
fel is olvasta, Bajza pedig hasonló vá
laszt ígért. Haraggal váltak el egymás
tól; az özvegy nyilván tudott erről, s 
kegyeletsértésnek tartotta volna a ki
adásban való részvételét. 

Bizonytalan tájékoztatást kapunk itt 
az Erdélyi Levelek egyes kéziratairól. 
Kazinczyné szívósan nyomoz az iratok 
után; Guzmicsnak, Szemerének írva 
említi Bártfay, Szalay, Ellinger kassai 
nyomdász nevét. Utóbbi ki is adott 
belőle folyóiratában. Kazinczy ezt a 
művét több mint tízszer írta át, az 
egyes változatokat különböző embe
reknek küldte meg. Hányadik átdolgo
zás után kutatott Török Sophie? Ezt 
annál is inkább kérdezhetjük, mert a 
katalógus a K 611-es csomóban feltün
tet Erdélyi Levelek kéziratokat az első és 
a második kidolgozásban. Arról van 
szó, hogy mégis sikerült visszaszerezni 
valakitől valahogyan vagy egy másik 
(hányadik?) kidolgozást keresett az öz-

Nemeskürty történészi s irodalom
történeti munkásságának fő erénye 
mindmáig az, hogy valamilyen oknál 
fogva kellően nem érzékelt, elfeledett, 
netán elhalványult evidenciákra irá
nyította a figyelmet, s ezeket aztán 
erőteljesen kiemelve, aláhúzva fogal
mazta újra a szóbanforgó témát, lett 
légyen szó Mohácsról vagy a tizenki
lencedik század második felének újító 
nemzedékéről. Ennek az eljárásnak ter
mészetesen van kockázata is: könnyen 
előfordul, hogy az így napvilágra ke
rült evidenciák elnyomják, homályba 
borítják az ismert tényeket is. Ezért 
elmondható, hogy Nemeskürty ilyen 
típusú munkái (beleértve irodalomtör
ténetét is) sok tekintetben a vitairat 
műfaji jegyeit viselik magukon, s en
nek megfelelően váltanak ki vitákat. 

végy? S miért csak egyet? Bajza és 
Toldy a cenzorhoz 1827-ben felküldött 
kéziratot rendezték sajtó alá, ez volt a 
keresett irat? S ők honnan jutottak hoz
zá? Kazinczy Gábor az 1824-es változa
tot másolta, s mivel ő volt a kéziratok 
gondozója, feltehető, hogy a gyűjte
ményből vette ki; ez a megőrzött vagy 
a visszaszerzett példány volt? 

A Kazinczy-filológia tele van ilyen 
s számos más kérdéssel. A filológia út
vesztőiben, a kéziratok szinte átlátha
tatlan mennyiségében felbecsülhetetlen 
érték az ilyenféle, tájékoztatást, áttekin
tést, kutatást megkönnyítő kiadvány. 
Ha egyszer (némi ábrándossággal elkép
zelve) megindulnak a Kazinczy-művek 
kritikai kiadásának munkálatai, ez a 
könyv igen nagy segítség lesz az összes 
szerkesztőnek, a Kazinczy-iratok leggaz
dagabb gyűjteményéről kapott itt igé
nyesen, világosan tájékoztató leltárt. 

Mezei Márta 

Ezzel a művével is a beváltnak látszó 
módszert, szerzői magatartást igazolja. 
Ám az a Berzsenyi-kép, amely itt kiraj
zolódik, csak annyiban új, amennyiben 
eltér attól a sehol pontosan meg nem 
határozott szokványos Berzsenyi-felfo
gástól, melynek vonásait Nemeskürty 
úgy rajzolja meg, hogy egyúttal játszva 
ki is igazíthatja. Voltaképpen közhelye
ket gyűjt csokorba, az utóbbi idők, de 
szükség szerint a régebbi irodalomtör
ténet-írás megállapításaiból. Most már 
következhet az igazi Berzsenyi, akinek 
egyéniségét és munkásságát nem min
dig meggyőző, ám minden esetben ha
tározott kijelentésekkel minősíti. Pedig 
van figyelemre méltó hipotézise. Ilyen 
például a költő emlékezetes pesti láto
gatásának s áz erről szóló, Kazinczyt 
tájékoztató beszámolónak Berzsenyi 
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szemszögéből történő leírása, mérlege
lése. Nem könnyű feladat: az előbbinek 
van írásos dokumentuma, az utóbbi
nak nincs. Amennyiben nem abból a 
meggyőződésből indult volna ki, hogy 
minden baj oka Kazinczy és követői
nek baráti köre, akkor e kísérlet akár 
sikerülhetett volna. 

Természetesen a szerző jól tudja, s ki 
is jelenti nemegyszer, hogy a személyes 
rokon- és ellenszenvek átszövik az iro
dalom történetét, szükségképpen hat
nak, kivált a maguk idejében, az egyes 
alkotók megítélésére. Az is nyilvánva
ló, s e körülmény nem kerülte el Ne-
meskürty figyelmét sem, hogy többnyi
re nem ismerik fel koruk valóságos 
értékeinek valódi súlyát és jellegét. 
Csakhogy míg ezt Kazinczytól igen 
rossz néven veszi, addig Berzsenyiről 
feltételezi, hogy amikor Kis Jánosnak 
verseiből átnyújt néhányat Kazinczy
nak történő továbbításra, a költő, aki 
eddig nem került kapcsolatba semmi
féle olvasóval, pontosan tudja, mely 
versei a legfontosabbak s rá a legjel
lemzőbbek. Ez ugyan elvben nem lehe
tetlen, ám felette valószínűtlen. 

Egyáltalán: miért van szükség erre 
a perújrafelvételre? Kazinczy a „nyelv
csősz", a jakobinus és ateista (melléke
sen: egyik sem volt, bár kétségkívül 
szabadkőműves) mintha valamelyik 
buzgó cenzor és rendőrügynök jelen
téséből lépne elő. Aligha kételkedhe
tünk abban, hogy irodalmunknak Ka-
zinczyra és Berzsenyire egyként szük
sége volt, noha érdemeik nem sorolha
tók ugyanabba a kategóriába. Kettejük 
viszonya pedig változó, amiben épp
úgy van letagadhatatlan szellemi befo-

Ha egyszer, több évtized távolából 
tekintenek vissza a XX. század utolsó 

lyás, mint ahogy voltak az akkori iro
dalmi életből következő személyi el
lentétek, tisztázatlan vélemények, tak
tikai bonyodalmak. Ettől nem változik 
a nyelvújítás és az irodalom szervezé
sének szükségessége, s kétségtelen az 
is, hogy Berzsenyi nagy költő, aki átélte 
és megszenvedte korának és személyes 
helyzetének gondjait, s ezeket ki is fe
jezte múlhatatlan értékű költeményei
ben: valahogy úgy, ahogy Horváth Já
nos írja, klasszicista külszín alatt mo
dern lélekre vallóan. 

A kötet másik fontos állítása szerint 
a Poétái harmonisztika igen értékes, sőt 
kiemelkedő jelentőségű mű, mely meg
előzi a legjelesebb esztétikai gondolko
dók felfogását. Kétségtelen, hogy a je
lentékeny alkotók ilynemű munkái, 
melyek egyúttal művészetük és világ
felfogásuk értelmezései, megkülönböz
tetett figyelmet érdemelnek. Ám az a 
megállapítás, miszerint e mű fő hozadé
ka a leibnizi teológiával való kapcsolat, 
amire egyébként nincs bizonyíték, meg
lepő állítás, mégha hivatkozik is Kerpeli 
Jenő e témában írott tanulmányára. Ez
zel feltehetően Berzsenyi keresztény eti
káját kívánja hangsúlyozni, noha a ke
resztény morál jelenlétét Berzsenyi vi
lágfelfogásában, ha különbözőképpen 
vélekedtek is szerepéről, tudomásom 
szerint senki sem tagadta. 

Az a küzdelem, melyet Nemeskürty 
itt Kazinczy „balga ferdítései" ellen 
folytat (időnként Németh Lászlóra hi
vatkozva) tulajdonképpen lehangoló. 
Egy (vélt) előítéletet nem lehet úgy 
eloszlatni, hogy közben táplálunk egy 
másikat. 

Wéber Antal 

negyedének magyar irodalomtörténet
írására, nem lesz könnyű irányzathoz, 
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