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GERGYE LÁSZLÓ 

KAZINCZY KÖLTÉSZETESZTÉTIKÁJA (A TÖVISEK ÉS VIRÁGOKRÓL) 

A Gráciákhoz címzett korai óda, Az áldozó többé-kevésbé jól rekonstruálható 
gondolati alaprajza szerint Kazinczy már 1787 táján konkrétan körülhatárolható 
költői ars poeticával, határozott művészi elgondolásokkal rendelkezett. Bebörtön
zésével számos ambiciózus terve futhatott zátonyra, de kitűzött céljaihoz, eszmé
nyeihez a fogságban is hű maradt, kitartóan reménykedve az újrakezdés lehetősé
gében. Szabadulása után újult erővel látott hozzá az irodalmi élet szervezéséhez, 
ám Az áldozóban megénekelt Gráciák árkádiai világa helyett egy egészen más 
jellegű szellemi valóságba ütközött. 

Börtönévei alatt Kazinczy Ferenc alig néhány verset írt. A hosszú fogság 
sanyarú élményanyagából mindössze egy-két epigramma (Tyrolban, Kufstein 1899. 
márc, Az Inn hátán) sarjadt, ezeken kívül csak a kassai évek szerelmi emlékein 
merengő Blidlihez című költemény villantja fel a lírikus arcélét. Ez a kis dal a budai 
raboskodás ideje alatt készült, akárcsak a kéziratos formában maradt Budai 
papirosaim c. kötet,1 amelyben Kazinczy túlnyomórészt korábbi fordításait dolgoz
ta újra. Szellemi tájékozódásának alapiránya a tömlöcben sem sokat változott; 
jobbára az antik klasszikusokat forgatta, de gyakran vette elő Wielandot is, 
különösen a szívéhez oly közel álló Die Grazient. Fontos és új fejlemény viszont, 
hogy ez idő tájt ismerkedik meg közelebbről Goethe, Lessing, Winckelmann 
műveivel, s ezek a stúdiumok nagymértékben hozzájárultak neoklasszicista 
esztétikai beállítottságának tudatosulásához. 
(a) Gráciák és grácia 

1801 november 21-én az alábbi elkeserítő helyzetjelentést küldte Kazinczy Kis 
Jánosnak Regmecről a szellemi közállapotokat illetően: „Ez a' vidék nem áldozik 
a' Gratziáknak. Itt magyar munkákat nem kapni. Zsebkönyvedet még nem láttam 
több helytt, mint Debreczenben lakó Prókátor Nagy Gábor Urnái, és a' 2-dik 
esztendeit az Öcsémnél Dienesnél Váradon. Nem is ismerik a könyvet."2 Sok 
bizakodásra Kis János válasza sem adott okot: „Mert, Barátom, ha a' Te vidéked 
nem áldozik a' Gratziáknak, az enyim nem is ismeri azokat. A' magyar Petrarcát 
itt nem tsak nem bámulják, hanem tsudálkoznak rajta, a' kik azt történetből 
esmérik is, hogyan vesztegethette ollyasmire az időt. Boldog egek, hogyan 
lehessen a' Magyar nyelvnek ditsőséget ígérni, ha az illyen gyönyörű szülemé
nyek is úgy megvettetnek."3 Nem tanúskodik számottevő javulásról egy két évvel 
későbbi keltezésű levél sem, amelyben Kazinczy Schedius Lajoshoz fordul: 
„Vegye személyes tiszteletem jeléül az Ur Prof. Uram, hogy Nevét a' Kéntelen 
házasság elibe tevém: noha az ott csak az Aestheticai Professort illeti, a' mint 
Quintiüán szavai mutatják. Eggy nevetni szégyellő Publicum előtt jelenvén-meg, 

1 MTAK Kt, Magy. ír. RUI 2-r. 1. sz. 
2 KazLev. II. 446. 
3 KazLev. II. 458. 
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Annak keresem ez által védelmét, a' kinek mind leczkéi, mind tisztelt erkölcsei 
igazolhatják cselekedetemet, amelyre azok, a' kik a' Grátziáknak nem áldoztak, 
kevély szánakozással fognak tekinteni."4 

A XIX. század első évtizedének Kazinczy-levelezésében a Gráciák emlegetése 
állandósult szólásfordulattá válik: pro és kontra egyaránt kifejezése lesz a költé
szettel - tágabb értelemben a magasabb rendű szellemiséggel - szemben kialakí
tott magatartásformának. A „nem áldozók" mellett így nyilvánvaló szükség
szerűséggel kell megjelenniük a Kazinczy szűkebb köréhez tartozó beavatottak
nak, a Gráciáknak „áldozók"-nak is. Buczy Emil például az alábbiakat olvashatta 
Kazinczy tollából Kis Jánossal kapcsolatban: „Ezen levelem eggy igen szép ének 
töredékét fogja közleni az Úrral Prof. Urammal; 's éreztetni fogja, a' mit itt 
mondok. Nem sokára nyomtatva lesz. Kis János írta, a' kit a' Grátziák neveltek 
Papjoknak."5 Sípos Pál Psyche című költeménye kapcsán részesül hasonló elisme
résben: „Adják az Apollo, 's Venus társai a' Musák, és Gratiák, hogy ez a' szép 
költemény olly kedvességgel fogadtassék a' nemzet szebb része által, mint a' 
Himfi versei fogadtattak."6 A Gráciákkal nemcsak a költő, hanem a fejlett ízlésű, 
esztétikai fogékonyságú műértő, műélvező is bennfentes viszonyban állhat. 
„Nincs annak szíve, érezni, édes barátom, a' ki véled csak kevés pillanatokig 
lévén, nem látja, hogy Te felkent papja vagy a' Grátziáknak. 'S ismeretséged 
nékem annál kedvesebb, minthogy Er-Semlyénnek tájékán nem ismerek senkit, a' 
kit ők, nem hogy papjoknak, de csak fel is avattak volna."7 - írja orvos barátjának, 
Szentgyörgyi Józsefnek. Még szélesebb jelentésösszefüggésben szerepelteti Ka
zinczy a Gráciák híveit abban a levelében, amelyben a Csokonai síremlék 
felállításáért emel szót: „Kérem mind azokat, a' kik a' Grátziáknak oltárán 
áldoztanak, hogy Cseréimnek szándékát segélljék-elő."8 Csehy József Kazinczyt 
üdvözlő soraiban viszont a bájistennők sziluettje mögött mintha már a gráciafo
galom elvontabb, esztétikai értelme is megcsillanna: „Forróbb kívánságaimnak 
eggyike volt régtől fogva, hogy azt az érdemes Férfiút, kit a' Magyar Nemzet egy 
szívvel becsül, ki nyelvünkbe bevezetvén a' Gratziákat, annak tündöklőbb díszit 
megadta, közelebbről tisztelhessem."9 

Az imént ismertetett levélrészletek számos érdekességgel szolgálnak. Tagadha
tatlan, hogy ezek a megnyilatkozások Kazinczy költői magatartásában is némi 
változást idéznek elő 1794 előtti énjéhez képest, s ez a változás elsősorban a 
költészet addigi autonómiájának részleges feladásában lesz tetten érhető. Kassai 
éveinek mitológiai barangolásai során a fiatal poéta érezhetően még gondosan 
ügyelt arra, hogy a joggyakornokként, iskolai tanfelügyelőként megtapasztalt 
valóság hullámverései érintetlenül hagyják a menedéket nyújtó költészet tiszta 
szigetét. Ez idő tájt keletkezett versei szinte kizárólag a szalonvilág finoman 
megszűrt érzéki-szellemi effektusaiból táplálkoztak; most azonban költészetének 
egyik jelentős vonulatán megszűnik ez az elkülönülés. A levelezés tanúbizonysá
ga szerint a Grácia-kultusz fogalmi erőterében egyre élesebben válik szét a „nem 

4 KazLev. III. 42. 
5 KazLev. III. 32. 
6 KazLev. IV. 264. 
7 KazLev. III. 27. 
8 KazLev. IV. 248. 
9 KazLev. II. 510. 
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áldozók" és az „áldozók" frontja: az epigrammaköltő Kazinczy az egyik tábornak 
rövidesen töviseit, a másiknak virágait fogja osztogatni. 

Kazinczy alapvetően introvertált lélektani beállítottságú költészete tehát ezen 
a ponton szükségszerűen egyfajta sajátosan extrovertált magatartásformával 
kereszteződik. A kassai időszakban - mint láttuk - számára a poézis szinte 
kizárólag a befelé forduló szépségáhítat autentikus kifejezési lehetőségét jelentet
te, a közéleti szerepvállalás szándékának kinyilvánítása nélkül. A Grácia-kultusz 
gondolatterében kialakított szépségeszmény és életfilozófia alapjai természetesen 
később is érintetlenek maradnak, de esztétikai epigrammái és episztolái - már 
csak harcos álláspontjukból adódóan is - egy extrovertáltabb, kitárulkozó maga
tartást kívánnak. Nem véletlen, hogy a költő Kazinczyból csak az epigrammák 
szerzőjét őrizte meg az irodalmi köztudat, hiszen ez minden különösebb nehézség 
nélkül összeegyeztethetőnek bizonyult a harsány és határozott esztétikai vezény
szavakkal hadakozó irodalmi diktátor máig élő sablonos képével. Arról viszont 
már alig esik szó, hogy Kazinczy nyelvújítási, irodalomszervezői törekvéseit nem 
utolsósorban saját költői ambíciói táplálták, noha egyik késői levelében maga is 
leszögezte: „Az én tudományom nem lehet sokaké, valamint Nyelvem nem az 
Élet és az írás alantabb Nyelve, hanem a Poesisé."10 Ez a sokat mondó önvallomás 
arra figyelmeztet, hogy Kazinczy költészetesztétfliai felfogását leginkább saját 
költői gyakorlatának eszményvilága felől érdemes megközelíteni: az öntudatos, 
büszkeséget kifejező sorok a bizony sértődékenységre, elhatárolódásra is hajlamos 
Gráciák attitűdjére vallanak. A Tövisek és virágok vagy az esztétikai tárgyú episz
tolák ízlésirányukat, gondolatiságukat tekintve szerves folytatásai az 1780-as évek 
kezdeményezéseinek, az eltérés jobbára csak a program artikulációs formájában 
nyilvánul meg: a korábbi refugium jelleg átmenetileg a „küzdő" grácia-fogalom
mal egészül ki. Nem csupán az a tény sejtet itt zavartalan kontinuitást, hogy a 
Tövisek és virágok összeállítása időben nagyjából éppen egybeesett Az áldozó 
újradolgozásával (A' Gratziákhoz, 1810. máj. 26.), hanem az is, hogy a kéziratos 
verseskötetekben „grammatikai epigrammák"-nak nevezett gyűjtemény élére 
állított A legfőbb lecke görög nyelvű felszólítása pontosan az említett vers prokla-
mációját ismétli meg: áldozzál a Gráciáknak. 

„Könyvgyártó, kontár és czéhbeli! vegyed az első 
És végső leczkét s értsd: Thüe tais Charisin!"n 

A költészet védnökei, a Gráciák a neoklasszicizmus irodalmának gyakran 
visszatérő figurái. A báj istennői messze elkerülik az erőszak emberi színtereit, 
lakhelyük a mirtusz és a babérliget. Winckelmann szerint az égi eredetű Gráciák 
csak a kivételes szellemi képességű emberekkel érintkeznek, míg a csőcselékkel 
szemben gesztusaik kifejezetten barátságtalanok.12 Kazinczy költői vénája ere
dendően ebből az elhatárolódásra hajlamos arisztokratikus attitűdből táplálko
zott, s értelemszerűen nyelvi-irodalmi harcait is az alacsonyabb rendű szelle
miségnek tett legkisebb engedmény nélkül akarta megvívni. Tövisei így néha 

10 KazLev. XVII. 270. 
11 A dolgozatban szereplő idézetek KAZINCZY Ferenc Lyrai költések és Az én verseim című kéziratos 

köteteiéiből származnak. (MTA Kt, K 622, K 642.) 
12 J. J. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst der Á/terfwms. Weimar, 1964.193-195. 
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karcoltak - akárcsak a Gráciák kedvenc virágai, a rózsák13 - ám a széphalmi mester 
a lelke mélyén mindig az időtlen szépség szerelmese, poéta maradt. 

A három Grácia attribútumai a neoklasszicista esztétikákban (Winckelmann, 
Lessing, Schiller) elvont gyűjtőfogalommá absztrahálódtak. Leveleiben, értekezé
seiben maga Kazinczy is gyakran használta ilyen értelemben a grácia kifejezést a 
báj, a kellem megjelölésére. A grácia rövidesen a neoklasszicizmus egyik fontos 
esztétikai kategóriájává vált, s ez a fogalom Kazinczy poétikai gondolkozásában 
ugyancsak központi helyre került. 

Winckelmann volt az, aki megszüntette a szépség és a grácia között a korábbi
akban feltételezett ellentétet, s a gráciát az eszményi szépség megvalósításának 
aktív, dinamikus oldalaként értelmezte.14 A tökéletes, ami a winckelmanni eszté
tikában még az eszményi szépség szinonimájaként szerepelt, a befogadót csodá
lattal tölti el, a grácia viszont inkább tetszést kelt; talán éppen apró szabálytalan
ságai ébresztenek szeretetet az ember szívében. Az olasz elméletíró Cicognara 
szerint a grácia - szemben az eszményi szépséggel - kilép az esztétika autonóm 
tartományából, s az embereket egyesítő, formáló, civilizáló erővé válik.15 A foga
lom tehát egy másik aspektusból nézve nemcsak a gőgös elzárkózás, hanem a 
kitárulkozás, a kapcsolatteremtés mozzanatát is magában hordozza. A kellem, a 
grácia esztétikai jelszava teríSt azért kerülhetett fel mind a költő, mind a nyelv
újító, mind az irodalomszervező Kazinczy zászlajára, mert ezzel úgy nyithatott 
egy keskeny folyosót a civilizálódásra képes szellemi közösségek felé, hogy köz
ben - egy szemernyit sem engedve az ízlés, a maximális igényesség követelmé
nyeiből - megmaradhatott a Gráciák papjának arisztokratikus pózában is. 

„Hexen lassen sich wohl durch schlechte Sprüche citiren, 
Aber die Grazie kommt nur auf der Grazie Ruf."16 

Nyilván nem minden célzatosság nélkül másolta be Kazinczy e disztichont az 
1797-es Schiller Almanachból A méh című kéziratos gyűjteményébe. A mitologi
kus Grácia-figurák szellemi értelemben vett valósága, valamint a lényegiségükből 
származtatott esztétikai absztrakció, a grácia közötti fogalmi oszcilláció mérlegjá
téka egyensúlyozza majd ki a költő és az irodalmi vezér egymást hol kiegészítő, 
hol ellenpontozó mentalitásbeli különbségeit. 

(b) Indítékok és célok 
Kazinczy szabadulását követően minden energiáját arra fordította, hogy a 

magyar szellemi valóságot a Gráciák számára otthonos, kívánatos lakhellyé tegye. 
A legnagyobb problémát az irodalmi élet folyamatos vérkeringését biztosító, 
színvonalas orgánumok hiányában látta, ezért Kis János Tárházának tervét nem 
kis lelkesedéssel fogadta: „Valamíg Időszaki írásunk nem lesz, valamíg Recensi-
okat 's Intelligenzblattokat nem olvas hazánk, mind addig minden iparkodásunk 
haszontalan: a' nemzet fel nem fog veretthetni lethargiájából, 's olvasásunk nem 

13 A Gráciák gyakran táncolnak rózsák között, vagy tartanak rózsát kezükben, mint például 
Anakreon A rózsához, A tavaszról című versében vagy a német gráciaköltészet számos darabjában. 

14 J. J. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst der Altertums. Weimar, 1964. 193-195. A műalkotásokban 
lévő gráciáról. In Művészeti írások. Bp., 1978. 77-87. 

15 PÁL József, A neoklasszicizmus poétikája. Bp., 1988. 113, 
16 KAZINCZY Ferenc, A' méh. MTAK Kt, K 630,122.Í. 
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lesz egyéb, mint toldozott foldozott munka, nyomorult románokon 's theatrális 
darabokon való nyalánkoskodás, mesteri vezetés nélkül tett firkálások, 's a' többi. 
Szenteld e' szándéknak minden üres óráidat míg a munka útnak indul. Meglátod, 
osztán menni fog. Győzz meg minden akadályt, siketülj-meg minden rettentő 
gondolatok eránt, 's lépj ki a síkra. Te fogsz hozzá, 's húsz esztendővel későbben, 
mint a' mi Museumxmk, Orpheusxmk, 's ennek nem lesznek olly sok titkos 
ellenségei, mint ennek a' kettőnek voltának. Te nem lészesz olly kevély, oly bántó 
Redactor mint a' Museumé volt: azt jövendölöm, Tárházad el nem akad."17 Ebből 
az 1808-ban írt levélből még határozott optimizmus csendül ki a magyar irodalom 
jövőjét illetően, egy évvel később viszont ezzel kapcsolatban már jóval borúlátób
ban nyilatkozik: „Könyveim eránt elkövetett gondoskodásaidat szívesen köszö
nöm. Láthatd ebből édes barátom, melly lépcsőn áll olvasó Publicumunk. Én 6 
Tómus Klopstockért, papirosba kötve, most fizettem 196 ftot, és ámbár ez igen 
sok, nekem még is nem sok. Némelly magyar olvasónak 5 fi eggy olly készületű 
könyvért sok!"18 Egy másik levélben Cserey Farkas panaszkodik arra, hogy „Igen 
kevés nállunk a szép és okos olvasást kedvellő ember; két heljrűl az exemplárokat, 
a meljeket el adás végett küldöttem, már vissza is küldöttek. Tudja az Isten, hogy 
eleget igyekeztem és igyekszem eladásokba, de a mint mondom, nincs az olvasóra 
érdemes ízlés."19 Egy 1811-es, a Cserey testvérekhez címzett Kazinczy levélben 
viszont a művelődés kérdése már egyenesen létkérdésként vetődik fel: „Valami 
az embert nemesebbé teheti, az különös gondjait érdemli a' jobb főknek. Legin
kább nemesítjük pedig akkor, midőn indulatait, kívánságait, passiójit távoztarjuk-
el a marhákéitól. [!] Ez aj Poézis és Szép Mesterségek, a Múzsák és Grátziák 
foglalatossága 's míve. Ők csak gyönyörködtetni akarnak látszani, azonban 
titkosan haszon a' czéljok. Ha ezen az úton nem jut-el a nemzetünk a' maga 
boldogságához, bizonyosan elsüllyedünk."20 Az utolsó sor a nemzethalál komor 
víziójával fenyeget, ami külön is hangsúlyozza a probléma kiemelt jelentőségét. 
Kazinczy itt - akárcsak az imént idézett, 1808-as keltezésű levélben - a nemzet 
egészének neveléséről beszél, ám a Tövisek és virágok Goethétől kölcsönzött 
mottója már így hangzik: „Werke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel 
nicht da." Hogyan egyeztethető össze a nemzet általános szellemi felemelésének 
célja ezzel a gőgös, kirekesztő gesztussal? Milyen publikumhoz szól hát valójában 
ez az epigrammagyűjtemény? Aligha lehet csodálkozni azon, hogy a magasan 
megütött alaphang annak idején még a puszta megjelenés szempontjából is 
gondot okozott. Vályi Nagy Ferencnek például arról kellett beszámolnia Ka
zinczynak, hogy a cenzor szerint Az olvasóhoz címzett epigrammában „igen nagy 
szúrás van, ezen versben tudniillik 

vásárra darócz kell és olaj; a' ki 
Közre bocsát minket, ismeri Publicumát. 

s azt mondotta, t. i. a cenzor hogy ennek kinyomtattatását meg nem engedheti; 
mivel az a' Publicumnak nagy megsértése nélkül meg nem eshetne."21 

,7 KazLev. VI. 168-169. 
18 KazLev. VI. 458. 
19 KazLev. VI. 473^74. 
20 KazLev. VIII. 494. 
21 KazLev. VIII. 284. 
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Mezei Márta disszertációja behatóan tárgyalja a korabeli író és a közönség 
viszonyát. A Kazinczy-levelezés nyilvánossága világosan mutatja a valódi közön
ség hiányát, de ugyanakkor jelzi ennek határozott igényét is. A levelezők eszmé
nyi céljának megvalósításához, a kultúra minél szélesebb körű terjesztéséhez az 
értők szűk publikuma viszont nyilvánvalóan kevés. 1810-től kezdve ugyan lehet 
már számolni egy formálódó olvasóközönséggel, arról azonban megoszlottak a 
vélemények, hogy ehhez a kis számú publikumhoz milyen módon kell közelíteni. 
Voltak, akik azt tartották elsődlegesnek, hogy az olvasó - ha átmenetileg esetleg 
alacsonyabb nívójú művek útján is - egyáltalán rákapjon valahogy az olvasásra, 
barátkozzon meg az írott szöveggel.22 Kazinczy soha nem tartozott a kompromisz-
szumra hajlók táborába. Hiába csitítgatták olykor barátai, mindig a kíméletlenség 
határát súroló következetességgel lépett fel az általa kártékonynak ítélt, szeré
nyebb képességű írók, költők működésével szemben. A legfőbb bűnnel, az éppen 

•még csak formálódó közízlés megrontásával vádolta őket, s így a Tövisek és virágok 
éle elsősorban ellenük, nem peg egy ténylegesen még jóformán nem is létező 
közönség ellen fordult. A Fentebb Stylus, az Abruscula, a Pirító javallás vagy a 
Fonákság persze valóban az igényes költő magasabb rendű szellemisége és a 
„pórsereg", a „pór rend" lapos közízlése között tátongó szakadékról beszél, de a 
kialakult helyzetért nyilvánvalóan nem az olvasók, hanem a „nyomorult romá
nok", a silány fércművek gyártói a felelősek. Folyóiratok, ízlésformáló kritikai 
lapok hiányában az átlagember nem tud különbséget tenni a valódi érték és az 
álérték között, ezért is hangsúlyozta Kazinczy annyira 1808-as, Kishez írt levelé
ben az irodalmi periodikák fontosságát. Ezzel összefüggésben Kazinczy maga is 

» utalt a Tövisek és virágok hézagpótló funkciójára: „Um so nöthiger war es also diese 
Herren aus ihrem Dünkel hervorzuschütteln, da bis jetzt nicht einziges chritisches 
Blatt in Ungarn existirt, und weil Ungarische Schriftsteller die wenigen Recen-
sionen in den Annalen etc. für höchliche Beleidigungen zu nehmen sich ange
wöhnt haben."23 

Az irodalmi vezér szerepére törő költő önvallomása szerint a Tövisek és virág 
összeállításának idején még nem ismerte Goethe, Schiller, Klopstock hasonló 
tárgyú xéniáit, hanem inkább a latin epigrammaköltészet mintáira, műfaji tradí
cióira támaszkodott. Pápay Sámuelnek 1811-ben írt levelében sokat elárul epig-
rammagyűjteménye belső indítékáról és céljáról: „Édes barátom! Literatúránk 
nem tud előmenni, nem tud gyomaitól megtisztulni. De én vagyok e épen, a' ki 
őket (íróinkat) munkájikat tisztongatni tanítsam? ezt kérdhetné valaki; 's felelek: 
Én is, 's más is; szabad az út. Tegye kiki a' mit tud; mint én írok más ellen, úgy 
írjon más énellenem is, recenseáljon, epigrammázzon, 's tegye valami eszébe jut: 
nem ismer engem, a' ki el nem tudja hinni felőlem hogy tanítása, útba vezetése, 
's még szurkálása is, csak elmés legyen. .. .engem bántani fog; noha én is a' 
Prométheusz' nemzetéből vagyok, ... így termettek nálam a' Tövisek és virágok. 
Mit mond reá a' Világ - az az: az a felette parányi Világ, mellyet a' Magyar 
Olvasók Publicumocskája teszen, nem tudom, dfe tudni nagyon szeretném. A' több 
okok köztt én ezt azért is írtam, hogy íróink valaha merjenek abból az istentelen 
gravitás tónusából kilépni, mellyben eddig jártak."24 

MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy levelezésben. Bp., 1994. 97-111. 
KazLev. VIII. 340-341. 
KazLev. VIII. 378-379. 
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Ebből a vallomásból egyértelműen kiviláglik, hogy Kazinczy célja nem a 
közönség sértegetése volt, sőt - ellentétben az epigrammák gőgös, elzárkózó 
költőjének pózával - nagyon is izgatta a publikum visszhangja. Kazinczy és a 
rossznak ítélt költői törekvések harcában kimondottan az irodalom iránt affinitást 
mutató, de még kialakulatlan ízlésű olvasó kegyeinek elnyerése jelentette az • 
izgalmas tétet. A széphalmi vezér a nemzet szellemi felemelését előirányzó, 
átfogó stratégiai céljának érdekében sem volt hajlandó taktikai engedményeket 
tenni a művészi színvonal rovására. 1810 táján még makacsul hitt abban, hogy az 
irodalmi élet intézményi hálózatának (társaságok, folyóiratok, kritikai lapok, a 
hazai könyvkiadás fellendülése) kiépülésével párhuzamosan emelkedni fog az 

• általános olvasói közízlés színvonala is. Hiába figyelmeztette Kis János, hogy 
mind az olvasók, mind az írók körében igen kifejletlen még a tárgyilagos kritika 
iránti fogékonyság („Kár, hogy a' most iró íróink hasznokat nem fogják venni; t. i. 
az epigrammáknak azok tsak a' tövisek szúrását fogják érezni, a' Virágok' illatját 
nem.")25 Kazinczyt senki sem tántoríthatta el a maga meggyőződésétől. Mivel ez 

"idő tájt a formálódó olvasói érdeklődés fókuszában nem a költészet, hanem a 
regény műfaja állt, a poézis népszerűsítését különösen fontosnak tartotta. A „nyo
morult románok"-kal, a „ritter románok"-kal szemben kialakított éles kritikai 
álláspontja ugyan általában többé-kevésbé jogos volt, ám az indulatos bírálatokba 
olykor alighanem némi irigység is vegyült. 1810-től kezdődően egészen élete 
végéig feltűnően gyanús büszkeséggel ismételgette, hogy verseit milyen „kevesen 
lelik szépeknek", mert „azok nagyon megelőzik a' Nemzet' ízlését".27 1814-ben 
Döbrenteinek írt levelében a dolog magyarázatául azt emlegette, „hogy az írónak 
nem utói ballagni illik, hanem vezetni a' Nemzetet", de néhány sorral lejjebb 
végső konklúzióként megint csak oda jut, hogy „Ne gondoljunk a' nagy sereg' 
hidegségével, ne gondoljunk magasztalásaival, 's becsüljük inkább magunkat 
mint hogy azáltal akarnánk megszabattatni érdemünket."28 Kazinczy lelkében 
mindvégig furcsa, feloldhatatlan feszültség élt a nemzet szellemi vezetésének 
vágya és az erre tett kísérletek kudarcai nyomán támadt gőg, elzárkózó 
felsőbbrendűségi tudat között. 1828-ban született epigrammája, a herderi ihletésű 
Iró és olvasó már valóban a frontok végleges megmerevedéséről tudósít: 

„Olvasó: Isten ments meg ily írótól, 
író: S engem ilyen olvasótól."29 

Ezeket a sorokat az irodalmi élet centrumából kiszoruló Kazinczy írta le, aki ekkor 
már a korábbinál csak jóval szűkebb körben tudott valódi hatást kifejteni. 
Bármilyen fontos dokumentuma is a magyar irodalomnak a Tövisek és virágok, 
eredeti célkitűzéseit az adott viszonyok között nem valósíthatta meg; a Grácia
kultusz fogalmi erőterében körvonalazódó program nem válthatta ki a Kazinczy 
által kívánt, a nemzet egészére kiterjedő hatást. 

25 KazLev. VIII. 391-392. 
26 KazLev. X. 277. 
27 KazLev. XI. 432. 
2*Uo. 
29 Kazinczy az ötletadó herderi sorokat A' méh című kötetébe külön is bejegyezte: 

„Leser, wie gefall' ich' dir? 
Leser, wie gefällst du mir?" 
Az Iró és olvasó szövege az említett kötetben a fenti idézet után (105.V.) következik. 
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(c) A Gráciák tövisei és virágai 
A populáris szempontokat mindig elutasító Kazinczy epigrammagyűjteményé-

ben jól körülhatárolja azt a területet, amelyen belül a művelt olvasónak tájéko
zódnia kell. Költői arcképcsarnokában azokra a szerzőkre fordít különös figyel
met, akik újításaikkal lerakták a modern magyar irodalom nyelvi-prozódiai 
alapjait. Ezekben a kis portrékban gyakran váltakoztak a fények az árnyakkal, 
mint például a Baróti Szabó Dávid vagy a Péczeli címűekben. Fogadtatásukat ille
tően megoszlottak a vélemények. Döbrentei a sötét kontúrokat találta túl soknak: 
,,A' Tövisek és Virágok jó jelenés lészen. Hasznos is. De Szabóra nem kell annyi 
tövis. Azt a' sebet, mellyet Gvadányi emlékeztetése ejt, enyhíteni kell. Szabó a' 
legritkább mély érzésű, Nemzetiért sírni tudó Hazafi. Belé mehetne azért: Tudtam 
sírni Honnomért. - Péczeli valamivel több Gotschednél. Tán Gellert volna, ha 
Mindenes Gyűjteményének olly sok száraz minden 's névnapi verse nem állana. 
Én Henriade recensioját akarván írni, azt fogom állítani, hogy Péczeli jobban 
fordította Szilágyinál a Superintendensnél."30 Kazinczy e véleménytípusról így írt 
Pápay Sámuelnek: „Nagy kárára van Literatúránknak, hogy mindég csak nyaljuk 
egymást, és eggy bizonyos átállás félénkebbé tesz bennünket a' scaphát scáphának 
nevezni. Sajnálom, hogy Sz[abó] felől, kit hogy tisztelek, megmutattam Töviseim
ben (artic. Sylvester) minden jót nem mondhattam. De imhol vagyok: kövezzenek 
meg, ha nem igaz a' mit Recensiom mond Aeneise felől."31 Döbrentei Péczelit 
védelmező soraira ugyancsak reagált a szerző, amikor elismerte, hogy „Péczeli a 
fűzfához van hasonlítva, de hozzátéve, hogy sok munkája által temporitas 
difficillimis sokat használt."32 Egyes szerzőkről azonban Kazinczy valóban az 
osztatlan elismerés hangján szól, mint ahogy azt például Ráday és Báróczy című 
epigrammái is tanúsítják. 

A Kis és Berzsenyi a múlt után most a jelenbe kalauzol: a hajdani tanítvány 
Kazinczyból immár szép reményekre jogosító költői tehetségek mestere lett. 
A Virágok és gyomok című kötetbe szánt epigrammák a széphalmi vezér bővülő ta
nítványi körének további tagjait is megvilágításba helyezik. A címzettek (Dayka, 
Ungvárnémeti Tóth, Helmeczy, Szentmiklósy stb.) természetesen mind a Gráciák 
felkent papjai közé tartoznak, akik a mester reményei szerint a közelmúlt ígéretes 
irodalmi tradícióira alapozva hívják életre egy magasabb rendű magyar kultúra 
virágzó szigeteit, alkotó műhelyeit. Kazinczy a fokozatos felemelkedés lehetősé
gét egyértelműen a fejlett ízlésű kis szellemi közösségek hálózatszerű kiépülésé
ben látta. A Grácia-kultusz ebben a körben egyfajta sajátos Goethe-kultusszal 
kereszteződött, mint például a Bölöni Farkas Sándorhoz írt epigrammában: „Hová 
futsz? megállj! itt az Euripides / Hermája, 's a Goethéé; s itt közöttök / A' hármas 
istennek szent szobra kél." A Gráciák papjainak új szellemi vezércsillaga a wei-
mari költőfejedelem lett. 

Kazinczy költészetesztétikájának az alkotói folyamattal közvetlenül össze
függő technikai, sőt alkotáslélektani kérdések tárgyalása is fontos részét képezi. 
Ő maga gyakran és szívesen számolt be a költés körülményeiről, a versírás közben 
átélt élményeiről, mint például az alábbi feljegyzéstöredékben, amelyben Az én 
sugallóm keletkezésének műhelytitkairól vall: „Én, a'ki mindent képzelhetetlenűl 

30 KazLev. VIII. 396. 
31 KazLev. IX. 49. 
32 KazLev. VIII. 463. 
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nehéz munkával dolgozom, ezt a' darabot eggy ülő helyemben dolgozám, még pedig 
úgy, hogy midőn hozzá fogtam az íráshoz, nem volt kicsinálva, mi lesz a' közepében 
és végében. - Csak nem iŰy könnyen írtam a' Békákat is, mellynek első papirrosra-
öntését ide raggatám, és a' melly (hajói említem) akkor midőn hozzá fogék, el is vala 
végezve. - Töviseim s Virágaim' Epigrammáji köztt eggyik sem fáraszta-ki jobban, mint 
Arbuscula, melly nékem igen kedves darabom. Ezen a' könnyű, amazokon a' nehéz 
munka, úgy tartom, derekasan érezteti magát."33 Ilyen élményháttérből születhetett 
a Nehéz és könnyű című epigramma frappáns summázata: 

„Nem szeretek nehezet, ha nehéz, könnyűt nem, ha könnyű. 
Ez s amaz eggyütt dísz, mint külön állva hijány. 

Ugy kell a' mi nehéz, ha nem érzeti vélem hogy az volt, 
S a' könnyű, ha simult sok faragásra leve." 

Kazinczy alkotói módszerét azonban elsősorban a „sok faragás" jellemezte, így 
csöppet sem véletlen, hogy esztétikai kódexében a folyamatos korrekció szigorú 
igénye került az első helyre: 

„A foltatlanság fő érdemed és legutolsó; 
Mert csak aléltságod kútfeje, vagy nagy erőd." 

(Correctio) 

A széphalmi vezér szótárában a korrekció kívánalmának szélesebb értelmezési 
tartományába a szelekció is beletartozott. Az erre irányuló nyomatékos felszólí
tásokat azonban az irodalmi környezet többnyire nem jobbító szándékként, 
hanem sokkal inkább személyeskedő, rigorózus gesztusként értékelte. így kavar
hatott heves vihart Himfy című epigrammája, amelyben a rostálást végző Dayka 
Gábor Kisfaludy életművének mindössze egynyolcadát tartotta halhatatlanságra 
érdemesnek: 

„DAYKA: Tűzbe felét! HIMFY: Vetem. 
DAYKA: Újra felét! HIMFY: lm. 
DAYKA: Harmadikát még! 
HIMFY: Lángol az is. 
DAYKA: Jer most; vár az olympusi kar." 

A tulajdonképpen dicséretként is felfogható értékítéleten Kisfaludy vérig 
sértődött, jóllehet Kazinczy egyik levelében világosan ki is nyilvánította, hogy a 
Himfy „nem virágos Tövis - hanem tövises Virág."34 Hogy mennyire komolyan 
vette a korrekció és a szelekció szükségességének elvét, híven illusztrálja az a kis 
anekdota, amelyet az általa csodált neoklasszicista szobrászról, Canováról jegy
zett fel: „Midőn Canova ide lépett, 's Psychéjét megpillantá, egy széket kére, 
felhágott a' bájos leányhoz, 's eggyik úját letörte. Hibásan csináltam, úgymond, 
's inkább legyen üj nélkül, mint egy rossz újjal."35 Kazinczy tehát adott esetben 

33 KAZINCZY Ferenc, [Versei, prózai írásai, főként nyelvészeti tárgyú kivonatai, jegyzetei, valamint egyéb 
gyűjteménye.] MTA Kt, Magyar Nyelvtud. 4-r. 41. sz. 197.v. 

34 KazLev. IX. 49. 
35 KAZINCZY Ferenc, A' méh. 70.f. 
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nem hogy a legszigorúbb rostálástól, de még a csonkítástól sem riadt vissza; ez 
az ad absurdum csigázott tökéletességre sóvárgás működtette mindenkor eszté
tikai reflexeit. 

„Nem Grammatica, hanem ízlés legyen vezér az írásban"36 - adta ki az általános 
érvényű jelszót A' méh egyik széljegyzetében. Kazinczy kényes ízlését azonban 
nem volt könnyű eltalálni, s így ennek a szubjektív mércének csak kevesen tudtak 
igazán megfelelni. A széphalmi vezér gyakran megcsípte Batsányit szerinte 
alacsony szárnyalású poézise miatt (Batsányi János 1-11.), de bőn juttatott a Gráciák 
töviseiből a pórias ízlésűnek ítélt Csokonainak is, mint például a Jövendölés, vagy 
még inkább a Boileau után című epigrammában: 

„Anakreontikáid -
Haj! 

Árpádod most, s ódáid -
Jaj!" 

A Kazinczy költészetesztétikájának mélyebb megismeréséhez támpontokat 
nyújtó „grammatikai epigrammák" közül feltűnően sok foglalkozik a nyelv 
hangzásesztétikai aspektusával. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a kor 
szóhasználatában az ének, a dal gyakran jelentett egyet a valóban énekelhető, 
dallamszerű költeménnyel. A költők elkészült verseiket rendszerint hangosan 
felolvasták egymásnak, a hallás utáni megértés kiemelt jelentőségére Kazinczy 
külön is felhívta a figyelmet egyik levelében.37 Közvetlenül ezzel függ össze, hogy 
a költészet patrónusai, a Gráciák ugyancsak énekelnek; az avatott poétának tehát 
szintén hangeffektusokból kell kiszűrnie az égiek üzenetét. Ezért egy-egy új szó 
megalkotása során feltétlenül tekintetbe kell venni a jó hangzás szempontját: „az 
újonnan teremtett vagy származtatott szónak elfogadására mindig hajlandónak 
fogja magát mutatni a nép, ha az múlhatatlanul szükséges és széphangzású lészen, és 
ha az író azzal gyakrabban nem él, mint illik, s stíljével a fülelcet elbájolni tudja."38 

Az újjal szembeni makacs ellenállás legyőzésére egyetlen biztos receptet tud 
kínálni Kazinczy: 

„A 'jgenie' 's 'sanctionál' füledet boszantja. Nem érted? 
Értsd! 's nem fogja tovább sérteni gyönge füled." 

(Purismus) 

A nyelvi grácia mesterét, Báróczyt állítja mindenki elé követendő példaként, 
aki ellenállhatatlan bűverejével, még a puristákat is a maga oldalára tudta 
csábítani: „Mind azon, ami Báróczynak tollából folyt, annyi báj, annyi kellern, 
annyi csín és kecs ömlött el, mely a vétkeseknek látszó szólásokat még azokkal is 
megkedveltette, akik a nyelvnek úgynevezett tisztasága mellett buzognak, s 
minden újítást nyelvrontásnak kiáltoznak."39 A hangzásesztétikai szempont fon
tossága az egyes epigrammákban sűrűn kifejezésre jut. A Synizesis például a 
diftongusok időtartamával foglalkozik, míg az Orthoepia vagy A nehéznyelvű 

36 Uo., 103.Í. 
37 KazLev. III. 376. 
38 KAZINCZY Ferenc, Báróczy Sándor élete. In Művei. I., vál. SZAUDER Mária. Bp., 1979. 794. 
39 Uo. 787-788. 
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egyes hangkapcsolatok, idegen szavak helyes ejtésformáját taglalja. Ez utóbbiból 
álljon itt két jellemző sor: 

„Kárist mond s PSiKKHét, ha Pszüchét kell mondani s Cháriszt, 
És Té-miS-toK-leSt, Győri, Themiszto-cleszért." 

"Themistoclesen dolgozván jut eszembe, - írta az epigramma apropójáról 
Csokonainak - hogy egy Olasz megdorgált, hogy a' magyar szóláshoz szokott 
ajak a' k-t igen keményen ejtette. E' nevet nem így kell syllabizálni és kimondani: 
The-misz-tok-les; (Földi épen Tem-nek mondta 's írta volna, mint a' Cháront 
Káronnak), hanem The-mí-szto-cles. Még pedig úgy, hogy a' szto rövid legyen, 
nem hosszú."40 Az ilyen és hasonló részletkérdések - mint például a h hang 
természetéről folyó vita41 - látszólagos jelentéktelenségük ellenére lényeges lánc
szemei voltak Kazinczy ízlésnevelő programjának. 

A vers hangzáskarakteréhez természetesen szorosan hozzátartoznak a metrikai 
tényezők is. Kazinczy a Koccantyúsi című epigrammában különösen éles támadást 
intézett a leoninus versek gyártója, a „fertelmes tordai poéta", Gyöngyösi János 
ellen, akinek működésében a költészet egyenes megcsúfolását látta. Másik emlé
kezetes darabja a Fábchich című skázon formában írt epigramma, amelyben a 
címszereplő műfordítót szándékosan vétett ritmikai döccenésekkel akarta kifigu
rázni. A paródia szerves részét alkották a rögös verselőt jellemző ódon stílusfor
dulatok is; Kazinczyt nem kis büszkeséggel töltötte el a helyenként a megtévesz
tésig hasonló utánzat sikere. Költészetében egyébként az imitáció korántsem volt 
mindig gúnyos célzatú, a Zrínyi című epigramma jól sikert archaizmusai például 
éppen a Szigeti veszedelem szerzője iránt érzett csodálatát fejezték ki. Vitathatatla
nul ironikus tendenciájú viszont A lúdhattyú, amelyben a kádenciás versek pró
kátorát, Láczai Józsefet támadja meg egy a Hazai és külföldi Tudósításokban 
1806-ban napvilágot látott cikke miatt. Láczai a kádenciás versek védelmében egy 
az ellentáborra gúnyos nyilakat szóró A gém című epigrammát is írt, Kazinczy 
válasza később ennek ürügyén született meg. Verstani felfogásáról átfogó kereszt
metszetet Berzsenyihez című episztolája nyújt. Költői levelét szabad jambusainak 
apológiájával indítja, majd a Gyöngyösi-féle négyes rímű tizenkettes kritikai 
elemzésébe vált át. A versnem eredeti forrásaként Tinódit jelöli meg, s noha 
Zrínyivel összefüggésben elismeri az ilyen verselés értékeit is, nem találja köve
tésre érdemesnek. Saját jambus-teóriáját fejtegetve ironikusan nyilatkozik arról, 
hogy a három szótagból álló verslábak alkalomadtán a két szótagos jambusok 
helyébe léphetnek, aztán lazítva az antik jambusi sor merev követelményeit, 
védelmébe veszi az olykor szabálytalan sormetszeteket alkalmazó Dayka eljárá
sait. Kazinczy egyértelműen leszögezi: a költőnek szótagszámlálás, a metrikai 
törvények szolgai követése helyett fülére, belső intuíciójára kell támaszkodnia. 
A leoninus verselés kifigurázása után Berzsenyi antik Múzsájának aposztrofálá-
sával a Ráday-nem dicséretét zengi. Kazinczy itt azt a meggyőződését fejezte ki, 
hogy a magyar nyelv, a magyar verselés képes az antik és a nyugati formák 
asszimilációjára. Ez a Múzsa kiemel a parlagiság világából, ugyanakkor oly 
módon távolít el a „durva nép beszéditől", hogy nem mossa el a nemzeti karakter 

40 KazLev. III. 158. 
41 „Ungvárnémeti Tóth László: Mit kell tartanunk a' h-ról a' hangmértékre nézve? Hasznos Múlats. 1818." 

Kazinczy Ferenc újságkivágata, In ÍC. F. Nyelvészeti tanulmányai. MTA Kt, K 31, 29-30.f. 
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egyetlen értékes vonását sem. Igaz, a leányalakot övező „mondhatatlan báj" 
érezhetően a külföld járuléka, de mint ahogy elválaszthatatlan egymástól a test 
és a mozdulat, olyan észrevétlenül szívódik fel a magyar nyelv eredeti szépségé
ben az idegen grácia. 

Ha a Berzsenyihez írt episztola - Csetri Lajos kifejezésével élve - Kazinczy „ars 
metricá"-ja volt,42 akkor a Lukai valóságos költői „anti-ars poetica": 

„Te cifra szókkal élsz, s poéta nem vagy. 
Képben bujálkodol, s poéta nem vagy. 
Ömölnek rendeid, s poéta nem vagy. 
Phoebust kiáltozod, s poéta nem vagy. 
Csók és bor éneked, s poéta nem vagy." 

Ez az „anti-ars poetica" igen jellemző Kazinczy költészetfelfogására, amely 
kizárólag a beavatottak számára biztosít szabad működési teret. A Lukai értelmé
ben a poézis mesterségbeli fogásainak elsajátítása, rutinszerű alkalmazása édes
kevés: igazi költő csak a Múzsák gyermeke, a Gráciák felkent papja lehet. Bár a 
csipkelődés konkrét kiváltó oka egy Hubai Miklós nevű fűzfapoéta áldatlan 
működése volt, Kazinczy ironikus minősítéseit még sokan mások is magukra 
értették. Az epigramma által kavart viharról a szerző az alábbiakat írta Pápay 
Sámuelnek: „Lukaimat (a' Tövisekben) eggy általam szívesen tisztelt Férjfi magára 
vette. Talán sugdosóji voltak. VLtkovics nála vala Bécsben, és meggyőzte a' felől, 
hogy egészen más és nem ő. Az a' más ki volna nevezve, ha méltó volna, hogy 
eggy nyíl által megtiszteltessék, mert én sicárius nem vagyok, 's szembe kelek azzal 
a' kit bántanom kell. Minthogy nem vala érdemes hogy neve az Epigramma előtt 
álljon, nem őtet, hanem minden rossz, de czifra szókkal, 's képekkel bujálkodó 
Poétát bántottam az Epigrammával, reá többé nem is czélozván."43 Kazinczy 
mindig morális kötelességének érezte azonban a megtámadott személy megneve
zését, ha az vélt hibái ellenére is jelentős szellemi súlyt képviselt. Berzsenyi viszont 
ebben a módszerben inkább felesleges személyeskedést látott: „Egyedül azt óhaj
tanám, hogy nyilaid nyilván ne sértenének, hanem csak titkon és látatlan, mint az 
Apolló' nyüai."44 Kazinczy ezzel szemben most is makacsul ragaszkodott saját 
álláspontjához: „De miért akarod Te, édes barátom, hogy személyt ne bántsanak 
ezek az én nyilaim? A' Jézus Kristus Isten volt, és még is korbácsot kapott azok 
ellen a' kik az ő atyja' Templomát megfertéztették: - ő, a' ki, ha Papjainkat hallod, 
olly emberi szeretetet prédikált, melly felségesebb mint mind az a' mit Socratesz 
és más meg nem keresztelkedtek tanítottak. Hát az az átkozott, Istentől elrugasz
kodott Voltaire mennyi epigrammában 's nem-epigrammában bántogatta Mon
sieur Freront 's más hasonló érdemű írójikat a' francziáknak! Sok szabad versben, 
a' mi prózában nem szabad. Nem bántanám őket epigrammáimban, de a' Publicum 
így talán megérti, hogy azok nyelv- és ízlésrontók, külömben meg nem érti."45 

Ebből az idézetből ismét csak a közönség ízlésnevelésének fontossága világlik ki: 
Vitkovics a Tövisek és virágokat egyenesen mint legalkalmasabb eszközt tekintette 

42 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Bp., 1990. 64. 
43 KazLev. IX. 50. 
44 KazLev. VIII. 169. 
45 KazLev. VIII. 256. 
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arra, hogy a „Gágogókat" elűzze a költészet Parnasszusáról. A fűzfapoézissel 
szemben Kazinczy költészetesztétikai felfogásának lényegét A nagy titok szállóigé
vé vált soraival fejezte ki a legtömörebben: 

„Jót 's jól! Ebben áll a' nagy titok. Ezt ha nem érted, 
Szánts és vess, 's hagyjad másnak az áldozatot." 

Az epigrammában jól kitapintható a polarizáció szándéka: Kazinczy megle
hetősen egyértelműen osztotta ki mind az „áldozók", mind a „nem-áldozók" 
számára a hozzájuk leginkább illőnek talált szerepet. 

(d) Gráciák varázslata 
Kazinczy a Tövisek és virágokban nemcsak bírált és dicsért, hanem egy önálló 

költészetesztétika irányvonalait is felvázolta. A Gráciák varázspálcájának érinté
sére átszellemül az üres tárgyi valóság, a bájistennőkkel bennfentes viszonyba 
kerülők így egy magasabb rendű világ osztályrészesei lehetnek. A költészet révén 
tehát - az olykor magát Kazinczyt is befolyásoló kanti terminológiával élve - a 
költészet révén eljuthatnak a jelenségtől a lényegig: 

,,A' poézis kikap a' népből s a' durva valóból, 
És kiesebb tájra s lelki valóba vezéri. 
És te kevélykedel e, hogy az eltévedtet az eggy és 
Szent természethez, Csáradi visszavonod? 
A' mit lát, maga Csáradinak természet. Ez eggy az: 
A' Mesterség Természete néki nem az." 

(A' két természet) 

A kétfajta természet goethei szellemiségű megkülönböztetése adhatja kezünkbe 
a kulcsot a Prof. Sípos Pálhoz című episztola alábbi talányos sorainak megfejtéséhez: 

„... Engem ízletem 
Más útra vonz el. A' ki napjait 
A szépnek szentelé, s még a valót is 
Azért kedvelli, mert alakja szép, 
Mert a' való s a' szép egy tő virágai, 
Testetlen lelken úgy nem léi kecsét, 
Mint a' lelketlen testen nem talál." 

Egyetérthetünk Fried Istvánnal: nem túl valószínű, hogy Kazinczy kicsinyes 
intrikákkal, állandó anyagi gondokkal terhelt hétköznapjainak valóságát találta 
volna szépnek.47 Másról lehet itt szó: a Gráciák varázstükrében az objektív valóság 
holmi káprázatta fokozódik le, szerepét a művészet esztétikai realitása veszi át. 
Ilyen értelemben lesz egy tő virága a „való" és a „szép", s ebben az egységben a 

46 KazLev. VIII. 282. 
47 V. ö. FRIED István, Kazinczy Ferenc neoklasszicista fordulata, ItK 1982. 3. sz. 265. Ezt az érteimezt 

támogatja a Báróczy Sándor élete című tanulmány alábbi, Báróczy fordításairól szóló fejtegetése: 
„elgyötrött lelkeink a való szépnek szemléletében visszavehetnék eldúlt nyugodalmukat, s tisztább 
fentebb régiókba emelkedhetnek." (KAZINCZY Ferenc, Müvei I., 787.) 



formaművész Kazinczy számára az „alak" prioritása értelemszerűen külön nyo
matékot kap. 

A goethei „második természet" rejtett lelki tartományaiban olykor még a 
hagyományos esztétikai értékítéletek is előjelet válthatnak: 

„A rút - rút! 'De mi teszi tehát, hogy az isteni Paliász' 
Keblén Gorgonnak vad feje bájos alak?'" 

teszi fel a kérdést Kazinczy A vétkes szép című epigrammájában. Egyfajta magya
rázattal ő ma is szolgál a Himfy szerelmeiről című recenziójában: „A művész még 
a rútat is, midőn azt festenie kell, oly szépen festi, hogy a szem ezeket a festett 
rútakat undorodás nélkül nézheti, sőt, hogy Wielanddal szóljunk, a rútban is 
Gráciákat kéntelen lelni."48 Érdekes, hogy a Kazinczyéval nem éppen megegyező 
ízléseszményt képviselő Csokonai a rút és a grácia viszonyát illetően egyik 
bírálatában hasonló álláspontra helyezkedik, amikor Dayka A' vak szerelem című 
versének alábbi két sot kifogásolja: „Corinna kis szabású / 'S nints termetébe 
kellem." Csokonai szerint „Rút lehet valaki, vagy valami: de ha benne Grátzia 
nints, távozzon a' nézőszínről; nem érdemli az egy homme du Gou í-nak - egy 
Poétának - szerelmét, 's mi több? bágyadását."49 A kor esztétikai közgondolkodá
sában tehát a rút és a grácia kontaminációja a művészi ábrázolás természetes 
jelenségének tekinthető. A probléma már korábban is foglalkoztatta Kazinczyt, 
hiszen a kilenc évvel előbb, 1810-ben készült Berzsenyihez című episztola kezdőso
raiban ugyanezen töpreng: 

„De kell e törvény, kell e Szépre példa? 
'S nem széppé a' szépet, 's a' rútat viszont 
Nem rúttá, e' kettő' kéje teszi e?" 

A különleges esztétikai hatás titkát Kazinczy A vétkes szépben sem annyira a 
racionális összefüggések területén, hanem sokkal inkább az egyéni intuíció 
képességében kereste: „Kérdd szemed és szíved, érezni s látni ha tudsz." Hume 
hívta fel a figyelmet arra, hogy a szép objektív aspektusa nem létezik, hiszen 
minden egyes befogadó más és más szépséget fog fel. A szép tehát nem tárgyak 
minősége, hanem teljes egészében a különböző szubjektív érzékelések függvénye. 
Ezért „az igazi szépet vagy rútat keresni ugyanolyan meddő vállalkozás, mint az 
igazi édes és az igazi keserű azonosítására törekvés".50 Az értelem önmagában 
véve amúgy is legfeljebb a hideg, mértani szépség appercepciójára képes, az 
eszményi szépség mélyén megcsillanó, a merev szabályokat feloldó, ráción túli 
gráciát egyedül az intuitív észlelés tudja megpillantani. Innen válik érthetővé az 
episztola végső summázatnak szánt bölcselkedő zárlata: 

„Ne kérdd, törvénynyel egyez é, nem é. 
Egyez, ha szép; mert törvényt ez teszen. 
A' kellem' istennéjit engeszteljed: 
Nyert, a' kinek kedvellik áldozatját." 

48 Uo., 743. 
49 KazLev. III. 14. 
50 D. HUME, Of the Standard of Taste. [1757.] Idézi: PÁL József, A neoklasszicizmus poétikája, 87. 
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A grácia lényegét éppen a megszokottól való eltérés, a mással fel nem cserél
hetőség, az individualitás biztosítja. Alapvető fontosságú, hogy az iskolás előírá
sok soha ne veszélyeztethessék az alkotás öntörvényű szabadságát: 

„Járj egyenest! ki ne térj! így rendeli az Iskola. Nem jó 
A' mi szabásom előtt helytelen, a' mi hibás. 
Járj szabadon! ne remegj! mond Aestheszisz; és ha van ok rá, 
Térj ki; ne hidd hogy szép s jó legyen, a' mi feszes. 
S a' Genie pártázott fővel jő, s sanctionálja 
A' mit az Iskola tilt, a' mit az Aestheszisz hagy." 

(Az iskola törvényei) 

Kazinczy az ízlés gyorsabb és megbízhatóbb reagáló képességét mindig többre 
becsülte az értelem analizáló erejénél: 

„Berki szokottat imád: kedves nekem, a' mi szokatlan. 
Kényes vagy makacsúlt ízletem újnak örül." 

(Szokott és szokatlan) 

„Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s 
egyességben és ellenkezésben van önmagával. Hamisan lépni a táncban csak 
annak szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül."51 

Ebből a meggyőződésből eredeztethető a senecai „soloecisálás" létjogosultsága: 
„Ejts szép hibát, de olyat, hogy értsem, miért kellett hibáznod, ejtsd a hibát 
gratiával, s köszönni fogom, hogy hibáztál."52 E rövid magyarázat fényében kell 
értelmezni a Soloecismus tanítását: 

„Hogy soloecisszálok nevet Ordosi. Kába, nevess bár; 
Nem botol, a' ki helyén s tudva s akarva botol." 

Hasonló gondolatkörben mozog a későbbi keltezésű Sibylla is, amely megint 
csak a grácia fontos esztétikai alapkövetelményét fogalmazza újra: „Szokott 
ösvényen járj szokatlanul!" 

Noha a grácia egyik fő attribútuma a szabálytalanság, a Gráciák íratlan 
törvényét, a szép, a jó, az igaz hármas egységelvét minden áldozónak be kell 
tartania. „Fűzzenek öszve bennünket a' Grátziák a' magok legszebb fonadékjai-
val, 's a' Szépnek, Jónak, Igaznak szeretete tegye kötésünket állandóvá, tenyésző-
vé!"53 - írta Kazinczy már 1802-ben egyik Kozma Gergelyhez intézett levelében. 

Csetri Lajos mutat rá arra, hogy a retorikák kategóriái a XVIII. században 
fokozatosan esztétikai kategóriákká értelmeződnek át. E folyamat keretében a 
páthosz világából a fenséges esztétikai minősége, az éthosz világából pedig a szép 
kategóriája nő ki. A kanti etikai idealista rendszer értelmében az a magatartás 
bizonyul erkölcsösnek, amely elfogadva a nembeliség eszményét kielégítő „Sol
len" erkölcsi parancsát, szembehelyezkedik az egyén partikularitásán, érzéki mi-

KAZINCZY Ferenc, Művei L, 832. 
KAZINCZY Ferenc, Költeményei I. Kiad. ABAFI Lajos. Bp., 1879. 240. 
Kaz.Lev. II. 510. 
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voltán alapuló boldogságprogrammal.54 Ezzel a kérdéskörrel összefüggésben 
Kazinczy a Kant és Homérban a fenséges és a szép alternatívájának problémáját veti fel: 

,/Kell! mond Kant hidegen, 's tedd, mert kell! - A' Meonída: 
'Tedd, mert szép, mert jó, mert igaz!' erre tanít. 
Angyalokat gyúr majd sárból a' Celta Prométheusz: 
Adni nemesb embert a' nagy öregnek elég." 

Az epigramma első felében nyilván a kanti kategorikus imperativus igénye 
kerül összeütközésbe a szép, a jó és az igaz fogalmi tartományait szorosan 
összekapcsoló homéroszi antik szépségeszménnyel. Az utolsó két sorban felbuk
kanó költő, a sárból angyalokat gyúró kelta Prométheusz Csetri Lajos sejtése 
szerint a modern neolonginuszi fenséges-divat legeklatánsabb kifejezője, Osszián 
lehet. Ez azt látszik igazolni, hogy Kazinczy epigrammájával a Herder által 
elindított Homér-Osszián tipológia első magyar meghonosítói közé tartozik. 
A gondolati hangsúlyeltolódásból érezni lehet, hogy a Kant és Homér szerzője 
inkább az antik kalogathia eszmény javára állapít meg minőségi értékszintkü
lönbséget. Ezt a feltevést támasztja alá egy későbbi, nyomtatásban csak 1831-ben 
megjelent vers, a Vigasztalás: 

„Felfelé tart mindég, lefelé nem az emberi lélek; 
Égből szállá belénk, és oda vissza siet. 
Hasztalan a' viharok' részeg dühe; Szép, Igaz és Jó, 
Szent Eggység, 's lelkünk erezi, látja, hogy az." 

A szép és jó című epigramma szoros gondolati szálakkal kötődik a Kant és 
Homérhoz, Kazinczy itt is a „sittlich schön" és a „sinnlich schön" ellentmondásos 
viszonyát tárgyalja. A vers „azt a felfogást pellengérezi ki, amely az 'Egy a szép 
s jó, egy a rossz s rút' elvét konzervatív módon értelmezve, erkölcsi szempontból 
elítélendőnek, az 'új aesthesis' átkos következményének tartja, ha a festő az 
emberi testet nem rejti (a barokk által annyira kedvelt!) leplekbe, szélesen redőzött 
ruhákba, hanem 'szép emlőt akar... és szép combot láttatni'. Kazinczy tehát a 
neoklasszicista ízlés nevében gondosan ügyel az esztétika és az etika szférájának 
megkülönböztetésére. Ez azonban nem jelenti nála a szép és a jó platóni össze
függésének megtagadását, ám ezt az összefüggést a közvetlen érzéki valóságból 
a lélek és az eszmék világába helyezi, s így az iskolás klasszicizmushoz vagy a 
rokokóhoz képest az általunk tapasztalhatónál sokkal mélyebb, titokzatosabb 
kapcsolatot tételez fel közöttük."55 - állapítja meg Vörös Imre. A szép és jó 
érzékletes példája annak, hogy Az áldozó szerzője miképpen próbálta átemelni a 
maga költői ars poeticáját az egykorú költészet esztétikai köztudatába. 

(e) Költészet és nyelvújítás 
A Tövisek és virágok ajánlóverse, a Herkules világosan és igen határozottan jelzi 

a szerző alapcélkitűzését, a nyelvújítási harc megindításának eltökélt szándékát. 
A gyűjtemény utolsó darabja, Az én sugallóm szerint ebben a küzdelemben joggal 
számíthat a Múzsa segítségére. Küldötte, a „Csintalan, dévaj" leányka ugyan 

54 CSETRI Lajos, i. m. 120-121. 
55 VÖRÖS Imre, Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Bp., 1991.194. 
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szúrós nyelvével csak kis sebeket ejt, de súlyos vétség esetén nyilai akár ölni is 
képesek. A kötet nyitányát és zárlatát így szinte jelképesen is az egyidejű 
nyelvi-irodalmi újítás, ízlésjavítás célzata íveli át, s ez a hozzáállás lényegét 
tekintve a kor nyelvi központú irodalomszemléletében gyökerezik. A Herkules és 
Az én sugallóm egyúttal hatásosan jeleníti meg azt a folyamatot, amelynek 
keretében a „Schöngeist" Kazinczy 1810 táján kezdte megvillantani esztétikai 
felfogásának tüskés oldalát. A Herkules című epigrammában nyoma sincs a kassai 
évek fél szemmel gyönyörre kacsingató költőjének, mint ahogy Az én sugallóm 
címszereplője is csak távoli rokonságban áll A tanítványban szerepeltetett Múzsá
val. Ezekben a költeményekben a szép megragadásának módozatait kutatja, az 
esztétikumhoz vezető utakat keresi. Ebben a keresésben - mint láttuk - a grácia, 
a nyelvi báj nélkülözhetetlen kalauz. 

Kazinczy nyelvújítási harcának nyitányát a Vitkovicshoz című episztola jelentet
te. Közismert tény a szakirodalomban, hogy a költői levél mintája Horatius „Ibam 
forte via sacra" kezdetű nevezetes szatírája (Sat. I. 9.) volt.56 A xéniáktól eltérően 
Kazinczy itt nem konkrét személyeket támadott meg, hanem egy általánosítható 
jelenség, a Hőgyészi Hőgyész Máté fiktív figurájában megtestesülő un. „debrece
niség" ellen hirdetett harcot: 

„'Magyarnak én azt ismerem, s csak azt, 
S nem senkit, senkit! mint azt, a' kinek 
Szép nyelve nincsen elkeverve mással; 
Ki nem szorul a' vendég maszlagára, 
Kenőcsöt utál, s gondolatjait 
Tisztán s tekervény nélkül mondja ki; 
Magát a' Nyelv urának nem hiszi; 
Nem szab törvényt, és új szót nem farag, 
De érti a' régit s tiszteli a' szokást; 
Ugy ír a' hogy beszél - eggyszóval; a' ki 
Köztünk lett, köztünk nőtt, köztünk maradt meg." 

Ez a részlet szinte mindazon negatívumokat magába sűríti, amelyeket a Tövisek 
és virágok szerzője egyenként is pellengérre állít. A neo- és palaeologus éle szintúgy 
főként a „debreceniség" ellen fordul, ugyanakkor a purista nyelvszemlélettel és 
ízléssel szemben a xenologizmusok létjogosultságát bizonygatja. Az epigramma 
érinti a költői és a prózai dikció problémáját is, amelyet bővebben a Prózai s poetai 
szólás című versében tárgyal. A „Nem szab törvényt és uj szót nem farag, / De a 
régit érti s tiszteli a szokást" hőgyészi kitételeire a Soloecismus, a Szokott és szokatlan 
vagy a Sibyl idézett sorai replikáznak. 

A Tövisek és virágok kibővítésének, továbbgondolásának szánt Virágok és gyomok 
néhány epigrammája tematikáját tekintve a Vitkovicshoz írt episztolahoz kapcsol
ható. A Hőgyészi Hőgyész Máté-féle fűzfapoéták verselését csúfoló Fullajtáros vers 
például eredeti alakjában a Vitkovicshoz szövegének szerves részét képezte, de 
Kazinczy javítgatásai során ezt a betétet kihagyta, s így a későbbi nyomtatott 
kiadások már önálló darabként hozták. Antigrammatikus beállítottsága továbbra 
is érintetlen maradt: a Nyelvrontók híres Palladio-példázatában a „szolgai tompa 
szokás" berögzött sémáival szemben újra csak a művészi ízlés fölényét, ösztönös 

56 CSETRI Lajos, i. m. 64. 
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organizációs képességét hangsúlyozza. Az újítók és A mi nyelvünk sűrű mitologi-
zálásal átszőtt gondolati anyagából a magyar nyelv belső fejlődőképességének, 
hajlékonyságának felismerése bomlik ki, ugyanakkor a xenologizmusra, atticiz-
musra fogékony Kazinczy megismétli a Berzsenyi-episztola és némely korábbi 
epigramma vezéreszméjét: a magyar nyelvet, verselést, ízlést a nyugati mintákhoz 
kell igazítani. A Glottomachia az elízió alkalmazása mellett tör lándzsát, majd a 
közérthetőség kedvéért epigrammája célzatát Kazinczy egy kommentárban így 
értelmezi: „minthogy én a Horác dulce decusát és désztjét (Vilis a I mico I rum 
est an I noná bo I nis I ubi I quid d e e st) nem szeretem, pedántnak csúfolnak; 
de hasztalan, az én fülem is fül."57 A Tövisek és virágok néhány tárgyalt darabjához 
hasonlóan itt is a nyelv hangzásesztétikai aspektusa kerül előtérbe, ily módon is 
jelezve Kazinczy nyelv- és irodalomművelő törekvéseinek folyamatosságát. 
A nyelvújítás mértékét illetően pedig az ízlés spontán szabályozó erején kívül 
változatlanul nem tud objektív kritériumokkal szolgálni, ezért Neo- és orthologia, 
valamint Neologismus című epigrammái minden szellemességek ellenére kissé 
tautologikus hatásúak. 

Összegezve az eddig elmondottakat: a fogságából szabaduló Kazinczy epig-
rammagyűjteményeiben és némely episztolájában jól áttekinthetően körvonalazta 
az igényes „Schriftsprache" elsődlegességén alapuló költészetesztétikai kódexé
nek alaptételeit. Rendszeréből ugyan éppen a rendszerszerűség objektív tényezői 
hiányoznak, de a rá oly jellemző hellenizáló művészetszemlélet, életfelfogás fóku
szába állított gráciafogalom tágas értelmezési lehetőségei gyakran bizonyultak 
alkalmas eszköznek a szélsőséges pólusok közötti manőverezésre. Itt tárgyalt 
műveiben arisztokratikus szellemi alapállása ellenére valamiféle közösség irányá
ba tájékozódott, költészetesztétikájának e sajátos propagálásával egy görögös ér
telemben vett fejlett közízlés kialakítására tett kísérletet. Ezzel egyidejűleg azon
ban a pennaharcokat vívó költő Kazinczy ihletett óráiban a szépség csigaházába 
húzódva szerelmi szonettjeit, epigrammáit, ritornelljeit írja; s ebben a befelé 
figyelő, az intimszférára koncentráló magatartásban már egyértelműen a neo
klasszicista Grácia-kultusz menedéket, vigaszt kínáló motívumai erősödnek fel. 

László Gergye 

FERENC KAZINCZY'S POETICAL VIEWS (THORNS AND FLOWERS) 

This essay deals with Ferenc Kazinczy's poeticái views expressed in his volume entitled Thorns and 
Flowers. In this collection, which consists of epigrams, he aimed at transforming the Hungárián 
language and literature. Kazinczy's poeticái views are supposed to be derived from one of his early 
odes The Sacrificer which he devoted to the three Graces. They are the patronesses of árts in Greek 
mythology who can be contacted only by the most intelligent people. That's why the three Graces 
became a symbol of aristrocratic spiritual attitűdé in neoclassical poetics. Kazinczy considered himself 
the priest of the Graces. In his opinion, only talented poets are preferred by the Graces, as they are the 
ones who know that the essence of a poem is grace. They always get flowers from the goddesses 
whereas rhymesters deserve nothing but thorns. Kazinczy's slightly arrogant style wasn't acceptable 
for everybody. In his epigrams Kazinczy often ridiculed evén respected pets, e. g. János Batsányi or 
Mihály Csokonai Vitéz. As he tried to reálisé his plans concerning the cultural development in Hungary 
from this superior spiritual position, he only partly managed to convince the literary public. 
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