorikai
megformáltságát vizsgálva, úgy találja, hogy a korban se szeri, se száma a baráti érzelmek
vallási

és

világi

kultuszát

felvonultató, önkívületet

festő,

a testet

is

érintő

megfogalmazásoknak. „A barátok ezernyi csókkal halmozzák el egymást; egymás karjaiba
hullanak.”96

91

„Körüllöttem a’ Böltsei és Poétái állanának a’ Régiségnek; az ő útjok az egyenes út az igaz szépségre [...]
Nevezzem é azt az eggynehányat? Te alkotó KLOPSTOCK! És te BODMER, a’ ki BREITINGERrel a’ Critica’
szövétnekét ki-nyújtottad [...] s te is ó WIELAND! [...] Meg te, ó GLEIM, ha víg indúlatit énekled szívünknek,
’s az ártatlan tréfát.[...] késő Unokáink is tisztelettel fogják említeni Neveteket.” (KAZINCZY 2009/a, 111–
112.)
92
Kazinczy 1779-ben Kassán megvásárolta a korban széles körben olvasottá vált, majd mintaként is
megjelenő Jacobi-Gleim levelezést, azaz Wilhelm Ludwig Gleim költő és Friedrich Heinrich Jacobi
filozófus, író egymásnak írott leveleit tartalmazó kötetét: Briefweschel zwischen Gleim und Jacobi (Berlin,
1768). (Vö. KAZINCZY 2009, 487.) A könyv Csokonai könyvtárában is megvolt. Vaderna Gábor az „érzékeny
barátság” további, mai kortárs német szakirodalmi, történeti feldolgozásaira hivatkozik (VADERNA 2009,
108.): Eckhardt MEYER-KRENTLER, Freundschaft im 18. Jahrhundert: Zur Einführung in die
Forschungsdiskussion = Frauenfreundschaft – Männerfreundschaft: Literarische Diskurse im 18.
Jahrhundert, Hrsg. Wolfram MAUSER, Barbara BECKER-CANTARINO, Max Niemeyer, Tübingen, 1991, 1–22;
Gerhardt SAUDER, Empfindsamkeit I: Voraussetzungen und Elemente, J.B. Metzler, Stuttgart, 1974, 193–210;
Nikolaus WEGMANN, Diskurse der Empfindsamkeit: Zur Geschichte eines Gefühls ind der Literatur des 18.
Jahrhunderts, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1988, 73–80.
93
KAZINCZY 2009/a,112.
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Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. szept. 9. KazLev, I, 465.
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Horváth Ádám Kazinczyhoz 1789. máj. 13-án írott levelében szó szerint így idézte Kazinczytól kapott
fenti sorait (KazLev, I, 351), valamint: Kazinczy Horváth Ádámhoz, 1789. aug. 21. KazLev, I, 436.
96
LUHMANN, 1997, 40. Borbély Szilárd Csokonai költészete kapcsán állapítja meg, de Horváthra és
némiképp Kazinczyra is vonatkoztatja az érzékeny stílusréteget is tartalmazó szövegekkel kapcsolatban, hogy
„szabályokat követnek. Nem spontán érzelemkitörésekről van szó” – mondja, „valójában mintákat
utánoznak: sablonleveleket vagy regényszövegből vett idézeteket imitálnak, másrészt az intimitás
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A Kazinczy által fordított Érzékeny utazások Párizsában a helyi szokásoknak
megfelelően például általánosnak tekintették férfibarátok között a csókot: „A leány
megköszöné jóságomat, kísérésemet. [...] hogyha az akárhol másutt történt volna, nem
nyomtam volna-e a legtisztább, legártatlanabb, legforróbb békecsókot ajkára. Mivel
Párizsban csak férjfiak csókolják egymást, azt tettem, ami eggyre megyen vele: Az ég
védelmébe ajánlottam.”97 Még a két író találkozása előtti időszakban született Horváthnak
Kazinczyhoz írt episztolája, a Kedves tsalattatás. Keletkezésére az a felfokozott izgalom
adott okot, hogy a hetek óta Kazinczy érkezésére – ekkor hiába – váró Horváth 1789
nyarán a Balatonfüreddel átellenben, a túlparton fekvő szántódi házában hírül vette egy
kassai fiatalember Füredre érkezését. Azt remélte, barátja, Kazinczy az, ezért sietve
csónakba ült és a tavon útnak indult, hogy elé menjen, meglepje, majd házába vigye a
várva várt vendéget. (Az idegen – mint később kiderült – , csakugyan kassai illetőségű
volt, és nem más, mint Kazinczy egyik legközelebbi barátja, Bárczay Ferenc.) A vers a
találkozásra vágyakozó lelki készülődés órái alatt született, s belesimul az érzékenység
beszédmódjának motívumait (hajó, magányos hajós, viharos éjszaka a tavon,
szenvedélyesség, barátság-kultusz) felvonultató költemények sorába:
„Segíttsétek Déli szelek, Segítsétek hajómat,
Hadd lássam meg mentűl elébb szerelmes Barátomat
[...]
Botsáss Barátság‘ Istene Kazinczinak szemére
Álmat, hogy érkezésemet ne is vegye eszére;
Hanem mint egy ismeretlen, be lépvén szobájába,
Egy tsókkal ébreszthessem fel nyugvó nyoszolyájába.”98
megteremtésének eszközeként is funkcionálnak.” BORBÉLY Szilárd, A Lilla-szerelem mint szöveg = BORBÉLY
2006, 57.
97
STERNE, 1976, 79. Ismeretes, hogy a szabadkőműves regula szerint a „testvérek” csókkal köszöntötték
egymást. A férfibarátok közötti üdvözlő csók azonban a XVIII. század második felében általánosan divatba
jött Európa-szerte. Wenzel 1801-ben németül megjelent illemtana (amelyet a Kazinczy által is ismert
nyelvújító és korrektor Bilkei Pap Ferenc ültetett át magyarra) már mint kiküszöbölendő, kerülendő szokást
említi: „Ölelés, csókolás között szaporák ne legyünk s vigyázatlanok, különben orrára rohanunk annak, akit
csókolunk, s csókunk elveszti kellemét. A csókolózók zavarodnak, s sokszor undorodnak is. Tátott, nedves
vagy éppen hólyagos pattanásokkal teljes ajakkal csókolni ne induljunk, ha sérteni nem akarunk. Különösen a
férjfiak a gyakor csókolgatást kikerülhetnék egymás között, mivel az igen asszonyi pompa, s helytelen.”
(WENZEL 1816, 119–120.)
98
Kedves tsalattatás, Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. jún. 8. KazLev I, 377–382. Horváthnak ez az
episztolája, mivel 1790-ben az Orpheusban is megjelent (ORHEUS 2001, 25–29.), széles körben ismertté vált.
Hatott Csokonaira (lásd a Csokonairól szóló fejezetben) és az ifjú Döbrentei Gáborra is, aki 1806-ban a
Kazinczyval való debreceni, személyes találkozásra készülődve, majd csalódva annak elmaradása miatt,
Tsalattatás címmel írt verset. Ebben utal Horváthra is:
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7. Szabadkőművesség – Horváth beavatása
A Füred című útirajzban, a Horváthtal való találkozás élményéről érzelmes hangon
beszámolva, egyszersmind az együttlét természetességét hangsúlyozva, Kazinczy így ír:
„szívünk érzette, hogy bóldogok vagyunk, hogy szerettetünk”, „tartózkodás nélkűl tettűnk
mindent annyira mintha régi esmérősök, testvérek vólnánk.”99
A testvér szó nem véletlenül kerülhetett a látogatást megörökítő szövegbe. Utalhat
„atyafiságukra Apollóban”, lehet érzelmi közelségük metaforája, de ez esetben talán
másról van szó. A magyar szabadkőművesség 1777-ben összeállított alkotmányában az
első számú kötelességet az emberiség megsegítése, a zsarnokság, elnyomás elleni harc
jelenti, a második helyen pedig a barátság ápolása áll. „Ez a barátság a lelkek kölcsönös és
önkéntes egyetértésében rejlik. Ennél a barátságnál nincs »édesebb élvezet«. Mentesnek
kell lennie a ravaszkodástól [...]. A barátság célja: a kölcsönös erkölcsnemesítés.”100
Már Kazinczy és Horváth korai levélváltásának titkos félmondataiban téma a
szabadkőművesség. Kazinczy, aki 1784 óta kőmíves testvér,101 meghívja Horváthot
körükbe, amit ő örömmel vesz, várva és kérdezve a szükséges teendőket: „Kedves
Barátom! Ha egyenes szivüséged ezen titkodat is hűségemre merte bízni, sőt látatlan is
hívsz – tetézd meg örök emlékezetet érdemlő szeretetedet azzal: hogy mutasd-meg az útat.
[...] ollyba tartom, mint ha született vak volnék, mig azt el-nem-érem.”102

„Nem láthatám Kazinczyt!
Kazinczyt! Óh minő nagy
Tsalattatás, nagyobb ez,
Mint a’ mikor magát ő
Horváthja meg csalatva
Találta volt Tihannál. – „
Versét Döbrentei levélben küldte meg Kazinczynak, további négy költeménye kíséretében, amelyből egy
másikban, A‘ Balatonhoz címűben is felbukkannak áthallások Horváth Kedves tsalattatás című episztolájára:
„Itt, ugy e itt zengett Horváthunk’ dalja sok izben?
Itt riadott Hunyadit, Hunyadit viszhangja Tihannak:
Túl veszem észre ama falut, a’ hol várva Barátját
Szent érzéseit úgy festé, mint tsalta-meg álma. –„
(Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1806. jan. 29. KazLev, IV, 32–34.)
99
ORPHEUS 2001, 64.
100
MISKOLCZY 2009, I, 30–31.
101
Kazinczy szabadkőművességéről, aki legalább hat páholynak tagja volt, a legrészletesebben Jászberényi
József ír. Lásd JÁSZBERÉNYI 2003, 119–132, valamint könyvének Kazinczy személyével kapcsolatos több
részletét, illetve a Horváth Ádámra vonatkozó fejezetet; 52–93.
102
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. febr. 7. KazLev, I, 271–272. Vö. BORZ 1916, 71–72.
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Horváth Ádám szabadkőművessé avatására Kazinczy ajánlása alapján, hónapokig
tartó titkos előkészületek után 1789. november 19-én kerül sor (a pesti „Nagyszívűséghez”
páholy tagja lesz). A várva várt beavatás emlékezetére Horváth Devenere locos103 címmel
pásztoridillt ír, amelyben Orfeusz (Kazinczy) és Arion (Horváth)104 barátságát bemutatva
elbeszéli, hogyan jut el Arion Orfeusz támogatása révén a Bölcsesség szent hajlékába. A
történet árkádiai környezetbe helyezi hőseit, ecsetelve kettejük látszólagosan egyenrangú
pásztor-költői szerepét, ám ugyanakkor felfedi a fényes főpap (Orfeusz) és „szentségtelen”
vak pásztor (Arion) alá-fölé rendeltségének rejtett valóságát. A főpap végül hatalmánál
fogva, s baráti érzelmeitől vezérelve, látva Arion tehetségét és tiszta szívét, amely alkalmas
a világosság befogadására, visszaadja látását; és pappá, a bölcsesség templomának „szent
cselédjévé” emeli őt. A boldogság és tökéletes szépség igézetében, a fényes Szent Hajlék
árnyékában életüket élő Orfeuszt és Ariont az elbeszélő túláradó érzelmektől fűtött hangon
ábrázolja: „Nem képzelhetett Orfeus szentségtelen teremtésben, ollyan emberszerető
indúlatokat ‘s bájolva tsalogató kedvességet, mint a‘ millyeket Arionban tapasztalt; de nem
is hihette; hogy ha az is azoknak az eredeti kiességű ligetek‘ lakossa [...]ne illetné őtet tsak
egyszer-is egy ismeretes Szent tsókkal [...] Arion pedig fohászkodott néha, néha örömében
tombolt; mikor látta, hogy a‘ Természetnek alkotója tudott más meljjébe is ollyan szívet
helyheztetni mint az övé”105
A szabadkőművesek körébe való belépés megerősítette a közöttük lévő főpap – pap
relációt, ugyanakkor Horváth számára szorosabb lelki közösség ígéretét is jelentette,
olvasható ki Horváthnak Kazinczyhoz írott soraiból: ”19/11, hozzád közelebb vitt, ‘s sokkal
meg hittebb lehet szívem előtted.”106 Bár a beavatáson Kazinczy bécsi útja miatt
személyesen nem lehetett jelen, barátjának maga adta az Arion nevet.107 Ő szabadkőműves
nevén továbbra is Orfeusz maradt. Kazinczyval való ismeretsége előtt Horváth is gyakran
nevezte magát Orfeusznak verseiben, költői nevéről kifejezetten Kazinczy kedvéért
mondott le: „Orfeus hát neked a‘ Neved; hát osztozzunk; mert engem is annak neveztek

103

„Devenere locos laetos et amoena virecta” sorok VERGILIUS Aeneiséből (VI, 638.) származnak a
pásztoridill mottójaként. Az idill teljes szövegét lásd Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. dec. 29. KazLev, I,
529–532. Lásd még Jászberényi Józsefnek a levélre mint ún. „szabadkőműves levél, mint kicsinyítő tükör”-re
vonatkozó megállapításait, illetve a 638–645 latin sorok magyar fordítását (JÁSZBERÉNYI 2003, 189.).
104
Orfeusz Apollónak, a költészet istenének fia, költő, lantos és áldozópap. Kezében lanttal ábrázolják.
Arion: dalnok, akit kalózok a tengerbe vetnek, de a delfinek, meghallva búcsú dalának csodálatos énekét,
megmentik. Gyakran delfinen ülve, kezében lanttal ábrázolják.
105
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. dec. 29. KazLev, I, 529. Az „ismeretes Szent tsók” szavakban
Horváth kétségkívül a szabadkőműves beavató szertartások csókjára utal. Vö. MISKOLCZY 2009, I. 45;
HORVÁTH 1988, 70.
106
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. dec. 29. KazLev, I, 527.
107
Vö. Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. dec. 29. KazLev, I, 528.
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már régenn; – de én neked oda engedem örömest, bár mind Orfeusokká lehetnénk.”108
Maga Kazinczy az Orfeusz megnevezést évekkel korábban „nyilván azért választotta
szabadkőműves nevéül [...], hogy a költő-pap mitikus alakjával kösse össze saját költői
szereptudatát. És mivel [...] a költő [...] kiválasztottként felsőbb titkok tudója, aki egyben
ezek közvetítésére, a beavatásra is kell, hogy vállalkozzék, Kazinczy eleget kívánt tenni a
kihívásnak.”109
A Devenere locos-t mint kettejük barátságának és egyben szabadkőműves
szövetségének apoteózisát, Horváth e szavak kíséretében küldte el Kazinczynak: „El-halva
szedem Sz. tsókjaidat – adják az Egek, hogy barátságunk örökös legyen.”110
Szavai az örök barátságról, nem találtak meghallgatásra. A következő egy-két
évben néhány ízben ugyan még találkoztak,111 1792-ben pedig Kazinczy lelkesen készített
ornamentumokat szabadkőműves szimbólumokkal Horváth rézmetszetű portréjához,
boldogan küldve el a kész lenyomatokat, amelyekre büszke volt; levélváltásuk azonban
hamarosan megritkult, akadozott. Így maradt ez Kazinczy börtönéveit követően is. Ennek
oka

alkati

és

életviteli

különbségeken

túl,

jórészt

az

volt,

hogy Kazinczy

irodalomeszménye időközben lassan megváltozott, s korábbi, a felvilágosodás jegyében
fogant érzékeny, gráciás alkotói világa a neoklasszicizmus vonzásában lassan
átformálódott. – Metafora-használatából kikopott Apolló, hogy helyére ideálként Goethe
valóságos alakja kerüljön.112

108

Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. ápr. 17. KazLev, I, 326.
DEBRECZENI 2000, 344, 345. Kazinczy Orpheus folyóiratának névválasztásában is, szerkesztésében is a
szabadkőművességre utal, lapjának mintája Aigner Lajos szerint a bécsi Journal für Freymaurer (1784–
1787) volt. Vö. AIGNER é. n., 21.
110
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1789. dec. 29. KazLev, I, 528. Horváth Ádám számára évek múlva is téma
maradt a szabadkőművesség. 1792-ben jelent meg – a szerző megnevezése nélkül – a Felfedezett titok című
érzelmes-érzékeny regénye, mely a szabadkőművesség, a „frajmaurerek” tanait, titkos próbatételeiket egy
fiatalembernek a társaságba való vágyakozásán, próbálkozásain keresztül mutatja be. Modern kiadása:
HORVÁTH 1988.
111
A dolgozatban nem tértem ki Kazinczy Ferenc és Horváth Ádám további találkozásaira, nevezetesen:
1790. okt. 3. Pest – Kazinczy, nagyjából egy esztendővel az elhíresült füredi látogatás után ismét találkozott
Horváthtal, ezúttal gróf Széchényi Ferencnél, ahová mindkettőjüket a Magyar Társaság felállításáról szóló
megbeszélésre hívták meg: „Pesten 3- 8br. Tartatott eggy Litterarius Consessus Gróf Széchényi Fer. Ur ő
Excell. Házánál. Gróf Berényi, B. Orczy, B. Podmaniczky, B. Vay, Gróf Esterházy Károl, Vay József, Balog
Péter, Márijási István, Spissics, Horváth Ádám, Nagyváti, Bárány uraknak jelenlétekben, hol én is mint
invitatus meg jelentem.” (Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1790. nov. 2. KazLev, II, 120.)
1791. júl. 27–31. Füred.– Kazinczy 1791 tavaszától kisebb megszakításokkal augusztus végéig Bécsben
van. Füredre elsősorban azért utazik, hogy sárgaságából lassan kigyógyulva, kúráltassa magát. „[1791] Júl
27–31. Horvnál Fureden.‖ (KAZINCZY 2009, 322. Lásd még: uo. 176.) Lásd még: ”itt múlatásom, bajaim,
egy hat hétig tartott veszedelmes betegség és innen Pestre ’s Füredre tett útazásaim gátoltak meg abban:”
(Kazinczy Édes Gergelyhez, KazLev II, 1791. aug. 17. Bécs, 222.)
Buda, 1792. máj. 31. – „Máj. 31d. – vacsorán Horváth Ádámmal, a‘ Költővel.‖ (KAZINCZY 2009, 96.)
112
Vö. HÁSZ-FEHÉR 2000/a, 181.
109
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Bár az 1810-es évek első harmadától, Horváth 1820-ban bekövetkezett haláláig a
két író formálisan ismét levelezett, már nincs nyoma szoros összetartozásnak, barátságuk
korábbi érzelmi intenzitásának. Leginkább híreket és véleményt cserélnek, s ez utóbbi még
távolabb viszi őket egymástól. A kritika kérdése, illetve Csokonai és Berzsenyi
költészetének megítélése végképp vízválasztónak bizonyul. Horváth az alábbi sorokat
veszi például a széphalmi baráttól 1814-ben: „Tenéked kedvesebb Csokonay mint
Berzsenyi. Én azt hiszem hogy Csokonay maga is Berzsenyinek adná a‘ koszorút ha fenn
szárnyalású ódájit ‗s felette hév dalait hallhatná. Csokonay omolva foly de zavarosan. Én
neki kevés mívét ismerem a‘ mi kínos érzés nélkűl olvashassak-el. De az a‘ kevés mesteri
mív. Szörnyűségek vannak az ő verseiben. Csak vedd a‘ Földire, Dugonicsra írt darabot.
Te Nagy Ferenczczel inkább szeretnél Magyar nótára csinált dalokat íratni mint Horátzi
Ódákat. – De hát a‘ hexameter sem kedves e már fülednek? — Ebben és az effélékben
változtak-el, barátom, a‘ mi ízléseink.”113
Kazinczy az 1820-as évek végén, a Pályám emlékezete egyik szövegvariánsában,
ahol Kis Jánost és Dessewffy Józsefet nevezi meg csupán szívbéli barátjaként, ezeket a
sokat mondó sorokat veti papírra: „Mint a‘ szerelemben néha ollyakhoz csatoljuk
magunkat, kiket nem tartunk ugyan méltónak szeretetünkre, de szeretünk, mert nincs a‘ kit
méltán szerethetnénk, úgy esik ez a‘ barátságban is; de a‘ hol a‘ szerelmet és barátságot
tisztelet és becsűlés kötötte meg, az túl van minden viszontagságon.”114

113
114

Kazinczy Horváth Ádámhoz, 1814. júl. 3. KazLev, XI, 449.
KAZINCZY 2009, 614.
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I/2.
„A mi Daykánk”
Kazinczy Ferenc látogatásai Dayka Gábornál
E fejezetben megkísérlem felvázolni, hogyan bontakozik ki a nagy reményekre feljogosító,
ám 1796-ban ifjan elhunyt – lényegében ismeretlen – költő figurájából Kazinczy tolla
nyomán a „mi Daykánk” felmagasztalt alakja. A Daykánál tett látogatások áttekintése
során azt kívánom feltárni, hogy milyen szereppel ruházta fel a látogatások
interpretációiban Kazinczy magát és Daykát. További vizsgálódási szempontnak
kínálkozik azon motivációk vizsgálata, melyek Kazinczy vezethették, amikor megrajzolta
Dayka portréját, illetve azon indíttatásainak feltérképezése, hogy mely okokból helyezte el
a látogatásokat megörökítő élményeit a Dayka élete című, neológia mellett érvelő írásában.
A mintegy húsz év távlatából visszaemlékező, a szövegből kibontakozó Dayka-portré
mellé megkísérlem felsorakoztatni, és vele ütköztetni az e tárgyban fellelhető
dokumentumokból kibontható adatokat. Utóbbiak nyomára, kettejük levelezésének
hiányában115 Kazinczy pályatársaival folytatott levelezéséből, visszaemlékezéseiből és a
kortárs valamint a kései Dayka-recepcióból juthatunk.
Kazinczy Ferenc 1802-ben, egy Kis Jánoshoz írott levelében említést tesz azokról
az alkalmakról, amikor Dayka Gáborral találkozott: „én szerencsés valék őtet személyesen
ismerni, mind akkor, mikor még a‘ Pesti Semináriumban a‘ fekete Uniformot hordotta
[...],mind mikor Egerben a‘ Bahrdt‘ munkájinak ‘s képének tartása ‘s ismertetése miatt
Püspökje‘ kedvetlenségét vonta magára; — és osztán Lőcsén, hol világi ruhában, eggy
elegant frakkban ‘s lobogó hajjal lépett az Oskolai tribűnre, Magyar nyelvre tanítani
Német hallgatóit.”116 A Daykánál tett látogatásairól részletesen 1810-ben elkészült, de

115

Mielőtt Kazinczyt a Martinovics-összeseküvésben való részvétel vádjával 1794 decemberében
letartóztatták, 1794 augusztusában minden veszélyesnek látszó kéziratot, köztük több barátja leveleit,
megsemmisítette. „[...] első megrettenésemben, Augustusban, 1794., Daykának minden leveleivel együtt,
tűzbe vetettem” (Angelo Soliman Kazincy Ferenchez 1792. november 16-án kelt levelének alján, Kazinczy
írásával: 1809. augusztus 8-án, KazLev II, 283.) 1812-ben pedig így nyilatkozik: „Melly kár hogy a’ Dayka’
leveleit 1794ben elégettem, rettegvén, hogy, ha azok rossz kézbe akadnak, ’s az ő lánczokból kikölt
gondolkozását nyilvánná teszik, ő szerencséjét eljátsza, ’s kivettetik hivataljából.” (Kazinczy Helmeczy
Mihályhoz, Széphalom, 1812. ápr. 2. KazLev, X, 5.) Kazinczy Daykához írott leveleinek szintén nyoma
veszett.
116
Kazinczy Kis Jánoshoz, 1802, szept. 29, KazLev, II, 492.
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csupán 1813-ban napvilágot látott Dayka élete című írásában számol be, több mint két
évtizeddel a találkozások lezajlása után. A nagylélegzetű dolgozat valójában előszó és
értekező tanulmány Dayka Gábor verseihez, amelyeket a költő halála után Kazinczy adott
ki, gyűjtött egybe, rendezett sajtó alá és látott el jegyzetekkel. Ez Dayka verseinek első
kiadása117 (ehhez Kazinczy a kötetben csatolta Poetai Berek címmel saját versfordításgyűjteményét is118).
1. A kapcsolat felvétele
Kazinczy 1829-30-ban, a Pályám emlékezete írásakor az 1789-es esztendő eseményei
között így idézi fel abban az időszakban szövődött irodalmi kapcsolatait: „a‘ két folyó-írás,
a‘ Muzéum és Orpheus hoza engem levelezésbe Horváth Ádámmal, Dr. Földi Jánossal,
Daykával,

Verseghivel

és

másokkal.”119

Ugyanitt

megemlíti

a

levelezések

kezdeményezésének okát is: „a‘ Kassai Muzéumot segéllém dolgozásimmal ‘s annak
dolgozó társakat gyüjték”. Kazinczy és Dayka Gábor kapcsolatfelvétele tehát, hasonlóan a
Horváth Ádámmal való megismerkedéséhez, Kazinczy irodalomszervezői, szerkesztői
tevékenységének köszönhető.120 Dayka Gábor legkésőbb 1787 decemberében bizonyára
olvasta nyomtatásban Kazinczy nevét, hiszen a Magyar Músa121 1787. december 5-i száma
közzé tette Az est-hajnalhoz című ódáját.122 Kazinczy egy feljegyzésében úgy emlékszik
vissza erre a költeményére, hogy az Dayka számára különösen kedves volt.123
117

Újhelyi DAYKA Gábor’ Versei, öszveszedte ‘s kiadta barátja KAZINCZY Ferencz, Pest, Trattner, 1813. [A
kötetben található még folyamatos lapszámozással: KAZINCZYnak poetai berke, Pest, 1813.] A
továbbiakban: DAYKA 1813. A könyv belső címlapján a nyomtatott ajánlás szövege: Virág, Kis, Berzsenyi
barátimnak.
118
Kazinczy számára a nyelvújítási harcok idején „stratégiailag” rendkívül fontos volt, hogy meghalt barátja
és saját művei egy kötetben lássanak napvilágot. Még a megjelenés előtt írja Helmeczy Mihálynak, akit
megkért a nyomdai ügyek intézésére: „Eddig Vitkovics vette a’ Dayka’ Biographiáját ’s Poetai Berkemet. Ő
jó, ő szeretetre-méltó barát, de rest levelező, ’s praescribált, hogy tőle gyakor levelekre nem is tartok számot.
Kérlek, buzdítsd, hogy valaha Daykát és Poetai Berkemet eggyütt adja-ki azon formában mint hozzá írt
Epistolám, és segélld, Te a’ ki Berzsenyiért olly sokat tevél, hogy Dayka is világot láthasson. Poetai
Berkemnek nem szabad elmaradni Daykától. Illik, nem illik, mondanom, kimondom, hogy az nem illetlen
Pendant Daykához.” Kazinczy Helmeczy Mihályhoz, 1812. ápr. 2. KazLev X. 6.
119
KAZINCZY 2009, 614.
120
„[...] a Múzeum és az Orpheus érdeméül említi azt is, hogy a többi között Daykával is „levelezésbe”
hozta. Ez a kifejezés az ismeretség első fokát jelenti Kazinczy szóhasználatában. A tudomásszerzést a másik
íróról, művei megismerését, érdeklődést tervei felől, munkára való javaslatokat. Ebből fejlődtek ki nagy
íróbarátságai, melyekről leírhatja hogy „sírig fog tartani”. (1787-es évről.) A Daykával kialakult kapcsolatát
is a „tisztelet és becsűlés kötötte meg”. Így barátságuk is „túl van minden vitagságokon.” KABDEBÓ 1968, 63.
121
A Magyar Músa (később bécsi Magyar Músa) a Magyar Kurír hetente kétszer megjelenő melléklapja,
amelyet ez idő tájt Pozsonyban szerkesztett Szacsvay Sándor, akivel Daykának jó kapcsolata volt;
fennmaradt egy hozzá írott levele is. Lásd DAYKA 2010, 31 és 397.
122
Kazinczy: Az est-hajnalhoz: Bétsi Magyar Músa 1787, dec. 5, 96. sz. 767.vö. MAGYAR MUSEUM 2004, II.
95. Nem valószínű, hogy a vers a mindössze néhány oldalból álló lapban elkerülte volna Dayka figyelmét. Ő
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Még az sem lehetetlen, hogy a két író futólag már korábban találkozott, mivel 1785
és 1787 között mindketten ugyanabban a városban éltek: Kazinczy iskolafelügyelősége
idején, 1785-től 1791 tavaszáig kassai lakos volt; Dayka pedig papi szemináriumi
tanulmányait folytatandó (az egri papneveldéből érkezve), 1784 őszétől 1787 őszéig itt
végezte a bölcsészeti (retorikai) osztályokat. Dayka 1787-ben a pesti papneveldébe
költözött, hogy tanulmányait befejezze, majd innen 1790 őszén visszatért az egri
szemináriumba tért.124 Levelezésük kezdetére nézve az 1788-as év vagy az 1789-es
esztendő első hónapjai látszanak valószínűnek, mivel 1789 tavaszától már folyt a Magyar
Museum harmadik és negyedik negyedének a szerkesztése, amelyben Kazinczy
elhelyeztette Dayka Penelopének Uliszszeshez írott levele Ovidiusból című költeményének
fordítását.125 Nem kizárt, hogy a Kazinczy és Dayka között kialakulófélben lévő
kapcsolatot megtámogatta Ivánkai Vitéz Imre személye is, aki Daykának már évekkel
korábban iskolatársa és barátja volt, Kazinczynak pedig 1789 késő-őszétől 1791 tavaszáig
egyik beosztottja lett, tanfelügyelői, subalternusi minőségben.

2. Kazinczy Dayka-képe fogságáig
„Nem tudom, kitsoda az a‘ Dayka Gábor, ki négy jó darabokat külde be [t.i. az
Orpheusnak]?” Kérdezi Földi János Kazinczytól 1790 szeptemberében.126 Földi
érdeklődése feltételezi, hogy Kazinczy egy korábbi levelében már említette Dayka nevét
mint olyanét, aki verseket küldött a folyóiratnak. Az író-szerkesztő Kazinczy
párhuzamosan több írótársát is tájékoztatja az ifjú tehetség munkáiról. Valójában már
ekkor, 1790 és 1794 között a beavatott költő szerepben tünteti fel Daykát. A „beavatás”
fokozatait jelentik, hogy a frissen érkező kiválasztott/jelölt lassan bekerül azoknak a már
maga a következő héten, a december 12-i számban publikálta „Ovidiusból forditott Alagya. Penelopének
Ulisseshez küldött Levele” című költeményét. (Vö.Penelopének Uliszszeshez írott levele Ovidiusból, Bétsi
Magyar Músa, 1787. dec. 12, 98. sz. 783–786. vö. átdolgozott változatával: MAGYAR MUSEUM 2004, II.
153., és .DAYKA 2010, 407.) Ez utóbbit pedig bizonnyal az Ovidius-kedvelő Kazinczy olvasta, bár Dayka
Ovidius-átültetése névtelenül jelent meg, így az már nem bizonyos, hogy Kazinczy tudta-e, ki a vers
fordítója.
123
„Ide teszem azon szelet papirost, mellyre az Ódát [t.i. Az est hajnalhoz című verset] felírtam, mihelyt
felvirrada. Stolberg lebege előttem: Ehemal winkest du mir etc. Rájnis, ’s kivált Révai nagyon javalák a dalt,
s nekem a Dayka szeretetét ez nyerte meg.”,MAGYAR MUSEUM 2004, II, 95.
124
Vö. BALOGH 1913, 13–15.
125
A Magyar Museum a vers publikálásakor nem említi Dayka fenti versének a Magyar Músában való
korábbi megjelenését – vélhetően azért, mert Dayka az újraközléshez átdolgozta azt, ám az sem zárható ki,
hogy a szerkesztők a folyóirat nimbuszát védték. Kazinczy később, a Dayka élete című tanulmányban szintén
nem utal a Magyar Músa-beli első megjelenésre.
126
Földi János Kazinczyhoz, Szatmár, 1790. szept. 17. KazLev, II, 105., Vö. ORPHEUS 2001, 538.
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tekintéllyel bíró íróknak a körébe, akik leveleikben saját és egymás verseit küldözgetik
maguk között, idézgetik társaik sikerültebb sorait, főként pedig antik szerzők költeményeit
fordítják, s ezeket mind formailag mind nyelvileg csiszolgatják, illetve kérik és
otthonukban kifüggesztik egymás képét, valamint, hogy „kultikus paradigmák mentén
értelmezik alkotásaikat”.127 Kazinczy lelkesedéssel írja Döme Károlynak: „[...] Alagyákra
[ti. elégiák írására – K.I.] Te vagy és Dayka a‘ leg-szerentsésebb Iró! Daykának az
Orpheusban eggy jó Alcaicusa is van.”128 Néhány hónap múlva ismét dicsérőleg, továbbra
is felsőfokon szól Dayka elégiáiról: „Alagyát még Magyar szebben sohasem írt, mint Te és
DAYKA. Ez magát most Pétzeli formájú verseknek írására adta, és szerentsésen írja azokat
is; én pedig tüzeltem tüzét, Heloisnek Abelárdhoz írtt verseit küldvén meg a‘
Fordításra.”129 Dayka Abelard-fordítása több variációban is elkészült. Egy korai változatát
Kazinczy saját bevezető szavaival 1791 júniusában meg is jelentette a bécsi Hadi és Más
Nevezetes Történetekben.130
További forrásként kínálkoznak más Döme Károlyhoz írott levelek is Kazinczynak
Dayka tehetsége iránti elismeréséről és kettejük – feltétlenül a tekintélyesebb, idősebb író
által irányított – aktív irodalmi kapcsolatáról: „Dayka igen jó darabkákat küldött nékem.
Kértem, fordítsa azt Secundusból, a‘ mire téged is kértelek: Languidsu e dulci certamine
etc. Meg küldé fordítását; de nem elégszem meg véle. Magam is hozá fogtam, de ezzel sem
lehet meg-elégedni. Hárman addig fogunk rajta dolgozni Édesem, míg valahogy elsütjük.
Imé itt van, a‘ meddig kész! [...] Igyekezz, édes Barátom, ezt te is fordítani, hadd lássuk,
mit tehetünk hárman.”131 Az idézetekből kitűnik, hogy Dayka egy költői műhelymunkába
kapcsolódik be, ahol a fiatalok között versengés folyik a fordítások és a legjobban eltalált
versformák tökéletesítése érdekében. Kazinczy Dömének132 is, Daykának is ,„tüzeli tüzét”,
majd a legsikerültebb költeményeket megosztja többi költőtársával, nem egy esetben pedig
elhelyezi folyóiratában. Aranka Györgynek elégedetten küldi meg például Dayka Erzsébet127

Vö. Merényi 2000, 57. A tárgyban lásd uo. az írói kánonba való beavatás témájának alaposan kifejtését,
57–88.
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Kazinczy Döme Károlyhoz, 1790. dec. 4. KazLev, II, 125., az „alcaicusa”: Dayka a Győzedelem
jövendölés című versére utal.
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Kazinczy Döme Károlyhoz, 1791, ápr. 10. KazLev, II, 189.
130
Bevezetőjében olvashatjuk: „Repeső örömmel közlöm itt az Urakkal azon töredékjét a’ Heloize’,
Abelárdhoz írtt Levelének, mellyet eggy ifjú Barátom nékem a’ tegnapi postával remekül küldött fel. Én
vóltam az, a’ ki esmérvén Barátomnak igen szép tehettségét, nékie a’ Colardeau’ frantizia Levelét azon
kéréssel, hogy fogna fordításához, megküldöttem.” Vö. DAYKA 2010, 460. 1792-ben Bécsben, Kazinczy
Dayka Abelard-fordításával egy kötetben szerette volna megjelentetni saját Wieland-Diogenes fordítását is,
de a cenzúra ezt megakadályozta.
131
Kazinczy Döme Károlyhoz, 1791. jan. 22. Kazlev II, 140, 141.
132
Döme Károly ez idő tájt szintén kispap, akit Kazinczy mint a pozsonyi szeminárium irodalmi körének egy
tehetséges költőjét ismer meg 1789 késő őszén tett írólátogatásai során, s akivel hasonlóan intenzív levelezést
folytat, mint amilyent vélhetően, Daykával. Vö. KABDEBÓ 1968, 65.
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napi köszöntő versét, megdicsérve (sőt, később Orpheusában is közzé téve) azt, holott az
alkalmi költészetnél mi sem áll távolabb tőle.133 Hász Fehér Katalin szavai találóan
mutatnak rá Kazinczynak erre az ellentmondásos, kifinomult, olykor a valóságot is
átesztétizáló érzékére: „A költészet Kazinczynál fölérendeltje, sőt szervezője az
élettényeknek, és e fölérendeltség folytán maga a költő is csak szolgálója lehet.”134 Az író
azonban sehol sem említi meg, hogy Daykának egyáltalán nem volt ellenére alkalmi versek
írása, ebben tehát ízlésük, költészeti felfogásuk semmiképp sem egyezett. Bodnár Antal
professzor, akitől a Dayka-életrajz adatainak tekintélyes része származik, például erről
tájékoztatja Kazinczyt 1805 októberében: „Azt tudom, hogy Dayka gyakran még Poëta és
fellyebb való Tanúló korában, ha megszolítottuk hogy erről vagy ama tárgyról mondjon
egy pár verset; azonnal kész volt, és kevés gondolkozásra helyes Distichonokat köpött.”135
E tényt Kazinczy, miután semmiképp sem illett az érzékeny neoklasszicista költő idealizált
figurájához, mindenesetre kihagyta a Dayka életéből. Ugyanakkor, bár hangoztatja, hogy
az alkalmi költészetet megveti, nem utasítja el a bensőséges események apropóján született
és elvont, művészi megformáltságú, a magas költészet mércéjével mérhető lírát.
Ellenkezőleg. Amennyiben színvonalas sorok születnek egy jó költő tollából (különösen,
ha annak címzettje ő maga), büszkélkedik vele, mint az alábbi Dayka-verssel, amelyet
örömében lemásol és továbbküld Kis Jánosnak:
„De halld Daykának ezt a‘ bucsúzóját. Ezzel eresztett-el Lőcséről Januar 31-dikén.
Indúlsz a‘ Pannon Edenébe,
A‘ Grátziák lakóhelyébe
Ó lelkem jobb fele,
Hol űzi vak elmék homályát
‘S letép a‘ bűn álorcáját
Bölcs lantod zengzete.
Én elmerűlve bánatomban
Nyögök nem érdemlett honnomban
133

„Ez a’ köszöntő, reménylem, tetszésedre lessz. Irta Ujhelyi DAYKA GÁBOR, Egri kis pap. : Erzsébet, ha
neved nyárban esett volna: / Sugárival a’ Nap néked meg hódolna. [...]” (Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1791.
jan. 7. KazLev, II, 138.)., Kazinczy Erzsébet neve napjára [Egy széphez] címmel közölte az Orpeusban:
1790. II. 8. sz. 367.
134
HÁSZ-FEHÉR 2000, 95.
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Bodnár Antal Kazinczyhoz, KazLev, XXII, 1805. okt. 25, 125.
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‘S utánnad esdeklem,
‘S lépésid könybe ázott szemmel,
Eltelve néma gyötrelemmel,
Távolról követem.
Te, a‘ mord tél bús fuvatagja,
A‘ merre a‘ Szépség alakja,
Ferencz útját veszi:
Térj Aeolus vak tömlöcébe,
Hadd súgja lágy Zefir fülébe,
Hogy Dayka szereti.
A vers felett érzett meghatottságát nem is kívánja palástolni: „Nem képzelheted-el, melly
kedves vólt előttem ez az érzékeny vers. Sirtam örömömben.”136 Kazinczy számára Dayka
fenti verse példa-értékűvé érik, pedig ekkor még nem sejtheti, hogy kettejük barátságának
jószerivel ez lesz majd (Dayka részéről mindenképpen) egyetlen, az utókorra fennmaradt
dokumentuma. Az alábbi, tíz évvel később született levélben Kazinczy ezzel a mintaverssel biztatja a fiatal Csokonai Vitéz Mihályt, hasonló költeményt várva tőle az ő
köszöntésére: „Az Urat pedig újra kérem a‘ vers eránt, melly olly forma lehetne, mint a‘
Dayka propempticonja. Indulsz Tokajnak Édenébe, stb. [...] Kapjon tüzet az Ur, és írjon
majd valami kis nem tudom mit, mellyre mindég azt mondhassa: Ejnye, be rendes ez! ‘s
eggyet nevessen neki.”137 Dayka tehát olyan költőnek tűnik fel, akinek „némelyik dala”
érzékeny könnyekre fakasztja Kazinczyt, s van olyan verse, amely példa értékű.
Ezzel együtt Kazinczy nem mondja makulátlannak Dayka munkáit, különösen
poétikai és grammatikai tekintetben. Már a Dömének említett Dayka-féle Secundusátültetéssel sem elégedett; „nem sül” – jelenti ki. Valójában a rábeszélésére született és az
ő révén és bevezetőjével napvilágot látott Abelard-fordítás sem nyeri el maradéktalanul
tetszését, olyannyira, hogy Daykával ismét áldolgoztatja azt.138 1791-ben, Dayka
grammatikai jegyzeteinek kézhezvétele után pedig méltatlankodva írja Döme Károlynak:
„Dayka most eggy istentelen heterographiat tsinált. Soknak itélvén az e betűt a magyarban,
136

Kazinczy Kis Jánoshoz, 1794, márc. 4. KazLev, II, 341–342.
A verset Kazinczy feltehetően 1804. november 11-én megkötött esküvője alkalmából kéri Csokonaitól.
Kazinczy Csokonai Vitéz Mihályhoz, 1804. nov. 1–2. CSOKONAI 1999, 322. (A korábbi, hibásan elterjedt
1793. novemberii datálásra nézve lásd KazLev, II, 390.)
138
Vö. DAYKA 2009, 461–462.
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valahol más vocalist tehet, el-tseréli azt. Ki fogja követni?139 A fordítások tökéletlensége és
a Kazinczynak kéziratban megküldött nem problémátlan grammatika tehát visszatérő téma
az 1794 késő őszéig terjedő Daykával kapcsolatos levelezésben. Arra nézve azonban, hogy
maga Dayka a feltétlenül elvégzendő korrekciók mellett, megsemmisítette, elégette volna
sikerületlen verseit – ahogyan azt majd a neológusoknak tenniük kell –, sem közvetett, sem
közvetlen bizonyító értékű140 adat nem áll rendelkezésre.
Évtizedekkel

később,

amikor

a

Pályám

emlékezetében

Kazinczy

már

irodalomtörténeti távlatából tekint az 1790-es évek legelejének szépirodalmára, s megvonja
a korszak mérlegét és abban kijelöli Dayka szerepét; állításait már az általa a Dayka élete
lapjain felépített minta-értékű Dayka-képre való hivatkozással legitimálja: „Haszonra
sokat írtunk, keveset a‘ szép‘ nemében, ‘s nem előre látszánk törekedni, hanem vissza, mert
Aranka szerint örök cánonjai a‘ Nyelvnek a‘ mi Megholtjaink maradnak; új Íróink csak
rontják azt. [...] felemelkedni soha nem fogunk, ha felejthetnénk vala, hogy a‘ kezdés‘
korában ez mindenhol így volt. De melly csillámló jelenés vala köztünk Dayka némelly
lelkes édes dalaiban? Ő, ki a‘ maga korát félszázaddal előzte-meg. Néki némelly énekei
még akkor is tisztelet‘ tárgyai lesznek a‘ maradéknál, mikor az orthologus Aranka‘ nevét
senki sem fogja ismerni akarni. – A‘ korán elholt hős ifjúról Versei előtt szóllék; itt a‘ hely
tilt elmondanom a‘ mit kellene.”141

3. A „Dayka élete”
3. a) A szöveg felépítése
A Dayka élete két szövegkorpuszra tagolódik, amelynek első, kisebb egységét alkotja az
életutat felvázoló biográfia, azaz: Hász Fehér Katalin megfogalmazásában „filológiai
portré”, ahogyan a továbbiakban nevezem.142 Ez forrásokra hivatkozva megidézi, Szűcs
Zoltán Gábor szavaival: „végigkíséri Dayka életét, ismerteti családi hátterét, iskoláit,
kudarcba fulladt egyházi karrierjét, a későbbi tanári pályafutását, tudományos
139

Kazinczy Döme Károlyhoz, 1791, ápr. 10. KazLev, II, 189.
Erre (t.i. a kézirat-égetésekre) nézve közvetett, de mégis bizonyító erejű forrásnak tűnhet első pillantásra
egy 1794. március 4-i Kazinczy-levél (KazLev II, 343., 437. levél), ennek datálását azonban nem tudjuk
hitelesnek elfogadni. Érveink kifejtését lásd a következő, „A Dayka élete – A szubjektív portré című
fejezetben és a hozzá tartozó jegyzetben, miután a téma és a forrásszöveg időrendben oda tartozik.
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munkásságának esélyeit és kudarcát, megismerkedünk ambíciózus jellemével, rossz
egészségével, célzást olvashatunk rossz házasságára: halála előtt Dayka szíve
»elmarczonglott«, gyerekei haláláról értesülünk, tehát éppenséggel elég alaposan
megismertet Dayka életével‖.143
A tanulmány második, lényegesen terjedelmesebb szövegegységének elején,
nevezzük „szubjektív életrajz”-nak, kap helyet a költő úgynevezett „virtuális portréja”144,
amelynek felvázolása során az elbeszélő Kazinczy konstruál egy ideális megjelenésű
Daykát, megteremtve alakjában az isteni költőt, „egy görög fikció istenalakját”.145 Ezt
követően kerül sor a biográfiában Kazinczy Daykánál tett látogatásainak (Pest: 1790
május, Lőcse:1793 november és 1794 január) bemutatására is, amely alkalmat teremt arra,
hogy érzékletesen (gyakran párbeszédekkel illusztrálva) ecsetelhesse kettejük barátságát és
”teljes szellemi azonosulását”146. Ennek kapcsán az elbeszélő egy nagy lélegzetű,
véleményét kifejtő kitérőt tesz (az író „kicsapás”-nak nevezi ), melyben az értekező próza
műfajára váltva át, állást foglal és agitál a neológia mellett. A retorika tudományának
érvelési technikáját latba vetve deklarálja, hogy Dayka és ő a nyelvújításról, valamint a
költészetről vallott esztétikai nézeteikben ma is mindketten ugyanazon a platformon
állnának, ha Dayka élne.
A szöveg végül röviden és formálisan visszakanyarodik a Dayka-látogatáshoz, a
búcsú leírásához, majd a tanulmányt követő, először napvilágot látó Dayka-versek sajtó alá
rendezésének tartalmi és technikai kérdéseinek boncolgatásával zárul.

3. b.) A biográfia vagy filológiai portré
Kazinczy interpretációs szempontjait vizsgálva felvetődik a kérdés, hogy kinek kívánja
bemutatni Dayka adatolt életrajzát azaz „filológiai portréját” és alapvetően milyen
szerepben jeleníti meg őt az olvasó előtt? A kérdés első felére a választ az itt vizsgálandó
szövegegység utolsó sorában találhatjuk meg. A „filológiai portré”-nak, azaz az életút
kronológikus felvázolásának zárásaképpen, az átkötést a személyes emlékekkel tűzdelt
portrérajz, a „szubjektív életrajz” felé Kazinczy ezekkel a szavakkal oldja meg: „Általtérek
képének festésére, ‘s olly tartózkodás nélkül fogok szóllani, mintha nem eggy egész
143
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Publicum előtt,, hanem csak barátimnak, kik a‘ Megholtat közelebbről ismerni kívánják,
kisded körében szóllanék.‖147 Abból, hogy a narrátor-Kazinczy szubjektív hangra váltva
megemlíti, mostantól majd úgy fog beszélni, „mintha nem egy egész Publicum előtt”
szólna, arra lehet következtetni, hogy kezdettől fogva kétségtelenül széles, értő, érdeklődő
olvasó közönségre számít; az pedig, hogy majd „tartózkodás nélkül” folytatja dolgozatát,
jelzi, hogy tudatában van: a közönség távolságtartónak fogja tartani azt az attitüdöt,
amellyel a dolgozat elején Dayka életútjának állomásait áttekinti. A „kisded kör”
említésével a hozzáértő barátok, a literátorok zárt közösségére céloz, s jelzi, ezek körébe
juthat be az, aki érti majd szavait.
Kazinczy az olvasókhoz szólva, a továbbiakban szándékoltan vesz fel filológus
szerepet: felvonultat aprólékos adatokat, évszámokat, utalást archívumokra, hivatkozásokat
barátok, munkatársak leveleire, visszaemlékezéseikre, sőt, a forrást közlők nevét is
megemlíti: Bodnár Antal, Fekete Imre, Hannulik János, Szerdahelyi Aloyz György,
Bárdosy János; bizonyos helyeken pedig feltünteti a közölt életrajzi adatok legnagyobb
részének szolgáltatóját is: „(Pr.B.)”. A tartózkodás azaz távolságtartás és a tárgy
megközelítésének gesztusa megadja a felhatalmazás érzését Kazinczynak mint
biográfusnak, a precizitás révén pedig a leírtak hitelesnek tűnnek az olvasó számára. (Ez a
filológusi megközelítés igazán majd a Dayka élete második szövegegységében, a
személyes élményekkel tűzdelt tanulmányrészben hozza meg az eddiginél még fontosabb
legitimációt a szerző számára: az ott felidézendő személyes találkozások és beszélgetések
kapcsán leírtak történeti hitelességében az olvasónak már nem lesz oka kételkedni.148)
Mezei Márta az 1790-es évek irodalmi levelezése kapcsán hívja fel a figyelmet
arra, hogy az életrajzi bemutatkozó levelekben a korábbi erőteljes rendi identitást tükröző
szemléleten kezd átszűrődni egy ekkor megjelenő, értelmiségi öntudatú én-reprezentáció,
amelyben a megszerzett tudás, műveltség szerepe megnő és a középpontba kerül egy új, a
közéleti és kulturális eszményeknek megfelelő személyiség. Tartalmában a Dayka-életrajz
is ezekkel az életrajzi levelekkel rokonítható. Kazinczy, ahogyan Mezei Márta
megállapítja: „Dayka dicséretében is elsősorban műveltségét, nyelvtudását emeli ki, s csak
aztán ír jelleméről, szeretetreméltóságáról. E sokféle indítékú bemutatásban egyértelmű a
szerzett érték (a műveltség, a tudás) preferenciája.”149
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Érdemes közelebbről számba venni, hogy mik is azok a preferált értékek, amelyek
mentén a narrátor-Kazinczy lépésről lépésre haladva felépíti a költő pályaképét. Dayka
kevéssé ismert nemesi előnevének említése:„Újhelyi”, az elbeszélő rendi hierarchiához
való mindenkori igazodása miatt sem maradhat el, természetes tehát, hogy utal a költő
„nemes, régi törzsökére”.150 Erre annál is inkább szükség van, mivel a Dayka-família már
nem tekintélyes és tehetős, inkább nevezhető polgári családnak (az apa szabó, s Dayka
még gyermek, amikor meghal) tehát feltétlenül rászorul Kazinczy retorikai támogatására.
Már az első sorokban feltűnik „a mi Daykánk” megnevezés, amely a szövegben néhány
sorral lejjebb még egy ízben felbukkan. Az egyes szám harmadik személyben folyó
elbeszélés folyamán csupán e két alkalommal vált át a narrátor többes szám első személyű
narrációra. A „közösség hangján megszólaló beszédmód”-nak ez a megnyilvánulása151
azon kevés, árulkodó, érzelmi színezetű, jól elhelyezett megjegyzés egyike, amely már
hangulatilag is orientálja az olvasót, azonos platformra hozva őt az elbeszélővel, és
előrevetíti a tanulmány egészének Dayka melletti elfogultságát. A továbbiakból
megtudható, hogy az „egri prof. Bodnár Antal, Daykának legrégibb és legszorosb
barátja”152, s bár a szövegben az olvasó még nem jut el ahhoz a szöveghelyhez, ahol a
költő iskoláiról és kitűnő képességeiről van szó, de a narrátor már itt sugallja, hogy
Daykának is bizonyára rendkívül műveltnek kellett lennie, ha egy tekintélyes professzor
barátságával dicsekedhetett. Kevéssel ezután kiderül, hogy „ungvári director Fekete Imre
úr”, a költő halálakor latin nyelvű elégiát írt a költő emlékezetére. Már itt nem hagy semmi
kétséget az elbeszélő afelől, hogy Dayka jelentős személyiség lehetett. Testvérbátyja a
hazájáért harcolt és csatatéren, hősként esett el: „István, katona volt, s Martinestye alatt,
hol seregeink győztek, elhullott”153 Az író mindezidáig közvetett módon, a költő
környezete, barátai, rokonai révén jellemezte Daykát, megnyerve iránta szimpátiáját, holott
a költő cselekedetei és a vele történtek még egyáltalán nem kerültek szóba.
Retorikailag következetes és szinte magától értetődő, hogy az olvasó néhány sorral
lejjebb deklarálva látja a gyermek Dayka kitűnő képességeit: az egri ciszterciták „ritka
ajándékai, szorgalma, s jámborsága” miatt megszeretik a szerencsétlen sorsúvá lett család
jó képességű kisfiát, rendházukba fogadják és „ingyen táplálják”. A biográfiában
hangsúlyosan szerepel, hogy a kis Dayka éles elméjű volt és ambiciózus, aki társaival
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vetélkedve, „feszített szorgalommal” tanult Kassán is, ahová Egerből érkezett tanulmányai
folytatására: „Sírt, hogy a lángelméjű Szolarcseknek elébe nem hághata, hogy őtet utól nem
érheté.”154 Mikor 1787-ben Pestre, a központi papneveldébe került, „neve előre menvén így írja ezt Bodnár, s kifejezése nem lesz rhétori phrásis - mind a nevendékektől mind az
előljáróktól örvendve fogadtatott. Kevés vala ott őhozzá fogható, különb nem egy is. (Prof.
B.)‖155 Annak érintése, hogy Daykát, mire Pestre ért, már megelőzte neve, az
értékorientáció lényeges szempontja, hiszen a becsvágynak mindenképp jutalma a hírnév,
amely elérendő cél mind Kazinczy,156 mind Dayka számára, ahogyan az majd az ún.
szubjektív portréban, a tanulmány második egységében, a narrátor-Kazinczy által
rekonstruált beszélgetésükből kiviláglik: „Fél század múlva, így szakasztá félbe továbbad
szavaimat [...] miénk marad az a‘ dicsőség hogy megtörénk az útat, ‘s igazságos
maradékunk érteni fogja, nekünk mit köszönhet.”

157

A „filológiai életrajz”-nak egyik

leglényegesebb eleme, s terjedelmes kifejtést is kap a narráció során, hogy Dayka több
nyelven beszél, ír és fordít. Fokozatosan megtanul szlovákul, latinul, görögül, németül,
olaszul és franciául. Bizonyára nem véletlen, hogy az első említés Dayka költő
voltára/költői próbálkozásaira éppen a fordítások kapcsán kerül elő: „Görögűl, midőn
Pestre ért, tudott annyit, hogy az Új-Testamentumot széltében és elakadás nélkül érthette,
sőt e‘ nyelven verseket is írni próbálgatott.”158 A szöveg már itt hangsúlyozza Dayka
legendás tanár-voltát. E szerepben a költőt úgy jeleníti meg, mint a korszak haladó nemzeti
eszméi szerint a magyar nyelv terjesztésének, és a tudás továbbadásának egyik szószólóját.
Az ifjú a költő pesti szemináriumban kispapként magyarra tanítja idegen nyelvű társait, de
órákat ad az egyetemen is: „ismeretséget szőtt az Universitás‘ Tanítójival”, ‘s azt
derekasan használta. A‘ mindenes Gyüjtemény‘ IV. Köt., lap 89. azt tartja emlékezetben,
hogy „Dayka itt 1790. Aprílis‘ havában társainak leczkéket tartott a‘ Magyar
Grammaticából”159
A narrátor-Kazinczynak nehezebb dolga van a biográfia folytatásával az életútnak
attól a mozzanatától, mikortól a költő (1790 őszén) visszakerül az egri papneveldébe. A jól
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indult egyházi karrier lassan leáldozóban van, amelynek megindoklása és prezentálása
komoly kihívás az életrajz-író számára. Dayka Egerben „dísze volt és szerelme az
ifjúságnak”, ám teológiai természetű, a vallási toleranciát hangoztató, úgymond „hibás
tudományt” valló nézetei miatt rá hárult a figyelem, „voltak, akik a tüzest, a vigyázatlant
félreértették” „s a gyakor feddés, mely majd szelídebb volt, majd durva is lett, ingerlette
makacsságát”,– áll a szövegben. Dayka hamarosan összeütközésbe kerül feljebbvalóival
egy német nyelvű (prédikációs gyakorlatként elmondott) templomi beszéd miatt, amelynek
állításait vissza kellene vonnia, ám ő „állhatatos marad szándékában”. Végül: a költő
„búcsút vett és kapott”160: kilépett a papnevelde kötelékéből és elhagyta Egert. Kazinczy
az elbeszélés során azt a megoldást választja, hogy nem kommentálja és nem részletezi
sem Dayka Egerből való távozását161, sem ezt az életszakaszát, ugyanakkor kiemeli a költő
még e kényes helyzetben is pozitívnak megítélt tulajdonságát, nevezetesen makacsságát. A
szót talán inkább „a kitartó”, vagy „a küzdő” értelemben használja, s így a költő már
következetesnek, elvei mellett kiállónak, gerincesnek tűnik fel az olvasó számára.
Kazinczy külön kitér e tulajdonság részletezésére egy 1813-as, Kis Jánosnak írott
levelében: „Én szeretem a‘ makacsokat, meglehet hogy azért, mert magam is az vagyok;
szeretem néha az imprudenseket is, bizonyosan mert néha – hála legyen értte az egeknek! –
magam is az vagyok. Jaj azoknak, a‘ kik nem lehetnek azok!”162 Dayka „tüzessége” a
szövegben a költői tűz megnyilvánulását hivatott érzékeltetni, noha első megközelítésben
inkább – „a tüzes” és a „vigyázatlan” szavak összekapcsolásával – meggondolatlanságot,
hirtelenséget, indulatosságot sejtet. A „filológiai portré” portré záró soraiban tér majd
vissza legközelebb a tűz metafora; s itt már egyértelműen azt a belső lobogást jelzi, amely
a művészet lázában égőkre jellemző, s amelyet retorikailag hiába is ítél el a biográfia
szerzője, tudható, hogy nem komolyan gondolja: „az baja, hogy igen is Poeta; [...]
Keservesen lakolt szegény a‘ nagy tűz miatt”163
Dayka pályájának utolsó szakaszát, életének utolsó öt évét a biográfia a
tényszerűség és együttérzés jegyében vázolja fel. A szövegből magasan kiemelkedik
Dayka tudós-tanár szerepének kihangsúlyozása, amelyet Kazinczy a váci kanonok,
Szerdahelyi Aloyz György szájába ad: „Dayka az országnak kétség‘ kivül, legjobb fejei

160

DAYKA 1813, VIII–IX.
Lőkös István kutatásai szerint Dayka ellen a prédikációt követően azonnal eljárás indult, s két héten belül
el kellett hagynia az egri szemináriumot. Vö DAYKA 2009, 19.
162
Kazinczy Kis Jánoshoz, 1813. júl. 28, Kazlev, X, 501.
163
DAYKA 1813, VIII. és XI.
161

41

közzé számítathatik”.164 Az életrajzi adatok (az olvasó hitelesítés gyanánt több ízben
Bodnár professzor nevének zárójelbe tett rövidítésével találkozik) tanúsága szerint Dayka
Lőcsén gimnáziumi magyar nyelvtanár lett, de egészsége már ekkor megromlott. Hirtelen
és meggondolatlanul nősült, házasságából két kislánya született, akik korán meghaltak.
1795-ben elköltözött Lőcséről, mivel megpályázta és elnyerte az ungvári gimnázium
retorika tanári állását. Betegsége kiújult, szervezete legyengült, hiába próbálták Kassán
gyógyítani, orvosa már nem tudott segíteni rajta. Ungváron halt meg 1796. október 20-án,
kiszáradásban.
Bármennyire tárgyszerűnek is tűnik az adatokkal megtámogatott, megformált
„filológiai portré”, mégis alapvetően eufemizálja Dayka alakját. A szöveg az
emlékbeszédek magasztaló hangvételét idézi. Dayka Gábor személyében olyan ifjú
karaktere rajzolódik ki az olvasó előtt, aki nemesi család sarja; tanult és nagy tiszteletben
álló professzor barátai vannak; testvérbátyja háborús hős; ő maga kiváló szellemi
képességű; szorgalmas; ambiciózus; több nyelven beszél, fordít; kiemelkedő tanári
képességei vannak; elveihez hű; szilárd jellemű; ugyanakkor a költők belső tüze hevíti:
igazi művészlélek, akinek ha vannak is gyengeségei, azok is inkább erényként
értékelhetőek. A szöveg szövetéből felfejthetőek továbbá azok a szókapcsolatokban
manifesztálódó érzelmi szálak, amelyek a tanulmány első egységét szerkezetileg
könnyedén a tanulmány nagyobb lélegzetű második feléhez, az általunk „szubjektív
portré”-nak nevezett szövegtesthez kötik (Például: „A mi Daykánk”, „ritka ajándékai”,
„jámborsága”, „kevés vala őhozzá fogható”, „dísze volt és szerelme az ifjúságnak‖).

3.c.) A szubjektív portré
Feltehető a kérdés: kiknek szánta a szerző e „szubjektív portré”-t, illetve, milyen
szerepben ábrázolja a narrátor-Kazinczy Daykát és önmagát e portré, különösen pedig a
nála tett látogatások reprezentációiban?
„[...], mintha [ ..] csak barátimnak [...] kisded körében szóllanék.”165 – jelzi az
elbeszélő (az általunk fentebb, más vonatkozásban már idézett felvezetőben) behatárolva
talán nem is annyira azoknak körét, akikhez szól, mint inkább azt a hangnemet, amelyben
szólni fog. Ez a verbális és egyben retorikus megszorítás [t.i. az intim baráti kör] indokolttá
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teszi, hogy az életút állomásainak szikárabb bemutatását követően a narráció hangvétele
megváltozzon, s helyet kaphasson az önreflexió, s mellette megjelenhessen a
magánvélemény is. Ugyanakkor narrátorként Kazinczy megfogadja, hogy őszinte lesz:
„Tisztaságomba leplezve” – írja. A „filológiai portré” korábbi, egyes szám harmadik
személyű, személytelen leírása egyes szám első személyűre vált, az elbeszélő jelzi, hogy a
továbbiakban személyes élményeket is meg fog osztani olvasóival, akikhez úgy kíván
szólni, mintha azon barátai előtt beszélne, „kik a megholtat közelebbről ismerni kívánják” s
deklarált célja, hogy a „jók szívét dobogásba” hozza.166. Utóbbi kijelentés egy lelkesítő és
felemelő történet leírását sejteti.
„A‘ húsz esztendős Daykát velem Győzedelemjövendölése hozta ismeretségbe, és az
Ovídból fordított Penelope, ő pedig azon ódámat vette figyelmére méltónak, melly a‘
Kassai Múzeúm I. Köt. lap 4. áll, ‘s azon Dalomat, mellyet Metastasióból Orpheusomnak
első fűzetébe vettem vala fel.”167 – Kazinczy Dayka bemutatásakor két-két költeményt
nevez meg mindkettőjüktől, s ezzel egyenrangú költő-szerepüket hangsúlyozza.168
Kazinczy ügyel a közöttük fennálló egyensúly demonstrálására169, ugyanakkor nem
hallgatja el, hogy megismerkedésükkor Dayka mindössze húsz éves. Verscímeik
felsorolása után az író szóba hozza a kassai Magyar Museumot, amelyről az irodalmi
közéletben ismert, hogy indításában maga Kazinczy is jelentékenyen részt vett, valamint az
Orpheust, amely saját orgánuma volt, ahogyan ezt az író az „Orpheusom [..] füzetébe
vettem [...] fel” fordulattal a szövegben nyilvánvalóvá is teszi. A bevezető mondat első fele
pedig – az író irodalmi szerepének jelentőségét további tekintélyre okot adó adalékkal
emelve –, az író közéleti szerepének és származásának súlyát is hivatott hangsúlyozni:
„Egyike lévén én is azoknak, kiket 1790. májusban az ország öröme Abaujból Budára
küldött, látni akarám Daykát, a szeretettet!”.170
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Kettejük pozíciójának tisztázása mintegy előkészíti a személyes találkozást,
amelynek hangulatát a „Daykát, a szeretettet” jelzős szerkezet beszédessége már némiképp
érzékelteti.

4. Kazinczy látogatása a pesti szemináriumban
Kazinczy Ferenc Dayka Gáborral való első találkozására 1790 májusának második
felében171 kerülhetett sor, amelyre az alkalmat az ekkor Kassán élő író számára a korona
Bécsből Budára való hazahozatala szolgáltatta.172 A látogatás173 helyszínéül a pesti
papnevelde kínálkozott, ahol Dayka ebben az időben teológiai tanulmányokat folytató
kispap volt. Kazinczyt a szemináriumba érkezésekor egy kísérő tágas szobába vezette. (A
környezetről, helyszínről később sem tudunk meg részleteket, mindössze annyit, hogy a
helyiség egy nyitott folyosóra nyílt.) A teremben a talárist viselő növendékek csoportokba
verődve „múlatoztanak”. A kísérő rámutatott Daykára, akinek megjelenését Kazinczy húsz
év távlatából a következőképpen írja le: „Reá ismertem volna én Daykára, megnevező
nélkül is: Ámor álla itt; talárisba öltözve, az Anyaszenteggyház‘ fijai között. Termete
alacsony, de karcsu, és a‘ mi nagyon tűnt szembe, olly erőltetés nélkül egyenes, mintha
egész életét Tánczmesternek kezei alatt töltötte volna. Lobogó setétszög haja saját dísz volt
alakján. Horgas igen szép orra, a legszebb metszésű ajak, a‘ legszelídebb, domborodás
nélkül lefolyó áll, hosszan elvonúló szemöldöke, nem épen síma, de tisztabőrű arcza,
csontos, magas homloka, a‘ legjátékosbb kék szem, a‘ leglelkesbb kép festette nékem a‘
Múzsák‘ és Grátziák‘ Kedvelltjét.‖174 (E találkozás leírását Kazinczy évekkel később,
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kevés módosítással beépítette az 1828-1830 között több változatban megírt Pályám
emlékezeté-be is.175)
Kazinczy egész pályája során szinte küldetésként fogta fel a nevezetes
személyiségek, „nagy emberek” alakjának megjelenítését – emlékezetét – az utókor, a
„maradék” számára. „Nekem nem az a célom itt, hogy a magam becses képemet adjam
által a világnak, hanem az inkább, hogy [...] azon nagyokat, akikkel éltem akiket láttam,
akikkel szorosb vagy tágabb, hosszasb vagy rövidebb ismeretségben éltem. Ezeknek
emlékezeteket fenntartani, képeiket festeni, őket a maradékkal közelebbről ismertetni,
nekem kedves s kedves lesz a maradéknak is. Minél apróságosabbak azok, amiket beszélek,
annál intereszántabbak.”176
Valamennyi, a Kazinczy-életműben fennmaradt portré közül, mind az ábrázolt
személy esztétikai szempontú megítélése mind pedig a leírás személyessége, érzelemmel
telítettsége tekintetében, kiemelkedik Dayka Gábor alakjának megörökítése. Ugyanakkor a
szöveg első, felületes áttekintésekor a beszédmódból az érzékelhető, hogy a narráció
átesztétizálja, idealizálja a bemutatott figurát, hiszen Kazinczy az elbeszélés során Ámor
metaforájába sűríti Dayka vonásait. Szűcs Zoltán Gábor az 1813-as Dayka-kiadás
értelmezéstörténetéről írott tanulmányában invenciózusan járja körül a kérdést, hogy mi
motiválhatta Kazinczyt az Ámor-hasonlat kiválasztásakor: „Nem is annyira a feltűnő
blaszfémia teszi érdekessé – Dayka ugyanis az (álruhás) antik szerelemisten a szüzességi
fogadalmat tevő leendő keresztény szerzetesek között.”177 Egyfelől, nem lehetett olyan
könnyű Kazinczy számára, hogy elhessegesse az Ámor-hasonlat profán áthallásait, mivel
emlékeit és Dayka életrajzi adatait rendezgetve ő maga beszéli el 1802-ben barátjának, Kis
Jánosnak: „én szerencsés valék őtet személyesen ismerni, mind akkor, mikor még a‘ Pesti
Semináriumban a‘ fekete Uniformot hordotta, ‘s néha Moor Nánihoz, a‘ mostani
Reháknéhoz, a‘ Magyar Játékszin legfőbb díszéhez, szökött (de ezt az ismeretséget én csak
a‘ Dayka halála után tudtam-meg; az én erkölcseim nem engednek előttem efféle
vallástételeket)”.178 Másfelől, ez idő tájt már megszülettek Dayka szerelmi témájú dalai (A‘
szeretők‘ fogadása, A‘ hív Leányka, A‘ meg-haragudt Phyllis, Az én szerelmesemnek meghívása), s feltesszük, hogy Kazinczy Dayka leveleiből ismerhette is ezeket. 179 Ámor (akit
gyermekként és szépséges ifjúként egyaránt ábrázoltak) azonban nem csupán a szerelmet
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jelképezte a korszak neoklasszicista költészetében, hanem – visszakapcsolódva Szűcs
Zoltán Gábor gondolatmenetéhez –, gyakran egyben a halál allegóriája is. „S mivel az
egész kötet halotti áldozat Dayka emlékére, aligha lehet túlzás, hogy ez a Kazinczy
számára kézenfekvő értelem Dayka amori vonásaira is kiterjeszthető, hogy Dayka
alakjában a halál testesül meg, mégpedig az a halál, amely egyúttal művészi és szép is. [...]
Kazinczy ebben a jelenetben elrejti tehát a barátja halálára való utalást [...] Dayka alakja
a baráti emlékezésben elveszti földi, hétköznapi vonásait, miközben egyébként igen
plasztikus szövegbeli ábrázolása egy antikizáló allegória megjelenítésévé válik.”180
Kazinczy az Ámorrá transzfigurált Dayka küllemének leírásakor hibátlan külsejű, szép,
egyenes hátú, filigrán, büszke és tartással rendelkező fiatal férfit mutat; a táncmester
megemlítése pedig („mintha egész életét táncmesternek kezei alatt töltötte volna”) a
kifinomultság és kecs asszociációját indítja el az olvasóban.181 Kazinczy vallja, hogy az
„esztétikum iránti érzéknek [...] az ember külsején, fiziognómiáján, megjelenésén,
viselkedésén és életkörülményein is látszania kell.”182 A költő haja dísz – áll a szövegben; s
ez a haj, még tovább fokozva az arc szépségét –, lobog. (A haj lobogását végképp
Kazinczy előre futó, szimbólumokban, rejtett utalásokban gondolkodó fantáziája indítja
meg, hiszen az általa rögzített nyitó jelenetből az a statikus kép rajzolódik ki az olvasó
előtt, hogy a teremben valamennyi résztvevő álldogál.) A „lobogó” jelző utalásként is
értelmezhető Daykának már a tanulmány első részében megemlített tüzességére, lángoló
lelkére, költő mivoltára. Dayka orrának, állának, ajkának, szemöldökének szépsége, magas
homloka és játékos tekintete pedig a költőt a fentiekben már reflektált narráció értelmében
antik istenalakokhoz teszi hasonlóvá. Az ekként ábrázolt költő-alaknak már pusztán a
megjelenése is indokolttá teszi, hogy Kazinczy a leírás záró mondatában „a múzsák és
gráciák kedveltjé”-nek nevezze őt.
A szépség igézetében ábrázolt külső megjelenés rögzítését követően Kazinczy áttér
Dayka jellemének bemutatására. A szövegnek ezen a pontján érdemes felidézni a fentebb
vizsgált

„filológiai

portré”-nak

a

költő

tulajdonságait

általánosságban

érintő

megállapításait, amelyeket ily módon könnyen összekapcsolhatunk a „szubjektív portré”
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alábbi leírásával. Az egyes szám harmadik személyű, távolságtartó narráció ugyanakkor,
amikor főként a szikár biográfiát szolgálta, szólt Dayka „ritka ajándékai”-ról is, deklarálta,
hogy „kevés vala őhozzá fogható”, hangsúlyozta „jámborságát” és megállapította: „dísze
volt és szerelme az ifjúságnak”.183 A tárgyszerűnek ható szövegből kiemelt dicsérő szavak
súlya éppen ezért felértékelődik; hitelesíti és egyben megerősíti a Dayka belső
tulajdonságait ecsetelő narrációt: „Beszéde kevés. Színetlen szerénység, figyelem mások
eránt és annyi nyájasság, hogy első pillantással mindent elbájolt. Némely hangja félig
selyp, melly nevelte kecseit. Öröme nem fakadozott eggy még eddig nem látott, szeretett
idegennek régen óhajtott meglátásán; sőt ő magába zárva maradt mindég, s mindég poetai
andalgásban; s az édes szendergésnek csak a‘ le-lesüllyedt eleven szem ‘s a‘ mesterkélés
nélkül édesen-mosolygó csendes ajak kölcsönöze életet. Illyen vala Dayka.”184 A karakter
jellemzése teljes egységben van a költő külleméről mondottakkal. Az ámori szépség mellé
a belső szépség jegyei: nyájasság, báj, kecs, indulatok bájos fékentartása, andalgás,
szendergés és édes mosolygás is társulnak. Ennek értelmében Dayka személyében
egyszerre jelentkezik a képesség, ambíció, viselkedés és megjelenés artisztikumának
egysége, rendelkezik a külső és belső grácia jegyeivel, a kellem és a „harmónia erószá”val, amely „mintegy sugárzik az eszményi ember testéből-lelkéből‖.185 Mivel Kazinczy,
különösen az 1780-as, 90-es években, a grácia-kultusz híve – sőt, egyes íróbarátai
szemében a „gráciák felkent papja” –, egy mintaképet teremtett meg a múzsák és gráciák
kedveltjeként megjelenített Dayka figurájában, amely nagy mértékben hasonlított saját
ideálképére.186 Hász Fehér Katalin Bodrogi Ferenc Máténál is tovább megy; szerinte
Dayka fikcionált alakjában „Kazinczy megalkotja saját neoklasszicista hasonmását,
művészi alteregóját, aki egyszerre tudja képviselni őt magát, a közösnek feltüntetett
irodalomeszményt és azt a kanonizációs programot, melynek nyitódarabjaként egybefűzött
kötetük megjelenik.”187
Ahogyan Bodrogi a Kazinczy-féle gráciakultusz kapcsán leszögezte, úgy Mezei
Márta is rámutat, hogy a Kazinczy által tételezett ideális személyiségben egységben van a
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szociális és az intim személy.188 A fogságot megelőző évtizedben már egyre fokozottabban
jut szerephez az író életében a közösségek, hivatalos irodalmi- és titkos- valamint baráti
társaságok189 iránti nyitottság és felelősségérzet (Kassai Magyar Museum Társaság, saját
folyóirat szerkesztése, szabadkőművessége, s nem utolsó sorban az utazásaihoz kötődő írólátogatókörútja).
A pesti szemináriumban tett látogatás-elbeszélésnek az alábbiakban idézett (igen
képszerűen190 láttatott) részletében egyértelműen artikulálódik mind a társasságnak – úgyis
mint fizikai valójában látható, működő közösségi formációnak –, mind az arról való
beszédnek a fontossága. A teremben lezajló jelenet ugyanakkor leírhatónak látszik
Kazinczy irodalmi szervezői kulcsszerepének reprezentációjaként is191: ”A jelenvalók
széllyel foszlottak csoportaikból, s társok és a vendég körül tömött koszorút fontak. Szabó
lett a beszéd tárgya, s Rajnis és Révai, Péczely és Horváth Ádám, s Báróczy, Barcsay,
Bessenyei és Orczy, Ráday és Teleki József, s Zrínyi és Gyöngyösi István. A Dayka szavai,
egy neki tulajdon atticizmussal, kérdésekbe vóltanak öltöztetve. Ő keveset szólott és ritkán;
mások eleget.‖192 A papneveldébe érkező Kazinczy csoportokban álló kispapokat pillant
meg; s közelebb lépve kiderül, hogy nem csupán Dayka, hanem egy összekovácsolódott
közösség193 vendége lett.. Az olvasó a biográfiai szövegrészből már tudja, hogy a kispapok
várták Dayka érkezését, amikor Egerből Pestre érkezett, s hogy a szemináriumban könnyen
otthonra lelt, többek között idegen nyelvű növendéktársait magyarra tanítgatta: „Neve előre
menvén [...] mind a‘ Nevendékektől mind az Előljáróktól örvendve fogadtatott. Kevés vala
ott őhozzá fogható.”194 Ennek fényében jelentőséget kap, hogy a narrátor-Kazinczy az
elbeszélés során egyfelől ügyel arra, hogy megemelje az ifjú költőtárs személyét, másfelől
azonban érzékelteti, hogy az irodalmi vezér szerepe –, Dayka közegében is –, az övé. A
taláros növendékek őt megpillantva hagyják ott beszélgető csoportjaikat, ő hozza és
újságolja el az irodalom híreit és kétségkívül ő irányítja a beszélgetést, amelynek tárgya a
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többi írótárs, miközben Dayka ritkán szól, s ha szól is, inkább kérdez. Az sem mond ennek
ellent, hogy a szubjektív életrajz teljes szövegéből lépten nyomon kitűnik kettejük
(valójában csupán látszólagos) egyenrangúságának deklarálása: Kazinczy terembe való
belépése után például együtt kerülnek reflektorfénybe: a kispapok „társok és a vendég”
körül fonnak „tömött koszorút”.195 A szövegkorpusz záró sorainak tanúsága szerint az író
és a fiatal poéta csupán a búcsúzás perceiben maradnak magukra: „Midőn mentem, ő volt
egyedűl, aki kísért. Kilépvén a folyosóra, a teljes virágzásban álló acatiának illatját
felkapá egy szellő, s végigvitte a hosszú folyosón. A szag megcsapott. Ah a mennyei illat!
kiálték, ki ezt különösen kedvelem. „A‘ Reményfáé!‖ mondá Dayka, említett Ódámra
czélozván, s kezem gyengéd szorítással szorúlt-meg.”196 A narráció az akác szimbólum
beemelésével a jelenet többféle értelmezésének is teret enged. Első, triviális olvasata szó
szerinti: a tavaszi akácillat édessége kellemesen érintette Kazinczyt, aki önkéntelenül tette
szóvá ezt. Megfejthető azonban úgy is, hogy az akácillat közvetett utalás Kazinczy részéről
saját, Az est-hajnalhoz című versére (annak soraira: „Szerelme‘ kínját fűlemilébe kőltt /
Lelkem, remény-fám bánatos ágain / Énekli majd – míg a‘ királyi
/Reggel előtt szaladásnak indúlsz!”)197, amely levélkapcsolatuk kezdetének,
megismerkedésüknek egyik záloga volt. Legvalószínűbb talán mégis az, hogy Kazinczy
egyidejűleg az előző, egyértelmű jelzések mellett a szabadkőműves akác-szimbólum
említésével egy további lehetőséget is megkockáztat; így szeretné megtudni, hogy az ifjú
Dayka szabadkőműves testvér-e vagy sem. (1810-ben, nem sokkal a Dayka élete elkészülte
után, ugyanennek a szimbólumnak a beszéltetésével levelez Berzsenyivel is arról, hogy a
szabadkőművesek közé tartozik-e.198) Az ifjú költő mintegy válaszként – felfogható így is
– , megszorítja Kazinczy kezét. Marc Bloch a kinyilatkoztatásokat tartalmazó szövegek
kapcsán írja: „a leghatározottabban szándékos tanúbizonyságokban sem elsősorban azt
keressük ma már, amit a szöveg kifejezetten állít. Sokkal nagyobb hévvel vetjük magunkat
arra, amit sejtetni enged, anélkül, hogy ki akarná mondani.”199 Bloch kijelentésének
értelmében ebben az esetben is a szavak mögötti szándék, a narráció indítéka tűnik
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izgalmasnak. A mozdulat:Dayka Kazinczy felé tett testi gesztusának a szövegben való
megemlítése többféle olvasatot is lehetővé tesz. Feloldható mindenek előtt az érzelmi
megindultság, elfogódottság, szellemi, költői összetartozás tudatos jelzéseként. Kabdebó
Lóránt a kéz megszorítását bár hagyományos búcsú-kézfogásként értelmezi, ugyanakkor
úgy véli, hogy „a fiatal, tanítványnak is beillő” költőt ezzel avatta szimbolikusan íróvá „a
kor táborát szervező irodalmi vezér”.200 Kabdebó egy más helyen azonban megjegyzi,
elképzelhető, hogy a költő Kazinczy hatására „a szabadkőműves mozgalommal is
kapcsolatba került.”201 Hász Fehér Katalin a kézfogást Dayka szabadkőművességét igenlő
visszajelzésnek látja, mivel tanulmányában e szövegrész idézésekor tényként kezeli a költő
testvér voltát.202 Szilágyi Márton, ugyan nem e kézszorítás kapcsán, hanem más
dokumentumok alapján enged hasonlóra következtetni, ugyanis Dayka Blumauerfordítását, amely „szabadkőműves jellegű” volt, s Kazinczy birtokába jutott, az író több,
más, a költőnek egyébként is „lánczokból kikölt gondolkodását” nyilvánvalóvá tevő
leveleivel együtt elégette 1794 augusztusában.203 Megkockáztatjuk tehát, hogy Dayka, ha
1790-ben még nem is volt szabadkőműves, feltehetőleg hamarosan azzá lett.204
Kazinczy és Dayka folyosói, kézszorítással záródó búcsújelenetének leírása
lehetőséget ad az elbeszélő számára, hogy – először a narráció során –, érzékeltesse a két
író közötti személyességet és ezzel megfelelő felvezetést adjon a jórészt négyszemközt
lefolyt lőcsei látogatások elbeszéléséhez.

5. Kazinczy látogatásai Dayka Gábornál Lőcsén
Kazinczy Ferenc Lőcsén, Daykánál 1793 késő őészén és 1794 januárjában tett
látogatásairól nem rendelkezünk annál terjedelmesebb, érdemleges forrással, mint ami a
Dayka életében olvasható. Nem tudható, hogy az író hány ízben látogatta meg Daykát, s
mennyi ideig tartózkodott nála. Keveset tudunk meg arról is, hogyan telt pontosan a
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közösen eltöltött idő, illetve, hogy Dayka milyen körülmények között élt Lőcsén
(mindössze arra nézve maradt fenn adat, hogy egy első emeleti kétszobás lakást bérelt).
A kisebb cselekmény-epizódokból és hosszabb fejtegetésekből felépülő szövegben
nincsenek pontosan elkülönítve például a két különböző időpontban tett látogatás
eseményei sem.
„Minden eggyütt-élt óráim köztt azok voltanak a‘ legszebbek, mellyeket Lőcsén
1793. Novemberben és 1794. Januáriusban töltöttem vele. Kilépvén szekeremből,
szaladtam szállására205 ‘s cselédem eggy csomó írást ‘s eggy-két könyvet hoza utánam.206
A‘ mint ajtaját be-nyitottam, eggy gyönyörű, igen fiatal-asszonyka tűnt szemembe a‘ bölcső
körűl, szép csecsemőjével karjain. Dayka az ablaknál űlt, papirosai köztt. Meg akarván
kímélni a‘ szép asszonykát a‘ pirúlástól: Melly szerencsés öszvefüződés! kiálték általa nem
értett nyelvben; te barátom ‘s ez a‘ rendes kis leány a‘ szép gyermekkel! Ce n' est que pour
me mettre à l'abri de la Jalousie; [Csak azért van ez, hogy megóvjam magamat a
féltékenykedéstől.] monda örvendő mosolygással, ölelésemre szökött, kapta a‘ csomót,
felbontotta, ‘s míg magamat körűltekintém, ketten maradánk a‘ szobában.”207
Az írói szentélyre, ahová az olvasó bepillanthat, s amely méltán érdeklődésre
tarthatna számot, mindössze a „Dayka az ablaknál űlt, papirosai köztt” mondat utal. Az őt
körülvevő tárgyi világ leíró bemutatásánál izgalmasabbnak létszik a narrátor számára a
szoba-jelenet festőies képszerűségének, életkép jellegének kiemelése, írói módszerében
hasonlóan a papneveldében tett látogatás felvázolásához. A szöveg azonban a
szemináriumot bemutató részhez képest stilárisan levegősebbé, szélesebb horizontúvá,
oldottabbá és mozgalmasabbá válik azáltal, hogy a beszámoló a családi jelenet vázolása
előtt felvillantja az érkező Kazinczy lendületes figuráját is, aki „szalad” az ifjú látására,
mögötte inasa könyveket cipel. A leírás mintegy érzelmi csúcspontja ezúttal mégsem a
vonzó megjelenésű ifjú Dayka alakjának kiemelése, hanem a bölcső mellett álldogáló
feltűnően csinos fiatalasszony, „szép csecsemőjével” karján. A „filológiai portré”
ismeretében tudható, hogy Dayka 1791-ben Egerben kilép a papi kötelékből, mégis
meglehetősen erős a kontraszt az olvasói képzeletben mindeddig élő, lesütött szemű kispap
és a most megismert élettől duzzadó, energikus világivá lett családapa között. A két költő e
találkozás idején már évek óta levelezésben áll egymással, ám a narrációból mégis az
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vehető ki, hogy az elbeszélő-látogató meglepődik azon, hogy Dayka nős, sőt, karonülő
csecsemője van. A családapa-Dayka saját féltékenységét megindokló-magyarázó,
Kazinczynak francia nyelven adott válasza ugyan nem teljesen érthetetlen a „gyönyörű,
igen fiatal-asszonyka” szépsége okán, de a biográfia korábbi lapjairól érzékeny
papnövendékként megismert ifjú szájából, s éppen egy csecsemőt gondozó anyára
vonatkoztatva –, legalábbis különös, talán még egy kis kajánságtól sem mentes. Az olvasó
megállapíthatja, hogy a pesti látogatás elbeszélésében Daykát jellemző zárkózottság,
„andalgás” és „szendergés” itt már mindenképpen a múlté.
A mozgalmasra színezett leírásban az ifjú Dayka meglehetősen tetterős: felugrik
papírjai mellől, kitárt karokkal siet vendége elé, majd hirtelen átveszi Kazinczy inasa
kezéből a nagy kéziratköteget, azonnal kibontja és kisvártatva Kazinczyval együtt
lapozgatni, olvasgatni kezdi. A narrátor a szövegből korábban megismert Dayka karakterét
finoman tovább-rajzolja, némiképp át is formálja. A volt kispap új szerepben jelenik meg:
kéziratai mellett ül íróasztalánál, s új tulajdonságai vannak: mozgékonyság és tettrekészség
(Kazinczy elé siet, azonnal kibontja a verskéziratokkal teli csomagot), határozottság
(talpraesetten replikáz Kazinczy franciául feltett kérdésére), nyílt baráti közvetlenség
(megöleli barátját). Felfedezhető ugyanakkor, hogy a fenti jellemzőkkel a narrátorKazinczy is rendelkezik: az irodalom iránti elhivatottsága és mozgékonysága egyértelmű
és jól látható (siet, fut barátjához, hozva a kéziratokat), kezdeményezőkészsége,
határozottsága nem kétséges: lendületesen érkezik, (ő a látogató), baráti közvetlensége,
figyelmessége már a belépéskor megnyilvánul. A lőcsei látogatás kezdőképe tehát a két
költőbarátot hasonló természetűnek és lelki alkatúnak tünteti fel.
A találkozás lefolyásának leírását vizsgálva, kiviláglik, hogy a mozgalmas
életképszerű nyitójelenetet követőn a cselekmény lecseng, s lassan a két szereplő
felolvasására, majd beszélgetésükre korlátozódik: „Törvény vala közttünk, és ezt Dayka
akarta így, hogy eggyikünk a‘ másikának munkáját olvassa-fel, ‘s ne soha a ‘ magáét.
Illyenkor hangomon, képemen lesegette a‘ javallást vagy gáncsot. Titkos búja és Esdeklése,
mellyet én most láték elsőben, magamon kívül ragadtak. Érzettem hogy az a‘ legédesbb
ének, melly valaha – és mind maig! – magyarúl énekeltetett.”208 A szöveget vizsgálva,
bizonyos részletek arra engednek következtetni, hogy a vers-felolvasó jelenet kompiláció,
pontosabban, több emlékből, több látogtásból elvont, összeollózott. Utóbbira utalnak a
„Törvény vala közttünk” illetve az „Illyenkor hangomon képemen lesegette” visszatérő
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szokást jelentő beszédfordulatok, de ezt erősítik meg már a lőcsei látogatást bevezető első
mondat szavai is: „Minden eggyütt-élt óráim köztt azok voltanak a’ legszebbek” (kiemelés
– K. I.).
Kazinczy 1805-ben osztja meg például egy olyan Daykára vonatkozó, közös
szellemi munkájukra utaló – ezúttal konkrét – lőcsei emlékét Kis Jánossal, amely valamiért
kimaradt a Dayka életéből, holott kétségkívül helyet kaphatott volna ott: „Tegnap estve
arra emlékeztem, hogy 1794ben Lőcsén mulatván, eggy délutánt Daykával Göthének apró
dalainak olvasgatásában töltöttem-el. Dayka provocált, hogy fordítsuk mind ketten ezt a‘
dalát: »Ach wer bringt die schönen Tage / Jene Tage der ersten Liebe [...] Másnap reggel
felolvasánk éjjeli munkánkat. A‘ Dayka‘ fordítása nincs-meg. Az enyém meg van.”209
Költői fantáziával megformált szövegre utal az a tény is, hogy Kazinczy feltehetően nem
először látta-olvasta Dayka Titkos bú és Esdeklés a szerelmes után című verseit, hiszen
azokat Dayka korábban már publikálta.210 Ugyanakkor – ez idő tájt írt leveleinek tanúsága
szerint –, az például nem kétségbe vonható, hogy Kazinczy a legmesszebbmenőkig
lelkesedett már ifjú költőtársa életében is jó néhány költeményéért, azok formai, nyelvi
leleményeiért.211
A biográfia egymásra épülő szövegrészletei olyan olvasatot kínálnak, amely szerint
a két költőnek nem csupán lelki alkata, de tetszésnyilvánítási gesztuskészlete is rendkívül
hasonló. Kazinczy a felolvasó jelenetben az említett Dayka-versekről például azt állítja:
„Magamon kívül ragadtak”, „legédesbb ének”, Dayka pedig, amikor Kazinczy olvassa fel a
számára kedves Kis János-költeményt, a „Szerettim‘ édes honnját – mellyet ez Bavariában,
a‘ Matthisson‘ dalának hasonlatosságára, a‘ Dunán lebegve írt” –, „kifakadt örömmel ‘s
fel-felsikoltva” hallgatja, s időnként felkiált: „Melly érzés és Phantasia! Melly nyelv ez!”.212
A narráció kifejezetten azt sugallja, hogy kettejük esztétikai és nyelvi normái is azonosak.
Amikor Dayka az őt illető dicséret után, amelyeket – „hiúság és tettetés nélkül” hallgat,
majd kisvártatva megszólal, a narrátor olyan szavakat ad szájába, melyek tartalma szinte
szó szerint idézi Kazinczy neologizmusának (a biográfia írásakor vallott) egyik lényeges
elemét. „Csak várd, [...] csak hogy a‘ kezdet meg van téve! [...] Ilyet még nehanyat, ‘s
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tűzbe minden egyéb dolgozásaimmal.”213 Kazinczy ugyanezt az elvét, a tökéletlen
kéziratok tűzbe hajításának elegendhetetlen fontosságát hangsúlyozza Himfy című
epigrammájában is:
„DAYKA. Tűzbe felét!
HIMFY. Vetem.
D. Újra felét!
H. Im.
D. Har madikát még!
H. Lángol az is.
D. Jer most; vár az Olympuszi kar.”214
A versben nem maga Dayka égeti el saját rontott verseit, hanem ő – azaz múltbéli figurája
– biztatja, veszi rá Kisfaludy Sándort, hogy tegye ezt – a versbeli jelenben – saját
költeményeinek egy részével.215

6. Dayka szövegkorrekciói, verségetései
A szerzői kéziratok folytonos szövegkorrekciója kétségtelenül szokásban volt Kazinczy
irodalmi körében, s természetesen nem volt mentes ez alól Dayka sem. Nem csupán
Kazinczy írja Daykáról, hogy „képzelhetetlen szerencsével nyesegette és bővítgette,
csinosítgatta és tisztongatta” írásainak nyelvezetét,216 maga Dayka is beszámol többszörös
átdolgozásairól, amelyek főként fordítások, s részben a versformát vagy prozódiát
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érintik217, részben stiláris jellegűek, de akadnak olyan alkalmi költeményei is, amelyeket
átigazítva több ízben is felhasznált.218 Arra azonban, hogy Dayka valaha is
megsemmisítette, úgymond tűzbe hányta volna versvariánsait, vagy más kéziratait – nem
áll rendelkezésre adat. Éppen ellenkezőleg. A költő 1793-ban nyomtatásra készítette elő
verses kötetét, s ennek fennmaradt kéziratos anyagából az derül ki, hogy az Helois
Abelardhoz című verse esetében, nem hogy nem égette el a korábbi fordítás-variánst,
ellenkezőleg, a régi és az újabb változatot is szerepeltetni kívánta az általa összeállított
verseskötetben.219 Megtévesztő módon, forrásnak tűnhet kézirat-égetéseire nézve, valamint
magára a lőcsei találkozás egyes momentumaira vonatkozólag, az a levél, amelyet a
Kazinczy levelezéskötetben Váczy János 1794. március 4-re datál. Ebben.Kazinczy ezt írja
Kis Jánosnak: „Nem ismerek semmi szebbet, mint némellyik dala, ‘s gyönyörködve látom,
mint hányja tűzre ‘s rakásokban mind azt, a‘ miben magának nem tetszhetik. Némelly
dolgozása nyolcz kilencz ízben van leírva táskájában, elhintve mindenike új meg új
igazításaival. [...] Horátz a‘ kilenc esztendő és a‘ limae fuga által nem mond egyebet, s a‘
szó engem még is úgy megragada, mintha azt soha sem hallottam volna Horátztól. Dayka
ezt teszi, ‘s látszik dolgozásin, hogy ezt teszi. [...] ‘S ennyi tökélyhez, melly kedves külső,
melly szeretetre-méltó bátortalanság, melly szép lélek! Eggyike a‘ szeretetre legméltóbb
embereknek, ‘s az volna, ha soha nem írna is. Megházasodik, eggy fiatal szép gyermek
elkapá, ‘s félek, lánczain korántabban hervadnak-el a‘ rózsák, mint másoknál szoktak. E‘
tűzzel ő még szerencsétlenebb lesz, mint mások lettek volna.‖220
217

Ahogyan többek között a Pénelope Ulysseshez című verse, úgy például Abelard-fordítása is több
verzióban maradt fenn. Dayka ez utóbbi kapcsán írja: „Ennek a kőlteménynek le-fordítására Kazintzy
ösztönzött. [...] Most valamint egyébb rhytmusos verseimet, úgy e’ Kőlteményt is új rámára húztam. Némely
merész kifejezéseket ‹ki-hagytam› meg-változtattam”. Idézi: DAYKA 2009, 460–461.
218
Vö. ABAFI 1880 152–154, DAYKA 2009, 90, 440.
219
Vö. DAYKA 2009, 461. Kazinczy azonban, szemben Dayka eredeti szándékával, az általa kiadott Daykakötetben csak az utóbbi, szerinte sikerültebb variánst jelentette meg.
220
Kazinczy Kis Jánoshoz, 437. levél, KazLev, II. 343. Ott szereplő, helytelen dátuma: 1794. márc. 4.
Valójában 1810-es évek vége, 1820-as évek eleje. A Váczy János által szerkesztett Kazinczy-levelezésben
két ugyanabban az időpontban Kisnek címzett levelet (436. és 437. sz. levél) is találunk, mindkettőt
ugyanazzal a dátummal. Elolvasásuk után látható, hogy nem úgynevezett folytatásos levélről, azaz két
részletben írott szövegről van szó. Az első (KazLev, II, 342.) bizonnyal elküldött, azaz misszilis levél,
„Eredetije Kis Gyula birtokában” (KazLev, II, 342.) van. Ebből fentebb, a Kazinczy Dayka képe fogságáig
című alfejezetben már idéztünk egy részletet, benne az „Indúlsz a’ Pannon Edenébe” kezdetű Dayka búcsúverssel, de nem idéztük a Kis János-versről szóló, immáron ismerős sorokat: „Szép az a’ dalod is, mellyet a’
Duna hátán éneklettél Hazád’ szeretetétől lángra lobbanva, mellynek első nagyságú csillagai köztt vagy.”
(KazLev, II, 340.) A megegyező dátumból és az utóbbi azonos motívumból valószínűsíthető, hogy nem
mindkét levelet küldte el Kazinczy: a lőcsei Dayka-találkozásról, az égetésről és a Kis-versről részletesebben
beszámoló, nagyobb terjedelműt (Kazlev, II, 343.) bizonyosan nem. Nem misszilis, tehát, mégcsak nem is
misszilis másolata, ahogyan Váczy János lapalji jegyzetéből gondolhatnánk: „[Kazinczy másolata a m. Tud.
Akadémia könyvtárában: M. Irod. Lev. 4r. 215. sz.] (Kazlev, II, 345.) A szöveg ugyanakkor csakugyan
Kazinczy autográf, és kézirata ma is fellehető. (Lásd MTA Könyvtár Kézirattára MTA M. Irod.Lev. 4rét 122.
1–6., A fedélen felirat: „III. Kazinczy F. levelezése Kis Jánossal”. Negyedrét, füzetszerűen bekötött lapokra
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Azonban a szöveg, amely egy valódi, elküldött levél utólagos átfogalmazása, több
mint húsz évvel később, a nyelvújítási harcok vége felé született, így nem tekinthető
forrásnak vagy adaléknak az élő Dayka portréjának plasztikusabbá tételéhez,
munkásságának

értékeléséhez,

sem

pedig

a

verskorrigálások,

kézirat-égetések

alátámasztására.221 Felvetődik azonban a kérdés, hogyha Kazinczy e fiktív levelet, együtt
más átírt, „szükséges változtatásokkal újradolgozott” levelekkel együtt, terveinek
megfelelően nyomtatásban kiadta volna, nem gyanakodhattunk volna-e joggal, hogy azzal
igazolni, legitimalizálni kívánta az általa, a Dayka életében kialakított Dayka-képet? Ha a
Dayka élete és az 1794-es időpontra visszadatált, átírt levél Daykára vonatkozó részeit
egymás mellé tesszük, egyértelműen látható, hogy a szövegrészek jelentős hányada már az
évtizedekkel későbbi ismeretanyag birtokában született, sőt, jórészt a Dayka-tanulmány
lapjairól kerülhetett a levélbe.222 Az is tény, hogy a Kazinczy által formálisan is Kisnek
címzett, fennmaradt három „ál-levél” máig fennmaradt autográf kéziratain kizárólag a régi
dátumok (1793. július 27., 1794. március 4., 1801. június 28.) szerepelnek, nincs rajtuk
feltüntetve sem az, hogy másolatok, sem az, hogy valójában mikor születtek.

(1–6. fólió), folyamatosan, fekete tollal írva, két Kisnek írott levél közé ágyazva. Előtte lévő: Kishez,
Regmecz, 1793. július 27. Mögötte lévő: Kishez, 1801. június 28.) A rejtély kulcsát a Kazinczy-levelezés II.
kötetének egyik eldugott jegyzetében, (Vö. KazLev II, Váczy János jegyzete, 579–580.) leginkább azonban
magának Kazinczynak a leveleiben találhatjuk meg: 1813 őszén Kis Jánosnak újságolja: „Szemere arra akara
bírni, hogy Biographiámat írjam-meg. Azt sem szerénységem, sem kevélységem, sem ízlésem nem engedi.
Melly génie tudna ebből eggy művész munkát dolgozni! – A’ helyett valamit készítek a’ mi ehhez jól
hasonlíthat, és erre Te adtad nekem a’ gondolatot. Két három esztendeje lesz, hogy Pesti barátimnak azt
tanácslád, hogy szedjék öszve leveleimet, ’s a’ mi nyomtatható vagyon bennek, adják-ki. Most tehát
Levelezőimtől kölcsön fogom venni leveleimet, s övéikkel eggyütt végig olvasom, a’ mi a’ Publicumot
interesszálhatja, kiszedem, ’s új stilusba öntöm, ’s haladék nélkül kiadom [kiemelés – K. I.]. Meg fogom
vallani, hogy új formába vannak öntve, és hogy sok leveleimet emlékezetemből írom.” (Kazinczy Kis
Jánoshoz, 1813. szept. 4. KazLev, XI, 44.) Kis János 1814. februárjában meg is küldi neki az általa őrzött
Kazinczy-leveleket: „Superint. Kisnek eggy nagyocska nyalábját vevém tegnap előtt Szemere Páltól. Hozzája
1793 olta írt leveleimet küldé-meg, hogy végig tekinthessem, ’ s belőlük a’ mi nyomtatást érdemel
kiszedhessem.” (Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez, 1814. febr. 27. KazLev, XI, 248.) Csetri Lajos egy 1793as Kisnek küldött levél újraírásával kapcsolatban kutatja az „újraírt” levelek keletkezés időpontját, amelyet az
1810-es végére, 1820-as évek elejére tesz; ezt bizonyítandó idéz egy Kazinczy által 1822-ben Kisnek írott
levelet: „Leveleink újra dolgozásához hozzá fogtam. Nehéz munka. Te engem e’ részben is nagyon elpirítasz:
a tiéidben kellem, erő, rend van: az enyém merő rendetlenség. ’S melly sokat nem lehet elmondani
nyomtatásban.” (Kazinczy Kis Jánoshoz, 1822. okt. 25. KazLev, 177.) Vö. CSETRI, 1990, 99–100, és vö. uo.
28–29., vö. még BÍRÓ 2010, 312.
221
A levél datálásának történetét lásd az előző jegyzetben. A levélre (Kazinczy Kis Jánoshoz 1794. márc. 4.
KazLev, II, 343–345.) a Dayka-szakirodalom, legutóbb a kritikai kiadás is, különösen a kéziratégetések és
folytonos szövegkorrekciók vonatkozásában, de a pálya értékelésének tekintetében is közvetett
bizonyítékként szokott hivatkozni. Vö. DAYKA 2010, 46., SZILÁGYI 2000, 81., KABDEBÓ 1968, 66., VÁCZY
1915, 285. és Váczy János a Kazlev II. Bevezetésében XXIV–XXV.
222
Gondoljunk a horatiusi példa említésére, a Pesti Papnevelde, az ottani tanárok, a gazdag nyelvtudás, a
szép külső szóba hozására, valamint annak már ilyen korai „tudására”, hogy az ifjú feleség rabláncain korán
elhervad majd a költő élete. Vö. DAYKA 1813, XVII, VI,VIII, XIV, X. és Kazinczy Kis Jánoshoz, 1794.
márc. 4. KazLev, II, 343.
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A Dayka élete tanulmányban leírt lőcsei találkozás felolvasó jelenetéhez
visszakapcsolódva, megfigyelhető, hogy a versek feololvasásával párhuzamosan a narráció
mindinkább feloldódik a két szereplő: Dayka és Kazinczy költészettel és költői nyelvvel
kapcsolatos vélemény-nyilvánításaiban. A „Mit mondana most ha előjöhetne sírjából [...]
‘s Kisnek [...] Epistoláját [...] Kisfaludinak [...] gyönyör Énekeit [...] Berzsenyinek [....]
Ódájit és Dalait láthatná! Most fogná mondhatni a‘ mit akkor tűzbe-jőve [...] erősbb
hanggal kiáltott: Lassún megyünk elő, de hatalmasan, - akármit mond Boeótia!”223 –
fordulattokkal a narrátor mintegy életre kelti Daykát, s ugyan feltételes módban, de
nevében

nyilatkozik,

ismételten

meggyőzve

ezzel

az

olvasót

kettejük

teljes

nézetazonosságáról. Az alábbi idézetben a narráció Daykát az idegen szavak befogadása és
magyarrá tétele mellett érvelőként írja le, majd a beszéd a közösség hangján megszólaló
beszédmódra vált át, úgy, hogy az epizódbeli Dayka és Kazinczy mondatai többé már nem
különíthetőek el egymástól, összemosódnak: „Dayka a‘ rettegőket, pedantokat
Quackereknek nevezte. – Literaturánknak előmenetelét épen ez a‘ rettegés gátolja
leginkább. [...] Horátzot hordják fel-ellenünk; s nem akarják látni mit mond ő mi
mellettünk és őellenek.‖224 Hosszabb elméleti fejtegetések után is hasonló beékeléseket
találunk: „Illyekkel buzdítgattam én Daykát ‘s Dayka engemet. – Mi szeretnénk haladni
”225 Az olvasó ilyen stiláris megoldások miatt egykönnyen a két megkonstruált költő közös
nézeteként értelmezheti a magyar irodalmi nyelvről és megújulásának lehetőségeiről szóló
passzusokat. Czeizel János ugyanakkor arra mutat rá tanulmányában, hogy a valóságban a
neológia kérdésében – amelyben később Kazinczy nézetei is árnyaltabbak lettek –,
korántsem fedte egymást Dayka és Kazinczy álláspontja. „Kazinczy előtt kettős czél
lebegett lőcsei tartózkodása ideje alatt: megnyerni Daykát a Ráday nemű verseknek s a
nyelvújításnak. Mindkét célját elérte. Dayka elhatározta, hogy kész verseit is e nembe írja
át s elfogadta barátja újítási irányát.‖ [...] elfogadta az újítás szükségességét, de roppant
óvatos, mindig szem előtt tartja a határt, melyen túl nem szabad s nem is akar lépni.
Kiadandó verseihez írt előbeszédében ezeket mondja: »Új vagy régi szókat nem mertem
felvenni versezetimbe, kivévén e hármat: Inger (Triebfeder, resource), kecs (Reiz, appos),
év (esztendő)”226
223

DAYKA 1813, XVIII.
DAYKA 1813, 20–21. és Vö. Szűcs 2000, 87.
225
DAYKA 1813, XXVI.
226
CZEIZEL 1905, 48–49. Czeizel uitt a lapjegyzetekben írja: „Kazinczy, midőn 1813-ban kiadja elhúnyt
barátja írásait, mégis legmerészebb újításait Dayka nevével takarja. A kéziratot sem közölte a kiadásban
híven, hanem oly változtatásokat tett az elhúnyt költő verseiben, melyeken különösen Virág ütközött meg.
Virág küldte Kazinczynak kiadás végett Dayka kéziratát, s midőn a versek nyomtatásban megjelentek,
224
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A szöveg a XX. és XXXVII oldalak között Kazinczy – immáron első szám első
személyben elbeszélt – értekezéseként folyik tovább, s a narrátor ezzel már vállaltan a
neológia mellett érveket felsorakoztató vitairattá alakítja át a Dayka élete biográfia és
előszó műfaját. Kazinczy sem a Dayka-kötet kiadása előtt, sem utána nem tagadta
szövegének apológia-voltát. Így ír erről 1813-ban Kis Jánosnak: „Daykán csudálkozik a‘
nagy Publicum, hogy mi lehet az a‘ mit benne én csudálok, én szeretek, mert az (a‘ sokak)
benne semmi ollyast nem talál. Ellenben a‘ Neologismusz‘ Apologiája az életében,
valamint egész Biographiája, sok csudálókat lel, sok szeretőket, és az említett Apologia
sokaknak szemeiket megnyitotta, sokakat megtéríte. [...] Egggy Maros Vásárhelyi Prof.,
[...] tapsol Apologiámnak. És így a‘ mi Iskolánk csakugyan győzni fog.”227 Dajkó Pál
Kazinczy nyelvújítási harcmodorának jellemzésekor ennél messzebbre megy, amikor úgy
fogalmaz egy tanulmányában, hogy „Kazinczy [...] a nyelvújítási vitákat vallásháborúként
fogja fel, amelyben felekezetek küzdenek, missziós, térítő tevékenységet folytatnak a
lehetséges hívek között, sőt a prédikátorok hitvitákra állanak ki egymással – s ha kell, akár
eretnekeket is kreálnak, hogy égethessenek.”228 (Érdemes itt egy kitérő erejéig
megjegyezni, hogy kétszáz év távlatából, és a nyelvújítási harcok pozitív mérlegének mai
tükrében egy történész nem tudja például ennyire komolyan venni harcaikat: „Néhol
felszíni, máskor mélyes elkeseredett vitáikat, ellentéteiket nem a viszálykodás magyar átka,
hanem az új korszak új kihívásaira adandó válasz megtalálásának elemi feltétele: az
eszmesúrlódás, a közvélemény formálás igénye motiválta.”229 )
A Dayka életében egy Kazinczy teremtette Daykát látunk, aki az író által
megformált karakterével és irodalmi esztétikai normakészletével – a síron túlról – a
hitszónok-társ szerepben mellé áll a nyelvújításért folytatott harcban. A kortárs
recepcióban Dayka alakjának piedesztálra állítása mellett neologizmus melletti érvelése
válik majd Kazinczy előszó-tanulmányának legvitatottabb elemévé. Többek részéről érték
vádak Dayka kánonba emelése miatt, Döbrentei például így ír: „Csak sok egyéb
elfoglaltatásim engedjék, Berzsenyi és Dayka recensiója megfog jelenni. Dayka iránt
tisztelettel vagyok, de nekem úgy látszik, hogy Dayka nem nyithat Himfynek Olympust. Azt
neki egy épen ugy elragadó, genialis, de classicitásra épen úgy mint Dayka, figyelmező

ámulva látta, hogy »azt egészen megváltoztatta a kiadó« „ Vö. Szemere Pál Kazinczynak 1813. ápr. 15.
[Czeizelnél tollhibából eredően 1873 szerepel a helyes 1813-as évszám helyett.]
227
Kazinczy Kis Jánoshoz, 1813. júl. 20. KazLev, X, 493.
228
DAJKÓ 2004, 154.
229
CSORBA–VELKEY, 185.
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Poéta mondhatta volna.”230 Mind a Tövisek és virágok Himfy epigrammája, mind a Dayka
élete kapcsán megsértődik Kisfaludy Sándor. Füstölögve küldi e sorokat Ruszek József
apátnak 1816-ban: „Azért Dayka még is az marad minden értelmes magyarnak itélete
szerint, a‘ kiből lehetett volna talán annak a fele, a‘ mit Kazinczy állítt felőle, ha a‘ kora
halál Őtet el nem ragadta volna.‖ [...] Ő poétai élet és halál Bírájává Daykát tette; azt, a‘
kinek valóban még dajka kellett volna, hogy poétai gyermekségéből emberré
neveltessék.”231
Kazinczy különösen nehéz feladatot vállalt a Dayka-versek elé írt előszótanulmányban. Elsődleges fontosságúnak tartotta, hogy egy jószerivel ismeretlen költőt
naggyá tegyen, azaz beemeljen a formálódó irodalmi kánonba232; helyét, szerepét maga
mellett jelölje ki233, méghozzá úgy, hogy eközben a mester–tanítvány relációról sem
feledkezzen meg. A látogatások megkonstruált és kiszámítottan megkomponált
interpretációja és magának a Dayka-verseknek ízlése szerint való megjelentetése, mind e
célok elérésének szolgálatában álltak. Szándéka szerint a Dayka verskiadás saját irodalmi
tábora számára példaadás és modell is volt egyben. „Mint kelljen kiadni a‘ más munkáját,
megmutattam a‘ Dayka verseiben” – írja 1806-ban, s ekkor már a mondat első felén
Csokonai hátramaradt verseit érti, amelyeknek úgymond tisztogatását, sajtó alá rendezését,
megjelentetését kifejezetten Dayka-kötetének mintájára képzeli el.234
Ügyelve a Dayka élete szerkezetére, az elméleti fejtegetések befejeztével Kazinczy
visszakanyarodik a lőcsei látogatáshoz, s ecseteli a Daykától való búcsúzás mozzanatát. A
finoman megrajzolt jelenet bensőséges, a testi érintés gesztusaival is élő férfibarátságot
demonstrál. A biográfia teljes szöveget figyelemmel kísérő befogadók ellenben elsősorban
a két költő szellemi kapcsolatát ismerhették meg, s emiatt úgy érzékelhetik, hogy e
barátság is azok közül való, amely mindenek előtt „esztétikai síkon realizálódó, szakrális
lelki közösséget”235 takar. Nem mond ennek ellent az elválás perceiben váltott érzékeny
230

Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1813. szept. 13..KazLev, XI, 56.
KISFALUDY 1893, 285. Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1813. szept. 13. KazLev, XI, 56.
232
Kazinczy a Dayka-kiadás előfizetési felhívásában így fogalmaz: „Dayka ifjúságának virágában hala-meg.
Nem futhatta végig a’ pályát, mellyre ragyogó fényben lépe-fel: de az a’ kevés a’ mit megfutott, elég vala,
halhatatlanná tenni nevét, valamíg a’ Magyar Nemzet és Nyelv el nem hunynak. Ha valakit, őtet maga a’
Természet kente-fel Poetává., [.....] Ha a’ mi Daykánk azon két dalánál, mellyeknek első soraik ezek:
Homályos bánat dúlja lelkemet [...] soha egyebet nem írt volna is, már méltó volt volna Apollonnak legszebb
koszorújára, méltó volt volna, hogy Virág és Berzsenyi ’s Kis és Himfy köztt széket űljön.” Kazinczy
Helmeczy Mihályhoz, 1812. aug. eleje, KazLev, X, 54.
233
„Kedvelljék a’ Kellem’ Istennéji áldozatomat, mellyet nékik Papjoknak sírján nyújtok, ’s emlékezetét
tartsák fenn örök ifjuságban. Méltóbb e’ kegyre közöttünk eddig ugyan még senki nem volt.” DAYKA 1813,
XLVIII.
234
Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek 1806, júl. 9, KazLev IV, 217.
235
Vö. HÁSZ-FEHÉR 2000, 181.
231
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férficsók sem: „Midőn 1794ben Január. 31d., nehány napi mulatásom után Lőcsét
elhagyám, ‘s szekerembe már épen felhágni akarék, eggy ismeretlen szép leány eggy
levelet nyújta kezembe. Az az a‘ Búcsúzó vala, melly itt a‘ 30-dik lapon áll. Még eggyszer
mentem ölelésére, ‘s nem rettegtem, midőn csókjaink öszveforrtak, hogy egymást többé
meglátni soha nem fogjuk.”236
A Dayka élete előszó-tanulmány a Dayka-verskiadás technikai kérdéseinek
taglalásával zárul, amelynek végén Kazinczy a gráciák, a „Kellem istennéinek‖237 kegyeibe
ajánlja szerény munkáját, kérve őket, hogy tartsák fenn Dayka emlékezetét.

236
237

DAYKA 1813, XXXIX.
DAYKA 1813, XLVIII.
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I/3.
Kazinczy önkép-formálásának nyomai Csokonaival való találkozásainak tükrében
Kazinczy Ferenc és Csokonai Vitéz Mihály levelekkel jól dokumentálható irodalmi
kapcsolatának fellelhető szöveges forrásait vizsgálva megfigyelhető, hogy kettejük
egymásnál tett személyes látogatásairól – Kazinczy tollából – kevés és szűkszavú leíró
reflexió maradt fenn az utókor számára. Kazinczy esetében ez különösnek tűnik, mivel
„nagy előszeretettel foglalkozott az irodalom és nyilvános élet kiválóbb alakjaival is, és
szorgalmasan gyűjtögette az adatokat ezek életéhez, mint általában mind azokéhoz, kikkel
valaha érintkezett.”238 Az okokat keresve elsőként az a közkeletűvé lett, Váczy János által
megemlített és általa azonnal vissza is utasított vád kínálkozik, miszerint „[Kazinczy]
Csokonait még életében lenézte volna akár költői iránya, akár magán élete miatt.”239
Váczy tárgyilagosságra törekedve, mindenesetre leszögezi: „Annyi bizonyos, hogy
Kazinczy és Csokonai között nem volt bizalmas barátság, még pedig azért, mert a
Kazinczy-család idegenkedett tőle, úgy tekintvén őt, mint afféle kóbor lantost, a ki egyik
helyről a másikra vándorol, belevegyül a víg társaságokba s ott talán nem egyszer meg is
feledkezik magáról.”240
E fejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi állhat a minimálisnak talált
személyes tárgyú szöveges reflexiók, közelebbről: a szűkszavú, olykor azonban még így is
egymásnak ellentmondó előjelű látogatás- és találkozás-leírások hátterében. Állításom
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KAZINCZY-ABAFI, III.
Váczy János Bevezetője KazLev, III., XIV.
240
Váczy János Bevezetője KazLev III., XIV. Váczy János minden bizonnyal az alábbi, Kazinczy – többek
között Csokonait említő – , anyjához írott levelére alapozza állítását: „Nékem nagyon fájt, édes Asszonyám,
azt látni, hogy Asszonyám, mihelyt Bécsből jövén, a’ szekérről leszállék, mindjárt azzal a’ szóval ád
kezembe eggy levelet, hogy az valami haszontalan ember levele. Pedig azt az embert Csóka János Uram
[debreceni pap] nem tartja alábbvaló embernek magánál, a’ világ pedig külömbbnek tartja. Ne vegye
Asszonyám tiszteletlenségnek, vakmerőségnek, ha én azt állítom, hogy bírok annyi ésszel, hogy az
embereimet megválaszthatom. Csokonainak vannak igen szép oldalai, mellyért őtet nem én, de a’
legnagyobbak is distingválják. Én ő vele szoros kötelékben nem vagyok. De nekem nem válik gyalázatomra
az ő barátsága, mellynek ő most eggy szép jelét adja, és a’ melly engemet háladatosságra kötelez, ha némely
ember nevet is talán rajta. Én tudván az Asszonyám idegenségét ő eránta (melly csak onnan eshetik, mivel ő
testvére eggy falusi notáriusnak), őtet ide soha nem hoztam; sőt négy embert kértem levelem által, hogy ide
ne jőjjön, félvén, hogy Asszonyám velek éreztetni fogja, hogy nem úgy nézi őket, mint én. De most kéntelen
vagyok Csokonait vagy harmad napra ide hívni, dolgozni. Azért nékem pénzt adnak.” (Kazinczy Kazinczy
Józsefnéhez, 1803. aug. 27. KazLev, III, 87–88.)
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szerint az okok Kazinczy Csokonai-képének változásában, utóbb megkonstruálásában,
valamint saját literátori önképének követendő példaként való felmutatásában, ezzel
párhuzamosan kánonképző törekvéseinek határozottságában keresendők.
1. A kapcsolat felvétele – Kazinczy és Csokonai első levélváltásai
„Kazinczyval, akit Földi János mellett Csokonai irodalmi mesterének vallott, 1792-ben
kezdődhetett ismeretsége, egyelőre levelezés útján” – szögezi le Szilágyi Ferenc.241
Az 1792. esztendőből Kazinczy és Csokonai levelezésének még egy dokumentuma
maradt fenn; egy Kazinczy által Csokonainak küldött levél. Sajnos azonban, állapota
csonka, a megszólítás, a dátum és a kézirat első része teljesen hiányzik. Hátlapján
Csokonai kézírásával ez áll: „Kazincy Fer. Úr. Regmetz. 1792.”.242 A töredék alcímei:
„Megjegyzett szók és szólások‖ „1 .a‘ L e v él b e n‖, majd „2. A‘ V e r s e k b e n.‖ alatt
Kazinczy nyelvtani javításait, korrekciós javaslatait olvashatjuk egyes Csokonai-versek
Kazinczy szerint hibás helyesírásával kapcsolatban; pl.:„ditsősség, pro dicsőség. Ez
szenvedhetetlen hiba. Látjuk, hogy illy substantivumokat a‘ Magyar mindég az
adjectuvumok mellé ragasztott ság-gal vagy ség-gel csinál. Mint kegyes-ség, bolond-ság,
vakság etc.”.243
A tekintélyes író komoly jelentőséget tulajdonított az ortográfia kérdésének, s a
töredékből is jól látható, hogy Csokonait, mint nagy reményekre feljogosító ifjút első
perctől fogva igyekezett saját nyelvi normáinak elsajátítására ösztökélni.244 Miután nem
maradt fenn az a bemutatkozó Csokonai-levél, amelyre válaszként Kazinczynak e
javításokkal tűzdelt válasza megszületett, nem tudható, hogy a poéta pontosan mely
költeményeit küldte el az írónak. A töredék-kéziraton a nyelvi korrekciókat felsorakoztató
részt követően Kazinczy bátorító, a versekről elismerően szóló, mi több, költői beavatást
ígérő, alábbi sorai olvashatók: „Ezekről bővebben majd Orpheusomban. [...] Az Úr versei
igen kedvesen folynak, ‘s az ideák nemesek és nem földszint csúszók. Ez pedig maga is
poézist teszen, ha a‘ szavak prosában íródnak is. Hány Poetánk van az Istenekért! A‘
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kiknek minden munkájok cadentiás prósa, és sermo merus! Kérem, közöljön többeket is
velem az Úr, és engedje meg, hogy a‘ világ elébe én vezessem az Urat. Helikoni
Virágimban szándékozom azt tenni.”245 Figyelemre méltó, hogy a tapasztalt írótárs újabb
munkák megküldését is kéri a kezdő poétától, jelezve ezzel, hogy befogadja abba az
irodalmi körbe, akiknek tagjait méltónak tartja arra, hogy további érdemi kapcsolatban
maradjanak.
A fentiek értelmében tehát Csokonai mindenképpen 1792 augusztusa előtt, talán
tavasszal, nyárelőn jelentkezhetett először Kazinczynál, aki a töredékesen fennmaradt,
tanácsokkal, javításokkal teli válasz-levélben küldhette el a már említett Kleist-kötetet is,
hogy a pályakezdő költőnek ne csupán nyelvét, de ízlését is formálja.
Csokonai még ugyanebben az esztendőben veszi fel a kapcsolatot a volt Debreceni
kollégiumi diák Pálóczi Horváth Ádámmal is, akivel Kazinczy ez idő tájt még intenzív és
bensőséges baráti kapcsolatot ápol. A Csokonai által Horváthnak írt episztola alább idézett
néhány sora, amely többek között a kor barátság-kultuszának is dokumentuma, azt sejteti,
hogy szerzője a tekintélyes írótárs támogatásával kopogtatott Horváthnál:
„Te is Muzsám! Úgy szedd öszve minden tehetségedet
Hogy méltónak itélhesse Horváth tiszteletedet
Sokszor a‘ Barátság eggyé úgy forraszt két sziveket
Hogy a‘ harmadik enyv gyanánt fogja öszve ezeket.
Te is hogy kedvet találhass Horváth Ádám szivébe
A‘ Kazintzy fávorával mennyél Horváth elébe.
Igy lessz hogy a‘ kit barátja barátságában látott
Barátja után ugy tartja mint egy kedves barátot.”246
Csokonai, amikor 1795 decemberében kénytelen megválni Debrecentől és átmenetileg
Somogyba költözik, helyettes tanársága idején barátságot köt Horváthtal, aki ismeretségei
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révén segíti boldogulását. Horváth a későbbiekben sem vonja meg tőle támogatását, sőt,
egyike azoknak, akik már jóval halála után, Kazinczyval szemben is kiállnak költészete
mellett. Csokonait védelmezve írja régi barátjának Széphalomra: „Nekem Berzsenyim még
most sints, a‘ te el hitetődésed miatt nagyon szeretném őtet szorosabban öszve mérni
Csokonaival; bízom magamhoz, hogy azt részre hajlás nélkül meg is tehetném, noha nekem
Csokonay Tanítványom vólt, és – de – engem‘ utóbb meg győzött mint a‘ fiatal Hesiodus a‘
vén Homerust.”247 Horváth ismerteti meg Csokonait későbbi somogyi pártfogóival, a
Kazinczyt mélyen tisztelő Sárközy István főszolgabíróval, egyházmegyei gondnokkal, aki
beajánlja Festetics Györgynél, s akinek révén csurgói állásához jut,248 illetve szintén
Horváth révén kerül jó kapcsolatba a pap-tanár testvérével, Csépán István ügyvéddel is.249
1798-1799-ben gyakran vendégeskedik a költőnél, Horváth és felesége meghívására együtt
töltik például Alsokon, Csépán János pap-tanár házában az 1799-es év karácsonyát.250

2. Mester és tanítvány – Kazinczy reményei
Csokonai 1792-ben még a debreceni Református Kollégium – ugyan kétségkívül, felettébb
népszerű – diákja; a nála tizennégy évvel idősebb Kazinczy azonban már köztiszteletnek
örvend korábbi magas hivatala miatt, ugyanekkor két vármegye táblabírája, jónevű közéleti
személyiség, magas rangú jóakarókkal, főként azonban kötetekkel és szerkesztői múlttal
rendelkező, ismert író, akinek kapcsolatrendszere és támogatása literátori körökben nem
keveset ér. Ennek ő maga is tudatában van. „Sok esztendei mászás által juthattam [oda], –
írja Kazinczy Kis Jánosnak 1793-ban –, a‘ hol én nem minden figyelem nélkül állok.”251
Kazinczy a jelek szerint már az első levélváltás idején tanítványává fogadta
Csokonait; ígéretesnek értékelte tehetségét és ahogyan írja, feltett szándéka volt, hogy ő
mutassa majd be az ifjút a „világ”-nak, azaz az írótársaknak és az ekkor még nem túl széles
olvasó közönségnek. A bemutatással, Csokonai verseinek megjelentetésével azonban végül
adós maradt, mivel Orpheusának, bár tervezte, nem jelentek meg további számai, és – Kis
Jánoshoz írt levele szerint – nem készült el a tervbe vett Helikoni Virágok második kötete
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sem: „Helikoni virágokat nem szedtem, mert nem volt hol, és mert másféle virágokat
akartam szedni. [...] Orfeuszomnak eggy új darabját csakugyan készítem.”252
Kapcsolatuk eseménytörténetének szempontjából az 1793. esztendő az egyik
legtalányosabb. Rendelkezünk ebből az időből egy újabb rejtélyes Kazinczylevéltöredékkel, amely Kazinczy írásával két Csokonai verset, valamint irodalmi híreket
tartalmaz, azonban a szöveg eleje, címzettje, dátuma és a szöveg vége meg a záróformulák
hiányoznak. A szakirodalom a kéziratot 1793 áprilisára datálja, s tárgya miatt, csonkasága
ellenére is valószínűsíti, hogy a címzett Csokonai.253 A szövegben Csokonai Felvídulás és
az Egy kesergő magyar című költeménye olvasható, valamint irodalmi hírek, tudósítások
az Orpheus első kötetének 1. és 4. számára vonatkozólag, tehát jórészt válasz gyanánt
íródhattak Csokonai egy korábbi levelének a folyóirat tartalmával kapcsolatos
kérdéseire.254
1793 júliusában Kazinczy Kis Jánoshoz írott levelében említi meg először, egyben
néhány sor erejéig értékelve, s rögtön barátjaként aposztrofálva, a fiatal debreceni poétát.
„Debrecen két barátot ada nekem. Az eggyik Csokonay Mihály, egy sok jeles
tulajdonságokkal bíró Ifjú, ki [...] második Horváth Ádám lessz. Ennek minden munkáimon
kívűl egy Kleistot ‘s Bürgert küldöttem, ‘s kértem hogy ezeknek példájok szerint ne névnapi
köszöntőket, ne Török Marsokat írjon, hanem dallja a‘ szív szelíd érzékenységeit,
szerelmet, barátságot, bort, természet szépségeit. Még eddig kevés jelét adta megtérésének.
A‘ második Nagy Sámuel, Bibliothekáriusa a‘ Kollegyiumnak. – De már erről
kevélykedve szólok. ”255 Forrásaink egyfelől tehát azt mutatják, hogy a két literátor
kapcsolata 1792-től élőnek, folyamatosnak tekinthető, másfelől arról árulkodnak, hogy
Kazinczy gondot fordít rá, hogy az ifjú Csokonainak példát mutasson saját művei, műfaji
és tematikai tanácsai, valamint a számára minta értékű külföldi szerzők révén. „Kazinczy
sok módon hatott rá: stúdiumi irányításával, könyvek, mindjárt 1792-ben Kleist, Bürger,
Herder küldésével, saját műveivel (Bácsmegyei, Gessner), egész neológiájával, az új
világnézeten kiformált emberi egyéniségével.”256 A tanítvány később, 1798 és 1801 között
el is készített egy terjedelmes, 1200 soros fordítást Ewald Christian Kleist híres
költeményéből A tavasz címmel,257 s hogy Gottfried August Bürger milyen hatással volt rá,
arról a költő halála után Kölcsey így nyilatkozik: „Minden poeták közt, kiket REC.[ensens]
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ismer, Bürger az, kihez Cs.[okonai] leginkább hasonlít; vagy azért, mivel a‘ Génius mind
kettőjöket egy útra voná, vagy azért, mivel Cs.[okonai] Bürger példánya szerént igyekezett
elejétől fogva dolgozni.”258 A költő megítélésében Kölcsey Kazinczyval azonos platformra
helyezkedik, így nem váratlan, hogy a fenti összefüggésben említi meg Bürgert Csokonai
kapcsán, aki többek mellett Bürgernek Európa elrablása című pajzán művét is lefordította,
átdolgozta259. (Ezt egyéb iránt éppen mint elrettentő „mázolást” és „fertelmet” említi
Kazinczy „Crimen raptus” címmel a Pályám emlékezetében.260) A Kazinczy-levélben a
Horváth Ádámmal – aki igencsak gyakran írt névnapi köszöntőket – vont párhuzam sem
véletlen, s valószínűsíti azt a feltevést, hogy a mester támogathatta a debreceni ifjúnak a
füredi íróhoz való közeledését. A levél-szövegben egy gondolat erejéig már feltűnni látszik
kettejük későbbi feszültségeinek eredője is a „még eddig kevés jelét adta megtérésének”
(kiemelés – K. I.) kitételben, azaz a mester felfigyel arra, hogy irodalmi tanácsainak nincs
meg elég gyorsan az általa remélt foganatja az ifjú poéta elkészült munkáiban.
1793 nyarán Kazinczy, bizonyára válaszként Csokonai korábbi levelére, közös
irodalmi ügyeik miatt fog tollat: „Az Ur tőlem azt kívánja a‘ Nagy Gábor Ur által
megküldött levelében, hogy számára küldjem-meg a‘ Magyar Muzeum darabjait.
Megküldeném örömest: de nem lehet többé kapni. [...] Várom a‘ Békegérharcot, és a‘
Szent Péter énekét Lőrinckor. De várom a‘ nyomtatandó versek gyűjteményét is. Ki lesznek
nyomtatva, csak kűldje kezemhez az Ur. — Az Ur számára Nagy Gábor Ur viszen egy
Herdert és Horváth Ádám Urnak a‘ képét. — Ajánlom magamat barátságába. Regmecz,
29. Jul. 1793. [...] Míg a versek kinyomtatódnak, nem írna é az Ur valamit versben
Horváth Ádám Urnak, hogy azt belé nyomtathatnánk a‘ Gyüjteménybe?”261 A szöveg
tartalma kettejük gyakori levélváltásáról árulkodik. Látható, hogy csekély utalások is
elegendőek arra, hogy a címzett pontosan értse az írottakat. A sorok mögül az idősebb
írótárs szakmai bizalma árad, nem találjuk nyomát annak, hogy az ifjú pályatárs
elkészülendő költeményeit – amelyeket a Helikoni virágok tervezett második kötetébe szán
– esetleg nyelvi tisztogatással vagy stilizálással kívánná majd tökéletesíteni. Ellenkezőleg,
azt ígéri, még pedig látatlanban, hogy a munkák „ki lesznek nyomtava”. Kazinczy
Csokonai felívelő pályájával kapcsolatos reményei tehát még javában élnek.
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3. Kazinczy és Csokonai elhallgatott első találkozása
A fentebb idézett levélben Kazinczy azt is kinyilvánítja, hogy szívesen találkozna a fiatal
poétával személyesen: „Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot töltött
itt. Nehezenn eresztettem, mert egy szeretetre méltó embert leltem benne, ‘s Csokonaymmal
‘s Nagy Sámuelemmel ismértetett meg beszéllgetései által. Nyughatatlan vagyok már most
ezeket személy szerint látni minél elébb.”262 Már a szöveg fentebb idézett „Várom a‘
Békegérharcot, és a‘ Szent Péter énekét Lőrinckor” mondata is egy megállapodás szerinti
eljövendő találkozásra célozhat, valószínűleg a debreceni augusztus 10-i, hagyományos
Lőrinc-napi vásárra,263 amelyre, országos társadalmi esemény is lévén, Kazinczy, ha
tehette, mindig ellátogatott.
Az ismert, tapasztalt és széles kapcsolati hálóval rendelkező író az 1790-es évek
elején már rutinos barátság-ápoló és irodalom-szervező, s Horváthtal, Daykával, Földi
Jánossal, Döme Károllyal, Kis Jánossal folytatott levelezésében évek óta gyakoriak a
felvilágosodás és szentimentalizmus irodalmától örökölt barátságkultusz érzékeny
beszédmódjának retorikai megnyilvánulásai.264 A „Nagy Gábor Úr [...] Csokonaymmal
[...] ismértetett meg beszéllgetései által [...] nyughatatlan vagyok már most [...] személy
szerint látni minél elébb” gondolatsor szavai, s Kazinczy részéről Csokonai nevének egyes
számú birtokos személyraggal való ellátása, olyan személyességet és közeledést
érzékeltetnek, amilyenre korábban a Horváth Ádámmal való füredi-szántódi találkozást
megelőző levélben figyelhettünk fel: „Ujabban fel-ébred nyughatatlanságom, mellyel
személyes esmerettséged után vágyakodom”.265 Ebből úgy látszik, hogy Kazinczy
Csokonai iránt kezdetben nyitottnak mutatkozik egy, a fent említett írókéval hasonló,
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ajánlott szeretetedet, kedves új Barát, kedves Társ! ’s forró csókom buzgó esedezés a’ Barátság ’s Hazai
Literatúra Istenségeihez, hogy az a’ szövetség, melyet Veled ímé itt kötök, légyen felbonthatatlan szent
Szövetség!
Hogy egykor barátok leszünk, tudtam, vártam, óhajtottam, de hogy illy hamar, illy szent érzésekkel fogod
nekem ajánlani jobbodat, azt, Uram, reményleni nem mertem. Becsülöm jószívűségedet, ’s azon leszek, hogy
okod legyen hinni, hogy úgy szerettetel mint szeretsz.” Kazinczy Kis Jánoshoz, 1793. júl. 27. KazLev, II,
296.
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mélyebb baráti kapcsolat kiépítésére is. Ami e tekintetben a debreceni poétát illeti, Horváth
János véleménye szerint „nagyra becsüli a szív, életmód és tudomány által szerezhető
ritka, de annál többet érő barátságot, mert ami a szívé, az a szívvel együtt változatlan
marad.” Másutt: „deákkorában [...] kevésbé kereste a közönséggel való kapcsolatot, mint
az írókkal való személyes megismerkedést. Ez éppoly erős ösztöne volt, mint
Kazinczynak.”266 Minden adottnak látszik tehát ahhoz, hogy a két költő között
kibontakozhasson egy mély barátság.
A kettejük találkozását még csak tervezgető Kazinczy-levél 1793. július 29-én kelt,
Csokonai Trocheus lábakon című, Kazinczyhoz szóló episztolája pedig – erre az utóbbi
nyolc évtized kutatásai derítettek fényt – 1793 őszén.267 A személyes megismerkedésre a
két levél között eltelt időszakban, 1793 augusztusában, Debrecenben kerülhetett sor. A
látogatásra nézve közvetett, ám bizonyító érékű információkat szolgáltat maga az episztola
és az azt lezáró néhány prózai sor. Ez „voltaképpen Kazinczyhoz intézett verses levél,
amelyben mestere meglátogatására tett sikertelen borsodi, illetve abaúji kirándulását írja
le a költő.”268 Egy eredménytelen út, egy létre nem jött látogatás verses leírása szolgáltat
tehát számunkra elejtett, ám igen értékes adatokat Kazinczy és Csokonai első, létrejött
személyes találkozásának bizonyítására. Csokonai Trocheus lábakon című verses
levelének alábbi tartalmi összefoglalójában Szilágyi Ferenc szintén tényként és adatként
kezeli a két költő – mintegy mellékesen megemlített – debreceni találkozását: „A levélből
úgy tetszik, hogy nem sokkal Kazinczy debreceni látogatása után kerekedett föl a költő, s
talán még úton akarta őt érni Miskolcon. Mikor itt nem találta, akkor indult el a Hernád
völgyében, hogy Onga, Szikszó érintésével jusson el Kazinczy lakhelyére, Regmecre. A
távolság miatt azonban, s mivel pénzéből is kifogyott, Szikszón várakozott (ahol a
debreceni Kollégiumnak háza s gazdasága volt) s onnan próbált levél által üzengetni
Miskolcra, de eredménytelenül. Egy hónapi kényszerű várakozás után Szikszón írta meg
episztoláját, amellyel együtt elküldte írásait – s némely más iratot is – Kazinczynak.”269 A
verses levelet az alábbiakban következő utalások és az összefüggések érthetősége kedvéért
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teljes terjedelmében, az alatta olvasható prózai levél-sorokat azonban csupán részben
idézem.
Trocheus lábakon
Jer, KAZINCYM, jer, öleld meg e‘ sorokba hívedet,
A‘ ki illyen néma szókkal jött köszöntni TÉGEDET.
Honnan? — azt kérded — talám a‘ Debretzen‘ vidékiről?
Oh nem! Az Hernádi vőlgynek borba fördött széliről.
Hol van a‘ Magyar Hazának vetve boldog Édene,
Mellybe múlat, mellybe ébreszt víg örömnek Istene.
Mint vetődtem e‘ meg áldott Főldre? azt ha kérdezed:
Erre vitt tsupán tsak, Édes Emberem, saját kezed.
Olly hatalmas volt fogása, úgy lefogtak ujjai;
Hogy követni Debretzenből kéntelen Csokonay.
Oh de, óh minő keserve lett az ő Múzsáinak,
A‘ midőn nyomát se lelték ez helyen KAZINCZYnak;
Fel tevék azért magokba, hogy ha fel nem leltenek,
Menjenek Nagy Sámuelhez, tőle hogy hírt végyenek.
A‘ Nap a‘ magos tetők köztt hintaját már fel tolá,
A‘ pirosló estve útját bársonyával rajzolá.
Kezde a‘ setétes Éj is vonni gyászos szőnyeget,
A‘ szemektől eltakarta a‘ mezőt ‘s a‘ kék Eget.
Mit tsináljak? merre tudjak menni Miskóltzon ‘s hova?
Estve van — mind esméretlen — így futék ide ‘s tova.
Nintsenek sehol Barátim — így hijába fáradék!
Bús sohajtással tehát ez Helynek is bútsút adék.
Estve későn a‘ Hegyek köztt útamat vitték magok
A‘ setét felhőkbe láttzó tíz tizenkét tsillagok.
Eggy Magyar - kortsmába botlék Onga mellett, ‘s bé menek,
Hat Leányi eggy Banyának a‘ kotzikba űltenek.
Nagy sokára, hogy ki fútta már magát az agg Madám:
Gazra fektetett; de pénzem néki mind ezért adám.
Másnap a‘ nedves homálynak gyásza hogy fénnyel derűltt,
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Rósa színnel az hegy órmon már a‘ Hajnal fel került.
A‘ le tördeltt tengerik köztt épen úgy menék elé;
Mintha Kármelt látni mentem vólna a‘ Szent Főld felé.
Végre Szikszó Városába‘ mint Szarándok bé juték,
‘S Klastromunk házába ottan Gvárdiánunkhoz futék.
Ott be szállván, eggybe kérdem: Regmetz esne mennyire?
Míg ki szívol két pipával, el mehetz; nints messzire.
Eggy ökör Tsizmadja mondtta, el menék ökör szován,
‘s Fel tevém, hogy el masérzok szent Apostolok‘ lován.
Meg tudám mások szovából, hogy ha hét mértfőldre nem,
Hatra még is vólna Regmetz. — Puff reményem ‘s mindenem! –
Vártam itt: Miskóltzra írtam három ízbe, eggy fiú
Vitte arra el Levélkém‘, ‘s hát reményem mind hiú!
Itten eggy hónapja telt el, míg szerentsémet lesém;
Messze Regmetz — senki sem vólt — rajta ekkép‘ túl esém.
Békegérhartz, Tempefőim, vélem itten vóltanak,
Kikhez apró verseimmel mások is járúltanak.
Itt Goráni, itt az É-s Vers‘ bár mehetnék most velek
Hív KAZINCYM hoz! Kit óh jaj! már tsak ekkép tisztelek.
[...]
Szikszay Uram, a’ kinek Kunyhójába vólt szerentsém ebédelni az Urral, itt vólt Szikszón
mint Collegium Gazdája, és tiszteli az Urat, az otthonn maradott Teleky Sámuel és Nagy
Gábor Uraimékkal együtt. Óh, mikor lehet énnékem örvendeni az Úrnak személyes
tisztelésén, nem betegenn, mint akkor voltam, hanem olly bodor egésségben, a’ millyet
most az Egeknek köszönök.”270
A debreceni találkozás közvetlen apropójára, valamint napjára nézve, azon kívül,
hogy 1793 augusztusában történhetett, pontos adatokkal nem rendelkezünk. Szilágyi
Ferenc egyet ért Kardos Albert elgondolásával: „Kazinczy ekkor, 1791–1794-ig
Alsóregmecen lakott, [...] édesanyjának birtokán, de meg-megfordult Debrecenben is,
ahová édesanyjának a debreceni királyi táblán folyó birtokperei is levitték. Egy ilyen
alkalommal, talán éppen az 1793. évi iskolai vizsgálat alkalmával kereshette föl Csokonait
kollégiumi diáklakásában, az úgynevezett kunyhósoron. Kazinczy bizonyára a Csokonai
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iránti barátságtól indíttatva, ott is ebédelt az egyik kunyhóban.”271 Szilágyi
összegzésképpen leszögezi,

hogy „a találkozásnak 1793 augusztusában

kellett

megtörténnie Debrecenben, nem sokkal Csokonai regmeci kirándulása előtt.”272 Kazinczy
(korábban már idézett) Csokonaival való találkozását sürgető levelének egy sora további
pontosítással szolgálhat: „Várom a‘ Békegérharcot [!], és a‘ Szent Péter énekét
Lőrinckor.”273 Feltételezésünk szerint Kazinczy, aki, ha módjában állt, megjelent a
debreceni vásárokon, mivel az új könyvek, nyomtatványok is rendszerint ezekre az
alkalmakra készültek el, most sem tett másként, s ott tartózkodását (ahogyan a levélben
utalt is rá: „Lőrinckor”), összekötötte a Csokonaival való találkozással.274 Minthogy a
Lőrinc napi vásárt275 auguszus 10-e körül tartották; az 1793-as, első találkozásra e
napokban kerülhetett sor. Valószínűleg azonban augusztus 12-e előtt, mivel ekkor már
megkezdődött az Abaúji vármegye gyűlés Kassán, ahol Kazinczy 14-én fel is szólalt,
harciasan és emlékezetesen kiállva a sajtószabadság mellett és védelmezve a vallási
toleranciát.276
Az episztola szövegének további vizsgálata során kiviláglik, hogy debreceni
személyes

találkozásukkor

Kazinczy kézfogása

(az

érintés

révén

karizmatikus

személyisége, tekintélye) és közeledése erős hatással volt az ifjú poétára. „Erre vitt tsupán
tsak, Édes Emberem, saját kezed./ Oly hatalmas volt fogása [...] ” – írja Csokonai.
Kazinczy távozását követően tehát hamarosan útnak eredt, hogy még vagy Miskolcon
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beérje, vagy továbbutazva, ha Ongáról küldött soraira választ kap, otthonában Regmecen
keresse fel. A költeményhez toldott levél szavaiból (melyben Csokonai a líra meghitt
tegező beszédmódjáról átvált a tiszteletteljes, közöttük fennálló magázó beszédmódra)
csupán annyi tudható meg, hogy a Kollégiumban közösen költötték el ebédjüket: „Szikszay
Uram [...] Kunyhójába vólt szerentsém ebédelni az Urral”. Nem világos, hogy magukban
voltak-e vagy nagyobb társaságban. Logikus következtetésnek tűnik, hogy Szikszai
kunyhójában egy-egy Kazinczy által is ismert diák-barát (Nagy Gábor, Nagy Sámuel,
Teleky Sámuel), talán ifjú tanár is jelen lehetett, mivel az író érkezése bizonyára nem
maradt titokban, s a hírre mind az iránta tiszteletet érzők mind a kíváncsiak, odagyűlhettek.
Erre enged következtetni, hogy Csokonai az episztolához csatolt sorokban megemlíti Nagy
Gábort és Teleky Sámuelt mint olyanokat, akik üdvözlik Kazinczyt.277
Az ebéd helyszínével, azaz a „Kunyhó”-nak nevezett épülettel kapcsolatban
megállapítható, hogy a „kollégium északi részén több kunyhó (tuguriola) állott, amely a
tehetősebb tógátusoknak biztosított napközben nyugodtabb tanulási lehetőséget.”278
Hasonló kis házakat korábban a sárospataki Kollégium udvarán is építtettek a tehetősebb
családok ott tanuló gyermekeiknek, mi több, a szülők jóvoltából Kazinczy és Dénes öccse
is hasonlóban lakott diákévei alatt Sárospatakon. Elgondolható tehát, hogy az iskolai
diákközeg nem volt idegen Kazinczynak, különösen, hogy tízévesen néhány hónapig
Debrecenben tanult, 1785-től hat éven át, 1791 tavaszáig pedig királyi kerületi iskola
felügyelőként tevékenykedett, s azután is gyakran ellátogatott mind a debreceni mind a
sárospataki kollégiumi záróvizsgák meghallgatására.279 Arra nézve, hogy ki lehetett a
vendéglátó „Szikszay Uram”, megoszlik a filológusok véleménye. Kardos Albert, s ezt
helyben hagyja Szilágyi Ferenc is, Szikszay József debreceni lelkész fiának, Józsefnek
nevét veti fel, aki akkor tógátus diákként a „kollégium gazdája” volt.280 Debreczeni Attila
ezzel szemben azon a véleményen van, hogy a kérdéses „Szikszay” egy másik család fia,
ahol szintén ismerünk Szikszai Józsefet, de esetünkben inkább ennek öccséről,
Benjáminról lehet szó, aki ekkor magas diák-tisztségeket viselt a kollégiumban és
rendelkezett saját „kunyhó”-val.281 Az episztolából a „mikor lehet énnékem örvendeni az
Úrnak személyes tisztelésén, nem betegenn, mint akkor voltam” sor azt is elárulja, hogy a
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látogatás idején Csokonai gyengélkedett: betegségéről egyéb nem tudható, de éppen rossz
egészségi állapota magyarázza, hogy feltehetően nem kerültek elő, nem jöttek szóba vagy
nem is voltak nála azok a kéziratok, amelyeket az episztolában említ, s amelyeket, ahogyan
írja, végül postán küld el Kazinczynak. Ezek: a Békaegérharc, a Tempefői, néhány
versfordítás, valamint Varjas János egy verse, amelyben minden magánhangzó csupa „e”
vagy „é” hangból áll, illetve a hirhedt Goráni-levél. Utóbbi nem más, mint Martinovics
Ignác Goráni álnéven írott I. Ferenc császárt megszólító, magyar nyelvre lefordított, s
titkosan terjesztett, ez idő tájt politikailag veszélyes, elkobzásra ítélt röpirata. A rendőrségi
jelentések szerint különösen sok példány forgott közkézen e Ferencet és Józsefet erősen
bíráló és a francia forradalmat éltető nyílt levélből Debrecenben, „sőt, olyan hír is volt,
hogy ott ki akarják nyomtatni.”282 Utóbbinak tartalma aligha volt érdektelen Kazinczy
számára, s feltehető, hogy ez a politikai röpirat a miskolci vagy regmeci személyes
találkozásuknak, társalgásuknak is egyik tárgya lett volna. (Kazinczyt a Martinovicsösszeesküvésben való részvétel vádjával 1794 december 14-én letartóztatják, Csokonai
pedig, aki ekkor Pest-Budán tartózkodott, feltehetően jelen volt 1795 május 20-án
Martinovics és négy társa kivégzésénél.283)
„Bár mehetnék most velek hív KAZINCZYMhoz!” – sóhajt fel az episztolában
Csokonai, előre megirigyelve a postakocsin Kazinczyhoz Regmecre utazó-megérkező
kéziratokat. Szilágyi Ferenc ugyanerre a nem kevéssé veszélyes kéziratcsomagra utalva
mellékesen veti oda Csokonairól: „sietett vele szabadkőműves mesteréhez”.284 Kazinczy és
Csokonai kapcsolatát vizsgálva, talán nem érdektelen feltenni a kérdést, hogy a fiatal
debreceni költő vajon szabadkőműves volt e. Csokonai kőmíves voltát Szilágyi Ferenc
mellett Jászberényi József285 is valószínűsíti, Hász-Fehér Katalin szavai is így
értelmezhetőek,286 bár egyikőjük sem bukkant Csokonai nevével kapcsolatba hozható
konkrét páholyra vagy beavatásra utaló forrásra. Ennek oka leginkább az lehet, hogy
ekkorra már a legtöbb szabadkőműves társaság a császári rendelet értelmében vagy
megszűnt vagy különösen szigorú titoktartás mellett illegalitásba vonult.287 I. Ferenc
császár 1795-ben végképp bezáratta a szabadkőműves páholyokat, de már II József 1787es Maurerpatent-je is szűk korlátok közé szorította működésüket. Jászberényi József
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mindenesetre

megemlíti,

hogy

amennyiben

Csokonait

beavatták,

az

vagy

a

balassagyarmati vagy a pesti Hét csillaghoz páholyban történhetett. Annyi bizonyos, hogy
az ifjú költő rendelkezett ismeretekkel a szervezetről, ismerte szimbolikájuk nyelvezetét,
születtek levelei és több verse is, amelyek a kőmíves szövetségre vonatkozó burkolt
célzásokat rejtenek magukban (ilyen például Schedius Lajos professzorhoz tegező
hangnemben írt, áthallásokkal teli levele, Ízis és Osiris című verse). Barátai, illetve
pártfogói között szép számmal voltak szabadkőművesek, így Kazinczyn kívül, Horváth
Ádám, Fráter István, Sárközy István, Földi János, Csépán Isván, Schedius Lajos,
Széchényi Ferenc, Festetics György.288 A költő az asszonyvásári Fráter István, vagy
Schedius Lajos, esetleg Kazinczy kapcsolatai révén (aki leveleiben tájékoztatta a Magyar
Museum és a több szabadkőműves szerző munkáját is közlő Orpheus munkatársairól, s a
folyóiratban megjelent művekről), esetleg Horváth Ádám révén is bekerülhetett
szabadkőműves körökbe. Horváth 1793 őszén verses levélben, saját életéről, s új
házasságáról

hírt

adva,

összefoglalja,

megosztja

a

debreceni

poétával

saját

szabadkőművessé, azaz „Arionná válásának” történetét, megemlítve ennek kapcsán
mesterének, Kazinczynak nevét is: „En hajdan Orfeus valék míg híremmé nem leve / Hogy
elébb vólt Kazinczimnak mint nekem ez a‘ neve. / Ő engem, tán jövendölve Arionnak
bérmála, / De tsak Orfeus volt Horváth bár Arionná vála”289 Nem maradt fenn Kazinczy
birtokából sem maga a Trocheus lábakon című episztola kéziratpéldánya, sem pedig
egyéb, a levél szövegében említett, más elküldött kézirat. Kazinczy Dayka Gábor
leveleivel kapcsolatban utal arra, hogy azokat más iratokkal együtt elégette 1794
augusztusában, hírül véve, hogy megkezdődtek a letartóztatások a Martinovics-féle
szervezkedéssel kapcsolatban. Kézenfekvőnek látszik, hogy a Csokonai-versben említett
teljes küldemény, benne a lázító tartalmú Goráni-levéllel és a Békaegérharc franciaosztrák ellentétet megidéző, kipellengérező és nevetségessé tevő szatírájával, szintén a
Dayka-levelek sorsára jutott.
Kazinczy és Csokonai első, Debrecenben lejazlott találkozása körül aránytalanul
több a kérdőjel, mint amennyi adat a rendelkezésünkre áll. Csokonai részéről nem
ismeretes sem levél, sem más feljegyzés, amelynek kizárólagos tárgya a debreceni
kollégiumban 1793 Lőrinc napja körül lezajlott találkozásuk lenne. Kazinczy pedig e
látogatást egyáltalán nem tartotta számon emlékei között, pontosabban nem elevenítette
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fel. Sem az 1790-es évek elejének eseményeit rögzítő fennmaradt jegyzetek, sem későbbi
visszaemlékező feljegyzései, így a Pályám emlékezete ránk maradt szövegvariánsai sem
tesznek említést arról, hogy az író mikor és milyen körülmények között látta először
Csokonai Vitéz Mihályt. Kortárs szemtanúk reflexióival sem számolhatunk. E találkozáslátogatás, akár amiatt, mert nagyobb társaságban történt, s nem került sor négyszemközti
beszélgetésre, akár amiatt, mert esetleg sor került rá, de az érdektelen maradt Kazinczy
számára; leginkább azonban azért, mert teljes egészében reflektálatlan, semmiképp sem
sorolható a kultuszteremtésre alkalmas látogatás-formák, illetve ezek narrációi közé.

4. Csokonai látogatása Kazinczynál Regmecen
Kazinczy 1794 december 14-étől 1801 június 28-ig börtönbüntetését töltötte, amelyet a
Martinovics-öszeesküvésben való részvétel miatt szabtak ki rá.290 Szabadulása után nem
volt többé számára nyitva a hivatali és megyei karrier lehetősége, anyagilag is
ellehetetlenült, teljes egészében anyja támogatására szorult, mivel fogságának tetemes
költségét meg kellett fizetnie a kincstárnak. Ugyanakkor „irodalmi tekintélyét, a melyet a
Bácsmegyeivel, a Gessner idylljeinek fordításával s az Orpheussal szerzett, fogsága után
azonnal visszanyerte; s azok, a kik nemzetünk műveltsége iránt érdeklődtek, őt tekintették
e műveltség iránymutatójának s hallani akarták véleményét most sokkal inkább, mint
fogsága előtt. Ezért ragaszkodtak hozzá s igyekeztek megnyerni barátságát.”291
Hazatértekor hamarosan levélben és versben kereste fel őt Kis János, Csokonai és Virág
Benedek, de rövidesen kapcsolatot teremtettek vele a pályakezdő fiatalok is: Döbrentei
Gábor, Buczy Emil, Ragályi Tamás, Csehy József. A szabaduló Kazinczy című
dolgozatában Dobszay Tamás figyel fel arra, hogy Kazinczy milyen körültekintően
leltározza és raktározza el elfogatásakor majd szabadulása után is azt, hogy a történtek
fényében milyen a fogadtatása környezetében; ismerősei közül ki és hogyan néz rá, ki az,
aki kiáll mellette, s ki az, aki gyáván elfordul.292 „Édes barátom, Ulysszes haza jutván
hosszas vándorságából, sokaknak kedvek ellen esett haza-jötte. Ez az én sorsom is.” – írja
keserűen Kis Jánosnak még egy évvel kiszabadulása után is.293 Kazinczy és Csokonai
egészen az író letartóztatásáig kapcsolatban álltak, így nem meglepő, hogy a debreceni
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poéta az első pályatársak között volt, aki hazaérkezésekor üdvözlésére sietett. A költő
1801. július közepén barátjával mestere látogatására Regmecre utazott, s az alábbi
köszöntőt nyújtotta át neki:294
A‘ Magyar Orpheushoz
14 Jul. 1801.
Hogy ORPHEUS, – kit az halál‘ fijának,
Az Őr-ebtől felfalttnak gondolának,
‘S barlangjaikba jajgatának
Hebrus‘ szelíd leányai,
‘S a‘ bértzi Ekhó‘ hangjai, –
Véletlen a‘ kies Hémus‘ hegyére
A‘ Poklok‘ félelmes torkából,
Plutónak zordon országából
Mennybéli lantjával kiére:
Örűltek a‘ folyamatok,
Örűlt minden part és sziget,
Örűlt hegy, völgy, mező, liget,
Örűltek a‘ vadállatok;
Főként Eumolpus – a‘ tanítván‘ –
Bús húrjait feligazítván
Zengette Őtet énekén
És úgy örűlt, mint NÉKED Én. – –
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Csokonai ünnepli Kazinczy hazatértét. A vers szavai szerint változatlanul OrfeuszKazinczy

tanítványának

tartja

magát,

hasonlóan

ahhoz,

ahogyan

Ovidius

Metamorphosisában Eumolpus lantos-dalnok tanítványa volt Orfeusznak. (Abban, hogy
Csokonai a költeményben szabadkőműves nevén nevezi Kazinczyt, s magát a „Mennybéli
lantos” dalnok-követőjeként határozza meg, s az ünnep helyszínéül pásztoridillbe illő
bukolikus tájat ír le, nem nehéz Horváth Ádám Devenere locos kezdetű írására, s abban
Orfeusz és Arion szoros kapcsolatára, mint esetleges mintára gondolnunk.)
Csokonai 1801 július 14-én látogatja meg Kazinczyt Alsó-Regmecen. A debreceni
poéta az év végi vizsgák miatt július 10-én utazik Sárospatakra barátjával, Puky Istvánnal,
akinél már csaknem második hónapja vendégeskedik. Patakról rándulnak át tiszteletüket
tenni Regmecre, a börtönből hazatért mesterhez. A látogatásról szóló ismertetés, levél
formájában,

Csokonainak

egy

aggteleki

úti

beszámolójában

maradt

fenn.

Elővigyázatosságból anyjának címezte, voltaképpen azonban barátjának, Kazinczyval
közös bizalmasuknak, Nagy Gábor debreceni ügyvédnek szánta. Ugyanezen a napon,
július 19-én, magának Nagy Gábornak is küldött néhány sort, amelyben a címzés körüli
hezitálás ecsetelése után megemlíti, hogy feltétlenül elolvasásra ajánlja az anyjának
címzett hosszú aggtelki levélbeszámolót. Egyúttal híreket is továbbít a több
szabadkőművest is érintő Martinovics-per elítéltjeiről.296 Csokonai a Kazinczynál tett
látogatásról szóló beszámolót, ha formálisan nem is rejti el, de mindenesetre az aggteleki
barlangban történtek ecsetelése mögé, a levél végére, a záró üdvözlések előtt helyezi el. A
találkozást rögzítő prózai sorok éppúgy az író hazatérte felett érzett derűt tükrözik, mint
elragadtatott ünneplő verse, ugyanakkor beszámolójának szavait áthatja a jó hír hozójának
és a friss információk birtokosának kivételezettsége, büszkesége, valamint a költői és
személyes öntudat is. „Patakon való dolgaimat otthon beszélem el [...] Patakról Puky úrral
által mentem Regmecre, s ebéden, és szembe voltam – – – kivel? – – – Kazincy Ferenc
úrral. Ő az előtt két héttel szabadúlt ki több szenvedő társaival Munkácsról. Semmit sem
változott teste, elméje s kedve azon friss, azon ép, mint volt fogsága előtt, – egyedűl azt
vettem észre benne, hogy beszédét nem teszi olly folytába; de ezt a töredezését ki
csudálhatja hat és fél esztendőt tartott magánossága után? Szívesen látott, és más nap
Patakra bejővén (hol elsőben Vay consiliáriusnak, azután más uraknak adott visitát, s az
examenbe is a publicum előtt megjelent) két ízben engem is meglátogatott, Regmecen pedig
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minden leveleit, képeit és könyveit megmutatta, azzal az antique módra készült 30 fontos
urnával, mellyben szeretője leveleinek hamvát tartja, és a mellyet a museumába való
beléptekor az iró asztaláról felvévén azonnal megcsókolt. Elbeszélte rabságába történt
dolgait rövidedenn; megsiratta D. Földit; tudta és magamtól is kérdezte Szilágyi Gáborral
esett dolgaimat; tudta a Nagy Gábor, Nagy Sámuel és Teleki urakét, s ezt vetette
befejezésül utána: kár hogy Debrecenben a genieket elnyomni gyönyörködnek”. Otthon
többet, én pedig eljöttemkor a következendő verset nyomtam neki kezébe.‖297 (A levélben
itt a fentebb idézett, A‘ Magyar Orpheushoz című vers szövege következik.)
Már első pillantásra szembeötlő, hogy Csokonai a szövegben nem ejt szót kettejük
viszontlátásának

első

perceiről.

A

Kazinczy-Horváth-

és

a

Kazinczy-Dayka

találkozásokkal ellentétben, itt nem találunk érzékeny sorokat kitárt karú ölelésről, csókról,
túlcsorduló érzelmekről. Úgy tűnik, a barátok közti testi érintés gesztusa, kultusza –
kiváltképpen a nagyra tartott pályatárssal kapcsolatban – nem jellemző Csokonaira.
Pontosabban, jól láthatóan, a kettejük között fennálló viszonyra nem jellemző.298 A
levélrészlet felütése szintén nem az írótársak szoros közelségéről vall, de nem is szól túlzó
fordulatokkal Kazinczyról, inkább az örömmel vegyes büszkeség és a boldog hitetlenkedés
határán egyensúlyoz: „s ebéden [...] szembe voltam – – – kivel? – – – Kazincy Ferenc
úrral. Ő az előtt két héttel szabadúlt ki több szenvedő társaival Munkácsról.”299 A formális
beszámolóban a narrátor a hír-vivők tárgyilagos stílusát választva, kitér a mester külső
megjelenésére: „Semmit sem változott teste” valamint regisztrálja szellemi állapotát:
„elméje s kedve azon friss, azon ép, mint volt fogsága előtt”, de éles szemét nem kerüli el a
volt fogoly verbális kommunikációjának apró nehézsége sem; Kazinczy beszédének
szakadozottsága,

meg-megakadása.

Ugyanakkor

a

szöveg

három-négy

sora

szándékolatlanul is utal a tekintélyes író által megőrzött központi szerepre, hiszen
Kazinczy egyfelől vázolja a börtönben vele megesett dolgokat, hogy tájékoztassa ifjú
pályatársát, ám már halott Csokonainak „Szilágyi Gáborral esett” ügyéről, azaz
Csokonainak a debreceni Kollégiumból (professzora, Szilágyi miatt) való eltávolításáról,
297
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de vannak értesülései a költő régi kollégiumi diáktársai: Nagy Gábor, Nagy Sámuel és
Teleky Sámuel sorsának alakulásáról is. A mesternek arra is van gondja, hogy mindenről
még részletesebb tájékoztatást kérjen az ifjútól A levél bemutatja, ha nem is részletezően,
az írói szentélyt is, azt a tárgyi világot, amelyben Kazinczy él és dolgozik.
Az író ekkor még nem híressé lett kúriájában, Széphalmon él, hiszen az csak
nősülését követően, 1806-tól kerül lakható állapotba. A regmeci udvarház a Kazinczy
családé, a tekintélyes írótárs tehát leginkább saját szobáját tudja megmutatni vendégeinek.
A helyiség valóságos múzeum, levelek, könyvek, képek borítják, amelyekről tulajdonosuk
büszkén számol be a két fiatalembernek. Csokonai nem sorolja fel, nevezi meg a falon
függő ábrázolásokat, nem említi, mely írók kézirataival büszkélkedett neki Kazinczy, sőt,
leírásában nem is fűz kommentárt a a látottakhoz, pedig a gyűjtemény a későbbiekre nézve
nem maradhatott hatás nélkül rá, mivel ekkor határozta el, hogy otthonában ő maga is
kialakít majd hasonló szobát.300 Az író már a fogsága előtti időkben is gondosan félreteszi
és bekötteti írótársai leveleit, gyűjtögetni kezdi barátai portréit, s pesti és bécsi útjai során
metszeteket vásárol. (Az általa fontosnak tartott személyiségek tárgyait átszellemült
tisztelettel őrzi meg. 1791-ben például, amikor egy ízben Bécsben jár, Báróczi Sándor
leszakítja saját gárdatiszti pálcájának veres szalagját, hogy azt kösse Kazinczy kutyájának,
Lillának (!) nyakába, nehogy az állatot véletlenül befogja egy sintér. Az író a saját
bevallása szerint a legbecsesebb ereklyéi közt őrzi meg e szalagot.301) Az ún. regmeci
szentély berendezésről a szöveg mindössze annyit árul el, hogy a szobában íróasztal áll.
Erről emel le Kazinczy egy hamut tartalmazó, antik stílusú urnát, amelyet a szobába
lépéskor csókkal illet.302 Csokonai levelének soraiból nem tudható meg több részlet az író
szobájáról, ha azonban Kazinczy Az én naplóm című visszaemlékezését vallatjuk, az 1801.
július 5. nap bejegyzésénél (néhány nappal tehát Csokonai és Puky látogatása előtt) a
berendezésről olvashatunk: „5dikben a‘ Gróf [t.ti. Török Lajos], a‘ Grófné ‘s három
gyermekeik által jövének Regmeczre ebédre. Sophie és Susie ‘s Pepi [...] ott hagyák az
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öregeket, ‘s az én szobámba jövének. Ágyam és régi íróasztalom köztt csak eggy dolgozóasztal fért-el. Marie felűlt az asztalra, Sophie a‘ széket foglalta-el, mi pedig az ágyat és
székeket az ágy és asztal között.”

303

A bútorok felsorolása, illetve a csak módosító szó

megszorító értelmű használata azt jelzi, hogy a szoba nem lehetett tágas, s úgy tűnik, a
berendezésben nem szerepelt szalongarnitúra, kanapé vagy fotel. A Török-család fiataljai
az említett vendégeskedés alkalmával fesztelenül viselkedtek (asztalon, ágyon ültek), ebből
arra következtethetünk, hogy informális vizitek alatt nem voltak merevek vagy
túlszabályozottak a társas együttléteknek a testi közelséget érintő szabályai.
Csokonai levelének-szövegéből Kazinczy személyiségének képe a költő felidézett
emlékeinek tükrében mutatkozik meg: abban, ami az író érdeklődését élénken
foglalkoztatja, amit számon tart, ami mellett állást foglal, s amivel mint felmutatásra
érdemes értékkel büszkén előáll. A börtönből frissen szabadult mesterre már ekkor is
maradéktalanul jellemző, amelyet Kováts Dániel az 1810-es évekre vonatkoztatva
összefoglalóan állapít meg: „Kazinczy példát (kiemelés – K. I) mutat a tájékozódásban, a
probléma felismerésben, az irodalmi értékrend és az ízlés érvényesítésében.” 304 Nem
hagyható figyelmen kívül ezzel kapcsolatban Kazinczynak a kultikus mozzanatokhoz való
vonzódása. Amennyire a levélíró a látogatás ideje alatt – saját elbeszélése értelmében –
nem látszik fogékonynak semmiféle szakrális- vagy kultuszhoz társítható gesztus vagy
akár szóhasználat iránt, annyira jellemző az Kazinczyra. Jól mutatja ezt a rituális csókja az
urnán, a Larariumban elhelyezett tárgyak megválasztása, valamint a Csokonai és barátja
számára rögtönzött „tárlatvezetés”, amely nem kis részben kapcsolódik Kazinczy nyílt
irodalmi táborépítő szándékaihoz is.
Valamivel több, mint egy év múlva Kazinczy számára Csokonai is azok közé
tartozik, akikről, véleménye szerint, az utókornak ábrázolással kell rendelkeznie. 1802
decemberében egy levelében arra kéri, készíttessen magáról képet: „irtam Fráter Istók
barátunknak, hogy az Anyám házánál eggy Festőt hagyék, a‘ ki eggy aranyért fest eggy
képet, és jól talál; ‘s arra kértem, hogy általa mind magokat, mind az Urat festesse-le.
Némelly ember annyira szégyenli megvallani, hogy hiú, hogy magát nem festeti, ha reá
módja van is. S eggyszer elkapja a‘ halál; ‘s a‘ megmaradtak kesergik, hogy elveszett
barátjoknak ezt az emlékeztető árnyékát nem birják.”305 Csokonai álszerénység nélkül
reagál a megtisztelő kérésre: „A‘ mi a‘ Festőt illeti: a‘ Tekintetes Úrnak rólam való
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gondoskodása meghaladja érdememet, akár a‘ személyest, akár a‘ közönséget illetőt.
Részemről a hiúságot magam vadászni nem kívánom, de ha hiúságommal a‘ mások‘
hiúságának kedveskedhetem, miért volnék makats és durczás?”306
A regmeci vendégeskedésről szóló levélbeszámolóban Csokonai öntudattal szól
arról, hogy Kazinczy mennyire szívélyesen fogadta, s hogy a következő nap, amikor már
mindketten Sárospatakon voltak, az író két alkalommal is meglátogatta. Nem kevésbé
lehetetett elégedett Kazinczy odavetett megjegyzésével sem, amellyel az ő Kollégiumból
való kicsapatásának elbeszélését kommentálta, tudniillik, hogy a debreceniek kifejezetten
gyönyörködnek a zsenik elnyomásában.307 Ez a Debrecenre tett epés megjegyzés és
indulati háttere még sokáig visszacseng majd az 1806-ban fellángoló Árkádia-per éles
vitáiban.
Maga Kazinczy önéletrajzi feljegyzéseiben élete során több alkalommal is
megemlíti Csokonai (Pukyval) 1801 júliusában nála tett regmeci látogatását, ám
részleteiben nem számol be róla. Első forrásértékű fennmaradt feljegyzése 1804 és 1807
között született, ebben mindössze ennyi áll: „[1801. Julius 14.] Puky István és Csokonay
ebédre.”308 Az évekkel később, 1812-ben papírra vetett Az én naplómban az ide vonatkozó
beírás már valamivel bőbeszédűbb: „[1801. Julius.] 14ben Puky István és Csokonay a‘
Pataki examenről engem látni Regmeczre jőnek. – Ők vissza Patakra.”309 Az első
feljegyzésnek az ebédre vonatkozó motívumát, amely a látogatásnak valójában csupán a
körülményeit, keretét jelezte, Kazinczy tehát jó tíz évvel később már elhagyja, s a látogatás
célját egyértelműen meghatározó „engem látni” szóösszetételre redukálja. Ez tükrözi
megnövekedett írói öntudatát, hiszen a megszólalásmód hasonló ahhoz, amelyet
visszaemlékezéseiben az ún. „nagy emberek látása‖ kapcsán használ.310
Nehéz mire vélni, hogy sem a fenti két önéletrajzi feljegyzésben, sem az
alábbiakban idézendő Pályám emlékezetében, az író nem tartja fontosnak tudatni a kései
olvasóval – ahogyan másutt nevezi, a „maradékkal” –, hogy Csokonai a búcsúzáskor egy
őt üdvözlő verset nyújtott át neki. (A vers szövegét lásd fentebb.) Ez annál is különösebb,
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mivel az írónak általában nem csak hogy örömet szerez, ha versben egy írótárs köszönti, de
gyakran leveleiben is eldicsekszik vele barátainak. Ráadásul e költemény kéziratát
gondosan megőrizte, ezen felül, más alkalommal kifejezetten ő maga biztatta Csokonait,
hogy neki címezve köszöntő verset írjon.311 Kazinczy a Trocheus lábakon című Csokonaiepisztola kapcsán ugyanígy jár el, azaz hallgat a hozzá írt költeményről, vagy szerencsétlen
véletlen folytán megsemmisültek azok a levélváltások, amelyek ennek hírét adhatnák.
A Pályám emlékezete fennmaradt hat szövegváltozatából312 a regmeci látogatás
egy-egy interpretációja két különböző variánsban (II. variáns, III. variáns) is megtalálható,
ám az esemény mindkét változatban teljességgel súlytalan marad. Az 1828 december és
1829 január között keletkezett II. szövegváltozatban a Regmecen lezajlott látogatás leírása
így alakul: ”Patakon Július‘ 12d. vasárnap kezdődének az Exámenek. Puky István Úr
Gesztelyből, 14dikben a‘ nála sok holnapok olta lakó Csokonait kihozá hozzám, ‘s estvére
visszatértek Patakra; de midőn ők menének-el, Komjáthy Abrahám Esperes Úr érkezék,
gyermekségem‘ eggyik Védangyala.”313 A fenti leírás Kazinczy korább feljegyzéseihez
képest csak annyiban bővül, hogy az olvasó megtudhatja, hogy Csokonai hónapok óta
Pukynál vendégeskedik, valamint, hogy Puky és Csokonai késő délután visszautaznak
Patakra. Kazinczy e tárgyú narrációiban, vendégeiről szólva, következetesen minden
alkalommal először Puky nevét említi, akit, miként Csokonat, szintén jól ismert. Talán
Puky fellépése, biztosabb társadalmi pozíciója (Patakon jogot tanult birtokos és
gazdálkodó), szemben Csokonai élethelyzetével és a konkrét szituációval (ti. Csokonai
deklaráltan Puky vendégeként érkezik) úgy hozhatta, hogy Puky személye Kazinczy
számára az együttlét során kedvezőbb benyomást kelthetett. Kazinczy 1829-ban közölt
Csokonai-kritikájában említést tesz Csokonai neveltetéséről, s olyan szövegkörnyezetben,
amely arra enged következtetni, hogy úgy találja, némiképp ez is oka nem kielégítő
ízlésének: „Valóban Kölcseynek igaza van, ‘s abban különösen igaza, hogy a‘ Csokonay‘
tévedései egyenesen születése‘ helyének, neveltetésének, társalkodásának hibájok.”314
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Kölcsey a Csokonai-kritikában, amelyre Kazinczy utal, megállapítja, hogy Csokonai „nem
gazdag nem fő Nemzet”-ből származik.315
Kazinczy két héttel Csokonaiék látogatását követően levelet ír a volt debreceni diák
Nagy Gábor debreceni ügyvédnek, aki egyéb iránt bizalmasa, (olykor hitelezője, családjuk
ügyvédje, kézirat- és könyvgyűjtő) ugyanakkor éppen Csokonai egyik legközelebbi
barátja.: „Jöjjön az Úr, hadd mondhassam, hogy kevélykedem benne, hogy Nagy Gábor
szeret. [...] Hozza el az Úr Nagy Sámuelünknek első Hajósát [...] Köszöntöm Csokonai
Urat. Verseit nem kaptam-meg. Ezt egyedül azért írom, hogy ha ki találta küldeni,
tudhassa, hogy eltévedtek.”316 E levélből úgy tűnik, hogy az író Nagy Gábor társaságára
vágyik, őt hívja, méghozzá egyedül, nem Csokonaival (akinek itt nevét a többes számú
birtokos személy jellel sem látja el, mint Nagy Sámuelét). Üzen ugyan valamit a költőnek,
s végül „köszönti” is, mégsem invitálja őt is magához, s talán nem azért, mert tudja, hogy
Csokonai ezekben a hetekben úgysem tartózkodik Debrecenben. Nem kizárt ugyanakkor,
hogy Nagy Gábort is elsősorban hivatalos, ügyvédi minőségben várják Érsemlyénben,
ahogyan a levél első soraiból ez halványan sejthető: „Mind az Anyám, mind az Öcsém
József óhajtják látni az Urat”317 Az azonban kétségtelen, hogy a Nagy Gáborhoz szóló
sorokat egybevetve Kazinczy fennmaradt, Csokonaihoz írott leveleivel, egyben sem
olvasható olyan sor, amelyben az író kevélykedni kívánna Csokonai szeretetével.
A regmeci Csokonai-Puky látogatás részletei, például a fentebb egy szóval említett
ebéd lefolyása, a vendégek párbeszéde, reakcióik az író házi múzeuma megtekintésekor
vagy akár egyszerűen az együttlét hangulata sem lehetett különösképpen emlékezetes
Kazinczy számára, mivel írásaiban ezekre vonatkozó utalás nem található. A szöveg
azonban a Pályám emlékezete II. variánsában a látogatás említése után még nem ér véget, a
narrátor

Kazinczy

mintegy

asszociatív

módon

továbbfűzi

azt

Csokonai

személyiségrajzává, pályájának sajátos nézőpontú rövid foglalatává, amelyre már
rárakódik a Csokonai-recepció hozadéka is, részben a kortársakkal folytatott levelezés,
jórészt azonban a heves tollcsaták (az Árkádia-per, a Kölcsey-féle Csokonai-recenzió és
hatásuk) következtében.
Mielőtt azonban megvizsgálnánk Kazinczy úgynevezett továbbírt szövegét, amely
egy távoli visszatekintés eredményeképpen megkonstruált Csokonai-képet mutat, vessünk
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egy pillantást Csokonainak arra az arcára, amely a két író 1801 és 1805 között létrejött
találkozásainak tükrében rajzolódik ki.

5. Kazinczy Csokonai-képe 1801 és 1805 közötti találkozásaik fényében
A rendelkezésre álló források alapján megállapítható, hogy Kazinczy és Csokonai az 1801
júliusában lezajlott regmeci látogatást követően 1802 április közepe és május eleje között
találkoznak ismét..318 Az előzményhez annyi tartozik, hogy Kazinczy egy név nélkül
megjelentetett recenziójában kifogásolta Csokonai két korábban publikált költeményében a
köznapi, sőt, úgymond „konyhai” babér szó emelkedett értelemben való használatát.319
Találkozásukról Csokonai részéről nem maradt fenn erre vonatkozó írásos dokumentum,
nyomát Kazinczynak egy négy évvel később, barátjához írott levele őrzi: „Cs. öszvejővén
velem, nagy nehezteléssel szólla az ujságnak azon articulusa felől, a‘ mellyben az ő
babérja attakíroztatott. Azt hitte, hogy a‘ pipaczéhben [t.i. Debrecenben] készűlt az az
articulus. Elhallgathattam volna, hogy én írtam: de midőn a‘ Publicumnak mondok
valamit, kivált barátom felől, akkor bizonyosan nem mondok ollyat tudva, a‘ miért
pirúlnom kelljen. Kimondám tehát néki minden megszeppenés nélkűl, hogy azt én írtam.
Cs. nem goutírozta a‘ mit én a‘ babér ellen írtam. Ha neki van igaza, győzzön ő: ha nekem
van igazam: úgy, minden apologiája mellett, enyém a‘ győzedelem. Ki részén van az
Igazság a‘ babér dolgában, az nem lehet kérdés.”320 Magáról a találkozás körülményeiről a
szövegből nem tudható meg közelebbi, sem a helyszín, sem az összejövetel alkalma, sem a
résztvevők neve, sőt, az együttlét során felvetődött más téma sem. Az író számára tehát e
személyes találkozás nem testesített meg az utókor számára megörökítendő viselkedési
vagy kommunikációs ceremóniát; említésre méltó voltát kizárólag az ott lefolyt poétikai
vita adta. A visszaemlékezés szavai csupán a kibontakozott szócsatára koncentrálnak,
végig élénken érzékeltetve a felek versengését. Kazinczy soraiból egyenrangú felek képe
bontakozik ki, nincsenek elejtett megjegyzések mester és tanítvány tekintélyelvű
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megkülönböztetéséről sem. Kazinczy éppoly büszke igazára, mint egyenességére, de
Csokonait, akit barátjának mond, ugyanilyennek írja le. Az író utolsó kijelentését átható,
saját igazába, ízlésébe vetett hite ekkor azonban már az irodalmi vitákban megedződött (a
szöveg lejegyzésekor már 1806-ban járunk: a Csokonai-nekrológ után és a Csokonaisíremlék állítás sajtócsatározásai közepette) vezér megingathatatlanságát tükrözi.
Ahogyan Kazinczy feljegyzéseiből kitűnik, hamarosan, 1802 májusában, a
Nagyvárad melletti Félix-fürdőn321 ismét találkoztak. „Egy csoport kálvinista prédikátor,
kik közt Bod, a létai és a bihari ....[sic!] Csokonaival a ferdőbe. Ekkor nap és itt írta
Csokonai az ő Anacreoni darabjai előtt álló ajánlást: Kazinczy, Földi, kik belőlem stb. –
Kijövének a cigány muzsikusok Váradról. Csokonai ezekkel vonatta el Szulyovszkynak
Kossovicsnak azt a muzsikai kompozícióját, melyben az, ki a Szulyovszky elfogattatásakor
Szulyovszky házánál, Rákócon, kisasszonyait muzsikára tanította, Szulyovszkynak
elfogattatását kesergette. Ezen muzsikális kompozícióra írta Csokonai a Földiekkel játszó
stb. éneket.”322 Az író visszaemlékező sorai Az én naplóm-ban a Félix-fürdői együttlétről
annyit árulnak el, hogy Csokonai mások társaságában érkezett, ám a két író mégis időzött
együtt, hiszen Csokonai ekkor dedikálta mesterének az Anakreoni Dalokat (a kötet 1806ban látott napvilágot, de a költő már ekkor rendelkezett levonatokkal).323 A két költő
viszonya 1803-ban is kiegyensúlyozottnak és szívélyesnek tűnik, erről vallanak Kazinczy
figyelmes baráti sorai, amelyeket akkor vet papírra, amikor azt olvassa, hogy hamarosan
elhagyja a nyomdát az Anakreoni Dalok kötete: „A‘ tegnapi újság hirdeti az Úr
Anacreonját. Gratulálok szívesen nevekedő az az újabb dicsősségének. Bár igen csinosan
nyomtattatnék.”324
Szinte szokatlan, hogy a fürdőhelyi muzsikáltatást az író emlékezésében nem
kommentálta rosszallólag, holott Kazinczyról tudható, hogy viszolygott a cigányzenétől. A
tolerancia oka feltehetően érzelmi indíttatású lehet, mivel a zenélés ceremóniája a volt
elítélt sorstárs (a budai börtönben cellatárs) Szulyovszky Menyhért tiszteletére,
letartóztatásának emlékezetére szól, tehát az író számára is olyan ünnepélyes emlékezésalakzatnak minősül, amely mintegy – Jan Assmann gondolatával élve –, a múlt jelenvalóvá

321

A nagyváradi Félix fürdővel, valamint nevével kapcsolatban (ti. a fürdőt Helcher Félix nagyváradi
premontrei kanonok után, aki 1716-ban rendbe hozatta, keresztelték el) l. KÓSA 1999, 15.
322
KAZINCZY 2009, 263.
323
A dedikáció teljes szövege: „KAZINCZY! FÖLDI! Kik belőlem / Már-már poétát tettetek”; „a’ régi jó
ízlésnek az újjabbakkal való egybekötéséért Tek. Kazincy Ferenc Úrnak ’s néhai Tudós Dr. Főldi János
Úrnak tartozom”, CSOKONAI 1999, 578.
324
Kazinczy Csokonaihoz, 1803. febr. 21. KazLev, III, 23.

85

tételére is szolgál.325 Később, Kazinczy Csokonai-recenziójában a muzsikus cigány és a
cigányzene negatív metaforává lép elő, s az itt szóba hozott Földiekkel játszó kezdetű vers
is addigra taszítóvá válik számára .326
Feltehető, hogy a két író 1802 késő őszén-telén nem találkozott, bár Csokonai
készült rá, hiszen meg kellett volna tárgyalniuk közös irodalmi munkájukat, Dayka Gábor
kéziratainak korrigálását. Karácsonykor még Bagamérban várakozott, hátha átutazhat
Kazinczyhoz Érsemlyénbe327, majd a januári Debreceni vásári találkozásban reménykedett,
ám ekkor szintén csalatkoznia kellett.328 Amikor Kazinczy, még 1802 novemberében,
felkéri a Dayka- költemények nyelvi és poétikai korrekciója, azaz a versek
„tisztogatására”, „szennytől való megtisztítására”, Édes Gergely Anakreon-fordításait is
megküldi számára. Ennek kapcsán, bár közvetve, de elismerőleg szól tehetségéről és a
pályatárs költői öntudatát is erősíteni kívánja: „Az Édes Gergely‘ Anakreoni verseit azért
tészem ide, hogy az Úr higyje-el magát és végye-elő az érdemlett kevélykedést.”329 Több
mint huszonöt év múlva Kazinczy Csokonai büszkeségéről homlokegyenest ellenkezően
gondolkodik, akkor már úgy véli, hogy túl korán, már a Kollégiumban elérte a
„celebritást”, s hogy a sok tömjénezés elszédítette.
Az 1803-as esztendő a látogatások vonatkozásában tervezgetésekkel telik.
Kazinczy, ahogyan ezt többeknek, így Csokonainak is megírja, részt vesz a márciusi
Debreceni Kollégiumi examenen330, s tényként kezeli, hogy a költő ott lesz, sott majd
találkoznak. Elképzelhető, hogy ez sikerült, ám együttlétüknek semmiféle dokumentuma
nem ismeretes. Csokonainak Érsemlyénben Kazinczynál tett esetleges szeptemberi
látogatására, azaz ennek tervére pedig mindössze az a Kazinczy által anyjához írott levél
utal (lásd e fejezet 3. sz. jegyzetét), amelyben védelmébe veszi a Kazinczy-család számára
igen kevéssé rokonszenves Csokonait, megírva, hogy neki semmiképpen sem válik
gyalázatára barátsága, s jelzi, hogy közös munkájuk miatt hamarosan néhány napra
vendégül kénytelen látni Semlyénben. A közös munka, mely miatt Csokonai Érsemlyénbe
jönne, még mindig a Dayka-korrekciók ügye. 1803 őszén mind Kazinczy mind Csokonai
325
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ágyhoz kötött betegek. Csokonai, aki novemberben már lábadozik, közös orvosbarátjuknál,
Szentgyörgyinél érdeklődik egy retorikailag gondosan felépített, megrendítően személyes
hangvételű, nagy tiszteletről tanúskodó levélben, hogy megjelenhet-e már a csakugyan
nagybeteg mestere ágyánál: „ érzek, vagy is várok még bennem annyi erőt, hogy jó
emberemnek utolsó, életbeli meglátására kimehetek, s azt az egy boldogságot megérhetem,
hogy tőle szóval búcsút végyek, s erántam mentoratlan nevendékkoromban tett jótéteményit
megköszönhessem. De nem dugúltak-é be azok a fülek, [....] nem szűnt-é meg nemes
dobbanásitól az a mennyei szív, találok-é még abból a Kazincyból egy kis maradványt, a ki
a harmoniának, a szépségnek, az ékesen-szólásnak, a barátságnak és minden jeles érzésnek
olly kedvellője, olly mustrája, olly barátja és mestere volt? [...] Megyek, rohanok, hogy
még egyszer ővéle egy szót, vagy kettőt, vagy a mennyit a halál jégtörvénye engedhet, ez
életben ejthessek. És ha megrokkant egészségem ez utolsó erőltetés alatt öszvedűl is,
örömmel által engedem kevés napjaimat e legkedvesebb szerencsémért.”331 Az író
kétségkívül menthetetlennek tűnő beteg volt, azonban a végső búcsúzás momentumának és
az író esetlegesen bekövetkezendő halálának ilyen kendőzetlen emlegetése mégis kissé
disszonánsnak tűnhetett. Kazinczy, ahogyan az alábbi sorok mutatják, becsüli a tanítvány
őszinte, rajongó ragaszkodását, s egy 1804 februárjában írott, ismételten látogatásra
ajánlkozó levelére meghívással válaszol: „Igen nagy becsű kedves Barátom! [...] Ha az
Ist[en] elhozza az Urat, és bajom nem lesz, – (mellytől most nagyon félek, de nem
egésségbeli) – sok holmit fogok mutathatni.”332
Csokonai kora tavaszi érsemlyéni látogatásának nincs nyoma, ám a két író kétséget
kizáróan találkozik néhány hónap múlva, 1804 április 15-én, Nagyváradon, gróf Rhédey
Lajosné Kácsándy Teréz nagyszabású temetésén és az azt követő halotti toron. Kazinczy
az eseményt két változatban is megörökítette.
A Kazinczy Ferenc Diáriumában (1805-1806): „[Ápr.] 14d. Rhédeyné koporsóba
tétetik, ‘s 15d herczegi pompával eltemettetik. Debr. Predikátor Földvári, Prof. Budai
predikál és preorál, Csokonai pedig cathedrából olvassa-el pajkos verseit. Actiója
hisztrióhoz [színészhez] illett.”333
Az én naplóm (1812) verziója: „14. Rhédeyné koporsóba tétetik, ‘s 15ben herczegi
pompával temettetik. Tudta a férje, mit csinál; gyermektelen feleségének erszényéből mentki a‘ pénz, nem az övéből. Debr. Pred. Földvári Predikatziót, Buday Esaiás Oratiót
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monda, Csokonay pedig a‘ Cathedrából a‘ Templomban olvasá-fel verseit. Elragadtatva e‘
megtiszteltetés‘ szerencséjén, histrióhoz illett actiója. Rendes bosszút álla Budain, ki a‘ Cs.
társaságától eltiltotta a‘ deákokat; mert midőn verseiben az a‘ sor fordúlt elő, a‘ mellyben
az álla: „ezt előttetek már elmondá a‘ két Orátor,‖, akkor Cs. Földvári és Budai felé
fordúlt, kezével oda mutatott ‘s sokáig megállott, úgy hogy F. és B. szégyenszékben
látszának űlni.”334
Csokonai a temetés alkalmával a templomi szószékről olvasta fel Halotti verseit,
amelynek heves és élénk előadásmódja már akkor ellenérzést váltott ki Kazinczyból, s ezt
a rosszallását nagyította fel 1829-ben közzétett recenziójában, s toldotta meg azzal az
emlékével, hogy az esti halotti toron a költő modortalanul viselkedett, azaz az italozók,
nem pedig az illusztris vendégek közé vegyült. A fenti két változatban nincs utalás az
estére, de jól látható, hogy a két emlékezés között eltelt mintegy hat esztendő arra
ösztökélte Kazinczyt, hogy a költő túlzottan extrovertáltnak bemutatott természetére nézve
kínos részleteket tovább színezze. A felháborodás Csokonai az eseményhez nem illő
viselkedésén – hanghordozásán, testbeszédén, gesztikulációján, s ahogyan teátrálisan a két
köztiszteletnek örvendő, volt Kollégiumi professzorára mutatott – , nem volt teljesen
alaptalan, magának gróf Rhédeynek is feltűnt, akitől a költő a ceremónia után elnézést is
kért.335 (Csokonai színészkedő, másokat utánzó, kifigurázó előadásmódja nem egyszer
bajba sodorta Csokonait.336 )
A temetésen történtek ekkor nem terhelték meg különösebben Kazinczy és
Csokonai viszonyát. Kapcsolatuk az 1804. év további részében különösen mozgalmas, a
fennmaradt levelek azt igazolják, hogy több közös ügyük van, gyakran váltanak üzeneteket
és keresik egymás társaságát.
1804 május 3-án minden bizonnyal ismét találkoztak, melyre Kazinczy életrajzi
feljegyzéseiben találunk utalást. „Május. 2. Be Debrbe. 3. Bagosra Csokonait.”337
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A Kazinczy Ferenc Diáriuma bővebb feljegyzése 1806–1806 között: „Május 1.
Baranyi József úrral együtt Conscriptornak [népesség összeírónak] neveztetvén, Bagoson
Debr. Mellett, hozzá fogunk a‘ munkához. [...] 3d. Csokonait kivivénk.”338
Az alábbi, e napra részletesebben visszaemlékező, és már történetté szerkesztett
sorok öt évvel később, 1809. január elsején születtek: „Bihar vármegye 1804ben engemet
és Baranyai József Urat, mint Assessorait [esküdteit] kiküldött az 1802diki Dietán
parancsolt Popularis Conscriptió [népességösszeírás] megtételére Debreczen körűl.
Bagosra érvén Májusnak első napján, Csokonait kihívtuk magunkhoz, hogy pihenő
óráinkban velünk légyen. Egy nap‘ ő és én kisétálánk a‘ közel erdő fele. Melly gyönyörű
halmocska! mondám; ha ez Görög-országban volt volna, bizonyosan eggy szép gömbelyeg
[Templom] állana rajta. – Most pedig akasztófa vagy feszűlet (monda Csokonai,
visszásság és kaczagás nélkűl, ‘s mintegy fél álmában,) ha Bagos Papista-hely volna vagy
jus gladiival [pallosjoggal] bírna! [...] Ma (Jan. 1ő napján 1809.) Herdert olvasom. [...]
Mint nem ocsódtam-fel midőn a 157. lapon e‘ sorokra akadék: die schönsten Gegenden
Griechenlands bezeichneten Altäre der Götter und Heroen; auf den schönsten Höhen
unserer Länder steht das einzige öffentliche Denkmal, darum sich der Geist unserer
Gesetzgebung bekümmert, Galgen und Räder.
Virág Benedek még kevesebbé olvasta Herdert e‘ helyen, mint Csokonai, és íme ő is
ugyan ezt mondja. [...] de mindeddig, 900 eszt. Után is! Semmi országos jelek, dücsőségre
emlékeztető ‘s gerjesztő jelek nem látszanak. Ellenben mennyi a‘ bitófa! [...] Ezen
sétálásunk alatt Csokonai kifakada valamelly Luther. Magyar ellen, a‘ki kritikázgatni
szeretett a‘ nelkul hogy a‘ nyelvet, úgy a‘ mint azt e‘ czélra illik, ismerné. A‘ később
időknek azt jegyzem-fel, hogy Csokonai szabad volt a‘ vallásbeli gyűlölségtől és a‘ mi azt
szűlni szokta.”339
Kazinczy szövegei kettejük feszültségmentes együttlétéről és egyenrangú szellemi
partnerségről árulkodnak. Az elmélkedésre alkalmat adó séta, a pásztoridillbe emlékeztető
táj ábrázolása a kis dombbal, és az oda elképzelt görög templom, lelki alkatára jellemzően,
a Kazinczy számára ideális világot idézi. Az író érzékelteti is saját, és barátja
gondolkodásmódjának halvány kontrasztját, amikor Csokonai eszes, hűvös és fanyar
racionalizmussal reflektál az ő Árkádiát sóvárgó megjegyzésére. Herder és Virág
egybevágó megfigyeléseinek idézése az égi és földi hatalom és igazságszolgáltatás
szimbolikus térfoglalásáról és ezek Csokonai szavaival való megfeleltetése, valamint a
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pozitív reflexió a költő vallási toleranciájáról, azonban mind azt jelzik, hogy Kazinczy a
fenti sorok lejegyzésekor, megbecsüléssel néz írótársára.
Kazinczy és Csokonai egymáshoz, illetve barátaikhoz írott leveleinek tanúsága
szerint, 1804 szeptemberében és októberében, tehát még Kazinczy esküvője előtt is
találkoztak Debrecenben, mivel Kazinczy segített intézni például Csokonai Lillakötetének kassai nyomdai ügyeit.340 Az alábbi üzenet nagy valószínűséggel az utolsók
egyike, amit Csokonai életében Kazinczytól – éppen a félkész kötettel kapcsolatban – ,
Szentgyörgyi doktor révén kapott: „Csokonay úrnak mondjad, hogy Bácsmegyeire írt
versecskéje a‘ Lillában igen édes érzésekre fakasztott, ‘s szidtam a‘ Censort hogy belőle
nevemet kitörlötte. Éppen ma hozza ki Kassáról szekerem a‘ lenyomtatott árkusok‘ pakkját.
Semlyénbe érvén, első dolgom lesz az exemplárt és ezt a‘ pakkot nékie beküldeni.”341
A Pályám emlékezetének az alábbiakban bemutatandó, a regmeci látogatást
továbbíró két variánsa – egy-egy rövid Csokonai-pályakép – , alkalmat kínál arra, hogy
megkíséreljük felfedezni a sorok mögött a már idős Kazinczy önképét valamint
megváltozott, véglegessé formált Csokonai-képét.

6. Kazinczy kései Csokonai képe
a.) A regmeci látogatás mint a Csokonai-portré megformálásának apropója –
Pályám emlékezete (II.)
Fentebb, a 4. alfejezetben már megkezdett, az 1801-ben lezajlott regmeci Csokonailátogatást rögzítő Kazinczy-idézet (a Pályám emlékezete 1828 decembere és 1829 januárja
között született II. szövegvariánsában) ezekkel a logikailag nem szorosan odaillő szavakkal
folytatódik:
„Az Iliász‘ fordítását el nem végezheté tökéletesen; a‘ végső Énekek hézagokkal
maradtak kézírásában. Mi lehetett volna az, ha tíz esztendeig élhetett volna még, ‘s
dolgozásán simithatott volna. [...] Csokonay Mihály Debreczenben született, Debreczenben
lakott, Debreczenben holt-meg, de a‘ Nagyokkal ott mindég idegenségben, ellenkezésben
élt, külömben a‘ nagy városnak heves barátja, hív tisztelője, és ha szükség volt volna rá,
mérges párfogója, védelmezője. A‘ legkülönösebb teremtés a‘ kit képzelni lehet, némellyík
órájában épen ellenkezője annak, a‘ mi eggy másikban volt. Az úczán, és a‘ melly
340

Vö. CSOKONAI 1999, 893–895.
Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez, 1804. dec. 5., KazLev, III. 234. A pakk, azaz a nyomdai ívek csomagja
Csokonai életében már nem érkezett meg.
341

90

társaságokban nagynak látá magát tekintetni, nagy gravitású, mint eggy Professor, ki
magánál tudósabbat senkit és soha nem lele még, mert nem lelhet; olly társaságokban hol
magát nem kelle, nem lehete nagynak tekinteni, szelíd és szerény, hogy szeretetre
méltóbbat kívánni nem lehet. Igen sok adományú ifju, kinek kezei alatt mingyárt terme
virág, bár néha illat nélkül, ollykor nehéz szaggal is; de nagy része ezen vétkének csak
annyiban övé, hogy mindent adott a‘ mit tőle kívántak, és mingyárt adá, mihelyt kívánák.
Ízlése nem tiszta, példája kártékony inkább mint hasznos. – Termete középszerű; az
testessége is; szemei, haja feketék, arczvonásai nem kedvetlenek, de távoly attól hogy
szépeknek mondathattak volna. Színe sárgába csapó.”342
Kazinczy e kései szövegben neológiájának egyik kulcskérdésére a tér rá, amikor
hangoztatja, hogy Csokonai még javítgathatott volna munkáin, ha tovább élhetett volna. A
mester igénye a folyamatos nyelvi tisztogatásra, sőt az olykor szükséges kézirat-égetésre,
nem volt ismeretlen már Csokonai előtt sem, hiszen levélváltásaikban ez téma volt a
mester bebörtönzése előtt is. Kazinczy mind fogsága előtt, mind fogsága után, – annak
ellenére, hogy bizonyos irodalmi, nyelvi és stilisztikai kérdésekben megváltoztak vagy
éppen megszilárdultak és felerősödtek nézetei343 – elsőrendű fontosságot tulajdonított
annak, hogy az irodalmi nyelv elkülönüljön a köznyelvtől és a rétegnyelvek stílusától,
valamint, hogy az idegen nyelvekből átvett vagy lefordított szavak az eredetivel pontosan
megegyező jelentést (esetenként általa konstruált új hangalakot és jelentést) hordozzanak.
A magas színvonalú fordítást fontosabbnak látta az eredeti művek alkotásánál. A
költészet szerepét többre értékelte mint a prózáét vagy a drámáét. Ezzel ellentétben
Csokonai egyfelől a nép nyelve, a köznyelv és a diákság rétegnyelvének egyes kifejezéseit,
ha szükségesnek találta, beemelte a költészet világába, valamint eredeti művek alkotását
ítélte elsőrendű fontosságúnak,344 másfelől azon gondolkodott, hogy költői életművét
lassan lezárja és honfoglalási eposzt fog írni Árpádról.345
Kazinczy határozottan kiállt az általa helyesnek ítélt ortográfiai és grammatikai
gyakorlat mellett és nem ismert kompromisszumot poétikai és prozódiai kérdésekben. A
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folytonos önkorrekció és korrekció híve volt.346 Már 1793-ban így ír barátjának, Dessewffy
Józsefnek: „A‘ grammatikai botlások szenvedhetetlen piszkok szemeimben, ‘s a‘ félig tett
munka csak félig elégíti meg az olvasót. Meg akarom érdemleni, hogy fordításaim
originalis

darabok

gyanánt

tartassanak.”347

Csokonai

írói

módszeréről

és

nyelvhasználatáról már a halála utáni hónapokban olyan leírást ad, amelyből nyilvánvaló,
hogy teljességgel ellentétes saját normakészletével: „Cs. rendetlen volt egész életében és
minden dolgaiban, papirosai el voltak hányva, semmi rend nincs verseinek
öszveszedéseiben; ezt mind másnak kell már az ő képében cselekedni, Orthographiam,
regulas Grammaticales non custodit; majd így ír, majd úgy, és azt csak azért úgy ott, és így
itt, mert a‘ toll úgy ejtette az írást; Lillájának dedicatiójában a‘ Heroinája nevét sem írta
le a‘ mint kell. etc.”348
Kazinczy leveleiben és más írásaiban alkalmazott és terjesztett gyakorlata, amelyet
a literátorok vagy elfogadtak vagy erőltetettnek vagy önkényesnek gondoltak, a nyelvújítás
idején, sőt már korábban is, pro és contra vitákat gerjesztett, mivel nem volt
egyezményesen elfogadott, a magyar nyelvre, stilisztikára illetve a verstanra vonatkozó,
áttekintő, rendszerező kiadvány. Az 1780-as évek végétől szenvedélyesen reflektált a
kortársak magyar nyelvet és a verselést leírni, megújítani és szabályozni kívánó írásaira,
így többek között Ráday Gedeon, Baróti Szabó Dávid, Rajnis József, Földi János
verseléssel kapcsolatos, valamint Révai Miklós, Verseghy Ferenc, Földi János grammatikai
rendszerezéseire, illetve a Debreceni Grammatika koncepciójára. 349 Kazinczy nem volt
kíméletes és elfogadó a dialektusok szavainak használatával kapcsolatban sem (holott
természetszerűleg nem egyezett például Szabolcs, Abaúj, Zemplén, Felvidék, Somogy
vagy akár Erdély írónak szókészlete és szóhasználata, stílusa, helyesírása, verselési
gyakorlata, ízlése), ahogyan tiltakozott a népnyelv és köznyelv (különösen vaskosabb)
szókészletének a költészet fentebb stíljébe való befogadása ellen is. 1801 késő őszén Kis
Jánosnak írott levelében nem éppen dicsérőleg szól Csokonai lassan népszerűvé váló
346
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költészetéről, amikor az általa megvetett Mátyási József lírájával rokonítja: „ha talán
valami Szabolcs Vármegyei édes-Úr eggy nyomtatványt, elszédíttve a‘ könyv‘ külsője által,
megvett is, az olvasatlan fog heverni, mer az nem a‘ Mátyási ‘s Csokonai módja szerint
zeng.”350 1802 tavaszán Kazinczy a fentebb már említett cikkben feddi meg tanítványát a
„babér” és a „borostyán” szó, két versében szerinte helytelen, a köznapi és poétikai
jelentést egybemosó stiláris használata miatt. „Kazinczy tehát a Debreceni Grammatika
szelleméből fakadó népiességgel vádolja a poétát, kinek szerinte illett volna figyelemmel
lenni arra, hogy az emelkedett műfajokban köznapi szót nem szabad használni”351,
ugyanakkor alkalmasnak találta az általa kiadni kívánt Dayka-versk nyelvi korrekciójának
elvégzésére, s ezzel „olyan feladatokat bízott barátjára, melyek kimondatlanul elismerték
mind Csokonai tehetségét, mind költő gyakorlatát [...] „abban látta saját feladatát, hogy a
dicséret és a kritika eszközével” neológiája irányába fordítsa Csokonait.

352

Az tehát, hogy

Csokonait a széphalmi mester 1829-ben „sokadományú”-nak mondja, azt jelzi, hogy nem
változott meg véleménye a Csokonai halála után eltelt negyed évszázad során sem, s
érvényes az, amit a regmeci látogatáskor szemtől szemben mintegy mellékesen leszögezett
: „Kár hogy Debrecenben a genieket elnyomni gyönyörködnek”.353
A „kezei alatt mingyárt terme virág, bár néha illat nélkül, ollykor nehéz szaggal is
[...]” kitétel Kazinczy részéről sommás, többször hangoztatott vélemény, amelynek csírái
az író részéről egy-egy levélben már a fiatal tanítvány életében megmutatkoznak. Amikor
1793-ban Kis Jánosnak Csokonairól ír, a sokszor vaskos alkalmi verseket is ontó somogyi
költőhöz, a korábban hozzá igen közel álló, a szintén debreceni tanultságú (korábban barát)
Horváth Ádámhoz hasonlítja, s úgy aposztrofálja őt, mint aki „mind virtusiban, mind
hibáiban is! – második Horváth Ádám lessz” , s mint akit már kért, hogy „ne névnapi
köszöntőket [...] írjon”354 1804-ben (nősülése alkalmából (!)) mégis verset kér tőle, de
szigorúan saját ízlése szerint, ezért így fogalmaz: „Az Urat pedig újra kérem a ‘ vers eránt,
melly olly forma lehetne, mint a Dayka propemticonja.[...]Az ily‘ Gelegenheitsgedicht
minden olvasót interesszál; a‘ Wüntschowálás, Magasztalás pedig úntató.”355 Arra nézve,
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hogy személyes találkozóik alkalmával Kazinczy szerét ejtette-e, hogy élesen megbíráljon
egy-egy számára úgymond „irtóztató”-nak talált alkalmi verset, vagy egy „nehéz szagú”nak bélyegzett írást – az egy babér-vitán kívül – nincs bizonyító értékű adat.
Közvetlenül Csokonai halála után Kazinczy esztétikai programjának, írói
hitvallásának egyik legfőbb eleme, késztetése a versek tisztogatására, egyre erősödött.
(Magának Csokonainak, soha nem volt ínyére, ha verseit idegen kéz korrigálgatta, vagy
tisztogatni akarta, például Halotti verseinek Rhédey Lajos-féle, kissé megváltoztatott
szövegű kiadásán meglehetősen felháborodott.356) Kazinczy még javában dolgozott Dayka
Gábor verseinek kiadásán, amikor már elhatározta, hogy Csokonai költeményeit is
„megtisztítja” és kötet alakban megjelenteti. A költő életművét „egy korrigált kiadással
szerette volna saját elvárásaihoz közelíteni, miközben kívánatosnak tartotta, hogy a
neológia-ortológia szembenállásának jegyében olyan értékelés gyökeresedjen meg a
közvéleményben, amely a neológia irányába mutató vonásokat tartja Csokonaiban
maradandónak.”357 A debreceni költőbarát verseinek átdolgozása révén dupla nyereség
születhetett volna: „egy fenntartások nélkül elismerhető alkotóval bővült volna a nem
debreceni ízlésűnek minősített költők kánona úgy, hogy közben az ellenfelet érzékeny
veszteség éri, hiszen megfosztatik egyetlen igazán jelentős költőjétől.‖ Kazinczy
elképzelései között az is szerepelt, hogy a kötet végén „megtagadott munkák” cím alatt egy
csokorban szerepelnek majd az ő ízlése szerint teljesen elhibázottnak, „debreceninek” ítélt
költemények.358
Miskolczy Ambrus Kazinczy irodalomszervezői és nyelvújítási tevékenységét
távolabbról szemlélve, átfogóan az írónak az ízlés iránti kényes elkötelezettségéről és
hajthatatlanságáról szólva, egyenesen ízléskultuszról beszél, s állítja, hogy e mögött
énkultusz vagy inkább énkultúra található, ami már-már modern individualizmusnak is
nevezhető.359
A Pályám emlékezete rövid Csokonai-portrévázlata, hasonlóan a Horváth Ádám és
Dayka Gábor-látogatások leírásakor követett módszerhez, magában foglalja a költő
tulajdonságainak, habitusának leírását, azaz személyiségrajzát is. Kazinczy beszédmódja a
költő jellemvonásainak és küllemének felvázolásakor visszafogott, kérdőív-szagúan
szenvtelen, érzelemmentes. Még talán az „arczvonásai nem kedvetlenek” állítás mondható
a szöveg legszemélyesebb, legközvetlenebb tónusú megjegyzésének. Feltűnő, hogy a
356
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bemutatott karakter tulajdonságai a narrációban nem teljesen körülhatárolhatóak,
ellenkezőleg, az olvasó szeszélyes, bizonytalan, változékony alkatú embert ismer meg, aki
a „legkülönösebb teremtés”: egyik órájában ilyen, a másik órájában „épen ellenkezője
annak”. Minden megnyilvánulása viszonylagos: magabiztossága, öntudata, szelídsége,
szerénysége, de még szeretetreméltósága is az élethelyzetek és szituációk függvénye, s
hamar átcsaphat az ellenkezőjébe. Az ily módon megkonstruált debreceni költő kezei
között – nem csoda – vonható le a következtetés: csak illat nélküli vagy nehéz szagú virág
teremhet, tehát a többi költő számára „példája kártékony inkább, mint hasznos”.360 A
Csokonai-portréban felhozott kártékonyság és tisztátalan ízlés okozója – s itt gondoljunk
csak Kazinczynak a „debreceniség”361 iránti olthatatlan ellenszenvére, a szövegben meg
van nevezve; az író, hogy jól megjegyezzük, háromszor is elismétli már az életrajz első
sorában: „Csokonay Mihály Debreczenben született, Debreczenben lakott, Debreczenben
holt-meg”362.

b.) A regmeci látogatás mint a Csokonai-portré megformálásának apropója –
Pályám emlékezete (III.)

A Pályám emlékezete III, a regmeci látogatást magában foglaló szövegvariánsa 1829
áprilisa után született, és szintén hír-rövidségű. „Puky István Úr a‘ Pataki exámen alatt
megtudá itthon létemet, ‘s a‘ nála sok holnapok olta lakó Csokonayval Július‘ 14dikén
kijöve hozzám. Ismertem volt mind kettejeket, ‘s örvendék látásoknak.”363 A leírás szerint a
látogatás kezdeményezője Puky volt, aki magával vitte Regmecre a néhány hónapja nála
lakó Csokonait is. Ebben a rövid visszaemlékezésben olvasható Kazinczy részéről az első
360
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olyan, Csokonaiék ottlétére vonatkozó szubjektív, érzelmet kifejező megjegyzés, melyben
az író leszögezi, hogy örült a két vendég látásának, azonban a sorok az együttlét várt
taglalása helyett csakhamar itt is, ahogyan a Pályám emlékezete előző (II.) variánsában,
egy Csokonai pályakép felvázolásába torkollnak: „De Csokonay az 179[6] diki Dietán
nagyon nem jó fényben mutatá magát. Megjelent ott, nem mint Pindár a‘ Görögök‘
játékain, hanem mint nem fejér arczú hegedűseink, kiknek kedves a‘ mit úgy nyernek.
Nekem balúl vevék csudálóji hogy ítéletemet Dietai Muzája ‘s egyéb dolgozásai felől,
mellyeket neveken nevezni is kín, kimondottam, de arról nem tehetek. A‘ ki azokat nem nézi
mázolásoknak, szennyeknek, sőt fertelmeknek, végye elő Gerson du Malheureuxjét364,
Crimen Raptusát365, és még azt is, a‘ mi nem ezek‘ számába tartozik, ‘s vádoljon, ha mer.
Vannak irígylést, csudálást érdemlő darabjai is, mellyeket én a‘ Szemere Muzáriona [IV.]
[1829/21.] Köt [58-74.] lap némelly törlésekkel kiadtam, ‘s azokat senki inkább mint én
nem tisztelheti. Azok örök díszei Literaturánknak. De az az édeskés Földiekkel játszó nem
áll ezek közt. [...] Nagy része a‘ Csokonay‘ vétkének csak annyiban övé, hogy mindent ada
a‘ mit tőle kívántak, ‘s mingyárt adá, mihelyt kívánák; ‘s talán még inkább az hogy tovább
nem élt, ‘s vétkeit meg nem igazíthatá, igazíthatatlan darabjait el nem égetheté. Márton
József és Domby Márton Urak kiadák valamit megkaphatának halála után és a‘ mi
nyomtatás alá mehetett, ‘s haszna az olyannak is van. Az van hátra, hogy valaki szedje ki
a’ jót, tisztongassa meg vétkeitől, ‘s adja olly Gyüjteményben, melly ha talán igen kicsiny
lesz is, a‘ lelkes és képzelhetetlen könnyüséggel dolgozó ifju férfi‘ nevét örök fényben tartsa
meg.”366
A látogatás apropóján felvázolt Csokonai-portré legalább annyira jellemzi
Kazinczyt, mint Csokonait. Pierre Nora például az emlékezések kapcsán óvatosan arra
hívja fel a figyelmet, hogy az elbeszélő személye abszolút mértékben uralja emlékezését:
„az emlékezés rendje ugyan adott, ám enyém az emlékezés és én vagyok aki emlékezik.”367
A Pályám emlékezete narrátorának e szövegrészlete nem méltatás vagy reális pályakép,
esetleg dicső emlék állítása az utókor számára, inkább kritika és a kazinczyánus elvek
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kinyilatkoztatása a debreceni költő életműve kapcsán. A leírás, miután később (1829
áprilisa után) született, mint a fentiekben tárgyalt variáns, kiadásra szánt változatnak
tekinthető.368 Életszerűnek látszik, hogy Kazinczy, mielőtt e Csokonai-vázlatát papírra
vetette, keze ügyében tartotta 1827-ben született, majd 1829-ben a Muzárionban közzétett
saját Csokonai-kritikáját, valamint újból átfutotta Kölcsey 1817-ben megjelentett nagy port
felvert Csokonai-recenzióját is, ezért lehet, hogy bizonyos gondolatok és fordulatok
Kölcsey írását idézik fel az olvasóban. Ez annál is inkább valószínűsíthető, mivel a
Muzárionbeli cikkben több helyen is helybenhagyólag hivatkozik Kölcsey kritikájára:
„Kölcsey nagy belátással [...] rajzolá Csokonaynak poetai tulajdonit‖, másutt: „Valóban
Kölcseynek igaza van [...] hogy a‘ Csokonay‘ tévedései egyenesen születése‘ helyének [...]
hibájok.‖ Megint másutt: „‘S midőn az ő megtévedésének okát mi is egyenesen abban
keressük, a‘ miben Kölcsey leli.”369 Kazinczy a recenziók felől érdeklődő Berzsenyinek is
lényegében ugyanezt válaszolja: „Annyi való, hogy én a‘ Kölcsei‘ Recensiójit nagy
gyönyörűséggel olvastam. [...] Csokonai felől [...] igaza van. Lutulentus fluxit, sed erat
quod tollere vellem. [Sárosan folyt, de olyan volt, hogy ki akartam javítani. (Horatius)] ‘S
annál inkább örvendék hogy magasztalá a‘ Csokonai‘ szép darabjait, ‘s gáncsolá a‘
sarasokat, mert Olvasóinknak igen nagy része Csokonaiban a‘ sarast szereti.”370 A
Kazinczy és Kölcsey Csokonai-kritikák áthallásának a jelentősége azonban inkább abban
áll, hogy Kölcsey a Csokonai-recenzióban apróbb mozzanatoktól eltekintve, alapvetően
azonosult Kazinczy korábbi véleményével371. Nem kizárt, hogy az 1817-es Kölcseyrecenzió néhány alapgondolata Kazinczytól ered, vagy a két író véleménycseréje alapján
formálódott szinte egybehangzóvá.372 Ez feltűnik Szemere Pálnak is, aki így ír
Kazinczynak a Kölcsey recenzió megjelenésekor: „Kedves Uram Bátyám a Kis
Recensiójának örvendeni fog. Így a Csokonaiénak így ‘s még sokkal inkább a
Berzsenyiének. [...] Ezen Recensiók gondolatról gondolatra az Uram Bátyáméi, de
Kölcseytől kevesebb kíméléssel.”

373

Amikor a Csokonai-portréban a „megjelent ott [a

Diétán] mint nem fejér arczú hegedűseink, kiknek kedves a‘ mit úgy nyernek” állítását–
hasonlatát Kazinczy megfogalmazza, lényegében az előző szövegvariánsában kifejtett, s e
szöveg utolsó harmadában is megismételt a „mindent adott a‘ mit tőle kívántak, és
368

A Pályám emlékezetéből az író életében alig néhány részlet (az eseményeket csupán 1794-ig követő
időszak) jelent meg a Vörösmarty által szerkesztett Tudományos Gyűjteményben, 1828-ban. Vö. KAZINCZY
2009, 1314.
369
Vö. KAZINCZY 1829, 333–335.
370
Kazinczy Berzsenyi Dánielhez, 1821. jan. 18, KazLev, XVII, 364. Vö. KÖLCSEY 2003, 316.
371
Vö. KÖLCSEY 2003, 305.
372
Vö. CSETRI 1990, 240–247.
373
Szemere Pál Kazinczyhoz, 1817. ápr. 5. KazLev, XV, 144.
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mingyárt adá, mihelyt kívánák” - gondolatot öltözteti más köntösbe. A barna bőrű
hegedűsökre vonatkozó hasonlat felbukkan már az 1817-es Kölcsey recenziójában is, bár
szolidabb megfogalmazásban: „éltének nagyobb részét [...] gyakran mint az ismeretes
virtuóz Lavota töltögette”.374 A Muzárionban 1829-ben közzé tett Csokonai-kritikában
Kazinczy, miután a költő „mázoló‖, alkalmi versírói virtuozitásával kapcsolatban
megerősíti Kölcsey „ismeretes virtuóz” hasonlatát, egy Csokonaival kapcsolatos személyes
élményének felidézésével is megtoldja a nem megfelelő társasági viselkedéséről szóló
híreszteléseket: „A‘ kik jelen valának a‘ Váradi temetésen, emlékezünk [...] midőn ott a‘
legjobbak társaságában tölthette volna az egész estvét, neki mint volt elég, azok köztt leni,
kik gégéjiket csudáltaták. Mind ezeket a‘ Kölcsey szavának igazolására, ‘s azoknak, a‘ kik
érteni akarják ‘s tudják.”375 A Kazinczy által szennyeknek, sőt, fertelmeknek aposztrofált
Csokonai-művek közül több is, így például cím szerint a Gerson du Malheureux komédia,
ahogyan a pajzán Crimen raptus is, „szerencsétlen productum”-nak bélyegezve, szintén
pellengérre kerül a Kölcsey-féle Csokonai-recenzióban.376
A regmeci látogatás említéséből kibomló Csokonai-portré egyik hangsúlyos, s e
dolgozat szempontjából is perdöntő szöveghelyének látszik az a néhány sor, ahol a sok
elmarasztaló szót követően Kazinczy deklarálja, hogy a debreceni költőnek „vannak
irígylést, csudálást érdemlő darabjai is”, amelyek „örök díszei Literaturánknak”, s ezeket
ő, Kazinczy, adta ki – „némelly törlésekkel” – a Szemere Pál szerkesztette Muzárion
lapjain.377 Az író a Muzárionban, recenzió kíséretében cím szerint megnevezi (és közli is) a
költemények szövegét: „Azon darabjaival, mellyeket én elejétől fogva leginkább
kedveltem, egyedül kedveltem, itt tészek egy próbát némelly helyeit megváltoztatva:
[Bordal / Paraszt-dal / Kulacsomhoz / Ivó-dal / A szegény Zsuzsi / Farsang-farkán]”.378 A
sommás vélemény szerint Kazinczy tehát 1827-1829-ben mindössze hat verset csudál
Csokonai életművéből, nevezetesen azt a hatot, amelyet ő maga választott ki és tisztogatott
meg „vétkeitől”.379 A kijelentés, miszerint a „csudálást” érdemlő darabok lényegében azok,
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KÖLCSEY 1817, 47.
KAZINCZY 1829 =Vargha 1960, 334. Az esemény minden bizonnyal az 1804. április 15-én, gróf Rhédey
Lajosné temetése utáni halotti tor lehet.
376
Vö. KÖLCSEY 1817, 44.
377
Kazinczy Muzárionba írt Csokonai-kritikája már 1827-ben elkészült, de megjelentetésére csak 1829-ben
került sor: vö. KAZINCZY 1829, 333–335. Az idézeteket lásd: KAZINCZY 2009, 667–668.
378
KAZINCZY 1829, 334.
379
A Kazinczy által elfogadott, neki tetsző költemények változtak a Csokonai halála után eltelt évtizedekben,
pl. 1805 márciusában még azt írja, hogy a Pillangó, a Remény és a Szemrehányás a költő „legfelségesebb”
munkái. Vö. Kazinczy Nagy Gáborhoz, 1805. márc. 6. KazLev, III. 278 .
375

98

amelyeket ő, Kazinczy, adott ki –, személyének, literátori énjének és kánonképző
szerepének súlyát hivatottak nyomatékosítani.
Kazinczy már 1805 februárjában, Csokonai-nekrológjában jelzi szándékát,380
miszerint ő maga szeretné megjelentetni a költő-tanítvány egybegyűjtött verseit, s ebbéli
törekvését megerősíti barátaival ez idő tájt folytatott levelezésében is.381 Onder Csaba egy
tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy Kazinczy nagyfokú aktivitása a Csokonai
síremlék állítás ügyében, illetve az ebből kibontakozó Árkádia-pör is valójában a költő
szellemi hagyatéka fölötti rendelkezési jog illetve a kiadói jog megszerzésére irányul.
Onder leszögezi: „Az Arcadia-ügy látszólag egy emlékmű felállításáról, és a rá kerülő
szövegről, illetve ennek értelmezéséről szól. Ennek az ügynek a tétje azonban már kultikus:
aki a feliratot fogalmazza, azé halott, ő annak szellemi örököse.”382 A Csokonai versek
kiadásra azonban a költő debreceni barátainak (Kis Imre, Szentgyörgyi József)
határozottsága és gyorsasága miatt nincs módja,383 sőt, az 1810-es években egymást
követően napvilágot látnak Márton József Csokonai-kötetei384, Domby Márton Csokonaiéletrajza385, valamint Kölcsey nagy vitákat gerjesztett Csokonai-recenziója is. Kazinczy
pedig eközben, – hiszen lezajlik az Árkádia pör, folyik a nyelvújítási harc, a Kölcseyrecenzió elhúzódó sajtóháborúja, illetve sorra jelennek meg saját kiadású kötetei –,
nemhogy az általa tervbe vett Csokonai-kötetet nem állítja össze, de régóta tervezett

380

„Emlékezete szent lészen közöttünk; szent nékem minden esetben, nevezetesen poétai munkáira nézve,
mellyeket ezuttal a’ publicumnak, mint nemsokára megjelenendőket, bémutatok; remélvén tiszteletet érdemlő
anyjától, hogy ismervén fia eránt való barátságomat, nékem fogja engedni ezt a’ szerencsét, hogy általam
bocsáttassanak közre.” KAZINCZY 1805, 281.
381
„Kérlek, szóllj az anyjával irásai eránt; azokban sokat kell rendbe szedni, kihagyni, és úgy változtatni, a’
hogy idegen munkában változtatni szabad.” (Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek, 1805. febr. 10. KazLev, III.
260.)
382
ONDER 2007, 104.
383
Kis Imre intézkedése révén jelenik meg a Lilla, Nagyvárad, 1805, és az Alkalmatosságra írt versek,
Nagyvárad, 1806. Kazinczy megtudva, hogy Váradon már készül a szövegváltoztatások nélkül kiadandó
Csokonai-kötet, saját kiadási tervét kénytelen elhalasztani. Sárközy Istvánnak írja: „A’ Cs. emlékezete szent
nékem: de bölcs bolondokkal nem jó feltenni. Sok ideig nem lesz semmi belőle, hogy verseit kiadjam. Csak
hadd adja-kí más elébb; én osztán criticus kézzel látok hozzájok.” (Kazinczy Sárközy Istvánhoz, 1805. okt. 1.
KazLev, III, 444.), CSOKONAI 1999., Nagy Gábornak hasonló értelemben ír: „ Jó; légyen úgy; adja ki Kis
Imre Úr Lillát, a’ mint Lillát Cs. maga hagyta. De az csak ugyan tagadhatatlan, hogy a’ Cs. munkájiban sok
kitörleni való van a’ sok csudálást érdemlő szépség mellett. [...] Osztán a’ rend; holmi le nem vetkezhető
Kálvinistaság, és a’ mi a’ Kalvinistaságnál még veszedelmesebb: D e b r e c z e n y i s é g ! [...]. Ha majd Kis
Imre Úr kiadja az ő verseit, én néki állok mintegy két esztendő múlva minden munkájinak, és rendbe
szedem.” Kazinczy Nagy Gáborhoz, 1805. márc. 6. KazLev, III. 278.
384
Csokonai Vitéz Mihály poétai munkái I–IV., Bécs, 1813.; Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétai
munkái I–II , Bécs, 1816.
385
Domby Márton, Csokonay V. Mihály élete ‘s Némely még eddig ki nem adott munkái, Pest, 1817.
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Csokonai-kritikáját386 sem írja meg. Erre csupán 1827-ben kerít sort, ráadásul, a
Muzárionban való megjelenésére újabb két évet kell várnia.
Nem meglepő tehát, ha az 1829 késő tavaszán született Pályám emlékezete III.
szövegvariánsában felvázolt Csokonai-portré és a szinte ugyanekkor a Muzarionban
közzétett

kritika

főbb

motívumai

azonosak,

illetve

a

Pályám

emlékezetében

387

Látható, hogy

megfogalmazott Csokonai-kép valójában e kritika összefoglalása.

Kazinczy elképzelése Csokonai irodalmi kánonba emelésének egyetlen helyes módjáról
semmit sem változott 1805. és 1829. között, még akkor sem, ha idő közben bizonyos
Csokonai-költemények hol átjutottak, hol fennakadtak az író fentebb stílt számon kérő
kényes ízlésének szűrőjén. A Pályám emlékezete Csokonai-vázlatának alább idézendő
utolsó sora kétség kívül saját maga (esetleg egy általa felkért neológus társa) számára jelöli
ki a Csokonai-életmű körül még mindig feltétlenül elvégzendőnek látott feladatot: „Az van
hátra, hogy valaki szedje ki a‘ jót, tisztongassa meg vétkeitől, ‘s adja olly Gyüjteményben,
melly ha talán igen kicsiny lesz is, a‘ lelkes és képzelhetetlen könnyüséggel dolgozó ifju
férfi‘ nevét örök fényben tartsa meg.”388
A Kazinczy által „megigazított” Csokonai-versgyűjtemény soha nem készült el, így
nem tudjuk, milyen lenne az a Kazinczy arcú, „kicsiny” Csokonai-életmű, amelyet a
mester nyugodt szívvel bízott volna az utókorra.

386

Kazinczy eredetileg Csokonai-életrajzot tervez, amelynek majdani közléséről 1809 nyarán állapodnak
meg a Széphalmon nála járó Döbrentei Gáborral, aki ekkor kezdi szervezni Erdélyi Muzéum című
folyóiratát. Döbrentei később Kölcseyvel is
tárgyalásokba bocsátkozik Csokonai-kritikája Erdélyi
Muzéumban való megjelentetéséről. Kritikáját Kölcsey végül a Tudományos Gyűjteményben publikálja. Vö.
KÖLCSEY 2003, 292.
387
Vö. KAZINCZY 2009, 1092.
388
KAZINCZY 2009, 668.
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II. EMLÉKEZETHELYEK, EMLÉKEZETJELEK ÉS A LÁTOGATÁSOK
II/1.
Kazinczy én-reprezentációja az erdélyi látogatások mint emlékezet helyek narrációiban

1. A látogatások narrációinak megközelítési stratégiái az Erdélyi levelekben
„Az emlékhelyek sokféle formát ölthetnek, mivel intézmények, topográfiai pontok, tárgyak
és objektumok, kulturális alkotások vagy társadalmi szokások egyaránt átlényegülhetnek
ilyenné.” – olvashatjuk Pierre Nora nagyszabású vállalkozása389 kapcsán Gyáni Gábor
egyik tanulmányában, az emlékezet helyeire, az emlékezés lehetséges tereire, eszközeire
vonatkoztatva. Maga Nora az írásban rögzített források nélkülözhetetlensége, hitelessége
után kutatva leszögezi: „Az emlékezet tulajdonképpen mindig vagy az irodalomból, vagy a
történelemből nyerte legitimitását.”390
Kifejezetten emlékezetteremtő céllal született Kazinczy műve, az útirajzok
hagyományait követő, irodalmi levél formába öltöztetett Erdélyi levelek. Ebben az író
Erdélyben szerzett élményeit, ezekhez köthető későbbi reflexióit, saját korábbi emlékeit,
illetve kortársaitól átvett emlékezéseket és történetírói munkák neves történelmi
személyiségekre és korukra vonatkozó leírásait dolgozza össze emlékirat-mintázatú
szöveggé. Kazinczy már 1817 tavaszára elkészült a munka első variánsával, ám a mű
kéziratát egészen 1831 nyarán bekövetkezett haláláig javítgatta, nem egyszer átírta és
átszerkesztette.391 Az Erdélyi levelek variánsai kéziratos formában sokakhoz eljutottak, ily

389

GYÁNI 2000, 82. Pierre Nora, Les lieux de mémoire, I–VII., Paris, Gallimard, 1984–1992. Pierre Nora a
történeti emlékezetkutatásokat megalapozó történész e három nagy egységre tagolódó, hét kötetes műben
több tanulmány szerzője, s egyben a kötet-folyam szerkesztője is.
390
NORA 2010, 27.
391
A levelek több részlete nyomtatásban is megjelent, 1817-ben és 1818-ban a Tudományos Gyűjteményben
(1817: II. köt. 91–96.; IV. köt. 32–35, VII. köt. 3–8, 1818: I. köt. 39–53.; VIII. köt. 91–112.), majd már
Kazinczy halálát követően 1831-ben és 1832-ben a Dessewffy József szerkesztette Felső Magyar-Országi
Minerva folyóiratban (1831: 561–610, 737–762, 810–822, 1832: 3–33.). A kéziratot az író tizenöt éven át,
részben a cenzúra, részben erdélyi és pesti barátainak észrevételei, részben pedig poétikai meggyőződése
okán többször javítgatta, toldozgatta, ahogyan arról a művében meg is emlékezik: „Nem képzeled te, édes
barátom, hány ízben kelle nekem csak Erdélyi leveleim alatt is megkapni tollamat, vagy kitörleni, amit már
írtam, s nemcsak a rostát rettegvén, hanem magokat is azokat, akik felől magasztalólag bár, szólani akarék.
Láttam némelyiknek szerénysége lesz megbántva tömjénem által, némelyikét a tompaság és rosszindulat
nyílának teszem ki; sok helyt azzal vádoltatom, hogy a mások bizodalmával visszaéltem s hálátlan vagyok a
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módon nagy publicitást biztosítottak Kazinczy számára, s lehetőséget is, hogy a
visszaérkező reflexiók fényében csiszolgassa szövegét. Az utólagos korrekciók és
betoldások során az író a látogatások, találkozások leírásaiba is gyakran beemelt 1816
utáni eseményeket, adatokat, alkalmanként irodalmi csatározásokra is reflektáló
szövegelemeket.392
Kazinczy Ferenc Az én életem és a Pályám emlékezete lapjain is tudatosan őriz meg
illetve teremt emlékhelyeket, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy ezek bekerüljenek a
történelmi, kultúrtörténeti, irodalomtörténeti emlékezet közösségi vérkeringésébe. Az
Erdélyi levelek szövege azonban különösen gazdag lelőhelye egyfelől a Kazinczy által
életben tartani kívánt, másfelől az általa létrehozott emlékezethelyeknek. Az útirajzban
bemutatott legtöbb „hely” vagy „tér” már Kazinczy korában a magyar történelem és
kultúrtörténet egyezményesen elfogadott, emlékezésre késztető jelensége: eseménye,
személye, épülete, tárgya, természeti tája. A szövegben hangsúlyozottan ilyen
emlékezethely többek mellett a kenyérmezei csata mint történelmi esemény, id.
Wesselényi Miklós személye, Teleki Sámuel híres Teleki Tékája, Rákóczi György vizsolyi
bibliája saját bejegyzéseivel, valamint a Meszes-hegység Magyarországot és Erdélyt
elválasztó, különleges panorámát nyújtó bérce. Azonban e fejezet is elsősorban a
látogatásokra, a Kazinczy által Erdélyben tett, elsősorban irodalmi szempontból
kiemelkedően érdekes látogatásokra mint az író által szándékosan létrehozott
emlékezethelyekre

irányul.

Vizsgálódási

szempontként

Kazinczy

én-képének

vett jóért.” (KAZINCZY 2008, 175., Vö. SZABÓ 2009, 147.) Kazinczy, 1817 tavaszán a kézirat első változatát
megküldi véleményezésre erdélyi barátainak, s az ötleteket és korrekciókat figyelembe véve tovább dolgozik
rajta. 1819 tavaszán a kész munkát átadja a cenzornak, Tulsiczky Andrásnak, majd a kívánt változtatások
után kiadná, ám ez anyagi akadályokba ütközik. Folytatja a csiszolgatást, úgy, hogy 1822-ben szám szerint a
kilencedik, némiképp átszerkesztett variáns készül el. Ez is eljut a cenzorig, Jung Jánosig és gróf Batthyány
Vincéig, s jóvá is hagyják, Kazinczy mégis átírja 1824-ben, mégpedig két ízben (az Előbeszéd például ekkor
keletkezett). További változtatásokat tesz 1825-ben, s Bécsbe küldi Nopcsa Elekhez cenzorálásra, aki
helybenhagyja a szöveget. 1828-ban Pesten szeretné végre kinyomtatni, ám felvetődik az az ötlet, hogy
együtt jelenjen meg pesti utazásainak leírásával. A terv azonban megváltozik. Ebben az évben még az is
komolyan szóba jön, hogy a teljes szövegkorpuszt beépítse a Pályám emlékezetébe, emiatt újraszerkeszti az
anyagot, s ehhez felhasználja Goethe Aus meinem Leben című önéletrajzi írását. 1830-ban már ismét az
Erdélyi levelek önálló kötetén gondolkodik, átstrukturálja a fejezeteket, s ezt, az immáron tizenharmadik
változatot ismét cenzorhoz küldi: Drescher Frigyeshez. A visszakapott cenzúrázott példányt Kazinczy 1831.
augusztus 15-én megküldi közlésre a Felső Magyar-Országi Minerva számára. A megjelenést az író már nem
éri meg. Szabó Ágnes e tárgyban folytatott kutatásai szerint Kazinczy halálakor íróasztal fiókjában már
megtalálható volt az Erdélyi levelek legújabb, tizennegyedik variánsa. (Vö. SZABÓ 2003, 109–132.) Az
Erdélyi levelek első kiadását egy 1827-es szövegvariáns alapján jelentette meg Bajza József és Toldy Ferenc
1839-ben (l. KAZINCZY 1839), az ezt követőt pedig egy 1824-es kéziratverzió alapján Abafi Lajos 1880-ban
(l. KAZINCZY 1880). E dolgozatban (a még el nem készült kritikai kiadás híján) a 2008-ban Kováts Dániel
gondozásában megjelent, Toldalékokkal is ellátott szöveget használtuk. A kiadás egy 1824-es kéziratvariáns
szöveghagyományát követi, helyenként kiegészítve más időkből származó változatokkal. (l. KAZINCZY 2008,
254–256., valamint l. KAZINCZY 1979 I, 900–901.)
392
Lásd pl. a Kenderesi Mihálynál tett látogatás kapcsán az Iliász-pörre vonatkozó reflexiók utólagos
betoldását, vö. KAZINCZY 2008, 47.
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megnyilatkozásait választom, azaz ennek szűrőjén át tekintek az utókor számára rögzített,
bár formálisan gróf Dessewffy Józsefhez írt393 levelek szövegére, ezekből mintaként
elemzésre kiemelve a Kenderesi Mihálynál, Molnár Borbálánál és a Gyöngyössi Jánosnál
tett látogatási alkalmakat. Arra a kérdéskörre keresem a választ, hogy a bemutatandó
látogatások mennyiben tekinthetőek az emlékezés lehetséges területének, s hogy e
látogatások narrációinak hangvételén milyen nyomot hagy Kazinczy én-képe. A
vizsgálódási szempontok és az identitás mibenlétét az alábbi elméleti megközelítések
alapján kívánom megvilágítani.
Jan Assmann késő egyiptomi templom metaforáját (a templom mint módszeres
életvitel, amely megköti, keretek közé szorítja az ott folyó cselekvést, viselkedést és a
zeneszerzést)394 távoli lehetséges analógiaként szem előtt tartva, s az íróknál tett
látogatásokra vetítve, érdemes megvizsgálni, hogy Kazinczy látogatásai rokoníthatók-e, s
milyen mértékben a templom-metafora ismérveivel vagy azok valamely elemével.395 A
kérdés az, hogy fellelhetőek-e a módszeres, ceremónia-szerűen ismétlődő elemek az
irodalmi látogatások esetében. Különösen két vonás, a cselekvés és viselkedés kötelme
érdemel figyelmet, ugyanakkor a harmadik ismertetőjegy sem érdektelen, amennyiben a
rituális templomi zene helyébe – ezúttal – az irodalmi művek módszeres alkotása vagy az
azokkal való módszeres foglalkozás kerül.
Úgy tűnik, hogy Assmann metaforája lehetséges analógiát kínálhat (a Pierre Nora
Az emlékezet helyei címmel kiadott munkájában, a Látogatás a nagy írónál című
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Már az útról a következő sorokat küldi barátjának, Dessewffynek, kilátásba helyezve, hogy a készülendő
erdélyi útirajzot hozzá írt levélformában adja majd ki: „Most ne várj tőlem híreket. Nem írhatok. De olvasni
fogod hozzád intézett ’s kiadandó útazásomat, ’s azon leszek hogy útamat Sz. Mihályod felé vehessem. Az
mához eggy holnap mulva leszen, mert itt is múlatok még nehány nap, Zsibón is, Kolozsvártt is. Vajda
Hunyadon, a’ Hunyadi János lakja romjain, ’s Károlyvártt a’ Hunyadi János és László sírjánál ’s a’ Bethlen
Gábor Fejedelem hamvai felett emlékezni fogok rólad.” (Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1816. aug. 10.
KazLev, XIV, 254.) Dessewffy már másnap kész a válasszal: „Vettem Leveledet Erdélybűl; [...] Az Erdélyi
útazást örömmel fogom olvasni. [...] A’ Te pennád mind szépségére mind serénységére nézve fel ér más
tízzel, olly sebessen repűlsz mint a’ Persiai sávos tollú galamb [...] Egész szívembül tisztellek és szeretlek.”
(Dessewffy József Kazinczyhoz, 1816. aug. 11. KazLev, XIV, 256.) Dessewffy József 1816-ban kezdi írni
Bártfai levelek című munkáját, amelynek létrejöttében Kazinczy inspirációját is látnunk kell. Mind a Bártfai
levelekkel mind az Erdélyi levelekkel, s kettejük barátságával kapcsolatban lásd Kósa László utószavát:
DESSEWFFY 2004, 137–152.
394
Assmann a késő egyiptomi görög-római korszak templomát, amely egyfelől a rítusok burka, másfelől
életforma is, a kanonizációs folyamat különleges eseteként fogja fel. „A templomot már Platón az egyiptomi
kultúragrammatika kánoni kodifikációjaként értelmezte, amely a cselekvést, a viselkedést és a zeneszerzést
egyszer s mindenkorra megköti.” ( ASSMANN 2004, 287.)
395
Csorba László az „emlékhelyek” kapcsán leszögezi, hogy „közismert annak sokféle módja, ahogy a
társadalmi lét vallásos mozzanatai [...] mintát adnak az emberi élet összes egyéb szellemi
megnyilvánulásainak, a gondolati konstrukciók vonatkozásában éppúgy, mint az ezeket megjelenítő
közösségi cselekvések (szertartások) terén.” (CSORBA 2005, 293.)
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tanulmányával részt vevő) Olivier Nora396 koncepciójához is, amelyben szintén egy sajátos
szertartásrend szabályozza a cselekvést.
Az irodalmi látogatás – a norai ceremónia topográfiai dimenzióját tekintve –
legtöbbször a nagy író otthonában (ritkábban társaságban, idegen otthonban) történik.
Ennek célja, hogy meglepje „a zsenit otthoni körben”, meglesse a „meztelen embert a
szentélyben”, találjon „valami prózait a megszenteltben”397. A szertartás része lehet a
hosszas várakozás az íróra, illetve az író falra elhelyezett portréja előtti álldogálás, amely
az ikonok előtti térdeplést juttathatja eszünkbe.398 Az író fizikai megjelenése (egy testté
váló mű!) esetenként akár sokkoló is lehet.399 Lényeges szertartási elem lehet a művek
felolvasása (e dolgozat esetében az irodalommal való foglalkozás), amely állandó része a
rítusnak. A rituális látogatási cselekvéssor olykor magában foglalja az étkezést (hogy
szemlélhessük a tökéletlenségen keresztül tökéletesedő nagyságot) és a sétát (ez beavatási
utazás: a privát emberből közéleti ember lesz) is.400 Attól függően, hogy milyen célból
történik a látogatás, Nora megkülönböztet bálványozó (az író úgymond különbözik tőlem),
és leselkedő (nem is különbözik tőlünk, „ő is ember”) szemléletű látogatást. Előbbi –
szögezi le Olivier Nora – logikusan vezet az utóbbihoz.401 (A bálványozás és leselkedés

396

Olivier Nora, La visite au grand écrivain = Pierre Nora, Les lieux de mémoire, II, (La nation), Paris,
Gallimard, 1986. 563–587. Az Olivier Nora tanulmányában való nyelvi eligazodásért, fordításért köszönettel
tartozom Dede Franciskának és Gyapay Mariannának.
397
„[...] la visite au grand écrivain ne se dépare jamais de la dimension topographique d’une visite
domiciliaire. Dans le cas présent, il ne s’agit pas seulement de « retrouver quelque chose ou quelqu’un »,
mais de déceler quelque chose d’indicible dans quelque chose de prosaïque – le génie dans la cadre familier –
ou de surprendre quelqu’un de prosaïque dans quelque chose de sacré – l’homme nu dans le sanctuaire.”
(NORA O. 1986, 572.)
398
„La halte méditative devant le portrait du maître des lieux est à la majorité des récits ce que
l’agenouillement pieux devant les icônes est à certaines cérémonies religieuses : un passage obligé,
systématisé dans les écrits parce que ritualisé dans les pratiques.” (NORA O. 1986, 574.)
399
„Le choc de l’apparition physique du grand homme est à la mesure de ce qu’elle a d’improbable : c’est le
miracle d’une idée qui se matérialise, d’un concept qui s’incarne, d’une œuvre qui se fait chair.” (NORA O.
1986, 575.)
400
„La lecture des œuvres, substituts des Saintes Écritures, est un des motifs constants du rituel.” „Il faudrait
encore détailler de nombreux motifs secondaires du sacré comme le repas et la promenade. Le modèle du
banquet eucharistique de la Cène est souvent dégradé en repas familial, d’où l’écrivain sort paradoxalement
magnifié par ses petitesses.” „La promenade rappelle le voyage initiatique comme le repas fait écho à la
Cène : la progression qui conduit de l’intérieur de la demeure (homme privé) à l’extérieur (homme public)
mime les étapes du voyage légendaire dans un contexte dégradé.” (Nora O. 1986, 575–576.)
401
„Selon que le visiteur vient admirer l’écrivain dans un lieu où il cherche les indices d’une confirmation du
génie, ou bien surprendre l’homme dans un cadre où il quête les signes d’une infirmation du mythe, les
descriptions n’ont rien de semblable. Dans le premier cas, l’option « fétichiste » vise à cultiver la différence ;
dans le second, l’option « voyeuriste » tend à refuter la distriction.” „Le fétichisme conduit logiquement au
voyeurisme : traquer l’essence du génie dans le cabinet de travail, humer la trace de l’écrivain et y relever ses
empreintes incitent à tenter de le surprendre en chair et en os.” (Nora O. 1986, 572–573.)
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egymásba játszó attitüdjére, amellyel „az írót” egy hétköznapi ember szemléli, már Roland
Barthes is felfigyelt.402)
Mindkét – Assmann és Olivier Nora által leírt – jelenség bemutatásakor,
közösségek identitás-teremtésének lehetünk tanúi403 (megszületik a templomba járó hívők
közössége, valamint a tágabb értelemben vett literátor csoportok közösségének identitása).
Ennek kapcsán célszerű újra gondolni, miként is definiálható az identitás. Jelentésének
történelmi szempontú leíró meghatározását Pierre Nora a következőképpen adja meg:
„Identitás, emlékezet, örökség: korunk kulcsfogalmai, a kultúra új változatának
megjelenési formái. Három egymáshoz közel álló, sokjelentésű, többértelmű szó, amelyek
előhívják egymást és támaszkodnak egymásra. Az identitás a felvállalt sajátosság, az
elfogadott egyediség, a felismert állandóság, az önmagunkkal való szolidaritás megélése.
Az emlékezet sok mindent jelent: teljes egészükben vagy félig tudatosult emlékeket,
hagyományokat, viselkedés- és beszédmódokat, szokásokat és erkölcsöket. Örökségen ma
már korántsem megörökölt javakat értünk, hanem mindazt, ami megalkot minket. Ez a
három szó szinte szinonímává vált, mindegyik utal a másikra, együtt pedig kirajzolnak egy
olyan konfigurációt, egy olyan új szerveződési formát, amelyet mi jobb híján csak
identitásnak tudunk nevezni.”404
Fenti meghatározások értelmében az erdélyi látogatások kiemelt leírásait
tanulmányozva, az alábbiakban tehát figyelmet kívánok szentelni az esetlegesen fellelhető
rituálisnak

tekinthető

cselekvés-soroknak

mint

szertartás-elemeknek,

valamint

a

látogatások során megmutatkozó módszeres viselkedési módozatoknak, illetve egyes
esetekben a narrációkban a látogatásokhoz referenciálisan köthető irodalmi művek
említésének.
Kazinczy literátori identitásának egyik alapvető tényezőjeként tartható számon a
tágabb értelemben vett irodalmi közösségek teremtésére irányuló képessége és ambíciója,
amely kánonteremtési szándékaiban csúcsosodik ki. Kánonformáló elképzeléseinek
402

„[...] nekem, egyszerű olvasónak, mindenképp megható, sőt, hízelgő, ha egy pletyka jóvoltából
betekinthetek a tehetsége révén kiválasztott faj mindennapi életébe: alighanem elbűvölően testvérinek
érezném azt a világot, amelyben az újságok megírják, hogy olyik nagy író kék pizsamát visel [...] A
műveletnek azonban így is, úgy is az az ára, hogy az író még inkább sztár lesz, még inkább eltávolodik a
földtől égi hajléka felé [...]” Roland BARTHES, Az író nyaral = Roland BARTHES, Mitológiák, Bp., Európa
Könyvkiadó, 1983, 42.
403
Ahogyan Assmannál olvashatjuk: „A múlthoz fűződő viszony megveti az emlékező csoport identitásának
alapjait. Saját történelmére emlékezve és az emlékezés sarkalatos alakzatait megjelenítve bizonyosodik meg
a csoport a saját identitása felől. Ez nem afféle mindennapos identitás. A kollektív identitás az ünnepélyesség
mindennapokon túli jegyeit mutatja: valamiképpen az „életnagyságot meghaladóan”, átlépi a köznapok
látóhatárát, és nem a mindennapi, hanem a ceremoniális kommunikáció tárgya.” (ASSMANN 2004, 53.)
404
NORA 2010, 324.
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erőteljes megnyilvánulása az Erdélyi levelekben rögzített bizonyos írólátogatások kapcsán
karakteresen rajzolódik ki, ezért a látogatás-minták kiválasztása során erre tekintettel
voltam. Irodalmi vezéri szerepének határozott artikulálódását pedig elsősorban a szövegek
szoros olvasása révén szándékozom elemezni. Forrásként az Erdélyi leveleken kívül
elsősorban az erdélyi úttal és látogatásokkal kapcsolatos levelezésre és irodalomra
támaszkodom.

2. Az erdélyi út Kazinczy számára legfontosabb helyszínei
Kazinczy Ferenc 1816 június 11-én indult el405 leánya Eugénia, Marcsa nevű fiatal
szolgálója, valamint inasa és kocsisa társaságában saját lovaival és szekerén széphalmi
otthonából Erdélybe, ahol három hónapot töltött, s ahonnan szeptember 10-én érkezett
haza családja körébe. 1805-ös útján már időzött néhány igen emlékezetes napig a
Szilágyságban, Zsibón, ahol az idősebb Wesselényi Miklós vendége volt, s már hazatérte
után tervezgetni kezdett egy hosszabb erdélyi utazást. Kazinczy utóbb így foglalta össze
úticélját és a leginkább említésre érdemes helyeket és emlékeket Horváth Ádámhoz írott
levelében: „Kivévén azt az időmet, mellyet szerelem teve boldoggá, soha szebb 3 holnapja
még nem dőlt el életemnek. Mi Magyar országiak nem ismerjük Erdélyt, mert mi csak
Napnyugat felé megyünk, ha megyünk. E‘ szerént jónak látom ezen útazásomat megírni, ‘s
kiadom. Tanulja ebből Nemzetem szeretni a‘ maga felét. […] Láttam Kolozsvártt,
Vásárhelyt, Szebent, Vajda Hunyadot, a‘ Hunyadi János Várát, a‘ Kenyérmezejét, Gyula
Fejérvárt, Enyedet, Zsibót, Hadadot. Láttam a‘ Cancellarius Vásárhelyi, a‘ Gubernator
Bruckenthal Szebeni, ‘s a‘ Batthyáni Ignácz Püspök Károlyvári B[iblio]thecajikat ‘s a‘
Kolosvári, Vásárhelyi, Enyedi Ref. Coll. B[iblio]thecájit, a‘ Bruckenthal Galleriáját. Ezek
felől majd könyvemet fogod olvasni. [...] A‘ Fejérvári nagy templomban láttam a‘
Gubernator Hunyadi Cenotaphját ‘s a‘ fejét vesztett Lászlóét ‘s a‘ Joh. Hunyadi Milesét,
a‘ ki testvére vala a‘ Gubernatornak. Hamvaikat kihányta belőlök a‘ vad kéz. Ott van az
Izabella és János Sigmond üres sarcophagusa is fejér márványból. Bethlen Gábornak és I.
Rákóczi Györgynek fekete márványból fejedelmi Cippusok álla. Mártonfi György Püspök
405

Az Erdélyi levelek e dolgozatban forrásként használt kiadásában Kováts Dániel utószavában az indulás
dátumaként június 10. szerepel. Vö. KAZINCZY 2008, 250.; A június 11-i, tényleges dátumra nézve lásd
Kazinczy barátaihoz írott leveleit. Pálóczi Horváth Ádámnak például, már hazaérve, az úton eltöltött időre
vonatkozólag írja: „Édes barátom, Jún. 11d. indultam Erdélybe, hol Zsibónál tovább soha sem valék, ’s Sept.
10d. érkeztem vissza házamhoz.” (Kazinczy Horváth Ádámhoz, 1816. szept. 13. KazLev, XIV, 280–281.,
Vö. még Kazinczy Kis Jánoshoz, 1816. szept. 13. KazLev, XIV, 283.)
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1616ban, midőn a‘ templom a‘ Protestansoktól elvétetett, kihányatta csontjaikat, ‘s a‘
márványból négy oltárt faragtata, ‘s még sem tudá megemészteni.”406 Az író tehát
emlékezetének tárházából várépületek, csata helyszínek, könyvtárak, múzeumok,
templomok valamint neves történelmi személyiségek emlékhelyeinek képét hívja elő. –
Kifejezett óhaja: „tanulja meg nemzetem szeretni a maga felét” belesimul művelődési
programjába. Mire megszületik az Erdélyi levelek rövid Előbeszéde, abban már nagyobb
távlatból fogalmazza meg írásának szándékát, amikor leszögezi: munkájával az volt a
célja, hogy Erdélyt „minél bővebben festhesse”.407

3. Kazinczy mint irodalomszervező, író és irodalmi vezér az útra kelés idején
Az utazás időszaka, 1816 nyara, az elhúzódó nyelvújítási harcok intenzív, utolsó,
ellentétekkel, feszültségekkel terhes éveire esik, s ez óhatatlanul befolyásolja az erdélyi út
irodalmi találkozóinak beszédtémáját, s egyes írókhoz való közeledésének módját. 408 Az
író ez idő tájt legtevékenyebb éveit éli, sikerei és megbecsülése zenitjén áll, az előző
esztendőkben könyvek sorát adta ki,409 amelyek közül néhány (munkáiból példányokat is
vitt magával) szintén társalgási téma az erdélyi úton, ha csak érintőlegesen is, egy-egy
íróbaráti összejövetelen.410

406

Kazinczy Horváth Ádámhoz, 1816. szept. 13. KazLev, XIV, 281. Az író útja Debrecenen át először
Krasznára vezetett, Cserey Farkashoz. Kolozsváron Döbrentei Gábor és Gyulay Lajos mint kísérők
csatlakoztak egy teljes hónapra szekeréhez, de már itt üdvözölte őt az ifjú Wesselényi Miklós, akivel azután,
útja végén néhány élményekben gazdag napot töltött. Kolozsvár után Torda következett, majd
Marosvásárhely, ott a Teleki Téka, ezután Andrásfalva, az út egyik célja: Kazinczy ifjúkori barátnéjának,
gróf Gyulay Ferencné Kácsándy Zsuzsánnának (ifjúkora Süsiejének) és családjának meglátogatása. A velük
töltött idő az út mintegy egyharmadát tette ki. Átrándultak Fehéregyházára, ezt Segesvár követte, utána
Nagyszeben, itt Bruckenthal Sámuel kastélyának képtára, majd Déva vára, Vajdahunyad vára, valamivel
később pedig Dédács: pihenés a Sztrigy pataknál, az idilli Gyulay-birtokon. A branyicskai Jósika-kastély
megtekintése következett, és ismét Dédács felé betérés Gyógyra, a fürdőhöz. Búcsút véve Gyulayéktól
Alvinc, Gyulafehérvár érintése után Gáldtőn elidőztek a Bethlen-kastélyban. Továbbhaladva, Nagyenyeden
végigjárták a Kollégiumot és gyűjteményeit. Visszafelé rövid pihenőt tettek ismét Tordán, Kolozsváron.
Innen Tihó felé vették az irányt, s elérkezett az út másik fénypontja: ifjabb Wesselényi Miklós meglátogatása
és a közös együttlét Zsibón, végül pedig, az út vele és barátaival a hadadi Wesselényi-birtokra, amely egyben
a három hónapos körutazás lezárását is jelentette.
407
Vö. KAZINCZY 2008, 5.
408
1811-ben látott napvilágot Kazinczy Tövisek és Virágok kötete, 1813-ban adták ki Somogyi Gedeonék a
Mondolatot, 1815-ben jelent meg Kölcsey és Szemere Felelet a Mondolatra című műve) már lecsengett a
vita a debreceni ortológusokkal, de zajlik a tollcsata a dunántúliakkal, Kisfaludy Sándorral.
409
1813-ban jelentette meg Dayka költeményeit a Dayka élete tanulmánnyal, 1813–14-ben kiadta Báróczi
Sándor munkáit nyolc kötetben, benne a Báróczy Sándor élete című dolgozattal, a német közlés után
magyarul is napvilágot látott a Himfy-recenzió 1814-ben, 1815-ben pedig megjelent Kazinczy munkáinak 2–
7 kötete, azaz Gessner, Sterne, Goethe-fordításai és az Ossian-átültetés.
410
Dayka kapcsán pl. vö. KAZINCZY 2008, 55., a magával vitt könyvekkel kapcsolatban vö. Kazinczy
Döbrentei Gáborhoz, 1816. június 11. KazLev, XIV, 231.
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Az Erdélyi levelekben az országrész múltja legtöbbször a levelektől független
történelmi, geográfiai, közigazgatási összefoglalók révén, jórészt önálló fejezetekben és az
úgynevezett Toldalékokban tárul az olvasó elé.411 Az utazás helyszíneiről beszámoló
közvetlen hangvételű levelek szövegét gyakran tarkítja az egyes települések erdélyi
arisztokrata családjaiból kikerült kiemelkedő történelmi személyiségek portréja, nevezetes
tetteik története, valamint leszármazásuk és családi viszonylataik ecsetelése. Az erdélyi
literatúra és története a műben nem kap önálló fejezetet, az írókat, nyelvészeket, tudósokat
– akik társadalmi státusukat tekintve vegyesen arisztokraták, birtokos nemesek, egyházi
személyek, vármegyei tisztségviselők, országgyűlési követek, tanárok, nevelők vagy éppen
katonák –, az utazás egymást követő állomásainak színtereit és eseményeit leíró
szövegekből ismerhetjük meg. Bemutatásukra legtöbbször az író látogatása, olykor pedig
egy éppen Kazinczy tiszteletére rendezett vendégfogadás ad alkalmat. Az Erdélyi levelek
írólátogatásai egy olyan társadalmi gyakorlatot követnek, amelyet Magyarországon maga
Kazinczy hívott életre a XVIII. század utolsó évtizedeiben, s amely szándékát tekintve az
idő tájt elsősorban literátori közösség és folyóirat-munkatársi gárda verbuválását jelentette
(lásd a Horváth Ádámnál tett látogatásról szóló fejezetet).
Olivier Nora az irodalmi látogatásokat Franciaországban a felvilágosult uralkodók
látogatásának hagyományaiból eredezteti. „Attól kezdve, hogy az írók a felvilágosodás-kori
Franciaország egyetlen, hiteles reprezentációjává válnak, a külföldi fejedelmek hozzájuk
utaznak, hogy a közvélekedés »pulzusát kitapintsák«. A külföldi fejedelmek látogatása felér
egy trónfosztással.”412– írja. A franciaországi jelenség az írói presztizs (a világi hatalom
részéről megtámogatott) relevanciájára mutat rá. Kazinczy hazai viszonyok között egy
ugyanilyen legitim presztizs kiépítésén fáradozik. Elért literátori pozíciója az 1810-es évek
közepén immáron nemcsak Magyarország, de Erdély területén is a kiválasztottak
öntudatával rendelkező és fellépő irodalmi vezérként definiálja személyét. 413 Az általa
meglátogatott írók-irodalmárok ily módon egy külső (a literátor közösség képviselőjeként
megtámogatott szakmai) reputáció révén a beiktatási szertartás alanyaivá válhatnak és írói
státusukban legitimalizálódhatnak vagy már mint legitim írók, igazodási, viszonyítási
pontot találhatnak.

411

Nem tudható egészen bizonyosan, hogy Kazinczy véglegesen, kötetben való megjelenés esetén milyen
szöveggel adta volna ki az Erdélyi leveleket; e dolgozat is rekonstruált szövegre támaszkodik. (L. Kováts
2008, 256.)
412
Vö. Nora O. 1986, 570.
413
A 10-es évek Kazinczyjáról Mezei Márta az író levelezése kapcsán szögezi le, hogy a „nyelvújítás
vitáinak idején egy már igazolt, megformált szereptudattal” lép fel. (Vö. MEZEI 1994, 247.)
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4. Az erdélyi út során látni kívánt barátok, literátorok
Már Horváth János is felfigyelt arra a szándékra, hogy Kazinczy a számára emlékezetes
pillanatokat kultikussá kívánja tenni: „[...] religiózus érzéseknek magához fordított
tükrében szereti emlékeztető szcénákká avatni, mintegy halhatatlanná szentelni élete
némely pillanatait, melyeket rokon «szép lelkek» társaságában élvezett.”414 Az Erdélyi
levelek szövege bővelkedik ilyen áhítatos percekben, amelyekre az író lélekben már az út
tervezésekor készül, majd a valóságban megélve, s hazatérve újra és újra átél, s a levelek
megírásakor, folytonos átírásakor kisebb-nagyobb változtatásokkal, átszűrve emlékezete és
képzelete szűrőjén, ismét lejegyez. Amikor Kazinczy az útra készülődik, az is felvetődik,
hogy vele tart Szemere Pál és Kölcsey Ferenc. Döbrentei Gábor pártolná ezt a verziót,
hiszen végre együtt lehetne régen látott barátaival: ”Instállak, beszélld rá Palit, hogy
Zsibóra ő is jöjjön Kölcseyvel.‖ – írja Kazinczynak.415 Az ötlet végül pusztán ötlet marad,
bár Kazinczy írói énje éppúgy literátor-társaságba vágyik, mint Döbrenteié. Erdélyben
„embereket és szép helyeket” kíván látni – fejti ki óhaját Gyulay Karolinának416, s kevéssé
keltik fel érdeklődését az olyan természeti különlegességek, mint például Erdély „sóaknái”,
amit Döbrentei az általa összeállított útitervben több látnivaló mellett javasol.417
Döbrenteivel több ízben egyeztetik a programot, de az író még az utazás napján is felad
egy levelet, amelyben emlékezteti barátját, ki mindenkivel szeretne feltétlenül találkozni, s
felsorolja erdélyi barátait, lehetséges irodalmi harcostársait. Említi magát Döbrenteit, az
ifjú báró Wesselényi Miklóst, Cserey Miklós birtokost, írót, Cserey Farkas birtokos, tudós
írót, az ifjú Kelemen Lajos költőt, Bölöni Farkas Sándor költőt-írót, Kenderesi Mihály
költőt, Gyarmathi Sámuel nyelvészt, Gyöngyösi János költőt, Sipos Pál filozófus
professzort, költőt, Naláczy József költőt, Gyulayné Kácsándy Susiet, valamint Szabó
András filozófust.418

414

HORVÁTH 2006, 821.
Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1816. febr. 3. KazLev, XIII, 462.
416
Gyulay Karolina (becenevén Lolott, Lotti), Gyulay Ferencnének, az egykori kassai Susie-nek leánya, akit
Kazinczy több mint rajongásig megszeretett, s akivel éveken át bensőséges hangvételű levelezést folytatott
417
Kazinczy Gyulay Karolinához, 1816. márc. 26. KazLev, XIV, 69.
418
„Az én kedves Bölönimet kérd, hogy legyen rajta, hogy láthassam a’ kis Kelement; jelentsd tiszteletemet
Mls. Kenderesy Úrnál [...] Barátom, nekem nagy áldozatokba kerül most menni hozzátok, de Wesselényit –
(ő a’ legelső) – de Csereyt, Farkast és Miklóst [...] de téged, de Lajost, de Bölönit, de Kenderesit, de
Gyarmathyt, de a’ Tordai Lantost, de Sípost, de Náláczit, [...] de Gyulaynét – nem Gyulaynét hanem Süsiet,
de Fannyt meglátni – és a’ kit akarva hagyék utolsónak, hogy itt a’ váratlanság benneteket streppírozzon – kit
gondolsz, barátom – ki az a’ kit nagyon vágyok látni? Azt a gyönyörüen író Philosophust, Szabó Andrást. –
Mondjad neki, barátom, hogy az egész Erdélyben nincs eggy is a’ kit látni inkább óhajtsak. Ő az a’ kinek
415
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Amennyire vágyik az erdélyi értelmiség és Erdély előkelőségeinek látására 419 és
körükbe, annyira tisztában van vele, hogy ő, mint magyarországi irodalmi vezér, maga is
látni vágyott nevezetesség. Neveltetésének, a rendi világ gyakorlatának íratlan szabályait:
„látni és láttatni” érhetjük itt tetten. Teljes természetességgel számol be az útról küldött
leveleiben barátainak arról, hogy „Erdélyben sok Dáma volt”, aki vágyott látni őt, de
korántsem csak a hölgyek: „Vágytak mások is.”

420

Nem is lephette meg különösebben a

meleg fogadtatás, hiszen az indulás napján Döbrenteinek küldött egyeztető levélben még
szerepel is kívánsága: „barátim! Várjatok kiterjesztett karral.”421 A tudós Sipos Pál már az
Erdélyben lévő Kazinczynak írja invitáló (s ugyanekkor ebédre, baráti társaságba meghívó)
levelében: „Örvendem azt is, hogy a‘ leg jobb heljeken meg fordultál. [...] Jőjj — vár ki
terjesztett karokkal holtig hív barátod.”422 A „kiterjesztett karok” stiláris fordulat ezekben a
hónapokban több levélben-levélváltásban is felbukkan. A Cserey Miklóssal való tihói
találkozás előtt Kazinczy például így ír: „Erdélyi örömeimet Zsibó ‘s Tihó fogja
berekeszteni, ott élem-ki magamat kedvemre ‘s a‘ mint rég ólta óhajtottam. Várj
kiterjesztett karokkal, ‘s készülj neki hogy veled létem olly tanító legyen, mint minden
leveleid.”423 Krasznára érkezve, a régen látott baráthoz, Cserey Farkashoz igyekszik, aki
éppen akkor épült fel betegségéből. Az első percek emlékét az író így örökíti meg: „feje
bal szemének fájdalmai miatt kendővel vala átkötve, midőn hozzá beléptem. Boldog perce
az életnek, melyben két barát annyi esztendők után ismét egymásnak karjaikba
eshetnek.”424
Kazinczy a látogatások eltervezett nyitó momentumát, – a meglátás – , azaz
üdvözlés pillanatát egymáshoz hasonlóan lezajló módszeres cselekvés-sorként, rítusként
írja le, s ezzel mintegy ünneppé avatja a látogatást, amelynek elképzelésekor a megjelenő
fantáziakép a szövegekben legtöbbször a „kitárt karok” nyelvi alakzatban sűrűsödik össze.
A módszeres cselekvés verbális motívumának megjelenése (illetve a cselekvés
elképzelését, tervezését) akkor is tetten érhető, ha a „kitárt karok”-at szimbolikusan kellene
értenünk. A motívum ugyanis oly sok személy esetében ismétlődik, hogy a jelzős szerkezet
tollát én a’ maga nemében épen úgy csudálom mint a’ Bölöniét az övében.” (Kazinczy Döbrentei Gáborhoz,
1816. június 11. KazLev, XIV, 231–232.)
419
A bálványozott Wesselényinek, (akivel Erdélybe érkezésekor Kolozsváron már találkozott), küldi e
sorokat Zsibóra, Andrásfalváról, Gyulayné Süsietől és családjától: „Augusztus közepe táján leszek a’ szent
helyen. Várj ott kiterjesztett karokkal, te, öröme, kevélysége az én életemnek.” (Kazinczy ifj. Wesselényi
Miklósnak, 1816. júl. 16. KazLev, XIV, 247.)
420
Kazinczy Helmeczy Mihályhoz, 1816. júl. 7. KazLev, XIV, 229.
421
Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1816. június 11. KazLev, XIV, 232.
422
Sipos Pál Kazinczyhoz, 1816. aug. 12 és 15 között, KazLev, XIV, 262.
423
Kazinczy Cserey Miklóshoz, 1816. júl. 24. KazLev, XIV, 250.
424
KAZINCZY 2008, 35.
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valós jelentése már-már megkopik és a tényleges tartalom mögött az olvasó egyes
esetekben mindössze udvariasságot jelző retorikai fogást sejt. Ilyen benyomásunk lehet az
alábbi esetben. Buczy Emil Zsibóra szándékozik utazni, hogy az utolsó héten még együtt
lehessen az oda Wesselényihez készülő Kazinczyval. Az író Buczynak küldi e sorokat:
„Holnap reggel által megyek Zsibóra ‘s ott múlatok talán Sept. Elsőjéig, az az úgy, hogy
onnan Sept. 2dikán megyek-el. Hallom, látni akarsz, ‘s annak örvendek. Jőjj, kiterjesztett
karokkal várlak.”425

5. Társasági lét – viselkedési maximák
Anélkül, hogy megkérdőjelezném a kiterjesztett karokkal való vendégvárásnak, azaz
ölelésnek a kézzelfogható, hétköznapi gyakorlatát az 1810-es években, vagy hiteles adatok
birtokában lennék afelől, hogy ki az, akit Kazinczy üdvözléskor megölelt, s ki az, akit nem,
érdemes egy üdvözléssel kapcsolatos megszívlelendő tanácsot idézni a kor sokak által
olvasott emberismeretet népszerűsítő könyvéből. „Tégy különbséget a veled társalkodó
emberek között a te külső magad viselésében, s a nékik tartozó szeretet s becsület jeleinek
kiosztogatásában. Ne nyújtsd mindenkinek a te jobb kezedet! Ne öleld meg mindeniket! Ne
szorítsd mindeniket szívedhez! Mit tartasz meg legkedvesebb híveid számára, s ki fog hinni
barátságos alkalmazkodásodnak, ki fogja becsülni, ha oly tékozolva szórod el azokat?”426
A társasági életben való kifogástalan eligazodást segítő Knigge-féle könyv szövegét,
amelyből az idézet származik, Kazinczy is jól ismerte, hiszen azt barátja, Kis János
fordította, dolgozta át 1798-ban. Kazinczy 1795-ben kötött barátságot Kis Jánossal, akivel
fogságából is levelezett, így 1800-ban, a munkácsi várbörtönben már kezében volt a Kis
által fordított, s a neki megküldött társalgási tanácsadó, mivel ezt írja róla: „Ismered
érzéseimet erántad, ‘s képzelhet‘d mit érzettem, Kniggét ‘s Meinerszt még Munkácson [...]
olvasván. Kedvesebben olvasható prósát nem ismerek, mint Kniggéd és Meinerszed”427 A
könyv érdeklődésre tarthat számot, amennyiben tágabb értelemben vett témáját, az ember
és társadalomismeretet, valamint a társas kapcsolatok működését mind Kazinczy, mind az
olvasók részéről évtizedeken keresztül nagyfokú figyelem kísérte. Ez a tanácsadó ugyanis,
Fábri Anna megfogalmazásában: „az emberi viselkedés formáinak (egyéni mérlegelés
425

Kazinczy Buczy Emilhez, 1816. aug. 27. KazLev, XIV, 269.
Idézi FÁBRI 2001, 124. Vö.: Kis János, Az emberekkel való társalkodásról, II. kiadás, Pest, Trattner, 1811.
I–III., I/29. A lefordított mű: Adolf Knigge, Ueber den Umgang mit Menschen, 1796.
427
Kazinczy Kis Jánoshoz, 1801. nov. 21. KazLev, II, 444.
426
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alapján történő) megválaszthatóságával szembesíti olvasóját”,valamint útmutatót ajánl a
különböző társadalmi helyzetű és foglalkozású embercsoportokkal való érintkezéshez.428
Kazinczynak már a XVIII. század utolsó másfél évtizedében létformája volt a társas és
társasági élet. Ebben az időszakban – nagyjából 1805-ig –, első sorban a német
gráciaköltészet képviselője, Wieland, valamint Klopstock göttingai körének irodalma és
Sterne írásainak hatása alatt állt. Az olvasmányokon túl kassai és eperjesi szalonélete,
Bécsben tett kulturális utazásai, túlfűtött és szenvedélyes szerelmei (közöttük a két
Radvánszky-lánnyal és (éppen az Erdélyben majd 1816-ban meglátogatott Gyulayné-)
Kácsándy Susie-vel, képzőművészeti irányultsága, barátságai, kifinomult, érzékeny
fiatalemberré formálták. Egyes levélváltásainak beszédmódja, s ekkor megjelent
fordításainak stílusa (Gessner Idylljei 1788, Bácsmegyey 1789) valamint viselkedése,
gesztusai, megjelenése révén belesimult a kor európai életérzésének áramlatába. HászFehér Katalin a börtön előtti évek Kazinczyjának értékrendjét társadalmi szerepe felől
megközelítve írja le: „szimpozionszerű virtuális társaságában a társadalmi rang, az
egyházi méltóság, az életmód, a tájékozottság, a műértés, a jellem, a lelki erények éppúgy
szerepet játszanak, mint a családi viszonyok, sőt a külső megjelenés, a viselkedési szokások
vagy a beszédmód.”

429

A tömören kifejezett életigazságokat kultiváló kordivat, a társas

kapcsolatok és az önismeret iránti nyitottság is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 1800-as
évek elején maga az író is belekezdett egy emberi viselkedést, tulajdonságokat
aforizmákon, „erköltsöt-festő mondások”-on, erkölcsi meséken keresztül bemutató, XVII.
századi maximákat tartalmazó könyvnek – Rochefoucauld művének430 – fordításába. „Ezek
a maximák és aforizmák – foglalja össze Fábri Anna –, valóságos (tömörített)
enciklopédiáját adták a viselkedés tudományának, az emberi természetnek, az önérdek
leplezett és leplezetlen megnyilvánulásainak, a társas kapcsolatok lehetséges fajtáinak és
motivációinak.”431 A bevezető megírását kérésére, barátja, Kis János vállalta el.
Mindeközben Kis Knigge-adaptációja továbbra is olyan népszerűségnek örvendett, hogy
1811-ben második kiadásban is napvilágot látott. Bizonyára nem független az olvasó
közönségnek a társas kapcsolatok iránt tanúsított kitartó érdeklődésétől, s Kis Kniggekönyvének sikerétől sem, hogy 1814-ben Kazinczy is, műfordításainak kilenc kötetre
tervezett

kiadásakor

felvetette

a

Rochefoucauld-maximák

428

esetleges

ismételt

FÁBRI 2001, 9., valamint vö. Fábri [2003], 19.
HÁSZ-FEHÉR 2000, 92.
430
ROCHEFOUCAULD 2009, 523., Az eredeti kötet: F. de La Rochefoucauld, Réflexions, ou sentences et
maximes morales, Paris, 1665.
431
FÁBRI 2001, 9. Kazinczy a kötet három nyelvű: (francia, német, magyar) kéziratát már 1806-ban
nyomdába adta, a kötet azonban csupán 1810-ben jelent meg.
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megjelentetését, a sorozat VIII. köteteként. Az ügyben tárgyalt is Trattner János Tamás
nyomdász-kiadóval, a terv azonban végül nem valósult meg, 432 ahogyan nem sikerült újra
kiadatni később, 1830-ban sem.433 A bölcsességek közül Kazinczy többet is megemlít vagy
szó szerint idéz barátaival folytatott kierjedt levelezésében, elsősorban a szerelem és a
kevélység összefüggéseivel kapcsolatban. Az alábbi reflexió nincs a levelezések citátumai
között, de szerepel a Kazinczy által fordított Rochefoucauld-kötetben, s a kevélységgel
rokon hiúság és a nagyság összefüggését taglalja: „Hiúságunkat semmi nem csiklándja
inkább mint a‘ Nagyok bizodalma, mert azt saját érdemünk‘ mívének nézzük, ‘s felejtjük
hogy az őnálok hiúságból eredhet”434 A hiúság mint vállalt tulajdonság, és a „Nagyok”
érdemeinek dicsérete, jótéteményeik büszke elfogadása mint attitüd,435 élénken
foglalkoztatták, mozgatták Kazinczyt írói és közéleti pályája során, s ilyenformán
kiemelkedően jelentős szerephez jutottak az Erdélyi levelek én-reprezentációjában is.
Kazinczy ahogyan Magyarországon, úgy Erdélyben is büszke a főurak kitüntető
figyelmére. Pestre írja Helmeczy Mihálynak: „A Gubernátor [gróf Bánffy György]
nyájasan fogadott, ‘s nála ettem volna, ha el nem kellett volna jőnöm másnap.”436 Más
alkalommal Szentgyörgyi doktornak újságolja: „Gróf Bethlen Imre 3 nap látott
házánál”.437 „Nagyok, kicsinyek, felvidult arccal” siettek elé, mikor bejelentette magát egy
háznál, vagy akár csak megnevezte magát; s ezt még nem is írótársaira, hanem általában a
szíves erdélyi vendéglátásra érti.438 A szűkebb literátori kör: írók, tudósok, nyelvészek
részéről is kimondottan baráti fogadtatást tapasztalt.439 Dessewffy József, az Erdélyi
levelek formális címzettje, az író barátja, aki magánlevelezésük révén jól tájékozott volt az
út részleteiről, elismeréssel nyugtázza e valóságos diadalmenetet: „Előttem a‘ képe hogy
fogadtak Erdélyben, soha se vólt egyenes a‘ ditsőség útya, Téged pedig amaz késér
mindenütt.”440
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Vö. Kazinczy Helmeczy Mihályhoz, levélmellékletek, 1814. aug. 17. KazLev, XII, 30–31.
Vö. ROCHEFOUCAULD 2009, 853.
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ROCHEFOUCAULD 2009, 569.
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kapcsolatban állapítja meg Horváth János: „Ez az apai pedagógia – »érdemleni a nagyok figyelmét« – régi,
patriarkális idők hagyatéka, a protekció-biztosítás egyik legillendőbb módja, s alkalmas arra, hogy
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6. Kazinczy és Kenderesi Mihály kapcsolata
„Te minket erdélyieket dicsérsz jószívűségünkért, melylyel fogadtunk s pedig reád
háramlik dicséretünk. [...] Mi hogy távolabb vagyunk monarchiánk fővárosától, a finom
hizelkedés, nyájas kétszínűség és minden undokságok fészkétől [...]: annál természetesebb
lehet tehát bennünk az, hogy minden embert úgy fogadjunk mint érdemli, s ha tapasztaltad
jószívűségünket, épen az bizonyította érdemeidet és neved becses voltát.” – írta Kenderesi
Mihály 1816 decemberében válaszul Kazinczynak a kolozsvári szíves vendéglátást
megköszönő levelére.441
Kazinczy és a Kolozsváron élő Kenderesi Mihály – kormányszéki tanácsos,
országgyűlési követ, költő, irodalompártoló, történeti, földrajzi dolgozatok szerzője –,
1805 tavaszán, Virág Benedek és a kolozsvári Buczy Emil pap tanár közvetítésével
kerültek kapcsolatba egymással.442 Kenderesi, Buczy és két erdélyi költőtársuk rímtelen
időmértékes versekkel jelentkeztek Virág Benedeknél, s ő azután mint valóságos
kuriózumokat továbbította azokat Széphalomra, hiszen az idő tájt Erdélyben a népszerű
Gyöngyössi Jánost követve, leginkább leoninusban születtek a költemények. Buczy Emil is
küldött verseket megtekintésre és véleményezésre Kazinczynak, amelyeket az író a
Virágtól vett kéziratokkal együtt levélben köszönt meg. 443 Kazinczy ez esetben is
széleskörű literátori tekintélyének köszönhette a kolozsvári költők ismeretségét, s
szerepéhez illően és saját poétai hivatásának biztos tudatában, rögtön feladatának
tekintette, hogy a prozódiai tekintetben ígéretesnek látszó eredmények után, tanácsokkal
lássa el a kolozsváriakat jövőben születendő költeményeik tárgyát illetően: „[...]
óhajtanám, hogy az Erdélyiek szívnek érzéseit, Hazaszeretetet, barátságot, szerelmet,
virtus” magasztalásit éneklenék.”444
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Kenderesi Mihály Kazinczyhoz, 1816. dec. 24. KazLev, XIV, 490.
Vö. Virág Benedek Kazinczyhoz, 1805. márc. vége, KazLev, III, 306; Kazinczy Buczy Emilhez, 1805.
ápr. 30. KazLev, III, 319–320.
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„Volt szerencsém venni az Úrnak Prof. Úrnak barátságos levelét és becses ajándékait. [...] Együtt vettem
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Az ismeretség Kenderesi Mihállyal is, Buczy Emillel is hosszú éveken át
fennmaradt, s a levélváltások tanúsága szerint mindkét esetben szívélyes, közeli
kapcsolattá alakult. 1810 őszén Kenderesi, aki gyűjtötte a régi iratokat, néhány értékes
példánnyal kedveskedett Kazinczynak, közöttük Bocskai fejedelem egy 1605-ben kelt
hadiparancsának eredeti kéziratával.445 Az író kegyelettel helyezte el a becses ereklyét
széphalmi kézirat– gyűjeményében, ráadásul az adományhoz csatolt levél szerint
magáénak tudhatta immár Kenderesi barátságát is, aki a következőket írta, – nyilván nem
is számítva arra, hogy évek múltán személyesen is találkoznak majd: „Beszéd közben
szoktuk rend szerint barátságunkat költsönösen megnyerni: miért ne jó hír, név, derék
cselekedet, sőt írás által is: betűink is éppen mint szavaink, gondolatainknak, és így
szivünknek külső jelei. Részemről a kit jó híre, neve, és gyönyörködtető írásaiért tisztelek,
azt szeretem is, még igen is nagyon, a kit pedig erőssen szeretek, azt egyszersmind hogy ha
meg engedi, kedves Barátomnak szoktam szóllítani. A csupa személyes találkozás csak arra
szolgálhat, hogy megláthassuk, külső Uniformisunknak milyen szabásokat rendelt a
természet: de e csak kivántsiság; a meg érett emberek csupán a Derékségért szerethetik
méltán egy mást.”446 Kenderesi józanabb, kiegyensúlyozott véleményével szemben
Kazinczy számára a nagyra becsült személyek látása mindig egyfajta „religiózus”
színezetet kapott, és úgy érezte, hogy „szent” körükbe lépve saját személye is „emelve”
lesz.447 Kenderesit az író mindenek előtt képességei, méltán elnyert magas posztja,
Kolozsváron kivívott tekintélye, egyenes természete, az erdélyi irodalom érdekében tett
személyes erőfeszítései és bőkezű kultúrapártolása miatt becsülhette nagyra. Mezei Márta
Kazinczy levelezésének tanulmányozása során úgy látja, hogy az író az 1810-es évek
közepétől az alábbiakban összefoglalható értékrend mentén jeleníti meg önmagát, azaz énképét: „A közügy érdekét szolgáló magatartás, a küzdelmek vállalásának erényéről, a
közéletben és a magánéletben egyaránt hasznos jellemvonásairól ír: a toleranciáról, a
hiúságról, a makacsságról, a jószívűségről, a tiszta családi életről.”448 A látogatásról szóló
alábbi szövegrészlet jól mutatja, hogy az írói önreprezentáció megformáltsága lényegében
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azonos marad magánlevelezésében és olyan irodalmi igényű munkáiban is, mint a kiadásra
szánt Erdélyi levelek.

7. Látogatás Kenderesi Mihálynál Kolozsváron
Kazinczy 1816. június 30-án érkezett Kolozsvárra és július 4-én már indult is tovább
Döbrentei Gáborral és Gyulay Lajossal Marosvásárhely felé.449 A Kenderesi Mihály
otthonában tett látogatásra így július 1. és július 3. között kerülhetett sor. Július 2-án
Döbrenteiéknél összegyűltek a’ Kolozsvári Nyelvbarátok, s közöttük jelen volt Kenderesi
is. Nincs rá adat, hogy Kazinczy e találkozó előtt vagy után lehetett Kenderesi vendége. A
látogatásról az Erdélyi levelekben ez áll:
„Kenderesi [Mihály] a maga látóját a Baranyi Gáborokra emlékezteti.
Megpillantása növelte, nem fogyasztotta régi tiszteletemet iránta. Szobájának falait
elborították a Magyarország vármegyéinek abroszai s itt függ az Erdély magyar
metrikuszainak triásza olajban festve, nem szépen, de híven: Zsombori László oly arccal,
amilyet versei képzeltetnek, s Buczy [Emil] és a meghalt piarista Elekes [János].
Erdélyben Kenderesi vala az, aki pártfogásába vevé a rímtelen verseket, ő az első, ki a mi
Virágunk érdemét méltólag érzé, ő az első, ki az Erdély ifjait Virágnak követésére buzdítá.
Valami tudományi ismeretek terjesztésére tartozik, mindabban részt veszen, mindazt teljes
erővel segéli. (Ő támogatta, segélgette, ő hozta tekintetbe a jobb főket; ő hintegette
fáradhatatlanul a jó magvát, mely később fog virágra fakadni. És ami egyike az ő legszebb
érdemeinek, híven szerette felekezetét, s távol vala azoknak hamis játékoktól vagy
tévedésektől, kik, nem akarván igazságtalanoknak tetszeni mások iránt, magok iránt
lesznek azok, de felekezetének szeretetét a jó szeretetének gyönyörködve volt kész
mindenkor alája hajtani, s a ruha színét az emberen soha nem tekintette. Meghalt az
Erdélynek felejthetetlen férfiú 1824. április 26-án. Született 1758. november 17-én. Képét
Nagy Sámuel metszette, mint a gróf Teleki Józsefét, és a Telemach fordítójáét is, s
mindezek a festő által nincsenek rosszul eltalálva. Amely képe a »Tudomány.
Gyüjtemények« egyik kötete előtt áll, úgy Kenderesi, mint te vagy én.) Általadám neki prof.
Vályi Nagy Ferenc úrnak üdvözlését, s jelentém, hogy ez a mi közös barátunk, az Iliász XIX
énekeivel már elkészült, s nem sok hónapok múlva az egész hőskölteményt bírni fogjuk; de
449
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elmondám, hogy az Iliásznak egy más fordítása is készül, hogy annak első énekét Vályi
Naggyal én közlöttem és hogy a szeretetre méltó ember annak minden szerencsésebb
helyeit általvette, s óhajtja, hogy Kölcsey az övét megelőzze. E munkára a konziliárius és a
már kihalt kormányszéki titoknok, Kanyó László által Döbrentei kéreté meg a mi
barátunkat, ez látá, hogy a munka meg fogja ölni, de nem volt ereje a kívánságot
megtagadni attól, akit annyira szerete. Sokan kárhoztatják a nemes buzdítókat, mert
Homer, amint hiszik, még most hamar van, s ez csak fél értelemben való. Homer most még
nálunk nem kap olvasót, de mégis kap, s ez a néhány többeket csinál, s az mindig
szerencse, s az újabb fordító megkönnyítve fogja találni munkáját a Vályi Nagy dolgozásai
által. A konziliárius Hunyadnak főbírája vala s diétai követje, s annak mutatá magát, akit
onnan ide által kelle hozni. (Oly fényt vont magára lelke, tanulása, ékesen szólása,
munkássága, szent érzései által, hogy a kormányszéknél előbb titoknok, majd tanácsosnak
nevezteték. Azóta ő is kihalt. Egyenessége, mely nem mindig jár sajátságok nélkül, olykor,
amint vádoltatik, az élességig ment, s a lelkes férfi magát új meg új összeütődésekben látta
mindennap. De a szertelen érdem itt is meghaladá a kedvetlenségeket, s Kenderesi
közönséges tekintetben álla, és még azoknál is, kiknek ellene méltó panaszok volt. A jót,
kivált, ami fényt hoza nemzetünkre, segélé teljes ereje szerint. Innen az, hogy őt Kovachich
[Márton György] annyira tisztelte; hogy Fessler [Ignác Aurél] levelezett vele Sareptából, s
történeteink megírásában tőle kért majd segélyt, majd világosítást; hogy Benkő [József] s
Erdélynek egyéb tudósai őtet barátjoknak, védőjöknek, boldogítójoknak tekintették, de
éppen ezáltal olykor el is hiteték vele, hogy a jót elég szeretni. Poétai ihlet és poétai ízlés
neki nem jutott nagy mértékben, mint mélység nem, hogy Kant tanításait bírálhassa;
mindamellett ebben és abban tiszteltetni akará ítéleteit, s meg nem foghatá, hogy másnak
lehessen igaza. Hagyd azt vetnem a mondottakhoz, hogy házánál egy pár gyermek
növelkedik, fia és leánya, kiknek lángoló orcáikat látván, a beteg is egészségre éled.”450
A Kendereseivel való találkozás, a „meglátás” első perceiről és a barátok közti
rituális ölelésről a fenti leírásból nem, hanem egy másik erdélyi levél szövegéből
értesülhetünk: „ [...] egy indulatos megölelés, egy meleg kézszorítás [...] azt mondotta
nekem, hogy régen ismerjük egymást, hogy keblünkben egy láng ég. Igy fogada Kenderesi,
már leveleink által régóta barátom.”451 Kenderesi pedig egy magánlevelében (igaz, más
összefüggésben) még a csókról is megemlékezik: „Midőn te külső formámat láttad [...]
lelkem tulajdonságait nem láthattad világosabban, mint ezen papirosra leírt betűkből, mert
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ezek épen olyan szemmel látható tulajdonaim, vagy inkább eszközeim, mint kezem, melylyel
írok és ajakaim, melyekkel megcsókoltalak‖.452 Az Olivier Nora által felvázolt írói
látogatás ceremóniájának állandósult elemeit akkor is érdemes keresnünk Kazinczynak e
látogatás-leírásában, ha Kenderesi Mihály személye nem sűríti magában a „nagy író”
valamennyi emblematikus ismertetőjegyét. Kazinczy és Erdély literátor közössége számára
ugyanis Kenderesi (aki maga is alkalmi verseket ír, s olykor részt vesz az Erdélyi Múzeum
szerkesztésében is) tekintélye, „nagy ember” volta nem megkérdőjelezhető. Műveltsége,
befolyásos volta, társadalmi presztízse, s nem utolsó sorban önzetlen irodalompártolása
okán feltétlenül azok közé tartozott, akiket Kazinczynak feltétlenül meg kellett ismernie.
Már a narráció első sorában Kazinczy rendi identitásának megnyilvánulása
fedezhető fel abban, ahogyan Kenderesi „konsiliárius”-t, megjelenésében és formátumában
nagytekintélyű Baranyi Gáborhoz, az 1760-as években főszolgabíróhoz, bihari alispánhoz,
országgyűlési képviselőhöz, nagyapja barátjához hasonlítja. Baranyiról az író 1807-ben
életrajzot jelentetett meg a Hazai Tudósításokban, amely 1815-ben az Erdélyi Múzeumban
is megjelent, így szövege nem maradt ismeretlen Erdélyben sem. Ebben így írja le
Baranyit: „A nagy emberek képeit tisztelettel nézi minden, a kinek szíve a jó becsét érzi.
Hadd fessem tehát úgy a mint az még előttem lebeg. Egy kisded, zömök, kopasz és ősz fejű
ember, tarjagos kerek ábrázattal, búzavirág színű mentében, melyet fél vállra vetve
hordott, hasonló színű dolmánynyal és nadrággal. Zsinórja s gombja ezüst: öve, s ha jól
emlékszem, néha még csizmája is piros. Szavai mint a kétélű tőr; rettentő dörgésű a
beszéde, de attól az ügyefogyott soha el nem rettent, mert szíve gyönyörűséget lel azoknak
pártfogásokban, a kik nyomattattak. Csak a mód volt fonák: a szív jó volt.”453
A második sor az Olivier Nora-i topográfiai dimenzió értelmében az írói otthonba
vezet, ahol a szoba falát térképek („abroszok”) és festmények borítják. Jelzik tulajdonosuk
érdeklődését, azt, hogy Kenderesi geográfiai művek szerzője is, költőként pedig szűkebb
pátriájában a klasszikus időmértékes verselés előmozdítója, hiszen jórészt ezért van, hogy
vele tartó három költőtársa portréját elhelyezte falán. A képek a helyi közösség számára
tiszteletet parancsolnak (ők hárman a „metrikusz triásza”: Zsombori László, Buczy Emil,
Elekes János. Kazinczy Erdélyben jártakor Zsombori már nem él.), így megfeleltethetőek a
norai falikép-csodálás feltételeinek is. Ugyanakkor vizuális megörökítésük ténye Kazinczy
számára is képletes jelentőséggel bír, hiszen az ábrázoltak az általa s Virág által hirdetett,
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művelt versforma élharcosai, s ilyenformán az ő esztétikai normáit hirdették/hirdetik.454
Kazinczy, amikor „a mi Virágunk érdemét méltólag érzé” fordulattal fejezi ki örömét
afelett, hogy a pesti poéta verselése Kenderesi igyekezete révén .immáron minta gyanánt
szolgál Erdélyben is; deklaráltan a felkent irodalmi vezér pozíciójából szól. A
megjegyzésben egyként benne foglaltatik Virág Benedeknek a magyar literatúrai közösség
nevében való kisajátítása, és munkásságának sommás és megfellebbezhetetlen beszédmódú
értékelése, valamint a Kenderesi felett ítélkező-dícsérő gesztus magabiztossága. Az Erdélyi
levelek más lapjairól is ez a büszke öntudat árad, amellyel kérve-kéretlenül a
magyarországi irodalom egyszemélyes képviselőjeként pozícionálja magát.455
Az

irodalmi

vezér

nézőpontjából

rögzített

Kenderesi-látogatás

szöveges

megformálása lényegében a tanácsos dicséretére, személyének glorifikálására („Erdélynek
felejthetetlen férfiú‖; „oly fényt vont magára”) épül, s ilyen értelemben teljességgel az
emlékállítás szolgálatában áll. A beszámolóban a kormányszéki tanácsos által elért szép
karrier és nemes tulajdonságai arányban állnak egymással, jelezve a narrátornak a fennálló
világrenddel, közelebbről, a rendi társadalommal való alapvető békéjét. Kenderesi tanult,
ékesszóló, igyekvő, hű barát, egyenes természetű, s az erdélyi kultúra pártolója. Nem kizárt
az sem, hogy Kenderesi adakozó természete – gondoljunk Bocskai fejedelem hadi-iratára,
amelyet az író tőle ajándékba kapott –, közrejátszott abban, hogy a konziliárius portréja
ilyen kerekre és terjedelmesre sikeredett. nem utolsó sorban pedig lekötelezettjének érezte
magát az értékes történelmi iratokért, amelyeket tőle ajándékba kapott.456 Kazinczy nem
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orthographiára pedig az én Kazinczym gusztusát fogom követni. A h hangra nézve megbocsáss, kedves
barátom, tőled és Szabó Dávidtól s több ilyenekből [!] örökre el kell pártolnom, a latános elisiokat ki nem
állhatván.” (Kenderesi Mihály Kazinczyhoz, 1813. aug. 24. Kazlev, XI, 36.)
455
Kazinczy több levelében elbüszkélkedik azzal, hogy báró Jósika meglepetés gyanánt tiszteletbeli táblabíró
címmel szerette volna kitüntetni őt a vármegyegyűlésen, ahol ő sajnos nem tudott megjelenni. Még Erdélyből
írja nem titkolt büszkeséggel az ifjú Wesselényinek: „Krassóba menvén el, ’s meghallván hogy B. Józsika
[Báró Jósika János] Aug. 5d. búcsúzni fog Vármegyéjétől, feltettem hogy itt leszek, ’s örültem hogy itt
Gyülést láthatok. Az én Grófném [Gyulay Ferencné Süsie] mondta neki hogy itt leszek ’s a’ nemeslelkű férjfi
elkészíté Vármegyéjét, hogy az engem Assessornak [ülnök, táblabíró] elfogadjon. Isten és lelkem a’
bizonyság reá, hogy e’ megtiszteltetésnek nem személyem miatt örültem volna, hanem Literatúránk miatt, ’s
oda van, mert itt nem valák.” (Kazinczy Wesselényi Miklóshoz, 1816, aug. 12. KazLev, XIV, 261.) A
hatalommal és ítélkezéssel való felruházás és közösségi képviselet témájával kapcsolatban l. Dávidházi Péter
e tárgyban alapvető „És ki adta néked ezt a hatalmat?” című dolgozatát. (DÁVIDHÁZI 1998, 9–26.)
456
Az 1810-ben levélben küldött kéziratokon kívül kolozsvári találkozásukkor Kenderesi újabb ritkasággal
kedveskedett Kazinczynak: „Kenderesi engem egy hatvanlapnyi írásával ajándékoza meg, mely előttem nem
csak autografoni tekintetből becses. Az elsőbb Rákóczi György udvari diáriuma, valamely annak vitelére
rendelt embere által. Az eredeti írás a kolozsvári reform. Kollégium bibliotékájába van letéve [...] s azt
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pusztán saját példáján győződött meg Kenderesi nagylelkűségéről, barátai révén
folyamatosan értesült róla. Két évvel erdélyi útja előtt például Döbrentei egy levelében az
alábbiakról számolt be neki: „Kenderessy a‘ múlt héten ada által nekem 100 forintot, hogy
75. Trattnernek küldjek mint Báróczi nyomtatása elésegítését, 50 forintot már elkülde
Trattnernek, de 25 forintot ada csak által Helmeczy, 25öt pedig Virágnak. Most ismét 25öt
Virágnak küld. Ez valójában igen szép. A‘ Muzéumra is 100 forintot adott volt. A‘ IIIdik
fűzet elébe az ő képe jő, mellyet Nagy Samu most metsz.”457 Kétségtelen ugyanakkor, hogy
Kazinczy számára a közügy (a kultúra, az irodalom) önzetlen szolgálata mindentől
függetlenül a legnemesebb magatartásformák közé tartozik. Kenderesi bőkezűségét fedik a
látogatás szövegének alábbi sorai is: „A jót, kivált, ami fényt hoza nemzetünkre, segélé
teljes ereje szerint”. Másutt: „Erdélynek [...] tudósai őtet barátjoknak, védőjöknek,
boldogítójoknak tekintették.”458 A tekintélytisztelet, a szellemi kötelékek, barátságok
értéke, amely a fentiek értelmében Kazinczynál az én-kép büszkén vállalt eleme, ismét
felszínre tör azokban a mondatokban, ahol a narráció Kenderesi kapcsolatairól részletesebb
jellemzést ad. Kovachich, Fessler és Benkő neve emeli Kenderesit, ugyanakkor ő
műveltségben is méltó barátságukra, mindemellett támogatója is a tudósoknak. Ha a
látogatás norai kritériumai közül a narráció nem is említi a művek – esetünkben Kenderesi
verseinek – olvasását, helyette az irodalommal mint közös üggyel való foglalkozás válik a
találkozás leírásának egyik lényeges témájává. A költemények citálása azért maradhatott
el, vagy azért nem örökítette meg az elbeszélő, mivel „poétai ihlet és poétai ízlés”
tekintetében már nem kínálkozott annyi magasztalni való Kenderesin. Itt világlik ki igazán,
hogy Kazinczy megtisztelő és emlékezésre méltónak ítélt látogatása kétség kívül inkább az
irodalomszervező, irodalompártoló, magas rangú tisztségviselőnek, mint a költőnek szól.
(Az erdélyi körút során Kazinczy Nagyenyed, Nagyszeben, Marosvásárhely felől
visszafelé ismét megáll Kolozsváron, s elidőzik Kenderesiéknél, akik még vendégségbe is
magukkal viszik. E találkozás, együttlét leírása, miután tárgya inkább a kolozsvári
társasági élet megjelenítése, már nem tartozik szorosan e dolgozat vizsgálódási körébe.459
Olivier Nora kategóriái felállításakor említette a bálványozó és leselkedő
szemléletű látogatást, illetve azt, hogy előbbi könnyen átválthat az utóbbiba. A Kenderesilátogatásról szintén elmondható, hogy szemlélete nem mentes a leselkedő látogatási
beszéli, hogy a fejedelemhez, kik érkeztek, kik ebédeltek s vacsoráltak nála, s vadászatában mit ejtének el.”
(KAZINCZY 2008, 160–161.)
457
Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1814. dec. 27. KazLev, XII, 288.
458
KAZINCZY 2008, 47.
459
L. KAZINCZY 2008, 164–165.
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attitüdtől: a bálványozó láttatás át–áttűnik úgynevezett leselkedésbe. A „leselkedés”
gesztusa, azaz „valami prózai tetten érése a megszenteltben”460 ez esetben nem egy
hétköznapi cselekvés-sor (például étkezés) közben ragadható meg, hanem abban, ahogyan
a szöveg mintegy adagolja Kenderesi emberi esendőségeit. A leírás szavaiból kivehetően a
konziliárius „egyenessége” nem mást, mint határozott, és konfliktusokat is felvállaló nyers
szókimondást takar, igazához való ragaszkodása pedig makacsságot és hiúsággal vegyes
büszkeséget.461 E jellemvonások a szövegben szinte a határán vannak annak, hogy egy
nagyformátumú személy esetében inkább pozitívnak tűnjenek. A tanácsos költői
adottságainak és ízlésének hiányosságairól, valamint Kant iránti értetlenségéről (ti., hogy
nem jutott neki „poétai ihlet, [...] ízlés”, illetve „mélység, [...] hogy Kant tanításait
bírálhassa”) szóló sarkosan megfogalmazott kitételek azonban már a felelős literátorKenderesit célozzák, s e negatívumok felemlegetésekor Kazinczy kiesik a vállalt emlékállító szerepből, s nem tudja vagy nem akarja megállni, hogy narrációjában érvényre ne
juttassa határozott szakmai ellenvéleményét.462 Levelezésük tanúsága szerint nem csupán
filozófiai és esztétikai kérdésekben, de Kazinczy neológiája kapcsán is nézetkülönbség
mutatkozott közöttük.463

460

„[...] surprendre quelqu’un de prosaïque dans quelque chose de sacré [...]” NORA, O.
Kenderesi büszkesége és saját jelentőségének biztos tudata valójában Kazinczy hasonló jellemvonására
rímel, különösen, amikor Kenderesi egyik, az írónak küldött, szinte már a halhatatlanságot megcélzó
levelében ezt olvassuk: „Talám az én autographi Leveleim is később Unokáid kezeikbe meg fordulhatnak
úgy, mint a tiéid az enyémeknél, mert azokat nemzetségem leveles tárjába tettem. [...] A Tiéidből meg lehet
látni ki? Kinek írta? Miért ne cselekedném én is ezt?” (Kenderesi Mihály Kazinczyhoz, 1813. márc. 20.
KazLev, X, 294.) Kenderesi tisztában van Kazinczy személyének és irodalmi tevékenységének súlyával, s
készülő Báróczi élete című tanulmánya és kötet-kiadása kapcsán már a vélhető siker és a nyomában születő
hírnév utáni érezhető sóvárgással jegyzi meg ugyanebben a levelében: „Te néki, [ti. Báróczinak] és
egyszersmind magadnak emelsz örök oszlopot, boldog Barátom.” (Uo. 295.)
462
Az idézeteket vö. Kazinczy 2008, 47. Kenderesi és Kazinczy Kant kapcsán kifejezetten ellenkező nézetet
képviseltek, mivel a Tordoson élő Sipos Pál református pap, professzor, költő, Kazinczy baráti rábeszélésére
Erdélyben kívánta volna megjelentetni az általa nagyra tartott Kant erkölcstanait, saját latin fordításában.
Kenderesi elkérte és átolvasta az immáron latin Kant-szöveget, és „elborzadt tőle” – írja Kazinczy az Erdélyi
levelek XII. fejezetében. A munka végül egyházi befolyásra, a cenzorok elutasító döntése miatt nem is jelent
meg. (Vö. KAZINCZY 2008, 99.)
463
Kazinczy a teljes tolerancia jegyében, bár a meggyőzés reményében írja Kenderesinek, még személyes
megismerkedésük előtt: „Mint Poetának és Mívésznek nekem nem vala elég a’ Realismus’ szűk köre, ’s már
ezt beszéllem a’ Tövisek és Virágok Epigrammjaiban: A‘ Poezis kikap a‘ népből ‘s a‘ durva Valóból és
kiesebb tájra ‘s lelki valóra vezérl. Ez cselekszi, édes barátom, hogy én Nyelvrontó vagyok, holott ti mind az
Empiria mellett állatok; ’s míg mi a’ ti ítéletetek szerént a’ Phantasus’ bálványa előtt térdelünk, ti Realisták
a’ tőlünk annyira gyűlölt Szokás’ bálványa előtt gyújtogatjátok a’ tömjént. De én Kenderesit tisztelem, ha ő
Realista is, ’s kérem, hogy ő viszont szeressen engem, bár Idealista vagyok. A’ barátságos korholások által
mindég nyer a’ köz ügy, ’s magunk ez által vesztjük-el darabosságainkat, mint a’ hogy a’ patakok’ kövei
simákká válnak a’ hömbergetés által, míg a’ helyeikből ki nem mozdult kövek örökre szegletesek maradnak.”
(Kazinczy Kenderesi Mihályhoz, 1816. febr. 11. KazLev, XIII, 483.)
461
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A látogatás leírása szerint a szóba került irodalmi téma464 Homérosz Iliászának
fordítása volt, amely mind Kenderesit, mind Kazinczyt érdekelte és érintette. (Az Iliászfordítás ügye 1821 után botrányossá terebélyesedett, s Iliász-pör465 elnevezéssel vonult be
az irodalomtörténetbe.) Kenderesi – Kazinczy szerint – Kanyó László kormányszéki
titkárral együtt, Döbrentei ötletére466 kérte fel Vályi Nagy Ferenc sárospataki professzort,
hogy fordítsa le az eredeti görögből, hexameterekben Homérosz Iliászát.467 Kazinczy
kapcsolatban állt Vályi Naggyal, de tudomása volt arról is, hogy Kölcsey szintén dolgozik
az Iliász-fordításon. A kolozsvári Kenderesi-látogatásról írottakból kiderül, hogy Kazinczy
közvetítette a tanácsosnak – közös barátjuk – Vályi Nagy Sárospatakról küldött üdvözletét,
s a jó hírt, hogy halad az Iliász fordítással, s tizenkilenc énekkel már el is készült. Ezt
követően Kazinczy tájékoztatta Kenderesit, miszerint a Kölcsey-féle Iliász-fordítás első
énekének szövegét ő mutatta meg Vályinak, s hogy Vályi át is vett több sikerült fordítói
megoldást, azzal a kifejezett reménnyel/óhajjal, hogy Kölcsey szövege előbb lát majd
napvilágot, mint az övé. A narrációból nem derül fény a tárggyal kapcsolatban lefolyt
párbeszédre, például Kenderesi reakcióira, s általában nem tudunk meg részleteket a
látogatás egyéb történéseiről, sőt, az ott esetlegesen jelenlévők kilétéről sem. Nincs arra
utaló megjegyzés sem, hogy Kazinczy szerint Kölcsey tudott-e arról, hogy Vályi az ő
fordításának birtokába jutott. Mi hangozhatott el bizonyosan e találkozón, ma már nem
kideríthető. Az azonban biztosan tudható, hogy mi az, ami nem hangozhatott el ott, 1816
nyarán.

Kazinczy

csupán

1817

júniusában

Szemere

Pál

és

Kölcsey

közös

levélküldeményéből jutott Kölcsey Iliász-fordításának elkészült első énekéhez,468 tehát
nyilvánvalóan nem állhatott módjában azt korábban eljuttatni senkinek.469 Vályi
narrációban idézett szavai („óhajtja, hogy Kölcsey az övét megelőzze”) emiatt szintén nem

464

A norai értelemben vett „művek olvasása”helyére ez esetben a narrációban az irodalommal való
foglalkozás kerül mint az irodalmi látogatás úgynevezett állandó cselekvés-sora vagy rítusa.
465
Az Iliász-pör részletekbe menő történetét lásd a Kölcsey kritikai kiadás Irodalmi Kritikák és esztétikai
írások I. 1808–1823. kötetében: KÖLCSEY 2003, 122–142, 492–502.
466
Az Erdélyi Múzeum híradása szerint Kanyó László (csak az ő neve szerepel) 1813 februárjában
Kolozsvárról írott levélben kérte fel Vályit a fordításra. A hír szerint Kanyó felajánlotta azt is, hogy
előfizetőket gyűjt a munka megjelentetésének nyomdai költségére. (Vö. Tudósító levelek rovat, Erdélyi
Múzeum, 1814. Első füzet, 166.)
467
Az Erdélyi Múzeum egy rövidhír erejéig 1815-ben visszatért a témára: „Sárospataki Prof. Vályi Nagy
Ferencz Ur Homer’ fordításával foglalatoskodik.” (Tudósító levelek rovat, ErdMúz, 1815. Második füzet,
173.)
468
Vö. Szemere Pál Kazinczyhoz 1817. jún. 6. KazLev, XV, 221.; Kölcsey Ferenc Szemere Pálhoz, 1823.
febr., KÖLCSEY 2003, 122–124.
469
Később, tehát 1817 nyarát követően, Vályi valóban megkapta Kazinczytól Kölcsey Iliászának első énekét,
és át is emelt belőle saját szövegébe sikerültebbnek látott fordítói megoldásokat. Vályi Nagy nem érte meg
Iliásza megjelenését. A fordítás Kazinczy Ferenc kiadásában és utószavával, csak halála után, 1821-ben látott
könyv alakban napvilágot. Kölcsey Iliásza végül nem készült el.
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hangozhattak el.470 Mi indíthatta vajon Kazinczyt arra, hogy ebben a kétség kívül az 1820as években papírra vetett471, és minden külső referencialitást nélkülöző kolozsvári
látogatás-interpretációban nyílt természetességgel magára vállalja, hogy a szerző
megkérdezése nélkül ő adta át Vályinak a Kölcsey-fordítást, továbbá, hogy ennek súlyát
megpróbálja azzal enyhíteni, hogy Vályival mintegy kimondassa: bárcsak előbb jelenne
meg Kölcsey Iliásza? Kazinczy okait a következőkképpen kíséreljük megmagyarázni. Ha a
terveknek megfelelően 1824-ben könyv alakban napvilágot látott volna az Erdélyi levelek,
benne a magyarázkodásnak is beillő inkriminált résszel, az minden bizonnyal Kölcsey
kezébe is eljutott volna, s – az Iliász-pör közepén – posztumusz enyhíthette volna
valamelyest Vályi Nagy „vétkét” a szándékos plágium tekintetében, Kazinczynak mint
kiadónak a „bűnét” pedig a nyilvánosság előtt megszellőztetve, szintén csökkenthette vagy
jóhiszemű botlássá redukálhatta volna. Leginkább azonban, valamelyes esélyt adott volna
arra, hogy megakadályozza a vita durva elfajulását a szerzői jogai mellett síkra szálló, s
vele perlekedő és megbékülni nem akaró Kölcseyvel.472 Az Iliász-fordítás problematikája
bármilyen messze vitt is magának, a Kenderesi-látogatásnak a boncolgatásától, azt minden
esetre nyilvánvalóvá tette, hogy milyen erős ön-igazoló motivációk munkáltak az úti
leveleket olykor puszta beszámolónak, olykor önvallomásnak, olykor pedig az irodalmi
kánonképzés terepének és kritikusi fórumnak felfogó Kazinczyban.

8. Kánon – lappangó kánon – negatív kánon. Kazinczy látogatása Molnár Borbálánál
Kazinczy Kolozsváron július 1. és 3. között 473 ellátogat az idős gróf Mikes Annához, s itt
találkozik Molnár Borbála írónővel. A látogatás az Erdélyi levelekben a következő
interpretációban olvasható:

470

Kazinczy 1823 márciusában, bizonyára nem véletlenül, egészen hasonló gondolatot fogalmaz meg
Szemerének írt levelében: „Plagiáriusnak vennénk e őtet [ti. Vályit], ha a’ Kölcseyé ki volna már adva?”
(KÖLCSEY 2003, 126.)
471
Az Iliász pör legintenzívebb szakasza 1823-ban volt, amikor Kölcsey kezébe vette a Vályi Nagy-féle
Iliász fordítást, s több helyen felfedezte benne saját fordítási megoldásait. A Kolozsvári Kenderesi-látogatás
itt olvasható szövegvariánsa talán már az 1824-ben kiadásra előkészített Erdélyi levelekhez készülhetett,
mivel az 1827-es szövegre támaszkodó Bajza–Toldy szerkesztette kötetben már ez a verzió szerepel Vö.
SZABÓ 2003, 120–121; Értelemszerűen korábban, tehát 1823 előtt, e sorokat, ebben a formában Kazinczynak
nem lett volna oka papírra vetni.
472
Kazinczy kétségtelen békülési szándékára nézve lásd: Kazinczy Szemere Pálhoz, 1823. június,
KÖLCSEY 2003, 129.
473
Vö. Kazinczy Kis Jánoshoz, 1816. aug. 12. KazLev, XIV, 258.; Kazinczy Helmeczy Mihályhoz, 1816.
jún. 10. és júl. 7., KazLev, XIV, 230.
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„Özvegy báró Dániel Istvánné, előbb báró Bornemissza Pálné, született gróf Mikes
Anna excnál két barátom vezete fel. Nyolcvanesztendős, s tíz év óta szemei egészen el
vannak sötétülve, nagy lélekkel tűri a csapást, s vigasztalását a vallás tanításiból veszi,
melyhez azon okokon túl, melyek másokra is illenek, annál erősebben ragaszkodik, mivel
az, melynek most tagja, más mint, amelyben neveltetett s elsőbb özvegységéig volt.
Templomban nem járhatván, házánál tart prédikátort. Behunyván szemet arra, ami reám
nem tartozik, s egyedül azt nézvén, hogy itt szenvedőt, nyugalomban szenvedőt fogok
látni, magam is az emberiség legszentebb érzésivel léptem elébe. Vezetőim neki vérei,
mintléte iránt tevének kérdést, s ő a bibliának egy helyével adá feleletét, mely érezteté,
hogy a szent hely nem eltanult monda volt, hanem saját érzésének szerencsés festése. A
szenvedő közelebb érzi magát az istenség kezében s ezen érzés vigasztaló, emelő. Ez az
asszonyság nem ért németül s Molnár Borbálát házánál tartja, hogy számára fordítson
holmit, ami aztán asszonyának felolvastassék. S így ezen általam mindeddig nem ismert
földimet is (mert ez a poetriánk újhelyi) meglátám vala, kit korunk asszonyírói közt mindig
megkülönböztetéssel fog nevezni literatúránk; őtet természet, szenvedés és az Édes
Gergely vezérlései tevék verselővé.”474
Fenti sorokat olvasva megállapítható, hogy a költőnővel való röviden leírt
találkozást nem volna szerencsés abba a látogatás típusba sorolni, amelyet Kazinczy maga
is úgymond „relígiózus érzések” között „emlékeztető szcénává kíván avatni”.475 A leírás
valójában nem is a látogatás mint esemény jelenetének rögzítését célozza meg, inkább
csupán a vizit tényének közlése, némi általános, Molnár Borbála költészetére utaló
megjegyzéssel. A költőnőt közvetlenül érintő szöveg megreked az információközlés
visszafogott hangneménél, hiányzik a módszeres/rituális viselkedés – például az üdvözlés
és búcsúzkodás – szöveges reprezentációja, ahogyan nem jelennek meg kultikus színezetű
és beszédmódú cselekvéssorok, (irodalmi munkák megvitatása/felolvasása, közös étkezés),
s elmarad az írónő külsejének, vonásainak megörökítése is. Ugyanakkor az olvasó számára
nem érdektelen, hogy Molnár Borbála az arisztokrata Mikes Anna személyének apropóján
– azonban szigorúan utána –, szinte mintegy mellékesen kerül az olvasó szeme elé,
valamint, hogy a grófnőre a narráció több mint kétszer akkora szövegterjedelmet, s
tiszteletteljes figyelmet szentel, mint az írónőre.476 Az elbeszélő–Kazinczy a jelek szerint,
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KAZINCZY 2008, 48–49.
A kifejezést az írónak a „rokon szép lelkek társaságában eltöltött” pillanatai kapcsán Horváth János
használja. (Vö. HORVÁTH 2006, 821.)
476
Ez feltűnik a költőnő egyik életrajzírójának is: „Kazinczy inkább az agg grófnőnek bókol” (Vö. KERNER
1999, 321.)
475
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mint oly gyakran, a származás és rang bűvkörébe kerül, s ez annyira magával ragadja,
hogy az Erdélyi levelekben a gróf Mikes Anna–Molnár Borbála-látogatást követő, gróf
Kornis Ignácné született gróf Teleki Annánál tett vizitről írottakban erre már ő maga is
rádöbben. Hirtelen így reflektál: „az én lelkem ritkán vala felmelegülés nélkül, midőn
Telekieket látok [...] ”. Ám azonnal visszazökken a szövevényes családi relációk
ecsetelésébe: „[...] a kancellárius s Domonkos fia, s a koronaőr József s ennek hitvese s két
fiai, leánya báró Prónay Sándorné, s Klára testvére, generális gróf Wartenslebenné, kinek
1807-ben meghalt László testvéröcsém óbester a Davidovits nevet viselő gyalog magyar
seregnél, azon szerencséjét köszönheté [...] stb.”477

9. Molnár Borbála és a Kazinczy által kialakított irodalmi kánon
Molnár Borbála, akármilyen szerényen is húzódik meg Mikes grófnő alakjának
árnyékában, – mégis jelen van az Erdélyi levelek lapjain. Miért ilyen kevéssé reflektáltan
idézi meg őt Kazinczy, illetve, ha személye ennyire súlytalan a széphalmi író számára,
akkor miért említi meg őt egyáltalán? A választ minden bizonnyal az író
kánonformálási,478 hovatovább negatív kánon479 teremtési törekvéseiben kell keresnünk.
Kazinczy kánonépítő szándékairól a bebörtönzése előtti években, illetve folyóirata, az
Orpheus megindítása körüli esztendőkben még nem beszélhetünk. A célokat tekintve ez
inkább az irodalomteremtés az irodalomszervezés időszaka. A hangsúly irodalmi
műveltségének

gyarapítására

illetve

úgynevezett

elkülönülő

(egy

művészetre

specializálódott kiművelt író és olvasóközönség számára készülő) irodalmi programja,480

477

KAZINCZY 2008, 49.
A kánon fogalmának lehetséges meghatározásaival, s végezetül a kánon irodalomtudományi fogalmának
definíciójával kapcsolatban lásd ROHONYI 2000, 12–17.; ROHONYI 2001, 7–15, GORAK 2001,17–86.
479
A fejezetcímben szereplő lappangó kánon és negatív kánon fogalmakat Szajbély Mihály értelmezését
követve használom. A lappangó kánonba sorolható „mindaz, ami az olvasóknak kedves, amit pihenésképpen,
a karosszékben hátradőlve [...] vesznek a kezükbe. [...] az olvasók [...] szórakozás iránti igénye szervezi.”
(SZAJBÉLY 2000, 187–187.) „A negatív kánon a valamilyen formában kanonizált [művek] bizonyos
elemeinek a nevesítve elítélését jelenti.” (SZAJBÉLY 2000, 187.) Az elítélt művek érkezhetnek akár a
lappangó kánonból is, de a hivatalos, társadalmilag elfogadott ún. nyílt kánonból is. A kánonok mai kortárs
német (Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen,
Hrsg. Von Renate von Heydebrand, Stuttgart, 1998.) mintára való hazai alkalmazásával kapcsolatban lásd
SZAJBÉLY 2000, 183–188.
480
Az elkülönülő vagy (elit vagy autonóm) irodalom fogalmát, szemben a közösségi, más szóval integrált
irodalommal, amely gyűjtőnévként magába foglalja a népszerű, alkalmi, társasági igényt kielégítő, a tartalmat
hangsúlyozó alkotásokat, beleértve akár a nemzeti, akár a morális tematikát reprezentáló műveket is – HászFehér Katalin vezeti be és alkalmazza tanulmányában. Vö. HÁSZ-FEHÉR 2000, 58. A népszerű irodalomról,
verselésről az elkülönülő irodalom szinonimájaként vagy közel abban az értelemben beszél Mezei Márta. Ő e
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ezen

belül

ízlése

terjesztésének

előmozdítására,

literátor-tábora

növelésének

szorgalmazására tevődik. Tervei ebben az időszakban elsősorban a magyar nyelvű
fordítások, azaz új művek születésének ösztönzésére irányulnak, szoros egységben a
szigorú nyelvi korrekció igényének hangsúlyozásával. 481 Mindez együtt jár saját irányadó
nyelvi és irodalmi normáinak elfogadtatására és megszilárdítására való törekvésével, azaz
az irodalmi vezéri pozíció kiépítésével. Erre, ahogyan Mezei Márta leszögezi, „az azt
megalapozó barátságok hálózatában” kerülhetett sor, mivel „itt kapott közvetlen
visszaigazolást arról, hogy személyisége a rang és érdem értékegysége megtestesítőjeként
valóban méltó a vezérségre.”482 A börtönéveket követően, a 1800-as évek elején, lassan
kikerülve az érzékenység és a gráciaköltészet vonzásából, a neoklasszicizmus jegyében
változás következik be Kazinczy irodalomszemléletében, művészeteszményében.483 Kezd
megformálódni irodalmi kánonja, amelynek jelei már 1802-1803-ban megmutatkoznak a
korban

szinte

alig

ismert

Dayka

Gábor

verseskötetének

kiadási

tervével.

Kánonteremtésének fontos állomása a magyar nyelv érettségét a magyar irodalom
erősödésével és látható fejlődésével magyarázó, így a magyar mint lehetséges hivatalos
nyelv mellett érvelő Tübingiai pályamű (1808) megszületése.484 Talán nem meglepő, hogy
a pályázat immár magyarra fordított szövege (tíz oldalas kivonatolt formában) A magyar
literatura történetei címmel, nem másutt, mint az 1814-ben Kolozsváron megindított
Erdélyi Múzeum legelső füzetének nyitó cikkeként lát napvilágot, közvetlenül a
szerkesztő, Döbrentei Gábor „Előbeszéde‖ után.485 A folyóirat második számában jelenik
meg továbbá Kazinczy A magyar verselésnek négy nemeiről című dolgozata is,486 amely ha
más perspektívából indít is, mégis kapcsolódik kánonjához. 1811-től, a Tövisek és virágok
epigrammáinak megjelenésétől kezdve, a nyelvújítási harcok idején publikált írásaiban az
író már teljesen nyíltan hirdeti a maga által kialakított kánont.

művek összefoglaló megjelölésére a mesterkedő költészet fogalmat használja. Ide sorolja többek mellett
Gyöngyössi János és Édes Gergely költészetét is. (Vö. MEZEI 1974, 126–155.)
481
Vö. FRIED 2009, 151.
482
MEZEI 1994, 141.
483
Vö. CSETRI 1990, 116–122, ROHONYI 2000, 8.
484
„1808-ban minden idők egyik legjelesebb könyvműhelye, a tübingeni Cotta kiadó soha addig nem hallott
témában írt ki pályázatot: vajon alkalmas-e a magyar nyelv hivatali és iskolai használatra? Az ötlet mögött a
bécsi udvarnak azok a körei álltak, amelyek arra számítottak, hogy e barbár idióma államnyelvre való
alkalmatlanságát egyképpen fogja bizonyítani a német professzorok tudós tolla és a magyar amatőrök
dilettáns erőlködése. [...] Kazinczy Ferenc szakmailag megalapozott [...] pályaműve azonban [...] világossá
tette a prekoncepció ellenkezőjét.” CSORBA–VELKEY, 183. Vö. még BÍRÓ, 1998, 5.
485
ErdMúz, 1814, Első füzet, 1-10. A teljes szöveg kiadására csak jóval Kazinczy halála után, 1916-ban
kerül sor, l. KAZINCZY 1916.
486
ErdMúz, 1815, Második füzet, 122–128.
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Valamelyest sarkítva, mégis kijelenthető, hogy Kazinczy, az általa és szűkebb köre
által képviselt és művelt elkülönülő irodalommal szembeállítja a közösségi irodalmat,
amelyet számára többek között olyan, (olykor a lappangó kánonból) a negatív kánonba
sorolt, általa „elítélt” írók képviselnek, mint Mátyási József, Poóts András, Láczai Szabó
József, Édes Gergely, Gyöngyössi János, Molnár Borbála. Előfordul ugyanakkor, hogy
ebben a negatív kánonban az évtizedek alatt poétikai normáinak alakulásával
párhuzamosan hangsúlyeltolódások következnek be.487
Molnár Borbála azok közé a költők közé tartozott, akiknek poétikájáról az író
esztétikai ítélete mindvégig következetesen negatív volt. Kazinczy tudta, hogy a poéta
asszony verseit a korban meglepően széles körben olvasták,

488

s talán nem kerülte el

figyelmét Gvadányi József némiképp túlzó metaforája sem, amelyet a poetriára
alkalmazott, „Magyar Minervánknak” nevezve őt.489 1815-ben Kazinczy, aki Beregszászi
Pál sárospataki nyelvész professzor irodalomtörténeti tájékozatlanságát és egyszersmind
költői ízlését recenzióban készül kipellengérezni, füstölögve írja báró Prónay Sándornak:
„Mit mondjon az ember az olly Magyar Philologusra, [Beregszászira] a‘ ki BarótiSzabónak és Pápaynak neveiket 1815. Apr. 18d. hallá legelőször életében? és a‘ ki számba
nem veszi azt a‘ jót a‘ mit a‘ Nyelvrontók már tettek, hanem csak azon akadozik, hogy a‘
nyelv nem az a‘ mi az ő gyermekségében volt; nem ollyan mint a‘ Molnár Borbála és
Varjas ‘s Tordai Gyöngyösi Verseiben?”490 Beregszászinak csakugyan meghatározó
élménye Molnár Borbála költészete, olyannyira, hogy egy munkájában nem kevesebbet
állít, mint azt, ha csak Molnár Borbála versei léteznének is nyelvünkön, már azok kedvéért
is érdemes volna bárkinek megtanulni magyarul.491
A kisnemesi környezetből érkező sátoraljaújhelyi Molnár Borbála492 autodidakta
módon lett költővé. Református kántortanító (majd malom bérléséből élő) apja nem
487

Börtönévei után megváltozik például Kazinczy korábbi véleménye Pálóczi Horváth Ádámról, akinek
nevét évek múlva már egy sorban említi Mátyási Józsefével. (Vö. CSETRI 1990, 43., és vö. ErdMúz, 1815,
Második füzet, 122–128.)
488
Ennek oka részben az lehetett, hogy nő létére bátorsága és kitűnő verselési készsége is volt ahhoz, hogy
tollat ragadjon, ahogyan Hász-Fehér Katalin is kifejti: „Molnár Borbála első kísérletei a férfiakkal való
társalgási tónus kialakítására olyan körülmények között zajlottak, amikor rajta kívül nem volt más, a
költészetet hivatásszerűen művelő költőnő az országban, legalábbis nem volt bevonható ebbe a virtuális,
levelező szalonba.” (HÁSZ-FEHÉR 1996, 38.)
489
Vö. KERNER 1999, 322.
490
Kazinczy Prónay Sándorhoz, 1815. dec. 21. KazLev, XIII, 364. Ugyanez a Kazinczyt felháborító,
Beregszászi által Molnár Borbálát kontroll nélkül dicsérő gondolat-motívum ismétlődik meg a Helmeczynek
mellékletben megküldött Jelentés a‘ Klopstock‘ Messziása‘ eránt című szövegtervezetben. (Vö. Kazinczy
Helmeczy Mihályhoz, 1816, febr. 11. KazLev, XIII, 480.)
491
Vö. Kézi Mózes Kazinczyhoz, 1808. jan. 28. KazLev, V, 296.
492
Molnár Borbála életrajzáról, műveiről lásd Fábri 1996,33., BÍRÓ 1998, 284–286., HÁSZ-FEHÉR 1996, 38–
44., KERNER 1999, 319–325.
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tanította meg a betűvetésre, nem járatta iskolába. Tizenhét éves, amikor anyja unszolására
férjhez megy. Csaknem másfél évtizedig tartó boldogtalan házassága után megözvegyül,
magára maradva három gyermekkel. Saját elhatározásából, szinte felnőttként tanul meg
írni, s költői előképek alapján verseket, episztolákat írni. Költeményei és episztolái
leginkább páros rímű tizenkettesekben, disztichonokban, leoninusokban születnek; képes
rögtön abban a versformában válaszolni, amelyben őt levélben költőtársa megszólítja. A
német nyelvet is elsajátítja, sőt, valamelyes szépirodalmi olvasottságra is szert tesz.
Kiterjedt magánlevelezést és „episztolázást” folytat több kortárs íróval. Poétai mintaképe
Gyöngyössi János, de 1790 körül – támogatást, tanácsot kérve – , levélkapcsolatba kerül
Ráday Gedeonnal, Batsányi Jánossal, Gvadányi Józseffel is. Levelezése Gvadányival
baráti hangú, s még ennél is közvetlenebb tónusú Csizi Istvánnal és Édes Gergellyel,
akikben a személyes találkozást követően ráadásul gyengéd érzelmek ébrednek a költőnő
iránt.493 Könnyedén és bőségben áradó költeményeinek témája (az alkalmakra nagy
számban rögtönzötteken kívül) boldogtalan házasságának élménye, a férfi és női nem
egymással való összevetése, a barátság, a nők helyzete, illetve viselkedési, erkölcsi és
vallási kérdések felett való elmélkedés. 1795-ben gróf Mikes Anna invitálására
gyermekeivel áttelepül Erdélybe, hogy az özvegy társalkodónője legyen. Beilleszkedése
nem zökkenőmentes, még öt év múlva is ezt írja – éppen a Kazinczy által is említett
felolvasásokkal

kapcsolatban

–

bizalmasának,

Édes

Gergelynek:

„ablak,

ajtó

szorgalmatosan bézárva, hogy a külső áer be ne férjen, ott vagy olyan könyveket olvasunk,
melyen ugyan meg kell az embernek magát erőltetni, hogy el ne aludjon; vagy pedig
beszélgetünk, sóhajtunk a világ veszettségén; kerüljük a társaságot, hogy magunkat bé ne
fertéztessük; bosszonkodunk, hogy mások a mi életünk módját helyben nem hagyják... Egy
szóval utáljuk az egész emberi nemzetet; mert szüntelen keressük a tökéletes szentet, hogy
azt még harmadiknak vegyük társaságunkba; de nem találjuk.‖494 Az episztolák írásával és
az alkalmi verseléssel, amely ekkorra már jelentős sikereket hozott számára495, Erdélyben
sem hagy fel teljesen.496 Személye, kellemes társalgási stílusa miatt hamar népszerűvé

493

Édes Gergely és a költőnő között egy időre vélhetően mélyebb érzelmi kapcsolat is kialakult, miközben
Csizi reményei hamvába holtak. (Molnár Borbála és Édes Gergely levélváltásából a Történeti Lapok 1874ben és 1876-ban tett közzé szemelvényeket, míg Csizi 1797-ben Pozsonyban saját kiadásában jelentette meg
levelezésüket.
494
Idézi HÁSZ-FEHÉR 1996, 42.
495
Molnár Borbála munkáji I–IV. Kassa, 1793. Elterjedt a korban, hogy első kötete olyan népszerűségre tett
szert, hogy abból kalózkiadás is készült.
496
Az erdélyi évekre esik a Kolozsváron feltűnt Ujfalvy Krisztina költőnővel való verses vetélkedése, amely
nyomtatásban is napvilágot látott. (L. Barátsági vetélkedés, vagy Molnár Borbálának Máté Jánosné
aszszonnyal két nem hibái és érdemei felől folytatott levelezései, Kolozsvár, 1804.)
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válik az erdélyi főnemesi szalonokban is. 1817-ben, a grófnő halála után visszaköltözik
Magyarországra, haláláig fiánál Hajdúbagoson él.
A látogatás-leírás teljes textusának figyelmes vizsgálata során érdemes egy
pillantást vetni a szöveg megszerkesztettségére, retorikai megformáltságára. Amennyiben a
nyitó mondathoz (amelyben ez áll: „gróf Mikes Anna excnál két barátom vezete fel”)
hozzákapcsoljuk az utolsó sorokat, azaz utána rögtön a poetria „meglátását” említő
szövegrészt olvassuk („S így ezen általam [...] nem ismert földimet is [...] meglátám
vala.”), kínálkozik egy olyan lehetséges olvasat, melynek kulcsa az „így” határozószó
használatában rejlik.497 Ennek értelmében az író egyszerűen azért találkozott Molnár
Borbálával, mivel a költőnő történetesen Mikes grófnő alkalmazásában állt, s mint
társalkodónő, éppen jelen volt, amikor úrnőjének vendégei érkeztek. Ez a feltételezés
további magyarázattal is szolgálna arra nézve, hogy miért terjedelmesebb a grófnőről szóló
leírás, mint a költőnőről írottak, valamint, hogy a szöveget az író miért szerkesztette úgy,
hogy az úti levelekben közvetlenül egy másik arisztokrata asszony (gróf Kornisné Teleki
Anna) meglátogatásának narrációja kövesse. Utalva arra, hogy Molnár Borbálát Kazinczy
egyértelműen nem ítélte kánonjába tartozó költőnek, teljesen nyilvánvalónak látszik, hogy
a jövendőnek/örökkévalóságnak szánt sorokban nem kívánta literátorként alaposabban
bemutatni őt.498 Található azonban néhány pozitívnak tűnő vonás, amely a leírásból mégis
kibontható: Borbála asszony német nyelvtudása499, sátoraljaújhelyi születése500, valamint
természet-adta tehetsége501. A látogatásról szóló beszámoló ugyan alig néhány sor
hosszúságú, mégsem maradhatott ki az Erdélyi levelek szövegéből. Molnár Borbála ismert
és kedvelt volt Erdélyben, jelenléte büszkévé tette Mikes Anna grófnőt, ennek okán

497

Az idézeteket l. KAZINCZY 2008, 49.
Nem állapítható meg, hogy ebben a kizárásban mennyire munkált Molnár Borbála teljes munkásságának
szándékos semmibe vétele, esetleg a meglehetősen úgymond „mesterkedő” stílusú, lapos, túlírt költemények
iránti egyszerű érdektelenség, vagy a költőnő népszerűségének bosszantó volta. Talán hasonló okai vannak,
hogy Kazinczy sem az Én életemben, sem a Pályám emlékezete lapjain egyáltalán nem említi meg Molnár
Borbála nevét.
499
Kazinczy a magyar irodalom és nyelv gazdagítása céljából fontos szerepet tulajdonított az idegen nyelvek
ismeretének. Hangsúlyozta a német és svájci (természetesen a latin és görög mellett még a francia, olasz,
angol) irodalom kiemelkedő és útmutató jelentőségét. Feltétlenül elismerendőnek találta tehát, hogy a
költőnő értett németül. Olyannyira, hogy nem tudta megállni, hogy barátjának írott levelében, az egyébként
nagy tisztelettel emlegetett Mikes grófnőről külön ki ne emelje, hogy nem ismeri e nyelvet: „Molnár Borbálát
is láttam. A’ megvakult Báró Dániel Istvánné Excellnál múlat, kit nem győztem stoicismusa miatt csudálni.
Eggy széplelkű, németűl nem tudó Asszonyság.” (Kazinczy Desseffy Józsefhez, 1816. júl. 16. KazLev, XIV,
245.)
500
Kerner Anna a szövegben olvasható „ poetriánk újhelyi” megjegyzéssel kapcsolatban úgy találja, hogy a
„«földimet» minősítés [Kazinczy] [...] lokálpatriótai büszkeséget jelzi, amit zempléni asszony-kortársának
sikere miatt érez.” (KERNER 1999, 321.)
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A „természet” szó itt a szövegkörnyezet értelmében a született tehetség olvasaton kívül megengedi azt az
értelmezést is, hogy a költőnő iskolázottság nélkül, autodidakta módon jutott készségeinek birtokába.
498
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befogadta a kolozsvári főnemesi társaság is, tehát udvariatlan gesztus lett volna Kazinczy
részéről, ha elhallgatja nevét. Szerepelnie kellett továbbá azért is, mivel az út részleteiről
pontosan tudtak az író erdélyi barátai, hiszen ők állították össze (Döbrentei, Gyulayék,
Csereyék, Buczy, Bölöni Farkas) programját, illetve kísérték egyik színhelyről a másikra,
valamint néhány hónapon belül megkapták pontosításra az úti levelek kéziratát, így szóvá
tehették volna bizonyos találkozók megörökítésének elhagyását. Kazinczynak a szöveg
végső kialakításakor azzal a kihívással is szembe kellett néznie, hogy mennyire
eufemisztikus nyelvi magatartást várnak el tőle volt erdélyi vendéglátói. Alapvető
fontosságú számára azonban – vélhetően – mégis az lehetett, hogy megformált portréi
megfeleljenek a saját maga állította normáknak, s egyben az utókor számára is képviselje,
megfelelően és következetesen megjelenítse önmagát, úgyis mint írót, neológust és
irodalmi vezért. Az utolsó két sor „poetriánk” és a „literatúránk” kifejezéseiben az író
többes szám első személyben, a literátor közösség nevében szólal meg. Ugyanezt a kvázi
felhatalmazással rendelkező habitust erősíti az alkalmazott ítélkező beszédmód is, amikor a
narrátor-Kazinczy megállapítja, megjósolja, hogy a poetria, kora asszonyírói közül, a
jövőben majd megkülönböztetett módon fog szerepelni. (Ezzel az író egyéb iránt – nyilván
nem szándéktalanul –, nem ígér túl sokat dicsőség tekintetében, hiszen kora nem híres az
egyezményes irodalmi kánonba tartozó kiemelkedő életművel rendelkező nőírókról.) A
szövegkorpusz záró mondata a korábban érzékeltetett literátor-vezéri magatartás
nézőpontjából jelöli ki Molnár Borbála helyét a „verselők” között. Ez a kategória cseppet
sem hízelgő a neológus Kazinczy szájából, mivel ez szóhasználatában nem a poéták,
hanem az alkalmi költők és versontók gyűjtőhelyét jelenti.502 Édes Gergely nevének mint
„vezérlőnek” megemlítésével pedig végképp azoknak a művei közé utalja Molnár Borbála
költészetét, akiknek terjengős írásait még elolvasni sem érdemes.503
Kazinczy stilisztaként is példaszerűen oldotta meg a mind Magyarország mind
Erdély-szerte népszerű poéta asszony jellemzését, hiszen az emelkedett irodalomban jártas
kortárs írók és olvasók szűk köre, ha egyébként műveiből vagy hallomásból esetleg nem
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Kazinczy 1816-ban így figyelmeztet egy ifjú költő-jelöltet: „A’ kit Géniusa a’ Poezis felé vezérlett, én
attól sokat várok, ha nem csak Verselő, hanem Poeta is” (Kazinczy Holéczy Mihálynak 1816. márc. 17.
KazLev, XIV,50.)
503
Kazinczyt kifejezetten felbosszantja, ahogyan Édes Gergely ontja költeményeit: „Édes Gergely [...] arra
kér, hogy találjak módot reá, hogy ő nékem valamelly bizonyos alkalom által 8 Tómus Verseit, eggy
Epopoeáját, a’ Born kiadása szerént újra dolgozott Anacreon fordítását, 132 Anacreoni Danájit, ’s Magyar
Grammatikáját, mellyet ő tökéletesebbnek itél a’ Révaiénál, felküldhesse. – Levelét eltéptem, ’s válasz nélkül
hagytam. Certe furit! (Horat.)”(Kazinczy Kis Jánoshoz, 1811. okt. 18. KazLev, IX, 116.)
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tudta volna, milyen költő Molnár Borbála, e néhány soros, finoman kódolt, bírálatnak is
beillő reflexióból pontos, Kazinczy neológus ízlésén átszűrt képet alkothatott róla.504
Kazinczy az írónő halála előtti esztendőben ismét találkozott az akkor már hét éve
Magyarországra települt Molnár Borbálával. Látogatása, érdeklődése ez alkalommal
személyesen neki szólt. Indíttatása elsősorban az együttérzés lehetett, mivel megtudta,
hogy a költőnő lábadozik egy őt ért sajnálatos baleset után. Befolyásolhatta továbbá
neveltetése, ez esetben az illendőség íratlan törvénye, de feltehetően irodalmi vezéri
szerepéhez társuló kötelesség- és felelősségérzete is. Elmondhatta talán ugyanazt ez
alkalommal is, amit erdélyi útján, amikor egy fiát gyászoló megtört, beteg apát keresett fel:
„tisztemnek érzém [...] megtisztelni látogatásommal”.505 A szerencsétlenségről szóló
alábbiakban idézett beszámoló levél ahhoz a már nem fiatal Édes Gergely költőhöz,
református tiszteleteshez, Molnár Borbála ifjúkorának pártfogójához szól, aki számára
Kazinczy feltétlen irodalmi tekintély, s akit leveleiben kritikájával évtizedek óta hol biztat,
hol ostoroz – , s aki szintén inkább negatív kánonjába tartozik. „Tisztelendő Úr, kedves
barátom, Debreczen és Várad közt utazván, Bagoson megszállék a helység házánál, mert a
tájon az ily házak a fogadók. A notarius nevemet ohajtá tudni. Regmeczről? kérdé. A
szomszédjából. De hogy tudja az Ur, hol lakom? Én Ujhelyi születés vagyok s az anyám
Molnár Borbála. S él a Nagyasszony? s hol van? Erdélyben még? — Sőt itt van. —
Mentem hozzá. Két héttel ezelőtt valamely csíntalan és ittas legény megtámadá, midőn
Debreczenből jött, szekerét s az asszonynak utána veté bunkós botját. Az feje lágyát érte s
kevésbe mult, hogy meg nem holt. Akkor nap ment ki legelébb a házból, midőn nála
ebédeltem. — Tudakozódott az Ur felől, s megígértem neki, hogy írni fogok az Urnak.”506 E
nem túl jó hírt közlő levélben az író – meglehetősen gyakorlatiasan – egyúttal egy
versfordításra kéri meg saját munkájának megkönnyítésére az egyébként szószaporító
verselőnek tartott, leginkább kadenciás distichonjaiért és ódáiért elmarasztalt Édest. „Az Ur
önti a verseket; én pedig nehezen pőrölyözöm. Légyen kérem segedelmemre. Fordítsa vagy
inkább öntse versekbe Gróf Majláthnak e stropháit s tegye póstára hozzám. Megteszem a

504

Bár az Erdélyi levelek önálló kötetben több kiadási próbálkozás után sem látott napvilágot Kazinczy
életében, a szövegek variánsai kéziratos másolatokban vándoroltak irodalmi berkekben Erdélyben és itthon
egyaránt, így tartalmuk bizonyára nem maradt ismeretlen az érdeklődők előtt. (Vö. SZABÓ 2003, 109–132.)
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Pataki Mózes, az ifjú Wesselényi fiatal nevelője, akit Kazinczy is nagyra tartott, másfél évvel azelőtt halt
meg, hogy Kazinczy 1816 nyarán Erdélybe érkezett. Az író Kolozsváron felkereste Pataki betegen fekvő
apját. E látogatásra emlékezve jegyezte fel a fenti sorokat. (Vö. KAZINCZY 2008, 53.)
506
Kazinczy Édes Gergelyhez 1824. júl. 8. KazLev, XIX, 154.
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változtatásokat a magam módom szerint.”507 Kazinczy tisztelettel vegyes diszkrécióját
dicséri, hogy a levélben vázolt szerencsétlenséget – talán kegyeletből az 1825-ben elhunyt
írónő iránt – utóbb nem dolgozta be az Erdélyi levelek Molnár Borbálát említő szövegébe.

10. Gyöngyössi János Kazinczy kánonjában – Kiszorítás a kánonból?
Erdélyi útja megtervezésekor Kazinczy Gyöngyössi János költőt azok közé sorolta, akiket
mindenképpen látni kívánt,508 pedig nem tartozott irodalmi szekértáborához, a
neológusokhoz.
Gyöngyössi János 1741-ben református lelkész családban született a Szilágy
megyei Krasznán. Gyöngyössi a Kolozsvári Református Kollégiumban tanult, s ott a
poétikai osztály praeceptora is volt, majd 1767-től három évig egyetemi tanulmányokat
folytatott Leidenben. Hazatérve református lelkészként szolgált egészen haláláig, a
Kolozsvárhoz közel eső Új Tordán. Két ízben jelentkezett verseskötettel, de több alkalmi
költeményt illetve prédikációt is publikált latin és magyar nyelven. Nevéhez fűződik 1780tól kezdődően509 a magyar irodalomban a leoninus versnem elterjesztése, divatba hozása.
Kazinczy már 1791-ben „szenvedhetetlennek” tartotta510 a tordai poéta verseit, s
1803-ban, mikor második kötete is napvilágot látott, növekvő ellenérzésekkel fogalmazta
meg idegenkedését a költő leoninus versformában írott „alkalmatosságokra készített”
költeményeivel szemben: „Kilián megkinált a‘ Leoninus Gyöngyösi verseinek explárjával.
– Azok az én ízlésemnek irtóztatók, mert leonínusok. A‘ kinek azok tetszhetnek, annak
veszett az íze. Ezt én bátran mondom mindennek, csak Gyöngyösinek nem, mert más nem
vehetné megbántás gyanánt, Gyöngyösi pedig nem vehetné nem annak. – Vissza menőben
megveszem. Tagadhatatlan dolog, hogy Gyöngyösi Úr figyelmet érdemel, hogy illy nyűgös
béklyóban olly könnyűséggel dolgozhatott. De hexametereket cadentziákkal írni úgy
ellenkezik a‘ jó ízléssel, mint ha valaki a‘ Parisi Apollónak ‘s Parisi Venusnak, melly
valaha Vaticanus Apollo és Medicisi Venus volt, piros ajkat, fekete szemöldököt etc. etc.
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Kazinczy Édes Gergelyhez 1824. júl. 8. KazLev, XIX, 154. Az író szavai tényszerűen szívességet kérőnek
és szerénykedőnek hatnak, ugyanakkor a szöveg hangneméből nehéz nem kiolvasni egy szakmai öntudattal
rendelkező literátor vezér távolságtartó fölényét.
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Vö. Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1816. június 11. KazLev, XIV, 231–232.
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Vö. KECSKÉS 1991, 154–155.
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Vö. Kazinczy Édes Gergelynek, 1791. aug. 17. KazLev, II, 222–223. Gyöngyössi és Kazinczy ízlésének
homlokegyenest ellentétes voltára nézve l. DEBRECZENI 2009, 266–267.
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festene.”511 1803-ban tehát Kazinczy úgy nyilatkozik, hogy ízlése ellen valónak találja az
efféle versformák használatát, de nem áll szándékában nyíltan támadni Gyöngyössit, – nem
szeretné megsérteni. Ugyanakkor nem felejti el, hogy a debreceni főbíró, Domokos Lajos
már 1802-ben lényegében a debreceniek közé tartozónak könyvelte el a poétát,512 így 1805
után, a debreceniekkel folytatott csatározások sodrában Gyöngyössit kétség kívül mindkét
fél az ortológusokhoz sorolja.513 A nyelvújítási harcok nyitányának tekintendő Tövisek és
Virágok kiadása előtti felfokozott lelkiállapotban Kazinczy azonban már zavartalanul,
harciasan támadja Gyöngyössi költészetét: „Nyomtatják Töviseimet is. Venni fogod,
mihellyt megjelenendnek. Intesz, hogy mást ne bántsak. Édes barátom, a‘ mi Urunk Jézus
Krisztus Isten volt, mikor ember volt is, most annál inkább az, és még is korbácsot kapott
azok ellen, a‘ kik az ő atyja‘ templomát megfertéztették. Ego homuncio hoc non facerem?
Mindent szabad, genievel. Ez superbum: de engedd ezt a‘ kevélységet poétai
elragadtatásomban. Nem bántok senkit azon a‘ fertelmes Tordai Poétán kivűl, a‘ ki
Leonínus verseket írt. Ismered e képét, mellyet Czetter metszett versei elébe? Lourdabb,
savanyúbb képet igen csínos parókája mellett nem képzelhetsz. Nézzd csak mit írtam reá.
KOCCZANTYÚSI.
Vén Kántor, könyvpenészű Tánczos, parókás Poéta,
Iszonyodom ‘s futok —
ebből áll az egész epigramma. A‘ borzadás nem engedte elvégezni, ‘s a‘ vers nem vers.”514
1815-ben az Erdélyi Múzeumban megjelent Kazinczy A magyar verselésnek négy
nemeiről című tanulmánya.515 Nincs rá adat, hogy Tordán Gyöngyössi olvasta-e a cikket
vagy sem (nem volt előfizetője a folyóiratnak), de az erdélyi irodalomkedvelők figyelmét
bizonyára nem kerülte el. E dolgozatban516 az író, bár célkitűzésének értelmében a versnemeket tárgyalja, szükségszerűen irodalomtörténeti kontextusba helyezi azokat, így
artikulálódik irodalmi kánonja is. Bár a versformák bemutatásakor és a költők nevének
felsorolásakor is „irodalomtörténeti” időrendben halad, nem pedig az értékrendje szerinti
511

Kazinczy Kozma Gergelyhez, 1803. máj. 25. KazLev, III, 62.
Vö. Kazinczy Virág Benedekhez, 1802. okt. 31. KazLev, II, 500.
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„Én tehát Neologus vagyok, és azt tartom, hogy úgy kell. Az én felem Báróczit, Bessenyeit, Virág
Benedeket, Kis Jánost, Himfyt mutat a’ maga Iróji köztt: azok a’ Tordai Leoninust ’s Mátyási Józsefet
mutatják.” Kazinczy Cserey Farkashoz 1805. márc. 31. KazLev, III, 304.; Vö. még Kazinczy Prónay
Lászlónak 1805. júl. 15. KazLev, III. 387.
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Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1811. jan. 7. KazLev, VIII, 278.
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ErdMúz, 1815, Második füzet, 122–128.; A tanulmány szövegének értelmezésére nézve l. CSETRI 1990,
164–167.
516
A tanulmány kezdeményei már 1802-ben (ekkor egyelőre három vers-nemről ír) megfogalmazódnak
Virág Benedekhez írott levelében (Kazinczy Virág Benedekhez, 1802. márc. 31. KazLev, II, 466–468.),
1807-ben pedig végső formát öntenek (Kazinczy Rumy Károly Györgyhöz, 1807. ápr. 8. KazLev, IV. 545.)
és még abban az évben megjelennek német nyelven. Magyarul az Erdélyi Múzeum közlése az első.
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sorrendben, a költőkről szólva mégsem fukarkodik esztétikai ítéleteinek kinyilvánításában.
Az olvasó számára emiatt könnyen nyilvánvaló válik, mely szerzőket sorolta Kazinczy – a
fentebb már használt definíciók értelmében – az úgynevezett nyílt, lappangó és negatív
kánonba.
Az első versnem a rímes verselés. Ennek kapcsán a legmagasabb elismerés a nyílt
kánonban Kis Jánost, Kisfaludy Sándort és Berzsenyi Dánielt illeti, akikről ezt írja: „még
ma is három elhalhatatlan dísze a‘ magyar Helikonnak”. A szövegből úgy tűnik, hogy
distichonjaival a lappangó kánonba szorult Horváth Ádám és Péczeli József, s melléjük
Csokonai. A következő mondatban szereplő költők a sorrend és a szóhasználat értelmében
már inkább a negatív kánon felé távolodnak: „‘s mások, kiknek nevek légió, Édes Gergelyig
‘s Mátyási Józsefig, hímek és nők egyetemben.” (A „nők” megnevezés alatt minden
valószínűség szerint a kor népszerű poetriái, például Molnár Borbála és Vályi Klára,
Fábián Júlia, Ujfalvy Krisztina értendőek. Nevük elhallgatásával Kazinczy, bizonyára nem
szándékolatlanul, marginalizálja munkásságukat.)
A második versnem azaz az időmértékes verselés képviselői közül „Csillagzat
gyanánt” ragyog a nyílt kánon szerzőjeként Virág Benedek és Berzsenyi, a többi itt
említett költő inkább a lappangó kánon szereplőjének gondolható.
A harmadik versnem a Ráday-féle verselés (rímes sorok trocheikus és jambikus
lejtéssel), ahol, miután ebből Ráday Gedeon „adott [...] leczkét”, majd őt követve vitte
tovább Verseghi, Földi és maga Kazinczy – így alighanem, a nyílt kánonban övék a pálma.
Csokonai és Dayka jó tanítványként szintén közöttük, de inkább mögöttük van, de csupán
néhány költeménnyel. A negyedik vers-nem, azaz a leoninus (a költemény egyszerre rímes
és időmértékes) érinti közelebből Gyöngyössi Jánost. Már a „setét századoknak példája
után nálunk is szokásba és kedvességbe hozattak‖ kitétel sem ígér túl sok jót. „Semmi
elmésség, semmi szökelése a‘ phantaziának, semmi nemesebb, melegitő érzés” – írja a versnemről Kazinczy, anélkül, hogy e versforma művelői, költői közül bárkit, akár egyet is
megnevezne. A szöveg további részében azonban már végképp pellengérre állítja a
leoninusban írt költeményeket, megismételve korábbi hasonlatát: „a‘ római mértékű
verseknek cadentiára szedése [...] olly nevetséges dolog, mintha valaki a‘ Vaticánus Apolló
szép statuáját testi színnel kenné-bé, a‘ vakon-hagyott szemalmák helyébe üvegszemeket
rakna, az Isten‘ lobogó üstökét a‘ márványról lefaragtatná, ‘s helyébe egy undok parókát
tenne.”517 A paróka megemlítése az 1811-es Tövisek és Virágok „parókás Poétá”ja után
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Az idézeteket L. ErdMúz, 1814, Második füzet, 122–128.
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leplezetlen célzás a poros és ósdi Gyöngyössire, s ennek fényében a tanulmány utolsó
mondata, miszerint a szerző „szíves tisztelettel‖ hallgatja el a leoninus-költő „eléggé
ismeretes” nevét, aki e vers-nemnek még csak nem is feltalálója, hanem csupán folytatója
– legkevésbé sem mutatja a deklarált tiszteletet a Tordai Lantos iránt. 518 Kazinczynak e
gesztusa talán értelmezhető úgy is, mint kísérlet arra, hogy Gyöngyössi János nevét
kiszorítsa a magyar irodalmi kánonból.

11. Gyöngyössi Jánosnál Tordán – Gyöngyössi neve az „emlékezetnek templomában”
Kazinczy Ferenc Döbrentei Gábor társaságában 1816. július 4-én kereste fel Tordán
Gyöngyössi Jánost otthonában, a tordai lelkészlakban.519 A látogatásáról a következő leírás
olvasható az Erdélyi levelekben.
„Még fenn vala a nap, s Döbrentei Alsó-Szent-Mihályfalvig akara elvinni Gedő
József úrhoz, nyelvünk emelkedésének egyik buzgó s értelmes barátjához, de nem állhata
ellent kérésemnek, hogy predikátor Gyöngyösi János úrhoz, leoninistáink antisteszekhez,
ha csak kevés pillantatig is térnénk be, mert bár utam ismét erre leszen, tarthaték tőle,
hogy akkor már az éltes embert nem lelem. Úgy tetszék, déli álmából verte fel miattunk
hitvese, mert későcskén is jött elő, s egészen fel nem derűlhete. Az embert látván magam
előtt, alig hihetném, hogy mindnyájunktól útált verseit, de melyeken a könnyű ömlést nagy
igazságtalanság nélkül nem lehet nem irigyleni, nem csudálni, ez terjesztette legyen el. Egy
szép képű öreg, a legtisztább bőrrel, lángoló orcákkal s egészen fehér hajjal. Bergmann jól
eltalálá képét, de a tudóst akará adni, nem az embert, s így a kép oly fanyar, mint az ember
nagymértékben szeretetreméltó.
Egy hozzám írt levele szerint még iskoláiban elkezdé írni rímes hexametereit s
pentametereit. Most rímetleneket is ír, de vitatja, hogy ugrást semmi dologban nem jó
tenni, és hogy a maga korabeli olvasókat csalva akará vezetni a római és görög
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Az Erdélyi Múzeum szerkesztője, Döbrentei a dolgozat közlésekor valamelyest változtatott a kéziraton
kéziraton, ahol Gyöngyössi (szintén név nélkül) egy helyen „Tordai Lantos”-ként szerepelt, s a Leoninus
megnevezés előtt is ez állt: „Tordai Leoninus”. A korrekcióra Döbrentei írásban hozzájárulást kért és kapott
Kazinczytól. (Vö. Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, 1814. nov. 16. KazLev, XII, 187.; Kazinczy Döbrentei
Gáborhoz, 1814. dec. 6. KazLev, XII, 236.)
519
A pontos dátum kikövetkeztetésére nézve l. KAZINCZY 2008, 54, vö. Kazinczy Helmeczy Mihályhoz,
1816. jún. 16. és júl. 7. Kazlev, XIV, 228–230.; Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev,
XIV, 401. Kazinczy Szászföldről visszafelé jövet is ellátogatott a tordai lelkészlakba, de Gyöngyössit nem
találta otthon: „Mostan tehát prédik. Gyöngyösi úrhoz szólottam be s ez sem találtam. Communió napja volt,
s a roskadt öreg betegeihez vivé ki a lelki vigasztalót. Most örvendék, hogy minap, ha kevés pillantatokig is,
láthattam.” Vö. KAZINCZY 2008, 164.
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szépségekhez. E gyanús állítását még szent példákkal is támogatá, meg nem sejtvén, hogy
a szent példák, a régi és az újabb időkben, az ellenkezőt is tanítják. Valljuk meg, füleit
akkor még csiklandották a rímes distichonok, valljuk meg, hogy akkor még tetszék
magának és nem ok nélkül, hogy a technika nehézségeit úgy győzé meg, amint azóta sem
más senki, s kell-e neki azért pirulni, hogy ízlése akkor még hamis csillámokon kapott s
oly tapsokon, milyeken, aki ügyét és magát becsüli, soha nem kap, sőt fut. De nem olyan-e
az, amivel ő kevélykedhetik, hogy látván másoknál a jobbat, ámbár még mindig
találkoznak, kik csudálják dolgozásait s tőle ilyeket kívángatnak elég erővel bírt általtérni a
jobbra, s rímeket többé distichonaihoz nem fűze s ezt nyolcvanadik évéhez közelítvén.
Rajnis, Baróti, Révai ugrást tevének s jól tevék, hogy tevének. Kell-e pirulnunk, hogy
megtévedénk valaha? S nem tanácsosabb-e vallást tenni, hogy megtévedénk? Ezt azonban
a szíves öreg megkímélése miatt elhallgatánk. Oly érzésekkel jövék el a tiszteletet érdemlő
embertől, mintha leoninusokat soha nem írt volna. Sokat szenvede dicsősége mellett, mert
megleckézte szegényt a szelíd Ráday is, mint gróf Teleki József és mi sokan, s ki tudja,
nem ez az ostrom vezette-e szép magaelszánására. Született Krasznán, 1741. november 4én; meghalt Tordán, 1818. március 14-én. Leánya nem nevelkedett poetriának és mégis az
leve, de verseivel nem kérkedik, s bosszúságára atyjának újabb poetáink dolgozásait, s még
Daykáét is és a Poetai Berek darabjait, könyv nélkül tudja. Atyja ezeket nem kedvelé, mert
idegen ízlésűek.” 520
Vajon mi vitte rá Kazinczyt, hogy meglátogassa és poétikai meggyőződése ellenére
tőle nem várt kedvező színben tüntesse fel erdélyi leveleiben a leoninusai miatt annyiszor
pellengérre állított, negatív kánonba utasított, illetve olykor még onnan is száműzendőnek
tartott költőt? A válasz a látogatás leírásának Gyöngyössi költői portréjává formált
szövegében, különösen annak utolsó harmadában, valamint a tárgyat érintő levelekben,
illetve erdélyi útja általános célkitűzéseiben rejlik. A narráció első mondatából kitűnik,
hogy Kazinczy számon tartotta és követni kívánta eredeti útitervét, amelyben szerepelt
Gyöngyössi felkeresése is.521 Miután szándékában állt megírni a látottakat,522 megfelelő
információkra és élményekre volt szüksége. Magára a látogatásra kevés idő jutott, mivel
még aznap szerettek volna tovább indulni. Váratlanul, bejelentés nélkül érkeztek a
lelkészlakba, ami elképzelhetetlen és udvariatlan lett volna, ha nemes vagy arisztokrata
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KAZINCZY 2008, 54–55. A látogatást idézi és hozzá néhány gondolatot fűz: CSETRI 1990, 165–167.; a
látogatást és leírását elemzi: KESZEG 2005, 19–23.
521
Vö. Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1816. június 11. KazLev, XIV, 231–232.
522
Vö. Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1816. aug. 10. KazLev, XIV, 254.
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családot kívánnak meglátogatni.523 Gyöngyössire, akit felesége hívott elő, valamelyest
várakozni kellett, s amikor végre megjelent, akkor is csendesnek, szemlélődőnek, kissé
álmosnak mutatkozott. Az olvasó mindössze ennyit tud meg a látogatáson történtekről.
Nem született leírás sem a lelkészlakról, sem berendezéséről, ahogyan homályban marad,
hogyan zajlott le az üdvözlés, s az is, hogy Gyöngyössi családja részéről hány személy volt
jelen a találkozáskor, s nem esik szó arról sem, hogy miről folyt a beszélgetés. A narrátor a
részletek ecsetelése helyett kisvártatva áttér Gyöngyössi küllemének leírására, a szövegben
„szép képű”-nek és „szeretetre méltó”-nak nevezve őt. A következő bekezdés már a költő
szellemi portréjának taglalása, melyet Gyöngyössi leányának mint poetriának említése
követ.
A Gyöngyössi-látogatásra nézve három forrás található Kazinczy levelezésében, két
Kazinczy által írt levél,524 amelyekben szóba hozza a találkozást, illetve egy Gyöngyössi
Jánostól Kazinczynak címzett,525 amelyben a tiszteletes reagál az író nála tett látogatására.
Ebben egyúttal válaszol Kazinczy korábban feltett kérdéseire (életrajzot küld, vélhetően a
széphalmi mester kívánságára). Gyöngyössi ezt követően még egy ízben levélváltásba
bocsátkozik Kazinczyval (ez esetben sem rendelkezünk Kazinczy ismételten információkat
kérő soraival), s e levelének526 bizonyos gondolatai – miután itt fejti ki indítékait
leoninusai születésével kapcsolatosan – be is kerülnek az Erdélyi levelek Gyöngyössiportréjába.
Figyelmet érdemel, hogy az Erdélyi levelekben írottakhoz képest milyen
kedvezőtlenül nyilatkozik Kazinczy Gyöngyössiről rövid két héttel a látogatást követően,
1816 július 16-án Dessewffynek írott levelében: „A‘ Leonínus Gyöngyösit láttam. Épen
ollyan mint a‘ rézbe metszett képe, csak hogy most nem vala fején a‘ paróka, ‘s Tiszteletes
Uramnak én felette nagy tökit (herniáját)527 is szerencsés valék láthatni, mellyet a‘ réz nem
mutat.”528 Augusztusban még szintén nincs nyoma a tordai poétára vonatkozó „szép képű”
és „szeretetreméltó” titulusoknak, ugyanis Kis Jánosnak is hasonló tartalmú beszámolót
523

„Az illendőség parancsolja, hogy Nagyokat akarván látogatni, magunkat bejelentessük.” (FÁBRI 2001,
131.)
524
Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1816. júl. 16. Kazlev, XIV. 245. és Kazinczy Kis Jánoshoz, 1816. aug.
12. KazLev, XIV. 260.
525
Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 400–411.
526
Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. dec. 15. KazLev, XIV, 473–478.
527
Keszeg Anna úgy véli, e zavaró látvány oka nem más lehetett, mint a nadrágviselet megváltozása. (Vö.
KESZEG 2005, 22.) Mezei Márta szerint Kazinczynak Gyöngyössi sérve tűnt fel. Ezúton köszönöm meg
Mezei Mártának, hogy tanulmányának kéziratát 2009 őszén (a Széphalom-ban való közzététel előtt)
rendelkezésemre bocsátotta.
528
Kazinczy Gr. Dessewffy Józsefhez, 1816. júl. 16. KazLev, XIV, 245. A „réz” alatt Czetter Sámuel
rézmetszete értendő, amelyet a metsző Bergmann Ferenc Antal Gyöngyössit ábrázoló festménye után
készített (Kazinczy az eredeti festményt is látta a Nagyenyedi Kollégium Könyvtárában).
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küld, mint Dessewffynek: „A‘ Leonínus Kocczantyúsit is láttam, de Döbr. meg nem neveze.
Visszamenőben ismét leszek nála. Az ember olly rettenetes mint az Író. Rettenetes herniája
szembe ötöl. Szolgai lélek.‖529 E két szöveg tanúsága szerint 1816 júliusában és
augusztusában Kazinczy még tartja korábbi, évtizedeken át megőrzött negatív véleményét.
„A negatív megítélés alapja – ahogyan Keszeg Anna fogalmaz – egy esztétikai-poétikai
nézet”530, amely valójában norma eltérés a kazinczyánus irodalmi célkitűzésektől, s mint
ilyen, a neológus Kazinczy részéről nem megbocsátható. Ezt azért fontos hangsúlyozni,
mivel mind Csetri Lajos531 mind Hász-Fehér Katalin532 arra a következtetésre jutnak, hogy
az írót lényegében a tordai poéta harmonikus, tiszteletet keltő (a nagyközönség számára az
Erdélyi levelekben megszépítően ábrázolt) megjelenése olyan megbocsátóvá tette, hogy
végül már szinte alig látta hihetőnek, hogy ő terjesztette el az elitélt leoninus versnemet.
(Mezei Márta az utókor felé esztétikussá nemesített Gyöngyössi-küllem megörökítésének
okát fentiekkel szemben inkább abban látja, hogy Kazinczyban a winckelmanni idealizálás
eszméje munkált.533) Nem osztom Csetri és Hász-Fehér véleményét abban, hogy a rövidke,
szinte pusztán benyomás-értékű személyes találkozás önmagában megváltoztathatta volna
a korábban szidalmazott ortológusról Kazinczy véleményét. A kedvező portré
megszületéséhez feltevésem szerint ennél többre lehetett szükség. Nevezetesen
nélkülözhetetlen volt Gyöngyössi két levele, s az abban foglaltak, amelyeknek szövegéből
Kazinczy mint neológus vezér építkezhetett, de nem volt közömbös a levelek hangvétele
sem.
Kazinczy forrásként felhasználható Kis Jánosnak írt leveléből kiderül, hogy a
látogatáskor Döbrentei Gábor, a kísérő, nem árulta el az idős költőnek, hogy ki az illusztris
vendég, akit magával vitt. Gyöngyössi tehát nem volt tudatában annak, hogy vele szemben
Kazinczy ül,534 s ahogyan az alább idézett levél mutatja, szót sem váltottak egymással.
Szükségszerűen elmaradt így – ha sor került volna rá egyáltalán – , a rituális literátori
üdvözlés érkezéskor és távozáskor is. Kazinczy inkognitóban volt jelen, s bár
természetesen maga is bemutatkozhatott volna, nem tette. Gyöngyössi levelében ez áll:
529

Kazinczy Kis Jánoshoz, 1816. aug. 12. KazLev, XIV, 260.
KESZEG 2005, 20.
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„Ha még Gyöngyössi iránt is ennyire meg tudott enyhülni Kazinczy a személyes találkozás után [...] s
ennyi mentséget találhatott hibáira, mert személyileg rokonszenvesnek és kellemes külsejű, szép idős
embernek találta, akkor mennyi olyan félreeértést [... ] lehetett volna elkerülni [...].” CSETRI 1990, 166–167.
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„1816-ban, erdélyi útja során [...] amikor meglátogatja a tordai leoninistát, külseje és modora annyira
megnyeri, hogy a „rossz ízletű versek” szerzőjét szinte mentegetni kezdi költői botlásaiért. A látogatás végén
úgy válik el az »igen tiszta bőrű, még most is lángarczú, kisded, roskadt öregtől«, mintha az »a legszebb
verseket irta volna«.”HÁSZ-FEHÉR 2000, 92–93.
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MEZEI 1990, kéziratban
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Vö. KESZEG 2005, 22–23.
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„Szivem szerint sajnállottam, hogy ama‘ szerentsés alkalmatossággal, mellyben a‘ Mélt.
Ur Döbrentei urral együtt hozzám magokat meg-alázták vala, még-is olly szerentsétlen
lettem, hogy a‘ tsupa szemléléssel maradék. Mikor azután néhány napokkal mástol
megértettem, kit tisztelni volt szerentsém; nem tudtam, magamat pirongassam é,
eggyügyüségemen, hogy kérdést nem tettem, kihez lenne szerentsém? a‘ ki tsak valami a‘
Groff Urfihoz tartozó személyröl gondolkoztam: Vagy pedig Titt. Döbrentei Urra vessek,
hogy nekem e‘ szerentsémet ki nem jelenté. Azon igen rövid idő alatt alig-is szóllhaték
keveset Döbrentei Urral, leg-ottan tsak fel-kelvén, el-siete, mig magamat eszembe
vehetném. Igy tsak ugyan én ezen a‘ néma játékon által esém, melly fel-vonásban láta a‘
Mélt. Ur egy vén papot a‘ maga egygyügyüségében, a‘ ki már a‘ nyugoti ponthoz közelget,
és nem tsuda, ha ügyelésében hanyatlott: de én-is szerentséltettem legalább annak bár
látásával, és már képzeletembe ragadott tekintetével, kinek érdemeivel tellyes a‘ két
Magyar Haza. És most elég ennyi-is énnékem.”535
Gyöngyössi szavaiból az vehető ki, hogy az irodalom sem nagyon került szóba,
hiszen a vizit inkább „néma játék” volt, mint társalgás. Az illusztris idegenről az idős költő
azt gondolta, hogy az ifjú Gyulay gróf (akinek Döbrentei volt a nevelője) előkelő ismerőse,
s az esetben a viselkedési normák ellen sem esett volna olyan nagy vétség, hiszen, ugyan ő
maga mint házigazda és egyházi személy, nem ismerte a vendéget, de a „Groff Urfihoz
tartozó személy” rangjához illően, már a házba lépéskor tudta, kihez érkezik, kit lát maga
előtt. A Kazinczynak címzett levélben Gyöngyössi, mintha csakugyan grófnak tartaná,
„méltóságos úr‖-nak titulálja az írót, tudomásul véve és deklarálva egyfelől a kettejük
közötti társadalmi különbséget, másfelől e távolságtartás révén a nagynevű irodalomszervezőnek járó tiszteletet.536 Sorainak hangneme bocsánatkérő a látogatás alkalmával
létrejött kényelmetlen helyzet miatt, ugyanakkor érzékelhető szemrehányást fejez ki
Döbrentei udvariatlansága miatt. Kazinczy felé szívélyes és tisztelettudó. Levele végén
meghívja őt magához Tordára, s talán e mondatban – miután említi, hogy akkor készen
állna személyes eszmecserére is – , felfedezhető egy árnyalatnyi neheztelés, de öntudat is:
„A‘ mint Enyeden halottam, és a‘ T. Prof. Szabó Urhoz szólló levélböl-is örömmel látám,
szándékozik a‘ Mélt. Ur még a‘ mi Erdélyünket jövendőben-is meg-látogatni. Ha még
addig a‘ Nagy Gondviselő életemnek kedvezni fog, örömmel kivánok szemben menni még
535

Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 401.
Levelében Gyöngyössi három költeményt is levele mellé zár megtekintésre, amelyek ugyan már
rímtelenek, de kivétel nélkül alkalmi versek, mint leoninusai voltak. „Instálom-is alázatosan, méltóztassék a’
Mélt. Ur vagy egy minutát azoknak meg-olvasására fordítani, azután félre le-tenni, mint bizony magokban
tesekélységeket [...]” (Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 402–410.)
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ollyan fel-vonással-is, mellyben, a‘ kik most tsak szemmel beszélheténk együtt szemben,
akkor beszédben-is költsönözhetjük a‘ Mélt. Ur‘ hozzám járulandó le-ereszkedését, én
pedig tartozó szives tiszteletemet. A‘ mikorra előre bátorkodom ki-kérni, hogy én lehessek
az a‘ szerentsés vén Masinissa, a‘ ki Scipiust [!] egygyügyü szállásomra fogadhassam.‖537
A levél szinte már alázatos és az évtizedeken át elszenvedett negatív bírálatokra
nem reflektáló beszédmódja elégedettséggel tölthette el Kazinczyt, bár elkallódott levelei
híján nem tudható, hogy ő maga mennyire volt udvarias, amikor a látogatást követően
kezdeményezőként tollat ragadott. Nem kizárt az sem, hogy némiképp kényelmetlenül
érezte magát nehezen magyarázható inkognitója és a Tordáról érkezett valóban kicsit
túlzóan szívélyes modorú sorok miatt. Gyöngyössi levelének első harmadából kiviláglik,
hogy az író életrajzot kért tőle – ezt az idős költő meg is küldte –, hogy az majd bekerüljön
az Erdélyi levelekbe. Utóbbira így reflektál a tordai poéta: „Ez előtt egy postával leve
szerentsém venni a‘ Mélt. Urnak hozzám postán utasítani méltóztatott betses levelét. Nem
késem a‘ válaszszal. A‘ mi a‘ tiszteltt levélben engemet illet, ámbár érdemetlennek
esmérem magamat, hogy az én nevem-is azon emlékezetnek templomában annyi
érdemeseknek sorában fel-függesztessék .”538 Kazinczy 1816 késő őszén tehát már nem
kívánta kirekeszteni Gyöngyössit a tágabb kánonból, ellenkezőleg, arra készült, hogy
látogatása kapcsán megörökítse nevét, s útirajzához hamarosan egy második levélben
ismét információkat kért tőle. Az idős poéta reflexióiból kitűnik, hogy most arról kellett
beszámolnia, mióta ír leoninusokat, s milyen motivációk alapján.539 Az Erdélyi levelek
Gyöngyössi-portréjába bekerült a tordai költő ez utóbbira vonatkozó válasza, azaz
levelének egyes elemei, de szigorúan Kazinczy (neológusi) interpretációjában. Mielőtt
Kazinczy olvasatára és a levélből elvont végkövetkeztetésre kitérnék, érdemes Gyöngyössi
néhány hangsúlyosabb gondolatát idézni. A poéta írásában bőséges magyarázattal szolgál
arra nézve, hogy miért kezdett „metrumos magyar verseket” próbálgatni. Említi többek
között Molnár János egy könyvét, s nyelvünknek e versnem használatára alkalmas voltát,
és

általában

a

versnemek

változatosságának

szükségességét:

„a

mező

annál

gyönyörüségesebb, mentöl több szinü és formáju virágokkal ékeskedik” – írja. Felhozza
érvként a „római módi kádenciás” versnem népszerű, csalogató jellegét: „tsemege által kell
lassanként el-szoktatni valóságosabb eledelre, nemesebb ízlésre” a közönséget.
Hangsúlyozza, hogy „a‘ mi nyelvünk szabad élő nyelv” ezért „nem köteles, hogy
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Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 402.
Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 401.
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Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. dec. 15. KazLev, XIV, 474, 476.
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mindenben rabszolgája legyen a‘ régieknek”, ellenkezőleg, éljünk a variácók
alkalmazásának

lehetőségeivel.

Gyöngyössi

az

írás

hevében

odáig

elmegy

határozottságában, hogy mint alkotó, meglehetős bátorsággal kijelenti: „szabadságomban
vagyon, abbol nékem senki sem parantsolhat, és senki sem tsufolhat dísztelenséggel,
szabad vagyok magam gustusommal.” Másutt: „Én természetesnek találom, hogy
engedjünk-meg a‘ poesis‘ izlésének-is ollyan szabadságot, mint a‘ vendégségekben-is a‘
készülésnek [...] kiki maga izlése szerint ehessék.”540 Levele végén ugyan visszatér majd a
szinte alázatos – úgy tűnik, védelmi pajzsként felvett – nyelvi magatartás, mégis,
elmondható, hogy a tordai költő határozottan toleranciát kért, pontosabban, számon merte
kérni a toleranciát irodalmi művek megítélésében a széphalmi vezértől. Kissé megrettenve
védőbeszéde merészségétől, az alábbi szavakkal zárja levelének verseiről szóló passzusát:
„Tsak ugyan én látván már vénségemben a‘ nevekedő erőt az ollyan szinü metrumos
verseknek ki-irtására, leg-ottan rim nélkül való a‘ féle forma Verseket-is eleget irtam, hogy
a‘ Cricicanak kemény itélete alatt ne maradjak, és a‘ mellyekben én épen ugy
gyönyörködöm, és ollyakat-is nem sokára a‘ közönség eleibe botsátok: hanem örökösen
még-is a‘ rimesekröl egészen le nem mondhatok, ne láttassam azt azért tselekedni, hogy a‘
sok pirongatásra meg-szégyeltem volna magamat, és kárhoztatnám elébbeni bűnömet.‖541
A széphalmi vezér elsősorban Gyöngyössi levelének legutóbb idézett részletét
dolgozza fel a róla készítendő portré felvázolásához. Olyan képet fest Gyöngyössiről, mint
aki megtévedt, mivel leoninusokat írt, de végül, mert látta mások jobb költeményeit,
megtért, azaz: „erővel bírt általtérni a jobbra”, s „rímeket többé distichonaihoz nem fűze”.
Kazinczy megfeledkezni látszik Gyöngyössi öntudatos félmondatáról: „a rímesekről
egészen le nem mondhatok”, de méginkább egy másikról, amely tagadja a megbánást, így a
megtérést is: „ne láttassam azt azért tselekedni, hogy [...] kárhoztatnám elébbeni
bűnömet.” Kazinczy az általa deklarált „megtérés” esetleges okaként még megemlíti a sok
szenvedést, amelyet Gyöngyössinek a költőtársak megleckéztetése miatt kellett elviselnie,
például gróf Ráday Gedeontól, gróf Teleki Józseftől, illetve tőle, magától, Kazinczytól, és
másoktól is; „s ki tudja nem ez az ostrom vezette-e szép magaelszánására” – teszi fel a
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Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. dec. 15. KazLev, XIV, 474–477.
Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. dec. 15. KazLev, XIV, 477. S még nem is ejtettünk szót
Gyöngyössi leányáról, akiről az idős poéta sem ebben a levelében, sem a korábbiban egyáltalán nem
erősítette meg azt, ami a látogatás narrációjában pedig hangsúlyosan olvasható, azaz, hogy a leány verseket
írna. Vers-kedveléséről Gyöngyössi így nyilatkozik: „Talám abbol eshetett valaki által, hogy ő, igaz, a’
Magyar Litteraturában, és a’ Versekben különös gyönyörüségit tartja, azokat örömest olvassa [...].”
(Gyöngyössi János Kazinczyhoz, 1816. okt. 31. KazLev, XIV, 401.) Azt Gyöngyössi egyik levelében sem
említi, hogy leánya ismerné vagy kívülről tudná Dayka és Kazinczy költeményeit.
541
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kérdést.542 Az idézőjelbe tett részletek külön figyelmet érdemelnek, mivel valamennyi
1827 után került az Erdélyi levelek főszövegébe.543 Ez azt látszik bizonyítani, hogy
Kazinczy az 1820-as évek végén tovább erősíti a „megtért”, leoninusait levetkezett
Gyöngyössi imázsát, hiszen e kijelentéseivel egyre inkább a neológia ízléséhez, saját
táborához közelítheti őt. Ebben az összefüggésben a szövegben egy ponton értékként tűnik
fel a széphalmi mester régebbi „megleckéztető” gesztusa, sőt, visszaigazolódni látszik
évtizedeken át folytatott eredményes ez irányú gyakorlata is, egybecsengve a Tövisek és
Virágokban képviselt „epigrammai morál”-lal: a lélektelen írót „ütni, csigázni, ‘s agyonverni szabad”.544 A Gyöngyössi-látogatásból kinőtt Gyöngyössi-kép immáron – a tordai
poéta halála után némi korrekcióval –, szalonképessé válik arra, hogy maga Kazinczy
jelölje ki a Tordai Leoninus (bár szerény) helyét az irodalmi kánonban.
Gyöngyössi portréja feltehetően nem kizárólag azért sikeredhetett olyan szépre és
„tiszteletet érdemlő”–re, mivel az idős poéta megnyerő külseje meghatotta Kazinczyt. A
szöveg alapján valószínűbbnek látszik, hogy a széphalmi vezér megkonstruált egy olyan
Gyöngyössi Jánost, aki a „leckéztetések” hatására eltávolodott korábbi költői gyakorlatától,
s csak halála akadályozta meg abban, hogy még közelebb juthasson a neológusok
táborához. A végül „megtért”-nek megjelenített tordai poéta augusztusban még
„rettenetes”-nek látott külleme pedig – mire nagysokára megszületett a látogatást és a
költőt bemutató korrigált portré – , megszépülve került be az „emlékezetnek templomába”.
Amikor 1827-ben Cserey Farkas megkapta olvasásra Kazinczytól az Erdélyi levelek akkor
aktuális kéziratát, a szép Gyöngyössi-portré hatására azonnal tollat ragadott, s közölte a
széphalmi mesterrel elhatározását: a krasznai Református templom falába – lehetőleg
Kazinczy soraival – , kőtáblát kíván vésetni, hogy az hirdesse majd az utókor számára
Gyöngyössi János nevének örök emlékezetét.545
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L. KAZINCZY 2008, 55.
Ez onnan tudható, hogy a Bajza–Toldy kiadás, amely az 1827-es verzióra támaszkodik, még nem
tartalmazza ezeket a részeket. Az író által 1831. augusztus 15-én postára adott szövegvariánsban azonban –
amelyet az író a Felső Magyar-Országi Minervának küldött közlésre – , már megjelentek a változtatások. (L.
még az Erdélyi levelek szövegvariánsaira nézve az e fejezet elején található lábjegyzetet.)
544
Epigrammai morál, KAZINCZY 1811, 36., Vö. még a Kocczantyúsi című, már idézett epigrammával, l. uo.
23.
545
„Hallottam volt hogy a néhai Gyöngyösi, igen heljes ki fejezésed szerint, Leonisztáink [!] Antistesze,
Krasznán születet, holis Pap volt édes Attya — ezen hallomásba Leveleidbül tökélletesebben meg
győződvén, magamhoz illőnek, és ha nem cselekedném, nem illőnek vélem, az eö Emlékezetét heljbe
Krasznán meg tisztelni, és ezt ugy gondolom, leg arányossabban tehetem, ha a Krasznai Reform.
Templomba, hol az Attya hirdette az Evangeliumi Igasságokat, a falba Nékie egy Emlék követ heljheztettetek
be. Rövid Magyar inscriptio, meljen lenne az is, hogy az Emlék tőllem szármozik, nem egoistai, hanem
tollerans absichtbul kivánom, hogy catholicus ember nyuitja [!] azt egy nem Catholicus Pap’ Pap fiának. Ilj
felül Irást Te tehetsz minden bizonnyal leg arányossabbat. Barátságossan kérlek tehát, készics eggyet, és küld
meg nékem.” (Cserey Farkas Kazinczyhoz, 1827. febr. 2. KazLev, XX, 199.) Krasznán, amely a Csereyek
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birtoka volt, a hatalmas díszkertben Cserey Farkas emlékkövet állíttatott például az idősebb Wesselényinek
is, amelyre Kazinczy epigrammáját vésette. A Csokonai-síremlék kapcsán, amelynek ügyét Cserey és
Kazinczy közösen kezdték intézni, szintén felvetődött, hogy a követ amelynek elhelyezése meghiúsult
Debrecenben, majd Cserey krasznai kertjében avatják fel. Nincs adat róla, hogy akár Csokonai, akár
Gyöngyössi emlékköve-kőtáblája végül elkészült volna.
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II/2.
A panteon felé: emlékezetjelek, valamint a Kazinczy-kultusz előjelei
„A múlt nem magától támad, hanem kulturális konstrukció és reprodukció eredményeként
születik; mindig sajátos indítékok, elvárások, remények és célok vezérletével, adott jelen
vonatkoztatási keretei közt formálódik meg.” – Mutat rá Maurice Halbwachs felismerésére
Jan Assmann.546 Halbwachs figyelmeztetése akár e fejezet mottója is lehetne, melyben
Kazinczy egyes, az 1810-es évektől fokozottabban megjelenő ön-reprezentációs és önemlékhely teremtési törekvéseire összpontosítom figyelmemet. Ennek fényében vizsgálom
meg az író egyes emlékjeleit Keszthelyen, Dédácson illetve Pannonhalmán, valamint az
1828/29-es pesti út bizonyos látogatásainak eseményeit. Olyan találkozásokat választottam
az elemzések tárgyául, amelyeknek történéseihez, értelmezéséhez, majd emlékezetéhez,
már a kortársak társították az íróra vonatkoztatva, a magasztalás kifejezésére használt
„koszorúval ékesített”, „dicső” „áldott”, „szent” „fényes”, és „halhatatlan” fogalmakat, ily
módon ezek leírhatóak a panteonizáció szélesebb értelemben vett jelenségének
megnyilvánulásaként. A panteonizáció fogalmát éppen Kazinczy kibontakozó kultusza
kapcsán Keserű Katalin vezeti be egy tanulmányában,547 majd Porkoláb Tibor helyezi
„Nagyjainknak pantheonja épűl” című, a témát taglaló könyvében tágabb kontextusba,
amikor leszögezi: „A panteonizáció műszó nem csupán a Panthéonba (vagy valamely más,
a nemzeti panteon státusára emelt objektumba, nekropoliszba stb.) történő bebocsáttatás
procedúráját jelölheti, hanem általában a panteonképző nyelvi és nem nyelvi szertartások
rendszerét, azaz a ceremoniális kommunikációnak azt a változatát, amely feladatát
elsősorban a nemzet kollektív emlékezetét reprezentáló (imaginárius) dicscsarnok
felépítésében és működtetésében látja.”548 Érdeklődésem homlokterébe kerülnek olyan
szövegek is, amelyek a vizsgált időszakban a széphalmi írót ábrázoló képzőművészeti
portrék – mint direkt emlék-jelek – kapcsán fogalmazódtak meg, s amelyeknek dicsőítő
beszédmódja már előre vetíti Kazinczy halála után bekövetkező kultuszát.549
546

ASSMANN 2004, 88.
Vö. KESERŰ 1994, 38.
548
PORKOLÁB 2005, 5.
549
A magyarországi irodalmi kultuszkutatás alapjait lefektető Dávidházi Péter (a témával kapcsolatos műve:
DÁVIDHÁZI 1989.) rendszerezve a kultusz megnyilvánulási formáit, három alapvető jellegzetességet emel ki:
547
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1. A „koszorús költő” státusa
Bíró Ferenc felveti báró Prónay Sándornak 1821-ben Kazinczyhoz írott magasztaló
hangvételű levelével kapcsolatban,550 hogy az „Kazinczy kultuszának talán első jele”.551
Prónay a kész életművel rendelkező, tapasztalt bölcs – „pátriárka” – szerepében tünteti fel
Kazinczyt, aki egy személyben értékelheti és díjazhatja pályatársai teljesítményét, azaz
„koszorút osztogathat”: „Te valál az, a‘ ki Achzigen Jahren a‘ Magyarság tüzét a‘ nyelvre
való nézve újra fel élesztetted, és a‘ ki mivelésének e‘ mostani újabb Epocháját külső
Culturaval telyes mértékkel fel ékesitve, el kezdetted; ugy hogy tsak ugyan minden
ellenkezés és oppositio mellett is tsak ugyan a‘ majoritás Tégedet a‘ Magyar Deákság
patriarchájának hálaadó szívvel el esmér. Tölled várja minden ezen pályán futni indúló, ‘s
Te osztogatod a‘ koszorút; minthogy Te már régen űlsz
Hol Kazinczidnak keze szent örömmel
Nyujta Borostyánt!”552
Prónay sorai eszünkbe juttatják, hogy saját írótábora már az 1810-es években is koszorús
költőjének tartotta Kazinczyt , aki ennek tudatában is volt. Amikor Berzsenyi 1810-ben
Pesten járt, személyének kijáró nagy tisztelettel fogadták, de ebben nem jelentéktelen
szerepe volt annak, hogy a széphalmi mester nagyra tartotta őt. Kazinczy ezen a pesti
eseményen nem volt ugyan jelen, ám a hozzá elérkezett hírekből pontosan tudta, hogy saját
deklarált vezéri posztja távollétében is inkább erősödött, mintsem gyengült volna. Ekkor
veti papírra Berzsenyi Kazinczynak küldött levelében az „Atyámfiai Apollóban‖ című
fejezetünkben már idézett sokatmondó kijelentést:„A Tieidnek főpapja vagy!” Büszkeség
és az övéit összefogni tudók elégedettsége hallható ki a mesternek a hírül vett pesti
események kapcsán Berzsenyinek írt soraiból: „Hogy Pesten valál, megírta Vitkovicsunk
[...]. Végre tegnap vevém Szemerénknek 16. lapnyi levelét [...] ‘s hallom miként olvassátok,
miként mondogatjátok egymásnak verseiteket, mint emlegetitek a‘ távollévőt és azokat, a‘
kiket ő lelke‘ teljességében nevez magáéinak: ‘s olly kevély vagyok, mintha a‘
a kultikus beállítódást, a kultuszhoz kapcsolódó szertartásrendet (rítusokat) és a jellegzetes nyelvhasználatot.
– Ez utóbbi valójában megfeleltethető a Porkoláb-féle panteonképző diskurzusnak.
550
E levélben Prónay megköszöni fiának, Albertnek felkarolását, valamint azokat a kondoleáló sorokat,
melyeket Kazinczytól kapott, sógorának, gróf Teleki Lászlónak elhalálozása alkalmából. Prónay Sándor
Kazinczyhoz, 1821. június 16. után, KazLev, XVII. 441
551
Vö BÍRÓ 2010, 656.
552
Prónay Sándor Kazinczyhoz, 1821. június 16. után, KazLev, XVII. 441. és vö. uo. 618–620.
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Capitoliumon nyomnák fejemre a‘ Petrarca koszorúját. Barátim! miért nem léphettem én
akkor, mikor eggyütt valátok, véletlenűl közzétek! miért nem lehettem tanúja annak a‘ szép
szövetségnek, mellyet Berzsenyi, Horvát, Vitkovics, Szemere ‘s Kölcsey az örökkévalóságra
kötöttek! El vagyunk tépve egymástól: de bennünket eggy lélek elevenít”.553
A költők valóságos megkoszorúzásának gesztusa, amely már létezett az ókori
görögöknél, a Delphoiban rendezett költőversenyeken is, majd gyakorlatát Rómában Néró
császár folytatta, az itáliai reneszánsz idején jött újra divatba. A hagyomány fonalának
felvételét Petrarca római koszorús költővé koronázása jelentette 1341. április 8-án.554
A metaforává lett „koszorús költő” fogalma lényegében már benne foglaltatik a
„magyar Petrarca” elnevezésben, amikor 1802-ben e titulussal Kis János egy Kazinczyhoz
írt levelében kitünteti Kisfaludy Sándort. Nem mond ennek ellent Kazinczy sem, hiszen a
dunántúli költővel való kapcsolat felvételekor gondosan Petrarca-metszetet küld neki,
”teremtő Géniusz”-ként emlegetve őt.555

2. Kazinczy-fa Keszthelyen
1817-től gróf Festetics György még nagyobb szabásúvá óhajtotta tenni az általa alapított
Keszthelyi Georgicon immár húsz éve működő intézményének ünnepségeit, ezért Ferenc
császár születésnapjára – hagyományt kívánva teremteni – a részt vevő és szereplő
553

Kazinczy Berzsenyi Dánielhez, 1810. május 4. KazLev, VII, 416. valamint Vö. Berzsenyi Dániel
Kazinczyhoz, 1810. jún. 23. KazLev, VII, 534–536. A koszorú metaforát Kazinczy és íróbarátai gyakran
használják egymásnak írott leveleikben a „koszorút nyert” formában, az ehhez szorosan kapcsolódó
tömjénező beszédmód kíséretében. Vö. MERÉNYI 2000, 66–67.
554
A megkoszorúzás két fázisban zajlott le: Petrarca Nápolyban vizsgát tett Vergilius Aeneiséből Anjou
Róbert szicíliai király előtt, majd Rómába utazott, ahol a király nevében Orso d’ Anguillaria gróf babérból
készült koszorút helyezett a fejére. (A babérhoz maga Petrarca ragaszkodott, nem tudva, hogy Neró a
Capitoliumon például tölgyfalevelekből font koszorúval koronázta a győztest.) Vállára palástot, kezébe
tekercset, s Magister címet és római polgárságot kapott. A költő-koszorúzások ezt követően elterjedtek a
Német-római Birodalomban, majd Franciaországban, Angliában, Dániában is, s a ceremóniát általában a
király vagy egy megbízottja, később egyes kijelölt egyetemek végezték. Bizonyos koszorús költők
kiváltságként elnyerték, hogy ők maguk is koronázhassanak költőket. Ilyen volt a német tudós-költő, Conrad
Celtis, akinek fejére III. Frigyes font koszorút 1487-ben, Nürnbergben. A költő-koronázások azonban idővel
fokozatosan nemcsak ünnepélyes külsőségeiket, de rangjukat, sőt, komolyságukat is elveszítették, s a XVII.
századra szinte kereskedelmi ügyletté silányultak. A gesztus szimbólum jellege azonban az antik minták és
Petrarca személye (és az elnevezés: „koszorús költő”) miatt fennmaradt. A költők megkoszorúzásának
eredetére nézve l. FLOOD 2000, 11–21. A koszorúzások történetét széles művelődéstörténeti és etnográfiai
aspektusban mutatja be Takács Ferenc is, Vö. TAKÁCS 1997, 22–28., ahogyan a halottak koszorúzása
kapcsán utal rá Kalla Zuzsa is, KALLA ZS. 1997, 112–114.
555
Kis János Kazinczyhoz, 1802. febr. 18. KazLev, II, 458.; KAZINCZY 2009, 557.; A Kisfaludy Károlyt
érintő „magyar Petrarca” megnevezés mellett Kölcseyről elterjedt például a „magyar Schiller”, Kazinczyról
pedig a hízelgő „széphalmi Goethe” megnevezés. Vö. PORKOLÁB 2005, 51. A pálmát e tárgyban mégis
Festetics gróf viszi el, amikor egy levelében „Somogyi Kazinczy”-nak szólítja Berzsenyi Dánielt. Vö. MEZEI
1997, 175.
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diákságon valamint a notabilitásokon kívül írókat is meghívott (elsősorban dunántúliakat,
közöttük Kisfaludy Sándort, Berzsenyit, Horváth Ádámot, Dukai Takách Juditot, Horváth
Ádámné feleségét, Kazinczy Klárát, Ruszek Józsefet). A költőktől a császárt dicsőítő
alkalmi verset várt, hogy ezzel mintegy ízlés- és előadásmintát szolgáltassanak a
diákoknak a szöveg-komponálás és előadás terén, s egyben a jövőbeni megfelelő
közszereplésre buzdítsák őket. A meginvitált költők kezdetben vonakodtak, s változó
létszámban voltak jelen az 1817 és 1819 között megtartott ünnepeken. Később már a
diákság májusi vizsgái is kiegészültek a költők szerepeltetésével. A két napos Helikoni
ünnep másnapján, a politikai közszereplők után következtek az írók felolvasásai és az ebéd
szónoklatokkal, majd mindnyájan kivonultak a természetbe, ahol az ifjúság árkádiai
hangulatot varázsolva, dudaszó mellett pásztortáncot járt, s dalolás közben a jelenlévő
költők nevének örök emlékezetére egy-egy fát ültettek.556 Vacsora és táncmulatság zárták
az estet. Mezei Márta a keszthelyi Helikon-ünnepekről szóló tanulmányában felhívja a
figyelmet a ceremónia irodalmi szempontból kultikus vonásaira: „Minden együtt volt itt,
ami az alkalmat a kultusz méltóságába emelte: szakrális igény, az esemény megszentelése
misével (Pálóczi Horváth azt írta, hogy »mintegy Fő Papok« jönnek a Helikon
felszentelésére); magasztaló szónoklatok hangzanak el, bemutatva az ünnepelt és az
ünneplők emelkedett érzelmeit; a természetbe vonulás, a faültetés, a természet
nagyságának bevonását jelentette az örök emlékezet jelölésében [...] a zene, a bál, a
vacsora, a kultusz kommunitás-igényét reprezentálta. Az egész erősen teátrális jelleget is
kapott.”557
Annak, hogy Kazinczyt Festetics miért nem hívta meg Keszthelyre, nem csupán az
volt az oka, hogy a dunántúliakat részesítse előnyben. A gróf a börtönbüntetése után 1802ben hozzá anyagi támogatásért forduló írót kurta, latin nyelven írt levélben elutasította,
amiért Kazinczy évtizedeken át neheztelt, barátai előtt kamarási pozíciója féltésével,
fukarsággal, ridegséggel vádolva Festeticset. A nyelvújítás kérdésében sem voltak azonos
platformon. Kazinczy ugyanakkor nem vett tudomást a grófnak a magyar kultúra
érdekében tett mecénási gesztusairól, s arról, hogy Festeticsnek korábbi, 1790-es, az
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A Helikoni ünnepek programjára nézve vö. KOVÁCS 2000, 276. Az 1817-es ünnepség részletes leírását l.
KazLev, XV, 598–602. (Váczy János jegyzetapparátusában, a Tudományos Gyűjtemény nyomán.) Magától
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gesztus szabadkőművességük révén külön jelentést is kapott) sírjára. Vö. Pesti Útam, KAZINCZY 2009, 340.
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udvarnak nem tetsző politikai lépései miatt ügyelni kellett minden cselekedetére. 558 A
keszthelyi mellőzöttség arra indította Kazinczyt, hogy olykor elmarasztalóan nyilatkozzon
a Helikoni ünnepeken történtekről (Horváth Ádám és Berzsenyi tudósításaiból szinte
minden apróságról tudott), olykor pedig, hogy kifejezze sértettségét. Ugyanakkor, ahogyan
Berzsenyinek írja, szívesen ott lett volna ő is,559 hiszen egyfelől ritkán kínálkozott alkalma
ilyen különleges, ünnepi – árkádiai díszletek között játszódó – ceremónián való
részvételre, másfelől pedig irodalomszervezői szerepe megkívánta volna, hogy a hazai
literatúrával kapcsolatos minden információ birtokában legyen. Nem kizárt, hogy a
keszthelyi szimpozion létrejöttére féltékeny is volt, hiszen saját, 1791-ben tervezett
árkádiai közösséget tervező–szervező igyekezete, (amit a Magyar Liget Pásztorainak
Társasága elnevezéssel illetett volna) annak idején teljességgel kudarcba fulladt, ráadásul
azt éppen egy főúr támogatásával kívánta elindítani.560 Széphalmi elszigeteltségében a
szellemi közeget számára ez idő tájt is elsősorban a levél-társaság jelenti, s csak elvétve
adatik meg számára (legfeljebb Pesten illetve erdélyi útján) az értelmiségi közösségi létnek
az a formája, ahol szemtől-szemben eszméket cserélhet literátor társaival. (Berzsenyi
Dániellel, például, bármennyire is tervezte, végül egész életében nem sikerült találkoznia.)
A keszthelyi Helikon ünnepségek megdicsőítő gesztusa azonban – amely egyébként
elsősorban a jelenlévő írók nevét róluk elkeresztelt fa ültetésének ceremóniájával 561 tette
emlékezetessé – nem kerülte el őt sem. Festetics távollétében, 1818 februárjában fát avatott
tiszteletére. Ugyanilyen facsemetét, sorbus aucupariát562 ültettek és kereszteltek el
ugyanakkor Csokonai Vitéz Mihályról is. Az eseményről az író Pálóczi Horváth Ádám
leveléből értesült.563 A nevének szentelt fa keltette büszkeségéről talán Dessewffy
Józsefnek számol be legleplezetlenebbül: „‘S te nekem nem örvendezel Keszthelyi
megtiszteltetésemen? — Szeretném ha láttál volna mikor a‘ hírt vevém. Engem nem hágy-el
az a‘ hit, hogy az Író maga adja magának mind az életet, mind a‘ halált. Azonban a‘
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Festetics, Kazinczy és a Helikoni ünnepek témában lásd: KURUCZ 2009, 79–88.
A’ mit Festetics cselekvék, az nem csak szép, hanem nagy is, ’s idővel nagy hasznot hajthat. Ha
Herodotus és Pindar olvashatták a’ népnek a’ magok Munkájikat, mi válhat még nékünk is Keszthelyből. [...]
Sajnálom, édes barátom, hogy ez nap közttetek nem voltam.” Kazinczy Berzsenyi Dánielhez, 1817. márc. 13.
KazLev, XV, 115.
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Elképzelt társaságának főpásztora Batthyány-Strattmann Alajos lett volna. L. a tervezgetésekre nézve:
Kazinczy herceg Batthyány-Strattmann Alajoshoz, 1791. jan. 7. KazLev, II, 46–47.
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Dávidházi Péter a Shakespeare-kultuszról írott könyvében bemutat egy kései, 1769-es stratforti
Shakespeare-kultuszünnepet, ahol szinte a legfontosabb szereplő egy fa kupa pontosabban ereklye, amelyet
abból a szederfából készítettek, amit még maga Shakespeare ültetett. Vö. DÁVIDHÁZI 1989, 50–54.
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Takáts Judit voltak a’ munkás tagok. Két fát ültettek most is, egyet neked, egyet pedig Csokonainak.” (
Horváth Ádám Kazinczyhoz, 1818. febr. 26. KazLev, XV, 489.)
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Balatoni Helikon‘ Istenének kedvezése köszönetemet kívánja. [...] Még nem tudom, az én
fám nem bodza e. — Annak örűlök hogy nem én magam ültettem fát magamnak.”564
Döbrentei Gábort is értesíti az őt ért megbecsülésről, s a neki írt levélben külön kiemeli
„elsőségét”: „Keszthelyi megtiszteltetésem nékem egész váratlanul jött. [...] ‘s ha magamat
már méltónak ítéltem volna is, azt csak nem várhattam ‘s nem vártam, hogy azok közt a‘
kik jelen nem voltak az innepen, én koszorúztassam-meg l e g e l s ő b b e n.”565 Örömét
megosztja Szentgyörgyi Józseffel566 és Kis Jánossal is, utóbbinak megírva, hogy immáron
ő is „Keszthelyi ember” lett. Sőt, úgy látszik, végre félreteszi megbántottságát, s versben is,
levélben is, megköszöni a gróf kegyes gesztusát – a levéltervezetet mellékletben megküldi
Kisnek is, Dessewffynek is. Levelében ajánlkozik Festeticsnek, hogy nyáron tiszteletét
teszi nála, hiszen illő, hogy végre megpillanthassa „a nagy férjfit, a‘ kinek emlékezte örök
áldásban lesz a‘ nemzet előtt”. Tervezett nyári útján – írja a grófnak –, meglátogatná még
Kisfaludyt, Berzsenyit, de rajtuk kívül felkeresné a vidék nevezetes helyeit is: „Szigethet és
Csáktornyát, hol a‘ két Zrínyi a‘ Dicsőségnek élt.” A levél záró sorából kultikus érzés árad,
amely már a „nagy”-ság, a köznapi fölé emelkedő formátumosság puszta „látása”-kor
elfogja (a puszta látványtól „emelkedik a‘ szív” – írja), s amelyről úgy gondolja, hogy azt
meg kell őrizni és át kell adni az utókornak.

567

Az erdélyi út apropóján Kazinczynak a

nagy történelmi személyiségek iránti kultikus tiszteletével és emlékeivel, valamint a
kegyeleti érzés áthagyományozásának szükségességével kapcsolatban Horváth János
rámutat, hogy Kazinczynak „a kegyelet egyébként is egyik leggyökeresebb érzése. A
gyulafehérvári bibliotékában megmutatják neki Pázmány téntatartóját s porzóját a
tálcával; ujjaival érinti a „szent ereklyét‖ [...]. „Hunyadi János sírkövére ráteszi óráját és
jeggyűrűjét, „hogy ezáltal szenteltetést vegyenek‖ – tudják meg ezt gyermekei „s menjen
által – úgymond – érzésem minden maradékaimra!”.568
A dicső múlt emlékezetének ápolása tehát elsősorban társadalmi kötelezettséget
jelent az emlékezők számára. A keszthelyi fa-avatás annak bizonyosságát erősíti meg az
íróban, hogy egy szűkebb közösség döntése révén ő maga is tagja az emlékezetre méltó
személyek körének, akik előtt minden bizonnyal kegyelettel fog tisztelegni az utókor. Az
„én tehát Keszthelyi ember vagyok” kijelentés mindezek öntudatos tudomásul vételét
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Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1818. márc. 30. [?] KazLev, XV, 553–554. Nem sokkal több, mint tíz év
múlva, pannonhalmi útján, Kazinczytól már ez a gesztus sem áll olyan távol.
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Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1819. márc. 7. KazLev, XVI, 317.
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Vö. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefhez, 1818, márc. 29. KazLev, XV, 541.
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Vö. Kazinczy Kis Jánoshoz (csatolva: Kazinczy Festetics Györgyhöz szóló levelének szövege), 1818.
márc. 29. KazLev, XV, 539.
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HORVÁTH 2006, 821. Az eseményről beszámol az író beszámol Horváth Ádámnak, Vö. Kazinczy Horváth
Ádámhoz, KazLev, XIV, 1816. szept.13. 281.
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jelenti. Éppen Kis Jánosnak fejtette ki tizenöt évvel korábban, hogy életének egyik fő célja
nemes tettekkel arra törekedni, hogy fennmaradjon nevének örök emlékezete: „Nekem
pedig, édes barátom, – írja – az a‘ halhatatlanság az eggy bálványom”569

3. A dédácsi emlékkő
Kazinczy önmegjelenítése, önmaga megmutatása számára különleges megnyilvánulási
lehetőséget jelent, ha a természet adta tereken is felbukkanhatnak maradandónak ígérkező
különféle emlékeztető jelek.570 Ezért örül a nevének szentelt berkenyének Keszthelyen, s
büszke arra, hogy Erdélyben, Cserey Farkas krasznai kertjében az ő epigrammáját vésték
az idős Wesselényi emlékkövére.571 Szabó Ágnes a Wesselényi-kőfelirat kapcsán
egyenesen az író ön-kultuszra való hajlamára hívja fel a figyelmet: „A pantheonizációs
folyamatok elindításában valószínűleg nagyobb szerepet kap Kazinczy tudatos művészi
stratégiája, miszerint a felmagasztalt dicsősége őt is beragyogja, mintsem az elhunyt
nagyságának önzetlen megörökítése.”572
Részben

ugyanezért;

emlék-állításért

épít

angolkertet

általa

gondosan

összeválogatott különleges fákkal, cserjékkel Széphalmon. Kazinczynak a nyesegetett
bokrú, szimmetrikus barokk franciakertekkel szemben vonzóbb az angolparkok (tájképi
kertek)

észrevétlenül

szabályozott,

természetessége.573

Esztétikai

rendszerébe

is

tökéletesen illeszkedik ez a tér-típus (még a Pályám emlékezete felépítését is szereti angol
kerthez hasonlítani574), hiszen – ahogyan Tillmann József írja – , a vadregényesnek tűnő
„kert nem válik ki, hanem beleolvad a környező tájba. Nincsenek éles határok, egyenesek,
végtelenbevesző

sétányok,

csak

tavak,

ligetek,

grották,

remetelakok,

Vénusz-

templomocskák, egzotikus növények, elvágyódáshelyek és -alkalmak vannak.”575 Az
angolkertre gondolhatunk úgy is, mint az önszemlélet színterére vagy a sors, a hírnév, a
szexualitás szimbolikus és valóságos terére – szögezi le Hermann Zoltán.576 A fájdalmas
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Kazinczy Kis Jánoshoz, 1802. máj. 8. KazLev, II. 473.
Már 1804-ben, Kazinczy és Csokonai egy közös bagosi sétáján is fájón tűnt fel mindkettőjüknek a
„dücsőségre emlékeztető jelek” hiánya. Vö. KAZINCZY 2009, 119.
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Wesselényi- követ, amelyre saját szavait vésték. KAZINCZY 2008, 36, Vö. SZABÓ 2006, 324, 338.
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emlékezés, saját sorsán való elmélkedés, elvágyódás érzése, amely az érzékenység, majd a
kora romantika korszellemének is egyik sajátossága, nemcsak a sikeres kassai ifjú
Kazinczyt kerítette hatalmába az 1780-as években, hanem utolérte őt túl élete delén,
Erdélyben is. Az út egy részén annak a Kácsándy Zsuzsannának, Susienek (ekkor már özv.
gróf Gyulay Ferencé) a vendége lehetett Andrásfalván és Dédácson, több mint egy
hónapig, aki Kassán, fiatal, szenvedélyes érzelmekkel teli éveinek egyik meghatározó
nőideálja volt. Harminc év távlatából vissza-visszaidézgetni régi barátnéjával a közös
emlékeket, önmagában is elegendő ok volna a felfokozott érzelmekhez, ám hozzájárult
ehhez az idilli tájkert, mint valóságos és szimbolikus háttér, a kellemes és művelt társaság,
és nem utolsó sorban ott volt Susie asszony fiatal, sugárzóan szép leánya, Lotti, aki
megdobogtatta Kazinczy szívét. Együtt volt mindaz, ami egyfelől az érzelmek áradásához,
a fájó emlékezéshez, másfelől a csendes szemlélődéshez és önvizsgálathoz szükséges,
„Örvendő bú és bánatos érzések közt”577 teltek a dédácsi hetek. Az író már a Gyulayfamíliától vett búcsú után veti papírra a lelkiállapotát festő, az Erdélyi levelek lapjaira is
bekerült sorokat: „legyen a szenvedés [...] tűröm békével, sőt sorsomnak, gyötrelmimnek
örvendve, mert a múltnak emléke ezeket megédesítheti”.578 Az erdélyi élmények és az
átéltek megörökítésének vágya (az Erdélyi levelekben rögzítetteken kívül579) még nyolc év
távlatából is foglalkoztatják. 1823-ban Gyulay Lottihoz írott levelében különös ötlettel áll
elő: az 1816-ban körükben tett látogatás emlékezetének megőrzésére egy emlékkő (önemlékhely) felállítását kezdeményezi, pontosabban kéri Lottitól. Meg is okolja:
„emlékezetem ezen a‘ nékem kedves, ezen a‘ nekem felejthetetlen helyen fenn maradjon”.580
Az Erdélyi levelekben így fogalmaz Dédács vágyott, jövőbeni „Kazinczy–emlékhely”
jellegéről: „Igenis, leszen egy idő, hogy ez a szép gyep enyémnek fog neveztetni; hogy
ügyem barátjai idejövén, keresni fogják nyomaimat, hol mi mindnyájan, s a ház vendégei,
összegyűlénk a grófné körül; mutatják, hol járánk a Maros szélén s a fekete szilas lombjai
alatt, s ezt fogják mondani: nem lehete minden érdem nélkül, kit e jók szerettenek.‖581
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Kérését az ő emlékezetének állított kővel kapcsolatban 1824 januárjában
megismétli, egyszersmind vázlatrajzot is csatolva arról.582 A kőemléket az idilli dédácsi
Gyulay-birtok angolparkjába, ottlétének festői színhelyére, a Sztrigy és a Maros deltája
előtt fekvő pázsitra képzeli el: ”Mely kedves azt nekem a‘ Nagysád‘ levele után nem
egyedül reményleni, hanem várni is, hogy a‘ szép gyepszőnyeget kövem fogja ékesebbé
tenni! [...] ha talán eggy század után is ott áll-meg eggy érzékeny lélek, ‘s ezt mondja: Őtet
EZEK szerették, akkor hamvaim is emelkedni fognak a‘ sírban. [...] Nem kell egyéb a‘ kőre
mint e‘ név Kazinczy és az esztendő mellyben Dédácson voltam. Hogy a‘ kő oldala puszta
ne legyen, azt a‘ Lantot és Lepét metszhetné Nagysád rá, melly a‘ Poétai Berek‘
czimlapján van, a‘ Dayka Versei mellett. [...] Elég eggy ölnyi magasságú, három lábnyi
szélességő kő. Nekem nem kell semmi nagy, semmi pompa. Magam hirdetem-ki az egész
világnak, ‘s kevélyen, hogy erre én kértem az én Lottimat.”583 Amikor két héttel később
leányát, Zsenit (akit 1816-ban magával vitt erdélyi útjára) is értesíti ötletéről, már
elhallgatja, hogy az emlék felállítását ő maga szeretné, és úgy fogalmaz, mintha annak
készülése már teljesen bizonyos volna: „Te, édes lyányom [...] neked fel nem dicsekedtem,
hogy Dédácson, azon a‘ szép réten, melly ánglus csavargó utakkal van a‘ Sztrigyen
általlökött híd és a‘ ven szilas köztt, közel ahhoz a‘ Maros szélén álló fához, hol Gróf
Gyulainé akkor is ült mikor mi oda a‘ Bánátból jövénk, nekem eggy emlék fog kelni, ‘s még
ez idén.”584 Talán azért, hogy az út idején még csak kilenc éves leány könnyebben
felidézhesse a régi emlékeket, talán már az utókornak üzenve, Kazinczy a levélhez egy
rögtönzött dédácsi táj-térképet is mellékel: vázlatot készít a két folyó deltájáról és az előtte
fekvő rétről, amelynek közepén pontosan bejelöli az emlék-kő helyét, s elé ülő helyet is
tervez. A széphalmi mester büszke – „kevély” – lett volna a lantos-pillangós dédácsi
emlékkőre, ha még életében elkészült volna, talán büszkébb, mint a Keszthelyen nevéről
elnevezett berkenyefára. A dédácsi kő ugyanis komplex emlék-jel lett volna: egyfelől az
állítók nemes gesztusa révén hirdette volna az író nevének dicsőségét, ám nyilvánvaló
sírkő formája miatt tárgyiasult szimbóluma lett volna a szeretett Süsie-től és Lottitól való
fájó és végleges búcsúzásnak, ugyanakkor képviselhette volna a széphalmi mester egyfajta
582

Kazinczy Gyulay Karolinához, 1824. jan. 20. KazLev, XIX, 13–14.
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folyamatos és örök dédácsi jelenlétét is. Szabó Ágnes a dédácsi emlékkő tervezgetéséről
szólva rámutat, hogy „[A]z emlékjel állítása nemcsak az erdélyi táj territoriális
birtokbavételére ad lehetőséget, hanem annak az (ön)pantheonizációs folyamatnak is
részévé válik, amely Kazinczynak az 1820-as években is az egyik fő törekvése.”585
1823-ban Kazinczy Gyulay Karolinához írott levelében egy epigrammát is küldött,
amelyet erdélyi közös napjaiknak emlékére írt, valójában azonban saját dédácsi búcsúzása
perceinek állított örök emléket,586 s egyúttal saját nevének kért halhatatlanságot.
DÉDÁCS.
Gróf Gyulai Ferencznéhez.
Strigy ‘s a‘ Maros‘ Istenei, kiket a‘ gyep‘ szőnyege szóllít
Tánczra, és tí, kiket az agg szilas‘ éje födez;
És te kies völgy itt, sziklás vadonodnak ölében,
Mellyre a‘ Dévai vár‘ orma kesergve mosolyg,
Vendégtek megyen; ő titeket most lát-meg utolszor:
Óh, de ti hagyjátok zengeni néha nevét!
És mikor Ő ide lép, ‘s a‘ víz‘ szélére hanyatlik,
És mikor a‘ szeretett Lotti kiáltja Zsenit,
Zúgjátok neki: Távozik az, ‘s messzére! de lelke
Hozzád, élte‘ kegyes Angyala, vissza sohajt.587
Kazinczynak a halhatatlanság utáni áhítozásával kapcsolatban Horváth János azt fejtegeti,
hogy az valamilyen módon az író jellemében az önérzet és a szerénység kultikus hevülettel
való keveredése lehet. Ez olykor arra ösztönzi, hogy ő maga helyeket és tárgyakat emeljen
fel és „szenteljen” meg. Önmaga értékét pedig szerénységbe burkolózva – ahogyan a
dédácsi kő állításának elképzelésekor – , úgy határozza meg, mintha a tiszteletet érdemlő
„Szépek” és „Jók” ébresztenék tudatára önmaga erényeinek.588
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SZABÓ, 2006, 340–341.
Szauder József a Süsie és Lotti iránti kettős szerelemtől való búcsúzásként értelmezi a költeményt, s
magát az elválást – Kazinczy szavai nyomán – az elmúláshoz hasonlítja. Vö. SZAUDER 1970, 414, 416.
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A vers a Lottihoz írott levélben olvasható: Kazinczy Gyulay Karolinának, 1823. márc. 22. KazLev, XVIII,
298.; az író a verset közzétette 1824-ben, a Hébében. Vö. KAZINCZY 1998, 256.
588
Vö. HORVÁTH 2006, 823.; Vö. KAZINCZY 2008, 154.
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4. Kazinczy látogatása Guzmics Izidornál
Kazinczy hosszas tervezgetések után 1831 április 9. és 13. között néhány napot
Pannonhalmán töltött589, ahol elsősorban barátját, Guzmics Izidor Benedek-rendi paptanárt és ottani híveit kívánta látni, valamint érezni megbecsülésüket, hiszen a pestiek
tábora lassan úgy tekintett rá, mint leköszönt vezérre.590 (Guzmiccsal már 1827-ben levelet
váltottak az útról, amelyet 1828-ban, első pesti találkozásukkor, ahová mindketten az
alakuló Magyar Tudós Társaság (Akadémia) ülései miatt érkeztek,591 tovább tervezgettek,
Kazinczy azonban 1829 tavaszára halasztotta,592 míg az út szinte feledésbe merült.) 1831
február elején az író az Akadémia gyűlései miatt ismét Pest-Budára utazott. Az ülések
közötti szünetek lehetővé tették, hogy húsvét után megtegye tervezett körutazását, melynek
nagyobb állomásai: Győr, Pannonhalma, Tata, Esztergom és Vác. Az esemény forrásaként
ezúttal

is

elsősorban

Kazinczy levelezése,

valamint

útirajza:

Kazinczy’

Útja

Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra,593 illetve Guzmics Izidor és Pázmándi Horvát
levelei szolgálnak.
Az író szívélyesnek írja le fogadtatását a bencés szerzetesek részéről, akik
tiszteletére összegyűltek Guzmics szobájában, s miután ismerték Guzmicshoz írott
leveleinek minden sorát, kérték, tekintse őket régi barátjuknak. Még a monostorban van
Kazinczy, amikor Guzmics e sorokban osztja meg örömét Szemere Pállal: „Mennyi
gyönyör őt itt láthatnom, gyönyörűn folyó beszédeit, meleg, néha dévaj, de mindég tiszta
szive kiömléseit, hallanom; éreznem, s társaimmal éreztetnem, hogy ő barátom!”594 A
három és fél napig tartó vendégeskedés részben az apát társaságában, részben
589

Az utazás pontos időpontjára nézve lásd [Napló. 1828–1831. Pesti Útam. 1828.] KAZINCZY 2009, 376.
Az úti cél tekintetében és általában a látogatás történéseire nézve l. Dajkó Pál Corpus auctoris című
tanulmányát, amelyben a szerző Kazinczy pannonhalmi útját a széphalmi mester és Pázmándi Horvát
vetélkedése szempontjából elemzi. DAJKÓ 2004, 152–176.
591
Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1827. dec. 2. KazLev, XX, 394–395. valamint Vö. Kazinczy 1828. március
9-i programjára vonatkozó naplóbejegyzésével, melyet pesti útján készített: „VASÁRNAP [...] Délután ma
látom elsőben Kisfaludy Sándort és Guzmicsot.” Pesti útam. 1828.; KAZINCZY 2009, 331.
592
Guzmics várakozással tekintett Kazinczy pannonhalmi látogatása elé: „Te látásodhoz uj reményre gyujtád
szívemet. Octoberben, ezt irád, Bécsbe, ’s menet, vagy jövet látni foglak. Ezolta én Téged nappalonként
éjjelenként láttalak lélekben, bár testben egyszer sem.” (Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1828. nov. 25.
KazLev, XX, 558.); Kazinczy az utat Pesten folyó pere és a hideg időjárás miatt 1829 tavaszra halasztotta,
majd az időpont tovább, végül l831-re csúszott. Vö. Kazinczy Guzmics Izidorhoz 1829. jan. 8. KazLev, XXI,
1.
593
L. KAZINCZY 1831. A könyvet az író Széchenyi Istvánnak szóló ajánlással látta el.
594
Guzmics Izidor Szemere Pálhoz, 1831. ápr. 12., KazLev, XXI. 733., Váczy János jegyzetapparátusában.
Guzmics 1827 nyarán kötött szorosabb barátságot Szemerével, aki meglátogatta őt Pannonhalmán.
Ugyanezen a nyáron megfordult nála Pannonhalmán Vörösmarty, Stettner (Zádor), Fenyéri és Bajza is. A
látogatásokról Guzmics levélben számolt be Kazinczynak. Vö. Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1827. aug. 21.
KazLev, XX, 336–337., de megírta Széphalomra Zádor is: Vö. Zádor György Kazinczyhoz, 1827. szept. 28.
KazLev, XX, 362–364.
590
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négyszemközt Guzmiccsal, részben pedig a nagyobb szerzetes-közösség körében zajlott.
Guzmics Szemere Pálnak a látogatásról írott beszámolójában megemlíti, hogy a barátok
hangosan zúgó éljenzéssel fogadták, s távozásakor ugyanígy búcsúztatták Kazinczyt:
„Szerzeteseink jelenték ohajtásokat, hogy egyszer vezetném a Convent ebédlőjébe, hogy
láthatnák mindnyájan a mindnyájoktól tiszteltet. Ohajtások tellyesedett, mert az Apát
kedden elutazott, s Kaz. ebédelt és vacsorált valamennyiünk között. Hangzott, gyönyörű
idvezlésére és bucsuzására az Éljen-től tágos ebédlőnk. [...] Igy hagyá közttünk édes
emlékét a gyönyörű Férfiú. Hogy nem lehetünk mindnyájan illyenek!”595 A meglátogatott
pannonhalmi szerzetesek megbecsülést kifejező gesztusnak érezték a vendég érkeztét, s a
jelenléte, (puszta „látása”) okozta felemelő érzés lassan magasztos emlékezéssé
(„kegyeletté”) formálódott. – Az író virtuális jelet hagyott maga után egy közösség
emlékezetében.
Az apátság könyvtárában mintegy fél napot töltő Kazinczy bibliák, arab, török,
perzsa nyelvű kéziratok mellett Dominique Vivant Denon régész, művészettörténész,
Napoleon egyiptomi utazásainak metszetekkel illusztrált köteteinek tanulmányozásától vált
meg a legnehezebben, bár ismerte a könyvet, egy-egy példányát már végiglapozta
Bécsben, illetve a gyulafehérvári és nagyenyedi Kollégium könyvtárában. Sem az apátság
könyvtárosa, sem Guzmics számára nem okozott megütközést, hogy az egyházi
tulajdonban lévő, hatalmas, keménytáblás, metszetekkel teli album (tábla mérete 59,5 cm!)
belső oldalára az író hirtelen jött ötlettől vezérelve néhány emléksort kanyarított.
Ellenkezőleg, Guzmics Szemerének szóló beszámolójában ezt (ahogyan az útirajzában
Kazinczy is) büszkén említi: „Könyvtárunkban egy nagy könyv tábláján ezeket olvasá
előttem a Tárnok: „Láttam, a mit látni ohajték. Emberi nagyság! Mi lenne belőled, ész,
rény és honszeretet nélkül? Kazinczy Ferencz.”596 Az írót a bejegyzés pillanatában az
elragadtatásnak az a kultikus, a percet és a tárgyakat úgymond megszentelni vágyó érzése
ragadhatta el, amelyet Horváth János a dédácsi emlék kapcsán Kazinczy halhatatlanságvágyával magyaráz. A pannonhalmiak a megtiszteltetés természetességével nyugtázták – a
más személy esetében nyilván akár gondatlanságnak is minősíthető – vendégkönyvbe illő
sorok bejegyzését, s ettől a perctől az író kézirata az utókor számára gyűjteményező
könyvtár egyik katalogizálandó fóliója lett. Guzmics nem említi azonban, és Kazinczy sem
595

Guzmics Izidor Szemere Pálhoz, 1831. ápr. 12–15. KazLev, XXI, 734.
Guzmics Izidor Szemere Pálhoz, 1831. ápr. 12–15. KazLev, XXI, 734. Vö: Kazinczy útirajzában a
Denon-albumba való bejegyzés fölvezetése így szól: „Elragadtatva örömem által, ezt írám, míg a
bibliothécárius a maga bibliáit előmbe hordá, a könyv táblájára [...]”. Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra,
KAZINCZY 1979, I, 578.
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ejt szót róla, hogy ugyanezen alkalommal a régi bibliákat lapozgatva, arra is késztetése
támadt, hogy egy 1574-ben Sylvester János fordításában megjelent Újtestamentum belső
borítóján hagyja kézjegyét. Ezt jegyezte rá: „Láttam ezt Pannonhalmán, 1831. april 12-én
Kazinczy Ferencz”597 A gesztusban különös keveredése látható Sylvester iránti, valamint a
könyvritkaság érintése feletti kultikus érzésének és emlékjel-hagyási késztetésének. Mint
kínálkozó párhuzam (esetleg minta!) figyelmet érdemel az erdélyi útja során látott vizsolyi
biblia – Rákóczi György sajátkezű bejegyzéseivel.

5. „Ferenczfája” helyett csupán FK monogram
A pannonhalmi látogatás legizgalmasabb epizódja egy úgynevezett Kazinczy-emlékfa
ültetésének, illetve nem ültetésének, ugyanakkor több fa megjelölésének/megszentelésének
mozzanata és a körülötte kialakuló diskurzus. Kazinczy, Guzmics Izidor és néhány társa,
valamint Pázmándi Horvát Endre plébános az apátnál közösen elköltött ebéd után,
lesétáltak Horvát Endre szőlőskertjébe, az apátság domboldalán fekvő házához.
Mindnyájan szekéren jöttek vissza, mivel Horvátnak már nehezére esett volna az újabb
séta. Visszaérkezésükkor az apát megkérdezte, neveztek-e el fát Kazinczyról, hiszen tudja,
az írók látogatásakor ez Horvátnál szokásban van. A Horvátnál már évek óta folyó kultikus
fa-bérmálásokról természetesen Kazinczy is tudott.598 Kiderült, hogy ezúttal erre nem
került sor, mivel Horvát megfeledkezett róla, – noha lent a kertben szó volt egy írónak
szentelt, a télen kifagyott fáról. Ezt követően, mint Kazinczy útirajzában folytatja,
„Guzmics úgy akará, hogy menjünk le a Pázmándi-magányba még egyszer, hogy amit
Endre elmúlaszta, helyrehozathassék; de én azt óhajtám inkább, hogy a monostor kertje
tartsa fenn ittlétem emlékezetét. Szavamon fogtak. Lemenénk tehát a sűrűség partiájába, s
hogy amit csinálunk, félig téve ne légyen, egy ailanthus599 kérgére a Guzmics betűjét, egy
fekete nyáréra a Szemeréét, egy gleditschiára600 a magamét, egy rhusra601 egy S betűt, egy
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Vö. DAJKÓ 2004, 161.
Pázmándi Horvátnak erről az írókat dicsőítő ünnepélyes házi ceremóniájáról természetesen Kazinczy is
tudott, mivel egy ízben Döbrentei Gábor, aki baráti viszonyban volt Pázmándi Horváttal, hosszú levélben
számolt be neki arról, hogy Horvátnál tett látogatásakor a plébános elkeresztelt róla egy almafát, „Gáborfája”
nevet adva neki. Döbrentei részletezi a fa avatásának procedúráját is, amelyen többek között Guzmics Izidor
is jelen volt. Vö. Döbrentei Gábor Kazinczyhoz, KazLev, 1821. jún. 16. 477.
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Ecetfa, más néven bálványfa.
600
Krisztustövis, hasonlít az akáchoz.
601
Szömörce.
598

156

platánra egy mást metszettem fel alávetve magaménak az esztendő számát is. – Crescetis
amores!602 Mondám elkészűlvén munkámmal.”603
Ezen a ponton szükségesnek látszik egy rövid kitérőt tenni az útirajznak a
pannonhalmiak részéről való fogadtatásával kapcsolatban, amely majd egyúttal újabb
részletekkel is szolgál a Kazinczy által említett fa–megjelölésre vonatkozólag.
Miközben az Erdélyi levelek könyv alakban még mindig nem látott napvilágot,
Kazinczy éppen csak lezajlott körutazásának elbeszélése, a Pannonhalmára, Esztergomba,
Vácra ezúttal rekord határidő alatt készült el. Az író 1831 április 13-án mondott búcsút
Pannonhalmának, s a monostorban tett látogatást is megörökítő vékonyka kötet április 30án már el is hagyta el a nyomdát, s hamarosan az érintettek kezében lehetett.604 Guzmics
Izidor véleménye szerint az útirajz szövege az események szigorú értelemben vett
hitelessége tekintetében általánosságban is kívánnivalókat hagyott maga után („Te szépen,
te elvenen festesz mindent, de talán nem mindent igazán.”– írja),605 bár saját személyét
tekintve, egy-egy apróság kifogásolásával606 végülis rendben lévőnek találta az írottakat.
Kényelmetlen volt azonban számára, hogy szerzetes társa, Pázmándi Horvát Endre a
szövegben kedvezőtlen színben tűnik fel, s neki két barátja között majd közvetítenie kell.
Horvát ugyanis az útirajzot elolvasva, kifejezetten megtámadva érezte magát Kazinczy
által.607 Többek között amiatt, mivel az író az útirajzban „egészségtelennek” és szűknek
nevezte plébániáját, valamint nem kielégítő testi állapotúnak tüntette fel őt, s „szőlőskerti
magányát” emlegette, valamint hangsúlyozta, hogy kedvetlen és nyomott hangulatú.
Magára vette az író kipellengérező sorait is, amely a „párduczos” Árpád-eposzt írókra
vonatkozott. Ami miatt azonban ugyanennyire megbántódott, az a szemrehányás volt,
amely a szövegben őt érte a saját szőlőskertjében feledékenységből elmaradt fa-avatás
miatt.608 A pannonhalmi látogatás narrációjából valóban az olvasható ki, mintha Pázmándi
Horvát csak úgy tett volna, mintha megfeledkezne arról, hogy kiszáradt fája helyébe
ültethetett volna újat, s azt elnevezhette volna Kazinczyról. A bérmanév esetleg
602

Nőjetek szerelmeim!
Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra, KAZINCZY 1979, I, 578.
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Guzmics az útirajz szövegének egy részét már kéziratban is olvasta, amikor 1831. május 27-én Kazinczy a
kész kötetből két példányt küldött neki, száz további példányt pedig a szerzeteseknek. Vö. Kazinczy Guzmics
Izidorhoz, 1831. máj. 27. KazLev, XXI, 564.
605
Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1831. máj. 15. KazLev, XXI, 556.
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Guzmicsot – különös módon – kissé zavarta az útirajznak az kijelentése, miszerint ő „heves barátja a
coelibátusnak” Vö. Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra KAZINCZY 1979, I, 582.; Ezt jónak találta szóba
hozni Kazinczyhoz írott levelében is, vö. Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1831. máj. 10. KazLev, XXI, 543.
607
Ezt Guzmics meg is írja Kazinczynak, vö. Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1831. jún. 22. KazLev, XXI, 582.
608
Dajkó Pál említett tanulmánya alaposan feltárja és elemzi a pannonhalmi útirajz Horvátot tényleg enyhén
bántó hangvételének indítékait, illetve Pázmándi Horvát sértettségének okait. Vö. DAJKÓ 2004. 152–176.
Horvát Endre sértettségével kapcsolatban l. Váczy János jegyzeteit, KazLev, XXI, 742–743.
603

157

„Ferenczfája” lehetett volna.609 A mulasztás a széphalmi vezér önérzetét méltán sérthette,
annál is inkább, mivel Pázmándi Horvátot elbeszélő költeménye, a Zirc emlékezete miatt
alapvetően becsülte, s az 1810-es évek közepétől megpróbálta a neológusok táborába
szólítani. Több ízben tűnt úgy, hogy igyekezete talán sikerrel jár. 1815 májusában, bécsi
útjáról hazafelé, amikor az ellenfél ortológus-táborhoz tartozó Péteri Takács Józsefnél
szállt meg Téten, meglátogatta az akkor még ott papi szolgálatot teljesítő Horvát Endrét is.
„Ezt olly szeretetre méltó embernek láttam, a‘ melly tiszteletre méltó író„ – osztotta meg az
utat követően vélekedését Kis Jánossal.610 Néhány hónappal később, amikor Horvát nevét
egy levélben versei kapcsán emlegette, az elismerésben még tovább ment: „Annak az
embernek Virág Benedeki lelke van, ‘s sokat hasonlít hozzá még külsőjében is.”611 1822ben is jó a viszonyuk; Pázmándi Horvát lelkesen invitálja az írót a Dunántúlra: „szakaszsz
üdőt, ‘s szánd‘ el magadat Pannónia szent hegyének meglátogatására; hogy azok, kik
eddig nevedrűl, munkáidrul, ‘s szép lelkedrül ismérnek, képedet is szivekbe nyomhassák, és
még most serdülő ifjaik is vénségek korában azzal dicsekedhessenek: Láttam Kazinczyt!”612
(Horvát Endre és Kazinczy egyéb iránt 1828 márciusában, Pesten több ízben is találkoztak,
először Guzmics szállásán, majd az Akadémia ülésein, mivel oda Horvát is hivatalos volt.
A Guzmicsnál közösen eltöltött estével kapcsolatban Kazinczy ezt jegyezte fel naplójában:
„[Martzius] 10. Estve mi Guzmicsnál, ki Horváth Endrével eggy szálláson. Ez sétálva
declamálja és pereczet ropogtatva ’s borozva az Academiára készített hexametereit. 613 )
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Pázmándi Horvát megbántottságában válaszolni kívánt Kazinczynak. Elkészített egy
fiktív levelezést, amely közte, és egy kitalált személy, Pátfalvi Márk között folyt. Ebben
kivesézik Kazinczy útirajzát, sorban felbukkannak benne a Horvát által bántónak talált részek, s arra
Horvát reakciói és viszont-sértései. A levelezés már Kazinczy halála után látott napvilágot, s Döbrentei
Gábor, akinél a kéziratok voltak, az író iránti kegyeletből tompított az élesebb részeken. (Felvilágosítás
Kazinczy utjának 25-dik lapjára, Sas, 1832. jún. 16. X, 3–10.) „Pátfalvi Márk” Pázmándi Horvát Endrének,
1831. május 25-én: „Sajnálom hogy az öreg Kazinczy ily gyermekes meggondolatlanságokat irkála Utjába.
Vagy mintha egyenesen ártólag dolgoznék ellened. Látd, nevezted volna el azt az odvas vén almafádat
Ferenczfájának, akkor össze-meg-összedícsért volna. A hiú öregnek itt a bibéje. Lám némely mást hogy
magasztal tömjéneiért! (KazLev, XXI, 743., Közli Váczy János a jegyzetapparátusban.)
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Guzmics Izidor, amikor Kazinczynak írott levelében reagál a frissiben olvasott
pannonhalmi útirajzra, s megvilágítja a fa-megjelölések hátterét, kitér az érzékelt
Kazinczy-Pázmándi Horvát feszültségre is: „De mit vétett Szeder [Fábián], mit [ Pálóczi
Horvát] Endre, hogy olly nem szépen, szólasz rólok? Szeder, ha engedéd, hogy azon
reggel, mellyen a betűket metszéd, lejöjjön velünk, mit én akartam, neked fát fog ültetni.
[...] nem kértelek e, hogy neved betüjelét helyettem vésd, expers ipse secandi bár csak ezt
említetted volna! És Endre! Minő arcczal fogom én neki Útadat nyujtani. Már már feledte
hogy egykor bántátok egymást, s a tied lőn.‖614 Az idézett szöveg utolsó mondatából
kitűnik, hogy Horvát és Kazinczy között korábban voltak (a nyelvújítás kapcsán)
ellentétek, de már elcsitultak. Kiderül az is, hogy a fák kezdőbetűkkel való rituális
megjelölésére nem a Horvát szőlőskertjéből való megérkezésekor azonnal, hanem csak
másnap délelőtt, s csupán Guzmiccsal kettesben került sor. Ezzel szemben a megjelent
útirajzban eufemisztikusan az áll, hogy éppen csak hogy kijelentette Kazinczy, hogy ő
inkább a monostor fáiból választana, azonnal szaván fogták, s indultak is a fa-bérmálásra
(„Szavamon fogtak. Lemenénk tehát”). Guzmics az esemény másnapján még tüzetesebben
is beszámol Szemere Pálnak írott levelében a fa „bérmálásról”: „Tegnap a mi Széphalmi
barátunk író, véső, és rajzoló volt. Ebéd előtt felkerekedik, s egyedűl, kést véve kezébe,
akar lefutni kertünkbe. »Magadat nem bocsátlak, és Szedert szeretném velünk» mondom;
»Szeder maradjon, mond, te jöhetsz.» Lefutánk. Mindjárt a kerti erdő szélében áll egy
Ailantus, veszi kését, és egy G. betűt vés kérgére csuda ügyességgel. Te mit csinálsz?
Kérdém. Csak várj, mond, s közel ott egy más fára B-et. – Ha én ugy tudnék, nevedet én
vésném; vésd magad helyettem. Megyünk, és vés Sz-et, közel FK 1831et, mindjárt mellette
S-et, s a kettő között, de csak délután, ismét egy B-et, a két B titkai közzé tartozik.”615 (A
monogramok: G – Guzmics Izidor, B – feltehetően gróf Ráday Gedeonné Teleki
Borbála,616 Sz – Szemere Pál, FK 1831 – Ferenc Kazinczy, S – Sophie, azaz Kazinczy
Ferencné.) Fa ültetésre, avatásra tehát két alkalommal is lett volna mód Pannonhalmán: ha
mindannyian visszasétálnak a vonakodó Horvát Endre szőlőskertjébe vagy másnap délelőtt
megvárják Szeder Fábiánt, hogy hozza a fa ültetés kellékeit – bár az avatási ceremónia
spontaneitása már mindkét esetben elmaradt volna. Kazinczy tehát önmaga vette kezébe az
irányítást, s így emlék-jeleiről teljes egészében ő dönthetett. Az író szövegeiben nem
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gyakran bukkannak fel olyan hasonló, az önvizsgálatra utaló, elbizonytalanodásra
vonatkozó kérdések, amelyeket a pannonhalmi látogatás narrációjában a monogramok
bevésése után az útirajzban olvashatunk: „Nem játék-e? s illő e koromhoz?”617 Ha az író
könnyedén és azonnal el is üti a kérdést, anélkül hogy megválaszolná, az olvasónak mégis
marad annyi ideje, hogy elkönyvelje az író szerénységét vagy inkább: szerénységbe
burkolózását. S miután az alábbi záró gondolatában a narrátor-Kazinczy megfogalmazza
emlék-jel állítása valódi célkitűzését, nyilvánvalóvá válik, hogy a két fenti kérdés a puszta
retorikai fordulat értelmezési tartományába utalható: „De akarom, hogy Pannonhalma ne
felejtse, hogy látott; s Klopstock nem tartá illetlennek egy-egy fát avatni magának és
azoknak, akiket szerete. – Mely igen nem boldog, aki mindég bölcs!”618

6. „Direkt emlékjelek” – Kazinczy képei írók falán
1814 szeptemberében, Pesten, Kazinczy távollétében, Kultsár István szerkesztő házában
irodalmi vacsorát tartottak Kis János költő, Kazinczy barátja tiszteletére. Az ünnepelten, s
a házigazdán kívül, Helmeczy Mihály, Fejér György, Sztrokay Antal, Horvát István és
Vitkovics Mihály – utóbbiak Kazinczy Triászának tagjai – voltak a meghívottak. Vitkovics
megírja a széphalmi mesternek az esten történteket, részletezve, hogy a vacsorán a
nyelvújítás ortográfiai kérdéseit és Kazinczy Kisfaludy-recenzióját taglalták, s hogy az
ortológus Fejér nagyrészt vele szemben érvelt, Kultsár ingadozott, a többség azonban kiállt
mellette. „Végre Kultsár tréfával akart győzni – számol be Vitkovics – Ime, ugymond, itt
van, és nem szóll ellent (képedre mutatván). Erre epigramatice feleltem: Nem, mert Újság
írónál vagyon. Mindenképpen részedre hajolt a győzelem, és képed felé köszöntvén
poharainkat, egészségedért ittunk‖

619

Kis János is megörökíti ugyanezt az esetet, s

Kazinczynak írt levelében kiemeli, hogy a vacsora alatt a társalgás túlnyomórészt
Kazinczyról és hírhedt Himfy-recenzióról folyt, s a mesterről mindenki a tisztelet hangján
szólt, többen védelmezték, mint támadták, olyannyira, hogy neki, Kisnek, már szólnia sem
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kellett. Ő is kiemeli a jelenetet, amikor a társaság a falon függő festményre pillant:
„Kultsár, a‘ ki elébb is feléd hajló neutralista volt, ezzel vetett véget a‘ vitálkodásnak: éljen
az, a‘ kinek képe itt van, a‘ te képedet mutatván; ‘s azután sorban ment az
egésségértivás.”620
Kazinczy elvárta írótársaitól a hasonló élménybeszámolókat (gyakran küldött neki
Szemere és Helmeczy is), a legzajosabb szócsata és legapróbb kérdés is részletekbe
menően érdekelte, csak úgy, mint a szereplők állásfoglalása az összetűzésekben, illetve
szimpátiáik, csoportosulásaik. S bármilyen vérre menő viták folytak is olykor egy pesti
literátori társas együttlét alkalmával, és a leírások alapján bármennyire idegfeszítőnek vagy
viharosnak látszott is egy-egy alkalom, Kazinczy, ha nagyritkán személyesen is jelen
tudott lenni – elemében volt. 1815 áprilisában például részt vett egy Kultsárnál tartott
nevezetes irodalmi vacsorán, ahol a beszélgetés egyik tárgya ismét a Himfy-recenzió,
annak hullámai, valamint a Mondolat és a nyelvújítási harcok aktuális perpatvarai voltak,
sőt, még felröppent egy tekintélyét alaposan megtépázó állítólagos megjegyzés is, 621 ennek
ellenére az író így összegezte a literátori együttlét tapasztalatait: „Gyönyörű estve volt.
11kor oszlánk széllyel.”622 Annak a harcokban résztvevőnek a szavai fejeznek ki ilyen
elégedettséget, aki úgy érzi, hogy a győztesek oldalán áll.
Széphalmi barátja képének hatását tapasztalja és újságolja el Kazinczynak
Dessewffy József is, amikor 1821-ben Kisfaludy Károly, Horvát István, Thaisz András és
Helmeczy Mihály társaságában, meghívott, ritkán látott vendégként jelen van Kultsár
István fent említett pesti házában. A falon ő is felfedezi Kazinczy portréját: „Mejképedet
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olajjal festve láttam Kulcsárnál. [...] Nem felejtkeztünk-el rólad. Szív ömledezve emlegették
nagy Apjokat a‘ mostani literatúra‘ jeles fiai. [...] Kissfaludÿ [!] kellemetesen komoly,
szót‘lan. El-találnád: ha nem tudnád is, hogy dramma fogantatik belsejében. Szép, karcsú
fiatal ember, lankadkodó kék szeme merő jóságot, szívességet ejteget. [...] Horváth
legkomolyabb minnyájok között, kitetszik rajta az éjtszakázás. Úgy keressük és leljük az éj‘
csendjei között a‘ sok tanultságot.”623
Kazinczy a fenti két esetben, vitát kavaró recenziójának hullámveréseivel, illetve az
aktuális nyelvújítási perpatvarok ügyével, a társaság figyelmének középpontjában állt, s
megszerzett tekintélyének csorbítatlan birtokát élvezte. Távollétében is jelen volt: falon
függő olajportréja képviselte őt, arcmása az emlékezet működése és képek mágiája révén
döntő pillanatokban szimbolikusan territoriálisan is uralni környezetét.
Nem csupán Kultsár István házában helyezték el a falon Kazinczy-portréját.
Bizonyos, hogy a széphalmi mesterről rendelkezett olajképpel vagy metszettel Berzsenyi
Dániel, Cserey Farkas, Dessewffy József, Döbrentei Gábor, Guzmics Izidor, Gyulay
Karolina, Gyulay Lajos, Helmeczy Mihály, Horvát István, Igaz Sámuel, Kácsándy Teréz,
Károlyi István, Kis János, Kisfaludy Károly, Kövér Imre, Krajnik Csercsi, Németh László,
Márton József, Pálóczi Horváth Ádám, Péteri Takács József, Jeanette Prank, Sárközy
István, Sipos Pál, Steinmetz Náni, Szemere Pál, Szirmay József, Tatay János, Toldy
Ferenc, ifj. Wesselényi Miklós; ahogyan bírta képmását néhány ifjúkori barátnője is, s a
sor még hosszan folytatható lenne.
Vajon milyen volt, milyen lehetett Kazinczy megjelenése, milyennek látták őt
kortársai az 1810-es évek közepén? Szentmiklóssy Alajos számol be az író külleméről
alkotott benyomásairól Berzsenyi Dánielnek, aki ekkor már féltve őrizte falán széphalmi
barátja képét, ám nem adatott meg számára, hogy valaha is lássa őt: „Kazinczy alacsony,
szikár Ember. Homlokán komolyság ül; de szemeiben az elevenség tüze ragyog. Hajai
őszek; arcai béesettek; az alsó ajaka a felsőnél domborúbb; orra hajlott; testalkotása
egykor igen egyenes lehetett de most az idő súlya alatt görnyedez; mozdulatja sebes; a
tásalkodásban maga alkalmaztatása kedveltető; figyelme minden csekélységre kiterjed;
beszéde csinos s ment minden buja piperétől. Lelkét nem festem, mert azt azon kívül is
isméred. Boldog az, kit a barátság Géniusza ily széplelkű Emberhez fűzött!
Vigasztalhatatlan volnék, ha ezen szerencséről lemondanom kellene!”624 A Kazinczyábrázolással rendelkezők többsége – leveleik tanúsága szerint – az arcképre tekintve,
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immár a kép-tárgyat ruházta fel a köznapin felüli formátummal, s annak dicsőítésében
könnyebben rátalált a szakrális terminológia nyelvére, mintha a magasztalást direkt módon
az író személyéhez intézte volna. A személyes, baráti csókváltástól egyébként idegenkedő
Berzsenyi Kazinczy iránti szeretetében már az író feleségének, Sophienak képét is várta
Niklán, s ezt írta Széphalomra: „küld meg nékem Grófnéd képét, hogy azt a‘ tied mellé
függeszthessem, és mély tisztelettel megcsókolhassam. Látod melly vakmerő vagyok!‖625
Miután a portré késett, megsürgette: „Úgy értem leveleidből, hogy már két levelem nem
juthatott hozzád. [...] tehát küld meg nékem Grófnéd képét, hogy ti az én szobácskámnak
bálványai legyetek.”626 Volt literátor barát, mint az erdélyi filozófus Sipos Pál professzor,
aki arról számolt be, hogy példaképének látványa arra készteti őt, hogy magasabbra törjön:
„Be töltéd egy fő kivánságomat: rézre mettszett Képed Larariumomban van; [...] Szemem
előtt álló képed serkent, unszol, ösztönöz, ínt, hogy el ne felejtsem, ki' baráttya vagyok, 's ki
barátom?”627 Döbrentei Gábor tovább ment; még nem került fel helyére az író portréja, de
már előre elképzelte a festmény őt motiváló szerepét: „Szép rámába fog az mindenkor iró
asztalom felett függeni. Ébresztend az engem a‘ szép hevű munkában a‘ Nemzetért,
balzsamzand barátsági enyhítést kebelemben, emlékeztetni fog, hogy én Neked mennyivel
tartozom, ‘s általa felserkentendő sokféle ideájimban kedves szempillantataim lesznek.”628
Az idézett levélírók szavai szerint a képmás hatásától várt lelki nemesedés és magasabb
szintű teljesítmények elérésében való hit a vallási, egyszersmind mitikus szférába emelik a
kép modelljét. A beszélők/levélírók gondolatai, kifejezésmódjuk, a képet elhelyező
gesztusaik kultikus beállítódásra utalnak. Nem kizárt ugyanakkor az sem, hogy a
kijelentések egy része, melyeket a képek tulajdonosa ilyenkor papírra vet, merő
udvariasság vagy frázis, de ha így lenne is, akkor is perdöntő bizonyítéknak tekinthetőek
arra nézve, hogy mindannyian tisztában vannak azzal, mekkora súlya van Kazinczynak a
literatúrai közéletben, s hogy épp ezért, itt helye van kijelentéseiknek, amelyeket az
ábrázolásokról, s közvetve az íróról tesznek. Tudatában vannak egyszersmind annak is,
hogy milyen személyes hatása és felhívó ereje lehetséges egy emblematikus
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személyiségről készült képnek. Dessewffy József már felfüggesztette Kazinczy portréját a
falra, amikor tollat ragad, s őszinte baráthoz méltón – árnyalatnyi humorral – azt írja, hogy
ők, otthon, egyszerűen dicsekedni fognak a képpel: „rámába tétetém üveg alá, és
Feleségem fogadó szobájában a‘ pamlag felett már fel is függesztette. Szép vólna ha meg
akarnád egyszer nézni magadat ott, a‘ hol nem tsak szeretnek, hanem díszeskednek is
veled”.629
Cserey Farkas túláradó érzelmekkel eltelve gyűrűt készíttet Kazinczy arcképével,
hogy barátja minden nap – testközelben – vele lehessen: „A Napokba kaptam Lipsiabul
haza eggy igen szép kilenczed fél caratot nyomó égetet Saphiromot [...] úgy jádzik, mind a
leg szebb Diamant – carmezirozva van igen gazdagon Brilliantokkal [...] gyereki indulattal
örvendek ezen gyűrűmnek [...] Most képedet fel küldöttem Lipsiaba Rosthoz, hogy a szerint
gyűrű kőbe fel emelt munkával ki metczettesse. Bal kezem mutató úiján fogom aszt gyűrűbe
viselni – szívem részin – meljbe holtig lakozol úgy is.”630
Az 1820-as évek közepén már a tágabb értelemben vett magyar literátor közösség
egyre több tagja rendelkezik a széphalmi vezér arcképének. Igaz Sámuel, a Hébe kiadója
például 1825-ben Bécsben, Kazinczy híres Kreutzinger által festett olajképének
másoltatását intézi az író kérésére Simó Ferenc festővel, aki, már egy évvel korábban,
kópiát készített Donát János Kazinczy-portréjáról is. Természetesen, sem Igaz Sámuel
bécsi otthonából, sem a szintén bécsi Márton professzoréból, nem hiányozhat/nem
hiányzik a falról a mestert ábrázoló kép.631 Talán a pannonhalmi barát, a szerzetes
Guzmics Izidor a leglelkesebb, amikor Kazinczy képmása megérkezik hozzá, egyúttal ő az
egyetlen, aki – ahogyan az ajándékot megköszönő leveléből kiviláglik – , beszél a képhez,
sőt verset is ír hozzá. A liturgikus szertartásoknak a hivatásához tartozó mindennapi
gyakorlata miatt kétség kívül tőle idegen legkevésbé a faliképet szentség gyanánt
megszólító gesztus és terminológia, éppen ezért azok közé tartozik, akik tisztán látják a
„szakrális” és a világi értelembe vett „kultikus” közötti különbözőség mechanizmusait.
Köszönőlevelét így kezdi: „Kazinczy Ferencznek az igen tiszteltnek, Guzmics Izidór forró
629

Dessewffy József Kazinczyhoz, 1818. márc .30. KazLev, XV, 551.
Cserey Farkas Kazinczyhoz, 1808. aug. 17. KazLev, VI, 34–35. Kazinczy lakonikus természetességgel
írja le az esetet feljegyzéseiben: „Az én fejem a Cserey Farkas gyűrűjében, Krasznán. [...] Felküldötte
Lipsiába Rosthoz Kininger után John által metszett képemet, hogy azután a legügyesebb mivész csináljon
gyűrűkövet a szükséges változtatásokkal. A mente görög lepellé van elváltoztatva, hajam az Apollo szobra’
fürtözése után fürtöztettek. A munka igen szerencsés. A gyűrű’ köve jászp-onyx s fejéres; azt 22 magyar opál
veszi körül. Azokat prof. Zennowitz küldé Csereinek a pekléni hegyekből Abauj vgyéből.” (Váczy
jegyzetapparátusában, KazLev, XXII, 512.)
631
„Képed mind Prof. Márton Úrnál, mind nálam az után dolgozva függ, a’ mint azt Döbrentei bírja Donát
által festve, ’s a’ mit Te jónak tartván, én benne büszkélkedem.” (Igaz Sámuel Kazinczyhoz, 1824. júl. 16.
KazLev, XIX, 161.); Vö. még: Igaz Sámuel Kazinczyhoz, 1825. jan. 14. KazLev, XIX, 280.
630
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háláját. / A‘ régen várt kedves vendég elérkezett; itt van mellettem a‘ Te másod, tisztelt,
szeretett Férfiu; benne Téged minden perczenetben láthatlak, vizsgálhatlak, szóllíthatlak:
‘s mi több, szemeiddel beszéllgethetek, annyira beszéllők azok. [...] Martz. 12kén
megérkeztél, ‘s én téged vacsora után több társaimnak jelenlétekben: Idvezlégy nekem
Kazinczy mássa! felkiáltással fogadtalak. [...] Most már igy szóllítom a kedves képet, vagy
is a kép szemeiből kilövellő lelket:
Jer te sokat munkált, csüggedtlen lélek ölembe!
Hints, ha talán fognék csüggni, erimbe erőt.
Képed, érzékenyen fogadtatott, de olly Platói szeretettel még sem birok, hogy magadat
testestől lelkestől látni, ölelni ne ohajtsalak.”632 Guzmics újfent eltérően a többi Kazinczykép tulajdonosától (a szakrális beszédmódú Idvezlégy...Kazinczy mása! lelkesült
hangoztatása, majd a képhez írt versbe foglalt fohász után) visszazökken a világi élet
hétköznapi realitásaiba. Tárgyilagosan szögezi le, hogy a hús-vér barát személyes jelenlétét
számára mégsem pótolhatja sem saját felfokozott szeretete, sem pedig a Kazinczy-képmás
megpillantása révén megteremtett, valóságot idéző, ám mégis vizuális fantáziák. Kettejük
első találkozásáig azonban még négy, a pannonhalmi közösen eltöltött napokig pedig hét
évnek kell eltelnie.633

7. Arcmás készíttetés mint a hírnév záloga
„A reprezentáció az ember lényegéhez tartozik.‖ – szögezi le Belting634, s másutt a
gondolatot azzal egészíti ki, hogy az „egyedi arckép az én színrevitelét helyezte
előtérbe.”635 Valójában már a német reformáció idején a humanisták olyan nyilvános
hírnévre törekedtek, amelynek a testi létezés után az irodalmi »névben« kellett

632

Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1824. márc. 15. KazLev, XIX, 70–71.
1828 március 9-én Pesten találkoznak először, a következő nap estéjét együtt töltik; jelen van Pázmándi
Horvát Endre is. Guzmics is, Kazinczy is, Horvát is a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) működési
szabályzatának kidolgozásában való részvétel miatt vannak Pesten. Vö. KAZINCZY 2009, 331.
634
BELTING 2003, 102.
635
BELTING 2003, 160.
633
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folytatódnia. „A szellem a testtel szemben tett magáról kijelentéseket. A szellem világbeli
utóélete [...] individualista módon tartott igényt az irodalmi emlékezetre.”636
Ebben az értelemben, majdnem háromszáz évvel később, Kazinczy számára
kézenfekvő volt önmaga legsokrétűbben való megmutatásának, ezen belül kiemelten saját
vizuális reprezentációjának – mai szóhasználattal élve – menedzselése. A magáról
készíttetett festmények (több mint harminckét ízben festették le!637) másoltatása, metszetre
vitele és sokszorosíttatása,638 azok küldözgetése természetes igény és egyben évtizedeken
át folytatott tudatos gyakorlat is volt részéről.639 Ez irányú elképzeléseit azonban nem
kívánta pusztán önmagára vonatkoztatni: „Én ha vallást csináltam volna, azt parancsoltam
volna, hogy minden festesse magát.” – vallotta 1817-ben.640 Az író aktív és hatékony
kezdeményező közreműködése, könyvkiadói–szerkesztői tevékenysége és házi Larariuma
gyűjteményének céltudatos gyarapítása is nagy szerepet játszott abban, hogy végül mind
több és több írótársa megörökíttette magát.641 Kazinczy kora Magyarországán, művelődési
636

BELTING 2003, 157. Vö. még Porkoláb idevágó gondolatmenetével, aki könyvében idézi Hites Sándor
humanista nyilvánosságmodelljét, PORKOLÁB 2005, 35.
637
Vö. Váczy jegyzetapparátusában, KazLev, XXII, 511–512. Az itt felsorolt 31 festmény és 2 plasztika
korántsem tartalmazza az összes alkalmat. Az író nem említi Grasmeyer árnyrajzát 1782-ből, Mad. Abélé
arc-él rajzát 1803-ból, az 1816-ban Kolozsváron Josef Schmelzer által készített gipsz élőmaszkot, nem említi
meg Rombauer János 1825-ben az íróról készített festményét, Manschgo János 1828-as ceruzarajzát, Simó
Ferenc 1829-ben festett olajportréját. Meglehet, hogy az író más képeket is kifelejtett. Vö. RÓZSA, 1957,
190–192, E.CSORBA–KOVÁCS 2006, 62–67, 96.
638
„A nyomtatás révén a test megsokszorozott ábrázolását is [...] absztrakció éri. [...] Igy jön létre a módosult
személyes kép, ami egyúttal az újfajta nyilvános személyiséget is szerephez juttatja.” (Belting 2003, 157.)
639
A Kazinczyról készült összegyűjtött portrékat és Kazinczynak a képzőművészethez fűződő viszonyát l.
RÓZSA 1957.; valamint az író és a képzőművészet kapcsán átfogóan l. CSATKAI 1925.; GYAPAY 2009, 15–24.
640
Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1817. jan. 25. KazLev, XV, 37. E gondolatát táplálja a XVIII. század
derekán Németországban hódító barátságkultusz is, amelynek az író örömmel adja meg magát. Vö. CSATKAI
51.
641
Kazinczy beszélte rá például az idős Ráday Gedeont (egyúttal festőt is vitt magával), hogy engedje magát
megörökíteni, Vö. Ráday Gedeon Kazinczyhoz, 1790. ápr. 9. KazLev, II. 62.; ugyanerre biztatta–kérte vagy
közvetve kérte többek között Csokonait: vö. Kazinczy Csokonai Vitéz Mihályhoz, 1802. dec. 12. KazLev, II,
526.; Döbrentei Gábort: vö. Kazinczy Döbrentei Gáborhoz, 1817. jan. 25. KazLev, XV, 37.; Dessewffy
Józsefet: vö. Kazinczy Dessewffy Aurélhoz, 1825. okt. 2. KazLev, XIX, 420–421.; Vörösmarty Mihályt: vö.
Kazinczy Toldy Ferenchez, 1830. dec. 3. KazLev, XXI, 418.; Fáy Andrást, Toldy Ferencet, Bártfay Lászlót,
Czuczor Gergelyt: vö. Kazinczy Ponori Thewrewk Józsefhez, 1828. máj. 31. KazLev, XXI, 515.;.; Szívesen
ajánlott festőket és metszőket íróbarátainak, jórészt eredményesen, így például: Aranka Györgynek, vö.
Kazinczy Aranka Györgyhöz, 1789. dec. 21. KazLev, I. 520–521.; Kis Jánosnak, vö. Kazinczy Kis Jánoshoz,
1814. máj. 18. KazLev, XI, 371–372.; Berzsenyi Dánielnek, vö. Berzsenyi Dániel Kazinczyhoz, 1812. aug.
15. KazLev, X, 72–73.; Virág Benedeknek, vö. KAZINCZY, Az én naplóm, KAZINCZY 1987, 269–270.;
Pálóczi Horváth Ádámnak, vö. Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámhoz, 1792. okt. 2. KazLev, II. 281–282.;
Szemere Pálnak, vö. Kazinczy Szemere Pálhoz, 1831. aug. 8. KazLev, XXI, 624.; Horvát Istvánt levélben
kérte, hogy Révai Miklós olajképét másoltassa, vö. Kazinczy Horvát Istvánhoz, 1815. szept. 24. KazLev,
XIII, 174.; Saját fordításainak kilenc kötetéhez (Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép literatúra, [1814–1816] )
megrendelte az alábbiak rézmetszetű portréit: Révai Miklós, Orczy Lőrinc, Barkóczy Ferenc, Csehy József,
Ráday Gedeon, Spissich János, id. Wesselényi Miklós, Teleki József, Pászthory Sándor. A mesterekkel való
megörökíttetéseken kívül Kazinczy maga is próbálkozott portrérajzolással: néhány írótársáról, barátjáról,
barátnőjéről és családja tagjairól árnyrajzokat készített, vö. KAZINCZY 1928.; vö. még KOVÁCS 2009, 66, 67,
78, 79 Az író egyéb tárgyú, épületekre, kertekre vonatkozó rajzaira nézve l. RÓZSA 1957, 175–176.; vö. még
KOVÁCS 2009, 56, 59, 73, 76, 77, 102, 155, 156.
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programjának kinyilvánításával (amelynek része volt a képzőművészeti ismereteknek,
különösen az antik művészetek megismerésének a hazai kulturális életbe való beemelése
is), azok közé tartozott, akik tudták és hangoztatták, hogy „az idő múlása és a tér
elvesztése ellen” képekkel védekezhetünk, ahogyan azt Hans Belting 2001-ben
megállapítja642 (Az író már Regmecen, majd széphalmi házában is saját metszet- kép- és
kéziratgyűjteménnyel rendelkezett, amelyet már börtönbe kerülése előtt megalapozott.643)
E képeket, belehelyezkedve a továbbiakban Belting gondolatmenetébe, a „kollektív
imagináció”644 tartja életben. A képek az utókor számára való hagyományozása szándékos
és tudatos. Ez az átörökítés „képes olyan nyilvános példaképeket az új orientációk
modelljévé tenni, mint amilyen az antikvitás volt a reneszánszban.”645 Személyek
követendő példaként való felmutatása646 vagy az antik művészet követésének ajánlása,647 s
az utódok képeinek átadása az új generációknak, olyan gondolatok, amelyek a megújítandó
magyar nyelvvel, ízléssel, művészetekkel foglalkozó művelődési programjában már
Kazinczyt is izgatták, több mint kétszáz esztendővel Belting előtt.
Kazinczy és a szellemi utódok, követők problematikája szorosan kapcsolódik az író
és a mellette felnövekvő új nemzedékek előretörésének jelenségéhez. Érdemes egy
pillanatra elidőzni e tárgyban 1820 körül papírra vetett gondolatain, amely valójában nem
mást, mint a dicsőség útját, mozgását mutatja térben és időben: „Mi szép, midőn szeretettel
látjuk felénk közelíteni a‘ kik pályánkon már ragyognak! midőn azt mondhatjuk, hogy a‘
mint nyomot ezek törének nekünk, úgy azt mi törünk majd és még szebbet mint ők nekünk,
642

BELTING 2003, 76.
1805-ben már több íróbarátjának portréját szobája falán helyezte el: „Még előttem lebeg képed; mert már
akkor úgy néztek szemeim, mint halhatatlanság’ fiját. [...] Vedd legforróbb köszönetemet, kedves! Kérésem’
teljesítéséért. Larariumom’ falán függ már a’ Virágé, Báróczyé, Némethé, Úza Pál és Szentmarjai Ferenczé
’s Versegié. Ott fog majd ez is, és midőn pillantásom reá repűl, reá téved, érzeni fogom, hogy le vagyok
kötelezve nagy lenni, mert ezek barátim voltanak.” (Kazinczy Kis Jánoshoz, 1805. júl. 14. KazLev, III, 377.)
Kazinczy Jankovich Miklóssal, a gazdag műgyűjtővel és mecénással is gyűjtési szenvedélye révén került
kapcsolatba, szorult anyagi helyzetében neki ajánlotta, majd adta el ugyanis metszetkollekciójának
megmaradt, második részét, amelynek első fele (történelmi személyiségek és írók portréi, veduták, várak,
csaták metszetei) már korábban a Sárospataki Református Kollégiumba került. Az író ugyan két részletben
eladta a kollekciót, ám a metszetgyűjtéssel nem hagyott fel. Olajfestményeitől, amelynek jó része másolat
volt, valamint saját és íróbarátai kézirataitól sem vált meg.
644
Uo.
645
BELTING 2003, 69.
646
Kazinczy a Pályám emlékezetének gyakran idézett alábbi szövegrészletében leszögezi: „[ célom, hogy]
koromat fessem, s azon nagyokat, akikkel éltem akiket láttam.[...] Ezeknek emlékezeteket fenntartani,
képeiket festeni, őket a maradékkal közelebbről ismertetni, nekem kedves s kedves lesz a maradéknak is.”
(KAZINCZY 1987, 88.)
647
„Valamint a faragó és festő nem emelkedhet mívésszé, ha az antikok és a XVI. század nagy mesterei s a
későbbeké után nem gyakorolja szemét és karját, s csak eleven példányok után dolgozik: úgy nyelvünk soha
azzá, ami máris leve [...]”(KAZINCZY, 1979, Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél, 819–820.); „
s csak arra szoktassa Uram Öcsém magát, hogy mindég a’ Régiség‘ statuájit [szobrait] nézze, tudván hogy az
épen úgy haladja felül az új idők’ munkáit, mint a Classicusok’ írásai a’ mostaniakat.” (Kazinczy Kölcsey
Ferenchez, 1814. júl. 7. KazLev, XI, 459.)
643
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az utánunk eredőknek! azt, hogy ezek a‘ szerint áldják majd emlékezetünket, mint mi az
azokét, a‘ kik innen már leléptenek!”648 E néhány sorban az író egyfelől kiemeli, hogy az új
meg új nemzedékek egymás munkájára építkeznek, egymásnak is törve az utat.
Hangsúlyozza tehát a folytonosság tényét, s a jövőbe tekint. Másfelől a „mi törünk majd, és
még szebbet mint ők‖ megjegyzés többes szám első személyű alanya már a minőségi
alkotó munka, sőt az annál is többnek, szebbnek ígérkező munka büszke hirdetése,
amelynek maga az író is részese. Az utolsó sorban szereplő „áldják majd emlékezetünket‖
szakrális hangvételű kinyilatkoztatás valójában a glorifikációra igényt tartó író emelkedett
lelki állapotát merevíti ki, majd az utolsó szavakkal figyelmeztet eme „emlékezet-áldás”,
emlék-állítás bevett szokására és ebből adódóan jelzi a jogosan kijáró babérkoszorú
elvárását.

8. Kazinczy panteonizációjának előjelei
Kisfaludy Károly már népszerű színpadi szerző Pesten, amikor 1821-ben, még Aurórája
megindítása előtt, levélben fordul Kazinczyhoz, s magasztaló szavak kíséretében a köz
felett állónak, bírónak nevezi őt, aki dönthet bemutatandó szent áldozatainak, azaz
műveinek megítéléséről,649 röviden: vezérnek ismeri el őt. Kazinczynak az írótársadalom
zárt közösségében fennálló tekintélye – amelynek csúcspontja kétség kívül az 1810-es
évek – az 1820-as évek derekáig még érzékelhető, a széphalmi mester őrzi posztját; a
literátor ifjúság számára is hiteles szavú kritikus és vállalt példakép. Személyének régi
nimbusza több-kevésbé változatlan az Aurora zsebkönyv megindulása után is, nagyjából az
orgánum arculatának, hangjának a 20-as évek közepére bekövetkező, Kisfaludy Károly
diktálta karakteres átalakulásáig és az Auróra-kör megalakulásáig. Amikor Kazinczy
szintén 1821 tavaszán levélben szemrehányást tesz Szemere Pálnak, vélt elhidegülése és

648

E szöveg (valójában ál-levél) előzménye egy misszilis levél, amelynek adatai: Kazinczy Kis Jánosnak,
1793. júl. 27. Kazinczy az 1810-es évek végén, 1820-as évek elején újraírta Kisnek küldött korábbi levelét,
azaz visszadatálva írt egy új levelet. Erre azért került sor, mivel felvetődött, hogy Kazinczy írótársaival
folytatott leveleiből könyvkiadás készül, s az író a közönség elé stilizált szöveggel kívánt állni. Váczy János a
Kazinczy-levelezésben az itt is idézett ál-levelet mégis a régi, eredeti dátumhoz rendelte, mivel az író is
(megtévesztően) a régi dátumot jegyezte rá a ránk maradt kéziratra. L. KazLev II. 300–301. és l. a
jegyzetapparátust uo. 579–580. A levél átdolgozottságára nézve Vö. CSETRI 28–29.
649
„Nagy érdemű férjfiu! [...] dolgozásim bizonyíthatják, hogy téged vettelek példáúl, és téged érteni,
követni, legfőbb szorgalmam. [...] Te Kedves Barátom! Ki a köznél fellyebb állsz, kinek annyi
viszontagságok nyilt tekintetet adának, Te légy ezentul szent oltár, mellyre leteszem áldozatimat – itélj
munkáimról, és a te javalásodnál hiven megállok.” (Kisfaludy Károly Kazinczyhoz, 1821. máj. 13. KazLev,
XVII, 444–445.)
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ritkán csordogáló pesti tudósításai miatt, Szemere jelzi, hogy a Triásztól némiképp távol
került ugyan, de mesterének nincs oka aggodalomra sem miatta, sem pedig a pesti írók
körében még mindig stabil pozíciója miatt: „Bár az Uram Bátyám tisztelőji között csak
nehanyat találhatnék ollyat a‘ millyent ohajtottam és ohajtok! De hiszen Kultsár Úr
megígéré Benedek estvéjén, hogy a‘ most következő nyáron Kazinczynak emlékezetére ő
szentelend innepet. Hiszi e Uram Bátyám, hogy a‘ Pesti Egyesűlet retteg Kazinczyt nem
szeretni? Ugyvan; és ez elég.”650 A „retteg Kazinczyt nem szeretni‖ megjegyzés, s a
Kultsár által beígért Kazinczy innep említése kétség kívül deklarálja az író hatalmát,
hanem is kifinomultan választékos modorban. Szemere levelében ez után olvasható a
Vitkovics házában lezajlott, Virág tiszteletére rendezett Benedek napi irodalmi est és
vacsora nem túl részletező taglalása. Felsorolja az egybegyűlteket, s hogy ki mit olvasott
fel, beleértve saját magát is. Nem említi azonban, hogy Virág az esten gyengélkedése miatt
nem volt jelen, s hogy a termet úgy rendezték be, hogy a fő falon, központi helyen függött
az ünnepelt Virág Benedek festménye, „virágos zöld koszorúval ékesítve”651, s hogy díszes
szőnyeggel letakart pulpitus állt az egymást követő szónokok rendelkezésére, valamint,
hogy az egybegyűltek háromszori hangos „Éljen” kiáltással, s Vivitur ingenio, caetera
mortis erunt! [Az ember a szellemben él, minden más mulandó!] üdvözléssel ünnepelték a
távollévő idős költőt. Szemere bizonyára tudta, hogy e részleteket miért nem említette
mesterének. (Az 1821. március 22-én megtartott „Virág-innep”ről egyébként Kazinczy az
újságból nyilván értesült, mivel a Magyar Kurír alapos beszámolót652 közölt róla, s a lap
példányai eljutottak Széphalomra is.653) Szemere szavaiból kitűnik továbbá lelkesedése
Kisfaludy Károly személye, és az estélyen elhangzott versei iránt. Ez azért hat különösnek,
mivel a Magyar Kurír hallgatott Kisfaludy jelenlétéről. Szemere talán óvatosságból nem
kívánta Virág ünneplésének részletezésével terhelni Kazinczyt, mivel a két költő az 1810es években már eltávolodott egymástól, így Virág dicsőítése nem érte volna el a várt hatást.
Meglehet továbbá, hogy a Kazinczynál mindössze öt esztendővel idősebb Virág
tömjénezésének híre és koszorúval feldíszített festményének elképzelése egyaránt –
vélhette Szemere – a gyorsan múló időre, s a pálya számára is közeledő végére
figyelmeztethették volna mesterét. E vélekedés nyomán haladva, kijelenthető, hogy e
tekintetben Kisfaludy Károly 1823-ban már nem ennyire tapintatos Kazinczyhoz írott
650

Szemere Pál Kazinczyhoz, 1821. ápr. 14. KazLev, XVII, 436.
Váczy János jegyzetapparátusában, KazLev, XVII, 617.
652
Vö. Váczy János jegyzetapparátusával, KazLev, XVII, 616–617.
653
Péteri Takács József haláláról például Kazinczy a Magyar Kurír 1821. május 15-i számából értesült, s a
hírt nem egészen két hét múlva, május 27-én már meg osztja levélben Pápay Sámuellel. Vö. Kazinczy Pápay
Sámuelhez, 1821. máj. 27. KazLev, XVII, 451.
651
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alább idézett soraiban: „Nem kérkedésből nyíltam ki előtted, hanem szíves baráti ösztönbűl,
hogy Te, ki annyit áldozál, szenvedél nyelvünkért, aggodt napjaidban láthassad, hogy
fényes nyomdokodat bár gyöngébb erővel követni törekszünk. Én neked sokat köszönök, és
ha valaha olly szerencsés lehetek jót teremteni, lelked sugallása vezetend előre.”654
Kisfaludy már az Auróra zsebkönyv kezdeti sikerei után írta e levelet, pontosabban
válaszolt Kazinczy azon soraira, melyben az szabadkozott, hogy több kéziratot küldött a
bécsi Hébe zsebkönyv számára mint az Aurórának. A széphalmi mester e levelében a
feltörekvő ifjakat is szóba hozta, dicsérve őket: „Én mindég szemesebb vagyok ifjaink‘
érdemének kilesésében”, magát természetes hangon sorolva az idősekhez: „mi öregek, kik
az ifjakra kevélyen szoktunk tekinteni”. A megbecsülés és barátság hangján szólítja meg
Kisfaludyt, és saját korábbi Himfy-recenzióját immáron végképp feledni kívánva írja:
„Higyj szavamnak, édes barátom, Tőled szerettetni nékem dicsőség; higyj szavamnak: én
téged már a‘ Kisfaludy név miatt is szeretlek.”655 Kisfaludy Károly válaszlevelének
kifejezése a mester „aggodt‖ koráról nem teljesen légből kapott (Kazinczy néhány
hónappal múlt 63 éves), azonban mégis túlzó, még akkor is, ha az írótárs szavai erre
feljogosították. Erősnek hat a szinte letűnt kort idéző múlt idő használata is: áldoztál,
szenvedtél, valamint a már-már szoborszerű idolhoz szóló kitétel: nyomdokat követjük,
lelked sugallása vezet.656 Kisfaludy két-három esztendő múlva, az Auróra-körben általa
összefogott, a kibontakozó romantika irányába nyitott fiatal írók szemében vezető szerepre
tesz szert, míg Kazinczynak egyre több kisebb-nagyobb konfliktusa, ízlésbeli nézeteltérése,
majd irodalmi „pöre” is támad mind a középgeneráció (Horvát, Kölcsey, Döbrentei) mind
a fiatal nemzedék (Bajza, Toldy) képviselőivel, s e közben továbbra sincs személyesen
jelen az irodalmi élet szempontjából már meghatározó Pest-Budán. Kisfaludy Károly (akit
Kazinczy írói és irodalomszervezői tevékenysége miatt alapvetően nagyra tart) lényegében
készül igazodni az elismert pályatárs egy korábban neki címzett tanácsához–óhajához: „A‘
Dicsőséget erős karokkal markoltad-meg: adja az ég, hogy soha el ne szalasszd.”657
Kazinczy 1825-ben esedékes ötven éves írói jubileumára mégsem „a fényes
nyomdokokat követő” Kisfaludy Aurórája, s a pesti írók köre, hanem Igaz Sámuel Bécsben
kiadott zsebkönyve, a Hébe készült meglepetéssel, Blaschke Jánosnak egy rézmetszetű
(külön lapokon sokszorosítva is megjelentetett) rajzával. Igaz egy példányt küldött az
írónak a kész metszetből, azzal, hogy az majd a „Hébébe jő”, s levelében többek között
654

Kisfaludy Károly Kazinczyhoz, 1823. jan. 10.KazLev, XVIII, 233.
Kazinczy Kisfaludy Károlyhoz, 1822. dec. 31. KazLev, XVIII, 226–227.
656
Kisfaludy Károly Kazinczyhoz, 1823. jan. 10.KazLev, XVIII, 233.
657
Kazinczy Kisfaludy Károlyhoz, 1822. febr. 16. KazLev XVIII, 37.
655
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afelett sajnálkozott, hogy még többet nem tehetett: „Buzgóbb tisztelőd nálamnál nincsen, ‘s
ha a‘ sors tiszteletemhez illetőleg engedne módot annak bébizonyításában, úgy márványoszlop készűlt volna írói dicső pályád‘ Jubileumára. [...] ‘S ha Te kedvezőleg méltóztatol
azt elfogadni tőlem kicsinyben, a‘ mit a‘ Hazának nagyban kelle vala adni, örömemnek e‘
tárgyban semmi híjja. A‘ Haza‘ Geniusa öleli Büsztödet a‘ hold világította tájon, ‘s mintha
mondaná égre emelt szemekkel: Jutalmazzd-meg te néki, én arra képes nem vagyok.”658 A
szobor talapzatán a következő felirat olvasható: „Kazinczynak írói pályája‘ ötvenedik
évében a‘ rény és a khárisok. MDCCCXXV.”
Guzmics Izidor, a Hébe ünnepi számának megérkezése után gyorsan reagál a képre,
barátja megdicsőítésére: „Igaznak valódi igaza volt, midőn az érdemekkel tellyes 50.
esztendős litteratori hőst emlékkel tisztelte-meg; ‘s szivem olvadozott nézletében.”659.
Kazinczy számára váratlan meglepetést okoz a metszet, valamint az, hogy a
Hébében epigramma is köszönti őt.660 Blaschke allegórikus képe – ha esztétikuma némi
kívánnivalót hagyott is maga után – mindenképpen jóleső érzéssel tölthette el az írót.
Egyfelől a haza nőalakban megszemélyesített hódolata miatt, másfelől pedig, mert a
rajzoló művész661 átvette az ő elgondolását, miszerint az utókornak készülő portréreprezentáció csúcsa az antik stílusú, idealizált mellszobor.662 Keserű Katalin, amikor
Kazinczy kultuszát kutatja, megállapítja, hogy „a Hébe 1825-ös rézmetszete, [...] Kazinczy
apoteózisának is felfogható. Ez még életében, írói működésének 50. évében egy talapzatra
állított klasszicista büszttel jeleníti meg az így halhatatlannak minősített költőt egy
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Igaz Sámuel Kazinczyhoz, 1824. okt. 5. KazLev, XIX, 215. A metszet a Hébe 1825. IV. számában jelent
meg. Leírása: Erdős, holdfényes tájrészlet előterében kő talapzaton fiatal férfi (a fiatal Kazinczy) görögös
büsztje látható. A szobor mellett telt testalkatú, mezítelen karú, lepelbe burkolt, égre emelt tekintetű nőalak: a
haza géniusza áll, jobbjában letámasztott pajzs, rajta a magyar címer rajzolatával. Bal karjával védőn
átkarolja a büsztöt. Az oszlopon a fentiekben idézett felirat látható.
659
Guzmics Izidor Kazinczyhoz, 1825. jan. 8. KazLev, XIX, 278. Guzmics ugyanitt mindössze a feliratot
kifogásolja, szívesebben látta volna, ha Kazinczynak a Tövisek és virágokból is ismert jelmondata került
volna inkább a kőre: „áldozz a kháriszoknak”.
660
Ponori Thewrewk József költeménye a Hébe IV. Kötet 263. lapján jelent meg. Címe: A‘ Kháriszok.
Elyzion’ gyönyörű mezejéről, isten-arányból, / Dícsföldünkre leszállt a’ Khariszok’ serege. / ’S a’ Széphalmi
verázstempére repűlve, Kazinczy’ / Keblében új szép mennyei lakra talált. (Váczy János
jegyzetapparátusában, KazLev, XIX, 611.)
661
A rajz Wilhelm Rieder (1796–1880) munkája, a rézmetszetet Blaschke János (1770–1833) készítette. Az
önálló lap mérete: 112x83 mm. Egy példánya fellelhető a Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti Tárában is,
ltsz. 2006.100.1.
662
Az író „[e]lvei szerint a közéleti szereplőre emlékező nyilvános szobormű sem követhet más mintát, mint
az eszményítő klasszicizálás antikizáló formarendjét. Kazinczy ezen elvárásainak ismeretében alkották meg
tisztelői ötven éves írói jubileumára fiktív büsztjét 1825-ben, és az író ezen kívánalmaihoz igazodott
Ferenczy István márványba faragott képmása két esztendővel később.” (Révész 2010)
http://www.btm.hu/varmuzeum/kiadvany/tbm/35/04/revesz.pdf
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eredendően halhatatlan géniusz társaságában. (Magyarország géniusza egyúttal Kazinczy
tevékenységének, kultuszának nemzeti jelentőségére utal.)”663
Az író levélben újságolja el megtiszteltetését közeli barátainak, így Gyulay
Lottinak is, felfedve a kép allegóriáját, amelyet ő, némiképp prózaibban mint Igaz Sámuel,
úgy értelmez, hogy a „Haza”, azaz a „Matróna” azért tekint az égre könyörögve, hogy az ő
utolsó napjait „derítse-fel, ‘s tegye boldoggá.” A gondolatot lezárandó, kissé restelkedve
hozzá teszi még, hogy Igaz gesztusa könnyeket csalt szemébe, de tudja, hogy a ”tömjén
Istent illet, nem embert”.664 Régi barátjával, Dessewffy Józseffel azonban szintén
megosztja örömét, sőt, ahogyan Lottinak, neki is lemásolja a képen látható szobor
talapzatára írt őt ünneplő laudáló feliratot. Még büszkébb azonban arra, amit ez után
újságol el barátjának, miszerint hallotta, hogy Ferenczy István hazaérkezett Rómából, s
mielőtt visszautazna, őt mindenképpen látni szeretné.665
Ennek fényében nem csoda, ha az író valóságos megdicsőülésként éli meg, amikor
két év múlva tudomására jut, hogy Ferenczy mellszobrot készít róla. Az eddig konspiratív
módon előle titkolt információra az ifjú Toldy (Schédel) Ferenc német nyelvű
Handbuchjának, azaz a magyar költők munkáiból összeállított kézikönyvének szövegében
bukkan, amikor Toldytól megkapja az ő írói munkásságát bemutató német szövegrész
korrektúráját.666 Ez idő tájt az író már levélbarátságban van Ferenczyvel, akiben a hazai
neoklasszicista szobrászat megteremtőjét ünnepli, s akinek 1822-ben Rómából
Magyarországra küldött

Pásztorlányka

című szobráról (melyet

ő keresztel el

Graphídionnak) epigrammát is, recenziót is ír, s Csokonai-büsztjéről szintén az elismerés
hangján nyilatkozik.667
663

Vö. KESERŰ 1994, 36. l
Kazinczy Gyulay Karolinához, 1824. dec. 20. KazLev, XIX, 258.
665
„Ferenczy a’ Statuárius Rómából haza jött, de vissza megyen, ’s nem addig (úgy írja Igaz) míg engem
meglát. – Melly öröm! Ő a nemzetnek nagy dísze.” (Kazinczy Dessewffy Józsefhez, 1824. [okt. 14.] KazLev,
XIX, 223.) 1824-ben végül nem sikerült találkozniuk, erre először majd Pesten, 1828. február 22-én kerül
sor. Vö. Ferenczy István Kazinczyhoz 1824. nov. 5. KazLev, XIX, 229., az első találkozásra nézve Vö. Pesti
Útam, KAZINCZY 2009, 330.
666
„Schédel Handbuchja’ második Könyvét e’ holnapban nyomtatni fogja. [...] De képzeld, mit olvasék az
utolsó paragraphusnak utolsó sorában. Ott képeim felöl szólla [...] «igen igaz és igen szép az, mellyet
Ferenczy carrárai márványból faraga.» — Én, a’ ki festést, faragást olly tűzzel szeretek, és a’ ki Ferenczyt
mind Munkájiért, mind azért, hogy a’ Magyar nevet Rómában megdicsöítette [...] kevélykedem e’
szerencsémnek [...] nyugtalanúl várom a’ fejet.” (Kazinczy Guzmics Izidorhoz, 1827. [dec. 13–15. között],
KazLev, XX, 423.) Vö. RÉVÉSZ 2010, 62–65., A Handbuch-hal kapcsolatban Vö. még FÁBRI 1987, 447–448.
Ferenczy Kazinczy szobra 1827-ben még csupán készülőfélben volt, a szobrász 1828 június 25-én fejezte be
az agyag megmintázását. Vö. Pesti Útam, KAZINCZY 2009, 336.
667
A Pásztorlánykáról szóló epigrammát az író megküldte Ferenczynek is, l. Kazinczy Ferenczy Istvánhoz,
1823. jan. 17. KazLev, XVIII, 235., A vers nyomtatásban megjelent: Hébe 1825, IV. köt.; Kazinczy
Pásztorlányka-recenzióját l. Felső Magyar Országi Minerva, 1825, II, 43–47. Mind Kazinczy és Ferenczy
kapcsolatára, mind a Pásztorlánykára mind a Csokonai szoborra vonatkozólag l. még: Kazinczy Ferenczy
Istvánhoz, 1825. jan. 4. KazLev, XIX, 275–276., Kazinczy Guzmics Izidorhoz, 1929. máj. 27. KazLev,
664
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Kazinczyt a szobor készülésének híre mellett Toldynak a Handbuchban őt
felmagasztaló szavai is büszkévé teszik, szinte zavarba hozzák; hasonlóan reagál, mint a
jubileumi metszet megpillantásakor: „Rendes érzés, mikor a‘ még élő ember olvassa a‘
maga Halotti Predikátzióját. Még rendesebb, hogy én a‘ magam életemet mástól tanúlom;
itt pedig épen így járék. Schédel [Toldy] nem csak nem gáncsol, de tömjénez is szinte a‘
fulasztásig.”668
A túláradó tömjénezés gyakorlatát az író vélhetően aránytévesztőnek és
hiteltelennek tartja, ugyanakkor az őt az örökkévalóság számára megörökíteni kívánók
gesztusát nem hárítja el, mivel tisztában van azzal, hogy saját teljesítménye eredményes
szolgálat is volt egyben. Irásaiból az vonható le, hogy számára a „Nagyok” valódi értékek
letéteményesei és megteremtői. Ennek fényében a „Nagyság” az író, a művész számára
elérendő célkitűzés – s a dicsőség ennek majd hozadéka lehet. „A „nagy ember" fogalma –
ahogyan Keserű Katalin leszögezi – a francia felvilágosodás szülötte. Noha a francia
akadémia 1758-as pályázatának témája a „nagy ember dicsőítése" volt, s az akadémiai
szemlélet akkor még összehangzott az abszolutizmuséval a tekintetben, hogy a nagy ember
a király, mégis kialakult a fogalom új, demokratikus értelmezése (az ember nem születési
előjogai, de cselekedetei és tehetsége révén lehet naggyá), s így az 1777-es párizsi Salon
programja már: ismertté tenni a híres franciák képmásait.‖669 Ezt a fajta, tehetség és
cselekedetek által elérhető dicsőséget hirdeti a széphalmi mester is áhítottnak és példa
értékűnek. Az 1810-es évek végéig művelődési programjának alapkövei a Szép [ízléses,
erényes] és a Jó [közjó], amelynek érdekében kora szellemi embereinek munkálkodniuk
kell. Átveszi Sallustius gondolatát, miszerint a nagy emberek képe felkelti az erény
szeretetét.670 A Báróczi Sándor életének utolsó soraiban pedig a „nagyok” emléke mint
példa jelenik meg, amely felemel, jobbá tesz. Az író magáénak vallott meggyőződésként

XXII, 427., CSATKAI 1925, 51., FÁBIÁN 2007, 73–79., KOVÁCS 2009, 160–161.; RÉVÉSZ 2010, 62–65.;
KIRÁLY 2010, 122–123.
668
Kazinczy Guzmics Izidorhoz, 1827. [dec. 13–15. között], KazLev, XX, 423. Kazinczy az 1820-as
években az egyik legkedvesebb tanítványának tekintette a polgári foglalkozását tekintve akkor végzős fiatal
orvos Toldyt, akivel az 1820-as évek végén, különösen azonban 1831-ben feszültségei támadtak (l. Pyrkerper). Amikor a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) választmányi gyűlésein való részvétele miatt Kazinczy
1828-ban, majd 1829-ben hónapokig Pesten tartózkodott, elsősorban Szemere Pál és Bártfay László, de
Toldy, Bajza József, Fáy András is segítségére voltak, nem csupán irodalmi, de személyes ügyeinek
intézésében is. Kazinczy hálával fogadta ifjú barátai gondoskodását.
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KESERŰ 1994, 35–36. Vö. OZOUF 1986, 139–166.
670
Vö. CSATKAI 1983, 51.

173

idézi itt Goethe Tassóját: „Szent a hely, aholott nagy ember álla; / S példája századok
multával is / Buzdítva szól a jóknak lelkeikhez.”671
Az 1820-as években a nemzet eszméjének a politikai és kulturális közéletben való
egyre erőteljesebb artikulálódásának hatására Kazinczy művelődési programjának
céljaként is a nemzet javáért való tevékenység fogalmazódik meg. 1829-es ben írja, amikor
módjában áll találkozni a nemzeti kultúráért az Akadémia felállításának ügyében áldozatot
hozó államférfiakkal: „Áldott a nap, mellyben azokat láttam, kik a‘ nemzetre fényt vontak,
kik annak nemesítésén igyekeztek!”672 A haza dicső férfiai között elsősorban gróf
Széchenyi Istvánt, gróf Károlyi Györgyöt, gróf Andrássy Györgyöt és gróf Vay Ábrahámot
érti. Utóbbit, (akihez unokahuga révén távoli rokonság is fűzi) 1830-ban levélben arra kéri,
hogy teljesítse kötelességét az utókor iránt, amelyet megszerzett hírneve ró rá: „Te
felejthetetlenné tevéd magadat maradékid előtt, olly fényt hagyván nekik, melly nekik sok
és ollykor hasznos elsőségeket ád: de épen ez által tartozol is nekik valamivel: – hogy
képedet is hagyd nekik, még pedig eggy hívet. Minden maradékid nevekben kérlek tehát,
szaladj fel Bécsbe, és ott festesd magadat de Lieder nevű festő által. [...] Ez festette a‘
Palatinust, a‘ Primást, Herceg Breczenheimot, Illyésházyt, [...] Kérlek, édes barátom, tedd
a‘ mit Tőled itt tisztelő maradékid nevében terjesztek elődbe. Hadd ismerjék azt századok
mulva is, a‘ ki nekik mind belső érdemei mind ezen elsőség megszerzése által örök fények
lesz.”673

9. Kazinczy Pesten
Kazinczy 1827 késő őszén, családjának évek óta húzódó peres ügyei miatt több hónapra
Pestre készül, ahol 1815-ben fordult meg utoljára. Leveleiben megszaporodnak a
várakozással teli utalások az írótársakkal való személyes találkozásokra is. Toldy
Ferencnek küldi e sorokat: „én Novemberben Pesten leszek [...] ne feledd megírni, hol van
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szállva Kisfaludy, Vörösmarty és Te.”674 Jankovich Miklós, gyűjtő, mecénás, aki korábban
metszetei egy részét megvásárolta, levélben hívja, hogy megérkezve nála lakjon, míg
Pesten tartózkodik; „két szobát, szekérszínt, istálót” ajánlva neki,675 s ezzel együtt gazdag
műgyűjteményének megtekintésére is invitálja. 1827-ről az időpont 1828-ra csúszik, annál
is inkább, mivel 1828 márciusában megkezdődnek az ülésezések az Akadémia
felállításának ügyében, s oda Kazinczy is hivatalos. A literátor barátokkal való együttlétre
is egyre inkább vágyik; Toldyt és Bajzát új időpontról értesíti: ”Kedves nekem azt látni,
hogy Ti, kiket én annyira szeretek, eggyütt laktok. Januáriusban tehát eggyütt szorítlak
szívemhez.”676 Toldyékon kívül Virág Benedek, Stettner György (ez időben irodalmi
műveit Fenyéry Gyulaként publikálta), Vörösmarty Mihály és Kisfaludy Károly ”látását”
óhajtja leginkább. (Közülük mindeddig csak Virág Benedeket ismerhette meg
személyesen.
Kazinczy Toldy Ferenccel és Stettner Györggyel folytatott levélváltásaiból kiviláglik,
hogy a várt személyes találkozások, látogatások nem a számára megszokott módon: nem
az évtizedekkel korábban szokványos ceremónia szerint és nem négyszemközt folynak
majd. A literátori társas együttlétek ekkor már hosszú évek óta a pesti irodalmi élet
mozgalmas színpadán zajlanak; írók, szerkesztők, irodalompártolók házában (korábban
Kultsárnál, Vitkovicsnál, majd Fáy Andráséknál, Szemere Pálnál, Bártfayéknál, Kisfaludy
Károlynál, Ferenczy Istvánnál). Egyes irodalmi körök, írócsoportok emellett olykor
vendégfogadóban, illetve vendéglőben is összegyűlnek. Az eseményeket gyakran
névnapokhoz, születésnapokhoz igazítják, ebéddel, vacsorával, borozgatással kötik egybe.
Kazinczy 1828. február 18-án érkezik Pestre. A város alaposan megváltozott,
amióta nem járt itt. Jó néhány hónappal később, egy Pestről keltezett levelében alig győzi
sorolni az új építményeket, utcákat, üzleteket. Lenyűgözi a Börze épülete, a „Vármegye
Gyűlési palotája”, falain az ország nagyjainak olajportréival, valamint a képárusok új
boltjai, ahol térképeket, rézmetszeteket kínálnak.677 Végigjárja a festők műtermeit is –
csaknem úgy vágyik a velük való találkozásokra, mint az íróbarátaival való együttlétre.
Még az öreg, a festéstől már visszavonult Donát Jánost is meglátogatja: ő készítette el
1812-es portréját. Sorban felkeresi az ifjabbakat is: Simó Ferencet, Szentgyörgyi Jánost,
Pesky Józsefet, Heinrich Johann Thugutot, Richter Antal Fülöpöt, s mind az ötüket
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megbízza, hogy fessék meg arcképét. Végül Heinrich és Richter képeit találja a
legsikerültebbeknek. Heinrich olajfestményét végül – s erre büszke – Kisfaludy Károly
vásárolja meg húsz aranyért.678 A többi művet maga fizeti ki. A pesti festők, rajzolók és
metszők jól járnak Kazinczy műpártoló barátságával. A mester ügyel arra is, hogy
megrendelőket küldjön nekik, így segítve anyagi boldogulásukat679 – emellett igaz
meggyőződéssel vallja: „minden jobb embernek festetnie kellene magát”.680 Amikor pesti
útjáról hazatér Széphalomra, izgatottan várja a megvásárolt festményekkel teli ládát:
„Richter pakkolja be minden képeimet eggy ferslágba mellynek árát fizetem, ‘s adassa által
Tek. B-né [Bártfayné] Asszonynak hogy valaha vehessem. Reszketek hogy képeim
elveszhetnek, ‘s nem kell halogatnunk általvételeket. Olly kincs az nekem és
maradékomnak, a‘ mit semmi sem pótolhatna ki.”681 Másutt már magának a
képzőművészetnek („Mesterség”-nek) a szeretetét is megemlíti, egyúttal a művészi
alkotások hatását összefüggésbe hozva a halhatatlansággal:„[...] magamat és barátimat
azért is festetem, mert a‘ Mesterséget szeretem. Ferenczy, Heinrich, Richter és Simó nekem
halhatatlanságot adtak.”682

10. Ferenczy és Kazinczy találkozása
Kazinczy műveltségével, képzőművészeti tárgyú olvasottságával, valamint széles
ismeretségi körével, folyamatosan meg-megújuló levélbarátságaival és e tekintetben
egyedülálló ambíciójával egy személyben is annyit tesz, tud tenni a lassan meginduló hazai
képzőművészet fellendítéséért mint senki az ő korában; „[...] hogy magyarországi
művészetről beszélhetünk [...] az Kazinczy érdeme”683 – szögezi le Csatkai Endre Kazinczy
és a képzőművészetek című könyvében.
Ferenczy István fellépése

az európai szintű magyar szobrászat megszületését

jelentette. Több barátjának is beszámol a szobrászról; Guzmics Izidornak például ezt írja:
„már Rómában fényt vona a‘ magyar névre. Canóva barátságára méltóztatá, ‘s mestere
Thornwaldsen megjövendölé nagyságát. Graphidiona, mellyet Rómából külde Budára az
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őtet pártfogoló ‘s pénzzel segélő Nádornak, a‘ Múzeumban állítatott fel. A‘ kezdő Művész
a‘ Művészség kezdetét adá a‘ szerelmes leányban [...] Dolgozója Budán, két házzal feljebb
mint a‘ katonai kenyérsütő, melly hajdan a‘ Mátyás‘ istálója volt, tele van gipsz és három
vagy négy márvány büsztökkel; illyen a‘ Cardinális Primás Rudnayé. Ürményi József és
Gróf Brunszvik József Ország-Bírájaié, Marczibán Úré ‘s Asszonyé, Generalis Gróf
Bekerszé, Gróf Sándor Móriczé, Kulcsár Istváné.”684 Az író és a szobrász ekkor még csak
levelekből ismeri egymást. 1823-ban Ferenczy hálásan veszi kézhez Kazinczy Ferenczy
Graphídionára című epigrammáját, amelynek utolsó sorai így hangzanak: „Szóllj, ki
vezette karod‘? ki sugallta kebledbe hogy azt merd? / Néked ez elhevülést eggy kegyes
Isten adá. / »Ámor nyújta segélyt, ‘s munkám‘ kedvelni taníta; / ‘S a‘ leczkét eggyütt vette
Ferenczy velem.«”685

A következő évben, bár Ferenczy hazalátogat szüleihez

Rimaszombatba, nem sikerül kettejük tervbe vett találkozása, a szobrász helyett a
következő sajnálkozó sorok érkeznek Széphalomra: „Öreg reményem ‘s mindenem! A
mostoha Sors még most is vélünk annyira kegyetlen, hogy a rég ohajtot öszve jövést
meszszelteit: de más részről meg kedvesebb véggel kecsegtet, midőn talán én többé nem
Romai hanem Magyar Lakos lehetek, és igy minden tudományos Hazafiakkal, de
kiváltképpen te veled egy Barátcságot és Nestori tapasztalataidból kedves Gyümölcsöt
szerezhetek, ‘s egy mostani búnk felejtésére, vig Innepet innepelünk”686 Ferenczy tehát
hazatelepül Rómából: műtermet keres és talál Budán, a várhegy oldalában.
Kettejük első találkozására négy év múltán, 1828 február 22-én kerül sor Fáy
András pesti házában. Kazinczy még ekkor is beteg: lázasan, tüdőgyulladással érkezett a
fővárosba, ám a körülötte pezsgő literátori élet miatt csak kevés időt tölt ágyban. Az író
naplójegyzeteiben így írja le Ferenczy István megpillantását: „[1828. február] 22. Fáy
Andrásnál ebéd. Ott hagyom Ragályi Tamást, ‘s szaladok a‘ Ferenczy István ölelésére, ki
az elsőbb szoba‘ kemenczéje mellett beszélle nem tudom kivel. Ezt a‘ díszét nemzetünknek
itt látom először.”687 A szobrásszal való személyes megismerkedésre tehát, akárcsak a pesti
írókkal való találkozásokra, társaságban kerül sor. Minthogy Ferenczy Fáy András közeli
barátja,

a későbbiekben is sok időt töltenek el együtt

Fáy belvárosi házában és

ferencvárosi kertjében. Ekkor már, ahogyan az Kazinczy barátaihoz írott leveleiből
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tudható, javában készül Kazinczy mellszobra.688 Még nincs márványba faragva, ahogyan
azt az író Dessewffynek hírül adta, éppen ellenkezőleg: Ferenczy, most, hogy Kazinczy
jelen van, végre elvégezheti a szükséges korrigálásokat a hús-vér modell után. Az agyag
nyárra készül el, olvashatjuk Kazinczy pesti naplójegyzeteiben: „[1828. június] 17.
Ferenczy az én büsztömet sárban.” Egy hét múlva pedig ezt jegyzi be: „[1828. június] 25.
Ferenczy elvégzé büsztömet.‖689

11. Voltaire szobrának megkoszorúzása – Kazinczy szobrának megkoszorúzása
A panteonizáció eszméje kifejlődésének és gyakorlati megvalósulásának hosszú
folyamatában ha nem is döntő, de nyilvánvaló szerepet játszik Kazinczynak 1790-ben az
általa szerkesztett Orpheusban közzé tett egyik fordítása. Ekkor, úgynevezett érzékeny
korszakában a közelmúlt s jelen francia és német irodalmának egyszersmind az európai
felvilágosodásnak kiemelkedő személyiségei jelentették számára a követendő mintát.
Ennek jegyében tette közzé Kristof Zabuesnig 1779-ben napvilágot látott szemelvényes
Voltaire-életrajzának néhány részletét is. Köztük azt is, amely Voltaire Párizsba vló
diadalmas visszatérésének (huszonnyolc esztendeig volt kitiltva Párizsból!), egyszersmind
megdicsőülésének egyik epizódját mutatja be: „[1778] Mart. 30dikán midőn új darabját
Irenejét hatodszor játszották, és Irénét nyomban Nanine követte, a‘ Theatrumban Voltaire
is jelen vólt. Alíg tudta magát keresztűl fúrni azon a‘ tömött Népen, a‘ melly oda leginkább az ő látása kedvéért gyűlt; ‘s midőn a‘ lozsiba bé-ért Brizard színjátszó hozzája
ment, ‘s eggy koronát akart fel-tenni fejére. Voltaire le-kapta azt, ‘s hát a‘ nagy betsűlettel
meg akartok-é (kérdé) őlni? Képzelhetetlen kedvességgel játszattatott-el a‘ darab. ‘S alíg
vala vége, midőn a‘ kárpit hirtelen fel-rántatott, ‘s Voltairnak faragott képe a‘ színen
állott. A‘ sok színjátszó körűl-vette azt, ‘s úgy koronáztatott-meg a‘ Nép örvendező
sikóltozásai közt.‖690 Természetes, hogy a nagy író megdicsőítésének fentebb vázolt
jelenete nem kerülte el Kazinczy figyelmét, amikor Zabuesnig könyvéből a fordításra
kiemelendő szemelvényeket válogatta. Látnia kellett, hogy Franciaországban a Voltaire-t
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ünneplők sokasága már maga a közönség: olvasók és színházba járók tömege. 1790-ben,
amikor Kazinczy Voltaire Skizzei megjelentek, egyfelől teljességgel beláthatatlan volt,
hogy idehaza mikor arathat majd magyar nyelven író, költő, színpadi szerző ilyen
nyilvánvalóan hatalmas, zajos közönségsikert, másfelől az is aligha vagy nehezen volt
elképzelhető, hogy egy magyar írót és róla készült szobrát tömegek éljenzése között
koronázzanak-koszorúzzanak meg.
Két év híján negyven év telt el, s Kazinczyt is, szobrát is megkoszorúzták –
egyidejűleg. Nem olvasóinak zajos tömege előtt és nem is színpadon (ahogyan Voltairehez hasonlóan színpadon ünnepelték például a németek Goethét nyolcvanadik
születésnapján691), hanem Fáyéknál, családias, baráti körben. A koszorúzás eseményét apró
mozaikokból építhetjük fel. Kazinczy utal a szobor megérkezésére, ha annak
megkoszorúzását nem is említi: „[1828. június] 30. Fáynál vacsora. Ferenczy oda hozatá
büsztömet.”692
Sok év távlatából a vendéglátó házigazda Fáy András is beszámol a történtekről, de
időpontját tévesen 1830-ra teszi: „1830-nak egyik napján, írói és művészi társaság, vidám
vacsoránál gyűlt nálam össze; köztök Kazinczy Ferencz és Ferenczy István, a művész. Ez
utóbbi amannak kedvelt barátja, el-elvonódott a társaságtól, rejtélyesen járt-kelt, suttogott,
s csak az asztal végével jöttünk rejtélyessége titkára. Egyszerre felszökik ültéből Ferenczy,
s ezen szavakkal üdvözölvén Kazinczyt: „Barátom! Rómában laktomban úgy tapasztalám,
hogy az írói vagy művészi osztályokban kitűnő érdemek meg szoktak koszorúzni. Engedje
meg ismeretes szerénységed, hogy mi is hasonlót tegyünk veled! – hirtelen, mielőtt az öreg
eszmélhetne, fejére övedzé zöld koszorúját, mellyet, – más zöld lomb nem találtatván
közelben, a vármegye háza udvarának közepén állott szomorúfűz gallyából fona össze. A
meglepett irodalmi hősnek köny szökék szemébe, s kedves zavarában sorba ölele
bennünket.”693 Nyilvánvalóan hibás a Fáy által megadott 1830-as dátum, hiszen Kazinczy
ebben az évben egyáltalán nem fordult meg Pesten. Egy másik beszámolójában Fáy azt
állítja, hogy a megkoszorúzáskor a mellszobor is jelen volt. (Valószerűtlen, hogy Ferenczy
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büsztjét kétszer, netánt többször átvitték volna Fáyékhoz.) A szobor szereplése egybevág
Kazinczy naplójegyzeteivel, tehát. Fáy és Kazinczy szövegei az eseménytörténetet illetően
hitelesítik egymást. Az est időpontjának tekintetében azonban nyilvánvalóan Kazinczy
egykorú feljegyzéseire kell bízni magunkat.
A másik Fáy visszaemlékezés, amelynek főszereplője ezúttal Ferenczy István, így
egészíti ki a történteket: „Kegyelettel tisztelte ő [ti. Ferenczy] minden jelesét a hazának. Ő
volt az, ki egy nálam gyűlt kis baráti körben, barátját Kazinczy Ferenczet, egy
szomorúfűzgalyból font koszorúval tán először koszorúzta meg, előbb az ősznek
homlokára, majd annak mellszobrára tűzvén fel a koszorút. Ily biztos kis baráti körökben
megnyíltak Ferenczynél a kebel kincsei s meghitt barátait meglepte annak gazdagsága.”694
Miért nem jegyezte fel, vagy írta meg barátainak az író, hogy őt és a róla frissen
készült szobrot barátai megkoszorúzták? Rejtély. Elképzelhető, hogy azért nem, mert
koszorúját nem borostyánból vagy babérból fonták, hanem szomorúfűzből. A fűz a gyász,
a halál jelképe. Ha valakinek a számára ez jelentőséggel bírhatott, az mindenek előtt a
szimbólumok (és allegóriák) iránt érzékeny Kazinczy lehetett. Másfelől az est vidám
hangulatban és nem túl nagy körben zajlott, lehetséges tehát az is, hogy a jelenet nem volt
eléggé emelkedett és ünnepélyes ahhoz, hogy Kazinczy említésre méltónak ítélje. Ezen
felül bizonyos, hogy az agyagról ekkor még legfeljebb gipsz öntvény készülhetett – ha
készült egyáltalán – mivel öt nap alatt (Ferenczy június 25-én végzett az agyag
megmunkálásával, az est pedig június 30-án volt) aligha lett volna idő a márvány
kifaragására. Kétségtelen, hogy büszkeségre a carrarai márvány anyagból mintázott alkotás
adhatott volna igazi okot az író számára. Barátai már a nemes anyagból készült büsztről
vettek hírt, így talán érthető, hogy végül elmaradtak az esetlegesen nekik szánt
levélbeszámolók a (vagy agyag vagy gipsz) mellszobor megkoszorúzásáról.
Ferenczy István Kazinczy márvány szobra végülis a széphalmi mester születésének
századik évfordulójára rendezett grandiózus, kultikussá nőtt 1859-es ünnepségeken jut
majd központi szerephez;695 pulpituson, oltárként, örökzöld gallyakkal feldíszítve áll a
694

FÁY 1860, 63. Vö. KIRÁLY 2010, 126–127. Fáynak ez az emlékezése 1860-ból való.
A Nemzeti Múzeumbeli centenáriumi ünnepségek másik emblematikus látványeleme, amely valóságos
kultuszképpé vált, egy nagy méretű, kifejezetten a századik évfordulóra megrendelt festmény, amelyet a
művész, Orlai Petrich Soma Toldy Ferenc hangsúlyos intenciói nyomán készített. A mű Kazinczy és
Kisfaludy első találkozása címen vált ismertté, s témája egy Pesten, 1828. február 19-én ténylegesen lezajlott
irodalmi látogatás egy elképzelt (?) pillanata, azaz annak re/konstrukciója: Kazinczy és Kisfaludy Károly
írótársaik gyűrűjében kezet fognak. A valós eseményről Kazinczy mindössze ennyit jegyez fel naplójában:
„[1828. február 19.] Szemerének születési napja, mint feleségemé. Bártfayné adá Szemerének a‘ vacsorát. Itt
látom először Kisfaludy Károlyt, itt először Bajzát. – Helmeczi is ott.‖ (Pesti Útam, KAZINCZY 2009, 330.) A
festményhez Toldy képmagyarázatot fűzött, melynek esszenciája máig tovább hagyományozódott. Ennek
értelmében az ábrázolás a klasszicista és a romantikus írónemzedék ún. szimbolikus őrségváltását volt
695
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Nemzeti Múzeum dísztermében, hirdetve, hogy modellje, Kazinczy, bekerült a
Pantheonba.

hivatott bemutatni. A témával kapcsolatban Vö. Fábri 1987, 511–512., KESERŰ 1994, 39–41., KERÉNYI 2003,
469., DÁVIDHÁZI 2004., 293., SZILÁGYI 2007/a, 58–63., KOVÁCS 2009, 151., RÉVÉSZ 2010.
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Összegzés
A disszertációban Magyarországon azt a XVIII. század utolsó két évtizedétől gyakorlattá
váló, kulturális ceremóniaként is értelmezhető elkülönülő eseménysort vizsgáltam, amelyet
francia példák nyomán az
Figyelmem

középpontjába

emblematikus,

a

korszakot

írói látogatások összefoglaló elnevezéssel illethetünk.
Kazinczy

látogatásait

meghatározó

állítottam,

irodalomszervezői

tekintettel

az

író

tevékenységére.

Az

alábbiakban részletezett sajátos megközelítési szempontok figyelembe vételével néhány
modell értékű írói látogatás eseményének feltérképezésére, hátterének vagy az életműre
gyakorolt esetleges későbbi hatásának vizsgálatára vállalkoztam.
Az írói látogatások leírásaira mint szöveg-konstrukciókra tekintettem, keresve a
mögöttük feltáruló narrátori-szerzői motivációkat. Ezeknek kibontásához és szélesebb
kontextusba helyezéséhez egyéb, a látogatásokat és szándékukat megvilágító szöveges
forrásokat is áttanulmányoztam. Olyan látogatás-leírásokat választottam, amelyeknek
összefüggésrendszere

megfigyeléseim

szerint,

két

különálló,

önmagában

is

körvonalazható, karakteresen megmutatkozó nagyobb jelenség-csoportra mutat. Úgy
találtam, hogy az egyik jelenség Kazinczy írói énképének, írói vezér mivoltának markáns
reprezentációs szándéka és ezzel összefüggésben kánon teremtő törekvéseinek jól tetten
érhető megnyilvánulása, a másik jelenség pedig

az utókorra tekintő, emlékezethely-

teremtő és emlékjel-állító késztetéseinek a látogatások kapcsán megmutatkozó
artikulálódása.
A látogatásokat interpretáló szövegeket fentiek értelmében két irányból
közelítettem meg. A dolgozat első részében (Kazinczy látogatásai és literátori pozíciója)
esettanulmányként egyes látogatásokat a történések deskripcióiként vizsgáltam, a második
részében (Emlékezethelyek, emlékezetjelek és látogatások) pedig az emlékjel-hagyás
rendezőelvét tartva szem előtt, egyidejűleg több látogatás (vagy egy-egy mozzanatuk) is
látómezőmbe került.
Az első rész esettanulmányaiként Kazinczynak három írónál; Pálóczi Horváth
Ádámnál, Dayka Gábornál és Csokonai Vitéz Mihálynál tett látogatásait tekintettem át, a
középpontba a meglátogatott literátor-társ és az író hozzá fűződő viszonyát állítva.
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Az első esettanulmányban Kazinczy Ferenc Pálóczi Horváth Ádámnál 1789-ben tett
látogatásának előzményeit, a látogatást, valamint kettejük kezdeti barátságának
forrásokban megjelenő reprezentációját tárgyaltam. Feltevésem, amely véleményem
szerint igazolást nyert, az volt, hogy a szövegek retorizáltsága helyenként a mitológiai
illetve vallási kultusz mintázatát mutatja, ezért a forrásokat az „Atyámfiai Apollóban”
titulus felől közelítettem meg. A dolgozatban, miután a szövegekben való előfordulása
igen gyakori, magam is éltem a metaforikus nyelvhasználat kontextus-kínálta
lehetőségeivel. Tételeztem és érvekkel támasztottam alá, hogy Kazinczy látogatásainak
leírásaira rávetült iskolafelügyelői attitüdje, megidézve a canonica visitatio gyakorlatát.
A továbbiakban figyelmem arra irányult, hogy milyen szerepben tüntette fel
Kazinczy Dayka Gábort és önmagát a Daykánál tett látogatások interpretálása során.
Felvázoltam, hogyan bontakozott ki a nagy reményekre feljogosító, ám 1796-ban ifjan
elhunyt – lényegében ismeretlen – költő figurájából Kazinczy tolla nyomán a „mi
Daykánk” felmagasztalt, az irodalmi kánon csúcsára helyezett alakja. Fontos szempontként
kínálkozott azon motivációk vizsgálata, melyek Kazinczyt vezethették, Dayka portréjának
megrajzolásakor, továbbá azoké, amelyek a látogatásokat megörökítő élményeit a Dayka
élete című írásába való beillesztésére ösztönözték. A mintegy húsz év távlatából
visszaemlékező szövegből kibontakozó Dayka-kép mellé felsorakoztattam, és vele
összevetettem az e tárgyban fellelhető dokumentumokból kibontható adatokat.
A Kazinczy és Csokonai Vitéz Mihály találkozásait tárgyaló fejezetben arra a
kérdésre kerestem a választ, hogy mi állhatott a szűkszavú, olykor azonban még így is
egymásnak ellentmondó előjelű látogatás- és találkozás-leírások hátterében. Az okokat
Kazinczy Csokonai-képének változásában, majd annak végső megkonstruálásában,
valamint

a

széphalmi

felmutatásában,

ezzel

mester

literátori

párhuzamosan

önképének
kibontakozó

követendő
kánonképző

példaként

való

törekvéseinek

határozottságában véltem megtalálni.
A második rész két nagyobb fejezetében, érintve a negatív kánon jelenségét és az
emlékezethely formáit, kitértem Kazinczy Kenderesi Mihálynál, Gyöngyössi Jánosnál és
Molnár Borbálánál tett látogatásaira, majd konkrét emlékezetjelek: a dédácsi, a keszthelyi,
a pannonhalmi és a pesti (direkt-) emlékjelek kapcsán feltártam az írói dicsőségvágy és
halhatatlanság egyes látogatásokkal kapcsolatos összefüggéseit.
A dolgozat második részében

elsőként az Erdélyi levelek általam kiválasztott

látogatásainak megörökítését mint az emlékezés megjelenési formáját vizsgáltam, szem
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előtt tartva az emlékezet történeti, valamint a kultuszkutatás irodalmi-művelődéstörténeti
aspektusait. E fejezet kidolgozása során inspirálóan hatott rám az emlékezetkutatás
szellemi alapvetéseit megalapozó és az emlékezet helyeinek kutatását elindító Pierre Nora
történeti szemléletének megközelítési módja. „Az emlékhelyek sokféle formát ölthetnek,
mivel intézmények, topográfiai pontok, tárgyak és objektumok, kulturális alkotások vagy
társadalmi szokások egyaránt átlényegülhetnek ilyenné”. – jegyezte meg erről
összefoglalóan Gyáni Gábor696 az emlékezet helyeire, az emlékezés eszközeire
vonatkoztatva.
Ehhez kapcsolódva, úgy vélem, hogy Kazinczy legtöbb önéletrajzi indíttatású
írásművének lapjain tudatosan őrzött meg, illetve hozott létre „tereket” azaz „helyeket”,
illetve ilyen lehetőségeket a személyes és közösségi (literátori) emlékezet és emlékezés
számára, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy ezek bekerüljenek a történelmi,
kultúrtörténeti, irodalomtörténeti emlékezetbe. Az Erdélyi levelek, amelyben az író erdélyi
utazásai során szerzett élményeit, hozzájuk köthető későbbi reflexióit, kortársaitól átvett
emlékezéseket és történetírói munkák vendégszövegeit, illetve történelmi személyiségekre
és korukra vonatkozó leírásait dolgozta össze emlékirat-mintázatú szöveggé, az
emlékezethelyek különösen gazdag példatárának is tekinthető. A benne bemutatott helyek
többsége már Kazinczy korában is a magyar történelem és kultúra egyezményesen
elfogadott, emlékezésre késztető jelensége: eseménye, személye, épülete, tárgya,
természeti tája volt, s úgy tűnik, ezek sorába illesztette az író az általa a jövő számára
kiszemelt/konstruált emlékhelyeket. Az erdélyi út irodalmi szempontból érdekes
találkozásai közül Kazinczy Kenderesi Mihálynál, Molnár Borbálánál és Gyöngyössi
Jánosnál tett látogatásait választottam ki. Arra kerestem a választ, hogy a látogatások
interpretációi mennyiben nyitottak teret az említett írók kései emlékezete számára, s
visszacsatolva: e látogatások narratíváján milyen nyomot hagyott Kazinczy én-képe. A
kritériumok és az identitás mibenlétét az alábbi elméleti megközelítések alapján
világítottam meg. Távoli analógiaként kínálkozott Jan Assmann késő egyiptomi templom
metaforája (azaz a templom mint módszeres életvitel, amely kodifikálja a cselekvést, a
viselkedést és a zeneszerzést. Metaforáját rávetítve az irodalmi látogatások jelenségére,
átgondoltam, hogy Kazinczy látogatásai milyen mértékben feleltethetőek meg e metafora
ismérveinek. Kérdésem arra irányult, hogy fellelhető-e (részben vagy egészben) a
módszeres, szakrális színezetű alkalmi életvitel a kiemelt irodalmi látogatások esetében.
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GYÁNI 2000, 82.

184

Különösen két vonás, a módszeres cselekvés és viselkedés kötelme kötötte le figyelmemet,
ugyanakkor a harmadik ismertetőjegy sem volt érdektelen, amennyiben a rituális templomi
zene helyébe – ezúttal – az irodalmi művek módszeres alkotása vagy az azokkal való
módszeres foglalkozás került. Mindkét – Assmann és Nora által leírt – jelenség
bemutatásakor,

emlékezethely

megszületésekor,

valójában

közösségek

identitás-

konstitúciójának lehetünk tanúi (ti. megszületik a templomba járó hívők közössége,
valamint egyes literátor csoportok közössége). Az erdélyi látogatások kiemelt leírásait
tanulmányozva, figyelmet szenteltem az egyes fellelhető rituálisnak tekinthető cselekvéssoroknak mint szertartás-elemeknek, valamint a látogatások során megmutatkozó
módszeres viselkedési módozatoknak, illetve bizonyos esetekben a narrációkban a
látogatásokhoz referenciálisan köthető irodalmi művenek is.
Kazinczy literátori személyiségének egyik alapvető tényezőjeként tartható számon
a tágabb értelemben vett irodalmi közösségek létrehozására irányuló képessége, másfelől
ambíciója, amely kánonteremtési szándékaiban és annak minőségelvű szűkítésében
csúcsosodott ki. Kánonformáló elképzelései, különös tekintettel a negatív kánon
megképzésére, az Erdélyi levelekben rögzített bizonyos írólátogatások ürügyén erőteljesen
rajzolódtak ki, ezért a látogatás-minták kiválasztása során erre is tekintettel voltam. Az író
identitásának alakulását elsősorban a szövegek úgynevezett szoros olvasási módszerének
alkalmazása révén mutattam be.
A második rész zárófejezete Kazinczy életútjának utolsó két évtizedéből vette
példáit annak a feltevésnek a bizonyítására, hogy az ekkor lezajlott látogatások alkalmával
(vagy azokkal kapcsolatosan) mind az író mind pedig literátor társai részéről határozott
szándék mutatkozott a dicsőség, jelesül Kazinczy írói dicsőségének hangoztatására, s
ennek folytán a jövő generációk érdeklődésére is igényt tartó emlékezetjelek létrehozására.
„A múlt nem magától támad, hanem kulturális konstrukció és reprodukció
eredményeként születik; mindig sajátos indítékok, elvárások, remények és célok
vezérletével, adott jelen vonatkoztatási keretei közt formálódik meg.”697 – Ennek az
assmanni gondolatnak a jegyében e zárófejezetben Kazinczy egyes, az 1810-es évektől
fokozottabban

megjelenő

ön-emlékhely

teremtési

törekvéseire

összpontosítottam

figyelmemet. Ennek fényében mutattam be az író egyes emlékjeleit Keszthelyen, Dédácson
illetve Pannonhalmán, valamint az 1828/29-es pesti útján. Olyan találkozókat választottam
az elemzések tárgyául, amelyeknek történéseihez, értelmezéséhez, majd emlékezetéhez,
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ASSMANN, 2004, 88.
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már maguk a kortársak társították a magasztalás kifejezésére használt „koszorúval
ékesített”, „dicső” „áldott”, „szent” „fényes”, és „halhatatlan” fogalmakat. Vagyis
olyanokat, amelyek már a maguk idejében is a tágabb értelemben vett panteonizáció
jelenségének megnyilvánulásaként szemlélhetőek. Érdeklődésem homlokterébe kerültek
olyan szövegek is, amelyek ebben az időszakban a széphalmi írót ábrázoló festmények –
mint direkt emlék-jelek – kapcsán fogalmazódtak meg, s amelyeknek dicsőítő
beszédmódja már előre vetíti a jövőt: Kazinczynak a XIX. század közepén kibontakozó, s
az 1859-es centenáriumi emlékünnepségekben testet öltő kultuszát. E kultusz vizsgálata
azonban már nem e dolgozat tárgya.
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