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SZÉPHALOM ÉS PEST 
Kazinczy és az induló Tudományos Gyűjtemény 

Kazinczy Ferenc 1806 júniusában költözött húsz évvel fiatalabb feleségével és súlyos anyagi 
gondjaival Széphalomra. Elkerülhetetlen volt, hogy rendezze életét, hogy menedéket és nyugalmat 
találjon. A börtönben töltött hosszú évek után I. Ferenc birodalma semmiféle hivatalt, hozzá közei 
álló társadalmi szerepet, sőt voltaképpen beilleszkedési lehetőséget sem kínált neki Nem egyszerűen 
egy börtönviselt, politikailag gyanús személy mellőzéséről van itt szó, hanem az ország kétségbeejtő 
elmaradottságáról, a művelődési intézmények, kommunikációs eszközök erős hiányáról. Kazinczy és 
vele együtt még jó néhányan érezték, hogy a bécsi központi hatalom mindent megtesz a szellemi 
mozgások korlátozásáért, az értelem gúzsbakötéséért; a magyar társadalom pedig még csak most 
kezdi fölismerni a tudás, az ismeret és a gondolatközlés hatalmas jelentőségét. 

Az abszolutizmus politikai börtönéből szabadult Kazinczy a század első évtizedében lényegé
ben helyesen mérte föl a maga lehetőségeit, és összpontosította erejét a magyarság szellemi mozgó
sítására. Jól tudta, ehhez elsősorban a korszerű gondolatok közvetítésére alkalmas nyelvet kell meg
teremteni, illetve kifejleszteni. Ezzel a törekvésével párhuzamosan igyekezett egy másik alapvető 
fogalmat átültetni a köztudatba: a minőség igényét Nem csupán a rossz és jó, de a jó és jobb 
megkülönböztetését, meghatározását is fontosnak tartotta. Noha ez az igény kimutatható a pesti 
egyetem több tanárának, történelmi, statisztikai és gazdasági íróknak a munkáiban is, a szélesebb 
közvélemény figyelmét ő vonta magára. Miridenek előtt azzal, hogy szembeszállt a debreceni szel
lemi központtal és ezzel a református oktatásügy legtöbb művelőjével. Különösen azokkal, akiket a 
kényelemszeretet vagy meggyőződés a jobb keresésére, s ezzel az újabb befogadására-elfogadasara 
képtelenné tett A református kollégiumok például buzgón ösztönözték a magyar nyelvű verselést 
amiből mennyiségileg jelentős „költészet" nőtt ki anélkül, hogy a minőség igénye fölmerült volna. 
Kazinczy viszont úgy gondolta - és ezt ki is mondta - , hogy nem minden vers tartozik a költészet 
világába, amit az „emelkedett" szellem legnagyobb teljesítményének tekintett; s úgy vélte, a szel
lemi fölemelkedés - az általános fölemelkedés fő húzóereje - csak az esztétikai mértékek megis
merésével és alkalmazásával érhető eL 

„K. F. 1759. Octob. 27d. szülétek. Hol vala akkor Nyelvünk? Mit lehetne akkor olvasni 
magyarul? 1772. szolala meg Báróczi és Bessenyei, 1777. BarótL K. látá a fény első gyenge felcsil-
lamlását s tüzet kapott" — írta 1817. május 7-i önéletrajzi levelében Szemere Pálnak.1 E tűz viszi 
rá, hogy fölvesse a Goethe-Kazinczy párhuzamot: „Gőthe és K.? ezt lehetne kérdezni. De kevély
ség nélkül, ha Gőthét csak ugy tekintjük mint Nyelvmívészt, én vagyok, lehetek a Magyarnak és 
most, ami 1800 körül Lessing és Klopstóck után Gőthe a Németeknek." Vitatható önértékelés, ha 
Csokonai és Berzsenyi költészetére gondolunk, s még inkább az, ha az utódokra - Kolcseyre, 
Vörösmartyra, Petőfire, Aranyra - is kitekintünk. Ám Kazinczy nem is a költői babérkoszorúk leg
nagyobbikát ítéli magának, hanem a magyar nyelv fejlődésében - és tegyük hozzá: a legfontosabb 
irodalmi-művelődéstörténeti kezdeményezések körüli bábáskodásban — játszott szerepét becsüü föl. 
Vagyis nem az alkotó teljesítményét, hanem a közügynek tett szolgálatait hasonlítja össze Goethe 
szerepével, S ha erre gondolunk, ha az előbbiek mellett a régebbi és újabb írók általa készített vagy 

1 KAZINCZY Ferenc - Szemere Pálnak. 1817. V. 7. Kazinczy Ferenc levelezése. Sajtó alá 
rendezte: VÁCZI János. (A továbbiakban: KazLev) XV. 181-185. 

• 
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kezdeményezett kiadásait, a képzőművészet és általában a legmagasabb értelemben vett szép elfo
gadtatásáért, az ízlés megemeléséért vívott harcát is figyelembe vesszük, állítása közel sem látszik 
többé ellentmondásra ingerlőén kevélynek. 

Kazinczy talán arra is gondolt, hogy Weimar kicsi pont Németország térképén; s ha ez a kicsi 
pont egész Európát bevilágító fényt nyerhetett Goethe szellemétől, miért ne történhetne valami 
hasonló Széphalommal? Ennél a pontnál azonban jelentős különbségek elkerülték a figyelmét 
Széphalom mögött saját kis birtokán kívül semmüyen anyagi erő nem állt — Goethét viszont egy 
jelentős erőforrásokra támaszkodó nagyhercegség támogatta. Kazinczy, miután az aránylag közeli 
Sárospatakkal sem volt jó viszonyban, néha heteken, hónapokon keresztül nem találkozott olyan 
emberrel, akivel a maga színvonalán eszmét cserélhetett volna — Weimar viszont valóságos szellemi 
központ volt, hosszabb-rövidebb ideig számos világméretekben is nagy egyéniség otthona. Noha 
időnkint Goethe is magányosnak érezte magát és (még) nagyobb szellemi központokba vágyott, 
Weimarban kiemelkedő politikai szerepe volt, nagy társasága; tucatnyi kastélyba, vadászházba vonul
hatott vissza a környéken, utazhatott Itáliába, Marienbadba, elfoglalta a közélet, a kelleténél is töb
ben keresték vele a személyes találkozást és így tovább sorolható még sok olyan tényező, amitől 
Kazinczyt megfosztotta kényszerű elszigeteltsége. Ráadásul a magyar könyvkiadás, a magyar könyv
kereskedelem nem is hasonlítható a korabeli németországihoz; a gondolatcserének szinte egyetlen 
lehetősége maradt számára a széphalmi ház szigetén: a levelezés. 

Hasonló elszigeteltségben élnek ekkor a legkiválóbb magyar szellemek közül Berzsenyi, Kis
faludy Sándor, Kölcsey és sokan mások. Berzsenyi ugyan Dukán rendelkezett egy kisebb, szelle
mileg mozgékony társasággal, Niklán viszont még Kazinczynál is jobban elszigetelődött. Számára 
egyetlen menedék kínálkozott - különösen Kölcsey nevezetes kritikájának a megjelenéséig - : a köl
tészet. Kisfaludy Sándor - hazatérve a katonáskodásból — először a napóleoni háborúk nemesi fel
kelőjeként tört ki Sümegi magányából, majd bekapcsolódott Zala megye politikai életébe, s végül a 
füredi színház alapításával bizonyos társadalmi szerepet is talált magának. Kölcsey sokáig költői ter
vei, filozófiai és irodalomtörténeti tanulmányai közé zárkózott, de állandóan Pestre, társaságba 
vágyott, míg be nem kapcsolódott a megyei közéletbe, ahol politikai tevékenysége kibontakozott. 

II. 

Hol is kezdődik az öregkor? Kazinczy kortársai közül Kármán József 26, Dayka Gábor 27, 
Ányos Pál 28 évet élt. Csokonai harminckettőt. De Csokonai már csak tágabb értelemben nevez
hető Kazinczy kortársának: tizennégy évvel később született, vagyis nagyjából Kis Jánossal, Kis
faludy Sándorral és Berzsenyivel egyidős. Kisfaludy Károly, Kölcsey és Katona pedig jó harminc 
évvel voltak fiatalabbak a széphalmi mesternél. Az irodalomtörténet egészében ezeknek a kor
különbségeknek nincs lényeges szerepük; Kazinczy szempontjából azonban egyáltalában nem elha
nyagolható tény, hogy az ő nemzedékének sajátos érzelmi és gondolatvilágát, ízlését Dayka, Ányos 
és Kármán szólaltatták meg. Csokonai, Kis János, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi költészetét már a 
maga kialakult esztétikai rendjébe kellett befogadnia. A harminc, majd negyven évvel fiatalabbak -
Vörösmartyek - pedig olyan műveltséggel és élményvilággal léptek az irodalom színterére, amelynek 
Kazinczy addigi munkássága alapvetően fontos része volt. Vagyis nem alaptalanul nézte őket a Mes
ter - vagy inkább a Pátriárka - szemével, ami óhatatlanul falakat emelt, s legjobb indulata ellenére 
ugyancsak elszigetelte. 

Azt se feledjük, hogy az átlag életkor akkoriban ötven körül volt: Kisfaludy Károly 42, Köl
csey 48, Vitkovics 51 évesen halt meg. Kazinczy viszont ötödik évtizedének közepén nősült, s 
elmúlt hatvan, amikor hetedik (!) gyermeke megszületett Nem sokkal ezelőtt kezdődött különös, 
plátói szerelme egykori „ideálja", Kácsándy Zsuzsanna leánya, a tizenéves Gyulay Karola iránt -
amiről Vetem vestiga flammae címmel Szauder József írt szép tanulmányt1 Gyulay Karolina gróf-

^ZAUDER József, Az estve és Az álom. Bp. 1970. 347-432. 
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nőnek írta Kazinczy 1822. december 6-án: „Octobernek 27dikén léptem 64ik esztendőmbe; ilyen
kor mások öregek már; én még ifjúnak tetszhetem . . ,"3 

így is érzett még évekig. Főleg, ha nem kínozták egyre tartósabb és fájdalmasabb betegsé
gei: a reuma és az aranyér. Gyakran azonban a betegágyból is fiatalosan szólt, mert fiatal akart 
maradni Fiatal - annak ellenére, hogy teste belülről, az egyre gyorsabban átalakuló vüag kívülről 
minduntalan figyelmeztette az idő múlására. Ám ahogy a testi figyelmeztetéseken igyekezett önfe
gyelemmel úrrá lenni, úgy törekedett a világ figyelmeztetéseinek a kizárására is. És a széphalmi 
szigetre ritkán jött postahajó, vagy ha jött is, főleg tisztelgő leveleket hozott és egyetértést. Az 
ellenvélemény csak elvétve jutott el a magányosan élő Mesterhez - legalábbis a Mondolat megjelené
se, még inkább pedig a Tudományos Gyűjtemény kiadása előtt Kazinczy abban is különbözött 
Goethétől, hogy érdeklődése szűkebb területre vonatkozott, a természettudomány például jóformán 
teljesen hiányzott belőle. Figyelme egyre inkább a világirodalom legnagyobb szellemi teljesít
ményeire, mint mércére, eszményre és saját munkáira, küzdelmeire, mint közvetlen célra irányult. 

Noha a magány és elszigeteltség jórészt elvonta figyelmét a világ változásairól - különösen 
azokról, amelyek nem feleltek meg olvasmányaiból kialakított eszményeinek - , érzékenysége nem 
tompult el. A börtön óvatossá tette, s vigyázott rá, hogy a bajokért ne a bécsi kormányra hárítsa az 
összes felelősséget; vigyázott rá, hogy a tízes évek egyre szenvedélyesebb nemzeti — nacionalista — 
érzelmi hulláma el ne sodorja. A külső erők elleni harc helyett változatlanul a belső — szellemi — 
energiák mozgósítását érezte feladatának. Ám, hogy néha őt is elfogta a keserűség és bizonytalan
ságérzet, arra öregkora legbizalmasabb barátjának, Dessewffy Józsefnek 1818. október 27-én írott 
levele a bizonyság: „Én ma lépek hatvanadik esztendőmbe. Rettenetes éjjelem volt: elképzeltem 
milly közel vagyok a határhoz, ha akár gyermekeim sorsát, akár literátori dolgozásaimat tekintem . . . 
Tíz esztendőt élnem nem lehetetlen, s ha addig élnék, mind úgy mint nevelő atya, mint úgy mint 
író, tehetnék még valamit. De arra ifjú erő, el nem gyöngült szem, s a környülállások által nem 
ostromlott kedv kívántatik. Barátom, Te, ki nálamnál sokkal fiatalabb vagy,4 fordítsd haszonra min
den idődet, s tanulj az én káromon, a ki időmmel nem gazdálkodtam elég jóL És ha kikap a halál, 
tanítsd gyermekeimet, hogy a jó ember szereti a hazát — hogy Moralitás nélkül nincs boldog
ság. . ."5 

Hazaszeretet és moralitás, írói szerep és atyai gondok - ezek körül forognak legtöbbet az 
öregedő Kazinczy gondolatai. Míg azonban a hazaszeretet és a moralitás belső értékrendjét a leg
kisebb bizonytalanságérzet nélkül őrzi világszemléletében élete végéig, az utóbbi kérdésekben a tízes 
évek közepétől egyre jobban elbizonytalanodik. Kazinczy eszményeinek filozófiai magja a felvilágo
sodás sajátos idealizmusa. A XVIII. század racionalistának nevelte fiait, és Kazinczy tudatába is 
mélyen beültette a szellem korlátlan lehetőségeibe vetett hitet. Kazinczy hosszú börtönbüntetése 
alatt megtanulta a gyakorlatban is, hogyan menekülhet az irodalom, a művészet és a gondolkodás 
szellemi világába a mindennapok nyomorú gondjai elől. A széphalmi magány ugyanerre kényszerí
tette: olvasmányai világába zárkózva szellemi erőit esztétikai és művelődési kérdésekre összponto
síthatta. Goethét választva példaképül az önmagának szabott mércét a lehető legmagasabbra tette, 
de megismerési vágya közel sem volt olyan mindent átfogó jellegű, mint a weimari mesteré, tígy 
vélte, a művelődéstörténet tanulmányozására épített tudás a Szép és Jó eszményei által vezetett 
racionális gondolkodás útján ki tudja jelölni a követhető és elérhető célokat. Egyfelől a világ, az 
emberi életkörülmények, eszmények megváltoztatására képes tudatformáló erőt látott az irodalom
ban és a művészetekben; másfelől a klasszicizmus neveltje és híveként túlzott jelentőséget tulajdo
nított az esztétikai szabályoknak, ami aztán számára is megnehezítette az egész eredetien újat hozó 
költők befogadását.6 

3KazLev XVIII. 206-209. 
4 Dessewffy József 1771. február 13-án született 
sKazLev XVL 207-210. 
6Vö. ZIMÁNDI Pius, Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Bp. 1936. 
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Kazinczy és Berzeviczy vitája7 világosan megmutatja, hogy a széphalmi gondolkodó minden 
gazdasági kérdésben a szárnyaló szellemet lehúzó erőt látott Fölfogása szerint az egyének egymás
hoz való viszonyát és a társadalom rendjét nem anyagi-gazdasági eró'k, hanem az erkölcs - a mora
litás - szabja meg. A „Moralitás" pedig a kötelesség és szolgálat alapeszméjére épül nála. Eszerint 
igazságosan - s ami ezzel egyet jelent: ész érvek szerint - a társadalmi rendnek arra kell épülnie, 
hogy minél eredményesebben szolgálja valaki a köz javát, annál magasabbra emelkedik; s minél 
magasabb társadalmi állást tölt be valaki, annál több hasznot hajtson szolgálatával a köz javára. A 
társadalmi emelkedés tehát nem valami jutalmat, kivételes helyzetet vagy nagyobb hatalmat jelent 
az ó' szemében; hanem több kötelezettséget, nagyobb tapasztalatokra és sok tudásra épített köz
szolgálatot. Egyik Dessewffy Józsefhez írott levelében8 ennek következtében azt is magától értető
dőnek tartja, hogy az érdem, a tehetség, a hasznosság alapján az alacsony sorból származók is föl
emelkedhessenek. 

Kazinczy szerint akár a „mészáros fia" is betöltheti a legmagasabb tisztségeket (a levélben az 
alispáni méltóságot), ha előzőleg alacsonyabb állásokban megszerezte a szükséges tapasztalatot, és 
bebizonyította rátermettségét Mert - úgymond - „a nagy birtok, mert a pénz, mert a rojt,9 mert 
az ész, mert a sok vagy kevés tanulás senkit se vészen ki a maga sorából", ha a'köz szolgálatában 
nem végez hasznos munkát. Nem feledkezik meg az emberi gyarlóságról sem, ami miatt „a Tiszt
viselő . . . inkább hajlandó szolgálni a gazdagoknak és nagyoknak, mint a szegényeknek", ami pedig 
erkölcsi kötelessége lenne. Számol azzal az ellentmondással, ami az egyenlőség eszméjének és a va
gyoni különbségekből fakadó eltérő lehetőségeknek a következménye. Vallja, hogy Dessewffy tak-
sása „nem oka, hogy Te nem vagy az ő taksása; s Te nem vagy bocskortalan; ő pedig nem tűzött 
ruhájú s nem csizmás". Elveti az abszolutizmusnak azt a kísérletét, hogy a megyei önkormányzat 
helyére fölülről kinevezett tisztviselőket erőszakoljon,1 ° s a választás politikai gyakorlata mellett 
tesz hitet Ugyanakkor messze távolodik a kor általános elképzeléseitől, amikor a „szolgák" köze
lebbről meg nem határozott csoportjának s a „szegény sorsúaknak" is választójogot és választható
ságot akar biztosítani; mégpedig úgy, hogy a származás elvét - azaz a nemesi előjogokat - mellőzve 
a vagyont, illetve az adófizetés mértékét tenné a választójog és választhatóság alapjává. 

Ezek bizony a francia polgári forradalomhoz visszavezethető eszmék. Jellemző azonban, hogy 
a feudális társadalom gazdasági rendjének megváltoztatásáról - amivel pedig a kortársak közül 
többen (a Tudományos Gyűjtemény hasábjain is) foglalkoztak - nem töpreng; s az Erdélyi leve
lekből határozott idegenkedés olvasható ki a polgársággal szemben. Kazinczy egységes világképében 
a köz javát szolgáló kötelesség eszménye uralkodik, a legfontosabb polgári erények - a szorgalom és 
szerzés - hiányoznak mellőle. A „köz" rendkívül fontos fogalma következetesen a hazával azonos, 
de a nemzeti közösség magától értetődő része az emberiségnek. Igen jellemzően írja az Erdélyi leve
lekben:, „Jók és nem jók mindenhol vannak, s nagy szerencséjére az emberiségnek, a magyar, a tót, 
az oláh végtére is ember . . . " 

„Jók és nem jók" - ez a kulcsfogalom utal Kazinczy gondolkodásának alapelvére, az er
kölcsre. Sajátos moralitás felfogása valószínűleg előbb körvonalazódott, mint hogy „fel-felsikoltva 
örömében" Sipos Pál közvetítésében alaposabban megismerkedett Kant filozófiájával.1' Nem 
annyira ennek transzcendentális idealizmusa, a „Ding an sich" vüágáról adott tanítása, hanem az 
„ész" mindenhatóságának, az „erkölcsi öntudat" alapvető jellegének eszméi, s az ezek filozófiai ki
fejtéséből levont jogbölcselet ragadta meg. És persze az esztétikumnak e gondolatrendszer csúcsára 
emelése. Kant szerint az esztétika világában együtt jár az okság és célszerűség elve, itt minden szük
ségképpeni és mégis szabad, itt minden természet és mégis eszme. Hasonló tanulságokat olvasott ki 

7VÖ. H. BALÁZS Éva, Berzeviczy Gergely a reformpolitikus. 1763-1795. Bp. 1967. -
Berzeviczy halálának hírére írta Dessewffynek: „Szívesen sajnálom halálát de szerettem volna, hogy 
lett volna inkább Magyar." - KazLev XVIII. 39-40. 

8 KAZINCZY Ferenc Dessewffy Józsefnek. Martz. 31d. 1820. KazLev XVII. 117-126. 
'értsd: díszes öltözet. 
10Vö.: Magyarország története. 1790-1848. I. Bp. 1980. 469-473. és HORVÁTH Mihály, 

Huszonöt év Magyarország történelméből. Genf, 1864. 1. 24-30. 
^KAZINCZY Ferenc - Sipos Pálnak. Széphalom, Febr. 27d. 1814. KazLev XI. 249-250. 
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Kazinczy Goethe műveiből, mindenekelőtt a költészet és valóságból. Am ahogy Kantot követve 
nem jutott el a zseni-fogalom jelentőségének teljes fölismeréséig, mert lényegében rabja maradt 
Boileau esztétikai tanításainak, és a művészi szabadságot következetesen alárendelte az esztétikai 
szabályoknak; úgy Goethét sem követte a természetet is magában foglaló Egyetemesség teljessége 
iránti érdeklődésben. A magyar valóság, a haza iránti kötelességtudat és erős kritikai érzéke olyan 
feladatot jelölt ki számára, aminek tudatos vállalása erősen korlátozta lehetőségeit Ez a feladat 
egyaránt magában foglalta a gondolkodó, tanuló, olvasó emberek számának kibővítését; valamint a 
magyar nyelv, irodalom, művészetek és a közízlés fölemelését.'2 

Kazinczy egyéni tragédiája, hogy a tízes években elszigetelt életformája egyre jobban eltávo
lította a valóságtól, egyre inkább az esztétikum elvont világába zárta. Maga is érezte ennek hát
rányait, vágyott a társaséletre és a személyes gondolatcserére. Egyaránt megnyilvánul ez hatalmas 
levelezésének sokoldalú érdeklődésében, állandó utazási terveiben, amelyek közül meg is valósította 
az Erdélyi levelek anyagát szolgáltató hosszú kirándulását. Mindez azonban nem változtathatott 
azon, hogy az évtized második felére a pesti szellemi központ - noha egyelőre nem tartozott hozzá 
egyetlen Kazinczy nagyságrendjébe tartozó egyéniség sem - olyan kommunikációs hálózatot tudott 
a korszerű technika segítségével kialakítani, amivel a legszorgalmasabb levelező sem vehette fel a 
versenyt. A nyomtatás, a postaszolgálat és a tőkével rendelkező polgári vállalkozószellem lehetővé 
tette, hogy a pesti értelmiség folyóirata, a Tudományos Gyűjtemény szabályos időközben minden 
érdeklődőhöz - megközelítően 800 otthonba az ország különböző részein - eljuthasson. Ha a 
folyóirat magas árára gondolunk, biztosak lehetünk, hogy nyolcszáznál is sokkal több olvasóhoz 
szólt Kazinczy nem ismerte föl, hogy ez a nemzeti tudat átformálásához nélkülözhetetlen gondolat
áramlás és véleménycsere létrehozásának második lépcsője: az erre alkalmas magyar nyelv kiala
kulása után a folyamat fölgyorsításának eszköze. 

III. 

A XVIII. században megindult és a napóleoni háborúk gabonakonjunktúrájában tetőződő gaz
dasági fejlődés jelentős mértékben átalakította a magyar társadalom különböző rétegeinek az életfor
máját13 A legnagyobb mértékben azét a középbirtokos nemességét, amelyhez Kazinczy is tarto
zott. Ennek során olyan igények alakultak ki, amelyek az egymást követő súlyos gazdasági nehéz
ségek idején is tovább éltek. A kétszeri pénzleértékelés és a sorozatosan rossz termésű évek követ
keztében 1815-1820 körül sokan tönkrementek, mint Vörösmarty apja; sokan, akik korábban a 
„szellem magasabb rendű" vüágába zárkózhattak, kénytelenek voltak többet törődni gazdaságukkal, 
mint Kölcsey. 

Minden bizonnyal az a harminc év, amivel Kazinczy idősebb volt Kölcseynél, jelentős mérték
ben gátolta, hogy ő is teljesen megváltoztassa életformáját; de tény az is, hogy egyre súlyosbodó 
magánéleti gondjai egyszerűen megoldhatatlanok voltak. Adott körülmények között aránylag kis 
birtoka a legjobb gazdálkodás mellett sem biztosíthatta volna a népes család jövőjét. Kevés volt 
ahhoz, hogy lányainak tisztes hozományt, fiainak életre szóló kenyeret adhasson. Márpedig a 
kor egyik legnagyobb kérdése volt a fizetett állások kis száma, az elhelyezkedés rendkívüli nehéz
sége a tisztviselő-értelmiségi pályákon. Nem csodálkozhatunk, hogy utolsó másfél évtizedében 
Kazinczyt minden irodalmi kérdésnél jobban foglalkoztatta gyermekei jövője és az ő ezzel kapcso
latos felelőssége. 

Nem lehet meghatottság, de ugyanakkor mosoly nélkül sem olvasnunk, hogy miután 
1820-ban csak „szénája és bora" termett, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen gabonával Dessewffy 
József baráti szívessége segítette ki, birtokának gyarapításáról álmodott.14 1820. december 21-én 
arról írt Döbrenteinek, hogy egy kis szántóból és erdőből álló birtok megszerzéséről alkudozik, s ha 
ez sikerülne, gyermekei „el fognák mondhatni, hogy atyjok, kit egy rossz testvér és egy rossz sógor 

12 Vö. LUKÁCS György, Goethe és kora. Bp. 1946. 
13 Vö. Magyarország története. 1790-1848. Bp. 1980. I. k. 219-424. 
14 DESSEWFFY József - Kazinczy Ferencnek. 1820. szept 22. KazLev XVII. 244-245. 
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s az idő nyomorgatott, nekik mégis szerezne valamit. S hogy ezt mondhassák, inkább áhítom mint 
azt, hogy némellyek pengessék nevemet.. ." '5 Annyira komolyan gondolta ezt, hogy - talán a 
Tudományos Gyűjteményben megjelent cikkek hatására is - a juhtenyésztésről való meggazdago
dásának, vagy legalább anyagi talpraállásának lehetőségéről írt hosszú levelet Dessewffy Józsefnek. \6 

Tapasztalt és gyakorlatias gondolkodású barátja persze kénytelen volt ezt az álmát szétfújni: „Ne 
gazdálkodjunk vénségünkre, Kedves Barátom." - írta 1821. szeptember 4-én. - „Te akkor akarsz 
befogni, mikor én kifogni szeretnék . . . " ] 7 Dessewffy ugyanis pontosan tudta, hogy itt nem jó vagy 
rosszakaratról, hanem gazdasági válságról, a feudális rendszerből következő nehézségekről, a keres
kedés és a tőke hiányáról, valamint a birtokviszonyok rendezetlenségéről van szó. Természeteseri 
nem Kazinczy volt az egyetlen a korabeli Magyarországon, aki sógora elleni pőrében erkölcsi kér
dést, a jogszolgáltatás elégtelenségében misztikus rosszindulatot látott. 

Ezekben a nehéz években azonban egyre többen ismerték föl - szinte áttekinthetetlen ellent
mondások félrevezető jelzéseivel küszködve-, hogy (mai szóhasználattal élve:) a termelőerők fejlő
dése messze megelőzte a társadalmi rend átalakulását. Az árutermelés fejlődésének megállíthatatlan 
folyamata megnövelte a föld értékét és ezzel élesen előtérbe állította a tulajdon kérdését. Márpedig 
az évenkénti határfelosztás korábbi gyakorlata és a jobbágyrendszer lehetetlenné tette a családi tulaj
don pontos fölosztását. Az örökösödési és határkijelölési perek eldöntéséhez egyszerűen hiányoztak 
a bizonyítékok, a joggyakorlat nem tehetett mást, minthogy országszerte tudomásul vette a helyi 
hatalom - szükségszerűen önkényes - döntéseit. Ebben a változásokra érett helyzetben Kazinczy -
rá jellemző módon - az igazság érvényesülésébe vetette reményét, a többség viszont minden baj 
okát külső, tőle független anyagi tényezőkben - elsősorban a bécsi politikában - kereste. Mivel 
pedig e politika irányítói a maguk törekvéseire legveszedelmesebbnek a magyar nemességet és a 
nemesi önkormányzatot tekintették, a „magyar alkotmány" védelme a közvélemény szemében elemi 
nemzeti érdeknek látszott. Az árutermelésben érdekelt — noha érdekeinek tudatos fölismeréséig 
majd csak hosszú és keserves viták sorában, megoldhatatlan ellentmondásokkal küszködve eljutó -
birtokos nemesség kénytelen volt a változások várható fő vesztesével, az elszegényedett bocskoro
sokkal szövetkezni. Az értelmiség nagy része abban látta a maga feladatát és történelmi lehetőségét, 
hogy a nemzeti öntudat megerősítésében szerepet vállaljon. 

Kazinczy Zrínyi és egy sor más kitűnő költő műveinek önzetlen kiadója, a magyar múlt 
értékeinek szorgos föltárója volt; s tudott kora minden irodalmi-művészeti sikeréről. Kritikus szel
leme azonban visszariadt a tízes években kibontakozó „nemzeti dicsekedéstől" és a „bundás indula
toktól". Széphalmi magányába zárva és az „alantostul" mindig viszolyogva nem vette észre a bonta
kozó nemesi ellenállásban rejlő mozgósító erőt, ami majd útjára indítja a reformmozgalmat is; és 
nem vette észre, hogy Dugonics András, Kisfaludy Sándor és mások sikerei nyomán megkezdődött 
annak az olvasóközönségnek a kialakulása, amely hasznot hozóvá tudta tenni a magyar nyelvű 
könyvek, majd folyóiratok kiadását. 

Benne is éltek illúziók: gyermekei sorsán aggódva végső reményét abba vetette, hogy sikerül 
pártfogókat találnia. Fölfogásának legszemléletesebb és legismertebb példája a „Pyrker-ügy". Az 
egri érseknek valóban voltak mecénás hajlamai: fölbecsülhetetlen értékű művészi gyűjteménye 
később a Nemzeti Múzeum, majd a Szépművészeti Múzeum képtárának alapköve lett; tanítóképzőt 
és rajziskolát alapított; sokat beszéltek jótékonykodásairól. Azt persze nem lehet megállapítani, 
hogy müyen mértékben érdekelte Kazinczyt Pyrker német nyelvű hőskölteménye (amiben talán 
valami Walter Scott utánérzést fedezett föl), az mindenesetre elgondolkoztató, hogy a fáradságosabb 
verses fordítás helyett csak prózai átültetésére vállalkozott. Levelezéséből világosan kiderül, milyen 
sokat várt ettől - a számára váratlanul - vihart kiváltó szolgálatáért. Egy bőkezű mecénást remélt 
az egész magyar irodalomnak, aki legalábbis az összes Kazinczy-művek kiadását vállalja. Reménye -
kis részben - be is teljesedett: Pyrker mindössze néhány példányt kért magának a Szent Hajdan 

1 sKAZINCZY Ferenc - Döbrentei Gábornak. 1820. december 21. KazLev XVII. 314-317. 
Y* KazLev XVII. 542-548. 
17KazLev XVII. 555-560. 
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Gyöngyeiből,18 aminek nyomtatási költségeit fedezte, a többi értékesítési jogát - mintegy tisztelet
díjként - átengedte a fordítónak. Más kérdés, hogy szegény Kazinczynak ezzel kapcsolatban is 
csalódnia kellett: a katolikus papok bizony nem siettek érsekük művét megvásárolni. Csak kevesen 
nyúltak a zsebükbe: a várt nagy haszon elmaradt; s annak sincs nyoma, hogy az érsek Kazinczy 
fiainak érvényesülését elősegítette volna. 

IV. ' 

A tízes években Debrecentől a „Túldunáig" mindenki - akár baráti egyetértéssel, akár gyű
lölködő elutasítással, de - tisztában volt Széphalom fontosságával. Kisfaludy Sándor írta 1820. 
október 20-i békülő levelében: „Hogy Te lángelmédre, tehetős lelkedre nézve a Magyar Literatura 
egének egyik Üstökös Csillaga vagy, azt én örömmel megvallom . . . Hogy Magyar Nyelven Himfim, 
és egyéb elmemíveim születhessenek, a végre Neked előttem születned, irnod, és előttem menned 
olly szükséges volt, mint az, hogy Vad fába nemesebb oltassák, hogy utóbb aranyalma terem
jen. . ." '9 Az olvasó figyelmét ez elismerésben nyilván nem kerüli el az sem, hogy már Kisfaludy 
Sándor az előzmények világába utasítja Kazinczyt, és a maga „aranyalmáját" tekinti korszerű iro
dalmi eredménynek. Azt viszont nekem kell bevallanom, hogy az idézet közepén kihagyott levél
részlet egy „de"-vel kezdődik, és Kazinczy tévedéseinek hosszú fejtegetésével folytatódik. Végül 
pedig a kor legnépszerűbb költője arra hívja föl Kazinczyt, hogy „a művek versenyezzenek, s ne a 
vélemények", majd így zárja levelét: „Én sem tudósnak, sem Literátornak magamat nem tartván 
semmi nemű tudós levelezésbe senkivel keveredni nem akarok... Az író Népet szabad respubli
kának tartom, azért abban sem Vallásbeli különbséget, sem Dictaturát, sem Despotizmust nem 
esmérek, de Nemességet, Mágnási rangot igen is, mellyet a léleknek, szívnek, elmének ereje, hatalma, 
tehetsége, gazdagsága, műveltsége, lángja és ragyogó sugara ad . . ."2 ° 

A Kisfaludy Sándorral kötött békében irodalomtörténetírásunk Kazinczy utolsó nagy győzel
mét látja. Szauder József A magyar irodalom története 3. kötetében2' azt mondja, hogy a szép
halmi vezér hanyatlása 1823-tól kezdődött. Ugyanitt azonban kiemeli, hogy Kazinczy már 1817-tól 
számos figyelmeztetést kapott baráti oldalról és az ellentáborból egyaránt a nyelvújítás, valamint a 
kritizálás kérdésében elfoglalt álláspontjával kapcsolatban. E figyelmeztetések sora alighanem a Mon-
dolat-vitával kezdődik, s talán a legnevezetesebb közülük Kölcsey három lasztóczi levele.22 Az 
eredetiség kérdésében Kazinczy okkal hivatkozhatott Erdélyi leveleire - és hivatkozhatott volna a 
Pályám emlékezetére is! - ezeket azonban ő nem tartotta „igazi" alkotásnak, „csak" leírásnak. E 
fölfogás mögött nehéz lenne egy következetesen fölépített esztétikai értékrendet kimutatni Ka
zinczy nem volt teoretikus elme, s rabja maradt - többek között - a prózai műveket lebecsülő 
nézeteknek is. Hatalmas olvasottsága és kitűnő ízlése azonban rávezették, hogy megérezze a teremtő 
erő jelentőségét. Azt a minden formai és tartalmi példát alapvetően átalakító eredetiséget, ami 
Goethét Goethévé, Berzsenyit Berzsenyivé teszi. Csak éppen még a hozzá legközelebb álló Ányos és 

18PYRKER János László, Szent Hajdan gyöngyei. Kazinczy fordítása 1830-ban jelent meg, 
az eredeti mű: Perlen der heiligen Vorzeit 1821-ben. 

1'KISFALUDY Sándor - Kazinczy Ferencnek. 1821. október 20. KazLev XVII. 548-552. 
20Uo. - Figyelemre érdemes, hogy az irodalom respublikájának gondolata (amit általában 

Bajzának tulajdonítanak) itt merül föl először. Nyilvánvaló, hogy a respublika egyrészt a latinos 
műveltségre, másrészt a nemesi köztársaság gondolatára vezethető vissza. Bizonyára Bajza is innen 
indult ki, noha már egészen fiatalon sokkal radikálisabb fölfogású volt Kisfaludy Sándornál. Minden
esetre a kor elemzését rendkívül megnehezítik ezek az ellentmondások: a köznemességhez tartozását 
politikusán vállaló Kisfaludy Sándor íme - bizonyos értelemben - a republikánus fölfogáshoz jut 
közel, míg Kazinczy határozottan királyság, monarchia párti nézeteket vall. 

2 ' Vö. A magyar irodalom története 3. Főszerkesztő: SÖTÉR István, a kötetet szerkesztette: 
PÁNDI Pál. Kázinczyról lásd SZAUDER József fejezetét - 260-286. 

32Vö. KazLev XV. 231-234, 234-237, 244-246. 
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Dayka esetében sem tudta ezt fogalmi síkon megragadni (hát még Vörösmartyéban!); ezért foglal
kozott annyit a műgonddal és a kisebb egyéniségek dicséretével-javításávaL Voltaképpen csak egy
szer tévedett igazán nagyot: Csokonai esetében.2 3 

Kazinczy írói elbizonytalanodása a tízes évek közepétől figyelhető meg. Elsősorban abban a 
dacban nyilvánul meg, ahogy élete utolsó másfél évtizedében Sallustius-fordítását dédelgeti - miköz
ben újra és újra átírja az Erdélyi leveleket és annyi kívülről kapott szempontot vesz figyelembe, 
amennyit egyszerűen képtelenség eredeti műben összefogni. Az önbizalma teljében kezdett Pályám 
emlékezete - ami 1816-ban már jórészt készen volt24 - lényegesen nagyobb mű. Mondhatjuk: 
remekmű. Írói bizonytalansága az irodalmi élet átalakulása után, a húszas évek közepén oldódott 
föl. Miután a folyóiratok és almanachok lendületet adtak a prózaírásnak, a Fogságom naplója és a 
Pannonhalmi utazás írása közben ő is magára talált 

A Tudományos Gyűjtemény megjelenése 1817 elején óriási megrázkódtatást okozott Kazin
czy életében. Ismeretes, hogy a lap alapítói, amikor szerkesztőt kerestek, reá is gondoltak.2 s Végül 
azonban úgy jelent meg a „pestiek" folyóirata, hogy szellemi arculatának kialakításából Kazinczy ki 
volt zárva; illetve nem lehetett több része benne, mint más magányos vidéki munkatársaknak. Nem 
tudni, mennyire fogta föl annak jelentőségét, hogy az eszmék terjesztésének és kölcsönhatásának ez 
az ipari módon előállított eszköze szükségszerűen kihúzza a talajt óriási energiákat fölemésztő, 
„kézműves" módszerű levelezése alóL A Tudományos Gyűjtemény révén a pesti értelmiségi központ 
jelentősen csökkentette Széphalom hatását. Noha Kazinczy igyekezett magának is kihasználni a 
folyóiratban kínálkozó megnyilatkozási lehetőségeket (számos fontos írását adta benne közre); majd
nem mindig gyanakvással és ellenszenvvel írt szerkesztőiről. Döbrenteit minden erejéből igyekszik 
rábeszélni; „folytassa az Erd(élyi) Múzeumot, hogy ellensulja (sic!) legyen ennek a gonosz tenden
ciájú írásnak".2 6 Kazinczy a lényeget feledi itt: bármilyen kiváló volt is az Erdélyi Múzeum, magá
nyos szerkesztőkiadója nem versenyezhetett a teljes pesti értelmiséget fölsorakoztató és a tőkeerős, 
kiépített üzleti kapcsolatokkal rendelkező Trattner-cégre támaszkodó Tudományos Gyűjteménnyel. 

Kazinczy szinte egyformán támadja a lap minden szerkesztőjét. Még ritka elismerése is kétes 
értékű: 1817. november 13-án például így írt Szabó Jánosnak: „melly megbecsülhetetlen dolog az, 
hogy a Redactorok mindent ugy hagynak szólani s irni mint magának az írónak tetszik. Szabadság 
nélkül nincs haladás, s leginkább nincs bátor és gyors. — Szebb kor jön ránk, mint a mellyben élünk 
s a legsűrűbb ködök sem zárhatják el a vüágot" (világosságot).2 7 A „türödelem", amit itt a szer
kesztők javára ír, bizony inkább a szerkesztői következetlenségek eredménye, mint helyesen alkal
mazott elv. Igaza van Kazinczynak akkor is, amikor a „nemzeti dicsekedés" túlzásait vagy a „bun
dás indulatokat" támadja, a „setét rettenetet" emlegeti.2 8 A legtöbbet ismételt vádja azonban a 
„cimboraság". Azt az előnyt érti alatta, amit azok élveznek, akik a szerkesztőség - tágabban: a 
pesti értelmiség - körébe tartoznak. Vagyis azt az erőt, ami ekkor páratlan volt Magyarországon, 
ami képessé tette a Tudományos Gyűjteményt, hogy az olvasókat érdeklő kérdések legszélesebb 
körét fölvesse. Kicsit kapkodóan, önmagával is minduntalan ellentmondásba kerülve, a legkülön
félébb színvonalon és eszmekörben, a magas esztétika világából többnyire küépve, de az állóvíz 
megmozdításával beláthatatlan hullámokat indítva el. 

Kazinczy és a pestiek viszonya ekkor már régen meglazult, levelezésének statisztikája bizo
nyítja, hogy még a leghűségesebb Szemere Pál is eltávolodóban volt Kultsár István, Vitkovics 

2 3A Kis Jánosról írott recenziót ebből a szempontból figyelmen kívül hagyhatjuk. 
24SZAUDER, i m. in A magyar irodalom története 282. 
2SVö. FENYŐ István, Magyarság és emberi egyetemesség. Bp. 1979. 63-167. - Kazinczy 

tévedését jelzi az is, hogy hamarosan maga Döbrentei is Pesten kereste a maga érvényesülését: Kis
faludy Károllyal akart folyóiratot alapítani 

26 KAZINCZY Ferenc - Döbrentei Gábornak. Máj 21d. 1818. - KazLev XVI. 38-43. 
2 7KazLev XV. 353-355. ' 
28Vö. FENYŐ, Lm.- Figyelemre méltó, hogy a Kazinczy bábáskodásával született Igaz 

Sámuel-féle Zsebkönyv élén is Kisfaludy Sándor Hunyadyja. állt; noha Széphalom egyik leggyakrab
ban emlegetett Tudományos Gyűjtemény ellenes érve éppen e mű szellemével való azonosulás volt 
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Mihály, Horvát István útja - különböző módon - messze kanyarodott az övétől. A fiatal Fáy 
András ugyanúgy tőle függetlenül haladt a húszas évek elején bekövetkező nagy sikerei felé, mint a 
Kazinczynál is idősebb Virág Benedek, aki szerényen és csendben dolgozva Magyar Századain2 9 föl
ismerte a közönség igényét egy olvasmányos magyar történelem iránt, de annak lapjaira számos 
antifeudális megjegyzést csempészett be. 

A pestiek iránti bizalmatlanságának megfelelően fogadta Kazinczy meglepő hidegen 1820-ban 
Kisfaludy Károly jelentkezését30 Toldy ugyan arra gyanakodott, hogy Kazinczy nem ismervén 
Himfy és fivére nézeteltéréseit, a Kisfaludy Sándor iránti ellenszenve miatt volt óvatos; valószínűbb 
azonban, hogy a Tatárok írójának színházi sikerével volt mélységesen elégedetlen, hiszen az a 
magyar nemzeti érzést föltüzelő történetével magyarázható, s kétségtelenül a nacionalista hullám 
taraján született. Tény, hogy olcsó dicsérettel fizette ki a hozzáforduló bizalmát; s Aurorája helyett 
inkább Igaz Sámuel Zsebkönyvét támogatta — mondván: érzelmei iskolatársának a fia mellé állítják. 
Ám az Aurora sikerét követően is a Hébe híve maradt, sőt Igaz halála után arra gondolt - mint 
Stettner Györgynek 1826. júüus 19-én megírta - , hogy folytatja az almanach kiadását. „Nem szere
tem a Monopóliumot, de az Antagonizmust ugy szeretem, ha baráti, nem ha ellenséges"3' — indo
kolta álláspontját, ami - ugyancsak a pestiek ellenében - hamarosan a Felső Magyar Országi Mi
nerva támogatójává tette. 

Noha a Tudományos Gyűjtemény első száma Kisfaludy Sándortól vett mottóidézettel jelent 
meg, a sümegi költő ugyanúgy nem talált benne otthonra, mint a Kölcsey-kritika miatt Niklán 
háborgó Berzsenyi, vagy a pesti letelepedés álmát gyorsan feladó Kölcsey.32 A Széphalmon hoz
zájuk hasonlóan magányos Kazinczy szorgalmasan kereste velük a kapcsolatot Kibékült Himfyvel, 
sorra írta - megválaszolatlanul maradt - leveleit Csekére, fölújította kapcsolatát Berzsenyivel. 
Nagyon jellemző azonban, hogy a sértett niklai remete barátságáért sem hajlandó engedni elveiből: 
határozottan védelmébe veszi Kölcsey álláspontját, talán határozottabban, mint ekkor már maga a 
szerző tenné. Változatlanul folytatott levelezésének főszereplőivé azonban öreg korának legköze
lebbi barátja, Dessewffy József, az ugyancsak régről ismert Kis János, a fiatal Guzmics Izidor, a 
magyar nacionalizmus harcos ellenfele, Rumy Károly György és a németül író Mailáth János 
léptek elő. 

V. 

A húszas évek elejére Kazinczy új tábort talált: a fiatalok Mestere lett Bölcs - pátriárkái -
hangon szól a régi ellenfelei, Czinke Ferenc és Batsányi János ellen berzenkedő Schedel (Toldy) 
Ferencet barátságába fogadó levelében. Ebben a stilisztikailag is remek műalkotásban úgy emeli föl 
magához a fiatalembert, hogy közben figyelmezteti is: „tiszteljük a vélekedés és szólás szabad
ságát . . . Én a tudományos csatározást nagyon szeretem; szeretem ollykor a szabdalkozásokat is, de 
csak ha nemesek és elmések... Ha szabad hozzád egy kérést tennem: ne köss többet bele és az 
őformákba".33 Ugyanebben a szellemben kérdezi néhány hónappal később: „Kell-e gyűlölnünk a ki 
másként gondolkodik mint mi? . . . hol láttál valaha rosszat jó, s jót gyarlóság, erőtlenség, hiba 
nélkül?"34 

Ugyanez a hang fogadja 1823-ban Stettner Györgyöt, majd Fábián Gábort és Vörösmarty 
Mihályt A valamivel idősebb Helmeczy Mihály és Kovacsoczy Mihály, majd az ifjú Bajza József 

2"VIRÁG Benedek, Magyar századok című művének első része 1808-ban, a teljes mű 1816-
ban jelent meg. 

30KISFALUDY Károly - Kazinczy Ferencnek. Pesten 15ta Mart 1820. KazLev XVII. 
112-113. 

3'KazLev XX. 62-63. 
32Vö. SZEMERE Pál - Kazinczy Ferencnek. Pest April 5. 1817. KazLev XV. 143-144. 
33 KazLev XVlll. 77-78. 
3 * KazLev XIX. 120. 
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teszik teljessé azt a kört, amire Kazinczy - Szemere Pállal kiegészítve - számítani szeretne. 1822. 
december 23-án arról írt Döbrenteinek, milyen nagyra tartja a fiatal írókat, akik sok olyant tudnak, 
amit az ó' nemzedéke nem tudott. Jobban is szereti őket, mint „a magokat elhitt öregeinket, kik az 
arannyal salakot is adnak, sokszor a salakot nagyobb mértékben mint az aranyat". Ellentétben 
Kisfaludy Károllyal, aki elsó' jelentkezésekor - mint ismeretes - elutasította Vörösmartyt, Kazinczy 
rögtön fölfigyelt az ifjú költó' különleges tehetségére, amint az 1824-es Aurorát elolvasta. 1823. 
december 29-én azt írta Kis Jánosnak, hogy Kisfaludy Károly mellett különösen „Veresmartyt 
kedvelém meg, s tőle igen sokat várok . . . Az ut, a mellyett nekünk kelle irtani, ime törve van, s 
lelkes ifjaink futnak a hol nekünk mászni kellett. Mint örvendek, hogy nyílni látom a szép 
tavaszt.. ,"3S 

Közben újabb csapások érték. Először Döbrentei sértődött meg azon, hogy Kazinczy nem 
dicsérte kellően egyik elbeszélését, s viszonyuk gyorsan elmérgesedett. Mindketten túlérzékenyek 
voltak, s a széphalmi mester nem tudta megbocsátani Döbrentei hálátlanságát mondván: segítsége 
nélkül soha nem lett volna több, mint falusi pap vagy „vasáros", mint testvére.36 Majd miután 
kiadta Vályi Nagy Ferenc Homérosz-fordítását pörbe keveredett Kölcseyvel (ami Szemere időleges 
eltávolodását is magával vonta). Ö csak segíteni akart a közelmúltban elhunyt derék pataki pro
fesszor családján és némi elégtételt szolgáltatni neki, álmában sem gondolt rá, hogy Kölcsey zokon 
veheti Vályi Nagynak egy korábbi korszak fölfogása szerint magától értetődő tettét: a másik költő 
munkájának fölhasználását a sajátjában. Kazinczy értetlenül vette tudomásul, hogy Kölcsey egyéni 
érdekeit, jogait védi, amikor pedig Vályi Nagy a közt szolgálta, a magyar művelődés ügyében 
cselekedett 

Az individualizmus előretörését - ami Kölcseynek mindig magától értetődő volt - ugyan
olyan idegenül szemlélte, mint a nemzeti ügy fölfogását Az utóbbival kapcsolatban általában egy 
1825-ös Stettnemek írott megjegyzését szokás idézni: „Nem szeretem azt a nekidühült nemzeti
séget, s szeretném, ha a rein menschlich is szólana ez mellett.. . Addig énelkik az árpádiászokat 
hogy végre belé csömörlünk.. ."37 Évek óta erre a csömörre várt, hiszen már 1818. május 31-én 
így írt Mailáth Jánosnak: „Warten wir ruhig ab, bis auch diese Arpado- Hunyadiomanie vorüber
geht"38 (Szó sem lehet tehát arról, hogy 1825-ös kifakadása vagy élete végén a Pannonhalmi uta
zás hasonló utalása az árpádiászok ellen Vörösmartyt célozta volna. Az utóbbit már nem is annyira 
Vörösmarty barátai, mint pázmándi Horvát Endre vette zokon.) Várakozásában Kazinczy tulajdon
képpen nem is csalódott, hiszen Vörösmarty hamarosan a Tündérvölgy, majd a Csongor és Tünde 
„rein menschlich"-e felé fordult - csak éppen egészen másként, mint azt Kazinczy remélte. Az 
„Arpado- Hunyadiomanie" is kifulladt a húszas évek végére. 1828-tól a Tudományos Gyűjtemény 
szelleme is megújult és közelebb került Vörösmarty szerkesztősége idején Kazinczy nézeteihez. 
Bajza és Toldy az ő - és Kölcsey - kritikus szellemét vitték tovább a minőségért harcolva - és 
egyúttal kiszorítva az irodalmi életből minden, az övéktől eltérő ízlést. / 

Csak éppen Kazinczynak mindebben már semmi szerep sem jutott Kedvelt fiataljai a húszas 
évek közepétől Kisfaludy Károlyra esküdtek, mint vezérre; noha az Aurora szerkesztőjének sem 
művészi érzékenysége, sem művelődéstörténeti fölkészültsége nem ért Kazinczy közelébe, de a föl
pezsdült irodalmi élet középpontjában élve nap mint nap érzékelhette a korszellem változásait. E 
változásokat nem csupán észrevette, de gyakran meg is előzte, s ez elég volt hozzá, hogy rövid élete 
végéig ő foglalhassa el Kazinczy vezéri szerepét. 

Toldy - miközben hízelkedő leveleket küldözgetett Kazinczynak - 1826. augusztus 10-én 
azt írta róla Bajzának: „már egészen elvesztette szeretetemet".39 Bajza egyetértett vele abban, hogy 

3 sKazLev XYlll. 478-479. 
36Vö. KAZINCZY Ferenc - Döbrentei Gábornak. Pesten Áprü 2d. 1829.: „De miként feled

heted te, hogy az én hajlandóságom nélkül legfeljebb is eggy falusi Papocska levél vala, vagy mint 
testvéred Vas- és Bors-áras? . . ." KazLev XX. 38-39. 

37 KazLev XIX. 485-487. 
38KazLev XVI. 52-56. 
39Vö. Bajza József levelezése Toldy Ferenccel. Sajtó alá rendezte: OLTVÁNYI Ambrus. Bp. 

1969. 336-337. 
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Kazinczy hanyatlik, második öregkorában van, időszerűtlen, korszerűtlen.4 ° Vörösmarty véleménye 
nem ismeretes. Mindenesetre nem zavarta abban, hogy a Pályám emlékezetének közlésével akarja - a 
szerkesztőség átvételének pillanatában - a Tudományos Gyűjtemény színvonalát emelni.4' A Toldy 
érzelemtől túlfűtött hangjától annyira elütő hideg, de tisztelettudó levelében Vörösmarty két javí
tásra kért Kazinczytól engedélyt. Ezek közül az egyik II. József nyelvrendeletének megítélésére 
vonatkozik. Noha válaszában Kazinczy félreértésről beszél,42 az ellentét lényegbevágó: az emlékező 
a tudatlanság elleni küzdelemre, a szellemi felemelkedésre gondol elsősorban; Vörösmarty a magyar 
nyelv elleni támadásra. 

Az elvi nézeteltéréseken túl azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Toldy és 
Bajza szinte keresték a Kazinczyval szembefordulás ürügyeit. Az első ilyen ürügy Vörösmarty meg
ítélése volt, amiben volt is Toldyéknak némi igaza, hiszen Kazinczy nyilvánvalóan idegenkedett a 
Cserhalom (és a Zalán futása) témájában a „hősi magyar múlttól",4 3 de költői erejét érezte, hatalmas 
tehetségét minden lehető alkalommal elismerte. Itt az ideje, hogy a Toldy és Bajza érdemeit 
méltató hatalmas irodalom árnyékában arra is utaljunk, az öregedő Kazinczyra vonatkozó elfogult 
nézeteik a mai napig uralják irodalom történetírásunkat. Ahogy a Vörösmarty-ügyben is kimutatható 
Toldy motívumai között Kovacsóczy elleni gyűlölete,44 úgy Kazinczy elleni nyilvános támadásaikban 
is érzékelhető - helytálló érveik mellett - a tekintélyrombolási szándék. A Pyrker-pörben Toldy 
ehhez a közvélemény nemzeti érzékenységét, Dessewffy ellenes támadásában Bajza a köznemesség 
arisztokrataellenességét is beszámította abba a harcba, amit saját előretörésük érdekében kezdtek. 

Valószínű, hogy Kazinczy egyetértett Guzmics Izidorral, aki 1827. március 5-én ezeket írta: 
„Tartok tőle, hogy a sok tömjénfüst elszédíti fiatal íróinkat, kik fejeken érezvén már a koszorút, 
majd azt hiszik magok felől, hogy a tökéfet bérczén ülnek, a honnan nincs ultra és supra s — ellom-
hadnak."45 Ennek ellenére az Akadémia alapításának hírére Kazinczy a következőket írta 1827. 
július 2-án: „Vörösmarty nagy fényben kezdé futását. Miő már is, és mi lesz tovább. Az Akadémia 
alkotóji jól tennék, ha őtet függetlenségbe helyeznék, mint Bernstorf Klopstockot. Inkább egy jót, s 
egészen mint száz középszerűt."46 Miért ne tételezhetnénk föl, hogy valóban így is gondolta? 

Ugyancsak a Klopstock példa jelzi, hogy Kazinczy az Akadémia fölállításában az előző század 
mecenatúrájának a felélesztését látta fő hivatásként, s nem alaptalanul. A kis Magyarország szellemi 
élete nem tudhatta és nem tudta önmagát segítség nélkül eltartani. Az Akadémia olyan anyagi 

_40Uo. 335., 339. stb. 
4•VÖRÖSMARTY Mihály - Kazinczy Ferencnek. Pest 12. Janu. 1828. - Vörösmarty 

Mihály Összes művei 17. k. 193-194. 
42VMÖM 17. k. 194-195. 
4 3 Kazinczynak az 1826-os Auroráról a Felső Magyar Országi Minervában megjelent recen

zióját szokás öregkori hanyatlása egyik jeleként emlegetni. Ebben ugyanis Vörösmarty Cserhalom 
című történelmi eposza valóban érdemtelenül kevés méltatást kapott. Ennek azonban - Kazinczy 
szempontjából - több kézenfekvő magyarázata van - kezdve műfaj iránti ellenérzésével, folytatva 
azzal a szándékkal, hogy egy verselméleti kérdést tisztázzon, egészen addig, hogy Kazinczyt a Képi 
kultúra Toldyéknál sokkal jobban izgatta, így a szép „rezek" (metszetek) miatti öröme nyilván 
őszinte volt. Más kérdés, hogy Kazinczy recenziója valóban aránytalanul van fölépítve és kissé kusza 
is, mint a kor számos más, szerkesztői gondozás nélkül megjelent írása, vagy nem egy széphalmi 
levél is. Érdekes és jellemző viszont Toldy tiltakozó levelében, hogy tulajdonképpen nem is Vörös
marty mellőzésén, hanem Kovacsóczy túlértékelésén háborodott föl. Ehhez viszont tudni kell, hogy 
Toldy rég haragudott Kovacsóczyra, s ennek a továbbiakban számos nyoma van Kazinczyval foly
tatott levelezésében. Ami rosszat csak lehetett, elmondott róla, mire Kazinczy így válaszolt: „én 
Kovacsóczyt ugy tekintem mint írót nem mint Embert, arra mit emberi tetteiről hallok, nem 
ügyelek . . ." (KazLev XX. k. 25-28.) 

4"Részletesebben lásd: TAXNER-TÓTH Ernő, A Csongor és Tünde keletkezéstörténetéhez. 
It 1981. l.sz. 64-89. 

4 5 KazLev XX. 218-219. 
46 KAZINCZY Ferenc - Bajza Józsefnek. Széphalom Jul. 2d. 1827. KazLev XX. 303-

304. 
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erőforrásoknak a biztosítását jelentette a művészi és tudományos munka támogatására, amelyeket 
korábban - és más országokban - a fejedelmi udvarok teremtettek elő. Az viszont elkerülte Kazin
czy figyelmét, hogy ezzel párhuzamosan más erők is mozogtak már: a könyv-, folyóirat- és újság
kiadás kezdett polgári vállalkozássá alakulni. Ebből a folyamatból csak annyit érzékelt, hogy 
nagyobb lehetőséget kapott az alacsonyabb ízlés terjesztése és a nemzeti indulatok fölfűtése. 

Kazinczy Széphalom szigetén egyszerre akart „Hazafi" és a „Világ polgárja" maradni A vilá
got és a világirodalmat hatalmas tankönyvnek tekintette, aminek alapján a hazafinak el kell sajátí
tania mindazt a jót és szépet, amiben más országok, népek, alkotók előttünk járnak. És nem csupán 
Goethétől kell tanulnunk, de az sem szégyen, ha a „mi Volksliedjeink semmik a Szláv nemzete
kéhez, mellyeket Herder említ".* * Nagy kérdés persze, hogy a magyar népköltészetben való járat
lansága és Herder tekintélye mondatja-e vele ezeket, avagy ennyire mélyen érintették azok a délszláv 
népköltészeti élmények, amelyeket Fried István kimutat48 Fejtegetésem szempontjából azonban 
csak annyi tartozik ide, hogy Kazinczy alapkérdésnek tartotta a külföldi példák tanulmányozását 
nemzeti fölemelkedésünk érdekében. Ehhez persze a fölemelkedés társadalmi-gazdasági feltételeivel 
együtt a nemzeti ellentéteket is figyelmen kívül kellett hagynia. 

Kazinczy levelezésének egyik megdöbbentő tanulsága, milyen naivan tekintett nemzeti és 
személyes-ellentétekre egyaránt. Noha maga rendkívül sértődékeny volt - és barátaival szemben 
többnyire figyelmes, udvarias—, mások érzékenységére nem gondolt Egyszerre tudott halálosan 
megbántódni a legkisebb ellenvélemény miatt, és hinni abban, hogy az őszinte szókimondás nem 
csupán a viták tisztázását segíti elő, de fontos segítője az emberi, írói, irodalmi fejlődésnek is. 
Miközben eltúlozta a személye elleni gyűlöletet kész volt kezet nyújtani minden ellenségének. Ezzel 
együtt jellemző rá, hogy hőn áhítva Berzsenyi barátságát szövetségét nem habozott védelmébe venni 
a tőle már nyíltan eltávolodott Kölcseyt és kritikáját 

Mindenütt harmóniát keresve nem vette, vagy nem akarta észrevenni azt, amit Horvát Ist-
vánék a legfontosabbnak tartottak: a magyarság fenyegetettségét Egyaránt lebecsülte Bécs makacs 
magyarellenességet és a szomszédos népek ébredező nemzeti törekvéseiben rejlő agresszivitást. A 
felvilágosodás neveltjeként úgy vélte, a józan ész, a megalapozott érvelés minden érdekellentétet 
megoldhat Az erőszak, az önzés és általában a „rossz" szellemi fegyverekkel legyőzhetők. Súlyos 
személyes gondjai hiába mondtak ellent illúzióinak: Széphalmi magányában legfőbb törekvése 
maradt, hogy fölülemelkedjék mindazon, ami aljas, ami méltatlan hozzá. 

Ez a szándék az öregedő Kazinczy magatartásának a kulcsa. A Bajzáék által teremtett kép
hez, amelyen egy makacs, hiú, elavult nézeteihez, tévedéseihez ragaszkodó, szenilis öregúr jelenik 
meg, az is hozzátartozik, hogy ez iránt a magatartás iránt kortársai semmi megértést nem tanúsí
tottak. Ráadásul a világ oly gyorsan változott meg Kazinczy hosszú életében, hogy a fordulatok 
egész sorához kellett volna alkalmazkodnia. Olyan fordulatokhoz, amelyeket Széphalomról legföl
jebb nagyjából lehetett látni A tízes évek közepén magányos szerepe fölöslegessé vált Ennek követ
keztében nem csupán gondolkodásmódján kellett volna változtatnia, de életformáján is, aminek nem 
voltak meg az anyagi feltételei 

Éppen a sziget jelleg tette viszont lehetővé, hogy Széphalomról Kazinczy sok mindent más
ként lásson, mint kortársainak többsége. Ezt a máskéntet ugyan személyes indulatok árnyékolják és 
életkorából fakadó ízlés-, felfogásbeli korlátok terhelik, figyelmeztetései azonban többnyire olyan 
értékek védelmében szólnak, amelyek majd a dialektikus fejlődés ellentmondásainak következő 
szakaszában válnak különösen fontossá és időszerűvé. Széphalomról nem lehetett megállítani - és 
jó, hogy nem lehetett - sem a nemzeti öntudat megerősödésének a folyamatát sem azt, amely 
magával hozta a Tudományos Gyűjtemény megjelenését, Kisfaludy Károly, majd Bajzáék fölléptét 
De lehetett látni - és Kazinczy látta is - a folyóirat szellemében, majd a Kisfaludy és főleg 
Toldy-Bajza kettős törekvéseiben rejlő veszélyeket 
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SZÉPHALOM ET PEST 
Kazinczy eí les débuts de la revue Tudományos Gyűjtemény 

Quand, en 1817, la Collection Scientifique (Tudományos Gyűjtemény), revue des intellectuels 
de Pest, a paru, Kazinczy vivait attaché ä son bien de Széphalom. II luttait contre les fardeaux de la 
crise économique, et les soins domestiques l'ont inquiété de plus en plus. Son monde morál, eréé 
encore par le rationalisme du siécle précédent, a été domine par le respect pour les valeurs esthéti-
ques et morales. Son immense correspondance, destinée ä propager et ä faire accepter un goüt 
supérieur, de mérne que développer une lange hongroise apte ä communiquer les idées modernes, a 
assigné a Széphalom, pour ses amis et ses ennemis également, un role d'une importance nationale. 
Mais la parution de la Collection Scientifique a eréé une Situation nouvelle: la forme imprimée et la 
propagation organisée ont multiplié l'efficacité du courant des idées. Bienque la revue ait publié de 
nombreux éerits importants de Kazinczy, le maitre de Széphalom a été pourtant empéché, par la 
distance géographique, d'influencer son esprit. Dans son isolement de Széphalom, Kazinczy sentait 
d'une part, et avec raison, que l'existence mérne de la revue diminuait son autorité et son influence, 
d'autre part, il a trouvé, dans le contenu mérne de la revue, beaucoup de chose a eritiquer. II a 
repoussé vivement la »vanterie nationale«, mais il se tenait lóin des réformes sociales aussL Cest en 
vain qu'il a cherché la paix parmi les écrivains de la province et des alliés dans les rangs des jeunes 
écrivains, Széphalom dévait s'isoler de plus en plus. En mérne temps, son isolement lui a rendű 
possible que le Kazinczy vieillisant puisse voir beaucoup de chose d'une maniére différente que la 
plupart des ses contemporains. Certes, cetté position indépendante est ombragée parfois par des 
passions personnelles, par des limites de conception dus ä son age, mais il a lévé sa voix dans le 
défence de maintes valeurs et il a appelé l'attention sur maints danger qui seront au premier plan 
dans la phase suivante de l'évolution. 
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