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Dávidházi Péter

„ISZONYODNÁM ENMAGAM ELŐTT” (I)
Egy írói Oidipusz-komplexum drámája

A  hetvenéves Németh G. Bélának szeretettel

Oidipusz árnya nem csak vér szerinti apa és fiú közé vetülhet. Elfogadott szakkifejezés 
híján közvetett Oidipusz-komplexumnak nevezhetnénk a szellemi apa elleni lázadás 
szövevényes lelki indítékait, ha a fiú öntudatlan célja már több, mint pusztán önálló
ságának kivívása: helyébe szeretne lépni, legalább jelképesen, választott mentorának. 
Amikor az előd félretolásának drámai indulatú kísérlete írók, költők vagy kritikusok 
között játszódik le, írói vagy (Babits szavával) irodalmi Oidipusz-komplexumról1 be
szélhetünk. Nem véletlen, hogy a freudi fogalom e továbbfejlesztése éppen Babits 
egyik vitacikkében tűnik fel: fiatalok támadásának kereszttüzében gyakran érezte ma
gát hálátlan fiak áldozatának. Költészetében szelíd elégiával bukkan fel egy hasonló 
motívum („akikkel jót tettem, megtagadtak”, panaszolja az ŐSZ ÉS TAVASZ KÖZÖTT, „akikért 
ragyogtam, eltemetnek”); nemzedéki polémiák hevében véres rítushoz hasonlítja, ami 
vele történik: „Az irodalomban bevett szokás az apagyilkosság, akárcsak egynémely vad tör
zseknél: lélektan indokolja, erkölcs szentesíti igen sok esetben. Az író hasonlít talán az ókori Nemi 
papjaihoz, aki állását csak akkor kaphatta meg, ha elődjét sikerült megölnie.” E Sárközi 
Györgynek címzett sorok 1924-ben másokra is céloznak (leginkább Szabó Lőrincre); 
Babits több „darufiókát” emleget, akiket ő kapatott szárnyra, több írójelöltet, akikért ő 
harcolt, kézirataikkal kilincselve, szűkös időkben kenyerét és fedelét is megosztva né
melyikükkel.2 Egy bő évtizeddel később Halász Gábor nemzedékéről jutnak eszébe 
az irodalmi trónöröklés kegyetlen törvényei, Nemi papjai és -  Oidipusz. „Valami iro
dalmi Oidipusz-komplexum ez; avval a különbséggel, hogy az apagyilkosság itt nem lelkifur
dalás, hanem feladat.”  Az Oidipusz-drámák ihletett fordítója elismerte Freud tanainak 
jelentőségét és világirodalmi hatását („figyelmeztetett lelki életünk sötét hátterére, elnyomott 
képzeleteink veszedelmes sokaságára, álmaink és öntudatlan cselekedeteink áruló jellegzetességé- 
re”),4 de szerinte magának Oidipusznak nem volt Oidipusz-komplexuma, s az OIDI- 
PUSZ KIRÁLY nem a pszichoanalízis, hanem a sors drámája, melyben a főhős egy talányt 
akar megfejteni, míg külső nyomokat követve végül megtalálja a gyilkost -  önmagá
ban.5 Habár az irodalmi Oidipusz-komplexumra nem mindig érvényes a Babits meg
figyelte különbség (nemegyszer látjuk a lelkifurdalás jeleit), a klasszikus freudi kép
lettől több vonatkozásban eltérhet. A szellemi apa elleni támadást ritkán okozza a párja 
iránti elfojtott vonzalom (Babits, Török Sophie és Szabó Lőrinc feszült háromszögében 
sem így történt), hacsak nem helyettesítjük az anyát magával az irodalommal, az apa 
presztízsével vagy más szellemi javával, amelyet el lehet irigyelni tőle. Az apaszerep 
férfiasságának tudata így el is halványulhat; logikailag ezért lehetséges, hogy egy dúlt 
pillanatában Babits anyametaforával ábrázolja magát: „hálátlan fiak, kik életemben téko- 
zoljátok el gazdag örökségem -  diadalmaskodjatok! Bolond csecsszopók! karmoljátok az emlőt, 
mely táplál: talán a tej helyett majd vér is jön belőle”.6 Az írói Oidipusz-komplexum bonyo
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lult természetrajzában leheletfinom egyedi különbségek rejlenek, melyek csak egy- 
egy esettanulmány nagyitója alatt rajzolódhatnak ki, szemben az általánosítható tör
vényszerűségek elnagyolt sémáival.

A félmúlt vagy akár a századelő jól ismert példái helyett lépjünk mélyebben vissza 
az időben, hogy a korai XIX. század magyar írói közt megfigyelhessük e lélektani drá
ma egy sajátos kibontakozását. A szereposztás egyik paradoxona, hogy a fiút olyasva
laki játssza, akire mint alapító atyára szoktunk emlékezni. „0 a magyar irodalomtörténet 
atyja, s vállain fog emelkedni mindenki, a ki e térre lép.”7 Mintha Toldy Ferenc klasszikus 
keretbe foglalt portréjának képaláírása volna, literátusnemzedékek egész sora tanulta 
Gyulai emlékbeszédének híres mondatát vagy legalább annak szállóigévé vált első ré
szét, mely Toldy nevének hallatán mindmáig eszünkbe jut, óhatatlanul meghatároz
ván, hogyan képzeljük el őt, mit társíthatunk alakjához, s mit nem. Aligha gondolunk 
arra, hogy az atya is volt fiú, neki is jönnie kellett valahonnan, sőt ő is valakinek a 
vállán emelkedett oda, ahová feljutott. (Toldy maga is szívesen tekintette magát ala
pítónak, de megalapozatlan, sőt téves az a rosszmájú megjegyzés, miszerint középkori 
irodalomtörténetének előszavában [1851] olvasható az „utolsó, bár anonym hivatkozása 
elődeire”, s ezután „már mint a magyar irodalomtörténet-írás megteremtőjét tünteti fel magát”.8 
Legnagyobb irodalomtörténetének ha nem is előszavában, de az időrendi tárgyalás 
megfelelő pontjain sorra megemlékezik elődei munkáiról, szigorúan, de nem mél- 
tánytalanul.)9 Ugyancsak paradoxon, hogy Toldy szellemi apjának szerepét meg 
olyasvalakijátssza, akinek irodalomtörténeti helyét és alakját mi már főként egy éppen 
Toldytól (irodalomtörténész utódain át) ránk hagyott kánonból ismerjük, mintha ki
csit az ő teremtménye volna: Kazinczy Ferenc. Költészetének eleven élménye megfa
kult, közvetlen hatása elenyésző, s bár prózája mindmáig megérint egy-egy írót, mint 
az 1970-es években például Nemes Nagy Ágnest és Szabó Magdát (akik meglepődve 
fedezik fel, hogy az iskolában ráhúzott irodalomtörténeti sablon mögött milyen izgal
mas szerző rejlik), az új nemzedékek egyre inkább történeti (nyelvújító és irodalmi 
hőskort teremtő) érdeme miatt becsülik, ahogy azt Toldy kanonizálta a nemzeti iro
dalom történetének máig ható nagy elbeszélésében, melynek idevágó alaptételeivel 
és értékrendjével ritkán száll szembe valaki.10 Lassanként fölcserélődtek a szerepek, 
az egykori fiú mint az apa őstípusa él bennünk, ha él egyáltalán, míg az egykori apának 
hozzá képest valamiféle leszármazotti státus marad: bár vizsgatétel, s neve szélesebb 
körben cseng ismerősen, mint a bölcsészek céhén kívül csaknem elfeledett Toldyé, Ka
zinczy ma már főként a Toldy nyomán írt tankönyveknek köszönheti létét, vagyis he
lyét a közösségi emlékezetben, művei klasszikus szerzőnek járó kiadásait, s ezzel az 
újrafelfedezés mindenkori lehetőségét. Mintha egy síron túl is folytatódott elsőbbségi 
küzdelemben a fiú elfoglalta volna az apa helyét, s emiatt osztoznia kellene a maguknál 
híresebb fiat nemző apák mellőztetésében, már (Gyulai kiterjeszthető metaforájával) 
Kazinczyt is Toldy tartja a vállán, miközben ő maga hovatovább a láthatatlanságig be
süppedt a múlt fövenyébe.

'A ty a i  sze re te té re  m é lta to t t a szellemi apa keresése
Hogy miért áhítozott Toldy már szinte gyerekfejjel arra, hogy szellemi apát találjon 
magának, azt sajátos kiinduló helyzetéből érthetjük meg, s akkor nem fogunk meg
ütközni később is lankadatlan és leleményes próbálkozásain. Minden pályakezdő író 
a már befutottak körén kívülről érkezik, s befogadtatásához segítségre szorul, amit
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gyakran (mindmáig) egy idősebb és tekintélyes pályatárs nyújt. S bizony kevesen ér
keztek messzebbről, mint ahonnan a fiatal Schedel jött; neki fokozottan szüksége volt 
egy ilyen (nevezzük Így) befogadó apára. Amit a kulturális antropológiában rite of passage 
(beavatási rítus) terminussal jelölnek, annak az ő életében most érkezett el az ideje, 
hiszen szinte egyszerre kellett végképp felnőtté, magyarrá, Íróvá, orvossá, s a társa
dalmi hierarchiában valakivé válnia. Mind lélektani, mind gyakorlati szempontból 
szüksége volt tehát egy köztiszteletben álló személyre, aki a körön belülről segÍti, hogy 
mintegy státust kapjon s ezzel bebocsáttasson e közösségekbe. A kérdés csak az volt, 
ki legyen ez a személy. Az ifjú szerencséjére jóakarókban nem volt hiány. De bármilyen 
sokat köszönhetett pályája kezdetén Kisfaludy Károlynak, aki ízlését pallérozta és írói 
fogásokra tanítgatta („valóságos aesthetikai tanárom lett”),11 s bármennyire fontos volt 
számára a Kölcseytől kapott buzdítás, a befogadó apa szerepére életkoruknál fogva 
ketten jöhettek szóba: Virág Benedek és Kazinczy.

Azonban Virág, ha betöltötte is e szerepet, annyira nem világias felfogásban játszot
ta, hogy aligha válthatott ki írói Oidipusz-komplexumot. Toldy évtizedekkel később, 
f853-ban, megindultan emlékszik vissza arra, hogy a „szent öreg” hogyan avatta őt író
vá f 820-ban, tizenöt esztendős gyerekfejjel, amikor Bajzával meglátogatták legendába 
illően szegény hajlékában. Toldynak életre szóló erőforrása lett e kis szertartás emléke: 
fogadalmat tettek, hogy életüket a nemzeti irodalomnak áldozzák, s az agg költő ez
után egy csókkal mintegy felszentelte őket.12 A pályakezdő tudatában kitörölhetetlen 
nyomot hagyott ez a finom pedagógiai érzékkel rögtönzött és áhítatos komolysággal 
celebrált rítus; élete alkonyán, amikor majd Horváth Mihály számára önéletrajzi váz
latban foglalja össze egész munkásságát, még mindig vízválasztónak érzi: „mind többet 
olvastam, írogattam; kivált miután 1820-ban az öreg Virág atyai szeretetére méltatott és Bajzá
val együtt formaszerint fölvett az írói karba”} 3 (A megfogalmazás nemcsak azt árulja el, 
hogy a régi aktus mit sem veszített egykori jelentőségéből, hanem egyúttal ritka lelet
ként szemlélteti, hogy egy sóvár pályakezdő, aki a reformkorban mielőbb írónak sze
rette volna tekinteni magát, miként tölthette be képzeletében az intézményes auto- 
rizáció hiányát: „formaszerint”, mintha hivatalos beiktatás lett volna; „az írói karba”, mint
ha létezett volna ilyen testület.) Toldy f82f-f822-ből fennmaradt naplójában sűrűn 
felbukkan, hogy „tisztelendő Virág Benedek úrnál” időzött, s nagyokat sétáltak a budai 
hegyekben, nyilván beszélgetésekbe merülve.f4 Ahogy azonban már e titulus is sejte
ti, a világtól elvonult öreg papot nyájas egyénisége, a különböző irányzatok által egy
aránt elismert, de olykor érzékenysége miatt is kíméltf5 írói alakja, valamint szinte 
meghatóan igénytelen és félreeső jelenlétef6 sajátosan szakrális, átszellemült s ezért 
távoli apafigurává légiesítette. Ráadásul a két siheder egyike sem tudta őt íróként 
igazán komolyan venni; alig néhány évvel a beavatás után egymás között fanyalogva 
latolgatják tehetségét, s az ifjúság kíméletlenségével lépnek túl rajta. Miután Bajza 
szárazon megjegyzi, hogy Virágnak kevesebb talentum adatott, mint Ányosnak, s bár 
többre vitte nála, későbbi korban születve sem „sokkal lett volna nagyobb mint most”, 
Schedel tódítva fitymálkozik: Virág „mindég csak követő volt volna”, neve Zrínyié vagy 
akár Ányosé mellett „számba sem jön”, hiszen ő legföljebb „azon talentumtalan, értelmes, 
bár korlátolt tudományú férfiak közzé tartozik, kik sokat használtak példájokkaÉ”.f7 
A versengés lélektanára figyelve mindegy, hogy az ifjú titánoknak mennyire volt iga
zuk. Könnyű szeretni, akit ilyen könnyen lerázhatunk. Érett fővel Toldy majd nagy- 
lelkűbben nyilatkozik róla irodalomtörténeteiben,f8 ekkor azonban még nincs türel-
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me hozzá. A két fiatalember szemében ennek az apának semmije se volt, ami miatt a 
fiúi hála visszájára fordulhatott volna; úgy érezhették, igazi Írói jelentőség híján nincs 
mit elirigyelni (netán elragadni) tőle, világi hatalom híján nincs miben osztozni vele, 
parancsoló tekintély híján nincs miért lázadni ellene. (Bizonyára nem véletlen, hogy 
belőle lett az íróavató apafigura időtlen égi mása, akinek egyszerre papi és költői 
áldásáért majd egy Kosztolányi Dezső fog visszasóvárogni, elképzelvén látogatását 
egyszerű lakásán, ahol a „szent öreg” végül átnyújt neki, elfogódott ifjú lantosnak, ver
séért -  egy almát.)19

Kazinczy ezzel szemben szinte hús-vér apává válhatott az ifjú számára, e nagyon is 
földi kötelék ismerős lelki problémáinak egyedi szövevényével. Nem személyesen ce
lebrált szertartással, de Kazinczytól ugyancsak beavatást remélhetett, hiszen köztudo
mású volt, hogy az íróvá avatást a széphalmi vezér levélben gyakorolta, s persze jóval 
szélesebb körben, mint Virág. Toldy később irodalomtörténetében is megemlékezik 
arról, hogy Kazinczy levelezése egy egész irodalmi élet sokrétű feladatait ellátta, töb
bek közt „a kezdők nála kerestek buzdítást, tanácsot” 2  Ettől a mestertől ő maga sokkal 
többet kapott, mint amennyit problémátlanul föl tudhatott dolgozni magában, s így 
persze előbb-utóbb belső önállóságát is tőle kellett féltenie. Küzdelmes nyelvi befo- 
gadtatását, legalábbis íróként, nélküle nem tudta volna kivívni: a német ajkú család 
fia, aki iskolában tanult magyarul, és szüleivel életük végéig csak németül beszélhetett 
(különben nem értették volna meg), írói nyelvét a Kazinczy megújította irodalmi nyelv 
gyors elsajátításával iparkodik kialakítani, ezért első fordítói és költői termését barát
ján kívül főként vele igyekszik megbíráltatni, jóváhagy atásukat remélve, s amikor szer
telen újításait az idős mester meg-megsokallja, intelmeit hajlandó (némi vonakodás 
után) megszívlelni, s azok idővel beépülnek egyre arányosabb, magabiztosabb és ki
egyensúlyozottabb értekező prózájába. Amikor elhatározza, mégpedig pályaválasztási 
vívódásai lezárulásának sorsdöntő pillanatában, hogy családi vezetékneve helyett írói 
névként fölveszi a Toldy t, barátján kívül megint csak Kazinczyval beszéli meg (levélben) 
a dolgot, s a széphalmi mentortól kap hozzá tapintatos lélektani bátorítást: tedd meg 
bátran, rég vártam erre, s örülök neki, ezáltal is légy, ami lenni akarsz, a helyedben 
ugyanezt tenném. S nemcsak az anyanyelv helyébe lépő új nyelv s az apai név helyébe 
illesztett írói név felvétele zajlott a befogadó apa segítségével, hanem az írói és iroda
lomtudósi szerepkör kiválasztása is, s mindezek révén a társadalmi hierarchiába való 
betagozódás. A fiatalember asszimilációját és autorizációját egyaránt Kazinczy támo
gatta leginkább; maga teremtette új identitásának jóváhagyását elsősorban tőle várta 
és neki köszönhette.

"M ilylyel f i u  a ty j 'h o z  sie t~ : a családias bensőség szimbolikája felé
Kapcsolatuk azzal kezdődött 1822-ben, hogy egy Schedel nevezetű ismeretlen siheder 
szolgálatkész levelet írt a nagy Kazinczynak. A mester jóindulatú válasza után öt és fél 
évig szorgosan leveleztek, de még nem látták egymást, amikor Kazinczy egyszer csak 
bejelenti: Pestre látogat. Az immár fölcseperedett, huszonkét esztendős ifjú összeszedi 
bátorságát, és (1827. december 18-án) előhozakodik egy sokatmondó kéréssel. „Midőn 
itt lesz az óra, melyben látni foglak, kettőztesd szerencsémet az által, hogy azon kedves szócskával 
szólíts, melylyel az atya fiát szokta. ” Mint kiderül a folytatásból, a te szócskát szeretné hal
lani, s vele a tegeződés kiváltságát megkapni személyes érintkezési formaként is (le
vélben már tegeződtek, de ebből akkoriban nem következett, hogy élőszóban is meg
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tehetik), ahogy Virág Benedek tegezte őt, az otthonosság boldog érzetét keltve benne, 
amíg szakállt nem kezdett viselni. Virág, sejthetően, a felnőtté válás jelének tekintette 
a szakállt, s láttára nyomban áttért a magázásra, az immár Kazinczyn csüggő tanítvány 
azonban most a vágyott apa-fiúi kapcsolat szimbólumának érzi e kiváltságot, s ezért 
szeretné megkapni. „Tedd, Tek. Ur! hogy én mindenkor oly örömmel siessek hozzád, milylyel 
fiu atyjához siet. Ez helyes viszonya a mesternek a tanítványhoz.”21 Az ismétlés elárulja, hogy 
a kérés tétje fontosabb, mint maga a kérés.

A korabeli szokásokhoz képest persze az a szócska sem volt csekélység, amit a fia
talember kért. Birtoklásához egy láthatatlan, de jól kitapintható falat kellett áttörni. 
Ekkor még a fiatal irodalom nagyjából egyívású jelesei sem tegeződtek, s amikor né
hány évvel később elszánják rá magukat, valóságos kis szertartással adják meg a mód
ját. Bajza tudósítja a külföldön utazgató Toldyt, hogy társaságuk (Vörösmarty, Bajza, 
Bártfay, Helmeczy, Stettner) „azzal akarta 1830. év első napját emlékezetre méltóvá tenni, 
hogy tagjai egymást a baráti Te nevezetre szabadították-fel”, őt ezúton szólítják fel csatlako
zásra, sőt mindenki aláírásával pecsételte meg a közös óhajt.22 Félreérthetetlenül utal 
az efféle aktus korabeli jelentőségére, hogy Szemere Pál lelkendezve számol be Köl- 
cseynek egy hasonló kiváltság elnyeréséről: „Bajzaschedel-Vörösmartyékkal nem úrszolga 
és szolgaúr, hanem te-ismerős, te-frigyes vagyok immár. Életem legszebb keresménye!”2  Szemere 
kitörő öröme itt szóbeli tegeződésnek szólt; a pusztán írásbeli szintén sokat jelentett, 
de mégsem ennyit, és okai másfélék is lehettek. Nemegyszer olvashatunk magázódó 
levélbe ékelt tegező érzelemkitörést; Schedel Berlinből 1829. november 12-én Vörös- 
martynak írt magázó levelet, melyben a honvágy néhány felkiáltása képez ilyen nyelv
tani kivételt,24 1827. november 27-én kelt levelébe pedig, Kölcseyhez, egy egész be
kezdésnyi tegező magasztalást iktat, épp miután szakrális metaforikájú nyelvezetre 
váltott (Kölcsey a nemzet Mózese; ő hozta fel a napot; legyen mártírja a nemzet mű
velődésének), ami mintegy lélektanilag indokolja a társadalmi kötöttségek és nyelv
szokások átmeneti feloldását.25 Előfordulhatott, hogy két fiatal író, akik még sosem 
látták egymást, mintegy előlegezett barátsággal tegeződik már első levélváltásában, 
mint Kölcsey és Döbrentei 1813 őszén,26 ezt azonban a kivételnek járó szenvedélyes 
retorikával illett megokolni. Szentmiklóssy Alajos első levelét tegeződve írta Vörös- 
martynak, 1829. december 9-én, de hiába indokolta azzal, hogy elvégre egyazon anyá
nak, a hazának gyermekei ők, ami testvéri ölelésre és összefogásra kötelez, ékesszólása 
nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy a költőt válaszra bírja.27 Közvetve a szóbeli tege- 
ződés jelentőségére vall, hogy érzelmi fedezetének esetenkénti hiánya milyen heves 
visszatetszést váltott ki; erre utal Fáy András méltatlankodása, aki azért kívánkozott 
haza barátai közé a pozsonyi országgyűlés könnyen fraternizáló légköréből, mert 
őszinte szóra vágyott. „Én itt per te vagyok nagy részével Táblánknak, forog köztünk a' ba
rát-nevezet 's kézszorítás; de a' szív csak ugyan hidegen marad köztünk; non fit hoc verbis, non 
tam cito Marce fili!”28

A te szócska csakugyan nem intézhetett el mindent egy csapásra, de sok különbséget 
áthidalhatott, valamiféle összetartozást sugallt, s Toldynak részben ezért is volt rá szük
sége. Ami Kazinczyt illeti, ő egész életében átérezte, a szokásosnál is fogékonyabban, 
az érintkezési formák jelentésének finom árnyalatait. Másfél hónappal esküvője után, 
házassága boldogságát ecsetelve, egy spontán kialakult megszólítási szertartásukkal 
büszkélkedik Kis Jánosnak: „valamíg a' nap a firmamentumon van”, feleségével németül 
beszélnek, mégpedig többnyire magázódva, „hogy magunkat emlékeztessük, hogy egymást
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becsülnünk kell”, napszállta után azonban áttérnek a tegeződésre, immár magyarul.29 
Kölcseyt már 1810-ben fölmenti az alól, hogy Tekintetes Urazza őt („hagyja el a' titu- 
laturát levelében. Mi barátok is, rokonok is vagyunk”), amikor azonban néhány év múlva 
Kölcsey odáig hevül, hogy tegező levelet küld neki, hiába indokolja lelkesülten („For
róbb vagyok mint sem a' hideg ceremonialnak minden kötelékit öszve nem kellene tépnem [...] 
Erezzed boldogságomat, érezd mi teszen engem büszkévé Véled is Nagy Férjfiú a' barátságnak 
legbiztosabb hangján szóllani”), Kazinczy nem támogatja a kezdeményezést, mely Így el
szigetelt kísérlet marad.30 írói levelezésében a tegeződésre áttérés, netán a magázó- 
dásra visszatérés mindig érzelmi váltást jelez, a személyes találkozás ritka alkalmaikor 
pedig nyilván még jobban ügyelt a szóbeli érintkezés megfelelő formájának kiválasz
tására.

Mi több, Toldy apai tegezést szeretett volna hallani. A kívánság ismerős lehetett Ka- 
zinczynak. Aki annyi ifjat fedezett föl, mint ő, azt persze számosan tekintették (vala
mennyire) szellemi apjuknak, s olykor benne is megdobbant az apai szív egy-egy ro
konszenves ifjú tehetség láttán; ebből azonban még nem következett, hogy vonzódá
suk a megszólításban is testet öltsön. Ritkán fordult elő, hogy valaki annyira elbűvölte, 
mint a fiatal Ujházy László, a későbbi szabadságharcos, akivel 1814-ben egy bálon ta
lálkozott; rögtön megérezte kiválóságát („Ich war entzückt über den braven jungen 
Mann”),31 s találkozásukról így számolt be valakinek: „Ezt úgy néztem mint fijamat, ő en
gem úgy mint atyját. Nekem nagy érdemem az, hogy a jó ifjakat distinguálom, 's szikrát lobbantok 
szívekbe.”3"2 (Az atya-fiú kapcsolat azonnali elfogadásának kivételességét azonban jól 
mutatja előzménye: a fiú apját, Ujházy Sámuelt régóta igaz barátjaként szerette Ka
zinczy, anyjáért pedig, az „imádást érdemlő” Radvánszky Polixenáért annyira rajongott, 
hogy egyszer megüzente neki: mindhalálig őt fogja minden asszonyok közt az elsőnek 
tartani, aki után saját felesége csak második.)33 Levelezés nem követte e találkozást, 
ami talán önmagában is kétségessé teszi, hogy Kazinczy ezután máris fiának szólította 
volna vagy akár apai hangon szól hozzá. Szemere Pál, akivel leveleikben magázták 
egymást, 1813-ban csaknem ugyanazt kívánta, amit majd Toldy fog másfél évtizeddel 
később, s bár a vágyott előjog csupán az írásbeli érintkezéseikre szorítkozott volna 
(„Méltóztassék Edes Uram Bátyám engemet leveleiben Fijának nevezni, 's méltóztassék viszont 
nekem meg engedni, hogy én Edes Uram Bátyámat, Atyámnak szólíthassam!”),34 válaszul Ka
zinczy úgy szidta meg hosszú hallgatásáért, szinte mondatonként Uram Öcsémnek 
szólítva, hogy tréfás zsörtölődésében a jámbor óhajt is alaposan kifigurázta, lehetet
lenné téve annak megismétlését.35

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy elhárítja tanítványa rajongó kérését. 
„Azt kívánod, hogy ha Pesten leszek, szóval is úgy nevezzelek, mint leveleimben. Hagyjuk azt, 
édes barátom, az időre; mutassa ki az, mit tegyünk. ”36 Mivel azonban indoklásként nem az 
apa-fiúi viszony elől tér ki (rég nem látott barátai „nehezteltek, hogy a' Római megszóllítás 
formulájával” akart élni), a tanítvány következő levelében a nyitva hagyott kiskapun át 
próbálkozik. „Csókold helyettem Emilt, s ha engem nem akarsz is úgy szólítani, mint atya maga 
fiát, engedd, hogy fiadat testvérként szólítsam meg.”3"1 Jámbor óhaj, alig tűnik fel a levél 
végén, választ sem kíván a másiktól. Mégis arról árulkodik, hogy a megszólítás mi
kéntjénél, sőt a szóbeli tegeződés egész kiváltságánál kezdettől fontosabb lehetett az 
ifjú számára az, amit első olvasásra talán csak alkalmi szemléltető hasonlatnak vélhet
tünk volna: maga a fiúvá fogadtatás. Ha csak szimbolikusan is, a tanítvány itt beké
redzkedik mestere családjába. Csókold helyettem Emilt: önmagában is familiáris benső-
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séget feltételező levélzáradék, a testvérként szólltás jogával együtt még inkább. Merész 
lépés, már-már vakmerő, főként ilyen előzmények után. Hiszen a Kazinczy vér szerinti 
fiára vonatkozó kérés már végképp kitör az irodalom köztársaságából, sőt elhagyja az 
Írói magánérintkezés köztes határsávját is, s besodródik a tisztán magánéleti, sőt vérségi 
kapcsolatok világába, amely pedig a rendi társadalom hierarchiájától aligha függet
lenedhet. Több és más ez az újabb óhaj, mint egy kezdő Író vágyott szellemi hovatar
tozásának metaforikus kifejezése. Olyan területre keveredtünk, ahol már nem egy Író
palánta kér bebocsáttatást az Írófejedelem legbelső életköreibe, hanem a budai német 
postamester fia a magyar tekintetes úréba.

Pedig Kazinczy meghódítása nem Ígérkezett könnyűnek. Bármennyire elfogadta 
az irodalom respublikájának gyorsan terjedő ethoszát (mely a vele levelező Dessewffy 
gróftól sem állt távolabb, mint Bajza baráti körétől), ő azért a lelke mélyén számon 
tartotta ismerősei rendi hovatartozását, s olykor bizony kÍméletlenül szóvá is tette az 
attól túlságosan elrugaszkodó viselkedést. Éppen Toldynak Írván pellengérezte ki 
Döbrenteit, amiért az hivalkodón barátsága jeléül ajánlotta könyvét gróf Széchenyinek; 
máskor magának Döbrenteinek sem habozott orra alá dörgölni, hogy hálátlan felka
paszkodott, aki nélküle legföljebb falusi papocska lehetett volna, netán fűszeres és vas
kereskedő, mint testvére. Ugyanebben a szellemben tiltakozik majd, amikor Pyrker 
érsek művével a vitázó fiatalok nem a szerző rangjához méltón bánnak, „felejtvén hogy 
az Patriarcha, hogy az Érsek, hogy az Fő-Ispány, hogy az csillagot hord mellyén, hogy (a' mint 
várni lehet) Prímás lesz, a' szerint támadák meg, mintha az eggy nyavalyás Szarándokocska 
volna”.38 Ha Kazinczy igazán megszeretett valakit, a barátság szárnyalón nagylelkűvé 
tette, s felül tudott emelkedni a társadalmi különbségeken, de ha csalódása visszahúzta 
a földre, bizony nem tartozott azok közé, akik könnyedén semmibe veszik a határokat.

Nincs rá biztos adat, hogy találkozásukkor, 1828. február 18-án, Kazinczy végül 
hogyan szólÍtotta tanÍtványát. Néhány órával megérkezése után levélben megüzente 
neki, hogy este várja őt (Bajzával együtt) Fáy Andrásnál, ahol Szemerével s Bártfayval 
tölti első napját. E pár soros levélkéhez Toldy utólag ezt a megjegyzést fűzte: „Még 
azon estve megöleltem, jöttek Vörösmarty, Fenyéry 's Bártfay is.”39 Ha az igét szó szerint ért
hetjük, az ölelést a fiatal irodalom szÍne-virága láthatta. Másnap Toldy egy német Sal- 
lustius-fordÍtást küld ajándékba Kazinczynak, aki meghatott levélben köszöni meg a 
kedveskedést, s ha fiúi gesztusnak nem is, a kifogyhatatlan barátság újabb bizonysá
gának nevezi. Hazautazása után még megindultabb hangon küldi üdvözletét „Toldy- 
nak, a' szeretetre oly igen méltónak”, akit még jobban becsül, amióta személyesen láthatta, 
s már nem csupán irodalmi érdemeiért szeret. „Te nem csak tanult, munkás társam vagy, 
hanem olly szeretetreméltó ember azonfelül, kit nem lehetne nem szeretni, ha semmit nem írt volna 
is.”40 Nemsokára Toldy arról számol be, hogy szülei és barátai társaságában milyen 
bensőségesen ülték meg Kazinczy születésnapját41 (melyre a távoli ünnepelt küldött 
bort), mire Kazinczy meleg hangú német levelet Ír, először, de nem utoljára, Toldy 
szüleinek. Akárhogy nézzük, kapcsolatuk már meglehetősen családias.

"„ m eg  f o g ja  m ég  érezn i o s to ro m a t az im p ie ta s  kísértései
A tanÍtványt kezdettől hála töltötte el, a hálátlanság lappangó félelmével, talán szo
rongó előérzetével együtt. J elképnek is felfoghatjuk, hogy már legelső levelében mint
egy előre kifejezi lekötelezettségét. „Mindég a' legmelegebb hálával adózandom.” A jövő 
idejű ige hálát ígér; e bemutatkozó levélhez mellékeli Isokrates-fordÍtását, valamint
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Czinke Ferencz gúnyversét, amellyel az akkori egyetem professzora kajánkodott a 
nyelvújítási harc önkéntes apródján: mindezzel a tizenhat esztendős kamasz, mint 
majd még annyiszor, felkínálja szolgálatait, fegyvertársul ajánlkozik.42 Kazinczy vála
szára az addig mintegy megelőlegezett érzelem túlcsordul. „Vegye a Tek. Ur örömtől ma
gán kívül lévő szívemnek oly meleg háláját irántam nyilatkoztatott hajlandóságáért, melylyel min
denki tartozik legfőbb jótevőjének.” A jótétemény érezhetően nem merül ki abban, hogy 
Kazinczy válaszra méltatta (megdorgálván szertelensége miatt); a hála annak is szól, 
hogy Kazinczy van, s bátorító példaként föl lehet nézni rá. „Mert elevenen érzem, meny
nyivel tartozom én s minden többre vágyó ifjú a Tek. Urnak.”43 Azután persze mind több 
személyes oka lesz hálára: Kazinczy komolyan veszi, szárnypróbálgatásait tapintatos, 
de következetes és mindig tanulságos bírálattal figyeli, pályaválasztásának első fordu
lóinál tanácsot ad, s amire a messzirőljött kezdőnek mindennél égetőbb szüksége volt: 
buzdítja és bátorítja. „Valóban megszégyenítesz Tek. Ur! nem érdemelt kegyességed sokszorozása 
által.” Egy küldemény váltja ki e felkiáltást 1828. október 25-én, de erről óhatatlanul 
eszébe ju t mélyebb, átfogóbb, szellemi értelemben egzisztenciális adóssága. „A mit ed
dig próbáltam, csak Utánad próbáltam, s így a mit tettem a literatúrában, ha tettem, Általad 
van. Meg fogom e ezt hálálhatni valaha? meg e szeretetedet?”44

A kérdésben ekkor már, az irodalmi csatározások nemzedéki és irányzati szekértá
borainak kialakulásával, ott lappangott egy másik: nem viszonzom-e hálátlansággal, 
amit tőled kaptam? Hogy milyen kevés kellett e fordulathoz, s milyen elfojtott indu
latok vártak kitörésre az ifjú tudata mélyén, azt viszonylag pontosan lemérhetjük. Ka
zinczy recenziót ír az Auróra és a Hébe 1826. évi köteteiről, nem is elmarasztalót, csak 
nem egészen az Auróra -kör szája íze szerintit, s Toldy máris vészjóslón kommentálja 
Bajzának: „Gyalázatos. Kazinczy már egészen elvesztette szeretetemet. 0 meg fogja még érezni 
ostoromat. ”45 S amikor aztán Toldy ír recenziót az Elet és Literatura 1826. évfolyamáról, 
néhány kitételével úgy megbántja mesterét, hogy több levélváltáson átkígyózó kínos 
magyarázkodásra kényszerül. Az egyik tüske, mely különösen mélyre szalad, egy hety
kére sikerült buzdító felkiáltás („Légy a' régi!”), melynek rejtett szúrására (hogy tudni
illik már nem vagy az) a címzett fájdalmasan felszisszen: „úgy kell hinnem, hogy ez a' légy 
a’ régi nem ezt fogja jelenteni: Maradj a’ mi vagy -  hanem ezt: Légy azzá, a’ mi hajdan 
valál.”46 A fiú zavarba jön, szabadkozik, ragaszkodna vélt igazához, ugyanakkor leg
szívesebben bocsánatot kérne. „Ha Neked fáj, hogy a publ. előtt mondtam ki ama szavakat, 
magamnak nem kevésbbé fáj hogy tettem.”47 A mester még dorgálja egy kicsit, majd úgy 
zárja le az ügyet, mintha kitalálta volna az ostorozási szándékot: „Bízom barátságodhoz, 
hogy többet meg nem csapkodsz. ”48 S miután Toldy föltárta neki lelkifurdalását, amiért 
ugyanebben a recenzióban Dessewffy grófot kigúnyolta, holott a gróf csupa szívélyes
séget és bizalmat tanúsított iránta,49 Kazinczy megnyugtatja, ám egy lélektani éleslá
tásról tanúskodó, szinte jóslatnak is beillő figyelmeztetést köt a lelkére. „De ha megszáll 
ismét a' kedv, őtet vagy mást sujtani, emlékezzél, hogy D. a' Haza Atyáji köztt most talán hato- 
dikszor ül, és ott ragyogott, és hogy az illyet tiszteletlenséggel illetni impietas. Külső fényén 's 
ősz hajain kivül is érdemli ő figyelmedet.”50 Ha majd ismét megszáll a kedv valakit sújtani: 
milyen hátborzongatóan tekint el e kifejezés az irodalmi polémiák rendszerint fenn- 
költen megfogalmazott elvi indítékaitól! S őtet vagy mást, amibe persze maga Kazinczy 
is belefér: a tanítvány lappangó bűntudatát telibe találó intés az impietas szóval (amely 
egyaránt jelent kegyeletsértést és istentelenséget) immár nem csupán a társadalmi il
lem megszegésétől, hanem egy (homályosan, de azért jól érthetően) transzcendens
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vétektől akart egy életre elrettenteni. (Latinos iskolázottságukkal tudniuk kellett, hogy 
a pietas világi és vallási értékeket egyesit, s ellentéte sem csupán földi szabályok áthá
gása.) A figyelmeztetés maradandó nyomot hagyott Toldyban: több mint három évti
zed múltán is ennek szellemében, sőt hasonló szavakkal sajnálkozik azon, hogy a nagy 
hazafiúi érdemeket szerzett gróf az ún. Conversations lexikon pőrében Bajzával szem
bekerülvén „az ifjui szertelen tüz ostromát tisztes fejére vonta ”.51

Kazinczy jóslatszerű példálózásának közvetlen hatása katartikus: a tanítvány meg
retten a hálátlanság közellététől, az indulataiban kísértő impietas bűnétől, s mintha 
önnön lelkét féltené, meg akar tisztulni: Bajzának (vagy inkább Bajza előtt magának) 
megfogadja, hogy akármi lesz, hű marad jótevőjéhez. „Iszonyodnám enmagam előtt, ha 
ezt a bizodalmát, respective kérését, a szeretetre méltó s megbecsülhetetlen érdemü, ősz barátomnak, 
ki egykor egyetlen egy buzdítóm s önérzésem fentartója vala, megjátszanám.” Iszonyodnám en
magam előtt: mennyire magától értetődő természetességgel bukkan fel itt ez a drámai 
erejű kifejezés, mely egyszer csak a görög sorstragédiák nyelvét idézi! (Előfordulhatna 
Szophoklésznál, sőt mondhatná maga Oidipusz is, rosszat sejtve, mielőtt megbizonyo
sodik arról, hogy ő ölte meg apját.) S fogadalmának indoklásában Toldy ez egyszer 
nyíltan felülbírálja Bajzával közös programszerű tételüket, miszerint a kritikai igazság 
részrehajlás nélküli kimondása mindig előrébb való, mint a személyes érzékenység 
tiszteletben tartása. „Én annyival felebb becsülöm az emberek viszonyaikat a tudósokéinál, 
az az a szívet a kritikánál, hogy magamat ezennel Kazinczy legbuzgóbb védőjének declarálom 
mind haláláig -  de úgy értsd, mindenkor még is azzal a vigyázattal, hogy a mívészség istennéjét 
meg ne sértsem.’”’'2 Az utóbbi megszorítás jelzi, hogy az elkötelezettség most sem feltét
len, s bár a szív hűségét állítja szembe az esztétikai elvek netaláni meghasonlásával, a 
lélektani fejleményeket idáig követve alig hihetjük, hogy a tisztázatlan érzelmek fészke 
ne bolydulna meg többé.

„Mindhaláláig”, vagyis a fogadalom Kazinczy haláláig szólt. Toldy aggodalmát és lap
pangó bűntudatát fokozhatta, hogy Kazinczy már levelezésük kezdetén aggastyánnak 
számított, s az évek múltával egyre inkább tartani kellett halálától. Mai korunk men
talitásához képest, mely mindenáron igyekszik a fiatalságot meghosszabbítani s az el
hallgatás és eufemizmusok leleményes eszközeivel szeretné elodázni a halállal való 
szembenézést, már-már meglepő tapintatlanságnak érezhetjük, hogy akarva-akarat- 
lanul milyen gyakran emlékeztetik az agg mestert levelezőtársai: napjai meg vannak 
számlálva. Toldy mintha a többieknél is jobban kivenné a részét e nyilván jóindulatú, 
mindig őszinte féltést kifejező, tudat alatti lélektanában olykor mégis kétes értelmű 
ismételgetésből. Kinek szúrna szemet például, ha önmagában állna, egy 1822 végén 
küldött ártatlan újévi jókívánság? „Adná az a' ki ott fenn vagyon, hogy még sokáig érzenők 
T. Urat köztünk élni, 's munkálódni jó egészségben 's szerencsében. ”53 Mi sem természetesebb, 
mint a még sokáig óhajtása, mely csak közvetve tudatosítja, a tudat küszöbéig talán fel 
sem jutva, a végességet; az efféle jókívánságok elszaporodása azonban szinte kitapint- 
hatóvá tehette Kazinczy számára a halál közelségét. „Már fenn járok”, tudósítja párt- 
fogoltját 1824 tavaszán, egy betegség után lábadozva. „Még e' száraz kisded testben sok 
az életerő. Gyermekeim tehát és barátim nem retteghetnek, hogy elvesztenek. ”54 Még a lelkesülés 
percében is, amikor (1826-ban) Bajza, Vörösmarty és Kovacsóczy irodalmi kibonta
kozásától elragadtatva úgy érzi, ő már betöltötte hivatását és (Simeon bibliai szavait 
idézve) elszólíthatja az Úr („Nunc dimittis servum tuum Domine”), siet hozzátenni, hogy 
ragaszkodik az élethez. „De én még sokéig nem szeretnék dimittáltatni, mind gyermekeim mi
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att, mint hogy a' ti fényeiteket láthassam, lelkes istenfiak.”55 Kazinczy betegségének kósza 
híre, sőt annak cáfolata elég volt ahhoz, hogy 1827 elején Toldy jókívánságába a szo
rongó képzelet máris belevegyítse a halál felrémlő lehetőségét. „Buzgón kérem a végzetet, 
hogy még sokára nyújtsa drága életedet! Mely fájdalmas volna nekem azon édes szokástól meg
válnom: Téged élni s reánk figyelmezni tudnunk!”5  Nem kétséges, hogy borzad tőle, de 
az ilyen elszólások egybehangzóan tanúsítják, hogy tudat alatt mennyire foglalkoztatja 
ez az eshetőség.

Se szeri, se száma az utalásoknak, amelyek Kazinczyt a kérlelhetetlenül múló időre 
figyelmeztették, s az ő válaszai is mintha a közelgő halál árnyékában fogalmazódná
nak. Milyen fájdalmas, panaszolja neki 1827 májusában szemrehányóan (íróbarátai 
nevében is) Toldy, hogy az utóbbi időkben „oly ítéleteidet kelle olvasnunk, melyekért legjobb 
esetben korod vádoltatott”;57 néhány hónappal később, amikor Kazinczy verseinek ki
adásáról tanakodnak, a költő felsóhajt: „Szeretném nyomtatva látni míg még élek.”58 S mit 
érezhetett vajon a haláltudattal küszködő öreg a következő év elején, amikor Toldy 
tapintatosan, sőt gyöngéden, de mégiscsak arra buzdította, hogy a PÁLYÁM EMLÉKE- 
ZETÉ-t szánja posztumusz műnek, mert akkor mindazt elmondhatja benne, amit egye
lőre („midőn még élsz”) nem lehet? S bár maga Kazinczy is szeretett képzeletében az 
utókor szemszögéből visszapillantani önmagára,59 ugyan mit érezhetett, amikor Toldy 
nagy beleéléssel vetítette elé az önéletrajz elképzelt fogadtatását, persze az ő halála 
után? „Ha nekem ifjúnak, s tanítványodnak, Neked tisztelve szeretett mesterem, szabad valamit 
javasolnom, arra kérlek, folytasd azt úgy, mint ha nem a veled-élőknek írnád, hanem a jöven- 
dőségnek [...] s ha az akkor fog a község kezeibe jutni, midőn többé nem leszesz -  a mi adja iste
nünk, hogy igen sokára légyen -  a magyar úgy fogja azt nézni, mint egy szent ereklyét, s engesz- 
telődve, bánkódva s Feléd visszasóhajtva fog bájos szavaidon csüggeni.”66 Kazinczy maga is 
el-eltűnődik, mi lehet még hátra életéből, s mind többet gondol az időre, amikor ő 
majd nem lesz többé. Mint Toldynak beszámol róla, hatvankilencedik születésnapja 
(1828. október 27.) éjszakáján álmatlanul forgolódva gondolatban számvetést készített 
(„végigpillantván elmúlt napjaimon, 's előre á  hátravalókra”), ugyanekkor panaszolja em
lékezete gyöngülését;61 1829 nyarán a külföldre készülő tanítványt búcsúztatva óha
tatlanul eszébe jut, vajon megéri-e hazatértét. „Bár még megláthassalak!” Az alkalom 
ihlette vallomás túl is tekint a halálon. „Oh ha majd nem lészek is, hidd, hogy a sírban is 
örülni fogok ragyogásodnak, 's örvendeni 'hogy téged láttalak, kevélykedni, hogy szerettél.”62 A 
még szócska gyakran feltűnik Toldy leveleiben is, többnyire szinte észrevétlen termé
szetességgel, mint 1830 őszén a szokásos születésnapi köszöntésben („Oh édes Tek. Ur! 
Éljen még sokáig közöttünk!”) ,63 de előfordul, hogy feltűnő s manapság talán otrombának 
számító képzettársítással: Kisfaludy Károly temetéséről Kazinczynak beszámolván 
Toldy azzal vigasztalódik, hogy „a Tek. Ur él még”.64 Nem ő az egyetlen, aki e haláleset 
nyomán ebből merít erőt; Kazinczy kondoleáló levelére Kisfaludy Sándor hasonló el
lentéttel válaszol: testvére elhunyta fölötti bánatát „azon örömérzés derítheti valamennyire 
fel, hogy mostani Literatúránknak egygyik Főszerzője és Alapítója Benned még él”. Éljen is, 
teszi hozzá, a magyarok Istene adjon neki hosszú boldog öregséget, az emberi élet 
szokásos határán túl, s az Ég adja neki azt is, amit öccsétől elvett!65 Néhány hónap 
múlva Kis Jánostól érkezik olyan köszöntés („Isten éltessen kedves barátom, 's adjon ha
nyatló napjaidnak sok szép örömöket, bajaid' eltűrésére pedig férjfias erős lelket”), amelyben 
akaratlan emlékeztetés rejlik: az út már lefelé tart, lassan mindennek vége.66 Szép, 
illő, jólelkű fohászok, külön-külön buzdítás volna mindegyik, de aki szüntelenül ilyes
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mit kénytelen olvasni, az ha akarna sem tudna megfeledkezni a halálról. Nem csoda, 
hogy a nyolcadik évtizedét taposó mester azzal kínál fegyverszünetet Döbrenteinek: 
„utolsó” éveit nyugalomban szeretné tölteni.67 Költeményei megjelenését is azért várja 
megint repesve, mert szeretné, úgymond, hogy „még éltemben nyomtatva légyenek”.68 Az 
utóbbit Toldynak írja; a memento mori ilyenkor óhatatlanul a tanítványt is figyelmez
tette: nemsokára el fogsz veszíteni.

" M in d  h a l 'V íg ' ' :  szimbolikus apagyilkosság 
és valóságos halál egyidejűsége
De hiába érezte Toldy mind nyugtalanabbul mestere fogyó idejét, nem tudta megállni, 
hogy ki ne ássa a csatabárdot. Bekövetkezett az impietas, amitől a lelke mélyén ő maga 
félt legjobban, s amit Kazinczy emlékezetes intelme szinte megjósolt. Az még nem lett 
volna baj, hogy levélbeli vitáikban a tanítvány időnként ezután is lázadozva szembe
fordult mesterével, hiszen e kisebb-nagyobb összekoccanásaik után helyre lehetett ál
lítani a jó viszonyt. Kapcsolatuk ekkori lélektanára nézve is jó példa erre vitájuk Ka
zinczy verseinek kiadási elveiről. Toldy még 1830 tavaszán Londonból kérte, hogy ő 
lehessen összegyűjtött verseinek kiadója, s ő írhasson hozzá bevezető tanulmányt.69 
Nagy örömére meg is kapta tőle a megbízást, amikor azonban Kazinczy módosítani 
akar a szövegeken, kitör a vész.

Hasonló helyzetben néhány évvel korábban Toldy még szinte alázatos tisztelettel 
hárította el az engedélyt, miszerint beleszólhatna a kiadandó szöveg alakításába. „Azon 
hizelkedő bizodalmádért, mely szerint nekem just adsz dolgozásodon változtatni, fogadd köszö- 
netemet; de hadd mondjam, hogy arra sem szükség, sem nekem bátorságom. Egy betűhöz sem 
nyúlok. Vegye a publ. művedet, mikép az a mester keze alól került, kivevén tán nehány gramma
tikai inconsequentiákat, mikről azonban előre tudósítani foglak. Hát ha én tévedek.”10 1827 
tavaszán még így érzett, 1831 elején ettől már messze vagyunk. Most nem gondolja 
magát illetéktelennek a felülbírálásra, sőt mintha immár Kazinczyt tartaná annak, el
vitatja tőle saját művei megítélésének képességét. Udvariasan, de magabiztosan, egy 
nemzedék konszenzusára hivatkozva figyelmezteti, hogy utólagos változtatásaival 
ront egykori költeményein, s ugyanezért ne nyúljon már korábbi prózai műveihez 
sem. „Nem tagadhatom, hogy a' beküldött versekben -  valamennyien vagyunk -  alig találtunk 
egy két változtatást, melly egyszersmind javítás és szépítés volna. Te tisztelt apánk! egész fából egy 
egészet vágni remekül tudsz, de faragcsálni, nyesgetni, foltozgatni, enyvezgetni nem -  mint Göthe 
apa sem.” A Goethéhez hasonlítás s az alkotástipológiai magyarázat két édes ostyája is 
nehezen fedi el a belecsomagolt vélemény keserűjét: amit egykor jól megcsináltál, azt 
már csak tönkretenni tudod. „Mi mindnyájan azt hisszük, hogy remekül dolgozol, de hogy 
változtatgatásaidnál semmi nem lehet szerencsétlenebb, 's kikkel prózai írásaid öszvegyűjtéséről 
szóltam, a' legnagyobb félelemben vannak, hogy azoknak egy második kéz használni nem fog.” 
A legszerencsétlenebbnek titulált változtatgatások tövisének szúrását enyhítené, hogy in
doklásul Toldy nem a szerző hajlott korára vagy csökkent ítélőerejére, hanem az ere
deti művek irodalomtörténeti dokumentumértékének megóvására hivatkozik,71 csak
hogy az érvelés egyik félmondatába árulkodó évszám keveredik („1815-től fogva leg- 
többnyire első dolgozásaid legjobbak”), amely előtt tehát Kazinczy még tudott javítani első 
fogalmazványain.72 Minden elővigyázat ellenére Toldy ilyen figyelmeztetései ugyan
azt üzenik a hanyatló korára amúgy is gyakran emlékeztetett öregnek, mint amit a 
„Légy a' régi!” felszólítása sugallt: már nem vagy a régi, tiéd a múlt, de add át nekünk
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a jelent. Alighanem e rejtett s tán öntudatlan üzenetre is reagál Kazinczy, amikor kö
vetkezetes logikával védi jelenlegi énjének jogát a kifejezéshez. „Eggyben nem térhetek 
az Ur' értelmére: hogy dolgozásainkat a' szerint adjuk ki újabban mint először jelentek meg -  
(így vélekedett Schiller is) -  mert azok históriai bizonyítványok. A  ki ezt keres, felleli az első ki
adásban; 's az is historiai bizonyítvány, ha azt láttatjuk hogy most mi gondolkozásunk és ízlé
sünk.”’1'3 Különös, hogy ekkor Toldy (lelke mélyén talán attól tartván, hogy Kazinczy- 
nak lett volna miért megbántódnia) olybá veszi, mintha nyílt véleménymondása „vét
kesnek találtatott” volna, s ezért szabadkozik; Kazinczy eloszlatja a félreértést, s még egy
szer kifejti elvi álláspontját.74 E disputa levelezésükben zajlott, nem nyomtatásban, volt 
még idő tisztázni az ügyet, s jó szándékkal túl lehetett lépni rajta.

Am az utolsó, nyilvános és megrendítő összeütközés, a sors dramaturgiája révén 
nem sokkal Kazinczy halála előtt, olyan fájdalmas csalódást okozott a mesternek, hogy 
kapcsolatuk a hátralevő kis időre is végleg elhidegült, a túlélőben pedig a jóvátehe
tetlen vétek bűntudatát hagyta hátra. Az esetet az irodalomtörténet Pyrker-pör néven 
tartja számon: Kazinczy SZENT HAJDAN GYÖNGYEI címmel prózában magyarra fordí
totta Pyrker László érsek németül írott eposzát, s erről Toldy G. szignóval éles kritikát 
közölt a Kritikai Lapokban, egyrészt hazafiatlannak bélyegezve, hogy egy magyar szü
letésű szerző németül írt, s az ilyen művet eleve méltatlannak ítélve a fordításra, más
részt külön megróva a prózában való fordítást. Ami az előbbi (fő) vádat illeti, a német 
ajkú család magyar íróvá lett fia korszerű álláspontot képviselt, s hazafias megbotrán
kozása őszinte, de hevületét gerjeszthette némi neofita kompenzálási buzgalom is: azt 
marasztalja el túlzott engedékenységben, aki egykor őt magát átsegítette a nyelvi és 
kulturális otthonra találás viszontagságain. Belső tisztázatlanságra vall, hogy elfelejti: 
Pyrker egy másik német eposzát épp ő ajándékozta mesterének.75 Kazinczy is fejére 
olvassa majd viselkedése ellentmondásait: „A ki fordítá a' Mailáth' Regéjit, a' ki az én 
fordításomat kiadni akará, mint támadhat meg azért, hogy azokat fordítottam f ”'6 Mindebből 
gyanítható, hogy a támadást nem magyarázhatnánk pusztán elvi okokkal, ahogy 
szembekerüléseiket a szakirodalom indokolni szokta.77

Bár a szerkesztők nem akarták elárulni Kazinczynak a recenzens kilétét, a dolog 
nem sokáig maradhatott titokban, s az újabb támadás nagyon rosszul esett neki; le
vélben és nyomtatásban egyaránt keserűen válaszolt rá. Sőt a széphalmi vezér, akitől 
egykor Toldy azt kérte, hogy szóban is tegezze őt, mint az apa szokta fiát, ettől fogva 
ismét magázva ír neki, s a tanítvány nem mer többé visszatérni a tegeződésre. Kazinczy 
érzelmeiről legtöbbet egy apai fájdalommal teli, öngyötrőn távolságteremtő levél tu
dósít, melyet 1831. június 12-én írt Pécelről. Aki egykor kivételes helyet kért mestere 
szívében, most e vallomásból megbizonyosodhat arról, hogy megkapta. „Én az Urat 
szerettem minden társai közt leginkább, 's ezek a' kedvetlenségek az Ur' egykori szeretetét velem 
feledtetni nem fogják.” Csak akit valóban szeretünk, annak vétkét nem tudjuk elhinni, 
s csak azt igyekszünk bármi áron mentegetni: „illy ellenkezést, én az Ur' gondolkozásában, 
characterében képzelni nem tudok, 's inkább hiszem hogy holmit a' kör tétet az Urral mint maga”. 
A záróformula egy évtizedes barátság végére tesz pontot, keresetlen, egyszerű méltó
sággal. „Éljen szerencsésen, édes barátom. Szeresse annak emlékezetét, a' kit egykor szerete, ha 
tovább nem szeretheti is. Én az Ur' érdemei eránt mindég igazságos leszek.”

Szeresse emlékezetét -  a szó nemsokára tragikusan átértelmeződik. A polémia, amely
ben Bajza is részt vett, még nem csitult el, amikor Kazinczy váratlanul meghal. A fia
talok egy darabig még kényszeresen csépelik a levegőt, majd fölocsúdnak, és zavartan
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abbahagyják. Toldynak van a legtöbb oka rá, hogy magába szálljon. Szimbolikus apa
gyilkosság és valóságos halál sorsszerű egyidejűsége mélyen felkavarta a megszegett 
fogadalom terhét hordozó tanítványt. Önvádjának gyötrelmét nem magyarázhatnánk 
meg pusztán abból, hogy úgy érezhette: megszegte a magának (Bajza előtt) tett foga
dalmat, miszerint nem támadja többé Kazinczyt, és „mind haláláig” védőpajzsként szol
gál neki. Igaz ugyan, hogy már e fogadalom megszegésének esetleges bekövetkeztéről 
is úgy nyilatkozott, hogy iszonyodnia kellene önmaga előtt, ha megtörténne, de az 
utólagos önvád mardosását biztosan fokozta a sors dramaturgiája, mely Kazinczyt a 
polémia csúcspontján parancsolta le a színpadról. A járvány augusztus 5-én érte el 
Széphalmot, Kazinczy 21-én kapta meg, s 23-án már halott. A tanítvány lelkiismeretén 
aligha könnyíthetett az a racionális mentő körülmény, hogy mesterét nyilvánvalóan a 
kolera vitte el, s nem az ő támadásába pusztult bele. Minden valamirevaló önvád ir- 
racionálisabban dolgozik: homályos mélyeinkbe fészkeli magát, a tudatalattiból is vá
logat, tévedhetetlenül kikeresve mindent, ami terhelő bizonyíték lehet. Toldy hiába 
olvasta volna újra Kazinczy utolsó levelét, mely 1831. július 10-én kelt, és azzal kez
dődik, hogy a kassai postán kell feltétetni, mert Ujhely, sőt az egész Zemplény megye 
karanténba zárult „a' Cholera miatt”; ez a baljóslatú hír nem enyhíthette fiúi bűntuda
tát, amikor a levél sarkára később följegyezte: „72 és utolsó”. Ugyanis a Széphalomról 
küldött rövid tudósítás, mely nagy erőfeszítéssel készült (a mestert kimerítette a több
felé küldendő levelek megírása: „alig lát többé szemem, 's nyakam' inai csak nem megmere
vedtek”), megindító búcsúszavakkal végződik, jóllehet Kazinczy június 12-i levelének 
nemes fájdalmú atyai számonkérésére Toldy legutóbbi levelében semmit nem válaszolt. 
„Az Ur barátsága nekem igen becses örömeket adott, 's az Ur' érdemeit senki inkább nem vallja, 
mint én. Maradok hálás tisztelettel hív barátja Kazinczy Ferenc mpr.”78 Megszégyenítően 
nagylelkű végkicsengés; az ilyet nem lehet egyhamar elnémítani magunkban.

A háborgó lelkiismeret annál is komorabb színekkel itathatta át a képzelet és em
lékezés közös szövedékét, mert az írásbeli kritikát a korabeli szóhasználat és gondol
kodásmód szinte magától értetődő természetességgel azonosította a testi bántalmazás, 
sőt a fizikai megsemmisítés képzeteivel. Idéztük már Toldy fenekedését, hogy Ka
zinczy meg fogja még érezni az ő ostorát, s Kazinczy kérését, hogy ha tanítványát újra 
megszállná is a kedv, valakit sújtani, kímélje az érdemeseket, s őt ne csapkodja meg többé. 
Kis János is úgy látta, hogy a Kritikai Lapok fiatal ítészei „a' büntetésben igen nagy örömöket 
lelik”, s így könnyen az lehet a sorsuk, „mi a' büntető vesszőé, melly utóbb maga is a' tüzre 
vettetik”.79 Jóllehet Kazinczy 1831 márciusában dohog a fiatalok tiszteletlen, „vak és 
vad” szilajsága miatt, s a G. szignójú recenzens kilétét találgatva azzal zárja ki Guzmics 
szerzőségét, hogy „a' Könyvben ő is meg van verve”, két hónappal később maga is úgy 
fogalmaz, hogy Döbrenteit „Bajza megverte, én pedig három levelemben meggyilkoltam [...] 
én tudok ölni méltósággal”.80 Fiatal vitapartnerei nyelvhasználatában ugyanilyen szere
pet kapnak az élethalálharc metaforái, az írás általi ölés szóképei, olyan képzettársí
tásokról árulkodva, amelyek az agresszivitás irodalmi áttételeződésének alig leplezett, 
sőt naiv őszinteséggel vállalt szokására utalnak. Éppen Toldynak írja Bajza 1830-ban 
egy másik csatájuk riadójaként: „Stettnert [...] feltüzeltem, hogy válaszoljon, s rakja-le őket. 
Már készül felelete, melly Döbrenteit agyon fogja verni.”81 Az egykori fogadalom megsze
gésén kívül, s Kazinczy halálának bűntudatot ébresztő időzítése mellett, harmadik rej
tett lélektani forrása tehát az lehetett Toldy önvádjának, hogy a nagy vitapartner hir
telen eltávoztával céljavesztett harci kedve ráébresztette őt addig öntudatlan indulatai
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vadságára, amelyet immár a befogadó apa iránti hálával végképp nem tudott össze
egyeztetni.

Magyarázkodni pedig többé nem volt kinek. Ha szabad ez egyszer későbbi (s a 
freudi pszichoanalízist már ismerő) szerzőtől kölcsönöznöm szemléltető hasonlatot, 
Toldy ekkori helyzetének lélektanába talán bevilágít (eltérésekre is fényt vetve), ahogy 
a Babitscsal szembeni bűntudatától szenvedő József Attila láttatta magát: „Mint gyer
mek, aki bosszút esküdött /  és felgyújtotta az apai házat /  s most idegenség lepi, mint a köd, /  s 
csak annak mellén, aki ellen lázadt, /  tudná magát kisírni.” (MINT GYERMEK.) Eltekintvén 
alkatok és korstílusok eltéréseitől, melyek túl messze vezetnének, fontos helyzeti kü
lönbség, hogy J ózsef Attilának még a szellemi apa életében módja volt bocsánatkérő 
gesztusokra, majd pedig előbb halt meg, mint akit megbántott; Toldy azonban vég
zetesen elkésett az utolsó megkövetéssel, s négy és fél évtizeddel élte túl szellemi apját. 
S mivel a Kazinczy antikritikájára adott nyilvános felelete jókora késéssel, csak 1833- 
ban jelent meg, utolsó támadása mintha már egyenesen a halott szellemét érte volna. 
A korábbi kisebb-nagyobb megbántásokat vagy megbántódásokat utólag mindig el le
hetett simítani, legalább úgy-ahogy, most azonban a túlélőnek, hogy ne kelljen (saját 
egykori szavával) iszonyodnia önmaga előtt, stilizált formákat kellett találnia a jóváté
telhez. Bűntudata csillapítására közvetítő szertartásokra volt szüksége.

(Folytatása következik.)
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