T. ERDÉLYI ILONA
EGY KÉSEI KIENGESZTELÉS KÍSÉRLETE
(Néhány megjegyzés a „Pyrker-pör" kapcsán)

Egyes korok irodalmi életének fő- vagy mellékszereplőit gyakorta ugyanúgy
beskatulyázzák/ mint az a színházi világban szokás. Vannak primadonnák és
szubrettek, drámai szendék és tragikus hősnők, intrikusok és „Posa márkik" - egy
életen át -, általában nem függetlenül attól, ki miként tudta formálni vagy formál
tatni a róla alkotandó képet (sémát). (Ezen „alkotói" módszerek változatosságáról,
a lehetőségek gazdag tárházáról most ne történjék említés.) Kevés kivételtől elte
kintve magukkal cipelik az indulásnál kialakult képet, amely gyakran nem szá
mol a színész belső fejlődésével. Legfeljebb az életkori változások módosítják a
szerepkört. Valahogy így történik íróinkkal is. Az egyes korok nagyjairól, miként
a másodvonalbeliekről, a „minores gentium"-ról is - több-kevesebb (inkább ke
vesebb) árnyalással kialakult és állandósult egy kép, amelyet róluk az adott kor
irodalmi értékrendje rajzolt meg. Ezt az arcot fogadja el és örökíti tovább a későbbi
nemzedékekre az irodalomtörténeti utókor - ünnepi beszédekben, monográfiák
ban, kézikönyvekben.
Elfogadjuk őket, anélkül, hogy egyszer is elgondolkoznánk rajtuk. Noha alkal
manként hasznos lenne ellenőrzésük, revideálásuk - az esetleges szentséggyalázás vádjával együtt. Főleg amikor azok ítélkeztek, akik a színházi, irodalmi élet
központját alkották, akiknek - kritikusokként, szerkesztőkként, akadémiai hiva
talnokokként stb. - jelentős szerepük lehetett az ítéletformálásban, illetve az utó
korra hagyott arcképek festésében. Előfordulhatott, hogy pályatársaik (szövetsé
geseik) portréinak megrajzolásában, illetve a közös ellenség vonásainak tussal
történt kihúzásában nem voltak képesek felülemelkedni szubjektív érzéseiken és
az „irodalmi célok", pláne „magasabb célok" érdekében szégyenlősen bekötötték
Iustitia istenasszony szemét. így alakult ki sokszor a VIP-kör: a páholyokba,
zsöllyékre, karzatra vagy pótszékre ültetés mechanizmusa. Különösen óvatosak
nak kell lennünk az „átmeneti korok" idején: az új struktúrák szerveződésekor, a
nemzedékváltásnál, a hatalmi harcok idején formálódó (tudatosan formált) érték
renddel.
Egy „esettanulmány", egy konkrét példa segítségével mutatunk be egy „port",
amely - mint azt bizonyítani kívánjuk -, egy írói csoport érdekeit volt hivatott
szolgálni: a kritikus formálta az értékrendet, orgánumaik érvényesítették, terjesz
tették, a történetíró kodifikálta, és az utókorra örökítette, az érdekszervezet pedig
gondoskodott a békétlenkedők elhallgattatásáról. A „tollcsaták", a „pörök" és
„bajok" mechanizmusának hátterére kívánom irányítani a figyelmet, a „pars pro
totó" elv alapján egy „port" véve példának.
Bajza és Toldy „bajai", „pörei", egyáltalán, az irodalmi pályán történt indulásuk
iránt 1969 után élénkült meg az érdeklődés, amikor Oltványi Ambrus kiadásában
napvilágra került Bajza és Toldy levelezése. Az 1980-90-es években gyors egymás
utánban jelentek meg Dávidházi Péter, Korompay H. János, Gyapay László, a po
zsonyi Mészáros András kitűnő tanulmányai. Dávidházi érinti a „Pyrker-pört", őt
azonban inkább Toldy személyiségének alakulása, a névváltoztatás motívumai, a
Toldy-Kazinczy viszony érdekelte, amelyeket nagy beleérző képességgel közelített
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meg. Korompay Toldynak a 40-es években kifejtett munkásságát vizsgálta új
szerűen, illetve Henszlmann Imrével folytatott vitáját a francia drámáról. Gyapay
László az epigramma teóriája körüli polémiát elemezte, amelynek áldozata Szentmiklóssy Alajos volt. Mészáros András a Csató Pállal való, késhegyre menő hada
kozást követte nyomon, új filozófiai szempontokat is felvetve. Kritikatörténeti
munkájában Fenyő István is szóba hozta a vitát, de témája okán csak érintőlegesen.'
A „pör"
A „Pyrker-pörben" engem elsősorban a két áldozat személye és egymás iránti
kapcsolatuk foglalkoztatott. Vajon miért volt szükség két idős, saját világukban
tekintélyes ember „méltatlan vesszőfutásának" (Fenyő István) megrendezésére,
az ádáz acsarkodásra, amellyel az egyiknek élete utolsó évét megkeserítették, a
másikat pedig védett, „exterritoriális" helyzete ellenére „megverték". Ami azt
jelentette, hogy időt sem adtak neki, hogy bekapcsolódjék a hazai kulturális élet
be, hogy - legalább mecénásként - támogathassa azt.
Az érsek mellett a „pör" másik kulcsfigurája Kazinczy Ferenc volt. Az ő alakja
és írói műve gyakori elemzések tárgya. Ritkábban kerül szóba Pyrker László.
A pátriárka-érsek írói munkásságával legutoljára Kajtár Mária foglalkozott, meg
rajzolva a főpap helyét a magyar irodalomban. 2 Most nem az íróról lesz szó, mind
össze egy kései engeszteléssel szeretnénk igazságot tenni, felmentve az érseket és
Kazinczyt azon vádak alól, amelyekkel a „Pyrker-pörben" - véleményem szerint
„prekoncepciókat" szolgálva - illették őket.
A „Pyrker-pörrel" elsőként és mindmáig a legrészletesebben Bleyer Jakab fog
lalkozott 1896-ban, mindössze tizenkilenc évvel Toldy Ferencnek, a pesti egyetem
tanárának, a magyar irodalomtörténet csarnoka nagy hírű, nagy tekintélyű építő
mesterének halála után. 3 Bleyer és a majd' hetven évvel későbbi, mindmáig alap
könyvnek tartott irodalomtörténet következtetései - meglepő módon - hasonló
ak.4 Mindketten azokat a vádakat ismétlik, amelyeket a „kegyetlen - bár igaz kritika" írója, „G.", azaz Toldy Ferenc fogalmazott meg 1831-ben a Kritikai Lapok
első füzetében. A „spenót" 3. kötetében így ír Tóth Dezső a „pörökről": a sok
1
Bajza József és Toldy Ferenc levelezése, kiad., jegyz. OLTVÁNYI Ambrus, Bp., 1969 (A Magyar
Irodalomtörténetírás Forrásai, 9), a továbbiakban: BT1; DÁVIDHÁZI Péter, „Iszonyodám enmagam előtt":
Egy írói Oidipusz-komplexus drámája, Holmi, 1995, 350-365, 513-525; Uő\, Kettős védőpajzs mögött: Toldy
Ferenc és a reformkori álnévhasználat - Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., Universitas, 1996 (História Litteraria, 2), 75-80; Uő., Egy szerzői név kiválasztása a reformkorban: Franz Karl Joseph
Schedeltől Toldy Ferencig, ItK, 1997, s. a.; Uö., Párbeszéd korszakok határán: Egy sokatmondó félreértés
Kazinczy és Toldy levelezésében = Folytonosság vagy fordulat?, szerk. DEBRECZENI Attila, Debrecen, 1996,
355-364 (Csokonai Könyvtár, 8); FENYŐ István, Valóságábrázolás és eszményítés 1830-1842, Bp., Akadé
miai Kiadó, 1990 (a Pyrker-pörről: 101-102; Fenyő „az irodalom respublikája-elv újabb állomásaként"
értékeli, de szól „Kazinczy méltatlan vesszőfutásáról" is; folytatásáról: 109, 111); KOROMPAY H. János,
Bajza József és Henszlmann Imre vitája a francia drámáról, ItK, 1986, 507-522; Uő., Toldy Ferenc munkássága
az 1840-es években, ItK, 1993,197-225; GYAPAY László szíves közlése a készülő Kölcsey kritikai kiadás
kézirata alapján; MÉSZÁROS András, A Csató Pál miatti „zajgások" = M. A., A marginalitás szelíd bája,
Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1994, 26-47.
2
KAJTÁR Mária, Pyrker János László és a magyar irodalom = Pyrker Emlékkönyv, szerk. HÖLVÉNYI György,
Eger, 1887, 179-194. - a továbbiakban: PE.
3
BLEYER Jakab, Kazinczy Ferenc polémiája az Aurora körrel 1830-ban, EPhK, 1896, 655-659, 788-800.
4
A magyar irodalom története, 3, szerk. PÁNDI Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1965, 527-532. „A tanulmányíró és a Kritikai Lapok szerkesztője" c. fejezetben, a továbbiakban: MIT.
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„baj" és „pör" „...a feudális béklyóiból kibontakozó irodalmi élet egy-egy fontos
elvi kérdését tisztázta, a polgárosult irodalmi morálnak útját egyengette.
A Pyrker-ügyben az öreg Kazinczy arisztokrata-tiszteletét és 'kozmopolitizmusát'
támadta az új nemzedék hazafias irodalomfelfogása és demokratikusabb szemlé
lete, mely nem tudta elnézni, hogy a széphalmi mester Pyrker egri érsek német
nyelvű vallásos eposzának magyarra fordítására fecsérelte idejét. A Conversati
ons lexikon-per egy régen várt fontos vállalkozás, egy magyar nyelvű lexikon
szervezése körül robbant ki. ... E pörök mindegyikét az a törekvés hatotta át, mely
az irodalom és tudomány világát függetleníteni kívánta a feudális tekintélyi elvtől
és 'irodalmi respublikát' óhajtott teremteni." 5
Kazinczynak a „Pyrker-pörben" játszott szerepéről így ír a kötet: „Kazinczyt...
megint kegyetlen - bár igaz - kritika érte: Toldyé. Egész esztétikai felfogásának
és főleg írói gyakorlatának korszerűtlensége ütközött ki a ... Pyrker-pörben, ami
kor komoly szemrehányást kapott, mivel verses művet prózában tolmácsolt, s
amin az új nemzedék hazafiassága még inkább megütközött, mivel nem átalló tta
egy németül író magyarnak művét kiszemelni fordításra."6 így hangzott tehát az
1896-os, illetve 1965-ös, értékelésében összecsengő ítélet.
Mi is történt valójában?7 Kazinczy 1829 őszén lefordította Johann Ladislaus
Pyrker Perlen der heiligen Vorzeit című, a „Jótékonysági Asszonyi Egylet" javára
Budán, 1821-ben megjelent művét, amely bibliai történeteket elbeszélő költe
ményfüzér. (Az „Asszonyi Egylet" hölgyeit jól ismerte az érsek.8 Ez az egylet
mutatta be 1818 decemberében Korner Zrínyi című darabját Szemere Pál fordí
tásában.) A fordító, Kazinczy még az év decemberében tudósította Guzmics Izi
dort, majd kedvelt levelezőpartnerét, Toldy Ferencet, hogy befejezte a Szent Haj
dan Gyöngyeit és már sajtó alá is adta.9 Toldy válaszolt ugyan Kazinczynak, de erre
a hírre nem tért ki. A bencés pap lelkesen fogadta a művet.10 Az 1830-ban megje
lent „Gyöngyöket" az 1831-ben indult Kritikai Lapok 1. számában bírálta meg G.
A vádak
Mi rosszat, elvetendőt tett Kazinczy? „...Kazinczy magát, mint első rangú ma
gyar író, annyira elfeledé, hogy ezen költeményeket (a Szent Hajdan Gyöngyeit)
nem csak fordítá, hanem a német hexametereket magyar prózában fordítá! ...
Kazinczy a Gyöngyök s a Mailáth regéi fordításaiért soha a tudományos tribunal
5

MIT 530.

6

MIT, SZAUDER József, 285.

7
A „Pyrker-pör" anyaga: Tollharcok. Irodalmi és színházi viták 1830-1847, összeáll., kiad., jegyz.
SZÁLAI Anna, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1981 (a továbbiakban: Th). Csak azokra a momentumokra
térünk ki, amelyek elsősorban Kazinczy fordítását érintik, így Rumy írásaira és a Pannonhalmi levelekre
nem. A kötet összeállítója pontosan megadja a címleírásokat, így ezektől eltekintünk és a kötetre
hivatkozunk.
8
Pyrker leírja az „Asszonyi Egylet" hölgyeinél tett látogatását: J. L. PYRKER, Mein Leben, Hrsg.
Aladár Paul CZIGLER, Graz-Wien-Köln, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1966, 99 (a továbbiakban: ML).
9
Kazinczy Ferenc levelezése, 21, kiad. VÁCZY János, Bp., MTA, 1911 (a továbbiakban: KH 21). Guzmicsnak: 1829. december 30., 181-183; Toldynak: 1829. december 31., 185-188; K. elküldi a „Hárfa"
fordítását.
10
Toldy válasza Londonból, 1830. március 15., KF1 21, 248-251; a fordításról nem ír, de arra kéri
Kazinczyt, hogy szedje össze verseit, mert szeretné hazatérte után kiadni azokat. Guzmics válasza:
KF1 21, 191-193.
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előtt magát nem igazolhatja! mind a kettő koldulás, mely hozzá méltatlan, s ne
künk nem kell!" - jelenti ki az öntudatos ifjú a magyarságáról megfeledkező Kazinczyról a nemzet összességének nevében szólva.
Kazinczy másik nagy vétke: hogy „a maga tündér szépségű prózájával" olyan
művet fordított, amelynek szerzője „magyar", sőt „magyar főpap és főispán" lé
tére németül írt. A széphalmi mester hibáztatható azért is, mert az eredeti hexa
metert prózában adta vissza. S persze önmaga ellen is vétkezett - mint G. írja -,
mert önálló munkák írása helyett fordításra fecsérelte tehetségét.12 Ez utóbbi meg
állapításnak az volt a feladata, hogy tompítsa a kihívó és bántó támadás élét,
miként annak is, hogy Kazinczyt „a magyar írósereg mestereként" aposztrofálta.13
A G. jel mögött Toldy rejtőzött, de Bajza még Kazinczy kérésére sem fedte fel az
ekkor már Toldy néven író Schedel személyét.
A vád fő pontjaira kitérve: tehát hiba, sőt vétek-e nem magyarul író „magyar
nak" a művét fordítani? Ha igen, vétkezett a szeretve tisztelt barát, Kisfaludy
Károly, aki 1824-ben készült Pyrker azonos művéből (Kisfaludy az Előidő Gyön
gyeiként említette) a Makkabeusokat fordítani.14 Sőt magyarra fordította a szomszé
dos Bécsben, tehát a magyar nyelvi közeghez közel élő Gaal György német nyelvű
regéjét, és azt az 1829-es Aurórában megjelentette (Perzsa rege, 237-265.). Azzal is
tetézte „vétkét", hogy magyar gróftól, Mailáth Jánostól is fordított (Willi Tanz)}5
(Toldy azonban erről hallgatott.) Ám „vétkezett" Kölcsey is, mert lefordította Eöt
vös József barátjának, a fiatalon elhunyt „arisztokratának", Palocsay Tivadarnak
három versét.
„Vétkes" maga Toldy is. Magyar író létére nem átallott németül írni - hogy csak
egyetlen fórumot említsünk: a Pesti írisz munkatársa volt, azaz magyarországi
német lapnak dolgozott 16 Mindemellett bűnpártoló is volt, mert hagyta, hogy
Kazinczy elkövesse a bűnt, hogy egy magyarnak, a már említett gróf Mailáthnak
németül megjelent művét magyarra fordítsa. Toldynak egy rossz szava sem volt
erről, pedig lett volna rá módja, mert tudott róla. így írt Bajzának: „...Kazinczy
Mailáth magyar népregéjit lefordította s egészen reám bízta, hogy tenném velők,
a mit akarok, Landererrel fogok contrahálni..." 17 És kérte Bajzát, hogy vállalja el
a Károlyinál megjelenendő kötet korrigálását.18 Ami a második vádat, a formát
illeti: Toldynak nem volt kifogása az ellen, amikor az ifjabb gróf Teleki Ferenc
hozzáfogott a Zrínyiász fordításához, szabadon kezelve a formát: „...2 éneket el
is végzett hexameterekben." 19 Ami annyit jelent, hogy Teleki nem ragaszkodott
11

A „port" Toldy indította. Az idézet: Th 128-129.
Az idézetek: Th 132, 127.
Th i. h.
14
Kisfaludy Károly levele Ürményi Józsefhez, 1824. március 20. = Kisfalud]/ Károly Minden Munkái,
Bp., Franklin, 1893, 6, 404 - a továbbiakban: KKMM.
15
Kisfaludy Károly Gaal Györgynek ír a fordításokról: KKMM 320, 346, 351.
16
BT1 257, 268, 274, 306, főleg 274.
17
BT1393,414. - L. még KF121,575, amikor is 1831. június 12-én Kazinczy éles hangon feddi Toldyt
következetlenségéért. Toldy is fordította Majláth regéit, a fordítások kiadásában is segédkezett neki,
most meg szidja emiatt. „Én az Urat szerettem minden társai közt leginkább, s ezek a kedvetlenségek
az Úr egykori szeretetét velem feledtetni nem fogják... Ellenkezést, s illy ellenkezést én az Úr
gondolkodásában, characterében képzelni nem tudok, s inkább hiszem hogy holmit a kör tétet az Úrral
mint maga. A ki fordítá a Mailáth Regéjit, a ki az én fordításomat kiadni akará, mint támadhat meg
azért, hogy azokat fordítottam? - Én czimborák játéka lenni nem akarok." (KF1 21, 575.)
18
BT1434.
19
BT1 357.
12

13
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Zrínyi sajátságos négyesrímű tizenketteséhez. Toldy mégsem hibáztatta őt: Ka
zinczy vétkes volt, Teleki gróf nem, pedig mindketten ugyanazt a „vétket" követ
ték el. Miért nem mért Toldy egyenlő mércével?
A másik megtámadott, Pyrker azért kapott szigorú feddést, hogy „...valóban
ritka szellemével egy idegen nemzet nyelvét, költését és hőseit jónak találhatá,
jónak még haza térte után, jónak egy hazánkfia nyilványos buzgó és kérő felszó
lalása után is. Ezt fájlalja a magyar nép s mely méltán! A sors mindent látszott
tenni, hogy benne nemzetünk egy fényes ragyogó csillagát tisztelhesse egykor.
A születés őt nekünk ajándékozta, a nagy költőnek választottat. ... Benne nyel
vünk, benne költésünk, sőt ezzel nemzetiségünk is egy első rendbeli bajnokot
veszte, sőt nem csak azt: a kár több mint csupa negativus kár. A külföldnek azt
kelle látni, hogy egy magyar, kinek bölcsőjét Musa rengeté, szűkebbnek ítélte
nyelvét, mint hogy nagy szellemének benne hangokat találjon, silányabbnak, mint
hogy teremtményei méltóságának megfeleljen.
Toldy itt Pyrker művei közül a Gyöngyöket, a Tunisiást és a Rudolphiást emelte
ki. Ezeket - mint egyébként minden munkáját - németül írta az érsek. A két utóbbi
„hősköltemény" hőse két Habsburg: V. Károly, illetve Habsburg Rudolf. Toldy
nem említette azonban Pyrkernek ugyancsak nagy visszhangot kiváltott történeti
színjátékait: Historische Schauspiele (Wien, 1810, 310 1.), melyeknek címszereplői a
magyar történelem nagyjai (Die Korvinén; Karl der Kleine, König von Ungarn; Zrí
nyis Tod). (Kazinczy egyébként nem a Habsburgokat dicsőítő műveket fordította,
hanem a bibliai történeteket feldolgozó, teljesen politikamentes Gyöngyöket.)
Toldy szavai, amelyekkel az érseket ostorozza, disszonánsak. És nemcsak azért,
mert nem illenek a „neofita" (ez Fenyő és Dávidházi kifejezése is), polgári nevén
még Schedel Ferenc szájába, hanem mert semmitmondóan patetikusak és képmutatóak. Képmutatás az „...egy hazánkfia nyilvános buzgó és kérő felszólalására"
történt hivatkozás. Döbrentei Gábor volt az, aki kérte „...a széplelkű s érzésű
velencei patriarchát", hogy „...egy magyarul írt költeményt is adna nemzeté
nek."21 Döbrenteire, tehát „Döbi"-re hivatkozott Toldy, aki pedig a mitikussá nö
vesztett nagy ellenfél volt.22 Néhány hónappal korábban még így írt róla Bajzának:
„Még D(öbrentei) nincs tönkre téve, mondjátok, hogy ez a hőstett Sz[emer]ét vár
ja. Barátom én pedig azt tartom, hogy ez a kisded tett engem vár."23
Hiteles a „nép" emlegetése a szatmári adózókra történt utalásnál (Kölcsey), de
hamisan cseng, amikor a „magyar nép" fájdalmát Pyrker német nyelvű verseivel
hozzák kapcsolatba. Ugyancsak hamisak, mert túlzóak a „sorsra", a „nemzetünk
... fényes ragyogó csillagára" stb. hivatkozások. Mindez furcsán hangzik annak
a szájából, aki nemrégen változtatott nevet, gondosan választva „törzsökös ma
gyar", méghozzá nemesi nevet.24
20

Th 127.
Th 127, illetve Döbrentei cikkében (Tudományos Gyűjtemény, 1821,1, 83.) fordult így Pyrkerhez,
amikor szepesi püspök lett. A vélemények megosztottságát jelzi Dessewffy József levele Kazinczyhoz,
amelyben - szemben Kölcseyvel és Kazinczyval - elvárja, hogy Pyrker magyar verseket írjon: „200
ezer forint jövedelem a magyar hazábul megérdemelné, hogy magyar hat lábuakban írjunk németek
helyett". Dessewffy levele: 1831. május 13., KF1 21, 552, 549-553.
BT1 492, 495 stb. „Döbi"-t a Conversations Lexikon pörben támadták, de Toldy a riválist is látta
benne, mert ő szeretett volna a Tudós Társaság titoknoka lenni. Ekkor még nem sikerült, 1831-ben
„Dobi" a titkár.
23
BT1499.
24
Lásd Dávidházi Péter írásait az 1. sz. jegyzetben.
21

634

A vád képviselője
Toldy, a budai német postamester fia, azt a Pyrkert vádolja nemzetietlenséggel,
akit sorsa idegenbe vetett. Bár iskoláit itthon végezte, de katonának készült, ezért
el kellett hagynia az országot. Hosszü és kalandos itáliai és tengeri utazás után
hirtelen, sok találgatásra okot adva, a szerzetesi életformát választotta. Az alsó
ausztriai Lilienfeld kolostorába lépett 1792-ben. Pyrkert „hazájától" nemcsak a
nemzetek feletti egyházi rendhez tartozás választotta el, hanem az a tény is, hogy
a későbbi érsek „anyanyelve" nem a magyar volt, miután édesanyja a tiroli Branzollból (Ötschtal) származott, apai nagyapja pedig az ugyancsak tiroli Bozen mel
lett született. Önéletrajzából tudjuk, hogy már gyermekkorában - egy anyai roko
nától hallott mesék hatására - az „Alpenland" után vágyódott.25 Furcsa tehát - és
épp Toldy tói - az elmarasztalás, miszerint Pyrker László hűtlen lett népéhez, ami
kor németül írta szépirodalmi műveit. (Egerben főpapként olykor latinul szólalt
meg, közvetlen környezetével viszont magyarul levelezett és beszélt.)26
Toldy megfeledkezett vagy meg akart feledkezni arról, hogy Pyrker 1818-ban,
negyvenhat évesen tért vissza „hazájába", először szepességi püspökként, majd
újabb hat éves külföldi tartózkodás, a velencei pátriárka tus vezetése után, 1827
szeptemberében egri érsekként. Erre a körülményre Kazinczy is utalt a Muzárion
III. kötetében.27 írására egyébként reagált Toldy, amikor hangsúlyozta, hogy az
érseket korán messzire vitte sorsa, „...ahol idegen hangokhoz szokott", azaz éle
tének alakulása miatt váltott nyelvet.
Toldy Pyrkerről alkotott képe nem volt állandó: a körülmények alakították. Míg
1831-ben az érseket hazafiatlansággal vádolta, 1844-re megváltoztatta vélemé
nyét: a triász méltónak tartotta az akadémiai tagságra. Két évvel később „hazafi
lelkű férfiú", követésre méltó példa lett, akinek „.. .drága ... nevét iktassuk nem
zeti jótevőinkéi közé".28
Ha másként, de módosult a Mailáth János-portré is. 1826 végén Toldy így látta
a grófot: „Mailátnál (!) voltam, a költőnél s fordítónál. Szerelemre méltó ember.
Milly nyájasság és szívesség!"29 (A már „Döbiánus" Mailáthról Bajzának sem volt
jó véleménye: „...szörnyű büszke és hírnév után kapkodó ember.")31' Toldy 1831ben kíméletlenül támadta a gróf magyarországi németeknek szánt nyelvgyakorló
könyvét, „...személyeskedő indulattal rohan neki" (Fenyő István), „...magyarul
nem tud, ő, az ősi törzsökös magyar nemzetség ivadéka...", írja az a Toldy, akinek
ugyancsak bírálták magyar nyelvtudását 31

25

Az érsek szüleiről és az Alpenland utáni vágyakozásáról: ML 2, 4.
Tarkányi Béla ír erről naplójában: OSzK, Kézirattár, Oct. Hung. 1405. Pyrker Egerben készült
iratokon magyar formában írta alá nevét, és Kazinczyval is magyarul levelezett. Az egri papoknak írt
magyar levelekről: TARKÁNYI, i. m.
2
Kazinczy írása: Muzárion, III, IX-XI, 1.
28
Vörösmarty ajánlotta Pyrkert 1844-ben akadémiai tagságra. Toldy 1846-ban írta dicséretét
Pyrkerről: Beszéd a Pyrker képtár átadásakor - TOLDY Ferenc, Irodalmi beszédek, II, Pest, Ráth Mór, 1872,
327.
29
BT1 357.
30
BT1 492.
26

31

FENYŐ, i. m.,

104.
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Ide kívánkozik a kérdés: a „Pyrker-pörben" Kazinczy és az érsek felett mondott
szigorú ítélet tehát egy elveihez ragaszkodó, következetes kritikusé?32 Vagy lehet
séges, hogy valami más szándék is meghúzódott „az undok pör" mögött? - Ka
zinczy nevezte így. Erre utalhatott, amikor Bajzának feltette a kérdést: „Kívánta-e
az ügy" ezt a hangerőt? Másodszor pedig, amikor ezt írta: e mögött ott a „tiszte
letet érdemlő kis kör, amely most maga akar lenni minden mindenben." 33 Szavai
érzékenyen érinthették Bajzát, mert azonnal felelt a levélre. Az első kérdésre igen
volt a felelet. Toldy vádjait ismételve jött a farizeus, az „ügy" nagyságát megemel
ni hivatott válasz: „Ezek oly dolgok, melyeknek más, a Tek. Ur után következő
fordítók, Pyrker után német nyelven írni akaró magyar elmék, hasznát fogják
venni; s mely nyereség, ha csak egy jeles elmét menthettünk is meg hasonló téve
déstől a hazának!"34
Kazinczynak a körről mondott szavaira felelve Bajza először elismerte létét,
csak azt cáfolta, hogy „...mindenben mindenek akartak lenni". Válaszlevele vé
gén visszatért rá, de ekkor már mindent cáfolt: „...s ezt az úgynevezett kis kört mely nincs, csak egy másik kör által képzeltetik lenni...". 35 1831 májusában Ka
zinczy már jóval élesebben fogalmaz a „tiszteletreméltó kis körre" utalva: „Cim
boráskodás, undok, förtelmes cimboráskodás az ő dolgok ..., ezek össze fognak
tiporni engemet".36 A „Kritikai Kardlapozókról" szólva kijelentette, hogy nem
annyira a „pártoskodás" hangja riasztotta, hanem az az érzelemmentesség, amit
a Kritikai Lapokban és Bajzánál tapasztalt: „Irtózom az ily gonosz nyugalomtól,
noha tudom, hogy ez a nyugalom düh és nem nyugalom." 3
Kazinczy nem kapott választ kérdéseire, mint ahogy azok sem, akik Bajza és
Toldy levelezésének kiadása előtt foglalkoztak a „pörrel". Nem is kaphattak: csak
Toldy és Bajza sűrű levelezése, az őszinte, egymás között nyíltan beszélő két barát,
harcostárs megnyilatkozásai mutatták meg a „pörök" és „bajok" hátterét, a szán
dékokat, a motívumokat, egyben - személyiségük feltárulkozásával - magyará
zatot adtak több addig homályos részletre.
Bajza „gonosz nyugalmát" említette Kazinczy, de mit szólt volna ahhoz az
indulathoz, amely a „sima", jól nevelt budai polgárfiúban fortyogott, amikor 1824
júliusában Kovacsóczy Mihályra megharagudott, amiért az az Aspásiából kihagy
ta egy elbeszélését: „Ezentúl minden köteléket köztem s közte, elszaggatok: úgy
se csatolt hozzá más, csak enhasznom annyiban, hogy ismerősei által munkáimat
terjesztheté, s folyóírásában is láttam nyitva térmezőt magamnak. Ő ezen kötelé
ket velem most eltöreti, én nem gondolok véle többé... Úgy-e Bajza, mi könnyebb,
mint ezt a Redactort meztelen a publicum elé állítani: nyomorék testéről az idegen
rongyokat leszaggatni! Oh hidd el nekem... Még nem adtam példát, de haragom
nak, mérgemnek sokat tulajdoníthatok. ...s valóban nem ártott volna neki egy

32
KOROMPAY H. János, i. m., 1993, 201-202 (a kritikusi nézetek változásáról); DÁVIDHÁZI Péter,
„Iszonyodom enmagam előtt", i. m. {a Kazinczy-kép módosulásáról).
33
Th 141,142. - Fenyéry Gyulának írta Kazinczy. A KF121-ben a levél címzettje Zádor György, Pest,
1831. március 8., 473-474; ezt a levelet közölte Bajza (KrL 1833, II, 44.) Kazinczy halála után.
34
Th 143.
35
Th 144, 145.
36
Kazinczy írta Kis Jánosnak 1831. május 4-én, KF1 21, 538.
37
KF1 21, 537, az idézet a Kis Jánosnak írt leveléből; a „Kritikai Kardlapozókról": KF1 21, 548 (1831.
május 12-i levél Guzmicsnak).
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kicsinyt gyöngébben bánni velem, mert még megbánhatja; hidd el, ő meg is fogja
bánni."38 (Kiemelés tőlem - T. E. I.)
Levelezésükben megmutatkozik a két majdnem egykorú, korán szövetségre
lépett barát természete és kapcsolatuk jellege is. Mindketten sokat tartottak ma
gukról, különösen Toldy. Mindössze húszéves volt, amikor a Wenkheim-cs áladnál
nevelősködött: „Wenkheimnál engem illőleg megbecsülnek; s máskép oda sem
járnék, ha legkevésbbé is máskép bánnának velem, mint sem kellőnek tartom
becsemre nézve.39 Nagy tettekre készült, ugyanakkor tele volt kétséggel: „én leg
alább egyben, s főkép a kritika országában, úgy szeretnék fellépni, hogy buzdítást
érdemeljek: ha pedig ezen első recensióm által dicséretet nem érdemiének, hanem
az ellenkezőt, ez beteggé tenne."4" Nagy változás történt benne akkor, amikor
letette régi nevét és „e törzsökös két m[agyar] nevet" választotta: Toldi [!] Emil.41
Új nevétől megtáltosodott: „O barátom, ha éreznéd azt a tüzet, azt az erőt, mely
tagjaimat átröpüli. Eddig kimérnem kelle magamat, hogy meg ne támadjanak;
mert melly nevem volt a literaturában, az az életben is! Most egészen máskép áll
a dolog, mert literatori nevem megtámadásával ép marad életbéli nevem! S innen
mennyi bátorság! mennyi szabadság!"42
A derék („bieder"), fia irodalmi érdeklődését anyagilag is támogató, kitűnő
nevelését biztosító apa a biedermeier világának jellegzetes alakja lehetett. A fiú az
életmód, az erkölcs szorításában élhetett: nem merte íróként, kritikusként vállalni
önmagát, ami elárulja azt a bizonytalanságot, amire Bajza hívta fel figyelmét.
Mások véleményére hivatkozik, de bizonyos, hogy maga is így láthatta Toldyt.
1829-ben írta: „...szeles vagy, midőn ollyanba is kapsz, a miről soha nem gondol
kodtál, ... te a magyar literaturát nem ismered ..., hogy a kritika nem a te kezedbe
való, ... a nyelvet nem érted tökéletesen, beszéded idegen szavakkal eláradt, nem
vagy részrehajlatlan, a mit a művekről mondasz, nem építed okokra".43 (Toldy
„szélessége", kapkodása nem változott.) Tíz évvel később is visszatért meggondo
latlanságára, felületességére, 1839-ben is így korholta a már tekintélyes férfiút:
„Ilyen szórakozás [szórakozottság], vagy gondatlanság vagy minek nevezzem,
édes barátom, egy idő óta sűrűbben jő foglalatosságidba s ez onnan van, mert
végtelen sok dolgot vállalsz, végtelen sokba kapsz... életedet száz felé téped, ...
egy idő óta írásaidat is felületesség bélyegzi, mert nem marad időd hosszabb
fontolásokra."44
A „pör" motivációi
Toldy hihetetlen munkabírású, szorgalmas és nagy szervező volt, de miként
levelezésük mutatja, valójában Bajza formálta őt. 1828-ban írta Bajzának: „...ifjú
ságom jó lelke voltál és őre lesz férfiúságomnak."45 Toldy hálás volt neki, de ha
38
39
40
41
42
43
44
45

Kovacsóczyról: BT1 149, 1824. június 30.
BT1 218.
BT1 257.
BT1 297, de két hónappal később már „Toldy Ferenc": BT1 305.
BT1 321.
BT1468.
BT1 508-509.
BT1 491.
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tehette, élvezettel élesítette rajta kritikusi pennáját. (1824. július 7.)46 Bajza volt az
igazi stratéga: a fizetéssel járó akadémiai titoknokságra pályázó Toldyt ő látta el
taktikai utasításokkal, ha kellett, fékezte Toldy túlzásait, pl. Széchenyi körüli „to
lakodását", hogy a „körnek" megszerezhessék az irodalmi-tudományos életben
kulcspozíciót jelentő állást.47 Ő mozgatta a szálakat a Wigand elleni hadjáratban,
és ő ismerte fel a Wigand és Károlyi, a két kiadó közötti torzsalkodásban rejlő
hasznot. (Bajza Károlyiról: „a kígyók legravaszabbika", 1829. szeptember 6-án.)48
A Bajza-Toldy levelezés megismerteti a két barát személyiségét, de arra is fel
hívja a figyelmet, milyen tudatossággal építették a „kör" hadállásait. Ehhez kellett
egy számukra fontos kritikai közlöny alapítása. Az előzmények 1826-ra mennek
vissza. Az év január l-jén fejtette ki Toldy részletesen Bajzának a tervet. Beszélt a
lap címéről, tárgyáról, kritikai elveiről: „Semmi forma ki nem volna belőle zárva,
és semmi személyes tekintetek itt helyt nem találnának."49 Éles hangot javail, és
nem bánja, ha támadják őket: „...ha ez történik akkor jő még csak divatba az
intézet, akkor nyer olvasókat, szeretőket, vevőket." Együtt szerkesztenék a Kriti
kai Leveleket. Kiadóként Bajza neve szerepelne a címlapon.50
Bajza válasza óvatos: tudja, hogy sok emberrel szembekerülnek majd, ezért
nem akarja nevét adni, sem pedig a felelősségből nem kér, mert ő javakkal nem
bír, „...szükségképen az emberek kedvezéseire kell szorulnom... Ki fog kezessé
get magára válalni, hogy ha én a Nemzet gyűlölségébe esem nem fogom szeren
csémet annyira eltemetni, hogy olly sorsra jussak, mint a szegény Kölcsey mos
tan? ... Én magamat itten csak eszközül látom általatok használtatni." 51 Toldy
ekkor még Kritikai Leveleket említ, de az év március 21-én már a Magyar Her
mész plánumát küldi barátjának. Bajzának tetszik, és mint május 31-i válaszában
írja, hajlandó lenne talán ennek redakciójában dolgozni.52 A terv 1829-ben konk
retizálódott. Toldy volt az ötlet és a terv gazdája, de Bajza alakította ki a folyóirat
arculatát: Toldy ez évben a világot járta.
Mindketten egyetértettek abban, hogy a lapnak közönség kell, megszerzésük
módját is látták. Toldy korábban rátalált a „közép útra", amely igényes és a kö
zönséget is megfogja, mint 1826 márciusában írta. Az idő múlásával változott a
kép: három évvel később Bajza harciasan fogalmazott, az előfizetőkre is tekintve:
„...az első kötetbe a nagy hírűket kell bántanunk, hogy a dolog lármát okozzon."53
A vélemény módosulása összefüggésben lehetett azzal, hogy 1829 második felére
nyilvánvalóvá lett az irodalmi életben, mint arról Bajza Toldynak több ízben be
számolt, hogy társaságuk, pontosabban szövetségük léte köztudott.54 Felmérte te
hát az erőviszonyokat és helyzetüket. Számolt azzal is, hogy Kisfaludy Károly
veszedelmesen közeledő halála után légüres tér alakulhat ki, tehát: „.. .most volna
ideje valamit kezdeni, s ha most elhagyjuk azt röppenni, a literaturára nézve
46

BTl 153.
BTl 490,494,497,503,505. - Számtalan példát hozhatnánk, pl. amikor Bajza megrótta Toldyt, mert
az Auróráról írt bírálatában csak dicsérte, hibát nem említett. Ezzel igazolta ellenfeleik vélekedését.
BTl 476, 503.
48
BTl 490, 492-493, 506, az idézet K-ról: BTl 471, Károlyiról: BTl 476.
49
BTl 277.
50
Uo.
51
BTl 287.
52
BTl 311.
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TOLDY, BTl 297; BAJZA, UO., 469.
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Erről: BTl 471, 476, 485, 489.
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minden el van veszve." 1830. március l-jén úgy látta, hogy elérkezett az idő:
„...már most ki kell tűznünk a zászlót s világosan clubot formálnunk." 55
A legfontosabb tehát: a jelszavakat hirdető zászló kitűzése és a „lármát", a
visszhangot hozó nagy vadak becserkészése. Ez alkalommal a gyakorlatias Toldy
szállt harcba a trófeáért. Tudta, hogy mi öregbítheti hírét-nevét. Már 1826-ban
megfogalmazta: „Sokat árték magamnak, hogy nem veszekedtem" - azaz nem
polemizált.56
A zászló jelszavát a „korszellem" lobogtatta: nagy hátszelet adott. Nem mon
datott ki ugyan a „nemzetiség", de minden elmarasztalás ennek jegyében történt.
Nyíltan nem fogalmazódott meg a korábban oly eredményes „irodalmi respubli
ka" igénye sem, bár a retorika kimondatlanul is erre épült. A célok ismeretében
csak a személyek és a témák kiválasztása hiányzott. A „nagy hírűk" közül ki
lehetett volna jobb célpont, mint az irodalom évtizedeken át tisztelt, becsült ve
zére, a széphalmi mester? Az idők során ugyan megkopott nevének csillogása, de
az olvasók körében még fényesen ragyogott. Bajzának egyébként akadt személyes
törleszteni valója is, még a Szentmiklóssy Alajossal folytatott epigramma-pör ide
jéből, amikor is Kazinczy kímélet nélkül nyilatkozott Bajza jelleméről.57 Bajza és
Toldy tudta, hogy az egykori nagy vad már fogatlan oroszlán: „Kazinczynak,
Szemerének vége" - írta Bajza 1829 novemberében. Ennek első jele volt, hogy
három hónappal korábban - más okokra hivatkozva - nem vállalta Kazinczy
fordításainak kiadását.58
A másik kiszemelt áldozat a magas egyházi és világi méltóságot viselő, külföl
dön is elismert, tisztelt egri érsek, Heves megye,örökös főispánja, Pyrker László
volt. Megtámadásuk alkalmas lehetett a lap iránti érdeklődés felkeltésére, és arra,
hogy a Kritikai Lapok zászlaját a közönséget mozgósító érzelmek emeljék a ma
gasba. Bátor tettnek minősülhetett az egykori vezér hazafiságának, rátermettsé
gének kétségbe vonása és elítélése, mert Kazinczy Pyrkernek egy eredetileg né
metül megjelent művét fordította, azét, aki magyar főpap és főispán létére sem
magyar nyelven írt.
A kritikát G. jegy alatt Toldy Ferenc írta.59 Az említett irodalompolitikai célok
mellett őt is vezethették személyes motívumok, pl. hogy el akarta feledni és
feledtetni múltját. így számolhatott le egykori önmagával, mint új nevének
választásakor Bajzának kifejtette. Többé már nem kell senkire tekintettel len
nie: a kritikus nem azonos a budai orvos-polgárral. Menlevelet szerzett: „nem ér
a nevem!" - azt a passzust mutathatta fel, amelyikre éppen szüksége volt.
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Az első idézet: BT1 478, a második 489; „világosan": a nyilvánosság előtt.
BT1 274, 297.
BT1 651, 652, 659, lásd még GYAPAY László, i. m. - Vö. BT1 461^62: Bajza ír Szentmiklóssyról, de
megjelenik a bajzai öntudat is: „Eddig azt hittem, hogy én tudok igen keveset, de minekutána
Szentmiklósy, Kazinczy és Szemere (kik literátorinknak mégis jelesbei) olly nagy, olly sűrű példájit
adják a nemtudásnak, azt kell hinnem... talán én is tudok annyit, mint ők, s talán hármokkal is mernék
s magam is mernék megküzdeni." (1829. június 4.) Lásd még KF121,146: Bajza fülébe jutott Kazinczy
véleménye a Szentmiklóssy elleni pörről: „Ha a Tekintetes Ur azt vélte, hogy feleletem nem sugallta
tiszta lélek (mint a köztünk elterjedt rege tartja)..." - írta 1829. november 16-án.
58
BT1 477, B. véleményéhez lásd még az előző jegyzetet is!
59
Erről részletesen lásd a „Bírálatot", Th 127-133.
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Új helyzetében várta a vitát, most ő bírálhat: „Kapjon belém bár ki, kiállók s meg
felelek."60
A Pyrkerrel szembeni vádak egyik mozgatója is ebben az új érzésben rejtőzhe
tett. Talán nyugtalanította a kettejük mozgásának, azaz a nyelv változtatás tényé
nek azonossága, illetve az irány ellentétessége. Míg ő a magyart választotta, az
érsek visszatért anyanyelvéhez, a némethez és következetesen annál maradt. De
épp Schedel-Toldynak kellett tudnia, mit jelent a nyelvformáló környezet. Pyrkernek, az idegenbe vándorolt ifjúnak, a későbbi papnövendéknek a német nyelv a
magánytól való menekülést jelentette, a társtalanság, a visszhangtalanság helyett
a közösség erejét, az ambiciózus költőjelöltnek pedig az írótársakat, a biztató,
elismerő szavak reményét. A szerzetes aligha őrizhette volna meg Lilienfeldben
írói nyelvként a magyart. Más volt Toldy helyzete: a korabeli Budán a német
ajkúak is elindulhattak az írói pályán.
A vádlottak
Toldy átélte, milyen egy más nyelvi közegben, azaz nem a családban és a köz
vetlen környezetben beszélt nyelven felnőni, de nem vette, vagy nem akarta fi
gyelembe venni, talán „szélessége" (Bajza: „...amit a művekről mondasz, nem
építed okokra...") vagy a beleérző képesség hiánya miatt. Ez utóbbi nemcsak
Pyrker helyzetének megértését könnyítette volna meg, hanem azokat a motívu
mokat is megláttatta volna vele, amelyek a két megbírált írót egymáshoz közelebb
vitték. Mert nemcsak a puszta irodalmi érdek alakította kapcsolatukat. A bécsi
irodalmi és a velencei művészeti körből kiszakadt érsek, aki borzadt a számára
hangos és elmaradt nemesi világtól, nemcsak annak örült, hogy műve magyarul
is megjelenik. (Nem volt számára újdonság: olasz és cseh nyelvre fordították
műveit!) írótársra talált Kazinczyban, akit tisztelt, talán kedvelt is. Kazinczyt sem
csak a haszonelvűség vezette, amint azt vélhették, bár a pénzre is szüksége volt.
Igaz, hogy az érsek nyomatta a Gyöngyöket, és az „exemplárokat" a fordítónál
hagyta, mint arról Kazinczy tudósította Bártfayt.61 Más és ugyancsak hihető, sőt
meggyőző okot említett Guzmicsnak 1829. október 27-én. Azért fordította a Gyön
gyöket: „...hogy felejtsem az engem öldöklő bajokat." Nincs okunk kételkedni
szavaiban. Refugium lehetett ez a munka. Erre rímel, amit Mailáth János regéivel
kapcsolatban írt ugyanakkor: „En a Mailáth lelke könnyűséget, simaságát és azt a
nagyvilági tónusát, melyet ő bele víve dolgozásaiba, nagyon tisztelem, csudálom,
irigylem."52
A börtönévek, a családi viszályok, a vidéki elzártság nyomorúságába, a meg
alázó, filléres munkák, pl. az újhelyi levéltárosság kényszerébe, az életét végigkí
sérő családi és anyagi gondokba belefásult Kazinczy számára Mailáth és Pyrker
egy elsüllyedt világ üzenetét hozta. Amikor pl. Guzmicsnak beszámolt 1830. feb
ruár végén Egerben, az érseknél tett látogatásáról, érezzük a nosztalgiát az egy
kori kassai szalonélet, a Kácsándy-kisasszonyok rokokó világa, az iskolai fel
ügyelőség hajdani tekintélye, anyagi biztonsága iránt.
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BTl 321.
KF1 21, 262,1830 márciusából; 500 exemplárt nyomattak.
62
KF121,132, Guzmicsnak, 1829. október 27.; mindkét idézet innen. - Később azt is írta Guzmicsnak,
hogy „Egyéberánt nekem ez a munka sok örömet ád." KF1 21, 420, 1830. december 5.
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A száraz, kedvetlen ember mintha visszafiatalodott volna, amikor újra meg
csapta a „nagyvilági élet" szele. Papbarátjának ekkor vall arról, hogy ő művész:
„...én, ki Festő vagyok, noha (a Lessing szavai szerint) karom nem az".63 A felsza
badultság, az öröm mondatja ezt vele. És valóban, íróink között Kazinczy volt
azon ritka kivételek egyike, aki érezte, értette a képzőművészetet. A Pályám emlé
kezetéből tudjuk, hogy a kamaszfiút miként ragadta meg a bécsi Belvedere képtár
egyik van Dyck-feje. Az élmény egész életre szólt, mint azt metszetgyűjteménye
mellett egyéb megnyilatkozásai igazolják.
Levelezésköteteit végiglapozva, minduntalan a „művészség" szeretetére, érté
sére bukkanunk. Ez mutatkozik meg 1829. május 27-én Guzmicsnak írt hosszú
levelében, melyben beszámol pesti tartózkodásáról és ottani művészi élményeiről,
többek között „Claude Lorrainnek eggy pár tájdarabja" megtekintéséről. Nagy
szomorúsággal látta azonban, hogy a „nyomtatvány színekkel vala eltarkítva."64
„Melly szín adhatja papíroson, a mit ő ada." Vajon milyen lehetett a valóságban
a kép? És alig egy év múlva láthatta az eredetit Pyrker érsek képtárában!
Kazinczy, a „művész", a „Festő" az egri vidék, a tájak megjelenítésében is meg
mutatkozik. Tájábrázolásának elevensége vetekszik az Erdélyi levelek leírásaival,
zsánerképeivel. Minden alkalommal a helyváltoztatás, a friss élmények lódították
meg ceruzáját, miként azt Guzmicshoz írt levelei mutatják. Az érsek páratlan
gyűjteménye Claude le Lorrain mellett Tiziano, Canova stb. műveket is tartogatott
Kazinczy számára, és ami ugyancsak fontos volt, megmutathatta hozzáértését.
Amikor egy, az érseknek kedves szoborról mondott véleményt, mégpedig nem
dicsérőt, Pyrker elismerte igazát: „Lám, lám, a Művészi szemet!" - mint arról Guz
micsnak pontosan beszámolt. Az idős, elfásult Kazinczy újjáéledt a szívélyes fo
gadtatástól.65 Az érsek „eszes, szelid és szerény lénye", a szellemes beszélgetések,
a nagystílű étkezések, a vonzó vendégek, a pompás környezet felejthetetlenné tet
ték neki éppúgy, mint a vele utazó Sophie-nak, az egri szép napokat.
Kazinczyt vonzotta ez a világ, volt érzéke a külsőségek iránt: „...ebben a nagy
emberben inkább nézem a nagy írót", de azért meglátta benne „a nagy Urat" is:
„A feleségem nem felejtheti, hogy az Érsek mely grászszal (franciául grace = grá
ciával) kellemmel jőve élőnkbe s mint ereszté le válláról téli ruháját, melylyel
kívülről jőve; affectatio nélkül. Maga a külső is mutatja a nagy urat, mint munkái
a széles tudományú lelket."66
Kazinczynak igaza volt: Pyrker valóban művelt, olvasott ember, jó műgyűjtő
és igazi társaságbeli ember, „nagy úr" volt, bár gyenge költő. (Életírása erre is
magyarázatot ad: nem lehetett jó író az, akinek egyénisége nem rejtőzködő, ha
nem száraz volt.) Az érsek nemcsak a széphalmi kisbirtokos szemében volt nagy
úr, hanem a valóságban is. A jól tájékozott Kazinczy tudta, hogy a főpap szoros
kapcsolatban állott „a legfelsőbb körökkel". A Habsburgokkal való kapcsolata
még apát korából eredt, de végig megmaradt. A lilienfeldi apátság az Itáliát
63
Kazinczy 1830. március 15-i levelében számol be egri látogatásáról: KF1 21, 244-248, az idézet:
244. - Azt is kiemeli, hogy: „A feleségemnek ezt monda az asztalnál, hol magyarul, hol németül
szóllván, »Wir Versemacher, ich und mein Kazinczy.«" (247). Itt ír arról is, hogy Pyrker „Beszéllé hogy
Ányost [!] még [mint] gyermek ismerte, és hogy ez haldokolva őt megajándékozá eggy Officium
Rákóczyanum czímű, általam jól ismert könyvvel. A szegény Ányos [!] 6 rímes scandálatlan sort íra
be a nagyreményű gyermeknek." (247.)
54
KF1 22, 422^29, 1829. május 27-én, az idézet: 425.
65
KFI 21, 244-248, az idézet: 246. - Guzmicsnak, 1830. március 15.
66
Uo.
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Béccsel összekötő úton feküdt. Ott szállt meg a császár, majd Mária Lujza, az
egykori francia császárné. Mindketten több napot töltöttek ott. Később is gyakran
hívatta őt magához I. Ferenc.67
Pyrker íróként is „név" volt. Díszvendége a bécsi „írócsináló" körnek, Caroline
Pichler szalonjának, aki ugyancsak többször volt családjával a szép fekvésű lilienfeldi apátság vendége.68 „Frau Biedermeier" szalonjában az állandó látogatók „Hofrat" Joseph von Hormayr, Theodore Körner, Artner Teréz (Theona), Grillparzer, a Collin- és Schlegel-fivérek - mellett gyakran megfordult több magyar arisz
tokrata, pl. Széchényi Ferenc, Mailáth János, Mednyánszky Alajos és mindenki,
akit vonzott a „magasabb körökhöz" közel álló divatos írónőnek, Pichler asszony
nak, a bécsi biedermeier világ jellegzetes alakjának vendégváró háza. Nyitott ház
volt, ahol szívesen látták a külföldi vendéget is, mint pl. az August Wilhelm Schle
gel társaságában megjelent Mme de Staélt.
Az elismert író és főpap - mint az Életem tanúsítja - olvasott, művelt, sokoldalú
pap volt. Éppolyan otthonosan mozgott a művészetek világában, mint a „társa
ságban", és még a gazdasághoz is értett. (Ma úgy mondanánk: „menedzser-püs
pök" volt.) Gyenge fizikuma ellenére tele volt tettvággyal. Sokat utazott. Az egy
házmegyei vizitációkat sem hanyagolta el és kedves gyógyfürdőit éppoly gyakran
kereste fel, mint ausztriai barátait. Korszerűsítette, szépítette mindenkori környe
zetét: Lilienfeldet éppúgy, mint Velencét vagy Egert. Ez utóbbiban - a kommunális
építkezések mellett - székesegyházat építtetett, tanítóképzőt létesített, adakozott
a szegényeknek. Mindenütt népszerű volt hívei körében.69 A köztiszteletben álló
egyházfő, a nagy tekintélyű író alakja jelenik meg az egri szeminarista, Tarkányi
Béla kéziratos naplójában. A későbbi papköltő elmondja, hogy milyen meglepe
téssel és örömmel hallotta - társaival együtt -, amikor a főpap magyarul válaszolt
az őt latinul köszöntő rektor beszédére. Nyoma van annak is, hogy egri papjaival
magyarul levelezett. Tarkanyira egy verse hívta fel Pyrker figyelmét, akit pappá
szentelése után maga mellé vett titkárnak.
Tarkányi naplójából megismerjük az önérzetes, érzékeny, társadalmi helyzeté
vel, de önnön értékeivel is tisztában lévő főpapot, majd az 1840-es évek második
felében az esendő embert, akinek cselekedeteit testi szenvedései olykor kiszámít
hatatlanná tették. Betegségét nagy önfegyelemmel viselte. Elete utolsó órájában
Ariosto Őrjöngő Lórántját olvasta eredetiben.70
íme, ezt az embert „vette elő" a Kritikai Lapok G. jegyű kritikusa, „az illy
lángoló fejű magyar", mint Kazinczy írta az érseknek, akit figyelmeztetett az írás
ra. Jelentkezett levéllel Guzmics is, nehogy őt véljék G.-nek. Az írásnak az érsek
kisebb jelentőséget tulajdoníthatott, álnevűsége miatt is, de annál mélyebben sért
hette Vörösmarty névtelenül megjelent epigrammája, amelyből ráismerhetett a
67
ML 56. - Itt írja le Pyrker, hogy amikor a császár 1814-ben Franciaországból Itálián át utazott
vissza Bécsbe, az apátságban szállt meg.
68
Caroline PICHLER, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, Hrsg. E. K. BLÜMML, I-II, München, Georg
Müller, 1914. Visszaemlékezésében az írónő beszámol barátságukról és irodalmi szalonja vendégeiről.
Számos esetben ír az érsekkel való találkozásairól, leveleikről. AII. kötet végén a részletes név-, illetve
tárgymutató jó eligazítást ad.
Pyrker velencei tevékenységéről: JÁSZAYMagda, Velence és Magyarország, Bp., Gondolat, 1990. Eger
fejlesztéséről SUGÁR István, főpapi vizitációiról HÖLVÉNYI György ír, PE 89-156, illetve 157-178.
70
Tarkányi Béla naplója, lásd a 26. jegyzetet.
71
K. Pyrkerhez: 1831. március 30., Guzmics: május 10., KF1 21, 506, 544. - „az illy lángoló fejű
magyar"-ként említi az érseknek G.-t, de „nem vallják meg... ki rejtezett itt a G. monogramja alá." I.
m., 507.
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költőre. Olvasnia kellett a Zalán futását, miután mind a műfajt, mind a hexamete
res formát maga is kedvelte. Ismerte Kazinczyt és hírből Kölcseyt, miért ne talál
kozhatott volna Vörösmarty munkájával? Ugyanebben a számban, amely a Mailáth János gróf német nyelvgyakorló könyvét ledorongoló Toldy-kritikát is közli,
volt olvasható a Híres magyar-német költő című epigramma, amely nyilvánvalóan
Pyrkert vette célba. Egy kérdéssel indul:
„Merre van a' te hazád, vendég szózatnak irója?
Kedves e áldozatod és kik az isteneid?
(A válasz:)
Bujdosol és nem fogsz, boldogtalan, érni hazába;
A' kit imádsz bálvány, füstbe megy áldozatod."72
Az nyilvánvaló lehetett Pyrker számára, hogy róla szól a vers, de azt nem
tudhatta, hogy Vörösmarty nemigen vett részt „az egész kör... az egész szövetség"
harcaiban. Nem egyszer panaszolta Bajza, hogy rá csak mint költőre lehet számí
tani.73 Az érsek értetlenül olvashatta a rá vonatkozó kijelentéseket, nem érthette a
vádakat: mit fájlal „...a magyar nép s mely méltán!", azt, hogy ő egy „idegen
nemzet" nyelvén írt? Mi rossz volt ebben? O - miként G. - a „felséges Austriai ház"
alattvalója volt. Az általa is vallhatott Hormayr-féle „birodalmi patriotizmus" szel
lemében „hazafi", „patrióta" lehetett ő is, mint az elmarasztalás szerzője, G.74 Ott
élt, ahova sorsa rendelte, ugyanúgy, mint a birodalom sok más „országlakosát".
Apját munkája vitte Felső-Lángra főintézőnek, ő az egyházat szolgálta Lilienfeldben éppúgy, mint Velencében és Egerben. Egyébként is Isten szolgája volt, akinek
országa nem e világból való. Nemzeti hovatartozásának megélésével kapcsolatban
egy, az Eletemben megírt epizódra utalunk. Húsz éves korában, kalandos itáliai
barangolása idején - mielőtt még életpályát választott volna - nemzetisége felől
kérdezte őt Észak-Itáliában egy olasz: „Úgy gondolhatta, hogy német vagyok. Bár
Magyarországon születtem, mégis németnek számítottam, általában az Ausztria
lakosainál szokásos névvel, »tedesco«-nak nevezett."75 A nemzeti hovatartozás
szempontjából tanulságos lehet az érsek által egy ideig támogatott Grillparzer ön
meghatározása: „Az igaz, hogy német is vagyok; de ugyanolyan szívesen lennék
72
Vörösmarty Mihály Összes Művei, 2, s. a. r. HORVÁTH Károly, Bp., Akadémiai Kiadó, 1960, 155,
524-526 (a továbbiakban: VMÖM). A Kritikai Lapok IV. füzete újabb művét (xénia) közölte A
hontalannak címmel.
„Még egyszer! te nekünk nem kellesz nagy nevű író:
Nem vagy az isteneké, nem vagy az embereké.
Embereké nem, mert nincs honnod semmi hazában:
Isteneké nem, mert két szívű, két hitű vagy!" VMÖM 162. - Mindkettő névtelenül jelent meg,
de rá lehetett ismerni a költőre. Az utóbbi is Pyrker személyéhez kapcsolódik. Lásd még: 556.
73
Bajza panaszolja, hogy nem lehet sem Kisfaludyra, sem Vörösmartyra számítani. Ők „...egyedül
csak a költői körben fognak mindörökké ragyogni, mert egyik sem tanult fej s még csak idom sincs
bennük a tanulásra." BT1474. - Vagy: „Mi feltüzeltük Vörösmartyt, hogy ne hagyja feleletlenül s ő írt..."
BH 480. (Kiemelés tőlem - T. E. I.)
74
Pyrker olyan időben lett cisztercita szerzetessé és akkor szerezte ismereteit, vált művelt emberré,
amikor a jozefinista gondolatok - és nemcsak a laikusok közt - széles körben terjedtek. Hölvényi
György írja, hogy milyen nehéz volt a velencei pátriárkának „a régi jozefinista ideológia és az új (az
udvar által is támogatott) reformmozgalom között egyensúlyoznia." PE 161.
75
ML 19.
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francia, olasz vagy magyar." Ezt is mondta: „Nem vagyok német, hanem alsó
ausztriai és mindenek előtt bécsi."76 Mailáth János és Mednyánszky Alajos, a két
magyar arisztokrata nemzettudata is bizonytalan lehetett, hisz hol a magyar, hol
az osztrák irodalmat nevezték „unsere Literatur"-nak. Franz von Sartori, a Tudós
és írólexikon kiadójának „szupraregionalitása", illetve Hormayr báró „Provinzialpatriotismus"-a lebeghetett a kor műveltjei előtt.77 Egy vegyesnyelvű birodalomban
a század első negyedében nehéz volt külsődleges szempontok alapján minősíteni
valakit magyarnak vagy németnek, aszerint, hogy a több általa beszélt nyelv közül
éppen melyiket használta. Erre vonatkozhat Kazinczy válasza: „A dolognak több
oldalai vágynak egynél s az igazságos bírálónak tiszte a megítélés alá vett dolgot
mindenikéről tekinteni...". Kazinczy látta „a dolog" több oldalát, G., noha ismerte
mindkét oldalt, nem akarta látni.78
A kérdés taglalásába, pl. Schediust illetően, de számtalan más nevet is említ
hetnénk, nem merülünk el, csak annyit jegyzünk meg, hogy Toldy, illetve „a kis
kör" Pyrkert elmarasztaló szavai abból következtek, hogy nem vették figyelembe
az idősíkok eltolódását. Pyrker egy korábbi nemzetfelfogást vallott, míg az ifjabb
nemzedék tagjai már az újat képviselték. Kazinczy mindkettőt értette. Az ilyen
rosszízű összeütközés elkerülhető lett volna, de a türelmetlenség - mint mindig,
akkor is - áldozatokat követelt.
Az ítélet
A „perújrafelvétel" után az ítélet következnék. Bízzuk azt egy mind hazafiságát,
mind moralitását tekintve kikezdhetetlen férfiúra: Kölcsey Ferencre. Kölcsey nem
értett egyet már a Conversations Lexikon-íéle perrel sem, miként a „Pyrker-pörrel"
sem. Kölcsey, mint Berzsenyi kritikusa, tapasztalatból tudta, mit ér egy mégoly
megalapozott, de „kegyetlen" kritika, mint amilyennel egykor ő illette Berzsenyit,
majd Toldy Kazinczyt. Kölcsey, amikor Berzsenyit búcsúztatta, megengesztelte az
írót: „...ősz gyermek - fordul önmagához - számláld el a hasznot, mi ifjúkori
tettedből származik? Korodra akartál hatni? korlátolt, kicsiny erődhez, nehéz aka
rat! és hatással lenni a korra, nem is mindig kívánatos... s tettél jót vagy rosszat:
magadnak tevéd; és a sokaság járja az utat, merre az ezerképen változó vélemény
árja ragadozza; a zseni pedig sasként felszáll és elrohan, s öntudatlan szabja a
törvényt, mit követni, csak ő bír erővel... sírod felett zeng az engesztelő szózat."79
Kölcsey látta, hogy mily csekély az a haszon, amivel Bajza a „kegyetlen" kriti
kát Kazinczynak mentegette, mi szerint már az is megérte a „port", ha egy néme
tül író „magyarnak" elvette a kedvét az írástól. Türelmes volt Kölcsey a nyelv
használat kérdésében, miként Kazinczy is. Kölcsey véleményét, egyben ítéletét a
„Pyrker-pörről" 1832. december 18-án, az érsekkel való személyes találkozás után
76
Grillparzers Gespräche und die Charakteristik seiner Persönlichkeiten durch die Zeitgenossen, Hrsg. A.
SAUER, Wien, Schriften des literarischen Vereins in Wien, X, II, 265; XV, 298. - Idézi: Andre ROBERT,
L'idée nationale autrichienne et les guerres de Napoleon, Paris, Libr. Félix Alcan, 1933, 535.
77
T. ERDÉLYI Ilona, Politikai restauráció és irodalmi újjászületés: Értékek és eszmények keresése a reformkor
hajnalán, nagydoktori disszertáció kézirata.
78
Kazinczy „Igazítása": Tudományos Gyűjtemény, 1831, II; Th 134-135.
79
KÖLCSEY, Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett, KFMM 2, 207-208; és lásd még az un. „lasztóczi
levelet" (1817. június 21-én, Szemere Pálnak): Kölcsey Ferenc levelezése, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Bp.,
Gondolat, 1990, 74-76.
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fogalmazta meg. így írt az Országgyűlési Naplóban: „Pyrkert látám, a magyar
praelatust, és német költőt. Ott állott a magas, száraz férfiú szobája közepén;
nevemet hallván, kezemhez nyúlt s arcán figyelem látszott elömleni. Monda, hogy
nevemet ismeri: azonban csak igen mindennapiságon kezdé a szót. Hamar felke
lek; s nem szólottam hozzá, mint művészhez, egy szót is. Nem azért, mintha a
Kritikai Lapok írójával együtt tartanék, s haragudnám az emberre, ki érzelmeit
németül önté papirosra. De azért, mert nekem complimenteket szórni nem szo
kásom. Másként ki veheti igazsággal rossz néven, ha valaki azon nyelven ír, me
lyet leginkább sajátává tett? S ki veheti rossz néven mindenek felett a költőnek,
ki a leginkább sajátává lett nyelven is csak úgy fejtheti ki magát, ha azt uralkodói
hatalommal kormányozhatja? Vagy azt kívánjuk, hogy hallgasson? Nem, uraim!
a kívánat pogány. Az érzésnek, mely a keblet teliden tele tölti, ki kell folyni; kü
lönben utat repeszt magának." 80
Tudjuk, hogy az irodalomtörténetben - miként a történelemben - nincs jogo
sultsága a „mi lett volna, ha..." kérdésfeltevésnek. Mégis megkockáztatjuk: vajon
akkor sem közeledett volna Pyrker érsek a magyar irodalomhoz, ha nem jelent
volna meg Toldy bírálata és Vörösmarty két verse? Ugyanis az érsek szerette a
„mecénási" szerepet. Bitskey István cikkéből tudjuk, hogy később, már egri érsek
ként utazva Ausztriában, gyakran fölkereste a meglátogatott városok irodalmi
emlékműveit, költőit, azaz mindvégig megtartotta az irodalom és az írók iránti
érdeklődését, őrizve az író-főpap képét.81
Az ítélet indoklása
A „Pyrker-pör" nemcsak haszonnal nem járt, de egyenesen káros volt. Toldy
„nemzeti" türelmetlensége rossz tanácsadónak bizonyult. Rövid idő telt el azóta,
hogy Eger érseke és Heves megye örökös főispánja 1828 szeptemberében megér
kezett székvárosába. Tarkányi Béla megírta, hogy az érsek milyen lelkiismerete
sen látta el a két méltósággal járó kötelességeit - súlyos betegsége alatt is. Az
érseknek, annak ellenére, hogy minden krajcár helyét megnézte - mint Tarkányi
Béla jellemezte takarékosságát -, volt hajlama a művészet támogatására. Amikor
Schubert egy művét neki ajánlotta, gavallérosan megjutalmazta. Valóban nagy
lelkű volt az a gesztus, amellyel 190 darabból álló, jórészt Velencében gyűjtött,
páratlanul értékes képtárát a Nemzeti Múzeumra, azaz „a magyar népre" hagyta.
Epp egy író-főpap ne támogatta volna irodalmunkat, legalább egy díjjal, amely
nevét fenntartotta volna? A triász fellépése után erre már nem kerülhetett sor.
Megszűnt a lehetősége annak, hogy Pyrker bekapcsolódjék a magyarországi iro
dalmi-tudományos életbe. Későn jött Vörösmarty 1844-es gesztusa, amellyel
Pyrkert az Akadémia tagjává ajánlotta. A lehetőség még meglett volna 1831-ben,
de ekkor Toldy mással volt elfoglalva. Talán később Kölcsey is segíthette volna a
közeledést. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az érsek Egerbe érkezésekor nem volt
nagy véleménnyel sem íróinkról, sem a magyar nemesi világról, mert a polgáro
sultabb Velencéből érkezett. A hat, majd tizennyolc esztendős hazai főpapság,
közjogi méltóság évei alatt azonban - kedvezőbb fogadtatás esetén - bizonyos,
hogy oldódott volna bizalmatlansága és elzárkózása.
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Összegzés
A „perújrafelvétel" procedúrájának lezárásaként - a Bajza-Toldy levelezés isme
retében - azt kérdezzük: mi lehetett valójában a tét? Egy korabeli, a szelídebb
biedermeier világába illő, tehát nem életeket követelő (mint százhúsz évvel később)
irodalmi „koncepciós pörrel" állunk szemben? Válaszunk: feltehetően igen. Mert
vajon mi egyéb indokolta volna az irodalom szolgálatában megfáradt, áldozatos
életű „agg Kazinczy" emberi gyarlóságokért való leckéztetését? Vagy olyan jelentős
elvi kérdés lett volna a hexametereknek prózában történt fordítása? Egy „magyar
író" német nyelvű művének fordítása? Valóban annyira aggasztotta Toldyt, hogy
Kazinczy ilyesmivel fecsérli idejét? Kazinczynál kozmopolitizmus volt-e a nyelv
kérdésben vallott türelem? A Tübingai pályairat szerzője a magyar nyelv hivatalossá
tétele érdekében érvelt, de a nyelvi „patriotizmust" össze tudta egyeztetni a más
nyelvűség iránti türelemmel. És kozmopolita lett volna Kölcsey is?
Kazinczy „kegyetlen" leckéztetésének, valamint az egri érsek pellengérre állí
tásának kézenfekvő volt az oka: az, amire Bajza és Toldy leveleiből vett idézetek
kel kívántam felhívni a figyelmet: a „kenyéririgység", a fizetéssel és hatalommal
járó pozíciók megszerzése: az „enhasznom", a „haszon".82 Mert „haszonnal" járt
a Kritikai Levelek első száma körüli „lárma" megteremtése, „hasznos" volt a ko
rábbi irodalmi vezér tekintélyének elhomályosítása, a „fogadott apa" (Dávidházi
kifejezése) megtagadása, „hasznot" hozott Toldynak a „veszekedés", azaz a polé
mia, amely hírét-nevét öregbítette, végül „hasznos" volt a „club", „az igen tiszte
letreméltó kis kör" hatalomátvételének tudatosítása az irodalmi közvéleményben.
Ez a pör azonban már nem „Az irodalom respublikája-elv újabb állomása" volt,
mint Fenyő írja, hanem a hatalom „hasznos" koncentrációja. Összetartozásuk talán véletlen, talán tudatos - külső jelére az akkor már világlátott kvietált kato
natiszt, Jósika Miklós hívja fel a figyelmet, amikor beszámol arról, hogy a Váci
utcában „...egyszerre csak három király vörös nyakra valós férfiú jött szemközt."
Ismerősétől kérdezve megtudta, hogy „.. .hiszen ez a híres triumvirátus. Aki akkor
a középtermetű ragyás Vörösmartyt, az igen szerény arckifejezésű Bajzát s végre
a fehér, piros, kissé dodu Schedelt... megpillantotta, soha de soha sem hitte volna,
hogy a veres nyakravaló a jobb szárnyon, ti. Vörösmarty Mihály, magyar hazánk
első s örök hírű költőjévé válik, hogy Bajza elsőrendű Ítésszé növi ki magát, s
végre... a fehér, piros Schedel, nemsokára ősi családneveink egyik legszebbikével
cserélvén föl a koponya nevet s legtevékenyebb s legkifáradhafátlanabb irodal
máraink egyike - és - nagyságos úr lesz."84
A cél elérését szolgálta a „korszellem" meglovagolása a nemzetiség és az „iro
dalmi respublika" náluk ekkorra már álságossá lett jegyében.
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A „kenyéririgységre" mint a tollcsaták egyik motivációjára a kortársak is felfigyeltek, így pl. az
irodalmi ügyekben ugyancsak tájékozott cenzor, Ochtinay Antal. Néhány évvel később, akkor már a
triász védelmében és az ellenük „zajgó" fiatalokról írta: „Velejében megvizsgálva tehát az egész zajgás
és harag ezen urakra nézve kenyér- és hirnév-irígységből támad." Megszűnne a berzenkedés, ha
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Volt azonban még egy motívum, amely összefüggött az előbbiekkel. Most csak
érintjük a kérdést, amely a hazai német nyelvű irodalom létjogosultságának meg
kérdőjelezése volt. Az irodalompolitikai elveken túl valóban ide illik Kazinczynak a
vita „hangerejét" illető kérdésére adottbajzai válaszban szereplő „hasznos" szóhasz
nálata. Német nyelvű városaink polgársága, sőt még a magyarok is szívesen olvastak
német könyveket, ami a kiadóknak tetemes hasznot, magyar zsebkönyveinknek,
szerkesztőinknek pedig konkurenciát jelentett. Kellett tehát a „pör", mint Bajza írta
Kazinczynak; már akkor is megérte, ha egy németül író magyarnak elvette a kedvét
az írástól. Pyrker érsek lett az „ad demonstrandum" példa. Állításunkat alátámasztja
a soron következő vita, a jóval durvább hangú „Baj Rumyval", amelynek szenvedő
alanya a nagy irodalomszervező és irodalomközvetítő, a három nyelven író Rumy
Károly György volt. A bajvívásnál Vörösmarty szekundált, itt is egy epigrammával:85
„Mit tótul gondolsz, elmondasz konyhadiákúl,
Rósz német nyelven lenyomtatod azt.
Tartson meg tova is bölcs szándékodban Apollón,
Tőled egy új Bábelt várhat az emberi nem."86
Rumy vétke valóban „súlyos" volt: védelmébe vette Kazinczyt, megdicsérte
Pyrkert egy német nyelvű lapban, és az akkori vegyes nyelvű Magyarország
művelődésének tekintélyes alakja volt.
A hazai német nyelvű irodalom iránti türelmetlenség indokolatlan volt. A ma
gyarországi német írók, mint arról legújabban Tarnói László értekezett, patrióták
nak, magyaroknak érezték magukat és az otthont adó ország, nép iránt a legtel
jesebb lojalitással viseltettek.87 Indokolatlan volt a Pyrkert, Rumyt ért durva táma
dás: a „korszellem", a „Zeitgeist" amúgy sem nekik kedvezett. Kölcsey tudta és
ki is mondta: „pörökkel" a korra hatni nem lehet.
A személyeskedő támadások, az igazi tekintélyek napi értékekért való lejáratá
sának következményeit máig sem heverte ki irodalmunk és kultúránk. Káros volt
az a rövidlátó szemlélet, amely azokat vadította el a magyar irodalomtól, azokat
zárta ki abból, akik önzetlenül szolgálták nemzeti érdekeinket. Gaal György, Mailáth, Mednyánszky, illetve Pyrker, miként a magyarországi német irodalom szá
mos írója, politikai nézeteiktől függetlenül, igazi közvetítő volt: szélesebb látókö
rükkel, kétnyelvűségükkel, bécsi, lipcsei kapcsolataikkal biztosították az össze
köttetést a nyugat-európai szellemi áramlatok és a hazaiak között. Elegendő, ha
csak azokra a korai, körükből érkező ösztönzésekre gondolunk, amelyek a ma
gyar nemzeti romantika, a hazai „szebb szellem" kibontakozását segítették. (A
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Rumy a Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode című irodalmi divatlapban (1833/66. sz.) méltatta
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már felsoroltak mellett említhetnénk a fordítók, pl. Dux Adolf, Karl Beck, K. M.
Benkert, azaz Kertbeny Károly stb. nevét.)88
A triász türelmetlensége - amellyel a hatalom gyors koncentrációjára törekedett
- volt a legkárosabb. És éppen abban a másfél évtizedben volt kezükben az irányí
tás, amikor irodalmunk fejlődési iránya kijelöltetett. Ellenvéleményt nem fogadtak
el. Mereven ragaszkodtak a megszerzett pozíciókhoz. Elutasították a korszerűbb,
polgári szemléletet és lesöpörték az újat akaró fiatalokat, azokat az írókat, akik nem
álltak be a hadrendbe, mint ahogy a Rajzolatok írói gárdájával („Rajzolatok et
Comp/'), az „Ifjú Magyarország" tagjaival vagy Henszlmann Imrével történt.
Toldy Ferenc lett a nagy túlélő, aki irodalomtörténet-íróként kodifikálta, egyetemi
tanárként pedig nemzedékekre hagyományozta azt az időközben itt-ott idealizálva
retusált képet, amelyet ő alkotott a korról, kortársairól, a fejlődés irányáról.
Valójában az történt, hogy azok, akik kezdetben az „írói respublika" jelszavával
indultak, végül is épp a sokszínű, egymástól eltérő ízlésvilág és normarendszer
kialakulását akadályozták, megteremtve a türelmetlenség, az egypólusú irodalmi,
kulturális irányítás modelljét.
Ilona T. Erdélyi
UNE TENTATIVE DE REPARATION TARDIVE
(Quelques remarques ä propos du 'procés Pyrker')
L'étude porte sur la polémie littéraire de 1831, devenue célébre comme le 'procés Pyrker' ainsi que
ses motifs et les incidents de celle-ci. L'auteur de la critique provoquant la polémie était (G.) Ferenc
Toldy. Ferenc Kazinczy (1759-1831), organisateur de la littérature de grandé autorité avait traduit en
hongrois une oeuvre poétique ayant comme sujet des elements bibliques écrite en allemand par
l'arcnevéque d'Eger, László Pyrker (1772-1847). La traduction transforma l'hexamétre, la forme
d'origine en prose. L'accusation principale de G.: Kazinczy traduisit une ceuvre allemande d'un
écrivain « hongrois ». Ni ce fait, ni l'abandon de l'hexamétre ne justifient le ton aigu de la polémie et
la vehemence des réponses. On n'a pu découvrir les véritables motifs que depuis 1969, date de la
mbrication par Ambrus Oltványi de la correspondance de József Bajza et Ferenc Toldy. Ce n'est que
es lettres des deux amis qui nous révélent les véritables motifs.
L'organisateur ambitieux Toldy (son nom d'origine est Schedel, il était fils du maitre de poste
allemand de Buda) et le critique polémisant passionnément József Bajza commencérent leur carriére
littéraire ä cetté époque-la en essayant d'occuper des positions littéraires. C'est ce qui explique l'attaque
contre I'autorité du chef littéraire de l'époque, au nom du professionalisme et du caractére national.
Quoique Toldy eűt commis les mémes 'péchés', leur veritable objectif fut de réaliser leur conception
et d'obtenir du pouvoir, ainsi en réalité la question des principes y eut une importance beaucoup moins
grandé. De cetté mérne raison, au nom du caractére national reléguérent-ils la littérature allemande de
Hongrie bien organisée laquelle, avec ses lecteurs constituait une concurrence au triade dont le
troisiéme membre était le grand poéte Mihály Vörösmarty. Motive par cet objectif, le procés Pyrker fit
suite ä une régne d'une décennie et demie des trois personnes mentionnées ci-dessus, qui empéchaient
avec vigueur toute tentative des jeunes generations d'y prendre partié.

i

88
A felsorolt írók, miként a bécsi Pichler-szalon köréhez tartozó literátorok, zömükben aulikusok
és konzervatívok voltak, de részük volt itthoni íróink látókörének kiszélesítésében. Jó részük a
Hormayr-féle „vaterländische Bewegung" híve volt, amely a Habsburg-birodalom népeit a közös
történelmi múlt szellemében kívánta egyesíteni ismét - az irodalom és a művészetek segítségével, ő k
valóságos hídként közvetítettek az ausztriai, a német és a magyar irodalom között. Mindez igaz akkor
is, ha a triász irodalomkoncepciójából kiszorultak mind ők, mind a magyarországi németség írói. Ez
utóbbiak, miként Bécs vonzásában élő íróink, illetve a hazai irodalmi élet új formálói közötti
ellentéteket nem lehet azonban csak az elvek területén lévő eltérésekre szűkíteni, mert legalább akkora
szerepet játszottak az életmód-, ízlésbeli különbségek is. Pyrker érsek önéletírásából látjuk: milyen
idegenséggel figyelte a hazai világot, amelytől már elszokott. Vonzóbb volt számára az a viselkedési,
érintkezési kultúra, amivel Ausztriában és Velencében találkozott. Az egyes rétegek, népek közötti
különbségből fakadt az idegenség érzése, az ellenérzés, amely türelmetlenséggel párosulva súlyos
károkat okozott polgárosodásunknak ugyanúgy, mint irodalmunk fejlődésének.
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