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TÓTH ORSOLYA 

KAZINCZY ÖNARCKÉPE ÉS TOLDY KAZINCZY-ARCKÉPE 
A biográfia műfaja és az organikus műalkotás normája 

 
„Munkám során megtanultam volt, milyen szerencsés helyzet-

ben van az olyan művész, kinek alkalom adatik, hogy egy Vénuszt 
több földi szépségből tanulmányozzon össze; e példán felbuzdulva 
én is arra vetemedtem, hogy Lottémban több kedves lányka alak-
ját, tulajdonságait egyesítsem, noha főbb vonásait a legeslegkedve-
sebbtől kölcsönöztem. A kíváncsi publikum tehát több nővel való 
azonosságot fedezett föl, és a hölgyek is izgatottan firtatták, me-
lyikük az igazi. A sok Lotte miatt aztán se vége, se hossza nem 
volt gyötrelmeimnek, mert mindenki, aki csak összeakadt velem, 
nekem szegezte a kérdést, hogy hol lakik hát az igazi.” (Goethe)1 

 
„– Házunkat e szerint az a tisztesség, az a fölbecsülhetetlen ki-

tüntetés éri, hogy az igazit, a valóságost, ha szabad így kifejeznem 
magam, az eredetit… Egyszóval szerencsém van Werther Lottéja 
előtt… 

– Úgy bizony, barátom – válaszolt a tanácsosné nyugodt méltó-
sággal, és megrovó pillantást vetett a kuncogó szobalányra –, és 
magam is örülnék ennek a ténynek, ha kelmed számára eggyel 
több ok lenne, hogy nekünk, utazásban kifáradt nőknek, most már 
haladéktalanul megmutassa a szobánkat.” (Thomas Mann)2 

1. Történetírói paktum 

Toldy Ferenc irodalomtörténetét (irodalomtörténeteit) lapozgatva gyakran fedezhet fel 
olvasójuk analógiát saját értékrendszere és Toldy irodalomtörténeti kánonja között. Ez 
sokszor nem több, mint „optikai csalódás”, amelyre Dávidházi Péter a következőképpen 
figyelmeztet: „Éppen mivel sok mindent Toldy követőitől vettünk át, mára már hozzá-
szoktunk lappangó értékítéleteihez.”3 Szilágyi Márton a Kármán-jelenséget vizsgálva 
mutat rá a hasonlóan torzító perspektívára, hiszen Toldy egy életmű megkonstruálását 
végezte el, s ezen keresztül válik láthatóvá kanonizáló tevékenysége. Ahogyan Szilágyi 
fogalmaz: „…az irodalomtörténeti kánon nincs természetszerűleg adva, hanem valaki 
által kialakíttatott, vagyis a létrejöttében mindig valamely jelentős kritikus vagy iroda-

 
1 Johann Wolfgang GOETHE, Életemből, ford. SZŐLLŐSY Klára = J. W. G., Költészet és valóság, Bp., Euró-

pa, 1982, 531–532. 
2 Thomas MANN, Lotte Weimarban, ford. LÁNYI Viktor, Bukarest, Kriterion, 1977, 9. 
3 DÁVIDHÁZI Péter, Megtérés irodalomtörténetünk atyjához, It, 1989, 386. 
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lomtörténész személyes értékrendje játszott szerepet. Az irodalomtörténeti hagyomány – 
többnyire felülvizsgálat nélkül – erre települt rá, s az azonosulás során oly mértékben 
abszolutizálta is, hogy saját tudományos apparátusával az objektivitás látszatát kölcsö-
nözte neki. A leglátványosabb s máig ható példát Toldy Ferenc jelenti: gyakorlatilag az 
1830-as, 1840-es évek előtti teljes magyar irodalom történeti kánonját neki köszönhet-
jük.”4 A Szilágyi Márton által használt kánon-fogalom a kánonalkotás személyekhez 
kötődő aspektusát emeli ki, egyetlen kánonalapítóra koncentrálva. Mindez a Kármán-
paradigmára vonatkoztatva érvényes lehet,5 ám amikor Toldy Ferencnek köszönjük meg 
az 1830-as–40-es évek előtti teljes magyar irodalom történeti kánonját (még ha nyilván-
valóan szimbolikus értelemben is!), akkor könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy maga 
Toldy – például a Költészettörténet Csokonai-fejezetében – nagyon is tudomásul veszi 
Kazinczy és Kölcsey kánonalakító szerepét.6 Az ifjú Toldy irodalmi értékrendje7 pedig 
meglepő hasonlóságot mutat Kazinczy irodalomtörténetével és Kölcsey irodalomtörténe-
ti vázlatával, például a Zrínyi–Gyöngyösi hagyomány megítélésével kapcsolatban, vagy 
gondolhatunk akár az 1772-es korszakhatár előzményeire a Tübingai pályaműben.  

Amikor azt állítjuk, hogy Toldy teremti meg ezt a kánont, akkor tulajdonképpen a 
Gyulai alkotta szókapcsolatot fogalmazzuk újra, amely szerint „irodalomtörténet-írásunk 
atyja” Toldy Ferenc, aki egyébként igen gyakran hangsúlyozta saját úttörő szerepét. 
A magyar nemzeti irodalom története, Toldy bevezetője szerint, az „első kísérlete öszves 
irodalomtörténetünk tudományos és rendszeres kidolgozásának”,8 a Költészettörténet 
Dessewffy Virgínia grófnénak szóló ajánlásában pedig így ír: 

Első valék, ki az ő vezérkezén 
Balul ismert, nem ismert nemzetemnek 
Bejárni öszves dalhonát merészlém, 
S a kor mohától eltakart nyomait 
Felfedtem eltűnt szelleméletünknek…9 

Toldy önigazolása és Gyulai metaforikus megfogalmazása pontosan körülhatárolható 
tudománytörténeti kezdőpontot sejtet, amely egyrészt felfogható úgy, mint a mitologikus 
historikum sajátossága, amely „a homályba vesző kezdetek helyett, egy jól definiálható 
kezdőpontot jelöl ki, meghatározza az elsőséget.”10 Toldy kánonalkotó-alakító szerep-

 
04 SZILÁGYI Márton, Kritika és irodalomtörténet = SZ. M., Kritikai berek, Bp., JAK–Balassi, 1995, 11. 
05 Szilágyi monográfiája arra utal, hogy – Schedius szerepét figyelembe véve – ez valószínűleg a Kármán-

paradigmára sem érvényes teljes egészében. SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 46–50. 

06 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története, az ősidőktől Kisfaludy Sándorig, Pest, 1867, 423–426. 
07 Egy Bajzához szóló levél szerint: „Prózánk aranykorát Pázmán idejébe vetettem vissza, minden többit 

Zrínyi–Gyöngyösi, Ányos, Révai, Virág… s még egykettőben kelle kimerítenem.” BAJZA József és TOLDY 
Ferenc Levelezése, s. a. r., jegyz. OLTVÁNYI Ambrus, Bp., Akadémiai, 1969, 80. 

08 TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története, a legrégibb időktől a jelen korig, Pest, 1868, 1. 
09 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története, 1867, 5. (Kiemelés: T. O.) 
10 KŐSZEGHY Péter, Balassi Bálint mitológiája, avagy az első költő, ItK, 1994, 689. 
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körének „mindenhatóságával” áttételesen irodalomtörténész utódainak fontossága is 
megerősíthető, még akkor is, ha Dávidházi Péter szerint Toldy nem annak az irodalom-
történet-írásnak volt az atyja, melyet manapság művelünk, hiszen anyaga nagy részét 
maga tárta fel, s az erélyes kritikai ítéletalkotásnak sokkal nagyobb szerepe volt az ő 
irodalomtörténet-írásában, mint a javarészt örökölt kánonnal dolgozó új irodalomtörténe-
tekben.11 Irodalomtörténet-írói tevékenységének tudománytörténeti szituáltsága ebben az 
esetben a „paradicsomi állapot” és az aranykor-mítosz szekularizált megjelenítéseként is 
interpretálható. Másrészt viszont Toldy „elsősége” értelmezhető úgy is, mint szükséges 
hipotézis, gondolati segédeszköz,12 szimbolikus korszakhatár. Régi belátás azonban, 
hogy az ilyen típusú konstrukciók bármennyire is körültekintő használata módszertani és 
tárgyszerű következményekkel jár:13 erőteljesen befolyásolja az irodalomtörténeti kuta-
tás jellegét. A feltételezett kezdet ugyanis ebben az esetben könnyen elfeledtetheti a 
Toldyt megelőző és a vele párhuzamos irodalomtörténeti és kritikai hagyományt. Bár a 
magyar irodalomtörténet-írásról alkotott „nagyelbeszélésben” Toldy Ferenc tölti be az 
„első irodalomtörténész” szerepkörét, mégis léteztek erre vonatkozóan alternatív, mára 
már feledésbe merült elképzelések. Kazinczy például, aki igen jól ismeri a historia 
litteraria hagyományát,14 e hagyományhoz képest (igaz, még a Handbuch megjelenése 
előtt) Pápay Sámuel és Teleki József15 irodalomtörténészi munkáját tartja fordulópont-
nak. S mára Toldy tudományalapító szerepét is jelentősen árnyalta egy olyan történeti 
kutatás,16 amelyik egyszerre emelkedett felül az eredetnyomozás kényszerén és vizsgálta 
alaposan az irodalomtörténet-írás műfajának kortárs és kései kontextusát. 

Ha azonban mégis ragaszkodunk a primátus retorikájához, s ezzel együtt megmara-
dunk a kronologikus korszakfogalom17 időtapasztalatának formáinál, akkor azt kell meg-
állapítanunk, hogy e tekintetben a magyar irodalomtörténet-írás történetének elbeszélése 
sem jelent nagyobb nehézséget, mint bármely más tudomány történetéé. Jacob Burck-
hardt, akit a modern művészettörténet egyik megalapítójaként (!) tartanak számon, kétel-

 
11 DÁVIDHÁZI, i. m., 366. 
12 A történeti korszakolással kapcsolatban használja ezt a kifejezést E. H. CARR, Mi a történelem?, ford. 

BÉRCZES Tibor, Bp., Osiris, 1995, 57. 
13 Mezei Márta kiváló tanulmánya problematizálta a kérdést az 1772-es korszakhatár kapcsán. MEZEI Már-

ta, Periodizáció és korszemlélet: 1772 értékelésének története = Irodalom és felvilágosodás, szerk. SZAUDER 
József, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 1974, 143–175. 

14 Kazinczy többször is hivatkozik Wallaszky és Horányi munkáira. Vö. KAZINCZY Ferenc Levelezése, I–
XXI, kiad. VÁCZY János, Bp., MTA, 1890–1911, IX, 404. (A Kazinczy-levelezés kötet- és lapszámait a továb-
biakban zárójelben adom meg a főszövegben.) KAZINCZY Ferenc, Báróczy Sándor élete = K. F., Magyar 
Pantheon: Életrajzok és életrajzi jegyzetek, s. a. r. ABAFI Lajos, Bp., é. n., 63. 

15 Vö. KazLev. VII, 72; XIX, 140–141. Meg kell azonban jegyezni, hogy Horvát István éppen Pápay litera-
túratörténeti feldolgozásának módszertani hiányosságaira hívja fel a figyelmet, vö. uo., VII, 168. 

16 DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp., 
Akadémiai–Universitas, 2004. 

17 Burkhart STEINWACHS, Mit nyújthatnak az (irodalmi) korszakfogalmak? Követelmények és következmé-
nyek, ford. MOLNÁR Péter, Helikon, 2000, 324–325. 
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kedik az ilyen típusú narratívában, mivel „mindaz, amiről azt hisszük, hogy az bizonyít-
hatóan: a kezdet – valójában már egészen késői stádium.”18  

Thomas Kuhn természettudományokra vonatkoztatott példája – az oxigén felfedezé-
sének datálhatatlanságáról19 – némi módosítással az irodalom vagy a filozófia történetére 
is alkalmazható. Miközben létezik a „nagy filozófusok” párbeszédeként elgondolható 
filozófiatörténet, és mintegy ez alkotja a filozófiáról való tudás alapstruktúráját, alapo-
sabb korszakismeret birtokában ez a történet valószínűleg már sokkal kevésbé gazdag 
fordulatokban, és egyre bizonytalanabbá válik, hogy kit is illet meg egy-egy probléma 
megfogalmazásáért az elsőség. Ennek lehetséges következményeit vizsgálva egyetérthe-
tünk Hans Blumenberg némiképp elégikus megállapításával, amely szerint érdemes 
megfigyelni, hogy a „történeti buzgalom” révén hogyan diszkvalifikálódtak a filozófia-
történet hősi origó-alakjai: mekkora középkoriasságot mutattak ki Baconben, Descartes-
ban a hagyománytól való elfordulásuk gesztusa ellenére is.20  

A magyar irodalom történetére alkalmazva az analógiát: nem biztos, hogy jól járunk, 
ha a történeti hagyomány folytonosságának szellemében teljes mértékben elutasítjuk az 
origó-figurák lehetőségét. Az irodalomtörténet-írás szempontjából Toldyt diskurzusala-
pítónak tekinthetjük műfaji és módszertani értelemben egyaránt. Nem véletlen, hogy – 
mint korábban láttuk – Toldy gyakran tudatosítja saját „elsőségét”, és Gyulai már csak 
megerősíti ebben a pozícióban. Ha elfogadjuk Blumenberg korszak-fogalmát,21 akkor – 
immár egy peripetikus korszakfogalom szellemében22 – az újdonságot tudatosító önmeg-
értés egyike az újonnan kezdődő történeti fázis konstitutív elemeinek.  

Toldy módszertani újításainak egyike, hogy saját történetírói pozícióját a szaktudo-
mányos történetíráshoz köti, s ezt az eljárást a Kazinczy-monográfiája egyik jegyzetében 
egy ellenpélda segítségével világítja meg. Szirmay Antalnak a Martinovics-mozgalomról 
írott munkája jelenti azt a viszonyítási pontot, amely „történetrajznak ugyan be nem 
vehető, oly mesékkel toldván meg a bírói itéleteket, melyek a megrémített nép szájában 
meg nem lepnek ugyan, de – nem mondom loyális, hanem csak mérsékelt ítélőképességű 
író – tollára méltatlanok.”23 A mendemondákat komoly arccal leíró Szirmay „pamphleti 
phraseologiája” nem felel meg a „komoly, nyúgodt és szabatos”24 történetírói előadás-
módnak. Ez utóbbi igénye hatással van az elbeszélésben megjeleníthető események 
fajtáira nézve is, mégpedig – White terminológiáját alkalmazva – a történeti gondolko-
dás körébe utalva minden olyan eseményt, amely a „mindenkori józan ész számára ért-
hető.”25 

 
18 Jacob BURCKHARDT, Világtörténelmi elmélkedések, ford. JUHÁSZ Anikó, Ész, Élet, Egzisztencia, 

1994/IV, 24. 
19 Thomas KUHN, A tudományos forradalmak szerkezete, ford. BÍRÓ Dániel, Bp., Osiris, 2000, 66. 
20 Hans BLUMENBERG, A korszak fogalom korszakai, ford. TÖRÖK Ervin. Helikon, 2000, 308. 
21 Uo., 308. 
22 Vö. STEINWACHS, i. m., 325. 
23 TOLDY Ferenc, Kazinczy Ferenc és kora, Pest, MTA, 1859, XXIII. 
24 Uo., 151. 
25 Hayden WHITE, A történelmi értelmezés politikája: a szaktudománnyá válás és a fenséges kiszorítása, 

ford. JOHN Éva = H. W., A történelem terhe, Bp., Osiris–Gond, 1997, 221. 
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A tények tiszteletén alapuló módszertani credo egyik összefoglalása így hangzik 
A magyar nemzeti irodalom története bevezetőjében: „…a tényekről pedig egyenként és 
öszvesen jót állhatok, mert semmit nem állítok, miről meg nem győződtem, s mert ami 
létezik s hozzáférhető, azt mind láttam, sőt ismerem.”26 Talán nem túlzás ezt az eljárást 
(Lejeune önéletrajzi paktumának27 mintájára) történetírói paktumként28 értelmezni. 
Olyan „szerződésként”, amelyben a történetíró biztosítja olvasóját az elbeszélés hiteles-
ségéről. Ennek garanciája a megfelelően szabályozott forráskritika, ugyanakkor a szerző 
– írásai jegyzetapparátusának segítségével – megteremti a lehetőséget az ellenőrzésre. 
Azonban Toldy irodalomtörténetének forrásai csak részben jelentenek írásos dokumen-
tumokat: él a történeti forráskutatás lehetőségével, a szinkrón jelenségek leírásakor vi-
szont a kortárs és gyakran a barát többlettudásával rendelkezik. Sőt, a korábbi korsza-
kokra vonatkozóan is felhasználja az „oral history” információit: „Ha tehát a figyelmes 
olvasó régibb embereinkről kik születésökkel a XVIII. századnak majdnem elejét érintik, 
s régibb korokról, itt és másutt egy-egy vonást kútfő idézése nélkül talál – írja a Magyar 
költők élete bevezetésében29 –, tudja hogy oly iratlan kútfő használtatott, melyet emléke-
zetem őrzött meg: egy nemét az irodalomtörténeti hagyománynak.” Ellenőrzésről itt szó 
sem lehet. A kései olvasó nemigen tehet mást: bíznia kell Toldy Ferencben, hiszen a 
paktum megszegése a szerző részéről a bizalommal való visszaélést jelentené.  

Toldy e többlettudásának köszönhetően olyan típusú történetírást művel, amelyre bi-
zonyos értelemben alkalmazható a hegeli terminológia. Eredeti és közvetlen történetírás-
ként definiálhatjuk, s ezzel kapcsolatban történeti kritika nem létezik. Az eredeti törté-
netíró igazsága a kortárs igazsága, ahogy Kelemen János fogalmaz: bizonyos források 
esetében a faktuális igazsággal felér az illető forrás szimptomatikus értéke.30 Toldy ese-
tében azonban nem csak erről van szó. „Irodalomtörténet-írásunk atyjának” megrendít-
hetetlen pozícióját (ha úgy tetszik, „elsőségét”) az a módszertani előfeltevés szavatolja, 
hogy a Toldy játékszabályait elfogadó „késő unokának” filológiai bizonyítékot kell ke-
resnie ott is, ahol esetleg erre már nincs lehetősége. A „felülvizsgálatot” pedig nem fel-
tétlenül bizalmatlanságból kezdeményezi. Nem akarja mindenáron helyesbíteni a nagy 
előd elbeszélését, főként mivel jóval szkeptikusabban vélekedik a történeti igazság mi-
benlétéről. Meglehet, egyszerűen csak arra kíváncsi: miként hozza létre Toldy a saját 
elbeszélését. Egy ilyen típusú vizsgálódás jól teszi, ha elfogadja, hogy a történeti 

 
26 TOLDY, A magyar nemzeti irodalom története, i. m., 1. 
27 Philippe LEJEUNE, Az önéletírói paktum, ford. VARGA Róbert = Ph. L., Önéletírás, élettörténet, napló, 

szerk. Z. VARGA Zoltán, Bp., L’Harmattan, 2003, 17–47. 
28 Lejeune nyomán például Lionel Gossman említi a történetírói paktum lehetőségét: „Olybá tűnik, hasonló 

»paktumot« kötnek a történeti művek szerzői és olvasói is: az olvasót meggyőzik, hogy az elbeszélést igaznak 
tekintse, és felszólítják, vesse egybe más elbeszélésekkel vagy forrásokkal.” Lionel GOSSMAN, Történetírás és 
irodalom: Reprodukció vagy jelentéstulajdonítás, ford. SZEBERÉNYI Gábor = Tudomány és művészet között, 
szerk. KISANTAL Tamás, Bp., L’Harmattan–Atelier, 2003, 161. Azért nem követem szorosan Gossman megfo-
galmazását, mert Toldy számára a bizalom (és az önbizalom) érzékelhetően fontosabb, mint az ellenőrzésre 
való felhívás. 

29 TOLDY Ferenc, Magyar költők élete, I, Pest, 1870, IX. 
30 KELEMEN János, Az ész képe és tette: A történeti megismerés idealista elméletei, Bp., Atlantisz, 2000, 72. 
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narratíva legalább annyira kitalált, mint talált,31 vagy akár Jürgen Schlaeger szavaival32 
is vigasztalhatja magát, aki szerint az életrajz mindig értelmezésfüggő, „mögötte” csupán 
részletek és tények összefüggéstelen masszája áll, afféle biografikus ős-iszap. De ha az 
értelmező arról is képet akar kapni, hogy Toldy hogyan hozza létre a „krónikából” a 
narratívát, ismernie kellene ezeket a „tényeket” és részleteket, azaz magát a „krónikát”.  

A Toldy–Kazinczy kapcsolat interpretációját tekintve ez több szempontból is proble-
matikus. Toldy alapos ismerője Kazinczy írásainak, nem túlzás azt állítani, hogy talán a 
legkiválóbb. Elegendő itt arra utalni, hogy néhány Kazinczy-írás – például a Fogságom 
naplója legismertebb szövegváltozata – Toldy másolata alapján olvasható. Az átfogó 
szövegismeret és a történeti tudás, valamint a történeti diskurzus alapvetően elemző és 
kritikai beállítódása azt eredményezi, hogy a Kazinczy Ferenc és kora című (1859–60) 
befejezetlen monográfiájában a szerző magát Kazinczyt is kijavítja, ha netalán ellent-
mondásokba keveredik. A kettőjük viszonyát – egy irodalmi Oidipusz-komplexus drá-
májaként – vizsgáló Dávidházi Péter így jellemzi az irodalomtörténet-írás egyik para-
doxonát: „Toldy szellemi apjának szerepét… olyasvalaki játssza, akinek irodalomtörté-
neti helyét és alakját mi már főként egy éppen Toldytól (irodalomtörténész utódain át) 
ránk hagyott kánonból ismerjük, mintha kicsit az ő teremtménye volna: Kazinczy Fe-
renc.”33 A „teremtmény” azonban először saját magát „teremtette meg” – részben éppen 
Toldy biztatására, de igazolhatóan egy ennél jóval korábban megfogalmazódó igény 
szerint is34 – önéletrajzi írásaiban. Az emlékezet nem megismétlő, memóriából változat-
lanul előhívó, hanem konstruáló jellegéről a modern emlékezetkutatás nyomatékosan 
beszél, így aztán nincs okunk kételkedni abban, hogy a Kazinczy-féle visszaemlékezé-
sekre is érvényes ennek a felismerésnek a memoárokra érvényesített alkalmazása,35 s 
ebből következően a személyes életút kései beszámolói az egyéni identitás megalkotását 
szolgálják. Toldy Ferenc félbemaradt Kazinczy-monográfiája így nem valamiféle „ob-
jektív igazságot”, hanem Kazinczy maga alkotta önarcképét (képeit) formálja tovább.  

A továbbiakban a tanulmány e kétféle elbeszélés és irodalmi image-teremtés összeha-
sonlításával, előfeltevéseinek és funkciójának vizsgálatával foglalkozik. Amikor azon-
ban mást talál majd Toldy monográfiájában, mint Kazinczy életrajzaiban, akkor rendkí-
vül korlátozottak a lehetőségei annak eldöntésében, hogy Toldyt esetleg a narratív lendü-
let sodorja a fikció36 irányába, avagy az eredeti történetíró osztja meg velünk tudását. 

 
31 Erről bővebben Hayden WHITE, A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás, ford. HEIL Tamás = H. W., 

A történelem terhe, Bp., Osiris–Gond, 1997, 68–103. 
32 Jürgen SCHLAEGER, Cult as Culture = The Art of Literary Biography, ed. John BATCHELOR, Oxford, 

1995, 58. 
33 DÁVIDHÁZI, Egy nemzeti tudomány…, 227. 
34 Németh Zoltán hívja fel rá a figyelmet, hogy az önéletírás terve először magában Kazinczyban fogalma-

zódott meg 1808-ban. Vö. NÉMETH Zoltán, A Pályám emlékezete szöveghagyományáról és az önéletírás 
tervének eredetéről, ItK, 2002, 617–618. 

35 GYÁNI Gábor, Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya?, valamint: Emlékezés és oral history = GY. 
G., Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág, 2000, 123, 129–133. 

36 Fikció fogalmán itt az elbeszélés olyan szegmenseit értem, amelyek nem igazolhatóak a Kazinczy-hagya-
ték írásai vagy egyéb dokumentumok alapján, illetve radikálisan átértelmezik azokat. 
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2. Kazinczy szövegváltozatai és Toldy elbeszélése 

A Kazinczy-monográfia forrásait elsősorban a Pályám emlékezetének különböző szö-
vegváltozatai, az önéletírások és Kazinczy levelei alkotják. Elfogadva Orbán László 
javaslatát37 az önéletírások kifejezést itt is Toldy Ferenc, Abafi Lajos és Váczy János 
értelmezését követve használom. Ennek nyomán az Önéletírások közé sorolhatjuk a 
Kazinczy Ferenc élete egyedül maradékainak számokra (Toldy jegyzeteiben: ÖÉ. I.38), 
Az én Életem. Barátaimnak, Literatúránk barátjainak, ’s leg közelebb gyermekeimnek 
(Toldy jegyzetei szerint: ÖÉ. III.39) és a Toldy jegyzetei szerint még cím nélküli, ám 
később Kazinczy Ferenc’ saját kezével írtt Autobiográfiája 1785-ig címmel40 (Toldy 
jegyzetében ÖÉ. II.) ismert kéziratokat. Toldy természetesen ismerte és használta a Pá-
lyám emlékezetének a Tudományos Gyűjteményben 1828-ban megjelent szövegváltoza-
tát is (PE. I. néven hivatkozik rá41), illetve ennek későbbi átdolgozásait, amelyek közül a 
PE. IV.-ként42 emlegetett (Kazinczy Gábor birtokában lévő) kéziratra hivatkozik.  

Szilágyi Ferenc Kazinczy-önéletrajzok kiadásához készített bevezető tanulmányának 
nem csupán az az érdeme, hogy felhívta a figyelmet arra, miszerint a különböző szöveg-
változatok publikálásának hiányát nem csak az irodalomtörténeti kegyelet, de az iroda-
lomtörténeti kényelem43 is befolyásolta, hanem abban is nagy szerepe van, hogy néhány 
példa segítségével bemutatta azt a folyamatot, amelynek során az 1812-es, ’14-es és ’17-
es önéletrajzi írások fokozatosan finomkodóvá és egyre hűvösebbé válnak, majd végül a 
Pályám emlékezetéről megjegyzi: „Voltaképp nem is változatot, hanem egy másik művet 
tartunk a kezünkben.”44 A különbség oka nagyrészt abban rejlik, hogy Kazinczy elbeszé-
lése igyekszik megfelelni az aktuális társadalmi és műfaji konvencióknak, az elbeszélés 
egészét – azt, hogy az elbeszélő milyen képet teremt önmagáról – pedig alapvetően 

 
37 Orbán László az önéletírások közé sorolja Az én naplóm 1801 jún.–1810. Decemb. címmel emlegetett 

kéziratot is. Ez azonban Szilágyi Ferenc szerint nem tartozott a Toldy által ismert szövegek közé. (Toldy ezt 
egyébként főként a fogság utáni évekre vonatkoztatva tudta volna hasznosítani a monográfiában, ám ez a 
fejezet végül nem készült el.) ORBÁN László, Kazinczy Pályám emlékezete címen ismert önéletírásának kézira-
tai és kiadásai, ItK, 2002, 629; SZILÁGYI Ferenc, Az emlékíró Kazinczy = KAZINCZY Ferenc, Az én életem, s. a. 
r. SZILÁGYI Ferenc, Bp., Magvető, 1987, 10. 

38 MTAK, K 612, 1–18. 
39 MTAK, K 612, 21r–66r. 
40 Szilágyi Ferenc szerint ma nem csak Toldy erről készített 106 oldalas másolata található meg az Akadé-

miai könyvtárban (MTAK, Tört. 4-r. 32), hanem a másolat valószínű forrása is, amely eredetileg cím nélküli 
lehetett, később azonban valaki ezzel a címmel látta el: Kazinczy Ferenc’ saját kezével írtt Autobiográfiája 
1785-ig (MTAK, Tört. 4-r. 65, f. 9–32). Szilágyi szerint nem eredeti kézirat, valószínűleg Kazinczy Gábor 
másolata az eredetiről. Orbán László viszont meggyőzően érvel amellett, hogy autográf szövegről van szó. 
KAZINCZY, Az én életem, 588–589; ORBÁN, i. m., 635. 

41 Tudományos Gyűjtemény, 1828, I, 32–59; II, 1–24; XI, 43–79; XII, 74–103. 
42 Orbán László vetette össze Toldy 1855-ös, a Kazinczy Gábor tulajdonában lévő kéziratokról szóló listá-

jával a Pályám emlékezete szövegváltozatait. Eszerint amit Toldy a monográfia jegyzetében PE. IV.-ként említ, 
az az MTAK, K 634 (121–261) jelzeten ismert kézirat. ORBÁN, i. m., 636–637, 648–650. 

43 SZILÁGYI, i. m., 11. 
44 Uo., 22–24. 
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meghatározza az az elgondolás, hogy adott esetben milyen típusú ideális olvasóra és 
milyen típusú nyilvánosságra számít. 

Toldynak Kazinczy szövegváltozatairól alkotott elképzelése nagyon hasonló a Szi-
lágyiéhoz. A önéletrajzi írások közül véleménye szerint az ÖÉ. III. az első kettőhöz 
képest „sokkal gazdagabb tartalmat”45 mutat. A Pályám emlékezete Tudományos Gyűj-
teményben megjelent változata viszont „…több tekintettel van másokra s a korra, mint 
az író személyére, s ezért életrajzi tekintetben kevesbbé termékeny az elébbi három-
nál.”46 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a korai biográfiákhoz képest műfajváltás érzékel-
hető a Pályám emlékezete variánsaiban. Amint a bemutatott tárgy egyre kevésbé a ma-
gánélet illetve egy személyiség története,47 úgy válnak a szövegek egyre inkább önélet-
írásból emlékirattá. 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy Toldy miként is bánik a forrásaival, hogyan 
„cselekményesíti újra”48 a rendelkezésére álló narratívát (mikor kényszerül rá egyéb 
források használatára), mely eseménycsoportok kapnak a Toldy-féle narratívában ki-
emelt státuszt – s rendelkeznek majd magyarázó erővel – az elbeszélés egésze szempont-
jából, illetve hogyan változik a két elbeszélő nézőpontja. 

Megállapítható, hogy Toldy nem követ egyetlen kiemelt szövegváltozatot, s helyen-
ként módosítani igyekszik Kazinczy elbeszélésének időrendjét. A Mester azon megjegy-
zése, hogy műve „formális ángoly kert a compositiora nézve” (XIV, 173), valószínűleg 
nem csupán a mű „nyesetlenségére” utal, hanem az asszociációs technika elbeszélést 
szervező erejére is. Erre példát jelenthet a Pályám emlékezete egyik jelenete, ahol a len-
cse elkészítése asszociálja a következő szakaszt: „Imhol amim van – mondá. A menyecs-
ke megfőzé a lencsét. Akkor úgy hozá a szokás. Ez a lencse egy más famíliai történe-
tünkre emlékeztet” – írja Kazinczy.49 Ez a technika ugyanakkor azzal a következménnyel 
jár, hogy Kazinczy szövegeiben olykor megbomlik az időrend, s a jelenséget a Mester 
megint csak az angolkert hasonlatával érzékelteti: „Eggy szép az az interessans scénától 
a’ másikig viszem az olvasót téveszgető útakon, úgy hogy soha ne tudhassa, mi fog 
következni… A’ Chronologiai rendet mesterség sok helyt kitalálni.” (XIV, 210.) Toldy 
viszont az életút elbeszélésekor alapvetően ragaszkodik a kronologikus rendhez:50 meg-
szüntetni igyekszik a „tévesztgető utakat”, s az egyes önéletrajzi szövegek összeilleszté-
sével (például Pályám emlékezete, Fogságom naplója) felszámolja a Kazinczy-írások 

 
45 TOLDY, Kazinczy Ferenc és kora, IV. 
46 Uo. 
47 Vö. LEJEUNE, i. m., 18. 
48 Részint Hayden White szempontjait követem. Hayden WHITE, A narrativitás értéke a valóság megjelení-

tésében, ford. BRAUN Róbert = WHITE, A történelem…, i. m., 103–142. 
49 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete = KAZINCZY Ferenc Művei, I, s. a. r. SZAUDER Mária, Bp., Szép-

irodalmi, 1979, 214. A PE. minden valószínűség szerint legutolsó kidolgozásában: „A menyecske ott maga 
főzte meg az egy tálból álló vacsorát, a’ lencsét. Egy történet itt a lencséről maradékimnak…” MTAK, K 606, 9. 

50 Toldy Kazinczyról készített jegyzetei között több szigorú kronológiai vázlat is található. MTAK, Tört. 2-
r. 166. Toldy Kazinczy-jegyzeteire Orbán László hívta fel a figyelmemet. 
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kompozíciós technikáját jellemző ellipszist, ugyanakkor kialakítja a saját – történeti 
kontextusra vonatkozó – és a visszatekintő nézőpontra reflektáló asszociatív technikáit.51 

Az irodalomtörténész által használt fejezetbeosztás (az egyes könyvek és a hozzájuk 
kapcsolódó pályaszakaszok) megint csak nem igazodik egyetlen kiemelt szövegváltozat-
hoz sem. Úgy tűnik, hogy csupán a harmadik könyvnél (a fogság időszakánál) esik egy-
be a Kazinczy és Toldy által alkalmazott külső felosztás52 és a narratív egység. 

Irodalomtörténet-írásunk atyja szándékát tekintve azonosulni igyekszik a Kazinczy-
szövegek narrátorával. Ez már csak azért sem eshet nehezére, mert a gyermekévekre 
vonatkozó fejezeteket Kazinczy elbeszélésében is áthatja az alteritás-érzet. Az ÖÉ. I.-
ben gyakran egyes szám harmadik személyben beszél gyermekkori énjéről: „Ferenc 
úrfi”-nak vagy „kis Bossányi”-nak titulálva saját magát.53 Toldy a biográfiában arra is 
felhívja a figyelmet, hogy „Az olvasó észre fogja venni, hogy leginkább Kazinczy saját 
szavaiból szövöm elbeszéllésemet.”54 Ennek megfelelően gyakori írásában a jelöletlen, 
szó szerinti idézet. Arra is találunk azonban példát, hogy egy jelölt Kazinczy-idézet előtt 
Toldy a „psychológ olvasót” szólítja meg, aki a „képeiben jelenetes elbeszéllésből… ki 
fogja érezni, amit az elbeszéllő nem mond el világosan, t.i. mi hozta meg e szerelemnek 
(ti. Rozgonyi Erzsi iránti – T. O.) a végét.”55 Majd ezt a felhívást követi az életrajzban a 
szó szerinti idézet az ÖÉ. III.-ból, azonban a tipográfiai technikának köszönhetően egy 
mondat kiemelt státuszt kap: „úgy néze mint barátját, mint testvérét, józanon maradt 
elszédíthető szédelgéseim mellett.” A Kazinczy-kéziratban semmilyen jelölés nem utal 
arra, hogy szerzője kiemelt szerepet szán ennek a helynek. Toldy egyszerre ragaszkodik 
a hű szövegközléshez, ugyanakkor a medialitás kiaknázása lehetőséget biztosít arra, 
hogy az elbeszélés egyes szegmenseit magyarázó erővel ruházza fel az elbeszélés egésze 
szempontjából. 

A Pályám emlékezete szövegváltozataiban Kazinczy többnyire irodalmi művekkel, 
szerzőkkel és történelmi személyiségekkel való találkozásokként reprezentálja saját élet-
útját. Egyetlen önéletrajzi szövege sem tekinti feladatának, hogy (Toldy kifejezésével 
élve) „szíve ügyeit” összefüggő történetté szervezze. Pedig Kazinczy önéletrajzi írásai-
nak általa is hivatkozott – többnyire elutasított, de mégis lehetséges – előképei56 megte-

 
51 Erre egyik példa lehet a Martinovics-mozgalom leírása: „Elbeszéllésem fonala egy eseményhez ért, mely 

– korában sok képtelen mendemonda által eltorzítva… mind e napig homályos körvonalokban áll a história 
előtt”; a másik Kazinczy Hamlet-fordításának értékelése: „Kazinczy Hamletjét mai nap, midőn Shakespearrel 
már oly szorosan megismerkedtünk, midőn nem egy darabját meglehetősen, többeket jelesen fordítva bírunk, s 
nem csak nyelvünk és technikánk a drámai jámbust oly jól bírja meg – akkor az utóbbi még fel sem volt találva 
– hanem ahhoz a közönség is bizonyos pontig hozzá nevelkedett: ma e prózai Hamlet erőtlennek, nem mindig 
elég drámailag nyelvezettnek fog tetszeni.” TOLDY, Kazinczy Ferenc és kora, i. m., 151, 127. 

52 Gérard GENETTE, Az elbeszélő diszkurzus, ford. SEPEGHY Boldizsár = Az irodalom elméletei, I, szerk. 
THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 71. 

53 Kazinczy ÖÉ. I.: „Ferencz Urfi annyit láta ezt az Operatiot, hogy maga írni még nem tudván, … gyakorta 
dictált.” MTAK, K 612, 8; illetve: „A kis Bossányi annyit látta ezt az operatiót…” MTAK, K 612, 25. 

54 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 171. 
55 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 34. 
56 A Kazinczy által bizonyosan ismert kortárs vagy kvázi-kortárs biográfiák a levelezésből rekonstruálható-

an a következők: Benjamin FRANKLIN Számadása életéről, MARMONTEL visszaemlékezései (KazLev. XIV, 
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remthették volna ennek a lehetőségét. Rousseau önvallomása részletesen beszámol sze-
relmei, kapcsolatai történetéről: az „első zsengéjében megízlelt”57 gyermekkori szerel-
mektől egészen az utolsókig, de Goethe autobiográfiája58 sem mentes „szíve történeté-
től”. Kazinczy önéletrajzai – egyik megjegyzése szerint59 – inkább követik a korrajzot 
előtérbe helyező matthissoni utat, mint a saját „lelke történetének”60 megírásán fáradozó 
Rousseau-ét vagy az egyén és a század viszonyáról61 elmélkedő Goethéét. Ennek kö-
szönhető, hogy a Pályám emlékezetéből és az Önéletrajzokból nem sokat tudunk meg 
Kazinczy 1789-es bécsi útjáról,62 és a bécsi kirándulásokról is általában annyit, hogy 
Kazinczy képzőművészeti ízlését pallérozták. Ezzel szemben Toldy, Kazinczy László 
leveleiből (bár „sűrű fátyolon át”) tudni véli, hogy Kazinczy házasodási szándékkal járt a 
császárvárosban. Ha egy pillantást vetünk a Toldy-féle biográfia fejezetbeosztására és 
összefoglalására, akkor annak egyik feltűnő sajátossága, hogy Kazinczy szerelmi élete 
nem csak visszatérő elemként szerepel benne, de a késmárki évektől kezdve kronológiai 
szempontból lefedi a teljes elbeszélést. Könyvenként és fejezetenként63 a következő 
nőalakokkal találkozhatunk: 

I. könyv 
II. fejezet: „első gyengéd gerjedezés” (forrás: ÖÉ. I.64); 

 
173), GOETHE, Költészet és valóság, i. m. (KazLev. XIV, 173; XIII, 254), illetve Jean-Jacques ROUSSEAU, 
Vallomások, I–II, ford. BENEDEK István, BENEDEK Marcell, Bp., Magyar Könyvklub, 2001 (KazLev. XX, 
284). Fontos még megemlíteni Friedrich TRENCK visszaemlékezéseit. A Pályám emlékezetében olvasható, 
Trenckre vonatkozó reflexiók (vö. KAZINCZY, Pályám emlékezete, i. m., 283) Szilágyi Márton szerint azt 
valószínűsítik, hogy Kazinczy nemcsak a német változatot ismerte, hanem az Ungi Pál fordításában magyarul 
is hozzáférhető szövegek bizonyos részét. Trenck életrajzának jelentőségére Szilágyi Márton hívta fel a fi-
gyelmemet. Des Friedrich Freiherrn von der TRENCK merkwürdige Lebensgeschichte, Hrsg. Adolph KOHUT, 
Leipzig, Reclam, é. n. 

57 ROUSSEAU, i. m., 81. 
58 Goethe önéletrajzából Kazinczy az első három könyvet ismerhette, ezek jelentek meg 1811–1814-ig fo-

lyamatosan a Cotta kiadónál. Kazinczy 1815-ben rendeli és kapja meg (KazLev. XIII, 254). A negyedik könyv 
ezeknél későbbi; Goethe nem sokkal halála előtt készült el vele. 

59 „Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam-meg. … Szüléimen, életem első esztendein, oskolai 
’s patvaristai koromon kezdem, ’s elbeszéllem mint fejlődtek-ki tehetségeim, mint lettem Íróvá, mint jöttem 
szövetkezésbe Rádayval, Orczyval Báróczyval ’stbb. ’s ezeknek képeiket festem, elbeszéllem hol voltam 
velek, mik felől beszélltünk… ’s Leveleim hasonlítani fognak Matthissonnak leveleihez.” Kazinczy levele Kis 
Jánoshoz. KazLev. XI, 44. 

60 ROUSSEAU, i. m., 10. Kazinczy és Toldy vitájának visszatérő eleme, hogy Kazinczy határozottan vissza-
utasítja a rousseau-i vallomásosság igényét: „Az Olvasó, ha szíve van, nem veszi rossz neven, hogy olly gyó-
násokat nem teszek magam felől, mint Rousseau, hogy péld. Madame de Warens körül mit csinála, sem azt 
nem, ha magamat némelly szép scénájiban életemnek ragyogtatom.” Kazinczy Toldy Ferencnek. KazLev. XX, 
284–285. 

61 GOETHE, Életemből…, i. m., 429. 
62 A PE. I. és a PE. IV. is a bécsi társasági élettel foglalkozik: Tudományos Gyűjtemény, XI, 67–70; 

MTAK, K 634, 181–182. Kazinczy naplója még ennél is szűkszavúbb: MTAK, RUI 4-r. 15, 122. 
63 A következő rövid vázlatban Toldy fejezetbeosztását és a tartalomjegyzékben olvasható összefoglalását 

használom. TOLDY, i. m., 1–2. 
64 A továbbiakban zárójelben adom meg Toldynak az egyes nőalakokra vonatkozó hivatkozásait. Ebben az 

esetben a Toldy által használt domináns szövegváltozatokat vettem figyelembe. 
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V. fejezet: Buday Johanka 1777–1779 (forrás: ÖÉ. II.); 
VI. fejezet: Rozgonyi Erzsi 1779–1780 (forrás: ÖÉ. III.); 
VII. fejezet: Költői és szerelmes élet. Ninon. 1781–82 (forrás: ÖÉ. II.); 
X. Kácsándy Zsuzsanna 1783–1785 (forrás: Kazinczy László levelei; Kazinczy Fe-

renc: Az erdő, a PE. I. és a PE. IV.). 
II. Könyv 
IV. Cenci–Radvánszky Polyxén–Jenny–Mimi–Örök szerelem: Radvánszky Teréz 

1786–94 (források: Cenci: Kazinczy László levele, Kazinczy naplói, Kazinczy Ferenc: 
A Tavaszhoz; Radvánszky Teréz: Kazinczy levelezése; Jenny: Kazinczy és Krajnikné 
levelezése, Kazinczy László levele, Kazinczy Ferenc: Új lánc; Mimi: Kazinczy László 
levele, Kazinczy Ferenc: Minnyhez, Minnyhez a tavasz első zsengéjével). 

III. Könyv 
IV. Titkos szenvedelem: Hirgeist Nini. A támaszát vesztett szegfő (forrás: PE. IV.). 
Amikor Toldy a gyermek Kazinczy életében vizsgálja a szerelmi szálat, akkor még 

csupán apró mozzanatok utalnak rá, hogy hőséhez képest nagyobb jelentőséget tulajdonít 
ennek a momentumnak. A késmárki évek Toldy számára azért fontosak, mert Kazinczy 
„már most és itt, hol egykor a szerencsés szerelem felhőtlen boldogságát fogta élni, érzé 
gyermeki keble az első gyengéd gerjedezést”, s így a leendő költő szívében „egy húr se 
maradjon érintetlen”.65 Kazinczy Toldy által idézett elbeszélésében mindez nem „első 
gyengéd gerjedezésként” nevesítődik, csupán annyit jegyez meg: „Itt kezdettem ismerni 
az élet örömeit”,66 s az ezt követő történet kontextusa (a veres nadrág iránti vágy) is 
tágabb annál, semhogy egy szerelmi történet első állomása legyen. Toldynál viszont az 
„első gyengéd gerjedezést” a Bildungsroman logikája szerint a „tárgyat nyert első haj-
lam”67 követi, méghozzá Buday Johanka személyében. Kazinczy az ÖÉ. II.-ben68 ír 
Buday Joankáról (sic!) (s Toldy jegyzete is ezt adja meg hivatkozásként), azonban a 
Mester megint csak nem jelöli ki az érzelem helyét a saját szerelmi életének narratívá-
jában: elmarad a Toldy által megfogalmazott „tárgyat nyert első hajlam” kifejezés is. 

Toldy elbeszélésében az eperjesi évekre tehető és Steinmetz Ninon alakjához köthető 
Kazinczy szerelmi életében „az első komoly viszony” kialakulása. A Széphalmi Mester a 
Pályám emlékezetében (PE. I.) az eperjesi évekkel kapcsolatosan azonban inkább a 
Siegwart és a Messiás olvasását tartja fontosnak megemlíteni: „Eggy tiszteletre igen 
méltó leány megismertete az akkori idők legkedveltebb románjával, Siegwarttal. Az 
sokat emlegeti Klopstockot és az ő Messiását. Sorba jártam a várost mindennél, akinek 
könyve volt, s minden azt hitte, hogy teológus munkát kérek.”69 Ebben a variánsban 
tehát maga az olvasmány fontos, illetve a könyvárusok tájékozatlansága: a tiszteletre 
méltó leány pontos kilétét homály fedi. Sem a PE. I.-ben, sem a PE. IV.-ben nem szere-
pel a neve. Ez utóbbi szövegváltozatban azonban más minőségében is megjelenik ez a 

 
65 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 12. 
66 Toldy hivatkozása itt az ÖÉ. I.-re vonatkozik. 
67 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 30. 
68 MTAK, Tört. 4-r. 65, 26r. 
69 Tudományos Gyűjtemény, 1828, II, 10–11. 
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kapcsolat: „Egy tiszteletre igen méltó leány védangyala leve ifjuságomnak. Az ő szerel-
me vont-el a’ tévedéseknek némelly nemeitől, az által hogy engem szebb örömek isme-
retére vonzott, még mások nemtelen örömekbe süllyedeztek.”70 Steinmetz Ninon csupán 
egy ezekhez képest korábbi változatban szerepel teljes nevén (ÖÉ. II.), vagyis azt látjuk, 
hogy Kazinczy a későbbi átdolgozások során egyre inkább elfedni igyekszik szerelmi 
életének dokumentumait. Ebben a korábbi életrajzváltozatban a Mester így idézi fel a 
nőalakot: „Steinmetz Náni, egy özvegy katonai orvosné leánya s egy kapitány testvére, 
közönséges tiszteletben álla ifjak és öregek, férfiak és asszonyok előtt. Gráciai növése s 
lelkes, de nem nagy szépségű arca, szép kulturája, igen nemes gondolkozása s feddhetet-
len erkölcsei őtet előttem annak nézeték, akit haszonnal szerethetek.”71 Toldy interpretá-
ciójában ez a „tiszteletre méltó leány” ölt testet, s megfogalmazása ismét szinte szó sze-
rinti idézet: „Nínont, Steinmetz özvegy katonaorvosné leányát grátiai termet, lelkes arc, 
ritka miveltség, nemes gondolkozás s feddhetetlen szép erkölcsei köz szeretet, sőt tiszte-
let tárgyává tevék ífjú s öreg, férfiak és nők előtt. Kazinczy őt a legtisztább szerelem 
hevével szerette, s a bájos leány a nem termetes, de kora minden szépségével: magas, 
nyílt homlokkal, lobogó fekete üstökkel, lángoló szemekkel, életteli vonásokkal bíró, 
vídám és érzékeny, dévaj és jóságos kedélyű, s délcegsége dacára nemes viseltű ífjú 
érzéseit azon tartalékkal-elegy melegséggel viszonozta, mely korlátoz és vonz egyszer-
smind… össze-összveülének, együtt olvasák Siegwartot, az érzelgős kor legkedveltebb 
regényét, s a szerelmes ífjú annak fordításához látott. De Nínon ismeri vala Klopstock 
Messziását, s a magasztalásai mind az ő fennkölt érzékét tanusíták, mind az ífjú figyel-
mét felgerjeszték.”72 Ninon a Toldy-féle életrajzban így igen kiváló tulajdonságainak 
köszönhetően méltó Kazinczy figyelmére, sőt az ifjú ízlésének kialakításában is szerepe 
van. Ő a címzettje első, német nyelvű költői próbálkozásának. A PE. I.-ben erről csak 
Kazinczy rövid, enigmatikus utalásából értesülhetünk: „Négy eszt. előtt, Eperjesen, nem 
lelvén a’ kit kerestem, ezt hagytam volt asztalán…”73 Toldy erről beszámoló fejezete 
lényeges eltérést mutat: „Egy délután hozzá megy. Nincs otthon, hiába várja, mennie 
kell. Elúnván anyja mulattatását, a leány szobájába megy, ezt írja, s a papirost dolgozó-
asztalkája fiókjába teszi: „Ninon sieht dieses Blatt, und lachelt froh es an…” Ily szellemi 
és szívbeli élvezetek boldogíták ekkor s itt a huszonnégy éves ífjút…”74 Újabb összeha-
sonlításként Kazinczy változata az ÖÉ. II.-ben a következőképpen szól: „Egy délután 
Náni nem vala honn. Hijába vártam, s mennem kelle. Elúnván anyja múlattatását, 
bémentem a’ Náni’ szobájába, s ezt írtam: 

»Sie siehet dieses Blatt, und lachelt es froh an…« 

 
70 MTAK, K 634, 152. 
71 Szilágyi közlése megegyezik az ÖÉ. II. változatával, SZILÁGYI, i. m., 113; illetve MTAK, Tört. 4-r. 65, 

23v–24r. 
72 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 37–38. 
73 Tudományos Gyűjtemény, 1828, XI, 50. A PE. IV. szövegváltozata szerint: „Eperjesen már négy eszten-

dő előtt, nem lelvén a’ kit kerestem ezt hagytam vala asztalán: Ninon sieht dieses Blatt… A’ darabnak ha 
érdeme nincs is, leg alább megfelel a schema.” MTAK, K 634, 168. 

74 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 39. Kiemelés tőlem – T. O. 
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A papirost dolgozóasztalának fiókjába tevém, s késő este eljöttem. De hogy van az 
kérdem magamtól, hogy ezek az én legelső német verseim mind jambusokból állanak, és 
ha a német verset nem skandáljuk, az nem is vers: a magyar pedig skanzió nélkül is vers, 
s magyarul nem lehet oly könnyen skandálni a rímes sort, mint németül…”75 Toldynál ez 
utóbbi verstani fejtegetés egy későbbi fejezetben bukkan fel, elszakadva Kazinczy meg-
jegyzésének közvetlen kontextusától: „Tőle hallá (ti. Rádaytól – T. O.) Kazinczy elő-
ször, hogy a rímes dalnak a mérték által kell jóhangzást, zenei lebegést adni… Vissza-
emlékezék, hogy már Eperjesen, német versei szinte magoktól jámbusi lépdelést vet-
tek…76 

Talán nem volt felesleges Toldy és Kazinczy variánsainak hosszas összevetése, 
amelyről végezetül a következő alapvető különbségek állapíthatóak meg: (1.) Toldy 
kihagy egy apró megjegyzést Kazinczyhoz képest, amely a lány „nem nagy szépségű 
arcára” vonatkozik, viszont elbeszélésébe beleszövi a fiatal Kazinczy – az önéletrajzok-
ból hiányzó – leírását. A Náni portréjánál alkalmazott szépítő gesztus Toldy változatában 
a szakítás feltételezett okánál is megjelenik. Kazinczy ezzel kapcsolatosan így fogalmaz: 
„Náni azt óhajtá, azt reménylé, hogy őtet elveszem. Én Pestre menék, sokára elfelejtém 
a’ kedvest, mert új szerelmeim eltolák a’ régibbet, a’ távollakót…”77 Toldy viszont meg-
védi hőseit, azt feltételezve, hogy Ninon várakozása nem volt alaptalan, Kazinczy pedig 
családi nyomás hatására nem tudott megfelelni ennek: „Mert az elválás órája ütött, s bár 
hinnünk kell, hogy azon remény, melyet a szép lelkű leány egy jövendő örök frígy iránt 
nevele, Kazinczy által táplálva volt: mégis az övéinek ellenkezése, kik a nagyra menen-
dő ífjúnak gazdag és nemes nőt, s ezzel új és előnyös családi összeköttetéseket terveztek, 
a távollét… el hagyák hamvadni e lángot.”78 (2.) A Ninon-vershez kapcsolódó történet 
esetében Toldy az ÖÉ. II. szövegváltozatát követi, azonban maga a vers a monográfiá-
ban a Pályám emlékezetében olvasható (PE. IV, PE I.) Ninon sieht… kezdetű szövegvál-
tozattal azonosítható, amely a mű személyes jellegét hangsúlyozza a Sie siehet… kezdetű 
variánshoz képest. Vagyis azt látjuk, hogy Toldy mindkét esetben a személyes, biográfi-
ai megfeleltetéseket tartalmazó lehetőségeket preferálva hozza létre a saját narratíváját. 
(3.) A Ninon-versre vonatkozó elbeszélés Toldy szövegében inkább tűnik rögtönzésnek: 
Kazinczy változatában a munka valamikor a délutáni és a késő esti időpont között szüle-
tett, Toldy elbeszélése viszont a késő esti távozás kihagyásával szűkebbre szabja az 
alkotás feltételezhető idejét. S ha mindez nem is eléggé meggyőző, több érv is szól amel-
lett, hogy a Toldy-biográfia esetében tendenciózusnak tűnik a Kazinczy által „fáradtsá-
gosnak”79 nevezett költői munka ignorálása. Toldy változatából kimarad az ÖÉ. III.-ból 

 
75 MTAK, Tört. 4-r. 65, 24; illetve SZILÁGYI, i. m., 114. Kiemelés tőlem – T. O. 
76 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 43–44. 
77 MTAK, Tört. 4-r. 65, 23–24; illetve SZILÁGYI, i. m., 113. 
78 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 39. 
79 Toldy elbeszéléséből a következő (ÖÉ. II.-ből származó) passzus is kimarad: „Még akkor semmi szövet-

kezésben nem valék Rádayval, és hogy ő skandálja a rímes magyar sorokat, nem tudtam; magamtól s az itt 
elmondott német soraim által jutottam e gondolatra. Elkezdém a próbát, de az egészen kifáraszta. Még most 
sem ismerek nehezebb nemű dolgozást.” SZILÁGYI, i. m., 114. 
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ismert, Kazinczy korai írói próbálkozásakor említett nehézkesség, amelyről így vall a 
Széphalmi Mester: „mihelytt kívántak tőlem valamit, az a’ vágyás, hogy igen jó legyen 
a’ mit adok, olly annyira megzavart, hogy kénytelen valék munkámat ízre tépni.”80 De 
ugyancsak kimarad a PE. IV.-ben és a PE. I.-ben is olvasható híres jelenet, amelyben 
Pálffy Károly főispáni beiktatásának tiszteletére ír verset a két Kazinczy-fiú, s míg Dé-
nes minden „fáradtság nélkül” oldja meg a feladatot, addig Ferenc „minden igyekezete 
ellenére sem tudja figyelembe hozni magát”.81 (4.) Kazinczy a Ninon-verset minden 
esetben (a PE. I.-ben és a PE. IV.-ben is!) kortárs verstani kontextusban interpretálja, 
Toldynál azonban az életrajzi kontextus megerősítése érzékelhető. 

3. Élmény és költészet 

Ninont követően a Kácsándy Zsuzsannához fűződő gyengéd érzelmi szál felemlegeté-
sével kezdődik az a folyamat, amikor a nőalakok tekintetében Toldy már nem vagy alig 
talál használható információt az önéletrajzokban. Forrásai jelentős részét ettől kezdve 
Kazinczy levelezése jelenti, valamint Kazinczy költői művei. Kácsándy Zsuzsannával 
kapcsolatosan ilyen irodalmi forrás Az Erdő című, keletkezési idejét tekintve 1810-re 
datált epigramma. Ahhoz azonban, hogy Toldy ezt a művet egy korábbi szerelmi él-
ménnyel hozza összefüggésbe, már minden bizonnyal Kazinczy Dessewffy Józsefhez 
írott levele82 lehetett a segítségére: „1786-ban Kácsándy Susitól Gálszécsből Kassára 
menvén, a’ Dargón a’ szép erdő poétai elragadtatásra szenderített. Ezt a’ dalt is eléget-
tem, ’s most eszembe nem jut az elégetett dal. A görög Anthológia’ Epigrammájinak 
ízlések szerént kezdtem újra csinálni, ’s az énekből eggy olly Epigramma lett, mellyel 
felette meg vagyok elégedve.” (VII, 238.) Kazinczy vallomásával szemben Toldy arra 
utal, hogy az 1786-ban született és elveszett 5–6 versszakú dal és az 1810-es görög min-
tájú epigramma „azon érzést fedezi fel előttünk, melyet Kazinczy akkori látogatásából 
hozott magával”.83 A Széphalmi Mestertől származó levél viszont nem hangsúlyozza az 
élmény és a később elkészült változat közötti szoros összefüggést.84  

 
80 MTAK, K 612, 40; illetve SZILÁGYI, i. m., 66. 
81 MTAK, K 634, 142–143; Tudományos Gyűjtemény, 1828, I, 53–54. 
82 Toldy itt nem említi meg a forrását, de a levél és Toldy szövegének egyezése ezt a lehetőséget valószínű-

síti. Toldy verziója a következőképpen hangzik: „Egy ízben (1786. volt) Süsie szüléi jószágából térvén vissza 
Kassára Kazinczy, útja egy rengeteg erdőn vitte keresztül, a Dargón. Hangulata egy öt vagy hat versszakú 
dalba fakadt, melyet többé nem bírunk.” TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 57. 

83 Uo., 57. 
84 Kazinczy egy Berzsenyihez szóló levelében is említi a vers keletkezésének körülményeit. Kazinczy itt 

éppen az akkori és a későbbi szöveg különbségét hangsúlyozza: „Most bánom, hogy elégtek. Emlékezetem 
nem eléggé hív eszembe juttatni őket. Ezek között vala eggy dalom, melyet 1786-ban a’ Dargó bérczén, Zemp-
lény és Abaúj köztt, írtam kocsiban, az özvegy Gróf Gyulaynétól, ki akkor imádott lyánykám volt, térvén 
Kassa felé. Imhol az az Epigrammám, mellyet az éjjel belőle készítettem. Jól esett, hogy elégett a’ dal. Ha meg 
volt volna, nem lett volna belőle Anthologiai görög ízlésű Epigramma.” KazLev. VII, 191. 
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Toldy ettől kezdve folyamatosan szerepeltet Kazinczy-verseket a biográfiában, még-
hozzá úgy, hogy nem azok megírásának kronológiai rendjét (még kevésbé annak stáció-
it) követi, hanem a feltételezett ihlet kronológiáját. A Kazinczy önéletrajzi írásaiban 
szereplő lírai darabok egyetlen eset kivételével85 szerzőjük költői fejlődésének útját és a 
kortárs irodalmi kontextust hivatottak ábrázolni;86 Toldynál viszont egyszerre figyelhető 
meg a „szerelmi szál” rekonstruálása, illetve konstruálása a levelekből és az ennek meg-
feleltethető alkotások kiválasztása az életműből. A kassai „Érzelmek iskolája”87 Toldy 
interpretációjában a Kazinczy-líra forrását és hátterét jelenti, és még az sem változtat a 
feltételezett kronológián, hogy az egyik opus (az Új lánc című) mintegy 35 évvel később 
(1824-ben) született az általa rekonstruált szituációhoz képest, valamint, hogy a Jenny-
szerelemre vonatkozó olvasatakor az irodalomtörténész nem szolgál filológiai indoklás-
sal. Az Új lánc esetében ma sem tudjuk igazolni a vers biográfiai hátterét, ám Toldy 
kortárs és eredeti történetírói pozíciója itt sem zárja ki az esetleges többlettudás lehető-
ségét. Irodalomtörténet-írásunk atyjának feltételezése ugyanakkor recepcióláncként 
folytatódik: a kritikai kiadás88 is ezt a magyarázatot említi Váczy János nyomán, aki 
viszont nem hivatkozik elődjére. A Toldy által említett és Gergye László Kazinczy-
monográfiájában89 olvasható közvetett filológiai bizonyítékok (Goethe Stellájának Bár-
czay Ferenchez szóló dedikációja) viszont korántsem egyértelműek egy ilyen típusú 
interpretációhoz, különösen azt figyelembe véve, hogy a lírai szituáció nem egy szerelmi 
háromszög, hanem egy szerelmi négyszög történetére épül, bizonyos elemeiben inkább a 
Vonzások és választásokat idézve meg, mint a Stellát. Ha azonban mindenképpen ra-
gaszkodunk az életrajzi összefüggéshez, akkor ezen adatok birtokában az Új lánc éppúgy 
értelmezhető a Jenny-szerelem költői lenyomataként, mint amennyire érvényes lehet a 
Kazinczy naplójában is említett másik szerelmi háromszögre: a Sárosynéval folytatott 

 
85 Egyetlen kivételről tudunk, ez pedig A Margit-szigetén. 1800. Július’ 30d. címmel ismert Kazinczy-vers, 

amely a Pályám emlékezetében önéletrajzi kontextusban olvasható. Vö. MTAK, K 634, 237. Kazinczy levelei-
ben Az ő képe című szonettel emlegeti együtt, annak példájaként, hogy azt „magyarázat nélkül magából nem 
lehet megérteni”. A szövegösszefüggésből világos, hogy a Mester számára a vers értelmezésekor a biográfiai 
magyarázat elengedhetetlen ismerete számít kivételes esetnek. (Vö. KazLev. IX, 139; IX, 4–5.) 

86 Egyetlen példát emelnék ki ennek érzékeltetésére: Kazinczy A tavaszhoz című dalának megjelenését és 
kommentárját a PE. I.-ben (1), illetve a Toldy-monográfiában (2). (1.) „Trocheuszi és jambuszi sorok összeté-
vesztve, s felcserélve a’ hosszú tag röviddel ’s a’ rövid hosszúval, rossz és rút formájú szók, és minden! Ily 
hibákat ki ejt ma?” (Tudományos Gyűjtemény, 1828, XI, 52.) (2.) „A következett évben egy előttünk ismeret-
len leány bírta szerelmét, mely László öccsével folytatott levelezésében a Cenci nevet visel. Óhajtva várja a 
tavaszt, mely a kedvesét is kicsalja, azt kéri hevítse őt szerelemre iránta: A szép Kikelet / Űzi a telet, (…) 
Meglett; s úgy látszik, húzamosabban állt e viszony, mint könnyen fellobbanó költőnknél szokott, mert csak 
1787-nek 88-ra kelő telén van nyoma összezördülésöknek.” TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 85–86. 

87 Vö. SZAUDER József, A kassai „Érzelmek iskolája” = SZ. J., A romantika útján, Bp., Szépirodalmi, 1961, 
90–114. 

88 KAZINCZY Ferenc Összes költeményei, s. a. r. GERGYE László, Bp., Balassi, 1998, 242–243; VÁCZY Já-
nos, Kazinczy Ferenc és kora, I, Bp., MTA, 1915, 402. 

89 GERGYE László, Múzsák és gráciák között: Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet, Bp., Universitas, 1998, 
94–95. 
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románcra vonatkoztatva, esetleg a (Toldy által is bizonyosan ismert90) Szerencsyné 
(Radvánszky Teréz) iránt érzett vonzalomra. S ha még mindig maradunk a biografikus 
megközelítésnél, akkor a vers alapján azt sincs okunk feltételezni, hogy férjes asszony a 
mű ihletője.  

Toldy a szerelmi regény teljessé tétele érdekében (avagy többlettudása birtokában?) 
azonosítja a Kazinczy-versekben megjelenő Mimi és Minny alakját. A Minny elveszté-
sekor érzett fájdalomról pedig a következőket írja: „…Kazinczy, mint rendszerint ily 
krisisek után, dalba öntve érzését tágított fájdalmán.”91 Az irodalomtörténész – mellesleg 
a Kazinczy-levelezés egyik regisztrálója – valószínűleg ismerhette és ehelyütt felhasz-
nálhatta volna a Mester egyik levelében olvasható megjegyzést: „Az a’ kis dal… nekem 
véres verejtékbe kerűlt, ’s esztendőnél tovább faragdáltam rajta.”92 Használhatta volna 
tehát, de nem tette, s így semmi sem zavarta meg az élmény és költészet – Toldy által 
feltételezett – közvetlen kapcsolatát. 

Élmény és költészet összhangja a Kazinczy-lírával foglalkozó irodalom93 visszatérő 
kérdésfelvetése. Ezek közül a legutóbbi összefoglaló munka is azt hangsúlyozza, hogy 
„Kazinczy számára a valóság és a művészet többnyire egyet jelentett”, s ez biztosítja e 
költészet „érzelmi valóságfedezetét”.94 Mintha kicsit azt az elképzelést folytatná a szak-
irodalom, amelynek Kazinczy önéletrajzi írásai, de levelei sem kívánnak eleget tenni, de 
amelyet Toldy egy Goethe-mottóval erősített meg a monográfiában: 

„Was ich irrte, was ich strebte, 
Was ich litt und was ich lebte, 
Sind hier Blumen nun im Strauss: 

mondhatta volna ő is Goethével.”95 
A weimari költőfejedelem Kazinczy által is jól ismert autobiográfiája, a címében is 

emlegetett Dichtung und Wahrheit tekintetében érzékelhetően ambivalens viszonyt te-
remt. A tanulmány első mottójaként idézett (a Werther fogadtatásával kapcsolatos) meg-
jegyzés egyfelől fontosnak tartja a fikcionális művek saját világukon belüli értelmezhe-
tőségét, másfelől viszont több ponton is megteremti a költői életmű és a szerzői életrajz 
egymásra vonatkoztatásának lehetőségét. Kazinczy önéletrajzai nem ezt az utat járják be, 
és (legalábbis „korai”,96 a Toldy-monográfiában elemzett) költészete nem kíván megfe-

 
90 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 95. 
91 Uo., 90. 
92 Kazinczy levele Helmeczy Mihálynak, KazLev. XVIII, 96. 
93 Például VÁCZY János, Kazinczy Ferenc és kora, I, Bp., 1915; SZAUDER József, Veteris vestigia flammae: 

Kazinczy szerelme = SZ. J., Az estve és Az álom, Bp., Szépirodalmi, 1970; GERGYE László, A kassai gráciák 
reinkarnációja: Kazinczy nőideáljai, ItK, 1992, 3. 

94 GERGYE, Múzsák és gráciák…, i. m., 86, 95. 
95 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 85. 
96 Meg kell azonban jegyezni, hogy néhány szöveg (például a Sophie-versek egy része) kifejezetten számít 

ilyen típusú olvasatra, s Kazinczy a versek kiadásakor nagy szerepet szán az életrajzi kontextusnak. Vö. pl. Az 
ő képe című versnél a kritikai kiadás jegyzetapparátusát. KAZINCZY Ferenc Összes költeményei, i. m., 233. 
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lelni egy ilyen irányú intenciónak. Kazinczy goethei típusú biográfiájának szerzőjét akár 
Toldy Ferencnek is nevezhetnénk. 

4. A biográfia műfaja és az organikus műalkotás normája 

A továbbiakban arra a kérdésre kereshetjük a választ, hogy Toldy számára miért volt 
lényeges annak igazolása, hogy „Kazinczy ífjukori költészete annyira egy az ő akkori 
életével és élményeivel”, művei a „reál alapot igenis érezhetőleg tüntetik által”,97 illetve 
miért igyekszik Kazinczy „izzadtságos”, farigcsáló-típusú alkotói folyamatát lerövidíte-
ni, és ezzel kapcsolatos tudását a monográfia jegyzetapparátusába száműzni. Toldy 
ugyanis kétféle minőségében is nagy árat fizet mindezért. Egyrészt mint a szaktudomá-
nyos irodalomtörténet-írás mestere: hiszen élmény és költészet összhangjának zavarta-
lansága érdekében olykor szelektív forráshasználatra kényszerül és – gyakran önmaga 
számára is bevallottan – igazolhatatlan feltételezésekbe bocsátkozik. Másrészt mint ha-
giografikus hagyományokat is folytató biográfus, mivel a Jenny-szerelem és az Új lánc 
azonosításakor kénytelen elmarasztalni hősét, „mert az, ártatlansága dacára, egy harma-
diknak nyugalmát feldúlta”,98 s így, amint erre Dávidházi Péter figyelmeztet,99 Toldy 
apologikus beállítódását az erkölcsi ítéletet hozó bíróé váltja fel. Ezzel összefüggésben 
pedig azt sem szabad elfelednünk, hogy Toldy Kazinczy hagyatékának diszkrécióra 
vonatkozó kérését is nagyvonalúan kezeli. A monográfia egyik jegyzetében100 említi 
ugyan a Széphalmi Mester teljes felhatalmazását az önéletrajzi írások felhasználására, 
ám éppen Toldynak emlékeznie kellett rá, meddig is terjednek ezek a határok. Az 
Ányos-kiadás körüli polémiájuk101 és Kazinczy biográfusi gyakorlata alapján jól tudta, 
hogy Kazinczy mennyire óvatosan bánt a sikamlós részletekkel. 

Miért érte meg tehát mindez? A feltett kérdésre első pillantásra nem nehéz megtalálni 
a választ. Toldy valószínűleg megpróbálta saját kritikai és esztétikai normáinak megfe-
leltetni Kazinczy ifjúkori költészetét, vagy legalábbis közelíteni ehhez. A kettőjük közöt-
ti szemléleti ellentét az ideális költői/írói gyakorlat szempontjából nem új keletű; s eltérő 
álláspontjuk a korrekció-elvvel kapcsolatosan jól érzékelhető kései levelezésükben. 
Toldy a Kazinczy-kiadás kapcsán 1831 januárjában így ír erről a Mesternek: „…’s kik-
kel prózai írásaid’ összvegyűjtéséről szóltam, a’ legnagyobb félelemben vannak, hogy 
azoknak egy második kéz használni nem fog. (…) mert 1815-től fogva többnyire első 
dolgozásaid legjobbak… Ezt megmagyarázni könnyű. Mikor valamit írsz, lelked egé-

 
097 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 84, 91. 
098 Uo., 91. 
099 DÁVIDHÁZI, Egy nemzeti tudomány…, i. m., 310. 
100 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., III–IV. 
101 Kazinczy levelezésében jól nyomon követhető, hogy a biográfiák alanyáról rendszerint sokkal többet 

tud, mint amit az általa publikálásra szánt életrajzokban megírt. Amikor Toldy tudomására jut, hogy Kazinczy 
birtokában van egy Ányos-levél, melyet a Mester „pajkosnak” nevez, Kazinczy a benne lakozó gaz erkölcste-
lenség miatt nem engedi megjelentetni a szöveget. Toldy számára azonban ez nem elég érv a levél elhagyására. 
Vö. KazLev. XIX, 43–44, 45–46, 56–58, 80–84. 
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szen el van telve a’ tárggyal, akkor erő, tűz és esprit minden, ’s nyelved akkor a legbájo-
lóbb, ’s legtöbb stúdium’ resultátumának látszik, midőn vele csak játszol. Változtatásaid 
pedig – bocsáss meg – igen ritkán hitethetik-el az olvasóval, hogy szükségesek, vagy 
csak, hogy hasznosak voltak, ’s az ember 100 esetben 98 szor kísértetbe jön azt hinni, 
hogy azok nem voltak egyéb okból megtéve, mint egy bizonyos viszketegből mindent 
megváltoztatni. Nem tagadhatom hogy a’ beküldött versekben – valamennyien vagyunk 
– alig találtunk egy két változtatást, melly egyszersmind javítás és szépítés volna. Te 
tisztelt apánk! egész fából egy egészet vágni remekűl tudsz, de faragcsálni, nyesegetni, 
foltozgatni, enyvezgetni nem – mint Göethe apa sem.” (XXI, 447–448.) A Mester az 
egyébként kultikus tiszteletnek örvendő „Goethe-apa” szemléletét ebből a szempontból 
nem tekintette követendő példának. Egy Kis Jánosnak címzett levele tanúsága szerint, 
Goethe azért nem ír szonetteket, „mert örömest egy darabból faragja képeit, itt pedig 
enyvezésre vagyon szükség”, Kazinczy viszont Csetri Lajos megállapítása szerint102 
szinte dicsekedve idézi fel a szonettírás nehézségeit, és a jellegzetesen „enyvező”, korri-
gáló és additív szellemű, vagyis inkább klasszicisztikus műeszmény nevében lett szo-
nettpárti, míg Goethe az organikus műalkotás jegyében fanyalog a szonetten. Toldy 
láthatóan a goethei típusú művészeteszmény felé igyekszik közelíteni az ifjú Kazinczy 
költészetét, és nem csupán a korrekcióelv részleges ignorálása mentén.  

René Wellek említi,103 hogy igen gyakran idézik Goethe híres mondását, amely sze-
rint valamennyi műve egy nagy vallomás része104 és valamennyi verse alkalmi mű.105 
A kritikatörténész szerint ez nem egyszerűen azt hivatott dokumentálni, hogy a költészet 
Goethe számára önkifejezés. Az alkalminak nevezett költészet sokkal inkább a valóság-
ból táplálkozik. Goethe mindig kifogásolta a tiszta szubjektivitást, amely szerinte a kor 
általános betegsége, valamint azt hangsúlyozta, hogy a költészet gyökerei, különösen az 
övé, a valóságban vannak.106 Toldy valószínűleg ezért tartja lényegesnek, hogy a Mester 
költészetét a goethei eszmény jegyében interpretálja, megjegyezve, hogy az alkotó a 
„lyra legsajátabb kútfejéből: ön érzéseiből merített”, s „Kazinczy lyrájának jellemét az 
ép, egészséges való tette, mely reál alapon nyúgodva, élményekből, a kedély tényeiből 

 
102 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 

korszakában, Bp., Akadémiai, 1990, 146. 
103 René WELLEK, A History of Modern Criticism: The Later Eighteenth Century, New Haven–London, 

1986, 207–208. 
104 A Wellek-utalás a Dichtung und Wahrheit következő passzusára vonatkozik: „Így indultam el abba az 

irányba, amelytől egész életemben nem tudtam eltérni többé: hogy tudniillik azt, ami bánt, megörvendeztet, 
vagy egyébként foglalkoztat, képpé, verssé változtassam, és ezáltal magamban elintézzem, egyrészt a külső 
jelenségekről alkotott fogalmaimat helyesbítsem, másrészt pedig lelkemben is megnyugodjam. Erre az ado-
mányra senki nem lehetett jobban rászorulva nálam, mert vérmérsékletem állandóan egyik végletből a másikba 
hajtott. Mindaz, ami műveimből nyilvánosságra került, nem egyéb tehát, mint egyetlen nagy vallomás töredé-
kei…” GOETHE, i. m., 253. 

105 Vö. Eckermann-beszélgetések = Johann Wolfgang GOETHE, Antik és modern, szerk. PÓK Lajos, Bp., 
Gondolat, 1981, 960–961. 

106 Wellek arra is kitér, hogy Goethe számára nem jelentett nehézséget ezen nyilvánvaló ellentmondás kibé-
kítése, hiszen egész koncepciója az objektum és a szubjektum mélységes azonosságának szilárd meggyőződé-
sén alapul. WELLEK, i. m., 208. 
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indúl, ezeknek ád költői életet. S ezen maradt meg egy későbbi termékenyebb időszaká-
ban is; úgy hogy sonettjei, ritornelljei, s mind annyi dalnál becsesb lyrai epigrammái 
legtöbbjeinek ma is képesek vagyunk eredetöket valódi élethelyzetekből kimutatni; s e 
reál iránya menté meg egyelőre azon ritkán mély, de gyakran erőtlen, abstract érzelgé-
sektől, melyektől a német költészet, Goethe példája dacára… nem tudott megmenekűl-
ni.”107 A szerelmi élet összefüggő narratívájának megteremtése azért nagy jelentőségű, 
mert Toldy csak így, a biografikus kontextus segítségével tudja elválasztani a Kazinczy-
lírát a kortárs német költészeti iránytól, s e háttér segítségével egyúttal azt is erősíteni 
igyekszik, hogy e költészet – Abrams kifejezésével élve – nem „egy költői konvenció 
átgondolt majmolása.”108 Érdemes hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a kortárs kritikai 
diskurzus valószínűleg nem elégedne meg egy olyan típusú érvvel, amelyben az eredeti-
ség biztosítékát az életrajzi elemek jelentenék,109 viszont a biográfia és az irodalomtörté-
net-írás egy, a kritikához képest „profanizált” eredetiség-fogalom használatával a maga 
(külső) eszközeivel megpróbálhatja erősíteni vagy gyengíteni az ilyen típusú olvasato-
kat.110  

Egészében véve megállapítható, hogy Toldy egy – a kritikusi gyakorlatában alkalma-
zott – normának kívánja alárendelni a korai Kazinczy-lírát, s ez a norma az organikus 
műalkotásé. Bár – mint láttuk – e felfogás kezdeményeiben tetten érhető az 1831-ben 
Kazinczyval polemizáló Toldy álláspontjában is,111 erőteljes esztétikai-poétikai normává 
csak a negyvenes évek táján érik. Az irodalomtörténet-írásunk atyjának kritikusi mun-
kásságát vizsgáló Korompay H. János mutat rá, hogy a recenzens számára mennyire 
lényeges volt az irodalmi mű organikus egysége alkotás-lélektani és poétikai szempont-
ból egyaránt. A költői gondolat „a szív által megihletett képzelem méhében fogantatva, a 
kifejezéssel együtt készen szökik elő”, fő jellemzője tehát a „belső egység eszme és kép 
között”, átdolgozásról és tökéletesítésről így nem eshet szó.112 Valószínűleg e norma 
érzékelhető a Kazinczy piromán hajlamaira vonatkozó interpretációban is. A verségetés 
már-már rituális gesztusát a Mester részint politikai okokkal, részint a fogság során 
megváltozott esztétikai felfogásával magyarázta. Toldy viszont így ír erről: „Az ő saját 
költői felbuzdulásainak nyilatkozatait, melyeket az élet fakasztott belőle, úgy tekintette, 
mint ami csak azoknak szól, kikhez intéztettek, vagy ön szíve könnyítésére voltak leírva, 

 
107 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 98, 100. 
108 M. H. ABRAMS, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, Oxford, Oxford 

University Press, 1971, 23. 
109 Ne feledjük, hogy egy korábbi kritikatörténeti fázisban Kölcsey számára sem volt elegendő érv Csoko-
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könnyeden, rögtönözve, az ő ítélete szerint fenntartásra nem méltón.”113 Arról, hogy 
könnyeden és rögtönözve születtek volna ezek a versek, Kazinczynál persze nem találha-
tunk utalást, a Mester főként készületlenségüket említi.114 

A további gondolatmenet szempontjából – ha mégoly nehéz is – érdemes egy pillanat-
ra különválasztanunk az organikus műalkotás normájának esztétikai/poétikai és alkotás-
lélektani aspektusát. Az első szempontjából ugyanis az organikus műalkotás eszméje a 
tartalom és a forma dichotómiájának kibékítésére szolgál,115 s az organikus forma eseté-
ben az alkotó nem kívülről átvett, kész formát alkalmaz az egyedi élményre, hanem a 
forma az egyedi és egyszeri élményből nő ki.116 Az organikus műalkotás esztétikai/poé-
tikai aspektusát alapnormaként kezelő kritikusok egyike kétségkívül Arany János. A kri-
tikus normarendszerét feltáró Dávidházi Péter117 pedig azt hangsúlyozza, hogy az egy 
csírából, közös magból sarjadó alkotás gondolata meghatározó jelentőségű volt Arany 
számára. Egyetlen konkrét példát emelve ki a kritikusi gyakorlatból: Gyöngyösi alexand-
rinjairól szólva Arany megjegyzi, hogy „nála már a gondolat e rhythmus szerint képző-
dik: a kettő egy test, egy lélek elválhatatlanúl.”118 Ehhez hasonlóan az organikus műal-
kotásra vonatkozó további kritikusi reflexiói minden esetben egy szövegközpontú kriti-
kai elemzés keretein belül maradnak. 

A norma alkotás-lélektani aspektusa nagyjából úgy foglalható össze,119 hogy ebben a 
tradícióban az ihlet teremtette organikus műalkotás elsődlegessége válik fontossá, s az 
ideális alkotói eljárás az esetleges korrekciók során érintetlenül hagyja annak lényegi 
jegyeit. Ha ismét Arany példájával szeretnénk élni, akkor erre vonatkozóan saját költői 
gyakorlatával kapcsolatos példákat idéz a monográfia szerzője.120 Úgy tűnik, mintha az 
organikus műalkotás alkotás-lélektani karaktere nem tudna beépülni a szövegközpontú 
kritikai gyakorlatba, hiszen mint kritikai norma adott esetben „kifelé” vezet a szövegből, 
méghozzá a szerző irányába. Olyan információk szükségesek az alkalmazásához, ame-
lyek segítségével az alkotói műhelybe nyerhetünk bepillantást. Míg a biográfia, s így 
Toldy Kazinczy-életrajza is, legfeljebb átértelmezni tudta a sokak számára kritikai alap-
normaként funkcionáló eredetiséget s ezzel képes volt előtérbe helyezni bizonyos olva-
sás-javaslatokat, addig az organikus műalkotás alkotás-lélektani karakterével többnyire 
egyáltalán nem tud mit kezdeni a kritikai diskurzus. Ez a lehetőség egy másik műfaj 
számára nyílik meg, s talán nem véletlen, hogy éppen a 19. század első harmadában 
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indul virágzásnak az írói és költői biográfia és autobiográfia, ugyanis olyan informáci-
ókkal szolgál, amelyekkel a korabeli recenziók nem. 

Toldy Kazinczy-életrajza az ihletett pillanat biográfiai lokalizálásával megpróbálja 
egészen közel hozni egymáshoz az ihletet és az alkotás születését, biztosítva a kettő 
szoros kapcsolatát és hangsúlyozva a folyamat spontaneitását, ám amint láttuk, a külön-
böző szövegváltozatok lényegi különbségeit legfeljebb elkendőzni tudta. 

Az irodalomtörténész Kazinczy-monográfiája a fordító, a nyelvújító Kazinczy mellett 
vagy inkább helyett egy lírikus Kazinczy-portré megrajzolására tesz kísérletet. A „saját 
érzéseit” megszólaltató alkotó Toldy szerint éppen „erősebb, kifejezettebb”121 egyénisé-
ge folytán képtelen alkalmazkodni a jó fordítással kapcsolatos követelményekhez. 
A Mester fordítói munkásságát valamikor kevéssé becsülő Toldy122 mindent megtett 
annak érdekében, hogy életrajzában egy ihletett, eredeti alkotónak állítson emléket. 
Mindent megtett tehát. S ezért az sem volt túl nagy ár, hogy olyan információkkal szol-
gáljon Kazinczy magánéletére vonatkozóan, amelyeket a Mester valószínűleg nem szí-
vesen tett volna hozzáférhetővé egy szélesebb körű nyilvánosság számára. Forrásairól 
szólva maga Toldy jegyzi meg, hogy az önéletrajz egyik változatába Kazinczy „általa 
soha nyomtatásra nem szánt dolgokat”123 szőtt bele, ám máris hivatkozik a felhatalma-
zásra, s arra, hogy „mi Kazinczy életében még nem volt is közölhető, harminchat évvel 
iratása után indiscretio nélkül közölhetőnek látszott.”124 Vajon megbocsátotta volna-e 
Kazinczy az indiszkréciót, vagy Toldy ismét elárulta125 szeretett Mesterét? Ha arra gon-
dolunk, hogy Kazinczy saját biográfusi gyakorlatában ennyi idő távlatából sem érezte 
szükségét az illendőség elvét sértő részletek kiteregetésének, joggal gyanakodhatunk 
árulásra. Ám ha figyelembe vesszük, hogy élete utolsó évtizedeiben a Széphalmi Mester 
milyen nagy szerepet szán csekély terjedelmű, de annál nagyobb jelentőségűnek tartott 
lírai életművének (s amint láttuk, Toldy épp e részletek segítségével hitelesítette a 
corpust, s tette értékelhetővé a kortárs kritikai diskurzus számára), akkor joggal számít-
hatott volna megbocsátásra. A lírai életmű ilyen súlyú szerepeltetését azonban, úgy tű-
nik, sokáig irodalomtörténész utódai nem bocsátották meg Toldy Ferencnek. 

 
121 TOLDY, Kazinczy Ferenc és…, i. m., 138, 143. 
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