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K A Z I N C Z Y F E R E N C H E L I K O N I V I R Á G A I 1 

1791-ben jelent meg Kazinczy Ferenc — eddig kellően nem 
méltatott és nem eléggé — az 1790—91-es esztendők politikai 
és irodalmi fordulatai közé helyezett almanachja (antológiája), 
amely nem anyagának újszerűségével, költői felfedezésekkel 
vagy meglepő, esetleg meghökkentő csoportosítással hívta föl 
magára a figyelmet; hanem éppen avval, hogy része lett egy 
Kazinczy emberi és költői fejlődését reprezentáló folyamat-
nak, és egyben része lett a magyar irodalom áiamlatait, irány-
zatait dokumentáló törekvésnek is. Lényegében nem hozott 
újat az almanach, csupa olyan vers, fordítás látott benne nap-
világot, amelyet már korábban olvashatott az Orpheus vagy a 
kassai Magyar Museum olvasója. S hogy Kazinczy mégis szük-
ségesnek érezte azt, hogy újra közreadja a másutt már meg-
jelent költői alkotásokat, méghozzá olyan csoportosításban, 
olyan elrendezésben adja közre, amelyben a Helikoni virágok 
tartalmazta anyagát, abban mélyre ható és rendkívül tudatos 

1A Helikoni virágokról viszonylag keveset szólt a Kazinczy-kutatás, 
inkább az Orpheus köteteit elemezték. Czeizel János: Kazinczy Ferencz 
élete és működése, I. Bp. [1930] ugyan külön fejezetet szentelt az 
almanachnak (142-152.) , inkább az almanach megjelenésének körül-
ményeivel, hatásával foglalkozik, fejtegetéseit ma már legfeljebb néhány 
adat átvételével tudjuk értékesíteni. Dolgozatunkban nem foglalkozunk 
részletesen az Orpheusszal, ehelyett az almanachhal kapcsolatos problé-
mákat igyekszünk fölvetni. Fó'leg Váczy János: Kazinczy Ferenc és 
kora, Bp., 1915. с. monográfiáját, valamint Szauder József: /! roman-
tika útján. Bp., 1961. с. tanulmánygyűjteményének Kazinczy-érte-
kezéseit használtuk sok tanulsággal, a leginkább: 1 1 5 - 1 4 1 . 

1 Irodalomtörténet 1981/3 
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szerkesztői szándékot kell látnunk. Tapasztalható már az 
Orpheus lapozgatásakor is, hogy Kazinczy nem mindig olyan 
szemelvényt, verset, fordítást, prózai darabot publikál, amely-
nek szemléletével vagy formájával egyetért, nemegyszer — és 
nem elfogulatlanságát bizonyítandó - az „ellentábor" érveinek 
meghallgatása és az általa kialakított kontextusba helyezése a 
célja, hogy így tisztázza az egymással szembeszegülő vagy 
egymástól csupán eltérő álláspontokat.2 S az álláspontok tisz-
tázása mindennél szükségesebbnek tetszett 1790/9l-ben, ami-
kor elfojtott indulatok törtek föl, hoztak egy táborba addig 
kibékíthetetlennek látszó ellenfeleket, ugyanakkor olyan pola-
rizálódási folyamatokat is megindítottak, amelyek következ-
ményei majd csak a ferenci abszolutizmus első éveiben jelent-
keztek. 

A „Helikoni virágok 1791. esztendőre" c. almanach — a 
terv szerint — egy folyamatosan megjelenő sorozat első darabja 
lett volna. Lényegében — mint írtuk — az Orpheus válogatott 
anyagát adta, amelyben ugyan az irodalomé volt a főszerep, de 
amely éppen nem kifejezetten irodalmi célkitűzésekkel indult. 
Az alcím szerint: „Egy hónapos írás, a ' józan gondolkodásnak, 
igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-segéllésére". Az 
Orpheus feladat-megjelölései között pedig ezt olvashatjuk: cél-
ja, hogy a 

„Meg-tévelyedtteket az igazabb út felé vezesse, a ' bolondságnak elibe 
tükröt vessen és ezen két igyekezet általa' szív javulására, el-tsendesedé-
sére 's az igaz, nem-phantasmai boldogságra utat nyisson: a' babonaság-
tól meg-tisztultt Religióra, az eleve-állatásoktól ment philosophiára". 

A didaktikusnak hangzó és több kifejezésében a moralizáló 
hetilapokra, folyóiratokra utaló célkitűzése hangsúlyozza a 
felvilágosodás eszméinek szolgálatát, népszerűsítését, a deista 

2 E kérdésekről az Orpheus kapcsán Szauder ír: i. h. Némi támpontot 
ad a Helikoni virágok második kötetének feltehetőleg nem végleges 
tervezete. Vö.: Kazinczy Levelezése (KazLev) II. 230-231 . , 297. 



Kazinczy Ferenc 573 

gondolatkörben munkálkodást, és mindezt párosítja a nyelvi és 
a költészeti ízlés fejlesztésével, összhangban a Szauder meg-
határozta „felvilágosult klasszicizmus"3 jó ízlést pallérozó 
törekvéseivel, valamint az időszerű (politikai) kérdések fölveté-
sével. Ezt a törekvést főleg az Orpheus első füzetei képviselik, 
itt olvashatjuk a Voltaire-ről szóló, ill. Rousseau és Helvétius 
egyes műveiből vett szemelvényeket. Ami pedig a költészetet 
illeti: a radikális Kästner mellett a Hainbund egyéb poétái, 
Wieland, esetleg Schiller a példa - és nem utolsósorban az 
antikokat látjuk viszont, azok közül is Horatiust és Catullust, 
valamint az olasz rokokóköltőt , a magyar irodalomra is nagy 
hatású Metastasiot. S ahogy a Helikoni virágokból, mint sűrí-
tett és példázatszerű kötetből is kitetszik, a szerkesztő tuda-
tosan törekedett a műfaji, a hangvételi, az előadásmódbeli 
változatosságra; programszerűen hangsúlyozta a lehetőségeket, 
amelyek természetesen nem kiforrott eredmények. A Magyar 
Museummal szembe is állíthatjuk az Orpheust. Batsányi hatá-
rozott és az ellenvéleményeket negligáló szerkesztői modora 
következtében egyneműbb és egyenesebb vonalvezetésű folyó-
irat jelenik meg, Kazinczy hajlékonyabb, a változatok megérté-
sére érzékenyebb és az esztétikai tájékozódást illetőleg el-
mélyültebb szerkesztőnek bizonyul. Az Orpheusszal az volt a 
célja, hogy a felvilágosodás eszméiben hívőknek fórumot 
hozzon létre, maga köré akarta tömöríteni azt a felvilágosult, 
reformer hajlandóságú nemességet, amely II. József uralkodásá-
nak utolsó évében és halála után hirtelenül egy táborban találta 
magát a konzervatív nemesi ellenállással. Ebbe ugyan sosem 
olvadt bele; néhány ponton azonban a nézetazonosság csal-
hatatlan jelei mutatkoztak. Olyan tábort akart Kazinczy az 
Orpheus mögött és mellett tudni, amely a nemzetiesedés, az 
ízlésfejlesztés és a felvilágosult ismeretteijesztés céljait elősegít-

3 A klasszicizmusok körébe vágó terminológiai kérdésekre 
vonatkozólag vö.: Szauder József: Az Estve és az Álom. Bp., 1970. 
46 -53 . , 9 1 - 1 2 2 . 

1» 
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heti („annál hamarább a' szerint hazánknak ifjúsága nagyobb 
közhaszonnal neveltessék és a' magyar Literatura elő mozdít-
tassék"). S minthogy az Orpheus — főleg kezdetben — nem 
volt kifejezetten irodalmi lap, a költői szemelvények általában 
nem ugrottak ki a lap többi közleménye közül, tehát nem a 
költői közlésmód volt eleinte az egyetlen, és nem lírai mű-
formák adtak rangot az Orpheusnak. Szauder József4 mutatott 
rá arra. hogy az Orpheus későbbi füzeteiben dokumentálódik 
Kazinczy visszavonulása a politikai-irodalompolitikai tény-
kedésből a kifejezetten irodalmi ténykedésbe, az Orpheus 
mindinkább lesz irodalmi lap. 

Kapcsolatban van ez azzal az általános csalódás- és válság-
érzéssel, amely 1791—92-ben az előbb említett reformer-
nemességet elfogta, látván nemcsak a jozefinizmus megtor-
panását, illetve kudarcát, hanem a nemesség egy részének 
erőteljes hajlandóságát is az udvarral való kompromisszumra. 
1791-ben jelent meg Szentjóbi Szabó verseskötete, amelynek 
versei jól mutatják — többek között — a tájékozódás irodalmi 
irányait (Faludi-féle népiesség, Hainbund stb.), és 1791-ben 
hirdette meg az egyetem az esztétikai tanszék betöltésére a 
pályázatot. E pályázatnak rendkívüli jelentőségével, az eszté-
tikai-kritikai nézetek változatosságával és a pályázat során 
fölvetődött nem pusztán irodalmi jelentőségű és jellegű vonat-
kozásokkal Szauder József foglalkozott, és ő mutatott rá arra, 
hogy a korszerű esztétikai gondolkodás diadalának könyvel-
hetjük el Schedius Lajos kinevezését a tanszékre.s Ez a kor-
szerű esztétikai gondolkodás azonban nem kizárólag Schedius 
dolgozatában jelentkezett, hanem más pályázókéban is. A 
göttingai neohumanizmus és antikvitás-felfogás jobban felelt 
meg (részben felvilágosult töltése miatt) a Helikoni virágokat 
kiadó Kazinczynak, mint a lényegileg e nézettel szemben álló, 

"Az 1. sz. jegyzetben i. h. 
'Szauder József: Az esztétikai tanszék betöltésére kiírt pályázat és 

kritikai irányzataink 1791-ben. ItK. 1971. 78-106. 
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hagyományosabb felfogást képviselő — és a deákos klassziciz-
musnak szokványosabb és színvonaltalanabb ágát művelő — 
Tóth Farkasé. Később Schedius is és a vele rokon álláspontot 
valló Nitsch Károly Dániel is Kazinczy munkatársa, levelező-
társa lett. Az esztétikai tanszékre beadott pályázatok egy része 
már azt a költészeti felfogást dokumentálta, amelyet teljes 
határozottsággal Kazinczy fog meghirdetni fogsága után; de 
- Szauder József figyelmeztet erre - ugyancsak ezen a pá-
lyázaton előlegeződik a magyar költők egy részének a jako-
binus mozgalomba bekapcsolódásának útja, Szentjóbi Szabó 
írásában. 

Az 1790—9l-es országgyűlés eseményei: vitája a magyar 
nyelvről; új költők jelentkezése (Szentjóbi Szabó például ver-
seskötettel teszi le névjegyét), a nemesi ellenállás polarizá-
lódása, a Helytartótanács tisztviselőinek a reformok körébe 
vágó tevékenysége, Kreil Antal, Koppi Károly működése, az 
esztétikai tanszék betöltése körüli bonyodalmak.6 Körülbelül 
ebben a kontextusban kell látnunk a Helikoni virágokat, annál 
is inkább, mert ha ebben a kontextusban látjuk, válogatását, a 
versek sorrendiségének kérdését is másképpen tudjuk értékelni. 
Az amúgy is az irodalomba hátráló (pontosabban szólva, idő-
legesen odatérő) Kazinczy olyan, hangsúlyozottan irodalmi 
(költői) vállalkozásba kezdett, amely bemutatja a magyar iro-
dalom állapotát, fő irányait, és szerkesztési módjával, az azo-
nos fordítások szembesítésével, a sorrenddel, az esetleges ki-
emelésekkel sugallja a szerkesztő képviselte álláspontot. S 
minthogy az almanachból egyetlen kötet jelent meg, az is 
1791-ben, ezért a pusztán költői érdekű darabok mellett az 
irodalommal ugyan széles sávon érintkező, verses formájú és a 
politikai publicisztika címszava alá ugyanolyan joggal sorol-
ható műveket is közölt. Ilyen a kötet élére helyezett „Magyar! 

6H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763-1795. 
Bp., 1967. — Benda Kálmán: Magyarország története a francia forra-
dalom és a napóleoni háborúk korában. 1790-1812. Nagydoktori érte-
kezés. Gépirat az OSzK Kézirattárában. 



J / и rnea istvan 

Hajnal hasad. .." kezdetű vers, amelynek szerzője Darvas 
Ferenc, a Helytartótanács reformer szándékú tisztségviselője. S 
ezzel — valamint a többi, e tárgykörbe vágó verssel — az is 
kitetszik, hogy a konzervatív nemesi ellenállás és Kazinczy 
(valamint a Darvas Ferenc—Vay József—Podmaniczky József 
nevével fémjelezhető tábor) egészen másképp értékelte a II. 
József halálakor kialakult helyzetet, és ennek következtében 
másféle következtetést is vont le belőle. Ennek hangsúlyos 
dokumentálása az a tény, hogy egy költőileg nem túl sikerült 
verses formájú paszkvilluszt helyezett Kazinczy egy költői 
(Musen) almanach élére (Pétzeli József és Verseghy Ferenc 
Hálaadásától támogatottan). Darvas verse a körültekintő politi-
zálásra, a reformok következetes keresztülvitelére, az elért 
eredmények szilárd megőrzésére hívja föl a figyelmet. Emellett 
— s talán ezért is tette Kazinczy kiemelt helyre — kifejezte azt 
a bizakodást, azt az illúziót, amely a radikális reformer nemes-
séget és a vele szövetséges értelmiséget jellemezte az évtized 
fordulóján, az országgyűlés első szakaszában. 

Ha jobb lábra tészesz Nemest és Parasztot, 
Kikre sokféle mód sok bajt 's terht árasztott, 
Ha rendbe téssz Királyt, Grófot, Bárót, Papot . . . 

Tehát az országgyűlés előtt a „rendbe tétel" feladata áll, s a 
vers szövegéből kitetszik, hogy épp a magyar társadalom leg-
felső rétegei szorulnak „rendbe tétel"-re. Velük szemben áll a 
(köz? -kis?) nemes és a paraszt, kikre a sok baj és teher 
súlyosul, s kik fölemelésre várnak. S a költemény befejezése 
még beszédesebb: 

Ha Koronás Fó'det, mint illik, tiszteled, 
'S Magyar Véreidet egy formán öleled. 

Az utolsó előtti sorból a „mint illik"-fordulat ugrik ki, és 
harmonizál a „rendbe tétel"-t sürgető kifejezéssel. Az utolsó 
sor pedig ama nemesi és értelmiségi mentalitásnak pregnáns 
kifejeződése, amelyről az előbbiekben szóltunk. Különösen 
akkor tetszik ez ki, ha a Helikoni virágokban megjelent 
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szöveget egybevetjük a Magyar Világ c. röpiratban kiadott 
változattal. Ez utóbbiban ugyanis a hosszabb variánst lel-
hetjük. Csak az első huszonkét sor egyezik meg (nem egy 
lényeges stiláris eltérés ellenére is), a továbbiakban a két szöveg 
önállósul. A röpirat — minthogy feltehetőleg szélesebb körben 
terjedt — tekintettel van a nemesi ellenállás egészére, a Heli-
koni virágok szövegének redakciója tömörebb, stilárisabban is, 
és gondolatilag jobban idomul az előzményekhez. Kétféle 
közönségnek készült a kétféle változat: a röpiratot inkább az 
országgyűlésre készülődő, a sérelmeit fenyegetően megszólal-
tató megyei nemesség forgatta; a Helikoni virágok a reforme-
rek, az értelmiségiek kezébe került (az Orpheusszal együtt). 
Darvas Ferencet Ráday Gedeon ajánlotta Kazinczy figyel-
mébe,7 az ő révén lett a helytartósági tanácsos az Orpheus és 
az almanach munkatársa. Még egy mozzanatot kell kiemel-
nünk: a vers indítása a mai olvasónak Csokonait idézi,8 és 
egyben megerősíti a feltételezést: az 1790 körüli röpiratok 
frazeológiáját a magyar költők is átvették, részben alakí-
tották.9 Mindenesetre az a látszat keletkezett, hogy az értelmi-

1 KazLev II. 40., 95., 553. 
'Vargha Balázs: Csokonai: Magyar! Hajnal hasad! In: Miért szép? A 

magyar líra Csokonaitól Petó'fiig. Szerk. : Mezei Márta és Kulin Ferenc. 
Bp., 1975. 1 4 - 1 5 . - Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp., 1975. 
94-95 . 

'Darvas Ferenc mellett egy darabig Szentjóbi Szabó titkárkodott. 
Feltehetőleg a közös műhelyre vall Szentjóbi Szabó: Az együgyű 
paraszt c. versének és Darvas: Post nubila Phoebus-a egy helyének, 
valamint Szentjóbi Mátyás királyának és az említett röpiratnak egy-egy 
megfelelése. Vö.: Szentjóbi Szabó László Költeményei. Bp., 1911. 
223-224. - Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó László Bp., 1955. 77. Egy 
másik röpirat, Szatsvai Sándor: Hazafiak tüköré. Pesten, Budán és 
Kassán 1790. szintén a hamar népszerűvé vált képpel indít: „Derül a' 
Magyarok' Ege!" A röpirat utolsó oldalán Verseghy Emlékeztető Osz-
lopát hirdetik. Jórészt a Helikoni virágok munkatársairól van szó; azok-
ról, akik személyes vagy világnézeti különbségeik ellenére egy frontot 
alkottak 1790/91-ben. Vö. még: Marczali Henrik: Az 179011-ik ország-
gyűlés. Bp., 1907. 
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ségi törekvéseket kifejező költők és az ellenálló, jogait követe-
lő nemesség útja legalábbis párhuzamos. Ezt a vélekedést 
erősíti Verseghy Ferencnek az almanachba iktatott költe-
ménye. A vers folytatása a Darvas-versnek, de folytatása Ver-
seghy másutt megjelent disztichonos röpiratának is. Verseghy 
önállóan is kiadott verse nyelvileg sok kívánnivalót hagy maga 
után; az a bizonytalan ízlés, a kifejezések darabossága és nehéz-
kessége, a nyelvi tisztaság hiánya, amely miatt később sem 
tudott igazán emlékezetes verset írni, jóllehet terveinek és 
gondolatainak nagyszabású volta így is szembetűnő, itt is észre-
vehető. Ami azonban túlemeli az alkalmiságon, az a Kazinczy-
val rokon szándék: a nemesi-nemzeti mozgalomnak újfajta 
értelmezése és megjelenítése. Nincs itt már szó korcsokról, 
elfajultakról, vitézségről, katonás erényekről, múltról. A jelen-
re és a jövőre tekint a költő, az anyanyelv mostoha sorsát 
néhány — múltat idéző, de ezt a múltat a jövő felől tekintő — 
fordulattal eleveníti meg, hogy azután a koporsó-mély bői föl-
támasztott anyanyelv útja a fényre vezessen. S végül ugyan-
ebbe a tárgykörbe sorolhatjuk Kazinczy „impromtu"-jét, 
amelyet Vay Józsefre, a Verseghy által is ünnepelt Borsod 
megyei követre írt. Vay József is a Helytartótanácsban szol-
gált, s őt is, társait is, nemcsak az országgyűlésen látjuk az első 
sorokban, hanem a szabadkőműves páholyokban és Berzeviczy 
Gergely körében (éppen akkor, amikor Berzeviczy a radikális 
De Dominio Austriae c. műve írására készült).10 Kazinczy talán 
a köszöntőkhöz és ünneplő ódákhoz szokott közvéleményt is 
meg akarta hökkenteni, amikor — kissé finomkodó — idegen 
szóval utalt a műfajra, hangsúlyozva a pillanatnyi benyomás 
könnyed, ám fontos mondanivalót tartalmazó megjelenítését. 

I 0 H . Balázs Éva: i. m. és Sándor Lipót főherceg nádor iratai 
1790-1795. Kiadta: Mályusz Elemér. Bp. 1926. A „Liste des personnes 
dangereuxes et chefs de parti . . . " tartalmazza többek között Vay 
József, Podmaniczky József, Darvas Ferenc nevét (440-445 ), jórészt 
azokét, akikkel Kazinczy érintkezett, akiktó'l Kazinczy támogatást 
remélt. 
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A versformálás, a frazeológia eltérő volta (a harcias, a tenger 
habjait fölkorbácsolni képes indulatok helyett a „hab-
csillapító" Vay portréját festi miniatűrben), a megvalósult esz-
meiség és az új típusú attitűd költőisége hívja föl magára a 
figyelmet. A négysoros versike ölelkező rímei, a csattanós 
befejezés (melyet a rime surprise még jobban kihegyez) a 
játékos látszat mögött megbúvó emelkedett tartalmat feje-
zik ki. 

S hogy ezek a versek egymást erősítik, együtt — így válo-
gatva — a nemesi ellenállás radikális szárnya állásait építik 
tovább, azt az irodalmi törekvéseknek a politikaiakkal egybe-
vágó iránya jelzi. Ugyanis a nemesi ellenállás konzervatív szár-
nyának irodalmi törekvéseit a verses (magyar és latin nyelvű) 
paszkvilluszok fejezték ki, részben pedig a deákos klassziciz-
mus (magyar és latin nyelvű) óda- és elégiaköltészete. Azaz 
egyfelől a Gyöngyösi-hagyomány barokk nemes-eszményt, 
nemesi népiességgé stilizálódott frazeológiája, másrészt egy 
hagyományosabb retorikai és poétikai stíluseszmény élt 
tovább. A deákos klasszicizmus főleg az antik strófák magyar 
meghonosításában ért el messze ható eredményeket, de poéti-
kai alapállása az iskolai és iskolás poétika-oktatásra vezethető 
vissza. Mindehhez járult a jozefinizmussal és a felvilágosodással 
szemben tanúsított ellenszenv (főleg Baróti Szabóra áll ez), 
annak a frazeológiának olykor sikerült, máskor az alkalmi 
költészet átlagszínvonalán alig-alig felülemelkedő versbe örö-
kítése, amely Kazinczy számára már ekkor leküzdendő aka-
dályt jelentett az egyetemesebb érvényű és korszerű magyar 
költészet megvalósításának folyamatában. Az a klasszicizmus, 
amelyet már ekkor kezdett Kazinczy megtervezni, nem utolsó-
sorban Ráday Gedeon ösztönzésére,11 éppen az ellentéte 
annak, amit Baróti Szabó művelt. Egy 1791. augusztus 17-i 
levelében írja Kazinczy Édes Gergelynek (akit szintén be akart 
mutatni a későbbi Helikoni virágokban): 

1 1 Vö. pl. KazLev I. 123, de kettejük levélváltása más helyeit is. 
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„csak azon kérem az Urat, hogy ne Gelegenheits-Gedichteket, az az 
névnapi, menyegzői etc. poemátskákat, hanem szívnek érzéseit, szerel-
met, elcsüggedést, örömöt, tsintalankodást írjon ( . . . ) A' szegény 
Kassai Szabó Dávid verseit szenvedhetetlenné teszik az az átkozott sok 
Újlaki Béla és Piber uram, perceptor uram névnapi köszöntései. Abban 
a' kis munkában is, mellyet most ada ki Weber illy nevezet alatt: 
Heliconi virágok 1791-dik esztendőre, szedte Kazinczy Ferencz, eggy-
néhány jó példája van az abbeli jobb ízlésnek . . . ' " 1 

Ha ezt a levélrészletet párosítjuk a Csokonait (kit szintén 
Kazinczy akart bemutatni a későbbi Helikoni virágokban) és 
Pálóczi Horváth Ádámot (kit Kazinczy közölt almanachjában) 
intő levélrészlettel,13 tisztán áll előttünk a hagyományos 
köszöntő-alkalmi verseket megtagadó, a konkréttől az el-
vontabb felé haladó, a rein-Menschlich-he\ érintkező költőiség 
igénye. Éppen ezért Kazinczy Baróti Szabótól az Orczynak 
halálára c. ódát közölte. A vitathatatlanul a deákos klassziciz-
mus sztereotípiáiból fölépülő verset azonban elválasztja a 
hagyományos verstípustól, hogy költője a szokvány fordula-
tokat — az adott történelmi szituációban — a megélt élmény és 
a hitelesnek ható általánosítás energiát kölcsönző ihletettségé-
ben tudja földúsítani. Orczy Lőrinc tekintélyes egyéniségét 
gyászolva, valóban megszólalhatnak a nyelv enyészését féltő 
hazafi gondjai, és az Orczyval szembeállított ,korts-fiak", akik 
miatt a magyar nyelv „szám-ki-vetésbe ment", joggal kapják 
meg a költő súlyosan elmarasztaló ítéletét. A Horatius-
imitationak iskolás változatát dokumentálhatjuk, amelyben a 
tételszerű megállapításból indul ki a költő, azt értelmezi, fejti 
ki, variálja, mintegy logikai folyamatként. A gyászoló óda 
(illetve horatiusi értelemben vett carmen) mellett a vele rokon, 
mégis másik típusba sorolható, az elégiába hajló óda, az Eggy 
diófára c. Baróti Szabó vers is mutatja ennek a deákos klasszi-
cizmusnak legjobb hagyományait.14 Itt a korábban volt keser-

1 ' Uo. II. 223. 
1 3Egy Kis Jánoshoz küldött levelében: Uo. 297. 
1 4 Átdolgozott változata: Egy' le-döltt diófához. In: Baróti Szabó 

Dávid Meg-jobbitott 's bővített munkáji. Komárom 1802. II. 121. E 
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gők (az előzmények többnyire a latin nyelvű költészetben, pl. 
Hannuliknál lelhetők föl) fordulatait látjuk viszont, de az 
allegória még eredeti funkciójában hat, a klasszikus metrum a 
tömörségre és a nyelv tömöttségére ösztönzi a költőt, és ön-
magában meggyőző erővel hozza a köztudatba — a Herder-
jóslat előtt! - a nemzethalál gondolatát, a visszavonás szintén 
horatiusi-hannuliki képét. Más kérdés, hogy a Helikoni virágok-
ban a Baróti Szabó versek olykor a szerző szándékától függet-
lenül hatnak; a reformer eszmeiséget sugalló művek koszorújá-
ban az egységre, az anyanyelv megbecsülésére fölhívó sorok 
nem a konzervatív álláspont alátámasztását szolgálják, a 
hagyományos frazeológia ellenére, hanem az almanach vonalát 
erősítik. 

Főleg az Eggy diófára szuggesztív sorai illeszkednek bele 
Kazinczy elképzeléseibe. A valóban válságos hónapok hitelt 
adnak Baróti Szabó nemzetféltésének, és a többi Baróti 
Szabó vers kontextusából kiragadva, egybecsengenek Kazinczy 
egy Horatius-átköltésének mondanivalójával. Míg Baróti 
1791-ben írta ódáját, Kazinczy О navis referent. . .-átköltése 
1789-ből való,15 s a jozefinista rendszer bukásának élményében 
keletkezett. Kazinczy közli ezt az átköltést, és mellette Virág 
Benedek 1790-es fordítását, amely nyilván a hasonló szituáció 
terméke, jóllehet Kazinczy eszményei összeomlását és lét-
alapját is veszni látta, míg az ekkor még a deákos klasszicizmus 
eszmei és formai vonzáskörében alkotó Virág feltehetőleg egé-
szen másképpen értékelte az eseményeket. Kazinczy gesztusá-
ban az a figyelemre méltó, hogy önmaga erősítésére (ez a moz-

versró'l: Waldapfel József: Egy ledőlt diófához. ItK 1929. 345-348 . és 
Zlinszky Aladár: Allegória-e a ledőlt diófa? ItK 1929. 458 -461 . A 
dolgozat e motívum korábbi és későbbi előfordulásai közül regisztrál 
néhányat. 

1 5 Beöthy Zsolt: Horatius és Kazinczy. Bp., 1890. nem említi e 
fordítást, Czeizel János: Horatius és Kazinczy. EPhK 1909. 668-678. 
sem. Trencsényi Waldapfel Imre figyelemreméltó megjegyzést tesz 
Kazinczy átültetéséről: Horatius noster, Bp., 1943. 189. 
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zanat Virág Benedek magatartásából nyilván hiányzott) nem a 
„si fractus illabatur orbis" ilyenkor szokásos formulájával élt, 
hanem az államhajó allegóriáját tartotta alkalmasnak arra, 
hogy a veszélyek és szirtek közt haladó magyarság gondjait 
tolmácsolja. Mind Kazinczy, mind Virág fordítása tükrözi az 
óda két válfajának meghódításáért vívott küzdelmet. Kazinczy 
az eredeti vers asclepiadészi strófáját alkaioszivá alakítja (Virág 
marad az eredeti metrumnál); Kazinczy az egyetemesség táv-
latába emelt, s csak célzásaiban közvetlenül a jelenre utaló ódai 
variációnak kimunkálója, szóhasználatában expresszívebb meg-
oldásra törekszik, a befejezés horatiusi intelme sóhajos kérdés-
ben összegeződik. Kazinczy elhagyja Horatius földrajzi neveit, 
és konkretizálja, az adott helyre vonatkoztatja a horatiusi soro-
kat. Az „imperiosus aequor" így lesz „kétséges út", az „et 
genus et nomen inutile" a nemesi Magyarország tükrévé válik: 
„Kérkedve hányod esmeretes neved 's fő származásod" (Virág-
nál: 'S hirdesd nagy nevedet, 's fő nevedet). Virág aránylag hí-
ven követi Horatiust, az inverziók nem a költői gondolat me-
részségének dokumentumai, hanem éppen a deákos (latinos) 
hagyományéi. Kazinczy Horatiust is a maga költészet-eszmé-
nye szerint adta vissza, míg Virág ragaszkodott a deákos Hora-
tius-imitatiohoz, amelytől az a didaktikus vonás sem idegen, 
amely Kazinczy Horatiusából hiányzik, de Virágéban je-
len van. 

A kétféle ódamegoldást tanulmányozhatjuk akkor, amikor 
összehasonlítjuk Virág Benedeknek és Dayka Gábornak lénye-
gében azonos ihletésű és látszólag azonos hangütésű versét. 
Virág Benedek/Г Magyar Vitézekre c. ódája a vergiliuszi és 
általában eposzi invokációval indít, és ama nemesi-vitézi eré-
nyeket (virtusokat) dicsőíti, amelyek Baróti Szabónak és szám-
talan korabeli nemesi paszkvillusznak is témái, és amelyekből 
az érettebb Berzsenyi oly keserűen ábrándult ki. Olyan múlt-
idézés ez, olyan mitológiai, római történelmi példákkal fölösen 
dúsított világ tárul elénk, amelyben szinte a képzavarig tódul-
nak egymásra a szavak, a felkiáltások, a képek. Dayka Gábor: 
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Győzedelem jövendölése viszont éppen az átélt mitológia segít-
ségével kerüli meg a dagályosságtól sem mentes deákosság 
buktatóit. Ugyanis a nemesi-vitézi erények csak az óda utolsó 
szakaszaiban kerülnek elő, akkor lepi el őket a mitológiai 
képkincs. Ehelyett Dayka lendülettel idé."i a felleg-kergető 
Pallaszt, és a megjelenítésre fordított költői energia más hang-
súly-elosztást tesz lehetővé. Virág a gyöngyösies barokk esz-
ménvítéssel állítja elénk a vitézi erényeket, Dayka részletező 
leírásai, a vers második felében fölbukkanó személyesség 
enyhíti a kor nemesi eszmeiségének tett engedményeket. 

Az óda kulcsfontosságú műfajnak tetszik. Az ódát szinte 
Kazinczy jelentkezéséig az alkalmi költészet mondhatta a 
magáénak, majd részben az alkalmi költészetből kinőve, a 
deákos klasszicizmus iskolás Horatius-imitatiójának jegyében 
írtak ódákat. Sem a boileau-i óda-felfogás, sem a 18. századi 
német irodalomban fokozatosan előtérbe kerülő ódai eszmény 
nemigen talált követőkre. Éppen azok, akik a Helikoni virá-
gokban is helyet kaptak (tehát Földi János, Szentjóbi Szabó, 
Dayka és Verseghy), indultak el egy egészen más típusú óda-fel-
fogás felé, nem utolsósorban Horatius-fordításaikkal. A lénye-
ges különbségek ellenére is a Kazinczy által vallott stílus- és 
költészeteszményt erősítették; részben teret engedve a magyar 
irodalomban is jelentkező emocionalizmusnak, részben a göt-
tingai egyetemen meghonosodott antikvitás-felfogás és auktor-
magyarázat Magyarországra is elérő hullámainak felfogásában. 
Csak utalhatunk az esztétikai tanszék pályázói egy részének 
neohumanista görögség-képzetére, a debreceni kollégiumban az 
egykori göttingai diák, Budai Ézsaiás klasszika-filológiai tevé-
kenységére, a már többször emlegetett reformer nemesség 
göttingai iskolázottságára (emlékeztessünk Prónay Sándorra, 
Berzeviczy Gergelyre, Podmaniczky Józsefre, stb.).16 A két-
féle ódatípus a deákosok, illetve Földi, Szentjóbi, Dayka stb. 
és Kazinczy ódáiban dokumentálódik, és ez - természetesen 

1 6 H. Balázs: i. m. 86 -117 . 
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nemcsak a Helikoni virágok ódáiban, hanem másutt is, a folyó-
iratokban, a verseskötetekben — összekapcsolódik avval, hogy 
a kétféle ódatípus kétféle eszmeiség hordozója egyben. A neo-
klasszicizmust előlegező (vagy pindaroszivá váló)17 óda a 
magyar irodalomban ezekből a kezdeményekből fejlődik ki. 
Másfelől a barokk eszmények — alig korszerűsítve — kapnak 
helyet a deákosok ódáiban. Az új típusú ódákban az általános 
alany valódi alannyá válik (ugyanakkor megőrzi azt az álta-
lánosságot, amelyet a klasszicista esztétikák megkívánnak az 
ódaköltőtől), a mitológia viszont átélt kulturális élménnyé 
válik, amely az antikvitás-képzet emocionalizmusa révén sza-
badul meg a deákos klasszicizmus merevségétől és egyhangú-
ságától. 

Ilyen egyértelműen természetesen sem Kazinczy esztétikai 
nézeteiben, sem a Helikoni virágokban nem találkozunk az óda 
értelmezésével. Viszont jól látható Kazinczy törekvése, hogy 
az alkalmi költészet nyűgeitől megszabadítsa az ódát, és egy-
általában az alkalmi költészet helyébe másféle, korszerűbb, 
ugyanakkor „művészibb" költészetet valósítson-valósíttasson 
meg. Alig lehet kétséges, hogy mindezt egy szintén normatív 
poétika jegyében követeli. De ez a normatív poétika a leg-
frissebb „nyugati", (elsősorban) a német költészet alapjára 
épít.18 A poétika klasszicista, és önmagában alig különbözik 
az iskolás előírásoktól és tanításoktól. » . . . a ' Poésis' fentebb 
neme, az az Epopoea és a' Melpomene sarus játéka, az egészen 
el nem készültt díszt meg-nem szenyvedik" — véli Kazinczy 
Ferenc a Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei c. regénye elő-

1 7 Az általunk pindaroszinak nevezett ódáról vö. Highet, Gilbert: 
The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western 
Literature. New York-London, 1959. 250-251. 

"Siegr is t , Christoph: Das Lehrgedicht der Aufklärung. Stuttgart, 
1974. 3 1 - 3 2 . E poétikai kérdésekró'l vö. még: Krejcí, Karel: Ceská 
literatura a kulturni proudy evropske. Praha, 1975.; főleg az Od klasi-
cizma к romantismu és a Klasicistické tendence v literature ceského 
obrozeni. с. tanulmányokat. 
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szavában, majd így folytatja: „De ellenkezőképpen van a' 
dolog az alatsonyabb rendű írásokkal, 's nevezetesen az én 
Románommal." A különböző műfajokhoz illő más-más nemű 
stílus elve az, amely e helyen kifejezésre jut, és ez a gondolat, 
ez az elv végighúzódik Kazinczy pályáján, számtalan meg-
nyilatkozásában kap hangot. ,,A' poéta, a' rétor, a' hisztorikus, 
a' teáter, a' piac, az iskola 's a' templom nyelve nem egy 
nyelv" — hirdeti Kazinczy egy későbbi levelében,19 majd e 
gondolatot megerősítve másutt írja: „Minden nemnek más meg 
más a' nyelve".2 0 Bőséggel idézhetünk tőle olyan nyilatkoza-
tokat is, amely egyes műfajokhoz ajánl szerinte megfelelő 
versformát, illetve igyekszik költőtársait eltéríteni más vers-
formáktól. A felfogás visszavezethető a quintilianusi retorika-
tanításra, maga Kazinczy is több ízben idézi Quintilianust, 
példái között pedig Cicero szerepel hangsúllyal. De Kazinczy 
nézete szinte mindig konkrét magyar anyagra támaszkodik, 
részben költőtársai műveiről nyilatkozik, részben pedig saját 
költői törekvéseit igyekszik elfogadtatni. A műfajok klasszi-
cista értelmezése fokozatosan alakul ki nála; mint ahogy foko-
zatosan valósítja meg költészetében az egyes műfajok birtokba-
vételét. A Helikoni virágokban is a műfaji hierarchizálás szán-
dékát figyelhetjük meg, és azt a klasszicista törekvést, amely a 
műfajokhoz illő stílusnemek pontos körvonalazásában ölt 
testet. Nem vitás az, hogy a goethe-i „Klassik" elfogadása és 
magyar meghonosítása csak a fogság utáni Kazinczynak fő 
munkálkodási területe, a Helikoni virágokban még csak a 
német klasszicizmus (és talán a boileau-i költészetfelfogás távo-
li) ihletése érezhető. Mindenesetre 1789-9l -ben Kazinczyt 
már erőteljesen foglalkoztatta az óda, a dal, az episztola kér-
désköre, és az alkalmi költészeten kívül nem fáradó elszántság-
gal küzd pl. a leoninusok ellen (a kádenciás disztichonok 
— szerinte - a „Barátszázad ostobaságának" maradványai!).21 

1 *KazLev. XVI. 137. 
J0Uo. XVII. 351. 
21 Uo. II. 297. 
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A műfajok körének megállapításakor olyan módszerhez 
folyamodik, mint amelyet az ódatípusok szembesítésekor lát-
tunk. De jellemző az is, hogy a Helikoni virágok mintegy 
hatvan verséből majdnem 50%-ra tehető a dalok aránya (27 
dalt számoltunk össze), kilenc óda található az almanachban, 
nyolc epigramma, hét elégia, két episztola, de találtunk leíró 
verset, mesét, zsoltárt (melyet hangvétele szerint a dal és a 
himnikus óda között helyezhetünk el, és amely — Ráday 
Gedeon műve — jól beleilleszkedik abba az izgatott légkört 
érzékeltető költészetbe, amelyről a verses publicisztika kap-
csán szóltunk). A dalnak ez a kiemelt szerepe részben követ-
kezik a vállalkozás almanach-jellegéből, tehát abból az adott-
ságból, hogy viszonylag kevés terjedelem állt Kazinczy rendel-
kezésére, és viszonylag sokszínű, tarka anyagot akart közölni. 
Részben azonban Kazinczy korai klasszicista törekvéseit is 
dokumentálja a dalnak ez a jelentősége. Ugyanis — és ezt a 
Kazinczy-levelezés idevágó helyei is bizonyítják - a klassziciz-
mus nem ellensége a hajlékonyabb érzelmeket kifejező, dal-
szerű formáknak, és egyáltalában nem szükséges a rokokó vagy 
a szentimentalizmus körébe átutalnunk a kedélyesebb vagy 
esetleg a hedonisztikusabb életbölcseletet sugalló, énekelhető, 
rövid verseket. 

A zenei klasszicizmus is kultiválta a dalformát, akár Mozart 
olykor hatalmas ívű, máskor drámai hangvételű koncertáriáira, 
akár önálló dalaira utalunk. Természetesen nem mindig lehet 
teljes pontossággal meghúzni a határvonalat a klasszicista és a 
rokokó dalformálás között, de általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a rokokó a dalformában valamivel mozgalmasabb érzelmi 
menetet eredményez, közelít a lírai epigrammához (a csatta-
nóra kihegyezett és kissé annak szolgálatában álló vershez; és 
így szinte a befejezésnek rendeli alá az egész gondolatmenetet). 
Általában igyekszik elkerülni az antik utalásokat,-de ha alkal-
mazza azokat, akkor oly mértékben stilizálja, hogy szinte 
csupán illusztratív jellegűek. 
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Ilyen versformálással találkozunk a Helikoni virágokban is, 
pl. Földi János egy Catullus-átültetésében. A szentimentaliz-
mus ritkán él a dalformákkal, jobban kedveli a viszonylag 
terjedelmes (tehát néhány oldalas, illetve kisregény- vagy 
novella-hosszúságú) műfajokat, pl. az idillt (bár itt is óvatosan 
kell eljárnunk, hiszen a klasszicizmustól sem idegen a buko-
lika)22 vagy a levélregényt, és lényegében jól körülírható, 
pontosan meghatározható magatartási tükröz vissza: a befelé 
forduló, a közösségtől (esetleg önmagát) kirekesztett, magá-
nyos elmélkedőét; versszervező (vagy novellaszervező) erő a 
reflexióé. Ez azonban azt is jelenti, hogy a vers, az idill vagy a 
(kis)regény elbeszélőjének és a lírai vagy epikus hősnek hely-
zete nem azonos, a költő, az író (vagy akár az elbeszélő, a 
levélíró stb.) szüntelen kommentálja az érzelmek, az ese-
mények fejlődését. A szentimentalizmus már csak ezért sem 
kedveli túlságosan a dalokat, és általában a dalszerűséget. Mert 
pl. nemcsak a halálvágyat énekli meg, hanem a halálvágy okoz-
ta vagy előidézte gondokat és gondolatokat, és ezzel meg-
teremti az érzelem és a reflexió, a spontaneitás és a tudatosság 
(ráció!), az ok-okozati összefüggés kifejtése és az érzelmi ára-
dás olyan jellegű arányát, amely a viszonylag áttekinthető lírai 
menetű, egyszerű vonalvezetésű dalban csak igen nehezen való-
sítható meg. Az érzékenység (Empfindsamkeit) önmagában 
sem nem szentimentális, sem nem klasszicista ismérv; az írói 
(költői) helyzet, valamint a vershelyzet és nem utolsósorban a 
nyelvi kifejezés után mondhatunk csak véleményt. Ezt figye-
lembe véve a Helikoni virágok egészét a magyar klasszicizmus 
címszava alá sorolhatjuk. Az almanachtól lényegében elváló 
jellegű a 19. század első két évtizedének klasszicizmusa, amely 
egyre inkább és egyre egyértelműbben hasznosította a weimari 
klasszika kezdeményeit. S bár Kazinczy két korszaka külön-

2,E kérdés műfaj- és stílustörténeti vonatkozásairól vö.: 
Europäische Bukolik und Georgik, Hg. von Klaus Gerber. Darm-
stadt, 1976. 

2 Irodalomtörténet 1981/3 
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bözik egymástól, már az első korszakban (amelynek egyik 
beszédes dokumentuma a Helikoni virágok válogatási szem-
pontja) fölfedezhetők olyan jelek, amelyek egyértelműen a 
második korszak felé mutatnak. Viszonylag korán kialakul 
Kazinczy nézete (Ráday Gedeon hatására is!) a műfajok 
hierarchiájáról, a fentebb és az alacsonyabb tónusú stíl föl-
használási köréről, nem utolsósorban a fordítások ízlésfejlesz-
tő hasznáról. 

Ez utóbbi az oka annak, hogy a Helikoni virágokban pél-
dául viszonylag sok fordítást lelünk, sőt, eltérő fordítói meg-
oldásokra bukkanhatunk. Az ódák bemutatásakor láttuk az 
eltérő eszmeiség ódai megvalósításának szembesítését; a 
Catullus-fordítások esetében nem erről van szó; itt egy másik 
műfaj lehetőségeit próbálja a szerkesztő. Catullus ötödik Les-
bia-dalát Földi János és a saját fordításában adja közre 
Kazinczy. Földi János ezúttal jobban ragaszkodik az eredeti-
hez, valóban fordítással szolgál, Kazinczy viszont teljesen át-
formálja a Catullus-verset. Nem ennek a tolmácsolásnak ürü-
gyén, hanem az anakreóni költészet magyarításának kapcsán 
vitatkozott össze Földi és Kazinczy a fordításokról általában, 
és ez a vita szinte egyidejű a Helikoni virágok megjelenésével. 
Ez a kétféle fordítás adalék a későbbi vitához. Csakhogy míg 
Földit valóban a fordítás érdekelte, addig Kazinczyt a fordítás 
ürügyén elkészíthető magyar vers. Földi2 3 a teljesen hív és a 
szabad fordítás között megvalósítható tolmácsolást véli helyes-
nek, és ennek említett Catullus-magyarítása is dokumentuma. 
Földi itt nagyjából hív az eredetihez, az eltéréseket inkább a 
hangulat, a hangvétel szempontjából érzékelhetjük. Földön-
járóbb, alacsonyabban szálló Catullusnál, még pontosabban 
szólva: tájszavakat is fölhasználó fordulataiban, akaratlan 
„népiességé"-ben pontosan azt a fajta dalt valósítja meg, amely 
idegen volt Kazinczytól. De nem azért volt idegen Kazinczytól, 

2 ъ К az Lev. II. 304-305. 
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mert fintorgó, klasszicista esztétikája nem szívelhette - népies-
séget, hanem azért, mert — úgy vélte — többféle stílus kevere-
dik, Földi Catullus-átültetésének módszere nem helyezhető el 
sem a fentebb stílű, sem az alacsonyabb stílű versformálás, 
Kazinczy által egymástól szigorúan elválasztott területén. 
Kazinczy — mintegy versenyre kelve Földi Jánossal — „akar-
tan", előre megfontolt szándékkal „népies", szállítja le a 
Catullus-verset a népi(es)nek érzett dalhoz. Olyan dal-variánst 
szólaltat meg, amelyben teljesen jogosult az „alacsonyabb 
stíl". A költészetnek olyan nemére akar mintát adni, amelyben 
a népi(es) a helyénvaló, a magasztostól, a „fentebb stíl"-től 
gyökeresen eltérő stíl használata a célszerű, a jogos. Ezért ír dal 
helyett helyzetdalhoz közelítő verset; ezért applikálja bele 
Catullus-átköltésébe a falusi élet egyes jeleneteit. Az eredetileg 
is csattanóra épített verset ezért szerkeszti át: mintegy a vers-
kezdet változatát illesztve az utolsó két sorba. 

S hogy itt nagyon is tudatos költői szándékról szólhatunk, 
azt a Helikoni virágokban közölt — s nem mindig Kazinczy 
ízlésének tökéletesen megfelelő - dalokkal dokumentálhatjuk. 
De előbb egy idézet egy 1789-eslevélből.24 „Tegnap a' szeke-
remen eggy Mimer lied írásához fogtam ( . . . ) A' Tónus, 
expressio, és poétikai képeknek simplexeknek kellvén benne 
lenni, én gerlitzét, kis kertet (az az virágos kertet), pártát, 
guzslyot akarok benne emlegetni." S most nem a szinte hideg 
fővel, kiszámítottan alkotó költői magatartásra figyelmeztet-
nénk, hanem az előbb bemutatott dal-variáns megszólaltatásá-
nak eltökélt szándékára. Tegyük hozzá, hogy ez a fajta dal-
formálás beszédes példát kapott a Horváth Ádámhoz küldött 
hexameteres költői levél idézetünkben szereplő betétjében,2 5 

î 4 U o . I. 302. 
2 s Horváth Ádámon kívül Földi János is elhitte Kazinczynak, hogy 

„régi" versró'l van szó. KazLev II. 267. Vö. még: Czeizel János: 
Kazinczy Ferencz: Keresztes Bálint Kedveséhez Tornai Margithoz, a 
szent Földről. EPhK, 1905. 735-736. 

2 * 
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amely nemcsak archaizálása, hanem éppen „simplex" volta, 
akart népiessége miatt is kiugrik a kötetből, A régi s a népi 
egybelátása, azonosítása uralkodott a korban, Horváth Ádámot 
is alaposan megtévesztette Kazinczy misztifikációja. De a 
misztifikáción túl, olyan dal lehetőségeit rejtette magában, 
amely még beleilleszthető volt Kazinczy normatív esztétikai 
elképzelései közé, és amely a műfaji hierarchiában elfoglalt 
helyen jótékonyan járulhat hozzá a „poétái mező" színesítésé-
hez, kiszélesítéséhez. Ehhez a törekvéshez párosul az igyekezet 
a magyar nyelvű „anakreontika" kikísérletezésére (Ráday 
Gedeon, Földi János és maga Kazinczy tartja fontosnak e 
versnem leginkább megfelelő megszólaltatását). Erre intette 
őket a Hainbund példája, de erre az általános érdeklődés a 
dalformák iránt. S minthogy a magyar hagyományban is több-
féle dal élt (Faludi, Amadé és mások kezdeményei folytatóra 
leltek), ezért Kazinczy is hangot adott a próbálkozásoknak. 

Az óda vonatkozásában többnyire az említett két változat 
szembesült, addig a dal lényegesen több variánssal rendel-
kezett. Ha csak a Helikoni virágok dal-típusait említjük: Szent-
jóbi Szabó az irodalmi népiességnek faludis kezdeteire építő, 
de az újabb német költészet vívmányait is fölhasználó dalai 
mellett megszólalnak Horváth Ádám énekei, amelyek inkább a 
kéziratos daloskönyvek világával érintkeznek; Verseghy érzel-
mes felhangokat hangoztató, zenei ihletésű dala mellett Földi-
nek egy, Catullus disztichonjait magyaros verselésű nyolcasok-
ban-hetesekben feloldó, ironikus-keserű hangnemét dévajba 
hajlító énekét is itt leljük. Kazinczy Bátorodás az élet sebess 
repülete ellen c. bordala olyan dal képviseletére hivatott, 
amelynek követésére leveleiben Édes Gergelyt, Csokonait, 
Pálóczi Horváthot szólította föl. Mindezek a dalok — sugallta 
Kazinczy almanachja — a magyar irodalom tájékozódásának, 
műfajteremtő igyekezetének példái, és Kazinczy leveleiben 
többekkel közölte álláspontját a dalokról és a dalszerűségekről. 

A Helikoni virágok arra vállalkozott, hogy a magyar klasszi-
cizmus és e klasszicizmussal együtt jelentkező áramlatok kör-
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képét adja. Azok az óda- és azok a dal-típusok, amelyek az 
almanach törzsanyagát adják, reprezentálják a műfaji és a 
műfajokkal kapcsolatos törekvéseket. Ennek átértékelésére, ki-
teljesítésére majd a 19. század első két évtizedében kerül sor; 
és a fejlődés paradoxonát mutatja, hogy amikor a csúcsaira 
érni látszik a magyar klasszicizmus, és a weimari klasszikához 
hasonló indíttatású neoklasszicizmust kristályosít ki, akkor ér 
a romantika közelébe. Akkor kezdi meg a romantika alapozá-
sát, elméleti és költői-írói kiformálását. Ez jól szemléltethető a 
műfajtörténeten keresztül: az út Kazinczy, Kis János, 
Csokonai és Virág Benedek (az 1794/95 utáni Virág), másfelől 
Dayka Gábor, illetve Fazekas Mihály kezdeményeitől Berzse-
nyin és Kölcseyn keresztül vezetett Vörösmartyig. 

A Helikoni virágok az 1780-as esztendők végének, ill. az 
1790-es esztendőnek költői törekvéseit summázza. Benne még 
egy előző korból üzenő, de erejét még teljesen el nem vesztett 
deákosság, benne az előző korszak érzékenységét kifejező 
Ányos Pál, ott a nemesi ellenállás reformer szárnyának publi-
cisztikai jellegű „költészete", jelentkezik (talán Révai Miklós 
lényegében visszhangtalan felhívásától és visszhangot keltő 
Faludi-kiadásától nem egészen függetlenül) a népies felé tájé-
kozódás igénye, illetve egy majd később nagy hatású népiesség 
üzenete (Horváth Ádám); benne: anakreontika és Hainb.'-md, 
régi és új módon értelmezett auktorok, többféle módszerrel 
készült átültetések (a viszonylag hív tolmácsolástól az adap-
tációig). S hogy az összeállítás mikéntjében tudatos szerkesztői 
szándék munkált, azt a jó szemű Ráday Gedeon már észrevette: 
„igen dicsirem azon Selectust és jó ki választást, mellyet az Úr 
az bele iktatott darabotskákba te t t" . 2 6 A magyar irodalomnak 
a kor politikai mozgalmaitól közvetlenül átjárt állomásán 
vagyunk, amelyben színesen és tarkán kavarognak áramlatok, 
kifejezésformák, gondolatok, bár a szerkesztői elv határozott 
és egyértelmű. Kazinczy a sajtó alá rendezés munkáját segítő 

16KazLev. II. 227. 
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Döme Károlynak írja: „Sokat változtattam-meg bennek. Nem 
szükség magyaráznom, hogy miért."2 7 De a késedelmes meg-
jelenéssel, a nyilván kényszerű változtatásokkal együtt is a 
klasszicista esztétikai elvekben gondolkodó Kazinczy iroda-
lomtervező szándékai szerint jött létre a kötet. Kazinczy még 
az alkaioszi sorok tördelésére is ügyelt, s úgy gondolta, hogy a 
kötet külső formája, a betűtípus, a versek elrendezése mintegy 
tovább-„gondolja" a tartalmi kérdéseket, pallérozottabb ízlésre 
nevel. 

Értelmiségi vállalkozásnak is tarthatjuk a Helikoni virá-
gokat. A kötet egészével (és külön-külön, a versek elrendezésé-
nek módjával) akar hatni, meggyőzni. A kötet szerzői között 
kilenc papot találunk (beleértve Pétzeli Józsefet vagy Verse-
ghyt éppen úgy, mint az akkor már halott Ányos Pált). A 
hivatalnokok száma négy (köztük Kazinczy és Darvas Ferenc), 
Földi János orvos, Szentjóbi Szabó tanár, Ráday Gedeon kép-
viseli az arisztokráciát (jóllehet „újsütetű" báró, ill. gróf), míg 
az eredetileg mérnök Pálóczi Horváth később gazdálkodó lett. 
A versek címzettjei között leljük amúgy általánosságban a 
magyar vitézeket, Vay Józsefet, a pozsonyi papi szeminárium 
egyik aligazgatóját, Kazinczyt és művét, a Bácsmegyeyt, Orczy 
Lőrincet és Báróczi Sándort; Ráday Gedeon a Gyöngyösi-
hagyomány ellenében Zrínyit idézi az általa átírt Mechmet 
énekével. Egészében sokkal inkább kezdemények, mint vég-
legesnek látszó megoldások jellemzik a kötetet, amely jórészt 
híven mutatta a magyar irodalomnak 1790-re kialakult álla-
potát. Sokat ígérő vállalkozás volt a Kazinczyé, amely a 
Musen-Almanachok módszerével igyekezett a különféle törek-
vések együttes megvilágítására és ezáltal (a megfelelő fény-
árnyék-elosztással) az irodalmi folyamat befolyásolására. Nem 
Kazinczyn múlt, hogy a következő, Ráday Gedeon segítségével 
összegyűjtött kötet már nem jelent meg. A levelezésből ismert 
kötetterv az előző Helikoni virágok szerves folytatásának ígér-

J 7 U o . 190. 
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kezett, körülbelül annak, a klasszicizmusokat mindjobban 
érvényesítő költői szándéknak lenyomataként, amelyet az 
1791-re kiadott kötetekből megismerhettünk. De az első kötet 
más törekvéssel is párhuzamosan futott. 1790. október 3-án, 
Széchényi Ferenc házában „tartatott egy Litterarius Conses-
sus".2 8 „Gróf Berényi, B.Orczy, B. Podmaniczky, B. Vay, 
Gróf Esterházy Káról, Vay József, Balog Péter, Márijási 
István, Spissics, Horváth Ádám, Nagyváti, Bárány uraknak 
jelenlétében", majd Kazinczy hozzáteszi, hogy Batsányi Pesten 
volt ugyan, de nem hívták meg, őt viszont igen. „Az a' planum 
olvastatott fel, a' melly szerint a' M. Társaságnak kell fel 
állítatni." S ahogy a magyar tudományos társaság terve nem 
valósulhatott meg az abszolutizmus fokozatos térnyerésekor, 
úgy a magyar költői vállalkozások sem számíthattak egyelőre 
sikerre. A Helikoni virágok második kötete pusztán terv 
maradt. Viszont ezek a tervek nem múltak el nyomtalanul, 
megfogalmaztak vagy belevittek a lassan szélesülő köztudatba 
olyan gondolatokat, olyan szervezeti formalehetőségeket, 
amelyek később — talán az előzményekre is támaszkodva — 
megvalósultak. A tervek párhuzamossága arra késztet, hogy 
Kazinczynak a szélesebb körben ható nemzeti költészet meg-
teremtésének szándékát tulajdonítsuk, és a Helikoni virágokat 
e szándék egyik megnyilvánulásaként értékeljük. 

Uo. 120. 


