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1—2. köt. Válogatta, a jegyzeteket és a 
rendezte: Szauder József né. Bp. 1960. Sz 

A Petőfi felpanaszolta „nemzet-hálátalan-
ság" a Kazinczy életmű kiadástörténetiben 
is ott kísért. Az összkiadás ma is hiányzik, 
gyűjteményes kiadás 80 (!) éve jelent meg 
utoljára, a közönség két emlékirat kivételével 
hosszú idő óta teljésen el van zárva a Kazinczy-
művektől. A Magyar Klasszikusokban meg
jelent kétkötetes válogatás, több mint 12Q0 
lapnyi terjedelmével most sokat tehet, hogy 
a mester alakja s hagyatéka új életet kapjon 
az irodalmi köztudatban. 

A válogatás nehézségei, a szövegközlés 
módjának, a változatok szelektálásának 
problémái a kiadások, közlések szétszórtsága 
és az író műveit újra meg újra átdolgozó 
munkamódszere miatt a szokottnál is nagyob
bak voltak. A kiadvány mégis, a szerkesztői 
elvek átgondoltsága folytán, mintaszerű. 
Bár a nagyobb lélegzetű munkák közül csak 
kettőt közöl teljes terjedelmében, az elmélyült 
mérlegelésre mutató válogatás szinte hiány
talan képet adhat. Csupán a Himfy (és esetleg 
a Verseghy) bírálatot hiányoljuk, mint igen 
jellemzőt, és a műfordításokat keveseljük a 
fordításnak Kazinczy programjában elfoglalt 
jelentőségéhez képest. 

Nem-kritikai kiadásban szokatlan, de itt 
nagyon helyénvaló — az író klasszicista kor
rekció-elvét jól illusztráló — eljárás a 
Gessner-fordítás, a Bácsmegyei és egy-két 
költemény variánsainak párhuzamos közlése. 
Más módszerrel, de ugyancsak tanulságosan 
érzékeltetik a Kazinczy-textusok alakulását 
a Pályám emlékezete, a Fogságom naplója és az 
Erdélyi levelek szövegébe szögletes zárójelek 
közt beiktatott jellemző variánsrészletek, 
amelyek itt-ott tartalmilag is érdekesen gaz
dagítják az alapszöveget./Példa ez egyúttal 
a kötet összeállítóinak gondosságára és tuda
tosságára. Sohasem mechanikusan, hanem 
mindig a különféle kiadások pontosságának, 
teljességének és a különféle szövegváltozatok 
érettségi fokának kritikai mérlegelése alapján 
választják ki a közlendő szöveget, nem egy
szer korrigálva azt más kiadások vagy kéz
iratok segítségével. 

A legnehezebb feladatot a levelezésből 
vett szemelvények összeválogatása jelentette. 
Hatezerből mintegy kétszáz valóban igen 
fontos és jellemző levél kiválogatása nemcsak 
magának az írónak, de korának mélységben 
és szélességben egyaránt kivételes ismeretét 
tételezi fel. Nem volt kisebb a másik nehézség 
sem, amely abból adódik, hogy Kazinczy 
ugyanarról'a tárgyról, kérdésről több levele
zőjének is ír egy időben, változatlanul hagyva 
vagy módosítva fogalmazását, esetleg mon-

tanulmányt írta: Szauder József. Sajtó alá 
i K. 509; 704 1. (Magyar Klasszikusok) 

dandóját is. Az ismétlések elkerülése, a leg
jellemzőbb fogalmazás kiválasztása nagy 
körültekintést követelt a szerkesztőtől, és 
sikeres megvalósítása igen sok, igen intenzív 
munkát sejtet. 

A jegyzetapparátus alapos, adataiban 
megbízható és pontos; széles körben informál. 
A szerkesztők bizonyára az olvasó kezére 
akartak járni azzal, hogy bizonyos magyará
zatokat a lap alján, másokat az egyes 
művekhez kapcsolódó jegyzetekben, megint 
másokat az egymástól különválasztott név
mutatóban és jegyzet-szótárban adnak meg. 
A nevek magyarázata az első kötetben 
alfabetikus elrendezésű, a másodikban az 
egyes művek, levelek jegyzeteihez kapcsoló
dik. Mindez azonban a gyakorlatban inkább 
megzavarja, mint segíti az olvasót; a kötetek 
kezelése bonyolulttá válik. A jegyzetek ilyen 
fokú megosztottsága nem lehet .célszerű. 

Szauder József bevezető tanulmánya az 
első átfogó, rendszeres, elemző és a részléteket 
is helyükre tevő marxista Kazinczy-pályakép 
és értékelés. Révai József klasszikussá vált 
tételéből mint alapból kiindulva, a szellem
történeti iskolának és az „esszéíró nemzedék
nek az író-vezérben az ízlés arisztokratikus 
mesterét hangsúlyozó,a nemzeti felemelkedés, 
a polgári haladás harcosát elhalványító fel
fogását meghaladva, a Kölcsey-emlékbeszéd 
és Petőfi héroszi Kazinczy-képéhez közeledve 
alakítja ki koncepcióját. „ . . . a lázító, szinte 
forradalmi tanulságot vagy a fennmaradás és 
alkotni akarás hallatlanul szívós, a nyomorult 
körülményekkel elnyomhatatlanul dacoló ide
álját" rajzolja meg az íróban, akinek „szemé
lyes készenlét, jellemegység és objektív nem
zeti feladat eggyé forrottak életművében" 
(XI. 1.). 

Hivatásához felnövésének fokozatait igen 
gondosan elemzi Szauder. Az első: a tereziánus 
teológus-jogászi eszmevilágot és műveltséget 
fokozatosan felbomlasztó, aufklérista színe
zetű irodalmi-esztétikai érdeklődés, amely a 
Beleznay-szalonban kapott gyermekkori élmé
nyek, Bessenyei s még inkább Báróczy hatá
sára nő fel az ifjúban. Ez készíti elő a családi-
iskolai környezet hatására kialakult vallásos 
világnézete összeomlását, melynek romjain 
épül fel deizmusa. A vallás helyettesítőjévé az 
érzelmi szférában a művészi élmény válik, s 
ez magyarázza, hogy Kazinczynál „az ember 
egész egyéniségét és világképét oly mélyen le
igázó szenvedéllyé lesz". (XXIII. 1.) Meg
győző bizonyítéka ennek az összefüggésnek, 
hogy e korszakában minden jelentősebb iro
dalmi vállalkozása ennek a válságnak a le-
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zajlásával, 1780 körül kezdődik. Ugyaninnen 
nyomozza a tanulmány az író jozefinizmusát. 
A császár programjában főleg' a vallási tole
rancia az, ami megragadja Kazinczyt. A ne
mesi átlagtól elütő, európaias műveltsége, 
amelynek most Rousseau, Gessner, Miller 
Siegwart]a lesznek uralkodó csillagzatai, a 
különállás, kiválasztottság öntudatával telíti. 
1782-es pesti törvénygyakorlata alkalmával 
személyesen és annak centrumában éli át a 
18. századi magyar polgárosodás (utóbb a 
jakobinus-mozgalomban tetőződő) első nagy 
hullámát. Mindez előkészíti számára az utat 
a valóban felvilágosult-progresszív mozzana
tokat is tartalmazó Józsefi iskolareform támo
gatásához, a nemesi maradisággal szemben, 
és sokat megértet abból is, miért nem ismerte 
fel a német nyelv bevezetésében rejlő veszé
lyeket. 

Józsefhez kapcsolja szabadkőműves-illu-
minátus meggyőződése is. Az Orpheus kezdet
ben ezt az eszmeiséget tükrözi, majd Kazinczy 
jakobinizmusának előkészítéseként gyors ra-
dikalizálódást mutat. A folyóirat második 
kötete már a ferenci reakció árnyékában, lé
nyeges változást hoz: szinte teljesen elmarad
nak a támadó, radikálisan felvilágosult cik
kek, s felduzzad a szépirodalmi anyag, egybe
fogva a korszak sokrétű, tarkán kavargó 
eszme- és stílusirányait. Ez a jelenség „a 
költő lázadását jelenti be még magasabb 
fokon" (XLII. 1.). Szauder- az 1789 és 93 
között keletkezett, tíz- kötetnyi fordításra 
gondol ezzel (legnagyobbrészt felvilágosodott, 
progresszív, társadalomkritikus művek), s 
ebben látja a második lépcsőfokot, amely 
Kazinczyt a jakobinizmushoz viszi. Valójában 
arról van itt inkább szó, hogy a polgárosodá
sért indított harcnak szépirodalmi eszközök
kel való folytatása az ekkori kedvezőtlen 
viszonyok között már mintegy főpróbája 
Kazinczy fogság utáni programjának. Minden
esetre azok a gátak, amelyekbe Kazinczy írói 
tevékenysége a kilencvenes évek elején ütkö
zött (művek betiltása, megszűnt publikációs 
lehetőségek), az irodalmi lázadást — mint 
Szauder megállapítja — utóbb politikai állás
foglalássá változtatták a jakobinusok oldalán. 

Érdekes és meggyőző értelmezését adja a 
tanulmány annak a világnézeti és ízlésválto
zásnak, amely Kazinczyban a börtönévek 
alatt végbement. A rab érdeklődése egyre 
inkább az antik klasszikusok felé fordul: 
mintegy védekezésül, sztoikus önfegyelmezé-
sének, erköicsi tartásának kimunkálása vé
gett, lelki épségét megőrző „férfias, nem csüg
gedő, nem életidegen rezignációt" alakítva ki 
az antik példákon. S ami annyi nehéz éven át 
tartalmával erkölcsi és egzisztenciális szük
ségletet elégített ki, az érthetően formájának 
bélyegét is mélyen visszahagyta a lélekben. 
Ez magyarázza, a történelmi körülményeken 
kívül, hogy börtönei után Kazinczy „a köz-
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vétlen politikai cselekvés helyett a klassziciz
mus sugallta irodalmi és erkölcsi ideálok 
megvalósításának útjára lépett." (LIV. 1.) 

Klasszicizmusában van az alapja sokat 
vitatott arisztokratizmusának. Szauder sze
rint nem igazi arisztokratizmus ez, csak 
„szembefordulás az uralkodó közönségesség-
gel". Ez a kérdés a Kazinczy—Debrecen 
ellentéttel kapcsolatban vethető^ fel a leg
világosabban. Távol legyen az Árkádia-per 
valamiféle felújítása, de: Szauder nem szakad 
el kellőképpen Kazinczynak Debrecent szelle
mileg homogénnek látó felfogásától. Tény 
ezzel szemben, hogy bármennyi is a provin
ciális korlátoltság a korabeli Debrecenben, ez 
a város — pontosabban: értelmiségének job
bik, progresszívebb fele — adja Fazekast, 
bontakoztat ki sok vonatkozásban meglepően 
haladó kollégiumi diákköltészetet, s plántálja 
tovább a népiesség addig Iegéleterősebb ha
gyományát. Annak elismerésével, hogy a 
Kazinczy által képviselt irány lett a magyar 
irodalmi fejlődés fővonala, nyomatékosabban 
kellene hangsúlyozni: az ő és Debrecen valódi 
elitjének ellentétében végső soron szintézist 
létrehozó tézis—antitézis-pár dolgozott, 
amelyben Debrecen nem egyszerűen kerék
kötő volt, hanem hasznos korrektívuma is 
a széphalmi törekvések egyoldalúságának. 

A nyelvújítás vizsgálatának alapjává a 
tanulmány szerzője egy, már a Tübingiai 
pályairatban bennfoglalt kettős törekvést 
tesz: „Az eszmék, a gondolkodás, a társadal
mi öntudat megváltoztatásával modernizálni 
a nemzetkaraktert, s éppen ezt a nyelvi mű
veltséget tenni meg a függetlenség, a nemzett 
gondolat alapjává. A befelé irányuló szemlé
leti változás igénye szervesen egybeforr a ki
felé irányuló, osztrákellenes függetlenségi ten
denciával . . . adott esetben a nemzeti nyelv 
hivatalossá tételét indokolva és követelve" 
(LXXII—LXXIII. 1.). Igen tanulságos Szau-
dernak az a megfigyelése, hogy a Tübingiai 
pályairat szövegében a Pályám emlékezetében 
és a Fogságom naplójában utóbb szintén meg
írt élmények bukkannak elő, rávilágítva arra, 
hogy a magyar nyelv joga mellett felsorakozó 
érveknek a szabadságeszmékért vállalt bör
tönök keserű emlékei adnak mély indulati 
töltést. 

Világképe és írói programja tisztázódásá
nak tetőpontján a mestert Berzeviczyvel le
folytatott (és őt a reformkor politikai alap
gondolataihoz közeljuttató) vitája, a nemesi 
korai hazafias romantikával való összeütkö
zését jelző bírálatai (Himfy) s a Tövisek és 
virágok idején mutatja be a tanulmány. Az 
utóbbiaknak és a Vitkovicshoz intézett episz
tolának (amelyet joggal tesz Kazinczy szati
rikus művészete csúcsára) különösen pontos 
és mélyreható elemzését adja. 

Ezekre az évekre esik a nyelvújítási harc 
első nagy csomópontja, Kazinczy addigi 



ízlés- és nyelvújító elveinek összegezése és ki-
finomítása (Dayka-, Báróczy-életrajz). Elvei 
akkor még, mind a nyelvszokás és újítás, 
mind az eredeti szépség vagy kölcsönzés 
egymáshoz való viszonyának és határainak 
kérdésében, eléggé mérsékeltek. A harcot a 
Mondolat élezi ki (amelynek lényegét Szauder 
nem, mint szokásos volt, igazságtalan vagy 
ízléstelen voltában jelöli meg, hanem polgá
rosodás-ellenességében), és viszi Kazinczyt 
szélsőségekbe. „Nem a szóújítás terén. Ezen 
különben is mindig józan maradt . . . e táma
dások ítélő magatartását teszik merevebbé, 
szélsőségesebbé hitét az ideálban, mely egyre 
távolabb szakad a nyelv természetétől és tör
vényeitől." (XCVIII—IX. 1.) így jut mind kö
zelebb a kanti idealizmushoz, így alakul ki 
benne az a barátait is elkedvetlenítő fensőbb
ség, diktátori öntudat, ami magában az 
újítók táborában is válsághoz vezet. Nemcsak 
az ellenfél, a dunántúliak, hanem többé-
kevésbé a barátok és tanítványok is (Kis 
János, különösen pedig Kölcsey) egyre inkább 
a kibontakozó nemzeti romantika álláspont
járól bírálják Kazinczy nyelvi idealizmusát, s 
hangsúlyozzák az eredetiség fölényét a fordí
tás fölött. A nyelvújítás ekkorra (1815—18) 
lényegében már győzött, Kölcsey „uj epocha" 
beköszöntéséről ír mesterének, s ez Kazinczy 
küldetésének végét jelzi — pozitív és negatív 
értelemben egyaránt. Magában „az eltökélten 
klasszicista ihletű és gyakorlatú irodalmár 
világában és művében" is romantikus válság 
támad (CV. 1.). Feloldása kétirányú. A nyelv 
kérdésében a békéltető Ortológus és neológus, 
amelyben önmagán is diadalmaskodó tárgyi
lagossággal és szinte végső érvénnyel jelöli ki 
Kazinczy a nyelvi újítás mindenkori lehető
ségeit és határait. Az eredetiség vagy fordítás 
dilemmájában pedig nagyértékű originálok: 
emlékiratainak, mindmáig legélőbb munkái
nak megalkotása. Ami ezután jön, az már az 
elvi és művészi megmerevedés, magánéletében 
küzdelem a fojtogató szegénységgel. Az „új, 
forrongó világnak minden jelensége tiszteleg 
ugyan a széphalmi mester előtt, de aztán 
hamar kinyilvánítja magasabbra törő, iga
zabb — romantikus — eredetiségét. S 
Kazinczy szenved attól, hogy sem ő nem érti 
meg a fiatalokat, sem azok őt." (CXXIV. 1.) 

A gondolatmenetnek ez a vázlatos össze
foglalása keveset mutathat meg a tanulmány 
nagy értékeiből. Szauder erényei a rendkívül 
mély, széles, biztos anyag- és korismereten 
túl a komplex látásmód, amely a jelenségeket 
a maguk egész bonyolultságukban képes fel
fogni és ábrázolni, mozgékony és iskolázott 
dialektikája, a társadalom és irodalom 
kölcsönhatásainak árnyalatos, az imponde-
rábiliákig lehatoló érzékelése. Kevés az olyan 
tanulmány, amely ennyire szervesen s ennyi 
finom érzékenységgel vezetett szálon van 
összefűzve a történelmi folyamattal, kevés az 

olyan pályakép, amely ennyire következetes 
abban, hogy hősét mindig fejlődésében lássa, 
s e fejlődést a legrejtettebb motívumokig 
nyomozza. A tanulmány gondolatmenetének 
ismertetése során példaképpen kiemeltünk 
már néhány olyan megállapítást, amely éles 
megfigyelőképességét, lényeglátását és asszo
ciációinak eredetiségét egyszerre bizonyítják. 
Szinte az ideges zaklatottságig érzékeny elem
ző készség járul mindehhez, amelynek nem 
egyszer a tanulmány legjobb lapjait köszön
hetjük (Pályám emlékezetéről, Fogságom nap
lójáról), bár, bizonyosan a kiszabott terjede
lem miatt, különösen a stiláris elemzés arány
lag szűk térre szorul a tanulmányban. 

A felsorolt erények néha visszájukra is 
fordulnak. A szerző analizáló hajlama erősebb 
mint szintetizáló készsége. A látás- és ábrázo
lásmód erősen komplex volta miatt egy-egy 
részlet már nemegykönnyen áttekinthető 
szövevénnyé válik. Nem mintha a gondolat
menet, a kompozíció bárhol is nélkülözné a 
szilárdan logikus vonalvezetést, de a — bár
mennyire jellemző —• apró részletek bonyo
lultan összefonódó szálai néha fátyolfüggöny
ként mossák el a határozott körvonalakat. 
Talán ez az oka annak is, hogy bizonyos moz
zanatok nem exponálódnak fontosságuk ará
nyában, mintha némileg el is sikkadnának 
(pl. Goethe mint minta hatása Kazinczy 
írói, vezéri magatartásának kialakulásában, 
a rokokó ízlés és életvitel maradványai, a 
német kulturális hatás túlnyomó volta szem
ben a franciával). > 

A fejlődésrajzi módszer igen következetes 
alkalmazásának- korrekciójaként a statiku
sabb szemléletű, összefoglaló funkciójú nyug
vópontok szaporítása nem vált volna kárára 
a tanulmánynak. Összehasonlítva Szauder 
munkáját Halász Gábor Kazinczy-esszéjével, 
nyilvánvaló, hogy jóval felülmúlja azt a kon
cepció volumenében, teljességében, történel
mi megalapozottságában, az elemzések konk
rétságában és sokoldalúságában, alatta ma
rad viszont a megalkotott kép plasztkutasá
ban és szuggesztivitásában. 

Amit stílusáról mondanunk kell, az már 
szinte önként következik az eddig mondottak
ból. Nehéz veretű, gazdag, tény- és asszociá
ciós anyagtól súlyos, nagyfokú tömörítésre 
törekvő, gyakran túlzsúfolt mondatai mű
vészien kimunkáltak, de néha kemény próbára 
teszik az olvasót s talán nem is mindig egészen 
indokoltan, különösen, ha arra gondolunk, 
hogy a Magyar Klasszikusok bevezetéseit 
nemcsak szakemberek olvassák. 

A tanulmány ismeretében az eddiginél is 
nagyobb érdeklődéssel várjuk Szauder József 
készülő nagymonográfiáját, mert bebizonyo
sodott, hogy bír azzal a „pragmatikai lélek
kel", amelyet Kölcsey követelt Kazinczy igazi 
méltatójától. 

Julow Viktor 
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