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FRIED ISTVÁN 

KAZINCZY FERENC NEOKLASSZICISTA FORDULATA 

A 2387 napi börtönfogság után „partra lépő" Kazinczy kész irodalmi programmal rendelkezett, 
határozott elképzeléssel a magyar irodalom jövője felől. Ez az elképzelés csak részben harmonizált a 
fogság előtt megvalósított teljesítményekkel; s mind eszmeileg, mind pedig a kifejezetten irodalmi (mű
faji) tájékozódás jellegét illetőleg lényeges változásokat sejtetett. Szauder József alapvető kutatásai óta 
neoklasszicizmusról1 beszélünk, hogyha az 1800-as, 1810-es évek Kazinczyjának működését, ható
körét, ízlésneveíő-fejlesztő munkáját, magatartását vizsgáljuk; s a külföldi (főleg olasz) szakirodalom2 

alapján ezt a neoklasszicizmust nem csupán a weimari klasszikát mintaként fölmutató Kazinczyra 
alkalmazzuk, hanem részben Csokonaira, Berzsenyire és Kölcsey életművének bizonyos szeleteire is. A 
XIX. sz. első évtizedeinek Habsburg-abszolutizmusa, valamint a magyar jakobinusok balul sikerült szer
vezkedését követő tapasztalatok (a fogság után is megkülönböztetett figyelemben részesült Kazinczy a 
hatóságoktól), és nem utolsósorban Schiller és Goethe érdeklődése, példája, amelyben a művészi és 
bölcseleti - kanti - tájékozódás mellett a világpolitikai helyzetre való reagálás is a radikálisabb világ
nézettől, a közvetlen politikai cselekvéstől való visszavonulást kényszerítették ki, erősítették a szép
ségbe menekülés gesztusát. E szépségkultusz egyben a szabad gondolkodás és cselekvés kultusza is: 
olyan antikvitáseszmény kifejeződése, amely a régi - nemesi - ideálok megingása az általános válság
érzet éveiben a francia forradalom fordulatain érzett csalódással szemben alakult ki: s vagy egy ideális 
társadalmat, társaságot és nevelődési folyamatot rajzolt föl (Goethe Wilhelm Meistere), vagy egy eszmé
nyített népforradalmat (Schiller Teli Vilmosa). Magyar viszonyokra konkretizálva: Bessenyei Tarimé-
neszének eszményit és torzát egyként megjelenítő állam- és társadalomképzete éppúgy majdnem egy
idős Goethe és Schiller nagy évtizedével, mint Csokonainak kiábrándulást, halhatatlansághitet és köl
tői hivatástudatot egyként az antikvitás és a modem érzékenység (ám korántsem szentimentalizmus) 
elégikus fényével megvilágító lírája - vagy Berzsenyi lépése az önelégült nemesi reprezentációs attitűd
től a schilleri hellénika felé. Ebben a kontextusban kell látnunk Kazinczy Ferencet; nem a költői erő 
lendületével, hanem sok oldalról „megtámogatott" érvekkel teremtve új lehetőségeket. 

Akadt olyan kutató, aki felrótta a felvilágosodás „polgáribb" irányától való eltérést a - jóllehet 
magas szintű - „rendi nacionalizmus" felé.3 

1 SZAUDER József, A klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a felvilágosodás magyar irodalmá
ban; Veteris vestigia flammae (Kazinczy szerelme), in Az Estve és az Álom. Felvilágosodás és klasszi
cizmus. Bp. 1970. 92-122.,.347-432. 

2 VAJDA GYÖRGY Mihály, A neoklasszicizmus és Csokonai, ItK 1973. 658-664., Vő, A francia 
forradalom, a neoklasszicizmus és Csokonai, in „Sorsotok előre nézzétek." A francia felvilágosodás és 
a magyar kultúra. Tanulmányok, Bp. 1975. 347-341., Uő, Neoklasszikus művészet - neoklasszikus 
irodalom, in Összefüggések. Bp. 1978. 42-60., PÁL József, Canova és Kazinczy (Megjegyzések a halál 
neoklasszicista ábrázolásához). ItK 1978. 187-194. Uő, A neoklasszicizmus fogalmáról. ItK 1979. 
638-647. 

3KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 652. A Kazinczy -
Berzeviczy-viszony újraértelmezése, a kiadott és a még publikálatlan források alapján, egyre sürgetőbb
nek látszik. Nem elég, ha Kazinczynak elsősorban a levelekben megnyilatkozó véleményét önmaguk
ban vizsgáljuk, szükséges volna azok hátterének megvilágítása Továbbá ezzel kapcsolatban a Dessewffy 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 1982/3 263 



A magunk részéről nem látunk szakadékot a fogság előtti és utáni Kazinczy magatartásában, 
eszmerendszerében és irodalmi nézeteiben, ugyanakkor nem tagadjuk a továbblépést, a .fordulatot. 
Maga Kazinczy pontosan körülírta: hogyan látja az egykori, Orpheust szerkesztő harcos szabad
kőművest és megújult, új harcra kész önmagát: „Hogy a' Helvetius 's Voltaire philosophiája uralkodjék 
ismét, azt én nem hiszem, 's ne is engedje az Igazság lelke! De adjunk hálát hogy az valaha uralkodott 
'S a' setétség kárpitjait összetépdelte."4 Kis Jánosnak küldte e levelet 1810-ben, egyik legbensőbb 
hívének, aki előtt nem kellett alakoskodnia, akinek bátran mutathatta meg legigazibb énjét. Vajon 
megtagadja-e az 1780-as évek végének, majd az Orpheus első füzetének radikális világnézetét? Csupán 
azt állítja, hogy 1810-re már nem időszerű! Nem időszerű, mert betöltötte hivatását, leleplezte a 
„setétség"-et, az előítéleteket, a babonát, a fanatizmust. 1810-ben ez a szándék már nem elégíti ki, 
többet, magasabb régiókba illőt akar. S hogy ez művészileg mit jelent, azt egy másik - ugyancsak 
tisztelt - barátnak, a kantiánus és már Fichtét is tanulmányozó Sipos Pálnak írta meg. Kazinczy be
számol arról, hogy Debrecenben Batthyány Alajossal találkozott, az Ad amicam aurem szerzőjével, aki 
1790-ben a nemesi ellenzék élvonalába tartozott, s akihez akkoriban Kazinczyt nagy remények fűzték. 
A megöregedett Batthyány az 1810-es évekre a feudalizmus apologétájává lett, ellensége az 
„aequalitás"-nak. Hiába érvelt Kazinczy, hogy a „franczia égalité nem a' birtok, hanem a* személyes 
jussok egyenlőségét tette ki". Igaz, a nemesi földbirtok hajlékony érvelésű védőjének szavát is kihall
hatjuk Kazinczy mondatából, ha éppen akarjuk. Csakhogy a nem tanulságok nélküli jelenet epigram-
mára ihleti a költőt: 

Vénül 's vénüljön lelkem, de te lelkemet ittasd 
Hébe! a' szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd.5 

Evvel az epigrammával a címbe kivetített „fordulat" egyik lényeges jellemzőjét ragadhatjuk meg. A 
disztichont a mindennapok ihlették, vita az ifjúi eszményeit megtagadó hajdani munkatárssal. A vita 
azonban - mert személyes „interesszéje" van* - csak a levélbe kerülhet be, az epigrammába nem. Ott 
csupán utalásban lehet jelen. S bele kell olvadnia a tisztán emberibe, valamiféle általánosba, melyben 
az egyedi, a különleges éppen ez a csak a levéllel együtt érthető utalás. Az epigramma mondandójának 
fontos mozzanata az egykor volt ideálokhoz ragaszkodás: az égalitéhoz. Az ihletkörnek ezt a közvet
lenül politizáló rétegét azonban belepi az antik mitológia fátyla, az a fajta emelkedettség, amely a 
túlérett szépségű „neoklasszicista'* szobrok plaszticitását, csendes fenségét kölcsönözné akár egy 
epigrammának is. 

Szó sincs - ebben az esetben - bármiféle visszalépésről; viszont határozottan kiállhatunk a „for
dulat" megnevezése mellett. A két levélrészlet, valamint ez az epigramma együtt nem pusztán a művé
szetbe hátrálást, a tiszta ideálok hónába menekülést dokumentálja. A szépség szembeállítása és föl
mutatása a nagyvilág kietlenségével és zűrzavarával szemben - mint erre utaltunk - a korszak magyar 
(és nemcsak magyar) irodalmának egyik jellemzője.7 Ez természetszerűleg Kazinczy tói sem volt 
idegen. A Winckelmann megalapozta, Lessing műveiből is merítő, a legmagasabb szintre Schiller és 
Goethe tevékenységében kibontakozó „Klassik", a neoklasszicizmus Kazinczynak minden másnál fon-

József-Berzeviczy-viszony feltárása is. 1808 körül nem a rendi nacionalizmus csapott ősze a felvilágo
sodás radikalizmusával az akkor publicitáshoz nem jutó levelekben, vitairatokban. (Vö. KOSÁRY 
Domokos, Napóleon és Magyarország. Bp. 1977. 69-70.) Ez így mindenképpen leegyszerűsítés. Az 
1807-es országgyűlés tapasztalatai, a tübingai pályázat kiírásának körülményei, az abszolutizmus több-
frontos ellentámadása „kontextusában" másképp fest a helyzet. Erről másutt szólunk majd. 

4 Kazinczy Levelezése. (KazLev) VIII. 130. 
sUo.X. 249-250. 
6 „Ne feledje az Ur, hogy az olly dolgozások a' mellyeknek személyes interesséje van, ritkán tesznek 

szerencsét másoknak." KazLev XVIII. 483. 
7 Főleg Schiller, de nagyrészt Goethe Ktossikja. is ebbe az irányba tart. Vö. BRUFORD, W. H., 

Culture and Society in Classical Weimar 1775-1806. Cambridge 1962., BORCHMEYER, Dieter, 
Höfische Gesellschaft und französische Revolution bei Goethe. Adliges und bürgerliches Wertsystem 
im Urteil der Weimarer Kritik. H. n. 1977. 
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tosabb forrása, példája és tanúbizonysága lett. Megnyilatkozott ez antikvitásfelfogásában, a költőről 
alkotott képzetben, műfaji kísérleteiben - s nem utolsósorban forrásválasztásában. Már most bocsás
suk előre, hogy a weimari klasszika magyar meghonosítására tett kísérlete önmagában nem egyeztet
hető semmiféle néven nevezendő rendi nacionalizmussal; az a fajta költői magatartás, amely a weimari 
klasszika tanulmányozása nyomán alakult ki Kazinczy előtt, nem az adott feudális viszonyok közé 
betagolódni szándékozó nemes képét vetíti elénk. Más kérdés, hogy a birtokán (rosszul) gazdálkodó, a 
magyar feudalizmusról már fogsága előtt, majd 1801 után előbb saját, majd felesége családjában, vala
mint a megyegyűléseken megfelelő tapasztalatot szerző Kazinczy nem fordíthatott teljesen hátat a 
valóságnak. Egész életmódja, irodalmias életberendezkedése azonban arra vall, hogy igyekezett hátat 
fordítani. De valamiből meg kellett élnie; s minthogy irodalomból, könyvkiadásból nem tudott, ezért 
(s elsősorban ezért) gazdálkodott, önportréját egy Sipos Pálhoz* intézett poétái episztolában 
festi meg: 

Aki napjait 
A szépnek szentelé, s még a valót is 
Azért kedveili, mert alakja szép, 
Mert a való s a szép egy tő virágai... 

S ez az utolsó mondat különösen árulkodó. Mert Kazinczy hétköznapi „való"-ja nem volt szép. 
Kicsinyes küzdelmekkel, korai gyermekhalállal, anyagi gondokkal teli. Ebben a valóban élt. Csakhogy 
a való a versrészletben nem ebben a jelentésben szerepel, A költészet is való, a művészet mint második 
természet - goethei értelemben. Mint ahogy a szépben az erkölcsi jó Shaftesburytól Goethéig hangoz
tatott felfogása is benne rejlik.* Ily módon Kazinczynál fokozott mértékben telíti az életet az iroda
lom, a művészet; a jelen nyomorúságát erőteljesen tagadva, nemegyszer (tudatos? ) naivsággal ideálokat 
lát bele a mindennapokba. 

De ezen túl: Goethe-rajongását több ízben indokolja. Új típusú költőideált lát Goethében: „. . . was 
ist von Göthe nicht göttlich! Egmont, Stella, Geschwister, Clavigo, Wilh. Meister, Hermann und 
Dorothea, Faust, Carneval in Rom, Werther, etc. und alles, alles! Mir ist er der Proteus,der alles wird 
was er werden will, und er mag seyn was er will, so ist er doch überall Göthe!"1 ° Kazinczy jellemzése 
nagyrészt egybevág a goethei önarcképpel, amelyet Parabasis c. versében rajzolt meg. S csak melléke
sen: Kazinczyban is volt valami a Proteuszok fajtájából. Anélkül, hogy alakoskodással vádolnánk, 
célzunk arra, hogy különböző levelezőtársainak más-más emberként mutatkozott; nemegyszer alkal
mazkodott - de mindig ízlésfejlesztő, irodalmi céljai érdekében - a partner nézeteihez, legigazibb ön
magát sohasem tagadva meg. 

Egy másik idézet már magyar tájékra viszi Weimar poétáját. Ugyanis Kazinczy nem elégedett meg 
rajongása kivallásával, legalább olyan erővel küzdött az általa helytelennek ítélt ellen. Küzdelme nem 
pusztán irodalmi természetű; Goethével szembe azt a Kisfaludy Sándort állítja, aki - érthető okokból 
- a nemesi olvasóközönség kedvence lett, s akinek nemesi fogantatású originalitásképzete ellen is 
szegezte Kazinczy a maga szintén Goethétől is ihletett kópia- és korrekcióelvét. Levélidézetünkben 
ugyan részletkérdésről esik szó; de ez a részletkérdés a Kazinczy szorgalmazta ízlésváltásnak egyik 
eleme, a költészetnek és nemeinek (tónusainak) egyik fontos kritériuma.1' „Az a' kit én minden 
Németek köztt megvakulva, megátalkodva leginkább szeretek, Gőthe, elég meztelenségeket fest. Und 
der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib!12 és azt, hogy szeretőjének czombján méri a' hexa-

SMAKKAI Ernő, Sipos Pál és Kazinczy Ferenc Kolozsvár 1944. A Prof, Sipos Pálhoz c. episztola 
1812-ből való - s benne teljesen egyértelmű célzás börtönfogságára. 

'BRUPORD, i. m. 32-34. Uo. szellemes fejtegetés Shaftesbury esztétikai theodiceájáról (aesthetic 
theodicy)., KAISER, Gerhard, Aufklärung, Empfindsamkeit, Rokoko. München 1976. 

,0KazLevVII. 182. 
J IUo.V.413. 
1 2 Az idézet a II. római elégiából való. 
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meter és pentameter lábait.13 De a 137d dalban az egesség Árboczfáját emlegetni Petrarkát imitáló 
versekben - das ist doch zu arg." 

Mármost felvetődik a kérdés: amennyiben fordulatról és nem szakadékról szólunk, mennyiben 
sikerül Weimar eszményeit magyar talajba átültetnie Kazinczynak? Mennyire sikeres ez a Weimar-
imitáció? S vajon a fogság előtti Kazinczytól vezetett-e egyenes út a fogság utáni Kazinczyig? 

Egyszerre könnyű és nehéz a válasz, különösen az eddigi szakirodalom tanulmányozása után, amely 
jó darabig határozottan - utolsó kérdésünkre - nemmel válaszolt. Könnyű a válasz, hiszen fölös 
bőséggel gyujthetjük az elszórt adatokat. Kazinczy Dayka Gáborral együtt tanulmányozgatta Goethe 
rövidebb dalait, melyek egyike Kazinczy reprezentatív kötetébe is bekerült; fordította Goethe szín
műveit, kísért' figyelemmel a német irodalom fejleményeit. Már a fogság előtt szívesen fordította 
Anakreónt, és irtózott az alkalmi költészettől (s az alkalmi költészet mögé rejtőző mentalitástól!), 
illetve a provinciálistól (vagy annak hit-tői), a kisnemesi dalköltészet alacsonyan járó szellemétől, vala
mint Gyöngyösitől, Gvadányitól és Dugonicstól. 

Ugyanakkor nehéz a válasz, hiszen maga nyilatkozta: nehezen szenvedi fogsága előtt írt műveit, 
fordításait; érzi, mennyi tisztogatásra, átdolgozásra, olykor újrafogalmazásra van szükség ahhoz, hogy 
újonnan kikristályosodott nézeteinek is megfeleljenek. Míg fogsága előtt Goethe csak egyike a törvény
hozóknak, kiknek műveihez, ítéletéhez szabja a magáét, addigra a fogság után Goethe mindenek fölé 
kerül, egymás után ülteti át verseit, példájával igazolja a maga fordulatát. 

Mindez nem pusztán az irodalom és az ízlés elvontabb szféráiban jelentkezik; áthatja Kazinczy 
egész magatartását, szervező munkáját. Hogy a művészetszemléletben ez mit jelentett, jól mutatja 
Bácsmegyeyjének átdolgozása, beszámol erről részben a Pályám emlékezete; de hűséges tanúnak 
hívhatjuk levelezése megfelelő darabjait is. A művészet (az irodalom) gyakorlatában bekövetkezett vál
tozásokat a leghívebben a Poetai berek c. (1813) gyűjteménye képviseli; ez a szinte hirtelen ötletből 
keletkezett könyvecske, amely Dayka Gábor összegyűjtött és átigazított verseihez csatlakozik,14 és 
nem annyira Dayka költészetét, mint inkább az előszó polemikus passzusait folytatja. A Poetai berek 
reprezentatív kötet, olyan értelemben, hogy a fogság után először fogja össze Kazinczy fordításait, 
saját verseit, és ezáltal körvonalazza a levelezésben, a recenziókban megfogalmazott költészeteszményt. 
Míg Dayka verseit a kegyelet adatta közre, s az az igyekezet, amely a fogság utáni Kazinczy-törekvések-
hez magyar irodalmi előzményeket produkált, addig a Poetai berek válogatásával, elrendezésével, még 
címlapjával is már teljes mértékben a megváltozott eszményeket reprezentálja, a magyar költészet 
számára felkínált lehetőségeket produkálta, versformákban, műfajban s részben még témaválasztásban 
is. Erővel sugallta a fordulatot, amelyet - Kazinczy szerint - a magyar költészetnek meg kell tennie, s 
amelynek potenciális és militáns ellenzőit a Tövisek és virágok c. gyűjteményben már, szintén a 
weimari példa hatására, meg-megcsipkedte. A Tövisek és virágok élén - mi lehetne más? - Goethe
idézet, mely annyi félreértést okozott. Aztán sortűz a fentebb stílt a porba rángatókra, a verselőkre, 
akik nem költők, a pedánsokra és a puristákra, a szokottat imádókra, s velük szemben a követendő 
példák: Kis és Berzsenyi, Báróczy, Révai Miklós, a Himfynek versei nagyobb hányadát a tűzbe vetni 
tanácsoló Dayka. Kazinczy parodizál, gúnyolódik, ironizál, dicsér, kiemel: s mindezt csattanós 
epigrammákban, amelyek a csekélynél is kevesebb számú értő olvasóban Goethe és Schiller xénia-had
járatát idézhették föl, majd jambusokban és anakreoni versformában. S minthogy műveit leveleiben is 
szerteküldözgette, eléggé előkészítette a talajt Poetai berke befogadására. Az ellenpélda, az irodalom
politikai és teoretikus állásfoglalások után a költőé, a fordítóé a szó, 

A Poetai berekkel feltehetőleg az volt a szándéka, hogy a magyar nyelv gazdagságát, mindenféle 
versnemre való alkalmasságát bizonyítsa, s emellett újításait (nem a szavakat illető, hanem a fordulato
kat, a kifejezéseket, a versmondatokat illető újításait) Goethe, Herder, Denis és Klopstock tekintélye 

13 Az V. római elégiára utal Kazinczy, emlékezetből idézve. Eredetiben: „'Oftmals hab ich (.. .) des 
Hexameters Maß leise mit fingernden Hand Ihr auf den Rücken gezählt." 

14 A Dayka-kiadás sorsát, fogadtatását részletesen tárgyalja LÖKŐS István tanulmánysorozata, 
Dayka Gábor utóélete I-n, Eger 1962-1964. Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei 257. és 324. sz., 
Dayka Gábor utóéletéhez, in Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1965. 
221-227., Egy fejezet Dayka Gábor utóéletéből, in uo. 1966. 325-344., Kazinczy 1813-as Dayka-
kiadásának korabeli fogadtatása (A magyar klasszika történetéhez). In uo. 1967.225-234. 
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mögé bújva elfogadtassa. Ilyen módon följebbi kérdéseinkre - a kötet alaposabb áttekintése előtt -
feltételesen ezt a választ adhatjuk: Kazinczy Weimar-imitációja részleges érvényességű, sikere felemás. 
Nem pusztán fordításokat adott, hanem mintát is versnemre, versformára. Ilyeténképpen nem egy 
ízben a mintának kikerekítése, formába öntése - az újszerűség, a tudatos újító szándék miatt - annyi 
energiát vont el a költőtől, hogy az aprólékos művészi megformálásra már nem maradt elegendő. Más
felől nyelvi okai voltak annak, hogy Kazinczy tolmácsolásait a maga kora mércéjével mérve is félsiker
nek könyvelhessük el. Nem a nyelvújítás ténye, nem a mindenáron való újszerűség kényszeredettsége, 
nem csupán az olykor erőszakolt szokatlanra törekedés az oka ennek. A magyar (költői) nyelv fejlődé
séből hiányzott egy olyan korszelet, amely pl. a német (költői) nyelvben megvolt. 

A német irodalom a XVIII. században jóval differenciáltabb volt, mint a magyar. Gottsched wolffi-
ánus, de a maga korában szükséges dogmatnizmusától Lessingen, Wielandon, a Hainbundon, 
Klopstockon keresztül ért Herderig, a Sturm und Drangig, onnan az érett Wielandig, Goethéig, 
Schillerig, hogy Gessnert s a művészi próza winckelmanni állomását ezúttal ne említsük. A német 
nyelvújítás, nyelvi rendszerezés vitái sem voltak kevésbé hangosak, mint a magyaréi lesznek.1 s Csak
hogy a merev gottschedi doctrine classíque renílszerező-szabályozó elveitől a Sturm und Drang, illetve 
Klopstock merész nyelvi-metrikai újításaiig, Gessner érzékeny, ám minuciózusán kidolgozott prózaver
sétől Wieland kecses, sokszínű, vibrálóan gazdag prózájáig számtalan változat formálódott ki, miköz
ben a Hochdeutschból lett irodalmi nyelv szabályozottá, gazdaggá, választékossá vált, és párhuzamosan 
a filozófia nyelve is magas fokra jutott. Kazinczy Ferenc nyilván úgy látta, hogy előtte ott a (költői és 
általában a) nyelvteremtés feladata. Támaszkodhatott ugyan (s támaszkodott is) Révai Miklós történeti 
nyelvszemléletére; a magyar nyelv múltjából előhívta Sylvester Jánost és Zrínyi Miklóst. A kétféle fela
dat súlyosnak és megoldhatatlannak bizonyult, kedvezőbb (társadalmi, közönségszociológiai) körül
mények között sem sikerülhetett ily rövid idő alatt. Kazinczy az alaposan megismert német nyelv
újítási folyamatból a végeredményt akarta átülteim: a megszokott provincializmusától eltérő, a táj
nyelvi esetlegességeken felülemelkedő költői nyelvet, amelyben „íz, csín, tűz vagyon". Ennek érdeké
ben tanulmányozta a német költők gallicizmusait, graecizmusait, általában idegenszerűségeit, Wieland 
diadalmas harcát Adelung ellen, Goethe műfaji újításait (pl. az iskolás klasszicizmusétól eltérő elégia-
felfogását), sőt Herder nyelvszemléletét is, de kezébe kerültek Campe, Adelung, Jenisch művei is. 
Részben az elméleti búvárkodást rögzítette a Poetai berek verseiben és fordításaiban, a nyelvújítási 
harc részeként és céljaként egyszerre. A költői tehetség különböző fokát nem tagadva, a rémet és a 
magyar nyelv adott állapota, a nyelvi interferencia az oka (méghozzá nem csekély oka) Kazinczy szük
ségszerű kudarcának, ám kihatásában, következményeiben egészen eredménytelennek mégsem mond
ható törekvésének. Legyen erre példa Goethe Ganymedjének egy részlete. 

Ach, an deinem Busen Ah! én kebledben 
Lieg ich, schmachte, Fekszem, olvadok, 
Und deine Blumen, dein Gras Füved, virágid 
Drängen sich an mein Herz. Szívemhez simonganak, 
Du kühlst den brennenden Te lángoló szomját 
Lieblicher Morgenwind! Mellyemnek eloltod, 

Nyájas reggeli Szellő. 
Ruft drein die Nachtigall 'S a' fülemile 
Liebend nach mir aus dem Nebeltal! Csattogva hív 

Fel a' ködlepte völgyből. 

Kazinczy érzi, hogy Goethe előadásmódja ódai-elragadtatott, rendkívüli mitológiai pillanat extati-
kus kifejeződése, szokatlan versformában, a leginkább jambikusnak ható szabadversben. Csakhogy 
Goethe már Gessnert és Klopstockot maga mögött tudta; erőteljessége nem erőszak a nyelven, hanem 

1 s A német és a magyar nyelvújítás kapcsolatairól, a középpontban Kazinczyval, fordításaival, igen 
tanulságosan: MARTINS, Eva, Deutscher Rokoko in strukturfremden Sprachgewand. Vergleichende 
Analyse zweier Kazinczyübersetzungen einer Idylle von S. Gessner. Stockholm 1974. 
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lemondás a keresettségről, határozottság és tömörség, a verssorok tudatos megtörése, a rövid, fel
kiáltásszerű mondatok nem hatnak természetellenesen. Kazinczynak ehhez a tónushoz nyelvet, sőt 
szavakat kellett teremtenie. Olyan összetett szavakat például, amelyek annak előtte sosem léteztek a 
magyar nyelvben; kifejező igéket, amelyek önmagukban hordják a költőiséget (így keletkezik olyan 
ige, mint a simong). S mert nincs meg a megfelelő magyar költői terminológia, így oldódik szét, így 
hígul föl az eredeti tömörsége (a német vers 5-6. sora, a magyar fordítás 5-7. sora). Ugyanakkor nem 
tagadhatjuk, hogy az adott költői nyelvi állapothoz képest Kazinczy mégsem végzett egészen hiábavaló 
munkát. Mai füllel bármily visszatetszőn hangzik, az akkori nyelvi állapot szerint mégsem ügyetlen az 
inverzió; a hátravetett birtokos jelző némi rendkívüliséget kölcsönöz az előadásnak, általában, az áthaj
tások e szabadversben Kölcsey és Petőfi hasonló költeményei felé mutatnak.16 

Másutt, egy-egy jól eltalált összetett szó (a Gibraltár c. Derűs-versben a hollószárnyaival) vagy egy 
ossziáni hangulatot megteremtő részlet, alkalmi összetételekkel, a gondolatritmus alkalmazásával szinte 
a magyar romantika megoldásait előlegezi; miközben az úttörésből adódó ügyetlenségek, erőszakolt-
ságok itt is megfigyelhetők (mint pl. A mennydörgés c. Denis-versben): 

. . . 's sűrű felleghegyekké 
ÁUtak-öszve. Onnan 
Kellett villám lovagidnak, 
Kellett földrendítő szekerednek 
Végig-menni a' világokon. 

Ezzel a két részlettel már arra is utaltunk, hogy a Poetai berek természetesen nem csak Weimar-
imitációt tartalmaz, jóval szélesebb poétái mezőt fog át, jóllehet a középpontban a Goeth-í-élmény áll. 
Stüusváltozatok szivárványszínébe káprázhatott bele a 300-nál kevesebb előfizető.17 A különböző 
antik metrumú versek-fordítások mellett (hexameter, disztichon, alkaioszi strófa, anakreontika) -
többek között - különböző rímes-időmértékes formákat lelhetett föl, különböző típusú (goethei-
pindaroszf) és ossziáni-denisi szabadverseket, a délszláv népköltészet metrumának hitt tízes trocheu-
sokat, továbbá Herdemek prózából jambusba átköltött Paramythjeit és Metastasio bájos dalformáját. 
Változatos tónusok hangzottak föl, az 1789/9l-es esztendők izgatottabb légkörét tolmácsolták a 
Kazinczy-versek, egy fordítás pedig még távolabbi élmény megszólaltatója; s bármennyire átdolgozta és 
finomította is (a szó szoros értelmében), tette kecsesebbé egykori verseit, mégis elütöttek a friss be
nyomást, az új tájékozódást jelentő „Lolly-ciklustól". Mert ciklusról szólhatunk, hiszen A' kor* örömei 
múltat a jelenre rávetítő dalában már ott az új (egyelőre még nem művészi, csak személyes) élmény; s 
ez az utalás önálló verssé bontakozik ki A' boldog alkony - Goethe Római elégiáit vagy még inkább 
Velencei epigrammáit idéző - költeményben, s ez az élmény játszik át a J. Secundus-fordításban, 
amely mintegy hangvételével folytatója ennek az összetett, Goethéből, az újlatin költészetből származ
tatható, valamint egy a provinciálisnak hadat üzenő és a szerelmi költészetet is a rein-Menschlich felé 
közelítő felfogásnak, ahogy Kazinczy egykor kifejtette: ,A' szerelemnek legtitkosabb mysteriumait is 
lehet dallani: azt cselekedte a' többek köztt Gőthe, azt Schiller: de azt nem azzal az elméletlenséggel 
illik cselekedni a' jobb ízlésű embernek, a' mellyel eggy bokkancsos Hadnagyocska cselekedné, *s a* 
Poétának nem öxzsikék körül kell forogni, hanem fel kell emelkedni a' Szépnek szentebb régiójiba."1 * 

A Szépnek e szentebb régióit reprezentálja ez a kis Lolly-ciklus,19 amely a személyesnek és az 
általánosnak, az. egyedinek és a sejtetésben megnyilvánuló különösnek goethei harmóniáját ültetné át a 
magyar nyelvbe, s egyszerre szolgálna az édesen csorduló nyelvi érettségnek és az emelkedettségnek 
példájával. Ehhez képest más jellegű és egy régebbi ideált reprezentál a Metastasio-átköltés (még átdol-

16 FRIED István, Petőfi Sándor és a magyar irodalmi múlt („Széphalmon" c. versének értelme
zése), in Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1978. Bp. 1980. 453-469. 

17HORVÁTH János szerint: „Fordításai (...) nyelvtudásnak, stílművészetnek, műgondnak, ízlés
nek, eleganciának páratlan iskolái." Kazinczy emlékezete. Budapesti Szemle, 1931. 648. k. 188. 

»'KazLevIV. 376. 
1 'A Lolly-, Lolotte-versekről SZAUDER, Veteris... i. h. 
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gozva is!), a német klasszika egy korábbi korszakát idéző két Klopstock-dal, a mutatóba adott Kleist-
és Götz-tolmácsolás, amely a német rokokót képviseli. Ám ezen túl, m% a Lolly-ciklus a neoklassziciz
mussal együtt a viharosan fölgyúló, életet és szerelmet az antik költészet távlataiba emelő költői és 
emberi magatartást reprezentálja, addig az utóbb emiitett fordítások egyszerre idézik a kassai Érzel
mek iskoláját3 ° (s benne az egykor oly kedves társaság múlt ködébe fosztó alakjaival) és a már lezárt, 
nem folytatható költői törekvéseket. így részben válaszoltuunk kérdéseink egyikére is. Az 1795 előtt 
már közölt fordítások egy részének fölvétele a Poetai berekbe egyben a folyamatosság tudatát is 
sugallja. S azáltal, hogy új törekvések mellett, azoktól némileg háttérbe szorítva, jelenik meg, egyben 
ama pályaszakasz visszavonhatatlanul lezárt és történelemmé merevedett voltát hirdetik. Még akkor is, 
ha Kazinczy általában változtatott szövegein. E változtatások az előadás tónusát érintik, de semmi 
esetre sem módosítják az ezekből a versekből összeálló összképet. 

S hogy a fogság előtti és utáni Kazinczy között még világosabban lássuk a kapcsolatot, a versek egy 
másik típusát is be kell mutatnunk. Ebbe a típusba éppúgy beletartoznak az eredetinek minősíthető 
költemények, mint a fordítások. Horatius A' Hajóhoz, Kästner Caesar és Brutus és A' Habcsillapító c. 
versekre gondolunk. Mind a három vers megjelent már az Orpheusban és a Helikoni Virágokban.2' A' 
Habcsillapító a nemesi reformerek egyik vezéregyéniségét köszönti, Vay Józsefet, aki a XIX. sz. első 
évtizetében is határozott és nagyhatású ellenfele volt a bécsi abszolutizmusnak.2 2 Kästner epigram-
máját még 1775-ben ültette át. 1790/91-ben időszerűbb „üzenete" volt, mint 1812/13-ban. Feltűnő az 
utolsó sör megcsonkulása: „'S mélyebben döfe meg, szabadság' szent vasa" - hangzott Kazinczynál. 
Korrektúrakészítés közben figyelmeztetett: a „vasa"előtt az epitheton nem haszontalan.33 Jóllehet — 
tegyük hozzá - a német eredetiben nem található. Kazinczy levelezése tele van panasszal a cenzú
rára.34 A kiadásból is megérthetjük: miért. Ugyanis a jelző hiányzik. A Horatius-átköltésnek is más 
akusztikája volt 1789/90-ben. Mint az egy Ráday Gedeonhoz küldött levélből kitetszik, a jozefinista 
építmény hirtelen összeomlása, az országos méretű válságon érzett aggodalom egyként hangot kap a 
Horatius-vers magyar változatában.3 s Ebből keveset érezhetett az, aki nem ismerte a fordítás kelet
kezési körülményeit. Mindez nem szelídíti Kazinczy gesztusát, ö, aki idézetekkel, irodalmi(as) pózok
kal, művész volta hangsúlyozásával szerette kifejezni magát, azzal, hogy ezt a három verset; és éppen 
ezt a hármat, az új szakaszt kijelölő, a fordulatot dokumentáló és érvényesítő kötetben is közzétette, 
ifjúi ideáljai mellett tett hitet. Költőileg, esztétikailag és jó részben bölcseletileg is más irányba tért 
Kazinczy; nyelvújításával, ízlésfejlesztő programjával, költői példaképeivel új utat tervezett meg (ön
maga és) a magyar irodalom számára. De ahogy elmúlt és meghaladott költői útkereséseit is felmutatta 
a Poetai berekben, felmutatta azt a magatartást is, amely szükségszerűen vezette el hajdan a magyar 
jakobinusokhoz. Nem arról van szó, hogy megismételhetőnek vagy akár követhetonek tartotta volna a 
jozefinista évtized törekvéseit, vagy éppen az 1790-95 közötti fél évtized tervezgetéseit. De az tény, 
hogy önéletrajzában, Szirmay Antal hamisító művére tett megjegyzéseiben - és e nem csekély értékű, 
mert irodalmi(as) gesztusban (s ezeket együtt kell látnunk) élete és életműve szerves részének, vállal
ható szakaszának tudta ezeknek az éveknek magatartását és azokat a verseket, amelyek ezt a magatar
tást tükrözték, fgy a Poetai berek folytatása, esztétikailag meghaladása, magasabb szintű tovább/rasű az 
Orpheusban és a Helikoni virágokban körvonalazódott szándékoknak. Semmi esetre sem tagadása az 
akkori Kazinczynak, nem korrigálása, kiigazítása az 1790-es évek törekvéseinek. Tehát nem szakítás, 
pusztán fordulat; továbblépés, az újonnan megismert és alaposabban tanulmányozott, leginkább 
weimari poétikai-esztétikai eszmények felé. 

Mindezeket figyelembe véve, a változtatások, az átírások a hajlékony, zengzetes, kifejező költői 
nyelvet célozzák meg. Hadd dokumentáljuk ezt a Metastasio-dal két magyar változatával. 

30SZAUDER József, A kassai „Érzelmek iskoláid', inA romantika útján. Bp. 1961. 90-114. 
3 ' FRIED István, Kazinczy Ferenc Helikoni virágai. It 1981. 3. sz. 571 -593. 
a3Vö. egy Leurs nevű titkos ágens jelentéseivel. OL Regnic. Levéltár Nr. 219. Megbízotti jelentések 

í l . CS./3550. sz. (17. doboz) Az adatot Mályuszné Császár Edittől kaptam, s ez úton is köszönöm. 
33KazLevX. 251. 
3 4 Jellemző kifakadás: ,,A' Censura most még nehezebb mint eddig." KazLev IV. 509. 
3 5 Vö. a 21. sz. jegyzetben i. m. 
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NyögdétselŐ Szeletske Nyögdellő gyenge lengzet, 
Repülj Laurám felé, Repül Laurám felé, 

'S jelentsd, hogy sóhajtás vagy; 'S valld meg, hogy sóhajtás vagy; 
De meg ne mondd kié! De meg ne valld, kié! 

Bus Tsermely, ha melléd jő Csermely, ha majd meglátod, 
Valld meg, hogy köny valál; Mondd néki, hogy köny voltál: 

De melly szemből fakadtál, De melly szemből omoltál, 
Azt Tsermely, meg ne valld. Azt néki kedves csermely 

Azt néki meg ne mondd. 

Jól látható a törekvés, hogy az első változathoz képest dallamosabb, cizelláltabb formába kénysze
rítse a fordító a verset. A NyögdétselŐ Szeletske: kedves - rokokó - megszólítás, amelyből ellágyuló, 
mégis józan kijelentés lesz, ahogy a felszólításból is ténymegállapítást fonnál Kazinczy, még akkor is, 
ha az /-hangok zenéje légiesebbé, elmosódottabbá teszi a verssorokat. Az első változat a rokokó szférá
jában tartja a játékos-kedves éneket; a második változat látszólag hangsúlyozottabban személyessé 
válna (jelentsd-valld meg), ha nem éreznénk a csak hangzásilag könnyed költői tudatosságot a zenei
ségre törekvésre. A második szakaszban kiteljesedhet a rokokó idill: az első változat jelenetező, a cser
mely partja tere lesz az apró eseménynek, mely gyorsan halad a végkifejlet felé, ill. a szintén játékos 
csattanóig. A második változatban a csermely partja nem tere az eseményeknek, a kedves nem jő a 
csermely mellé (amely itt nem bús), legfeljebb meglátja Laurát. Némi stüustörést jelent az omoltál, 
erősebb érzelmeket sejtet; hogy aztán a végkifejletet egy közbevetett sor akadályozza (bár az olasz 
vershez ezúttal jut közelebb Kazinczy). Az első változat kecsessége, szinte kifinomult érzelmi játéka itt 
némileg elsúlyosodik, ugyanakkor a szerkesztés bonyolultabbá, összetettebbé válik, a hangvétel a nyil
vánvaló költői beavatkozás következtében józanabbá lesz: a vallomásra az első szakaszban kerül sor, itt 
már csak mond és nem mond a csermely, tehát kijelent és nem jelent ki. 

Csokonai prózájával és átköitésével26 összehasonlítva a Kazinczy-átköltést nem nevezhetjük túl
ságosan sikerültnek. Jóllehet már az első változat készítésekor a „voluptuózus hangzatok", az „onoma-
topoea" és a „kedves jambusi numerus" visszaadását tűzte ki célul. Tehát a rokokó dal magyar változa
tának megteremtését. Az 1790-es esztendők elején ezzel jócskán tágította a dal lehetőségeit, a 
XIX. század elején már inkább az eufónia, a szavakban rejlő hangulati elemek további földerítése, a 
szavak és frázisok kifejező funkcióinak körüljárása lett a cél, kapcsolatban a nyelvújítás esztétikai 
vonatkozásaival. Ezt a fordulatot dokumentálja a Metastasio-dal két Kazinczy készítette variánsa. 

Körülbelül ilyen irányú és jellegű a Kazinczy képviselte anakreontika is. Már az önmagában árul
kodó jel, hogy az első változatok „helyhez kötöttségét" (Alsó Regmetz. Szűz havának 18d 1789. vagy: 
Kassán. Skorpió-hav. 28d 1787. stb.) elhagyja, így az eredetileg kiemelt alkalomszerűség helyébe (mely 
a fordítások rögtönzés voltát látszik sugallni) megfontoltabb költői szándék kerül. Ezt támasztja alá az 
a tény is, hogy az első változat csupán Anacreonnak XLVd dala vagy Anakreonnak XDCd dala címei
nek helyébe az alábbiak kerülnek: Ámor' nyilai, A' Példák stb. Míg a Helikoni virágokban a 
Kazinczyéi mellett Ráday Gedeon anakreóni versei is helyet kaptak, és 1790 körül. Kazinczy Földi 
Jánossal vitázott az anakreontika tolmácsolásának célszerűségén, addig a Poetaí berket összeállító lite
rátor előtt mát nyilván ismeretes volt Csokonai anakreontikája is, melyet - egy epigrammájának tanú
sága szerint2 7 - elvetett. Persze, Kazinczy anakreontikája létét nemcsak a polémiának köszönheti. 
Kapcsolatban van a XVIII. századi német irodalom jelentős és számos költői életműben fontos szere
pet játszó anakreontikájával. Kazinczy maga utal arra, hogy az egyik verset Gleim után dolgozta ki. Az 
Anakreón-blokk egy tónus, egy műfaj lehetőségeinek végigpróbálása, válasz az előbb Földi Jánostól, 
majd Csokonaitól érkező kihívásra. 

26Vö. ehhez és az alábbiakhoz: SZAUDER József, Csokonai és Metastasio. in Az éj és a csillagok. 
Tanulmányok Csokonairól. Bp. 1980. 143-144. 

27 A Boileau után készült epigrammára utalok. Kazinczy Ferenc Összes Költeményei. Bp. 1879. 
1.116. 
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Ami azonban mindennél jobban reprezentálja Kazinczy költői törekvéseit, az a kötet közepén 
helyet foglaló Goethe-ciklus. Az eddigi kutatás ugyan már bőven foglalkozott Kazinczy és Goethe 
viszonyával,3 * az egyes fordítások mérlegelésére is sor került itt-ott. Mégsem érezzük megnyugtatónak 
a kialakult álláspontokat. Tudjuk, hogy Kazinczy alaposan ismerte Goethe életművét; líráját éppen 
úgy, mint prózáját, színműveit. A fordításra kiválasztott versek ezt azonban csak részben árulják el. A 
Római elégiákat - láttuk - több ízben emlegette, nemegyszer önigazolásul, a fordított költemények 
között azonban nem találjuk. Maga nem pusztán írt szonetteket, foglalkoztatta a szonettek elmélete. 
Goethe teoretikus szempontból is fontos szonettjei mégsem olvashatók Kazinczy-átköltésében. A 
balladák közül mindössze a Goethénél is fordítás Azzán aga juthatott be a Poetai berekbe. Ugyancsak 
hiányoznak más, elsősorban dalszerű Goethe-versek a Kazinczy-tolmácsolások közül. Nemigen nevez
hetjük sokoldalúnak vagy változatosnak a Poetai berekből elénk rajzolódó Goethe-portrét. A versek 
zöme a szabadversek közül való, két szerbus manierú és két lírai dal mellett. Tanulságos, hogy a for
dításokban túlnyomó részben képviselt szabadversek Goethe mely korszakából valók: Ganymed 
(Ganymed, 1774), Prometheus (Prométheusz, 1774), Meine Göttin (Az én Istenném 1780), Grenzen 
der Menschheit (Emberiség' határai, 1781-ig), Das Göttliche (Az Isteni, 1783-ig).29 Tehát éppen nem 
az érett klasszika Goethéjét tolmácsolta Kazinczy, nem a Schillerrel való együttműködés esztendeiből 
származó verseket, hanem egy korábbi élet- és pályaszakasz termését, amelyből természetesen egyenes 
út vezetett a „nagy évtized" (1795-1805) terméséig. Ugyanakkor Kazinczy az Első veszteség kivételé
vel a XIX. század első évtizedében fordította le az említett szabadverseket, a Prometheust pl. Sipos 
Pál adta a kezébe 1811-ben, nem tudván, ki a vers szerzője. 

A neoklasszicista törekvések meghonosítója tehát látszólag nem a neoklasszicista Goethéi mutatta 
be. Látszólag. Ugyanis e versek magyar variánsukban és ebben az összeállításban mégis a Klassik érzés-
és gondolatvilágát sugározták. S ennek több oka is van. Kazinczy (és kortársai) az addig megismert, 
alakulásban levő Goethe-életművet egységesnek látták, nem éreztek lényegbevágó különbséget pl. a 
Werther és a Wilhelm Meister vagy a Római elégiák és az e szabadversekből kiolvasható gondolati tar
talom, antikvitásképzet között. Ebben talán nem is tévedtek túlságosan nagyot. Hiszen Goethét 
proteuszi költőnek tudták, s Kazinczy nyomán értékelték az „állandóságot a változásban". De a 
Klassik igazi jelentősége, pontos tartalma még nem lehetett egyébként sem teljesen világos a 
XIX. század elejének Magyarországában; a legegyértelműbben a Klassik felé tájékozódó Kazinczy sem 
tudhatta: mennyiben jelent változást Goethének 1805-tel, azaz Schiller halálával amúgy sem véglegesen 
lezárt alkotói korszaka. A Poetai berekben megjelent Goethe-fordítások - bár olykor látszólag egy
mástól eltérő eszmeiséget sugallnak - a magyar irodalomban a neoklasszicizmus pozícióit erősítették, 
annak antikvitáskultuszát és költészeteszményét szolgálták. Nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy 
Kazinczy és kortársai mennyire látták a Prométheusz-jelkép alakulásának útját, Shaftesbury alapvetésé
től Goethéig.3 ° Erősen valószínűnek tartom, hogy nem a Sturm und Drang Prométheusz-élményének 
visszaadására törekedett Kazinczy, Goethe versét tolmácsolva, nem ilyen irányba vitte a Fichtét idéző 
Sípos Pál. Igen jellemző levélrészletet idézhetünk Kazinczy gondolkodásának és szándékainak demonst
rálásául. „Socrates tele volt a' legnevetségesebb superstitioval, Spinosa incredulus volt, 's Pantheista, 
's mind Spinosa mind Socrates örök ideáljai a' legszentebb Moralitásnak. Hány Philosophus van a' ki 
Istenség' ideája nélkül is tiszteletre méltó Philosophus. ö lássa, ha tévedésben van, mint jut-ki a' setéi
ből. Eggy a' szükséges dolog: azt hinni, hogy az ember ész által külömböz a' marhától; ezt kell tehát 
megszabadítani azon rabságból, mellybe a' Bolondság és Gonoszság ejtette. Der frey denkt, denkt 
wohl. Azt monda Haller Albert II. Józsefnek."3' Feltehetőleg nem független e levélrészlet a kanti 
kritikai gondolkodást immár Fichte merészségével párosító Sipos Páltól; de nem független a Promé
theuszt és Az Isteni-t fordító költői szándéktól sem. A „pogány" Goethe gondolatvilága otthonra lelt 

» 

3 "CZEIZEL János, Goethe és Kazinczy. Klny. a Phüologiai dolgozatok a magyar nemet érintke
zésekről c. emlékkönyvből. Bp. 1912., NÉMEDI Lajos, Kazinczy und Goethe, in Arbeiten zur deut
schen Philologie 111. Debrecen 1968. 87-116. 

3 9A Goethe-versek kronológiájában a Sophienausgabéhoz igazodtam. Goethes Werke Bd. 2. 
Weimar 1888. 

30BRUFORD,i.m.31. 
31KazLevIX. 257. 
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Kazinczynál, aki a felvilágosodás ésszerűségét sem tagadta meg, s a kritikai szellemnek, a szabad gon
dolkodásnak nem csekély jelentőséget tulajdonított. A moralitásnak mint a tévelygést legalábbis ellen
súlyozó, kiegyenlítő alapelvnek ilyen jellegű értelmezése már magyarázata a Prométheusz-fordítás lét
rejöttének. Kazinczy nem volt „incredulus", s azt sem tudjuk pontosan: mit értett Bolondságon és 
Gonoszságon. A „Bolondság" leküzdendő akadályként már az Orpheus beköszöntőjében is szerepel. 
Csak találgathatjuk: mennyi kifejezetten morális és mennyi közvetlenebbül társadalmi vonatkozása 
van. Ugyanígy a Gonoszság. Nyilván összegező megjelölés. Talán a Bolondsággal együtt ellenképe 
mindannak, ami Az Isteni c, fordításban lelhető. Mindenesetre a Moralitásnak és a szabad gondolkodás
nak ez a rendkívülire növesztett jelentősége hatékonyan egészül ki az említett fordításokkal. A Promé
theusz miatt - mint ismeretes - Kazinczynak kellemetlenségei voltak; Vitkovics Mihály ügyesen 
simította el.3 3 E k llemetlenkedőknek, az értetleneknek üzeni Kazinczy: „Prométheusz Goethéé, nem 
enyém. Nagy Charakter, 's mívésznek az elég. Kapva kap az ilyeken, 's annál nagyobb örömmel, minél 
többet lehet rajta nemesíteni. Botránkozóim hinnék e ha Medeát festeném, hogy gyermekülést 
tanítok? " 3 3 Idézetünk záró mondata egyértelmű.,Nem egészen az megelőző része. A „nagy Charak
ter" nyilván Prométheusz, s a művész megragadja a belőle áradó moralitást. S ezzel zárul be a kör: 
Shaftesbury Prométheusza is benne rejlik Goethe Sturm und Drangtól is ihletett titánjában, ti. a költő, 
aki éppen úgy teremt, mint ahogy Prométheusz teremtett a főisten uralma idején. S hogy ez a fajta 
felfogás nem lehetett egészen idegen Kazinczytól, bizonyítja egy levélrészlete: „noha én is a' Promé
theusz'nemzetéből vagyok . . ,"34 

Van azonban az egyébként jónak mondható Kazinczy-tolmácsolásnak egy olyan apró mozzanata, 
amely árulkodón tanúskodik: beleélte magát a goethei vers hangulatába, sőt olyan személyes utalást 
csempészett bele, amely vallomásértékűnek fogható föl. 

Wer half mir wider Ki segélle nekem 
Den Titanen Übermut? A' Titánok ellen küzdeni? 
Wer rettete vom Tode mich Ki mente-meg engem 
Von Sklaverei? A' hálástól? 

A' rabságnak lánczaitól? 

Ahol Goethe szűkszavúan, mintegy odavetve rabságról, rabszolgaságról ír (Sklaverei), ott Kazinczy 
bővít: A rabságnak' lánczaitól. Ez valójában kevesebb, mint amit Goethe mond. Hiszen a német szöveg 
állandósult állapotot jelez, majdhogynem társadalmi helyzetet. Kazinczy kényszerből fordítja túl az 
eredetit. Vajon nem fogságának sosem felejthető emlékei tolultak Goethe verse és fordítása közé? De 
nézzük tovább a verset! 

Hast du's nicht alles selbst vollendet Nem tőd e mind ezt magad, 
Heilig glühend Herz? Lángoló szent szív? 
Und glühtest jung und gut Éretlen és jó, 
Betrogen, Rettungsdank Megcsalva, köszönted 
Dem Schlafenden da droben? Az ott-fenn szunnyadónak 

Hogy megszabadúlál!3 5 

Érdemes lenne elidőznünk a Dem Schlafenden da droben - Az ott-fenn szunnyadónak kifejezéssel 
találó visszaadásán vagy a jung megjelölés éretlenként merész, de indokolható fordításán. Ezúttal 
inkább a hangsúlyokban mutatkozó eltolódásokra utalnánk. Goethénél e rész csattanójaként Promé
theusz ironikus kifakadását kapjuk: az ott-fenn szunnyadóról, aki tétlenül nézi a titán küzdelmét. A 

3aUo. XI. 445-447. 
33Uo. XVIII. 360. 
3 4 VIII. 378. 
3 s Kazinczy máskor is beledolgozta fordításaiba a maga személyes élményvilágát anélkül, hogy 

átültetését szubjektívabbá tette volna. Vö •: FRIED István, Vörösmarty Mihály és Kazinczy Ferenc Lob-
kovic-forditása. Irodalmi Szemle (Pozsony) 1975.938-944. 
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köszönetmondás, a szabadulásért kifejezett hála szava (Rettungsdank) majdnem elbújtatva, majdnem 
mellékesen áll idézetünk utolsó előtti sorában. Kazinczy ezzel szemben a szabadulást hangsúlyozza, 
sőt poentírozza, voltaképpen kontrasztként az előző részlet (szakasz) A' rabságnak lánczaitól képére. 
Goethénél a szabadulás, a megmenekülés (Rettung) csak egy összetett főnév előtagja, az utótag pedig a 
hála, a köszönet, szintén főnév (Dank), addig Kazinczynál két igét lelünk, mindenképpen mozgalma
sabb versmenetben. Emellett verselésileg is kiemelődik a megszabadúW.: jambikus sor készíti elő az 
anapesztust is tartalmazó záró sort. Ismét Kazinczy élete fordulóira gondolunk: a megszabadulás várat
lan élményére, amely belejátszhatott a fordítás szövegébe. 

Ezért írhatjuk le most már - szinte a bizonyosság tudatával - : a Prométheusz-fordítás a Shaftes
bury fölvetette eszmét közvetítette a goethei áttételen keresztül. Nyelvileg igen érdekes a lírai versbe 
bújtatott drámai monológ formájával tett nem sikertelen kísérlet. A sorsa keretei közül kitörő titán 
látomása mellett a semmiből világokat (embert) teremtő költő, bölcselő látomása kapott szép magyar 
megfogalmazást. 

E gondolatkörbe illik Az Isteni (Das Göttliche magyar változata. Ama följebb is említett Moralitás 
szólal meg, a Moralitás lényegét a prométheuszi-teremtŐ vonások hangsúlyozzák. 

Edel sei der Mensch Légyen az ember 
Hilfreich und gut! Segélleni kész 's jó! 
Denn das allein Mert egyedül ez 
Unterscheidet ihn Választja-meg őtet 
Von allen Wesen, Azoktól, a' miket 
Die wir kennen. Ismerhetünk. 

Az embert minden mástól megkülönböztető Moralitás épp azzal tűnik ki, hogy nem hagyatkozik a 
közömbös Természetre (Denn unfühlend ist die Natur: Mert nem érző a' Természet), továbbá 

Nur allein der Mensch Egyedül az ember 
Vermag das Unmögliche. Hajthatja végre 

A' lehetetlent. 
Er unterscheidet Külömbözést teszen, 
Wählet und richtet; Választ, megvet; 
Er kann dem Augenblick Tartósságot adhat 
Dauer verleihen A' sebes pillantatnak. 

Ezzel a prométheuszi gondolatkörrel csak látszólag szegülnek szembe az Emberiség határai determi
nizmust, finalitást, más részről az ember elhagyatottságát, merészségének viszonylagosságát hirdető 
sorai: 

Ein kleiner Ring Éltünket picziny 
Begrenzt unser Leben, Gyűrű keríti-be, 
Und viele Geschlechter 'S számos nyomok 
Reihen sie dauernd Fűződnek állandóan 
An ihres Daseins Léteknek Örök 
Unendliche Kette Lánczaira. 

Míg Az Isteni a prométheuszi típusú emberek - feltehetőleg - a költők, alkotók világteremtő 
hatalmát zengi ki, addig az egyes ember és általában az emberiség magára hagyatottságát s ennek követ
keztében a lét meghatározott körforgását, láncszerűségét az Emberiség határai körvonalazza. A költő 
nem csupán Prométheusz, Proteusz is, alakváltoztató, aki egy- és ugyanazon eszmekörnek valamennyi 
vonatkozását, valamennyi dimenzióját elénk tárja - úgy, hogy közben nem feledi költő voltát, legalább 
hanghordozásával, magatartásával érzékelteti. 

Kazinczy teljes virágzatú Poetai berket nyitott meg olvasói előtt, sokszínű, sokhangú ligetet, amely
ben nem feltétlenül kell egy tónusban elhangzania az énekeknek. A mit? kérdéséről a hogyan? kér
désére tevődik olykor át a hangsúly, a különféle poétikai nemek és a műfajok helyes megválasztására. 
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Hiba volna egy verseskötetben teljes bölcseleti egységet számon kérnünk: a hedonisztikusabb, 
könnyedebb tónustól és életszemlélettől a Moralitás és költői magatartás legsúlyosabb problémaköréig: 
helyet kapott a kötetben számos versben kifejezett bölcseleti gondolat is, egymással vitázva, egymást 
kiegészítve, a fordító határozott magatartásával mégis egységbe fogva. 

A Poetai berek viszonylag csekély visszhangra lelt. A vele egy esztendó'ben kiadott Csokonai-versek 
lényegesen nagyobb közönségsikert mondhattak a magukénak. Pedig Kazinczy kötete fontos forduló
pontja irodalmunknak. A neoklasszicista ízlés jegyében készült, s azt a Goethén és általában a német 
irodalmi klasszicizmuson nevelkedett költői-fordítói attitűdöt személyesítette meg, amely ekkor még 
Kölcsey Ferencet is vonzotta. Messzeható érvénnyel összegezte a neoklasszicizmusba vágó kezdemé
nyeket, sikeresen próbálkozott a szabadvers goethei változatával, amely a pindaroszi ódának36 is egy 
változatát jelentette. S egyben saját költői és teoretikusi pályájának is állomása lett: az ezután meg
jelenő fordításkötetekben, illetve versekben, majd a nyelvújítási harc elmérgesedése és kiegyenlítődése 
során a Poetai berekben körvonalazódott költői-teoretikusi portré részleteződik, egészül ki, illetve 
némileg módosul. Az 1790-es évek kezdeményeit vállalva, egy szokatlan és merésznek ható költői, 
fordítói tónust népszerűsítve ért el Kazinczy a Poetai berekig. Ebben a kötetben aztán megtisztítottan, 
magához ölelve a már túlhaladott módszereket, körülnézve a világirodalomban s nem riadva vissza az 
idegenszerűségektől, az ismeretlenbe lépés kockázatától, tágabb perspektívát kínált azoknak, akik vele, 
mellette, mögötte haladtak. 

A Poetai berek címlapján ott a - jelképszerűen felfogott - „lant 's a' lant felett repülő lepe".3 7 ' 
Nem a lángba repül, mint Goethéé. Alacsonyabban száll, kevesek figyelmétől kísérve. De ez a magyar 
tájon szálló pillangó ugyanazoktól az ősöktől származik, mint Weimarban honos, ékesebb rokona, a 
Goethéé. 

István Fried 

LE TOURNANT NÉO-CLASSICISTE DE FERENC KAZINCZY 

La recherche jusqu'á present a vu une césure considerable dans l'activité de Ferenc Kazinczy 
(1759-1831), précédant son emprisonnement en 1795 et suivant sa liberation en 1802. II est incontes
table que Tidéal littéraire de la personnalité de premier plan de la reforme de langue hongroise a subi 
un changement considerable. Au lieu des écrivains allemands de la nouvelle sensibilité (Neue Empfind
samkeit, Gessner, Miller) ce sönt les objectifs, les solutions de forme et de genre de Goethe qui ont 
occupé le centre de son attention. Mais cela ne signifie pas qu'U n*y avait pas de signes rappelant le 
néo-classicisme dans la poésie et dans 1'oeuvre théorique des années 1790. Kazinczy voit dans ses 
ouvrages écrits avant son emprisonnement le fondement de quelque chose dönt la Variante de plus haut 
niveau sera créée aux années 1800. Cette Variante de plus haut niveau s'apparente aux objectifs esthéti-
ques de la »Klassik« de Weimar, á l'humain pur et general (rein Menschlich) d'aprés la conception de 
Goethe et de Schiller. D publie ses traductions et ses poesies originales »purgées« dans le volume 
intitule »Poetai berek« (Bosquet poétique) qui transpose du passé poétique dans cette sphere néo-
classiciste les poemes ayant un caractére personnel general, et en mérne Temps, il ouvre dans la littéra-
ture hongroise un chemin jusqu'ici pour la plupart non pratique tant du point de vue du sujet que de 
celui de la forme. Ce volume excelle avant tout par la naturalisation hongroise de »vers libre« de 
Goethe. 

36 FRIED István, A neoklasszicista óda kelet-közép-európai megújulásának kérdéséhez, in Tanul
mányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből, Dobossy László 70. születésnapjára. Bp. 1980. 
141-148. 

3 'KazLev X. 111. A metszet eredetijéről: uo. 512. 
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