
ItK 
Irodalomtörténeti Közlemények 
2005. CIX. évfolyam 4ï6. szám 

 

401 

 Irodalomtörténeti Közlemények (ItK), 
109(2005). 

MEZEI MÁRTA 

EGY FEJEZET FALUDI UTÓÉLETÉBŐL 
Kazinczy változó véleményei 

 
 
 
 
Faludi utóélete dicsőséget, megdicsőülést ígérően indult. Önmagában is nagy ered-

mény, hogy erkölcsi írásai/fordításai után (Nemes ember 1748, Nemes asszony 1748, 
Udvari ember 1750, Nemes úrfi 1760-as évek vége, 1771, Szent ember 1773, Bölts em-
ber 1778), Révai buzgalmának köszönhetően, a halálát követő hét esztendőben egy év 
leforgása alatt jelentek meg eredeti művei: versei két kiadásban (1786, 1787), s bár kül-
honi minták után készült, ide sorolható prózai munkája, a Téli éjtszakák is (1787). 
A kiemelkedően jó indítás azonban Révai előszavainak köszönhető. Ezen írásokban 
ugyanis egy emberi nagyságban és nemzeti jelentőségű alkotásokban kiváló példakép 
rajzolódik ki. Személyiségét narratív elemekkel színezett, kutatásokkal hitelesített törté-
netekkel állítja olvasói elé: elmondja, hogy szívesen időzött az egyszerű emberek köré-
ben, hogy vidám, kedves társalkodó volt, szerette a tréfát, a csendes mulatságot, de nem 
tűrte a rágalmazó, a durva beszédet.1 A derűs, a nyájas bölcs, a mértékletes életet élő, 
emberszerető és életet szerető személyiség ideálképe jelenik meg itt, s mint Révai írja, 
ezek az eszmények, ez az életszemlélet tükröződik verseiben is. A teljes élettel szavatolt 
nemes erkölcsiség a művekben már önmagában is piedesztálra emelheti Faludi műveit, 
de Révainak vannak más, nyomósabb érvei is, amelyek literatúra-felfogása szerint bizo-
nyítják munkássága nemzeti jelentőségét. 

Révai literatúra-fogalma a század erudíciós irányát követi, de speciális, bár korántsem 
egyedi hangsúllyal. A hasznosság, a műveltség gyarapítása jegyében nem tesz ugyan 
különbséget tudományos és szépirodalmi művek között, meghatározó, legfontosabb 
érték azok magyarnyelvűsége2 – ez tükröződik jelentős nyelvtudományi munkásságában, 
egyetemi oktatói tevékenységében, valamint befejezetlen tanulmányában, A’ magyar 
deáki történet címűben (1802),3 lapkiadói munkásságában (Magyar Hírlap 1784). Nagy-
arányú kiadói tervezete4 azonban már közelebbről világítja meg elképzeléseit a magyar 
literatúra fejlesztésének irányáról. Gyarmathy Sámuel leveleiből tudjuk, hogy egy 

 
1 FALUDI Ferentz Költeményes maradványi, I–II, Győrött, 1786 (a továbbiakban: RÉVAI–FALUDI 1786), 

Elő-beszéd, 13. 
2 THIMÁR Attila, Az ugrópont története: Révai és Kazinczy irodalmi rangsorai = Kánon és olvasás, kultúra 

és közvetítés, szerk. BENGI László, F. MOLNÁR Szilvia, Bp., 2002, 11–49. 
3 RÉVAI Miklós Magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve, kiad. RUBINYI Mózes, Bp., 1912 (RMK, 29). 
4 Történetéről: SZABÓ Katalin Viola, Révai Miklós harmadik híradása, ItK, 2000, 776–783. 
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Corpus Poetarum Omnium Hungariae kiadását tervezte; indulásul Faludi, Balassi, Be-
niczky, Rimay s a maga műveit szeretné megjelentetni, s további terveiben is költői 
munkák kiadására készül. A magyarnyelvűségre súlypontozó, tudományos, irodalmi, 
erkölcsnevelő stb. írásokat magába foglaló literatúra-fogalomban Révainál (és több író-
nál) érzékelhető az értékrendszer árnyalódása: elsősorban a költői művekben látja az 
óhajtott fejlődés leghathatósabb példáit. Mint írja: „mindenütt a’ Költők voltak a’ haza 
nyelvnek első ki művelői és elő mozdítói”, az ő munkájuk „a’ Haza Nyelvnek ki mive-
lésére és fen maradására leg foganatosb eszközül szolgált.”5 E költészetet kiemelő prog-
ram középpontjában is természetesen a magyar nyelv kiművelése, fejlesztése áll, Révai 
is, a kor több írója is (Batsányi, Kármán, Péczeli, Virág Benedek) a nemzeti lét ismérvét, 
bizonyítékát, fennmaradása zálogát látták ebben, különösen II. József korában, az 1780-
as évek második felében.6 A Faludi-kötetek megjelenésének idején a nyelv ápolása, 
csiszolása, fejlesztése közösségi, történelmi érdekű feladat – ez emeli meg a költői mű-
vek értékét, jelentőségét, s köztük a kiadásban első helyre sorolt Faludiét. Révai az ő 
írásaiban látta a magyar nyelv „leg foganatosb” példáját, a természetest, a kellőt, a „tu-
lajdon magyart”, ő az, aki „ékesen szólló” mind versben, mind prózában, művelt író, 
munkái „elő mozdítói a’ finomabb ízlésnek.”7 Faludi a nemzet-közösségi cél, a nemzeti 
kultúra irányt mutató, jelentős előmozdítója, aki ily módon erkölcsi nagyságával, mun-
kásságával méltó lehetne akár egy irodalmi kánon megalapozására, jellegének meghatá-
rozására. 

Mégsem lett így. A kánon kialakulásához ugyanis többféle adottság szükséges.8 In-
tézményes keretek, feltételek, amelyek biztosítják a művek megismerését, értelmezését, 
rangjának igazolását, a szélesebb befogadói közeg megteremtését, fejlesztésének lehető-
ségeit, kialakíthatják a követők számottevő, tekintélyes körét. Erre azonban sem a domi-
nánsan latin nyelvű, a magyar irodalmi műveket még mellőző oktatás, sem a meglévő 
nyilvánosság-fórumok nem voltak alkalmasak, kellően fogadókészek. A Révai szerkesz-
tette Magyar Hírlap elsősorban hírközlő, ismeretterjesztő, erkölcsi nevelést célzó újság 
volt, kevésbé irodalmi. Számba jöhetne még saját levelezése, ám ez a nyilvánosság-pótló 
funkcióban egyrészt nem fogott át túl széles kört, másrészt ez sem volt oly mértékben 
szépirodalmi tematikájú, hogy benne egy határozott ízlésirányt, a kánon elfogadására, 
kimunkálására és terjesztésére képes literátorok táborát megteremtse; mérsékelt hatásá-
ban valószínű szerepe volt annak is, hogy Révai személye – enyhén szólva – nem volt 
eléggé integratív erejű. A Faludi-művek megjelenésének idején, s a következő években, 
a még csak formálódó irodalmi élet törekvései sem teremtettek kellő alapot munkái ked-
vező fogadására. Nagyon is eltérő programok, ízlések, munkák jelentkeznek ekkor. 
A nemzeti érzést, a nemzeti identitást képviselő nyelv, szokások, öltözet értékét népsze-

 
5 RÉVAI–FALUDI 1786, 129–130. 
6 BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1994, 127. 
7 RÉVAI–FALUDI 1786, 12, 14, 133. 
8 A kánon értelmezéséről, korabeli lehetőségeiről: ROHONYI Zoltán, Kánon és kanonizáció: A XIX. századi 

irodalom értelmezési kereteihez; S. VARGA Pál, Hagyományközösségi szemlélet és irodalmi kánon = A magyar 
irodalmi kánon a XIX. században, szerk. TAKÁTS József, Bp., 2000 (a továbbiakban: A magyar irodalmi 
kánon), 7–17, 125–133. 
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rűsítő művek közül a harsányabb, a szórakoztatóbb, az olvasóközönség szélesebb rétege-
ihez közelebb álló epika lett kelendőbb. Ilyen Mészáros Ignác Kártigámja (1772-től hat 
kiadást ért meg), Gvadányi Egy falusi nótáriusnak budai utazása kalandjairól szóló 
elbeszélő költeménye (1790), majd a lehető legtöbb babért learató ritka magyar kisasz-
szonyról szóló regény, Dugonics Etelkája (1805).9 A kánon-alakítás akkor lehet sikeres, 
ha egy már korábban megismert eszmekör, erkölcsi nézetek, irodalmi ízlés, műfajok, 
beszédmód alakuló folyamata talál hatásos folytatókra, összegezésre és önálló karakterű 
továbbképzésre, az irány dominánssá emelésére. Sajátos módon éppen Révai közremű-
ködésével jelennek meg a Faludi-ideáltól másfelé tartó fejlődést mutató könyvek: Orczy, 
majd Orczy és Barcsay versei,10 1790-ben pedig Bessenyei literatúra-szervező program-
írása.11 S ne feledjük, hogy Révai fellépése előtt, 1772-től megjelentek s ismeretesek 
voltak Bessenyei irodalmi művei, röpiratai, valamint az új poétikai és költői diskurzus-
mintát demonstráló gyűjteményes kötet Bessenyei és társai műveivel.12 S működik két 
jelentős folyóirat, amely a modern világnézetet, a felvilágosodást, a nyugatias esztétikai 
ideálokat reprezentálja: a Magyar Museum (1787-től) és az Orpheus (1790). S színen 
van, méghozzá egyre meghatározóbb erővel az Orpheus szerkesztője, Kazinczy, aki 
fordításaival, az általa megismertetett műfajokkal, stílusideállal a Faludiétól gyökeresen 
eltérő irodalmi eszményt, beszédmódot állít a literátorok elé. 

Kazinczy két híres műfaja ekkor, az elismerést és vitákat kiváltó érzelmes regény, a 
Bácsmegyey (1789),13 majd a kedveltté, hatásossá váló idill a Gessner-fordításban 
(1788)14 gyökeresen más volt, mint a Téli éjtszakák ismeretterjesztő, nevelő és szórakoz-
tató célzatú prózája. Kazinczy regény-átültetése az érzelmekkel átitatott, a hangulati 
végleteket érzékeltető beszédmódjával; az idillek a részletező finomságú leírásokkal, az 
öncélú gyönyörködtetéssel tért el Faludi prózájától. Költészetének két kedvelt műfaja, az 
ének és a pásztor-idill sem volt sikeres és méltánylott ekkor. Az ének műfajához eleve a 
mindennapiság, a szórakoztatás képzete társult, a diákköltészet, a társas összejövetelek 
alkalmiságának, popularitásának árnyéka vetült rá; a műveltebb literátorok köreiben a 
poétikai tanok leértékelő normáját is ismerték. A kor nálunk olvasott és követett műfaji 
tanításai (Marmontel, Batteux–Ramler, Eschenburg, Sulzer) a klasszicizmus és a felvilá-
gosodás tanainak jegyében rangsorolták a műfajokat, s az eszmék, a tanulság, a tanítás 
értékfokozatai alapján alakították ki a műfajok hierarchiáját, amelyben az ének, a dal 
alacsony minősítést nyert. Marmontel azt tanította róla, hogy e könnyed formának nincs 
önálló karaktere, hol az egyik, hol a másik műfajhoz (ódához, elégiához, ditirambhoz, 
himnuszhoz) áll közel, azok emelkedettsége, választékossága nélkül.15 Miközben persze 

 
09 BÍRÓ, i. m., 215–218, 308–314. 
10 Költeményes Holmi egy Nagyságos Elmétől, Pozsony, 1787; Két Nagyságos Elmének Költeményes Szü-

leményei, Pozsony, 1789. 
11 Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék, Bécs, 1790. 
12 Bessenyei György Társasága, Bécs, 1777; ONDER Csaba, Piknik: A Bessenyei György Társasága mint 

elbeszélés (az episztola gyűjtemények) = Uő., A klasszika virágai, Debrecen, 2003, 167–177. 
13 Bácsmegyeynek összveszedett levelei, Kassa, 1789. 
14 Geszner Idylliumi, Kassa, 1788. 
15 Jean-François MARMONTEL, Poétique Françoise, I–II, Liège, 1788, II, 429. 
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a követendőnek tekintett nyugati irodalmakban s nálunk is művelték a dalformát, de 
mintájuk inkább Anakreón, s főként a német szentimentális dalköltészet (Gleim, Jacobi, 
Matthisson) érzelmes, kifinomult beszédmódja, s nem a Faludi-féle ének közvetlensége, 
egyszerűsége, a köznapi élet jelenségeinek humorát érvényesítő karaktere. Bár – mint 
majd kitűnik – az ő hatása sem tűnt el egészen, s vannak literátorok, akik elméleti (poé-
tikai, hatástörténeti) érveket is felsorakoztatnak a dal, ének értékének igazolására. – Még 
kevésbé fogadták el mintának Faludi másik fő műfaját, a pásztoridillt. Révai egy Bat-
teux–Ramler nyomán készült tanulmányt is csatolt e műfajról a versek első kiadásához, 
amelyet egy Faludit magasztaló értékeléssel toldott meg, melyben egyedi s főként nem-
zeti értékeit emeli ki, a poéták legmagasabb rangsorában jelölve ki helyét. Szerinte min-
den mű, ami e nemben született, „csak árnyék” az övéi mellett. „Ott mosolyog az egy-
űgyű természet, ott kellemeteskednek az elevenen festett tettébenn lévő igaz Pásztor 
ábrázatok. A’ szóllás’ módja mind azon mezei.”16 Csakhogy ezek a szereplők, ez a „me-
zei” beszédmód igen kevéssé illett az új, az alakulóban lévő irodalmi nyelv ideáljához; 
ez az allegorikus vergiliusi ecloga is idejét múlta már, pap-költőink ugyan még írtak egy-
egy ilyen verset (Rájnis József, Alagya az eloszlott Jézus társaságnak emlékezetére; 
Baróti Szabó Dávid, Virttől búcsúvétel. Ecloga), de az idill elfogadott, sőt, sikeres válto-
zata ekkor az említett Gessner–Kazinczy-könyv volt, amelyben a Faludiétól eltérő ér-
zelmesség, a természet szépségébe felejtkező aprólékos leírások, a rokokóba hajló élet-
érzés csiszolt, árnyalatos leírása hatott. 

A formálódó irodalmi életben a művek megítélési módja sem kedvezett a Faludi-
művek értékelésének. A kritikai mérlegelésben a normatív szempont dominált: elsősor-
ban azt vizsgálták, hogy az írás mennyiben felel meg a bíráló nyelvi, ortográfiai normái-
nak, a poétikai, retorikai szabályoknak, a versformákról alkotott nézeteknek, s csak eset-
legesen, többnyire egy-egy jelzővel, félmondattal minősítették a művészi teljesítményt, a 
lehetséges, a várható hatást. Kazinczy kritikáiban, legyen szó Faludi, Csokonai avagy 
Berzsenyi műveiről, fontos kritérium a nyelvhelyesség, a nyelvi minőség (csiszoltság, 
emelkedettség, választékosság), de ő már az irodalmi nyelv igényével ítél – miközben a 
nyelvi, nyelvtani, helyesírási szabályok s az irodalmi nyelv normái még vitatottak vagy 
éppen csak formálódóban vannak. A nyelvgazdagítás forrásai, lehetőségei is problemati-
kusak. Széles körben elfogadott az adelungi nézeteket közvetítő Debreceni Grammatika 
felfogása: újítani csak a nyelv törzsszavainak gyökeiből továbbképzett alakokkal lehet, s 
ezt is csak akkor, ha okvetlenül szükséges; az idegenből átvett szavak, idiómák nem 
fogadhatók el; a régi nyelvből vagy az azzal összemosódott tájnyelvből kiemelt egy-egy 
szónak, kifejezésnek még tettek némi engedményt.17 Határozott meggyőződésük volt 
továbbá, hogy az íróknak nincs joga e határokon kívül változtatni, a lassú, a „természe-
tes” nyelvfejlődésben hittek. Ezeket az ítélkezési szempontokat a régi és az új ízlés hívei 
részben helyeselték, részben hosszú ideig vitatva mérlegelték és/vagy alkalmazták, el-
utasították. Révai például az ezen elveken alapuló normativitás, az általa helyesnek tar-

 
16 RÉVAI–FALUDI 1786, 134. 
17 CSETRI Lajos, Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás 

korszakában, Bp., 1990, 14–25. 
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tott szószármaztatáshoz igazított helyesírási elv alapján a Faludi-művek második kiadá-
sában már egységesítette a költő következetlen helyesírását; Batsányi Faludi-kiadásában 
hol javította, hol meghagyta a magyar szórendtől eltérő költői inverziókat; Kazinczynak 
pedig még 1814-ben is éles vitája támad régi barátjával, Kis Jánossal a szokatlan szavak, 
kifejezések használatának jogáról, az erőszakos avagy a lassú jobbítás, gazdagítás lehe-
tőségeiről.18 Faludi következetlen helyesírása, a hol latinos, hol a köznapi beszédből, a 
régi és a tájnyelvből gazdagon merítő szókincse nem találhatott kedvező fogadtatásra; a 
modernebb ízlésű literátorok még azt is kevéssé értékelték nála, ami megfelelhetett volna 
az irodalmi nyelvről alkotott ideáljuknak (csiszoltság, műgond). 

Az irodalmi élet eseményeiben, működési formáiban való részvétel is jelentősen eltért 
Faludi írói magatartásától, a műveiben is reprezentált viselkedési, erkölcsi ideáloktól. 
Művei megjelenése idején, az 1780-as évek végén még zajlott a magyar nyelvű időmér-
tékes verselés szabályairól folyó prozódiai vita (Révai 1787-ben, Elegyes versei toldalé-
kaiban szól bele a polémiába; Rájnis és Batsányi éles hangú írásai 1789-ben jelentek 
meg); a levelezésekben szintén viták kísérték Kazinczy fordításainak megjelenését; majd 
a 19. század elején az Árkádia-perrel kibontakozó nyelvújítási harc élezi ki a nyelvhe-
lyesség, a nyelvművelés, a nyelvgazdagítás, az írók hatókörének, az irodalom szerepé-
nek, alakulása irányainak, lehetőségeinek problémáit. A nézetek szembesítése során a 
vitázók igazuk támogatására bevonják az elődök nyelvi, irodalmi példáit (Rájnis például 
két Faludi Ferenchez címzett versben a meg nem becsült nagy magyar író „tiszta arany” 
értékeit dicséri, benne látja biztatóját; Kazinczy pályája kezdetén Rádait, Báróczit nevezi 
meg, később, mint majd kitűnik, a régebbi elődöket is). A választott példaképek termé-
szetesen a vitázók elveit, nézeteit igazolják, erősítik, értékeik ily módon alárendelődnek 
az éppen szóban forgó problémák és megszólaltatóik szemléletének, a csatározások 
szinte napi állásának. Az adott időszak ítélkezésére rányomja bélyegét az írásokon kívüli 
tényezők (például vallási elfogultság, személyeskedés) befolyása; általában a törvény-
mondás öntudatos dikciójával hirdetik véleményüket, miközben mögöttük még koránt 
sincs biztos normarendszer. Az útkereső nyugtalanság, a polémikus légkör s a kirajzoló-
dó ízlésirány nem áll összhangban a Faludi és költészete által képviselt ideálokkal. 
A nyájas bölcs magatartása korszerűtlen volt e vitáktól hangos korban, verseiben a ha-
gyományos formák, a meghatározóan nemzeti jelleg, a természetes beszédmód nem 
illeszkedett az egyre dominánsabban érvényesülő modern poézis világába. 

Kazinczy kora lett ez; vitákat kavaró és vitákat élező, nyelvi és irodalmi újítást hirde-
tő nézeteivel, műveivel, beszédmódjával, szervező munkájával, az írásaiban és a literá-
tor-világot átfogó levelezésében is terjesztett műveltségi és művelődési ideáljaival, iro-
dalmi normái elfogadtatásával, népszerűsítésével. Ő vált a kánonképzés alakítójává, ő az 
értékjelző, övé az irányt adó ítélkezés írók és művek befogadásában avagy kirekesztésé-
ben.19 Faludiról alkotott nézetei változó nézetek, amelyeket a korabeli irodalmi élet ösz-
szetettségében lehet csak vizsgálnunk és megértenünk. Az is világosan kirajzolódik, 

 
18 KazLev. XII, 105–106, 137–138, 237–238. 
19 HÁSZ-FEHÉR Katalin, A kánon építésének és leépítésének stratégiái Kazinczynál = A magyar irodalmi 

kánon, 40; SZILÁGYI Márton, A „Titkos bú” poétája? = uo., 86. 
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hogy literatúránk e szakaszában Faludi életműve kiszorul az irodalmi kánonból; Kazin-
czynál és másoknál megítélése illetve kirekesztődése állomásairól szól a történet. 

A Magyar Museum gárdájából kilépő Kazinczy 1789-ben szervezi új folyóiratát, az 
Orpheust, alcímében és Bé-vezetésében hangsúlyozva, hogy azt a „józan gondolkozás-
nak, igazabb ízlésnek”, a nyelv tökéletesítésének, a „magyar történetek” ápolásának 
szenteli. Ő is, mint Révai, azt vallja, hogy a nyelv fejlesztéséhez „leg inkább a’ Poézis 
tartozik”, ezért közölnek szívesen művészi írásokat, még akkor is, ha nem mind „reme-
kek” vagy „követni méltó példák”.20 A lap szerkesztéséről folytatott eszmecserékben, a 
közlendő és megírandó cikkek mérlegelésében több szó esik Faludiról, főként a Kazin-
czy és Horváth Ádám között folyó levelezésben. Horváth Ádámtól tudjuk meg, hogy 
Kazinczy recenziót készült írni Faludi verseiről; Kazinczy erről tudósító levele nincs 
meg, csak Horváth válaszából, illetve a programból és más írásai alapján írhatjuk körül 
véleményét. Amely nem lehetett kedvező, legalábbis erre utal, hogy Horváth több érvet 
hoz fel a bírálat közlése ellen. Az egyik voltaképpen Kazinczy szerkesztői elgondolására 
alapozódik: minthogy közölnek nem tökéletes műveket, s minthogy ők maguk sem hi-
bátlan alkotók, az ilyen kritika Horváth szerint elriasztja a közönséget, jobb lesz tehát a 
„Krisist” három-négy évvel későbbre halasztani.21 Szigorú megítélést sejtet a másik, 
személyes érv: „A’ Faludi verseit, ha kritizálni fogod, öszve fog veled veszni Révai, 
mert az nagyon imádja Faludit.”22 Másutt ezt olvassuk Horváthnál: „Faludiról emlékezel 
– Őtet én is jobb magyarnak találom, mint sok mostaniak” – ezek szerint Kazinczy is 
elismerte magyarságát. Majd levelét folytatva – érzékelhetően Kazinczyval egyetértés-
ben – azt fejtegeti, hogy Faludi verseiben sok a „dísztelen”, amely „nem kedves” a poé-
zis világában.23 

Kazinczy véleményének meghatározó jegyeit keresve, egy másik, szintén 1789-ben, 
Aranka Györgynek írott leveléből úgy tűnik, hogy Faludi magyarságának (kikövetkezte-
tett) elismerése sem volt egészen egyértelmű. Itt ezt olvassuk: „Vallásbeli fanatismussal 
profanálva engem Fiának nevez a’ Bölcsesség: de kéntelen vagyok még is meg-vallani, 
hogy magát tartom a’ Kálvinistát a’ Magyar Litteratura elővitelére választott Népnek. 
Igyekszik a’ Pápista, de haszontalanúl; Faludi – az imádott Faludi hány helytt vét nyel-
vünk ellen. Nézzük el Szabót, Rájnist, Révait, Batsányit.”24 Faludi ezek szerint gyakran 
vét a nyelv normái ellen, „imádott” rangját így legalábbis megkérdőjelezi, s véleménye 
még további érvekkel is súlyosodik. Az elfogult protestáns nevelésben felnőtt húsz esz-
tendős Kazinczy felekezeti előítéletét még művelődéstörténeti érvvel is nyomatékosítja – 
nem alaptalanul ugyan, de mérlegelő objektivitás nélkül. Fenntartva ama meggyőződé-
sét, hogy a kálvinista a magyar literatúra előmozdítására választott (predesztinált) nép, a 
más felekezetek csökevényesebb magyarságát az iskolai oktatásból is magyarázza. Így 

 
20 Orpheus. Eggy hónapos írás a’ józan gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-

segéllésére. Ki-adta Széphalmy Vintze. Kassán, 1790. Első folyóirataink: Orpheus, s. a. r. DEBRECZENI Attila, 
Debrecen, 2001, Bé-vezetés, 9–10. 

21 KazLev. I, 324. 
22 KazLev. I, 371. 
23 KazLev. I, 271. 
24 KazLev. I, 396. 
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folytatja idézett véleményét: „Én ennek forrását az Oskolákban találom. A’ Kálvinista 
Univerzális nyelve a’ Magyar; a’ Pápistáé’ a’ Culinaris Deákság; a’ Lutheranusé a’ 
Tóth’ és Német.” E tételt erősítheti az ország népességének nemzetiségi, nyelvi, földrajzi 
eloszlása. Kazinczy protestáns elfogultsága a literatúrában korántsem egyedi. Földi Já-
nos például 1791-ben hasonló beállítottság alapján csupán református szerzőtől alkotott 
magyar grammatikát tudna érvényesnek tartani: „Én óhajtanám, hogy eggy tiszta ma-
gyarságu Reformálttól kerűlt grammatika állana most fel”, mivel úgy véli, hogy a pápis-
ták magyarsága „nem a’ legtisztább magyarság”.25 Faludi megítéltetése és értékelése 
vizsgált korszakában később is tapasztalható, hogy a véleményeket olykor erősen befo-
lyásolja a műveken kívüli, akár szélsőségesen egyedi beállítottság, s az azt meghatározó 
háttér. Lesz még rá példánk Kazinczy Faludiról alkotott változó nézeteiben. 

Az időmértékes, a klasszikus verselés meghonosításában, a Faludi-versek megjelené-
sének idején zajló prozódiai vitákban fontos szempont volt, hogy bizonyítsák a magyar 
nyelv időmértékelésre alkalmas voltát, s ezzel egy, a nyugati nemzetekhez felzárkózó, 
sőt, azt meg is haladó új vershagyományt teremtsenek.26 Nyomatékkal hangsúlyozzák, 
hogy a magyar nyelv kiválóan alkalmas a szótagmérésre, míg a német nem; s ha ez a 
tudat gyökeret ver költőinknél, megteremtődhet, s meg is kell teremteni az európai ran-
gú, a verselési újításoknak is utat nyitó formakultúrát. A klasszikus időmértékes vers-
formák átültetését szorgalmazó, törvényeit vitató költők (Kalmár, Révai, Baróti Szabó, 
Rájnis) mellett már ott van a nyugati, a rímes időmértékes verselést próbáló és művelő 
Ráday és Dayka, majd az ezt tudatosító, értékké és programmá emelő Kazinczy. Mindez 
azonban a versformák terén is bizonyos hierarchiát teremt, s miként a poétikai rangsor-
ban az ének, a verselésben problematikussá válik a régi és a kortárs költőknél leggyako-
ribb, csupán szótagszámra, rímekre, sormetszetekre épülő technika. E felfogás ismét 
negatívan hat a Faludi-költészet értékelésére. Pregnánsan jelentkezik ez Kazinczynak a 
versformákról alkotott töprengéseiben. 1802-ben Virág Benedeknek írott levelében a 
magyar verselés három neméről elmélkedve még azt írja, hogy „szebb zengzet nincs, 
mint a’ Görög és Római versificatio zengzete”, de itt még védi a szerinte „csak kaden-
tziákra” épülő poézist, s nem tagadja meg művelőitől a halhatatlanságot sem. Példái 
sorát Faludival kezdi, majd Ányos, Orczy, Barcsay, Kis neveivel folytatja, mondván, 
hogy a borostyán mellett a „rétvirág koszorúja” is lehet szép.27 Pár évvel később, versta-
ni ismereteit kiegészítve az értékskála jegyében már szigorúbban ítélkezik e formáról és 
művelőiről. 1807-ben, egy Rumynak írott levelében már nem csak a rímet, szótagszámot 
említi, formai tényezőnek tartja a sort két részre (a 12-eseknél két egyenlő részre) osztó 
cezúrát is, azon megjegyzéssel, hogy „könnyebb neme a’ verselésnek nincs”, s követke-
zik itt is a névsor, előbb a régebbiek: Zrínyi és Gyöngyösi, majd az „elmúlt századnak 

 
25 KazLev. II, 241. Szilágyi Márton e nézetekben a két író egymásra gyakorolt hatását feltételezi; én úgy 

vélem, hogy Kazinczynál elégséges indítást ad az általa többször is leírt otthoni, szélsőségesen kálvinista 
nevelés; Földinél pedig a debreceni háttér. 

26 KECSKÉS András, A magyar verselméleti gondolkodás története: A kezdetektől 1898-ig, Bp., 1991, 125–
129. 

27 KazLev. II, 467. 
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utolsó negyedében” Faludi, Bessenyei, Barcsay, a kortársak közül Kis, Kisfaludy Sán-
dor. A technikai könnyűség itt kényelmes formát jelent; Faludit illetően sem gondolha-
tunk a verselés keresetlen folyamatosságára, Kazinczy legalábbis nem utal erre. A vers-
formák értékrendjét viszont hasonlata is nyomatékosítja: olyan ezen „együgyű” (egysze-
rű) dalok hangzása, mintha a görög dalnokok a négyhúrú lantról leszedve kettőt, csupán 
kettőt pengettek volna.28 Faludi tehát az alacsonyabb rangú versforma művelője, Kazin-
czy értékrendjében azzal nyer rangot, hogy az általa tisztelt alkotók (Zrínyi, Orczy, Kis) 
csoportjához kapcsoltatik. 

A 19. század elején, az irodalom fejlődését áttekintő Kazinczy-írásokban is háttérbe 
szorulnak Faludi művei. 1808-ban, először Tübingenben, majd a Hadi Tudósítások lapja-
in jelenik meg a Cotta cég által jelzett pályázat, melyben a bizonyítandó fő kérdés, hogy 
a magyar nyelv alkalmas-e állami, hivatalos nyelvnek, alkalmas-e az oktatásra. Kazinczy 
és több író (Kis, Döbrentei, Kisfaludy Sándor) ingerülten reagálnak a felhívásra, még 
mielőtt a pályázat provokatív politikai szándékairól tudnának. Azon háborodnak fel, 
hogy a kiíró nem veszi tudomásul a tényeket, azt, hogy a magyar nyelvet már régóta 
használják közéletünkben, hivatalainkban, semmibe veszik továbbá a magyar nyelv és 
literatúra lendületesen megindult fejlődésének eredményeit. Kazinczy nem is akar részt 
venni a pályázatban, csak Prónay László felszólítására kezdi írni művét.29 Munkájában 
nem csupán a törvénykezés, a hivatalok magyar nyelvének alkalmasságát bizonyítja, 
hanem, mintegy azon kérdésre feleletül, hogy elég felkészült-e nyelvünk a törvények 
használatára, a műveltség fejlesztésére, írásához egy történeti, a magyar nyelv és literatú-
ránk értékeit, haladását áttekintő fejezetet is csatol. Történelmünk, kultúránk históriájá-
nak rövid vázlata után legnagyobb terjedelemben a 18. században megindult „gyönyörű 
új Hajnal” (154) eredményeit sorolja, a képzőművészet, az építészet, a színházi kultúra 
fellendülését, folyóiratokat említ, majd a testőrírók munkásságának jelentőségét, s nyo-
mukban a magyar írók, főként a költők galériáját mutatja be. Az összegező számbavétel 
szükségszerűen érték-szempontokat érvényesít a válogatásban, a sorrendben, a bemuta-
tás terjedelmében és minősítéseiben. A meghatározó szempont itt az irat céljának megfe-
lelő vindikáció: a fejlődés, a fejlettség szintjének igazolása,30 a sokoldalúság, a „felké-
szültség” (Ausbildung) árnyalt és színes bemutatása. Az irat e része sietve készült, vázla-
tos. Életrajzi adatok, rövid értékelések és versillusztrációk reprezentálják költőinket. 
Orczy, Ráday, Dayka és Kis mellett bemutatja Rájnis, Baróti Szabó, Csokonai, Földi, 
Kisfaludy Sándor műveit, a literatúrabéli sokféleséget, a magyar nyelv hajlékonyságát 
bizonyítandó. Nagyon világosan beszél szándékáról a pályázati anyaghoz írásokat kérő 
levele Dessewffynek: „Nem a’ gondolat, hanem a’ nyelv ereje lesz előhozásokban a’ 
czél és így ollyat válassz, a’ hol a’ szó és nem a’ dolog legyen a’ fő érdem.”31 

 
28 KazLev. IV, 545–547. 
29 KAZINCZY Ferencz Tübingai Pályaműve a Magyar Nyelvről, kiad., bev. HEINRICH Gusztáv, Bp., 1916 

(RMK, 37), Bevezetés, 3–20. A továbbiakban e kiadás lapszámait jelzem a szövegeknél. – Prónay felszólításá-
ról Kazinczy többször is ír: KazLev. V, 430, 439, 444, 446, 454, 465, 468. 

30 Az irodalomtörténet-írás vindikációs jellegéről: DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése: Tol-
dy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp., 2004, 284–291. 

31 KazLev. V, 432. 
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Vélnénk, Faludinak épp e felfogás alapján előkelő hely jutna Kazinczy szemléjében. 
A 18. századi áttekintés így kezdődik nála: „Ráday Gedeon, Generális Orczy, Faludi 
Ferencz, Gróf Teleki József éneklettek a magyar lant mellett, de az ő verseik nem jutot-
tak sajtó alá”; a megítéltetéstől, a „dölyf vállvonításától” való félelem bátortalanította el 
őket a közléstől, írja itt (153–154). Azt azonban nem fűzi hozzá, hogy ez az alkotói ma-
gatartás végül is nem tette lehetetlenné műveik megismerését, nem szorultak ki teljesen a 
literatúra köreiből: szóban, levelezésben emlegették, terjesztették némelyiket; a legran-
gosabb folyóiratok, a Magyar Museum és az Orpheus közölte Teleki, Ráday munkáit, s 
nem nagy késéssel Révai kiadta Faludi, Orczy és a testőrírók műveit. Így kétszeresen 
indokolatlan, hogy a költők részletesebb bemutatása köréből kimaradt Faludi, miközben 
Rádayt, Orczyt ismertette. – Összehasonlításul említhetjük Pápay Sámuel (nem a pályá-
zatra készült) összefoglaló munkáját 1808-ból. A Kazinczyéval megegyező vindikációs 
szándék és literatúra-fogalom alapján magyar nyelvi kiválósága révén tartja nagynak 
Faludit, aki „igazán talpraesett Magyar Író”, jeles munkái az ízlés és az erkölcs kiműve-
lésére hatnak; majd a kortárs költőket, fordítókat (Kisfaludyt, Kist, Kazinczyt) értékelve 
szintén a nyelvi eredményeket emeli ki.32 – Kazinczynál a költőket bemutató rész, s az 
egész írás befejezetlen, még 1812-ben is bővíteni akarta,33 mégis azt hisszük, hogy 
Faludi nem formális okok miatt hiányzik pályaírásából. Pápay azt írta, hogy Faludi er-
kölcsi művei, noha fordítások, mégis „olly igazán magyarúl vannak írva”, hogy „tsak 
legkisebb idegen íz sem esmerszik” rajtuk.34 Kazinczy azonban másféle értékek doku-
mentálására törekedett. Végignézve névsorát és a versillusztrációkat, megállapítható, 
hogy az új igényeknek, a modern ideáloknak megfelelő változatosság, a nyelvi hajlé-
konyság, a verselési, műfaji sokféleség fő értékét emeli ki: a klasszikus-időmértékes 
verselés eredményeit illusztráló pap-költők, a nyugati rímes-időmértékes formákat és 
irodalmi mintákat követő Dayka, Kis, a műves dalformákat, német, olasz, francia példá-
kat utánzó, a zenei hatás igényességére törekvő költők, mint Dayka, Kis, Verseghy, 
Kisfaludy, Csokonai munkáit vonultatja fel bizonyítékul. Kazinczy leírt és kikövetkez-
tethető nézetei Faludi költészetéről nem illettek e sorozatba – világosan tanúskodik erről 
egy másik, költészetünk történetéről készült vázlatos áttekintése 1811-ből. 

Rumy J. G. Eichorn készülő irodalomtörténete számára kér tőle összefoglaló írást lite-
ratúránk prózai és költői műveinek reprezentálására. Kazinczy kételyek és szabadkozá-
sok után küldi összefoglaló vázlatát:35 ha Eichorn a francia és a német literatúrát tárgyal-
ja, miként írhat ő e nagy nemzetek nagy művei, híres írói mellett a magyarokról; a ké-
szülő német munkát sem ismeri, csupán az Annalen der Literatur 1811 márciusi számá-
ban megjelent cikket róla. Így csak rövid életrajzi összefoglalókat küld Tübingai pálya-
írására hivatkozva. Az itt olvasható jegyzék azonban részben hiányosabb: természetsze-
rűen kimaradtak a magyar versillusztrációk; részben bővebb: több tájékoztató adatot, 

 
32 PÁPAY Sámuel, A Magyar Literatúra Esmérete, I–II, Veszprém, 1808; reprint kiadás: 1986, 398, 402. – 

A könyvről: MARGÓCSY István, Pápay Sámuel és Literatúrája, It, 1980, 377–404. 
33 KazLev. X, 168. 
34 PÁPAY, i. m., 398. 
35 KazLev. VIII, 403, 505–512. 
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művet, kiadást sorol fel, s helyenként több értékelő megjegyzést fűz az egyes munkák-
hoz, életművekhez. Csokonainál például azt, hogy német, olasz, francia költőket köve-
tett, hogy nagy tehetség volt, de szülőhelye rányomta bélyegét működésére, nyelvhasz-
nálatára („Sprache uncorrect”). Az írók bemutatása változó terjedelmű. Van, akiről rész-
letesebb, 10–12 sornyi ismertetést ad (Baróti Szabó, Dayka, Berzsenyi), van, akit csak 
név szerint vagy egy-egy sorban említ (Döbrentei, Kisfaludy). „Franz Faludi Jesuit” 
munkásságára 4 sort szán: közli születése, halála adatait, azt, hogy Révai adta ki megle-
hetősen régimódi („ziemlich altväterischen”) verseit, értékelésében főként a mai iroda-
lomtól és ízléstől elhatárolt írásmódját jellemzi: tréfálkozásai csupán a saját korának 
feleltek meg, sem ebben, sem változó, csapongó kedélyvilágában nem lát követhető s 
különösen követendő mintát. Véleményét még zárójelbe is teszi, talán az értékek kisebb-
ségét jelezve, avagy a jellemzés elhagyhatóságára utalva, így: „(Witz, Scherz und Laune 
sind darin nach damaligen Geschmack.)”36 Elhatárolás ez, erősebben szólva Faludi kizá-
rása kora ízlésvilágából, irodalmi törekvéseiből. – Kazinczy baráti köre sem vélekedik 
másként. Dessewffy egyik, még 1808-ban kelt levelében azon háborog, hogy némely 
költők köznapi tárgyakat, tevékenységeket próbálnak visszás eredménnyel a költészet 
méltóságába emelni; példái Kisfaludy, Faludi, Blumauer, akik a pipáról, a dohányról 
írtak ízetlenségeket.37 Döbrentei 1811-ben arról számol be Kazinczynak, hogy az „idil-
listákról” akart áttekintő munkát összehozni, de a magyar költőknél csak kiábrándító 
anyagot talált: „Faludi Kanász, Szabónak lett volna ahhoz lelke, de a’ ludaskása, a’ sok 
igen köz kifejezés elcsúfítja. Csokonai gugás halálon siránkozó vén Pásztor Asszony.”38 
– A vélemények összességéből világosan kivehető Faludi elhatárolásának alapja: Kazin-
czyék költészetideáljához nem illik a mindennapi tárgyakat, témákat, beszédmódot poé-
zissá emelő művész, annál is kevésbé, mivel irályában a népi, népies is benne foglaltatik 
(l. „kanász”), a népi pedig popularist, közönségest jelent számukra, amelyet határozottan 
elutasítanak (jó példa rá Csokonai korabeli megítélése). 

Az irodalom fejlődésének, irányainak összképe azonban korántsem írható le olyan 
egyértelműen, hogy abból Faludi munkái, műfajai, lírai világa teljességgel kiiktatódott 
volna. A befogadói közeg még korántsem elég érett a kazinczyánus ízlés és műveik értő 
olvasatára; egyes literátorok is másként értelmezik a népszerűbb, a könnyedebb műfajo-
kat, az egyszerűbb beszédmódot. Földi és Verseghy okkal teszik fel a kérdést, hogy 
vajon csak a „fentebb gondolatok”, az igazságot, az erkölcsi tökéletesülést hirdető mű-
vek nyerhetnek helyet a poézis világában, és „vallyon azokon kell e kezdeni egy nem-
zetnek a maga poesisének jobb lábra helyheztetését? azokkal kell e kecsegtetni s olvasás-
ra serkenteni egy nemzetet?” – írja Földi János.39 Verseghy is értéket, sőt, küldetést 
tulajdonít a lenézett műfajnak, szerinte a „vagy enyelgő vagy a tsupa érzékeny szépnek 
előadásában akármiképpen foglalatoskodó műdarabotskák vagy az elmét ékesitik, vagy a 

 
36 KazLev. VIII, 510. 
37 KazLev. V, 478. 
38 KazLev. VIII, 581. 
39 KazLev. I, 262. 
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szívet érzékenyítik, vagy a jó és helyes ízlést gyarapíttyák.”40 Földi joggal figyelmezteti 
idézett levelében Kazinczyt, hogy a görögöknek Homérosz mellett volt Anakreónjuk, a 
rómaiaknak Vergilius mellett Catullusuk. S aztán, nálunk, a „lentebb” szinten virágzott a 
kollégiumi dalköltészet; megjelentek továbbá és ismertek voltak népszerű költők művei, 
akik változatos dalformákban a mindennapok téma- és érzésvilágát énekelték meg: 
Amade, Nagy János, Endrődy János, Mátyási József neveivel kezdve a sort folytathat-
nánk Csokonaiig, Fazekasig. Ez a fajta poézis is különféle karakterű, többforrású, össze-
tett; részletesebb taglalásuk helyett emeljünk ki egyetlen példát, amelyet az Orpheus 
szerkesztői is Faludihoz kapcsoltak. 

Szentjóbi Szabó László elküldte a folyóiratnak közlésre egyik fordítását, amely Gly-
cerium Vielandból címmel meg is jelent (Orpheus I, 1, 44–45). Kazinczy sokszoros „bra-
vo”-val fogadta, Horváth Ádám pedig jó szemmel fedezte fel, hogy versformája „Faludi 
Fillis nyugszik Ariájához van szabva”,41 normatív szigorúsággal felróva a 15-ös cezúrás 
sorok szótagszám-vétségeit (a közlésben javították). Faludi hatása még pregnánsabban 
érzékelhető az Orpheusban szintén közölt (I, 1, 360–364) A tavasz című Szentjóbi-mű-
ben, amelyben a versforma mellett a hangvétel, a közvetlenség, az egyszerű életöröm 
idézi az előd példáját: „Kedves idő víg kezdete / Ó gyönyörű ki-kelet! / Meleg szellőd 
lehellete / Mérsékli a’ mord telet.” Szentjóbinál a különféle lírai formákban is észlelhe-
tők a Faludi-költészethez hasonló vonások: a szemlélet naivsága, a spontán megnyilat-
kozó életszeretet, a mindennapi tárgyak, jelenségek költészetté formálásában, a humor-
ban, a zsáner-versben visszaadott „együgyű” gondolat és beszéd megformálása (néhány 
példa: A holdhoz, A sírhalom, A bús puttonos, A nagy szüret Telegden, Az együgyű pa-
raszt). Szentjóbi voltaképpen folytatta, amit Faludi megkezdett: az előd az olasz és a 
francia, ő pedig a német minták nyomán alakította sikeresen a magyar dalformát,42 túl-
lépve a 18. századi poétikák elítélő véleményén. Szentjóbi a Kazinczyéknak is megfelelő 
szinten művelte, s hitelesítette mindazon sajátságokat, amelyek e műfajt később is jelle-
mezték: a dikcióban a közvetlenséget, az élőbeszédhez közelítő természetességet, a 
nyelvi, versmondattani alakzatok egyszerűségét, s hosszú időre meghonosították a dalok 
leggyakoribb versformáját, a 8–7-es ütemhangsúlyos 4 soros strófát. Faludi mindezt 
karakterisztikusan magyaros színezettel művelte (táj- és régi magyar szavak, kifejezések 
alkalmazása, hazai környezet és hazai tárgyi világ, népies beszédmód); Szentjóbit erő-
sebben hatotta át az érzelmesség, inkább ügyelt az irodalmi nyelv emelkedettségére, 
kifejezések, képek finomítására, bár zsáner-verseiben, jellemzésül ő is bátran alkalmazta 
a köznapi gondolatok és a beszéd fordulatait. Kazinczyék dicsérete, a közlésben is de-
monstrált elismerés azt bizonyította, hogy a Faludi költészetéhez kapcsolódó lírai saját-
ságoknak mégiscsak van helye az új literatúra világában. S ha meggondoljuk, Szentjóbi 
és előde, Faludi törekvése korántsem állt távol Kazinczyék programjától: a klasszikus, a 
modern, nyugati irodalom mintáinak, műfajainak magyarrá formálásától. S hogy az új 

 
40 VERSEGHY Ferenc, Mi a’ poézis és ki az igaz poéta?, Budán, 1793, 13. 
41 KazLev. I, 476. 
42 SZENTJÓBI SZABÓ László Összes művei, s. a. r., bev., jegyz. DEBRECZENI Attila, Bp., 1995, bev. tanul-

mány, 19–20. 
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nemzeti poézis megteremtésében van mit tanulni Faludi és a régi költők műveiből, arra 
Kazinczy tudatosan is ráébredt a nyelvújítási harc élesedő vitáiban. 

Faludiról alkotott véleményének változása e polémiák konkrét kérdéseihez, problémá-
ihoz kapcsolható 1814–1816 táján. Az újítás szükségét mind Kazinczyék, mind az ellen-
tábor elismerte, a fő problémák az újítás határairól, az újítók jogairól, az újítás lehetősé-
geiről, alapjairól merültek fel. Az idegenből átvett szavak, idiómák meghonosításának 
éles ellenfelei, bírálói voltak, de Kazinczynak is rá kellett ébrednie, hogy ez a forrásvi-
dék mennyiségében és minőségében elégtelen ahhoz, hogy a saját, a nemzeti karaktert is 
felmutató új literatúrát megteremtsék. Kazinczy ekkor már úgy látja, hogy a nyelvfej-
lesztésben, a nyelvgazdagításban szélesebb körből kell merítenie. Szilárd meggyőződése, 
hogy az író hatalmában áll a döntés a források kiválasztásában, az alkalmazásban, határt 
csupán a (még korántsem tisztázott) nyelv géniusza és az ízlés szab.43 Ekkor, éppen az 
írói szerep megnövekedett hatókörének, jelentőségének tudatában megerősödve, tovább 
tágítja a nyelvfejlesztésben az adelungiánus korlátokat. Abból indul ki, hogy minden 
valamikori nagy író gazdagabb, színesebb nyelv kialakítására törekedett, így minden 
nagy író minden korokban, minden nemzeteknél újító volt, s mint ilyen, példa is.44 En-
nek fényében értékeli át az ifjúkorában elítélt pápista magyarságot. 1815-ben többször ír 
arról, hogy a jezsuita Kunics és Faludi utat mutató, eddig meg nem becsült értékű, „leg-
szebb írók”, akik jobban, szebben írtak magyarul, mint a kálvinisták.45 Az elődök így 
felfogott nyelvi eredményei elismerhetővé, sőt, követhetővé válnak, alkalmazhatónak, 
gazdagítónak látja az egyedi ízlésre, a saját és a régebbi korokra jellemző szavakat, idi-
ómákat, még a tájnyelvből valókat is. Gyűjteni kezdi a régi költők nem ismert szavait, 
szintagmáit, különösen a mindig is nagyra tartott Zrínyiét, tőle való szavakat, kifejezése-
ket vesz át Osszián-fordításába.46 S vajon miként látta a mostani elvei alapján dicsért 
Faludi munkásságát a kiváló magyarságát elismerő idézett mondaton túl? Tanulmány-
ban, levelezésében nem fejtette ki nézeteit, de kéziratai között található egy hosszabb 
jegyzék, amely Révai második, 1787-es kiadása nyomán készült.47 

A 13 lapnyi kéziratra a Faludi Versei 1787 címet írta. Keltezés nincs rajta, így felme-
rülhet, hogy az 1789-ben az Orpheusba szánt kritikához készült. A jegyzetek összképe 
azonban nem azt a – Horváth ellenkezéséből és Kazinczy más leveleiből kivehető – 
erősen kritikus véleményt, illetve ennek adalékait mutatja. Úgy látom, hogy betűformái, 
írása inkább az érettebb, az 1810-es évek kézirataira emlékeztet. A Faluditól kiemelt 
szavak, idiómák, jelzések, vélemények többoldalúsága még inkább arra indít, hogy e 
lapok keletkezését az 1814–1816-os évekre datáljam (amíg tüzetesebb, pontosabb írás- 
és papírvizsgálat nem hoz valóban megbízható évszámot). Megjegyzendő még, hogy az 

 
43 E nézeteit legrészletesebben a Báróczi-művek kiadásához csatolt tanulmányban fejti ki: BÁRÓCZYnak 

Minden munkáji, újra kiadta KAZINCZY Ferenc, I–VIII, Pesten, 1813; Báróczy Sándor’ élete, VIII, 1–35. – 
A nyelv géniusza Herdertől tanult ideáljáról még 1820-ban is nagy vitát folytat Szentmiklóssy Alajossal; e 
levelezés legfontosabb részleteit ki is adta: Múzárion, 1829, III. kötet, 307–313. 

44 KazLev. XIV, 223–224. 
45 KazLev. XII, 139, 183, 201, 386. 
46 KazLev. XIII, 197–198. 
47 MTA K. 638. Töredékek II, 103–117. 
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Akadémia kézirat-gyűjteménye szintén az 1810-es évtizedben keletkezett iratok közé 
sorolta. Lássuk tartalmát. A jegyzések a versek, a Constantinus-dráma egyes szavait, 
grammatikai szerkezeteit emelik ki, utánuk a közmondásokat (négy oldal), majd a jelző-
ket (Epitheta címmel, két oldalon) sorolják egymás alatt a kiadás lapszáma szerint; he-
lyenként aláhúzással, betűnagyítással, helyenként egy-egy rövid észrevételben jelezve 
véleményét, magyarázatát vagy helyesbítését; a versek címeit csak egy-két esetben tün-
teti fel, ezt [ ]-ben pótoltam. Jelen esetben a versekből kijegyzett anyagra figyelve vá-
lasztottam jellemző példákat a kéziratból; Kazinczy válogatási szempontja és a jegyzete-
lési módszer mind a dráma, mind a közmondások és a jelzők esetében ugyanaz. Az átte-
kinthetőség céljából három csoportba sorolom jegyzeteit: 

1. Hibásnak, az irodalmi nyelvtől eltérőnek ítélt szavak, szerkezetek, amelyeknek vét-
ségeire Kazinczy aláhúzásai, illetve a melléírt helyes(ebb)nek tartott változatok vagy a 
megértést segítő megjegyzései utalnak. 

2. Egyedi, a költőre jellemző szavak; régi és tájszavak; szokatlan nyelvi szerkezetek. 
3. Értékelő, forrásokra utaló néhány megjegyzés. 
Kazinczy szövegeit idézőjelben közlöm. 

1. „mért = miért” [Kísztő ének]; „iget = üget; így = ügy” [Nádasdi, Ecloga Sexta A ke-
sergő pásztorok]; „szemlélhetlen; eztet, aztot lássd 14 és 20” [Chlorinda, Tündérkert, 
Nem mind vigaság a vigaság]; „hónap (cras)” [Szerencse]; „serken = felserken” [Phyl-
lis]; „se nem igaz, se nem hív” [Phyllis]; „se nyájunk se erdőnk; Lézzegünk, bujdosunk, 
se szélünk, se partunk, Azt sE tudjuk, mihez, azt seM merre tartsunk” [Ecloga Sexta 
A kesergő pásztorok]; „A’ hegyek alJában, vár alján; Tátra hegye alján; a’ szőlők aljá-
ban; elejbe” [Ecloga Secunda Pásztori versengés; Ecloga Quinta Ismét pásztori versen-
gés]; „pípáz, kártyáz” [Szakácsének]; „virágozzon, illatozzon” [Szent Imre hercegrül]; 
„gubbás testén vakaróDZik, madarak repdeZnek” [Ecloga Tertia Megint pásztorversen-
gés]; „széles e’ világon (e’ széles világon)” [Cupido]; 
„Eggy mohos kősziklán két kecskés le űle, vagy így 4 5 6 1 2 3” [Ecloga Tertia 
     3         4           5          1       2         6 Megint pásztorversengés]. 

2. „Gyenge felhők legyezésén; ocsó nyúl”48 [Tavasz]; „rozmarin nem ng – puszpán – 
1. 20. rozmarint” [A hajnal, Tündérkert]; „Rivadjon trombitánk” [Nádasdi]; „kobak. tök 
kobak (kulacs)” [Ecloga Secunda Pásztorversengés]; „habpípámat (tajték)” [Ecloga 
Quinta Ismét pásztori versengés]; „szirmos ostor” [Ecloga Sexta A kesergő pásztorok]; 
„répa retek czingolódnak” [Tündérkert]; „Az élők köztt másod nincs. (párod) (mint má-
sa, párja)” [Mária Terézia Királyné Asszonyunkhoz]; „hatalmunkban vastagít” [Szent 
István Királyhoz]; „ómánk, szivánk, körténk (szebb mint körtvélyünk) felduzzadt kedv” 
[Ecloga Prima Méltóságos gróf Fekete Györgynek]; „Lator Ámor. Tuladunai értelem-
ben: pajkos; Filli! vocativusban” [Phyllis]; „álgyú mint a’ régiek” [Nádasdi]; „Megholt 
Pálffi János, bajnoka (hőse) hazánknak. Tehát már Faludinál is a’ bajnok (pugil) annyi 
mint heros; híre földöt futja (a’) és szokatlan Syntaxis” [Méltóságos Gróf Batthyáni 
Lajosnak]; „pók hálóját sétálja lássd 32. 33. sétálja az utakat” [Erdő]; „sírja árva sorsát” 

 
48 Ocsó nyúl – ocsún (gabona hulladékon) hízott nyúl. 
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[A hajnal]; „belépIK. Erdélyiesen” [Cupido]; „lelkem kihültig = hültÉIg Synesis;49 nem 
kisztik (ingerlik) torkomat” [Remete]; „Nimfák magokat kelletik. Kellővé teszik; magán 
rakják tánczokat” [Erdő]; „Szoros a’ palota inneplő népével nek; Felséges, értékes, ér-
demes Méltóság (halmozott epitheton); hímes, gyöngyös, köves gálába érkeznek (hal-
mozva)” [Azon Méltóságnak neve napjára]. 

3. „Ez a’ Klorinda bizonyosan fordítás s’ akkori Poesisünknek szép míve, valamint az 
Adieu 1. 15.”; „Zefír. Ez is mutatná, ha egyébként nem tudnánk is, hogy Faludi olvasta 
az új nemzetek’ Irójikat.” „Bizonyosan németből.” [Tündérkert]; „XX. ÉNEK A’ RE-
METE = franczia ’s német alexandrin formájára poetai lábak nélkül.” „melly silány 
ének” [Méltóságos Gróf Batthyáni Lajosnak]; „A’ Szűz Mariahoz. XXVII. Enek. Való-
ban szép templomi ének. Nyelv, rím, folyó beszéd.” „Faludi Ferencznek Pásztor énekei 
(leglelkesebb, de vadon ízlésű munkája.)” 

A szemelvényes felsorolás nyomán összesítve Kazinczy véleményét, úgy tűnik, hogy 
azt egyértelműen nem lehet sem dicsérőnek, sem elutasítónak tartanunk, s kérdések 
merülhetnek fel egyes jegyzeteit illetően is. Aránylag egyértelműnek látszik, hogy mit 
tartott hibának. Ilyen a köznapi, a megértést is zavaró szóhasználat (mért = miért, eztet, 
aztot, hónap = holnap); a ragozásban az ikes igék helytelen alakja (pipáz, kártyáz); az 
óhajtó és felszólító mód keverése (virágozzon, illatozzon); a se – sem csere, illetve ve-
gyítése; valószínű, hogy az irodalmi nyelv igényének jegyében, s ortográfiai elvei alap-
ján kifogásolta a kiejtéshez igazodó j-ző írásmódot (alján, elejbe – alatt, elébe helyett). 
Bizonytalanabbul ítélhető meg véleménye a táj- és a régi szavak, a költőre jellemző 
nyelvi szerkezetek számbavételével kapcsolatban. Vajon a szirmos ostor, a czingolód-
nak, a másod-mása szavak, a régiesnek tartott álgyú, a „túladunai értelemben” lator = 
pajkos csupán a költőre jellemző szokatlan sajátságok számbavétele, avagy ennél több, 
átvehető (esetleg átveendő) nyelvgazdagító szókincs? Használatukat vétségnek már nem 
tarthatta, erre utal több jel. Ilyen például az ómánk, szivánk, körténk-hez fűzött megjegy-
zése „(szebb mint körtvélyünk)”, s elismerése mellett az is figyelemre méltó, amit nem 
írt le: sem az ómánk, sem a gubbás szavakhoz nem fűzött elutasító véleményt, tehát nem 
kifogásolta a tájnyelv irodalomba emelését. S ugyanígy kérdezhetjük, hogy némely ra-
gozási, szószerkezeti sajátságokat, a szótagösszevonást miként értékelte. Például a köl-
tőnél gyakori, voltaképpen latinos, de épp ezáltal régies veretű tárgyas szerkezetek (föl-
döt futja, sírja árva sorsát) csak feljegyzésre vagy átvételre is való példák? A jelző-
halmozást dicsérendő vagy kerülendő bőségnek tartotta-e? Néhány értékelő megjegyzése 
is eltérő észrevételeket mutat, a „melly silány”, a „vadon ízlésű” ítéletek mellett megta-
láljuk Faludi műveltségének elismerését, a költőre leginkább jellemző erények (nyelv, 
„folyó” beszéd, az énekformához illő rímelés) felsorolását. Leginkább azt mondhatjuk, 
hogy objektivitásra törekvő számbavétel ez, semmiképpen nem az elutasítást igazoló 
adalékhalmaz. Ezért látszik indokoltnak, hogy nem a korábbi évekhez, s különösen nem 
az 1789-ben tervezett kritikához, hanem inkább az 1815 körüli esztendők irataihoz sorol-
juk. Kazinczy normatív ítéletei (igeragozás, szórendi vétségek feljegyzése) mellett ész-

 
49 Synesis – synizesis: szótagösszevonás. 
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lelhető a nyelvújítási harc nyelvgazdagító forrásainak szélesebb körű keresése, a régi és 
a hazai literatúra alkotásaiból. Kazinczy e szándékában nincs egyedül. Szemere 1816-
ban számol be készülő Lexiconi Jegyzéseiről, amelyben magyar írók műveiből váloga-
tott szokatlan „szók és szóllások” gyűjteményét adná, hogy az újítás ellenzői „ébredje-
nek fel s piruljanak”, hiszen a gyűjtemény a költők nyelvújító, nyelvteremtő jogait iga-
zolná.50 Szemere példatárában kiemelt helye van Faludinak, szép magyarságát hangsú-
lyosan ajánlja Kazinczy figyelmébe. Aki mögött – ne felejtsük – ott áll a Magyar Régi-
ségek és Ritkaságok második kötetének elszánt gyűjtőmunkája s a készülő Zrínyi-kiadás. 

Kazinczy Faludiról alkotott tárgyilagos, értékeit elismerő véleményét a nyelvújítási 
harc adott szakasza, problémái alapozták meg, az újabb nézetváltozásra ismét a viták 
fordulatai indították. Levelezésében említi, hogy 1815-ben, bécsi utazásai során találko-
zott Győrben Takáts Józseffel, aki beszélgetésükben Faludi, Rájnis és Batsányi magyar-
ságát dicsérte, s ajánlotta követendő példaként.51 Vele, majd főként Pápay Sámuellel 
1817-ben alakul ki komolyabb vitája arról, hogy kit is tekintsenek a „Magyarság 
Atlásainak”, s hogy kiket kövessen Kazinczy újításaiban, nyelvünk és irodalmunk fej-
lesztésében, gazdagításában, valamint a saját írásai megkedveltetésében. Az ajánlott írók 
névsorában mind Takátsnál, mind Pápaynál többször szerepel Faludi, régebbi és kortárs 
írók (Pázmány, Gyöngyösi, Rájnis, Batsányi, Virág, Kis, Kisfaludy) társaságában.52 
A felsorolt írók kiemelkedő eredményei, jó vagy kiváló magyarságának elismerése ko-
rántsem idegen Kazinczytól, Pázmány, Virág, Kis, Kisfaludy szerinte is nagyra becsült 
alkotók s mint láttuk, Faludi nyelvi gazdagsága, költészete értékei elismerésének is van 
nyoma nála. Innen nézve a két dunántúli, az ellentáborhoz tartozó literátor ajánlata még 
kapcsolódhatott nyelvgazdagító programjához. Elfogadhatatlan volt azonban számára, 
hogy vitázói a maguk nézetei szerint írják elő a követendő példákat és irányukat, s egyál-
talán az, hogy a nézetei sarkpontját jelentő gondolatot, az író szabadságát a nyelv alakí-
tásában, fejlesztésében bárki, bármely előírás vagy minta nyomán korlátok közé szorítsa. 
Kazinczy, szóban és leveleiben, az említett írók nagyrabecsüléséről biztosítja vitázóit, 
példaképként azonban elhárítja irályukat, „úgy írni, épen úgy írni”, mint Faludi, Rájnis, 
Batsányi vagy Kisfaludy, nem akar.53 A régi írók megbecsülése számára azt jelenti, hogy 
nyelvi gazdagságuk, értékeik részeikben jelentősek és kiaknázhatóak, részeikben illeszt-
hetőek az általa képviselt nyelvgazdagító, irodalom-fejlesztő törekvésekbe, de korántsem 
lehetnek irányt meghatározó jelentőségűek. Ez az elhatárolódás Kazinczynál egyértelmű 
és széles kört átfogóan általánosított: a régiek (valamint követőik) és a modernek értéké-
nek elválasztását jelenti, az utóbbiak programmá emelésének hangsúlyozásával. Kazin-
czy nagyon határozottan szól a maga kora legmodernebb irodalmi tendenciáit megvalósí-
tó írók (úgy is mondhatnánk, a saját köre) példaadást jelző értékei mellett: „Nékem a’ 
Berzsenyi nyelve, ’s a’ Szemeréé, a’ Kölcseié (a’ Phantasiához. Erd. Múz. V. Füz.) ’s a’ 

 
50 KazLev. XIII, 402, 453, 461. 
51 KazLev. XV, 13, 241. 
52 KazLev. XV, 13, 69. 
53 KazLev. XV, 108. 
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Szent Miklósié, a’ Farkasé a’ szép nyelv, ’s a’ Daykáé öt hat énekeiben, ’s a’ Kisé.”54 – 
Ide kapcsolható egy beszédes kultusz-esemény: a keszthelyi Helikon ünnepek rituáléjába 
tartozott a faültetés egy-egy jelentős író emlékére. 1819-ben Festetics Faludinak és 
Ányosnak akart fát ültetni, de aztán Zrínyi és Kis nyerte el a megtiszteltetést. Kazinczy, 
bár látszólag tagadja, hogy a csere az ő befolyására történt, de aztán, a hálálkodó Kisnek 
írott leveléből kitűnik, hogy a saját fája köszönetéül küldött episztolában mégiscsak ő 
sugallta a grófnak a számára nagyobbra értékelt és modernebb írók ilyetén elismerését.55 

Faludi megítélését Kazinczynál nem költői munkássága, ennek közelebbről vizsgált 
önértéke, esztétikai eredményei alapozták meg. Úgy is mondhatnánk, hogy Faludi költé-
szete mintegy igazoló adalékká, példatárrá, ütközőponttá, majd áldozattá válik, különö-
sen az 1820-as évek elején zajló, személyeskedéssel erősen átfűtött vitákban. Kazinczy 
1820-ban Horvát Istvántól értesül arról, hogy Batsányi Faludi új kiadására készülve, 
csatolt írásaiban nagy támadásra készül Kazinczy és iránya ellen. Horvát jelzi, hogy kész 
„exorcismusra” venni „a magába szeretett”, dölyfös, intoleráns nézeteket hirdető szer-
zőt.56 Maga a Tudományos Gyűjtemény 1822-es számának mellékleteként olvassa el 
Batsányi A’ magyar tudósokhoz című munkáját, amelyben a szerző a magyar költők 
megjelentetésének nagyszabású terveiről, s az első kötet, a Faludi-versek kiadói elveiről, 
Faludi poétai nagyságáról ír. A szövegben és a Jegyzésekben (a név leírása nélkül) való-
ban durva támadást intéz Kazinczy ellen. A „litteratúrabéli anarchia”, a nemzeti nyelv 
„elhanyatlásának” oka Batsányi szerint az, hogy „viszketeges eszű, oktalanúl heveskedő, 
ízetlen, merész és erőszakos reformatorok” irányítanak, miközben a múlt nagy példái 
homályban maradnak (mint Faludi) vagy éppen gyalázzák őket (mint Gyöngyösit).57 
Kazinczy hasonló indulattal reagál az írásra leveleiben. „Der brutale Mensch!” – írja 
Rumynak, s kijelenti, hogy bár lenne sok mondanivalója, vitázni nem fog, mert a szerző 
nem érdemes reá.58 Számunkra (az egyéb problémák, vitapontok mellőzésével) az a 
megjegyzendő, hogy Kazinczynál nem a Faludit és a kiadás munkálatait érintő kérdések 
válnak érdekessé, hanem a személyes ellentét, a Batsányi által kiemelt Faludi-mintakép 
főként elutasító, indulatait erősítő impulzus lett. Különösen, mikor azt olvasta, hogy 
Faludihoz „a’ mai nyelvtudósok, nyelvművelők, nyelvbővíttők, tsínosíttók, regulázók, 
pallérozók – többnyire mind oskolába mehetnének, hogy előbb magyarúl tanúllyanak.”59 
Kazinczy számára, mint már kitűnt, a meghaladottnak látott elődök „oskolája” elutasí-
tandó volt, s még inkább az, ha azt az őt gyalázó, régi ellenfele ajánlja. 

1824-ben megjelenik Batsányi Faludi-kiadása, s Kazinczy ismét a csatolt tanulmány 
újítás-ellenességére, a neki, a róla szóló gorombaságokra figyel és reflektál, s nem Faludi 
szövegeire, bemutatott és magyarázott műveinek jelentőségére. Pedig a könyvhöz csatolt 
Toldalékban, eltérő nézeteik mellett, találhatott volna Batsányinál az övéhez hasonló 

 
54 KazLev. XV, 109. 
55 KazLev. XVI, 317, 330–331. 
56 KazLev. XVII, 272. 
57 BATSÁNYI János Összes művei, I–IV, s. a. r. KERESZTURY Dezső, TARNAI Andor, Bp., 1953, 1960, 1961, 

1967 (BJÖM). A’ Magyar Tudósokhoz, III, 75–79. 
58 KazLev. XVIII, 64. 
59 BJÖM III, 73–74. 
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elismeréseket például Faludi magyarságáról, beszédmódja, verselése könnyedségéről, 
természetességéről; megláthatta volna itt is a normatív ítélkezés szigorúságát s hasonló 
eredményeit a nyelvi, verselési hibák kimutatásában. Kazinczyt azonban már csupán a 
„paraszt megszóllamlások”, a „faragatlan, epesaras ember” sértései dühítik,60 s vitázni 
most sem hajlandó vele, Faludi értékeléséről sem. Valószínű, hogy Kazinczy haragját az 
is növelte, hogy az általa 1819-ben, az Ortológus és neológusban lezártnak tekintett 
vitát, s a már ott meghirdetett elveket is támadja ellenfele, s míg ő a régi szerzők, az 
ortológus hagyományok értékeinek megbecsülését és integrálását hirdette, Batsányi most 
ismét, egyoldalúan a már meghaladott ízlésű írók irányt szabó követéséről szól. (Batsá-
nyi példaképül ajánlott alkotóinak névsora: Gyöngyösi, Faludi, Baróti Szabó, Haller 
László és a kortárs Kisfaludy Sándor). Kazinczy a nézet elvi szintű elutasításáról ír 
Mailáthnak 1825-ben: „Elugratánk az időt, mellyben Haller és Faludi valamik voltak, ’s 
midőn Bacsányi (a’ Takács és Horvát Endre buzdítására, a’ mint hiszem) bennünket 
Faludihoz akar visszavezetni, mi akkor édesden nevetünk. Értjük mi baja van Bacsá-
nyinak.”61 Nyilván úgy érti, hogy az újítással, az ő személyével van baja; Kazinczy pe-
dig a követendő mintának ajánlott Faludit immár végérvényesen e program illetve táma-
dás alárendeltségében tolja félre, s már „valaminek” sem tartja, méltánytalanul figye-
lembe sem véve Batsányi részletes elemzéseit a kiadásban a versekről. Az azonban két-
ségtelen, hogy Batsányi alaposan megkésve, egy, a korábbi években sem létező kánon 
szószólójaként ajánlja Faludi követését, akkor, amikor már a Kazinczyén is túllépő új 
nemzedék (Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Bajza, Toldy) ízlése és eszményei irányítják 
az irodalmi életet. Kazinczynak sem fontos többé Faludi, az ő figyelme az értve-értetle-
nül dicsért és kritizált fiatalok felé fordul. 

Faludi költészete az adott keretekben kánonná semmiképp nem válhatott, de ha az 
irodalom fejlődésének teljesebb folyamatát tekintjük át, munkásságának, s főként költé-
szetének volt s van is helye literatúránkban. A dalköltészet értékeinek igazolását, az 
ének-dal jelenlétét, Szentjóbi példáját említettük a korábbi korszakból. Az 1810-es évek 
elejétől, majd különösen 1818-tól Kultsár felhívása nyomán már megindul a népdalok, 
illetve az annak tartott dalok gyűjtése, s vele párhuzamosan a magyar műköltői dalforma 
kialakításának törekvései, elméleti alapjainak, műfaji normáinak tisztázása. Faludi vizs-
gált utóéletében, Kazinczy és köre véleményei alakulásában – mint kitűnt – az esztétikai 
értéket igen kevéssé, esetleg egy-egy félmondatos dicsérettel nyugtázták, a poétikai 
minőség is inkább a korszerű–idejétmúlt szembesítő véleményekben summázódott. Hát-
térbe szorult ugyan Kazinczy programja mellett, de mint az irodalom fejlődéstörténeté-
ben méltó helyét kijelölő Horváth János látja, az újító irány Faludit és Gyöngyösit „ele-
ven erejüktől nem foszthatta meg, sőt mennél tovább távolodott tőlök, annál erősebb 
visszahatásra számíthatott utóbb miattuk” például Batsányinál, majd a Faludit (többekkel 
együtt) írásra ösztönző ősének vállaló Kisfaludy Sándornál.62 Guzmics 1822-ben írja 

 
60 KazLev. XVIII, 482; XIX, 202. 
61 KazLev. XIX, 486. Hasonlóan nyilatkozik Zádornak is: KazLev. XIX, 324. 
62 HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., 19802, 194, 237. 
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Kazinczynak, hogy ifjúkora meghatározó olvasmányélménye volt Faludi;63 Horváth 
János pedig a befogadás folklorizálódó irányára is figyelmeztet, arra, hogy a ponyvához 
is átkerült, hogy Dugonics Etelkája az ő dalait énekli régi-népi gyanánt.64 

Megállapítható még, hogy Horváth János előtt, a 19. században is kérdéseket vet fel 
Faludi utóélete. A Kazinczy és a hatására kialakult ítélkezés, Batsányi rosszkor és rosz-
szul jelentkező revideálása, s főként az ekkor formálódó új tendenciák olyan erősnek 
bizonyulnak, hogy az 1840-es évek közepén, Petőfiéknél valamint az irodalmi népiesség 
teoretikus és költészeti útkereséseinél is elmarad Faludi munkásságának mérlegelése.65 
Amikor pedig Toldy megírja róla az eladdig hiányzó esztétikai méltatást, fejlődéstörté-
neti helyének kijelölését olyan kontextusba helyezi, amely ismét problémákat vet fel. 
Összefoglaló nagy irodalomtörténeti művében Faludinál a lírai műköltészet megkezdé-
sének érdemét hangsúlyozza, megjelölve forrásait is: „Ismerte a valódi népköltészetet, a 
magyar köznép dalait; ismerte és szerette a francia sanzonokat, s amazok melegítő, 
ezeknek ízlésnemesítő hatása alatt írogatta hol víg szeszélyű jókedvű, hol derült életböl-
csészetet lehelő költeményeit”, gondos formai kidolgozással, korából kiváló magasla-
ton.66 A magyar költészet történetét összefoglaló munkájában részletesebben is ír a 
Faludi-líra karakteréről, érdemeiről (költői tárgyiasság, plasztikus festés, változatos 
érzelemvilág, mély vallásosság, formai, nyelvi könnyedség és kidolgozás), amelyekkel 
„szellemök szerint” és formai törekvéseivel „az új iskolának valódi kezdőjéül tekinthe-
tő”.67 Az „új iskola” Toldynál itt a Ráday, Orczy kezdeményei után kibontakozó irodal-
mat jelenti a 19. század elejéig, Csokonai és Kisfaludy Sándor költészetéig. Kazinczyék 
értékelésétől eltérően leszögezi tehát azt, hogy a 18. században, az idegen minták ma-
gyarrá alakításában Faludinak nemcsak méltó helye van, hanem (némi túlzással szólva) ő 
volt „valódi kezdője” is. Azt azonban nem taglalja, hogy Faludi nyelvhasználatában, 
képi világában, formai jegyekben a sajátosan nemzeti vonások erősebbek, mint a külhoni 
ihletek és példák, s hogy ezzel Faludi voltaképpen a 18. századi népiesség előfutára is 
volt. Ezen fejlődéstörténeti jelentőségét valóban csak Horváth János ismerte el érdemé-
ben, kijelölve helyét irodalmunk 18. századi szakaszában. „A XVIII. század végén vol-
takép mindazok, akik nem kizárólag antik vagy német irányt követnek, a dalköltészet 
szempontjából mind többé-kevésbé Faludi iskolájába sorozhatók.” Mint írja, „viszonyla-
gos népiessége” jól illeszthető az idegen formákat magyarrá honosító törekvésekhez, 
Faludi egy „népies Kazinczy”, mondja szellemesen Horváth János.68 Az azonban vizsgá-
latra, megírásra vár, hogy a népi források és minták dominánssá válásának idején, a 

 
63 KazLev. XVIII, 213. 
64 HORVÁTH János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bp., 19782 (a továbbiakban: HORVÁTH 

J. Népiesség), 33. 
65 KOROMPAY H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében: Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodá-

sa, Bp., 1999, 292. 
66 TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története: A legrégibb időktől a jelen korig, 1864–1865, Bp., 

1987, 130. 
67 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig, 1867, Bp., 1987, 239. 
68 HORVÁTH J. Népiesség, 56, 34. 
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Petőfi és Arany nevével jelzett irodalom alakulásában miként szorult háttérbe Faludi 
költészete, avagy miként hatott mégis valamiként a 19. század dalköltészetére, lírájára.69 

Összefoglalásul. Faludi utóéletének 18. századi és nyelvújítás-kori szakaszát vizsgál-
va azt láttuk, hogy a sokat ígérő kezdetnek nem lett méltó folytatása, sőt, szinte minden 
ellene munkált annak, hogy irodalmi kánon alapítójává váljon. Kánont, az ő irányától 
eltérő programot a személyiségétől is idegen, vitákat támasztó Kazinczy alakított. Ő volt 
az, aki folytatta, kiteljesítette elődei, a testőrírók, Ráday, Orczy munkásságát, aki meg-
szervezte s táborával betetőzte a korszak modernizáló törekvéseit. Írók megítélését szin-
tén az ő véleménye határozta meg, s bár Faludi munkássága voltaképpen beilleszthető 
lehetett volna az idegen minták magyarrá formálásának programjába, poézise csak cse-
kély és kevéssé hatásos elismerést, visszhangot kapott. Kazinczyban nem volt kellő 
nyitottság, elmélyültség a Faludi-művek értékeinek befogadására, változó véleményeit 
inkább az alakuló irodalmi élet egy-egy szakasza, a felmerülő problémák, viták szinte 
pillanatnyi igénye, impulzusai szabták meg avagy a személyes beállítódás, ellentétek és 
indulatok. Faludi költészete inkább áldozata, mint alanya Kazinczy literatúra-képének – 
de hát a hajlékonyság, a sokoldalú, a toleráns integrálási készség, úgy tűnik, más korok-
ban sem erénye a kánonok alakítóinak. 

 
69 HORVÁTH Jánost Faludi tárgyias lírája Aranyra emlékeztette, durvaságait pedig a kéziratos költészethez 

kapcsolta: Népiesség, 32–33. 


