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AZ „ÉRZÉKENY" KAZINCZY FERENC 

„ . . . mert különben arra az időre mellyet élünk, nem fognak illeni; hol a' Földmívelő rabhoz illő 
meg-alázódással 's verejtékeken nyújtja Fejedelmének és a' Városoknak mezeje' gazdagságát; 'a a' hol 
őtet az el-nyomás és szükség el-fajulttá, ravasszá 's gonosszá tsinálta."1 

Majdnem szó szerint így olvashatta németül is Gessner olvasója az idillek előszavát. Majdnem így, 
mert apró változtatások estek a sok éven át készült, javított, végül is 1788-ban megjelent magyar 
szövegen. Ki tudja ma már biztonsággal eldönteni, hogy Gessner „unterthanig'Mcént megnevezett 
magatartás-formája vajon a megfelelő magyar szó hiányában vagy az erőteljesebb kifejezés kedvéért lett 
az alábbi: „rabhoz illő meg-alázódással"? Mert az nyilvánvaló, hogy a gemacht haben tükörfordí
tásként jelent meg magyarul, és egyáltalában, itt és számos más helyen tapasztalhatjuk a fordító 
küzdelmét az anyaggal; a küzdelmet, amely - egyelőre - a látható igyekezet, a sok-sok javítás, az újra, 
szokatlanra, merészre törekvés ellenére, csupán fél-megoldást eredményezett;2 amely inkább szoros 
fordításban, mint költői változatban került az olvasók elé. Éppen ezért aligha állíthatjuk teljes 
határozottsággal: tudatos írói (fordítói) szándék formálta az eredetinél harsányabbra, harcosabbra a 
mondatot. De akár ezt az álláspontot valljuk, akár a fordítói bizonytalankodás számlájára írjuk a 
változtatás tényét, fel kell figyelnünk az e helyen és másutt is feltűnő eltérésekre. Sőt, nem ragad
hatunk meg ezeknek az eltéréseknek regisztrálásánál. Más, a Gessner-fordítás közvetlen időbeli 
környezetében keletkezett fordításokra, művekre is ki kell tekintenünk. Újra kell olvasnunk Kazinczy 
Ferencnek az 1780-as években keletkezett, tervezett átköltéseit, műveit, hogy akár a jelentős vissz
hangot keltő Gessner-tolmácsolást is helyesen értelmezhessük. S - előlegezzünk ennyit - újra kell 
gondolnunk, részben a hatalmassá duzzadt külföldi szakirodalom tanulságait elemezve Gessner műveit 
is. Lényegében az „érzékenység" magyar változatait kell körüljárnunk, ezúttal oly módon, hogy 
Kazinczy Ferenc tevékenységét alaposabban vizsgáljuk.3 

1 Gessner' Idyttiumi. Ford. KAZINCZY Ferentz. Kassán 1788. Valamennyi idézet ebből a kiadásból 
való. A német szövegeket az alábbi kötetből idéztük: Salomon Geßners Schriften. Zürich 1774.1—II. 

'Kazinczy Gessner-fordításait már többen elemezték, főleg abból a szempontból: sikerült-e az 
idillek hangulatát nyelvileg megfelelően érzékeltetnie a fordítónak. Vö.: WESZELY Ödön, Kazinczy 
Gessner-fordítása. Klny. az Egyetemes Philologiai Közlöny 1891. évfolyamából.; MARTINS, Eva: 
Deutscher Rokoko in strukturfremden Sprachgewand, Vergleichende Analyse zweier Kazinczyüberset-
zungen einer Idylle von S. Gessner. Stockholm 1974. Az idillek fordításának módszeréről vallott fel
fogásunk néhány lényeges ponton eltér az eddigi interpretátorokétól. 

3Elsősorban Sauder, Gerhard művéből kaptunk ösztönzést: Empfindsamkeit. Bd. I. Vorausset
zungen und Elemente. Stuttgart 1974. Jó hasznunkra voltak a következő könyvek, értekezések is: 
KRÜGER, Renate, Die Kultur der Empfindsamkeit. Leipzig 1972.; KAISER, Gerhard, Aufklärung, 
Empfindsamkeit, Sturm und Drang. München 1976.; HIBBARD, John Salomon Gessner. His Creative 
Achievement and Influence. Cambridge-London-New York-Melbourne 1976.; GARLAND, Henry 
B.-GRIMSLEY, Ronald-PRESTON, John-White, MAXWELL D„ The Age of Enlightenment. Ed.: 
GRIMSLEY, Roland. Harmondsworth 1979.; Maler und Dichter der Idylle. Salomon Gessner 
1730-1788. Wolfenbüttel 1980. (főleg Ulrich Im Hof és Gotthardt Frühsorge tanulmánya hoz szá
munkra is figyelemre méltó szempontokat); SCHNEIDER, Helmut J.t Naturerfahrung und Idylle in 
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Térjünk azonban még vissza a Gessner-fordításhoz! Nem eshetünk abba a hibába, hogy a magyar 
nyelvű Gessnernek csupán nyelvi érdemeit méltassuk, és elfeledkezzünk az újabb Gessner-szakirodalom 
számunkra is fontos megállapításairól, valamint Szauder József figyelmeztetéséről: Kazinczy egy ideig 
Rousseau-ban is gessneri nyomokat keresett (és talált).4 Továbbá azt is hangsúlyoznunk kell, hogy 
Kazinczy és Gessner - eltérő' helyzetük, irodalmi és nem-irodalmi céljaik ellenére - lényegében a 
polgári(bb) mentalitás formáit, a feudális hierarchia ellenében részben a „szép természet" harmóniáját 
eszményként dicsőítő, részben a tartalmas élet, a kivívott idill szépségében hivő költő világképét írja 
egy, az antikvitástól örökölt, de azt korszerűsítő, újszerű formába. Mert amennyire igaz az, hogy a 
magyar Gessner a mai értelmezés szerint használt érzékenységet szolgálta (mint azt pl. a Fanni 
hagyományai kulcsfontosságú Gessner-betéte igazolja), annyira igaz az is, hogy ez az „érzékenység" 
része annak a - II. József „epochájában" kibontakozó, sőt, radikalizálódó - magatartásnak, amely 
végső fokon Kazinczyt, Szentjóbi Szabót (az esztétikai tanszék elnyeréséért beadott pályázati dolgo
zata5 szabadságelképzelésének halvány előképe Gessnernél is föllelhető!) a magyar jakobinusok közé 
vitte. De nemcsak a Gessner4tköltésre hivatkozhatunk; a Bacsmegyey sem oly ártatlan, szelíd, mint 
azt kései értelmezői hihetnék, S az meg különösen fontosnak tetszik, hogy milyen színdarabokkal látta 
el Kazinczy Kelemen Lászlóékat.6 A polgári szomorújáték oly hatásos képviselője, mint Lessing 
mellett éppen Gessnernek kevéssé színszerű, az idillek antifeudális tendenciáját azonban a színpadi 
megjelenítéssel fokozó és a Bacsmegyey ben is megpendített gondolatot ugyan nem konfliktusként 
színpadra vitt, inkább a függöny felgördülte előtt lejátszódott események visszavonását kibontó 
Erasztja, illetve a társadalmi különbségek és az egyéni boldogság kontrasztját szintén megszólaltató 
Evander és Alcimnája jelzi, hogy műfaji, nyelvi szándékok mellett másról is szó van. Kiegészítésül a 
Hamlet-fordítást említhetjük, s a hatalmi problematikát alacsonyabb színvonalon kibontó Ozmondok 
c. színművet, amelyhez Kazinczy Ferenc előszót írt csupán7 (testvére fordította, de nem hallgathatjuk 
el gyanúnkat, hogy Kazinczy Ferenc nem pusztán jóvá hagyta, hanem talán sugallta is a fordítást), 
továbbá a Lanasszát, amely részben a hatalmi problematikát színpadra vivő művek közé tartozik, de a 
hatalommal való visszaélés itt szoros kapcsolatban áll a felvilágosodásnak alapvető világnézeti kérdé
seivel: a babonák, a vakhit, a vallásos vakbuzgóság, a berögződött vallási szokások elítéléseként 
„keleti" (indiai) háttere éppen nem gyengíti a felvilágosodott mondanivalót, ellenkezőleg, a korban 
népszerű művek (Perzsa levelek, Marokkanische Briefe stb.) allúziójával is számol. Mindazonáltal nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy az „érzékenység" nem egyszerűen háttér, nem keret, hanem lényegi 
jellemző. Mintegy az érzékenység megszabta magatartásformák részletező leírása, megjelenítése köré 
szerveződik a mű. 

der deutschen Aufklärung, in: Erforschung der deutschen Außlärung. Hg. von PÜTZ, Peter. König
stein/Taschenbücher 1980. 289-315.; GEISSLER, Rolf, Der Roman als Medium der Aufklärung, in: 
Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich. Hg. von GUMBRECHT, Hans Ulrich-REICHARDT, 
Rolf-SCHLEICH, Thomas. Teil II. Medien, Wirkungen. München-Wien 1981. 89-110. Az itt emlí
tett dolgozatokra a továbbiakban külön nem hivatkozunk. 

4SZAUDER József, Kazinczy útja a jakobinus mozgalom felé. in A romantika útján. Bp., 1961. 
115-141. 

sKözli: SZAUDER József, Az esztétikai tanszék betöltésére kiirt pályázat és kritikai irányzataink 
1791-ben. ItK 1972. (A vizsgadolgozat szövege: 217-220.) 

'Kazinczy és a színház kérdésköre még jórészt feldolgozatlan. Ujabban KERÉNYI Ferenc, A régi 
magyar színpadon. 1790-1849. Bp., 1981. 31 -36. Tanulmányunk befejezése után jelent meg dolgoza
tunk e tárgykörből, és ebben a Kazinczy-hagyaték alapján rajzoltuk meg Kazinczy és a színház kapcso
latát: Adatok Kazinczy Ferenc színházi törekvéseihez. Színháztudományi Szemle 1982. 10. sz. Bp. 
1983. 117-137. 

nAz Ozmondok, avagy A' két helytartó. Tseh kantzellár báró GEBLER német munkájából KAZIN
CZY Miklós. Bev. KAZINCZY Ferenc, in (ENDRÖDY János szerk.) A magyar játékszín. III. k. 
VÁCZY János szerint {Kazinczy Ferenc élete és kora.l. Bp., 1914. 384.) Kazinczy alaposan javított a 
kéziraton. Ezt az állítását nem dokumentálja. Az Ozmondok előszavába történt cenzúrai beavatkozás
ról: KazLev II. 290., Váczy: i. m. 357. Külön vizsgálatot érdemelne az e színdarabban és a Kazinczy 
Ferenc fordította Lanasszában található szerzői utasítások fordítása: „érzékenyül", „meg-indulva", 
„meg-illetődve" stb. Az érzékenység magyar szókincse sincsen még feltérképezve. 
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„Mert mi tölt nagyobb örömöt szivünkbe mint a' szép Természet, midőn rendes rendetlenséggel 
zavarja-öszve véghetetlen különbségeit? Vakmerő Ember, hogy mered te a' Természetet szerentsétlen 
majmolású mesterség által ékesíteni? Építs bár Labyrinthust zöld falakból, 's ki-mértt messzeségre 
ásasd hegyesre nyirbáltt Taxusodat; útaid rostáltt fövényből légyenek, hogy a* dudva ne akadályozza 
lépésidet: én részemről a' természeti rétet választom, 's a' gazos ligetet. A' Harmóniának titkosabb 
törvénnyel szerént rendelte-el az ö különbségeket 's öszve-zavarásokat a' Természet, 's Lelkünk titkos 
örömmel érzi azt." 

Ezúttal sem cáfolnánk azt a vélekedést, amely a Kazinczy-tolmácsolás költőiséget, gördülékeny-
ségét emeli ki, a Kónyi János-féle Gessnerhez8 viszonyított finom előadási módot. De azt nem 
hagyhatjuk szó nélkül, hogy éppen a gessneri „kulcs"-fogalmak magyar tolmácsolása világít rá még a 
sokszoros átdolgozások, pallérozások* után is jól kitapintható esetlegességekre, az előzmények után is 
tapasztalható terminológiai hiányokra. S e terminológiai hiány (vagy elégtelenség) egyúttal a költő és a 
fordító nyelvhasználatban és részben szemléletben is eltérő helyzetét dokumentálja. 

Denn was entzyket mehr . . . - hangzik Gessner mondata, és ennél kevesebb, a nyilván kényszerű 
körülírással kevésbé erőteljes, amit Kazinczy visszaad: „Mert mi tölt nagyobb örömöt szivünkbe." És 
tovább: in harmonischer Unordnung - szól Gessner szava; „rendes rendetlenséggel": emígy Kazinczy, 
némileg laposabban. Idézetünk befejező passzusában pedig:... die unsere Seele voll sanften Entzykens 
empfindt: „'s Lelkünk titkos örömmel érzi azt". Jóllehet'épp az érzékeny(kedő) magatartás részlete
zésig pontos leírása szenved kárt, a szépség és a harmónia valóban titkos szabályaiwdX szembeállított 
édes, lágy elragadtatás, amely természet és emberi lélek megjelenési formáját hozza elénk. Olyan 
szembeállítás ez, amely tulajdonképpen csak stilisztikailag az, célja éppen az ellenkezője: természet és 
lélek megfelelő körülmények között megvalósuló harmóniája. Eleve elrendelt, szabályoknak, sőt, 
törvényeknek alávetett harmónia ez, amelyben a kuszaság és a sokféleség is a szépség és a harmónia 
törvényeit szolgálja. A Gessner-idillekben másutt is föllelhető angolkertek érzékenységet keltő hatását 
párosítja a szerző ama polgári aranykor-képzettel, amely a nem-nemesi, nem-udvari, de természet
szerűleg stilizáltán ábrázolt társas lét örömeiben is megvalósulhat. Kazinczynak sok mindent sikerült 
megszólaltatnia a gessneri elképzelésből. Az angolkertek szabályos rendezetlensége iránt volt érzéke, 
fordításának legszebb sorai is igazolják ezt De apró változtatásai árulkodók. Elejti az előbb említett 
stilisztikai szembeállítást, midőn a Harmónia titkos törvényei mellé helyezi a Lélek titkos örömeit. 
Gessnernél a harmónia és a szépség együtt jelenik meg, Kazinczy elhagyja az utóbbit. Ezzel szemben 
Gessner főnevei nála többes számban állnak (különbségedet 's öszve-zavarodásoitat), némileg gyengítve 
a hatást. 

Még egy idézet, most a Daphnis und Miron c. idillből. 
„Fene-vad volt az! El-pusztította a' termékeny mezőt 's a' szabad embereket rabjaivá tette. 

Lovagjainak nyomai le-taposták a' vetést, 's őseink meghültt testekkel terítette-bé pusztulásra jutott 
barázdáinkat. Mint az éh farkas üt a' nyájra, úgy ütött ö azokra az ártatlanokra, a' kik soha se 
bántották. így tartottá magát Nagynak verengzésibenn, márvány palotákbann fúttafel magát, 's az 
el-nyomott Tartományok' zsákmánnyiból dorbézolt, 's úgy tette feneségének emlékezetéül ezt a' 
Sarampót." 

Itt a Gessnernél „in dem Raub unglücklicher Lander"-ként található kifejezés erőteljes, az eredetit 
legalább egy árnyalattal határozottabbra formált visszaadása tűnik fej: „az el-nyomott Tartományok' 
zsákmánnyiból". S ugyancsak egy fokkal élesebben szól az in seiner Bosheit helyett: „vérengzésiben" 
(annál is inkább, mert idézetünk befejező passzusában a „feneség" lesz a Bosheit magyar megfelelője). 
Anélkül, hogy messzemenő következtetést vonnánk le a fordítási különbségekből, annyit kockázta
tunk meg, hogy Kazinczy szövege általában nyersebb, valamivel kevésbé kifinomult, Kónyi János 
földhöz tapadtságától tudatosan eltérő szándéka ellenére sem lesz (lehet) teljesen úrrá a magyar nyelv 

8Ábel Káin által lett halála. Ford.: KÖNYI János. Pest 1775.; Az első hajós. Ford.: Uő. Buda 
(1780). Gessner Entzückung-ja Kónyinál 'álmélkodás', Kazinczynál 'szent ihletés'; az Einbildungskraft 
Kónyinál 'eszmélkedésnek ereje', Kazinczynál 'képzelete', a Dichters Seele Kónyinál "Vers-szerzőnek 
elméje', Kazinczynál a TCöltő lelke' stb. 

9VÁCZY, i. m. Az életrajzi adatokra vonatkozólag máig a legjobb forrás. 

152 



akkori állapotából fakadó nyelvi nehézségeken. S még valami: az 1770-es évek végén megismert, az 
1780-as években fordított Gessner-idillekbó'l áradó szellemiség Kazinczynál másféle hatásokkal, más
féle (nem pusztán irodalmi) élményekkel párosult. A sikeres kapitalista vállalkozó Gessner és a pályája 
(hivatali) karrierje elején álló Kazinczy szerző-fordítói találkozása szerencsésnek minősíthető'. Már csak 
azért is, mert a művészi (fordítói) eljárást illetó'en Kazinczy Gessner-tolmácsolása legalább annyira 
értelmezés, mint Gessner francia rajongóinak „olvasata", amely arról tanúskodik, hogy a szövegben 
látensen meglevő' elemeket - olykor az írói szándékba belelátva saját elképzelésüket - hangsúlyozták. 
Kazinczy átültetésében természetesen nemcsak erről van szó, tehát nem pusztán arról a Diderot, 
Turgot vagy éppen Rousseau példázta módszerről, hogy az idillek természetképzetét olyan filozófiai 
gondolat részeként láttassák, amely eredetileg feltehetőleg hiányzott Gessner vüágából. Kazinczynál 
nincs az idillek természetének „metafizikai" vonatkozása; mint ahogy Gessner magyarul megfogalma
zott ember-képének sincs. A már az eddigi elemzés során is kiemelt nyelvi törekvés mellett (s azt 
valószínűleg megelőzve) ennek a tolmácsolásnak nyilatkozatokkal és levelekkel igazolható személyes 
vonatkozásai vannak. Személyes vonatkozások két értelemben. Elsősorban egy nehezen kiküzdött 
vüagszemléleti és szorosabb értelemben vett poétikai kibontakozás dokumentuma Kazinczy Gessnere. 
Még pontosabban fogalmazva: a morális, mentalitásbeli és különösképpen a magánéleti válság kitisztu-
lásáé és egy új típusú életfelfogás megvalósulásáé. Másodsorban annak az irodalomközpontú viselkedés
kultúrának lesz eszköze, mintája, forrása, amely majd Kazinczy magatartásának megkülönböztető 
sajátossága lesz az élete végéig. 

Már Szauder József rámutatott arra,1 ° hogy Gessner*(és általában az 1770-es évek végének olvas
mányai) milyen szerepet játszott(ak) abban, hogy Kazinczy kilábalt hite-vallási elképzelése össze
omlása nyomán támadt válságából. S bár csak a később írt önéletrajz, a Pályám emlékezete tanúskodik e 
hit összeomlása mellett, a ránk maradt levelek inkább utalásokat tartalmaznak erről, még a tartóz
kodóbb megnyilatkozásokból is érzékelhető a határozott elfordulás az addigi eszményektől, s az 
érzékenység megjelenését az irodalmi (és nem kizárólag irodalmi) érdeklődésben dokumentálhatjuk. 
Az a morális-vallásos irodalom, az a bensó'ségességtó'l egyáltalában nem idegen világ, amely az 1770-es 
évek végéig Kazinczyt körülvette,11 éppen az új típusú érzékenységgel szembesítve tűnik el. Az a 
rousseau-i típusú érvelés és magatartás, amellyel Kazinczy találkozik, ébreszti rá addigi vüága szűkössé
gére, a zsákutcára. S a Gessner-fordítással egyidejű levelei célzásokat tartalmaznak a fordulatról, az új 
magatartásnak majdnem tézisszerű megfogalmazását adjákJA morális probléma kerül előtérbe, s ez a 
moralitás egyben a magasabb rendű érzelmi vüágé is. A kor bestsellere szerzőjének, Millernek írja: 
„Freund! ich lieb! ach Edelster ich lieb! und dieses unbeschreibliche Glück, diss (!) dank ich ausser der 
Vorsicht, Dir und Gessnern. Sie gab mir ein empfindsames Herz (...) ihr habt es mir verwahrt, gebüdt, 
und erzogen."12 Nevelési-nevelődési folyamatról szól tehát Kazinczy, az elragadtatottság hangvételé
vel, a felsőfokok extázisában. S a Gessner-idillek stílusában, de ennél tárgyilagosabban, kijelentő 
módban szól egy másik levélben: „Olvastam Gessnert, kinek az írásai Nemes lelket, szín nélkül való 
Virtust, ártatlan és a' méznél édesebb tiszta szerelmet illatoznak. - Olvastam mondom Gesznert, 's ö 
vontt el azoktól a* veszedelmektől, mellyekre védelmére elégtelen Ifjúságunk rohan; ö képzetté szíve
met mely édes tanításait td-mondhatatlan készséggel szopta."1 3 És végül magának a Mesternek, Gess-
nernek teszi a vallomást: „Ja, mein edlester Freund, Sie haben mich Tugend, Unschuld, und höhere 
Empfindungen gelehrt."14 

Mindez a morális megtisztulás párhuzamos az irodalomnak mint az élettel egyenrangú, azt meg
nemesítő, annak mintát szolgáltató eszköznek előtérbe kerülésével. Az élet átpoétizálódik ebben a 
folyamatban, és ebben az átpoétizálódási folyamatban nemcsak az irodalom értékelődik fel, hanem 
maga az élet is tartalmasabbá válik, minthogy az irodalom által és az irodalom révén nemesül meg. Igen 

1 "SZAUDER József, A kassai „érzelmek iskolája". in: A romantika. . . 90-114. 
1 1 Jellemző, hogy Kazinczy határozottan utasítja el Pictet-nek elavulttá vált nézeteit, a Pictet-

művekből áradó szellemiséget (Lev. I. 155.), s későbbi, érzelmi jellegű, a tolerancia gondolatától 
vezetett „vallásosságáétól mennyire idegen a pietizmus vagy Albrecht Haller „protestáns hitvédelme". 

12 Levelezése XXa. 9. 
13Uo. 11. 
14Uo. 1.37-39. 
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jellemző Kazinczy életének egy epizódja. Abaúj vármegyében késhegyig menő vita folyt a sajtószabad
ságról. E vitának egyik leglelkesebb résztvevője éppen Kazinczy volt. S miközben egyre élesedik a vita, 
Gessner magyar fordítója kézhez kapja a Mester özvegyének levelét. „Wir siegten - folytatja a tudósí
tást - ( . . . ) Mit einem verklärten Gesicht traf ich damit in ein nahgelegenes Gemach, wo einige meiner 
schätzbarsten Freunde u. Freundinnen, den Ausgang der Sache abwarteten, u. wie der gute Einsiedler 
in Gessners Hölzernem Fuss, um unsern guten Sieg beteten, u. las Ihnen den schönen Brief vor . . . ' " ? 

A sajtó szabadságáért küzdő Kazinczy nyilvánvalóan fontosnak tartja az általa is fordított és itt 
idézett Gessner-idillt, mint amely nem pusztán jellemzi a baráti kör magatartását, hanem a magatartás 
mintájául szolgált. Nem Gessnerné számára „poétizált" jelenetről van szó, hanem egy kis kör szokásai
ról, gondolkodásmódjáról. S hogy éppen ,A' fa-láb" c. idillre történik utalás, az meg kiváltképpen 
tudatos írói alakító kedv gyümölcse. Ugyanis ebben az idillben hangzik fel az öntudatos svájci polgár 
kivívott szabadságának éltetése, a szabadságért küzdők érdemeinek méltatása. A szabadságért foly
tatott küzdelem így kap távlatot: egy már megvalósult szabadságra emlékezéssel Kazinczyék harca 
igazolódik. Egyfelől tehát a való élet lüktet az élénken megrajzolt képsorban, másfelől viszont az 
irodalom, az olvasmány követeli meg a maga helyét ebben „az életben". Ez a kis jelenet egy kis körnek 
természetes közegét festi, ti. az élet és irodalom összefonódottságát reprezentálja, és ugyanakkor (azzal 
egyáltalában nem ellentétben) jól kidolgozott, „hatásos" írói alkotás. S bár a poentírozáson érződik a 
szó, a megfogalmazás erejével tökéletesen tisztában levő alkotó szándéka, a szándék mégsem gyengíti a 
jelenet „természetességét", nem látszik semmiféle erőszakolt konstruálás. 

Több mozzanat miatt kell még egy darabig elidőznünk e jelenetnél. Az aligha szorul bővebb 
magyarázatra, hogy az 1790/9l-es esztendők reménykedései után honnan várja Kazinczy a segítséget, 
miféle eszközöket vesz igénybe cselekvése viszonylagos szabadságának megóvása érdekében. Hamaro
san kellemetlen tapasztalatai lesznek Wieland-tolmácsolása_ miatt.,1 * Az azonban figyelemre méltó, 
hogy Kazinczy köré kis kör szerveződött, méghozzá nem kifejezetten irodalmi célokkal, hanem - e kis 
körről más vonatkozásokban már írtak - a társaságalakítás, a társas együttlét-szándékával. S itt 
jegyezzük meg, hogy e társaságalakító törekvések részei egy folyamatnak, amely a társadalmi nyilvá
nosság kialakításáért folyik. Részei és egyben kezdetleges megvalósulásai. Meg kell természetesen 
különböztetnünk a kifejezetten „politikai" jellegű társulásokat, az irodalmi-közművelődési álca alatt 
jelentkező szövetkezéseket, mint amilyenek bizonyos típusú Lesekabinet-ek formájában gyűjtötték 
egybe a jórészt hasonló gondolkodásúakat, az olyan típusú társas együttléttől, mint amüyenben Kazin
czynak is része volt előbb Eperjesen, majd Kassán, a rokon érzelmű és „érzékenységű", Millert, 
Gessnert, Kaysert olvasó hölgykoszorú körében. Az a kör, amely a megyei gyűlésen bátran fellépő 
Kazinczyt fogadta (hogy a győzelem hírét együtt ünnepeljék, méghozzá a rajongásig szeretett Gessner 
özvegye levelének felolvasásával), így egyszerre volt az. ..érzékenység" gyakorló iskolája és a nyitás 
dokumentuma, a politikai cselekvés felé való jqyitásé. S hogy Gessnertől éppen ,A* fa-láb" c. idill 
említésére került sor, abban az a gesztus nyilvánult meg, amely Gessnert egy kissé Rousseau felől 
nézte, illetve Gessnerben az egyébként valóban megtalálható Rousseau felé vezető szálakat vélte fel
fedezni. 

Kazinczy Ferenc visszaemlékezésében szinte felforrósodott hangot ír arról, hogy az 1789-as évtize
dekben mennyire keresték a ,jók" egymás társaságát;17 milyen mértékben omlottak le az őket egy
mástól elválasztó falak; mennyire voltak képesek túltenni magukat az előítéleteken. S bár nem szólha
tunk minden kétséget kizárólag valamiféle demokratikus államberendezkedés utópiájáról, ha csak nem 
a jakobinus kátéban, arról azonban tudomásunk van, hogy a társadalmi érintkezésnek és együttlétnek 
új formáit igyekeztek — nem kevesen — meghonosítani. S hogy ez így volt, az nyilvánvalóan köszön
hető II. József intézkedéseinek is, amelyek hatalmas energiákat szabadítottak fel a társadalmi cselek-

1 sUo. II. 309-312. 
1 6 A Wieland-fordítás eltiltásának majdnem teljes dokumentációja: MTAK KiRui4-r 341 (K 641). 

Vö. még: .4 magyar jakobinus mozgalom iratai. I. S. a. r.: BENDA Kálmán. Bp. 1957.1060-1063., ül . 
Bp. 1952. 213. 

17 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete, in: Művei I. Versek, műfordítások, széppróza, tanulmá
nyok. S. a. r.: SZAUDER Mária. Bp. 1979. 273. 
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vésre, amelyek új erőket vontak be a közügyek intézésébe,18 és amelyek - nem utolsósorban - a 
születési előjogok érdemét a rátermettség érdemével helyettesítették számos vonatkozásban. Másfelől 
azonban a II. József (pontosabban szólva: a jozefinista államberendezkedés) ellen lassan-lassan kiala-
kuló egységfront, a nyelvi vagy általában kutturálisjröntösbe^jejentkező „nemzeti" gondolat hozta 
együvé különféie~retegek képviselőit MíiiHehhez ä szabadkőműves szervezet (a páholyok) tevékeny
ségét kell hozzászámítanunk, és az előbb leírt valamennyi tényezővel összefüggésben azt a fordulatot, 
amelyet a nyilvánosság szócsöveinek színre lépése dokumentál a leginkább. Ismét Kazinczyra kell 
hivatkoznunk. Élénk szavakkal ecseteli, hogy müyen hatalmas hatása volt_az anyanyelvi újságok 
kiadása, még a társas együtüélie-is. De a Lesekabinetek19 jelentőségét sem becsülhetjük le. Mind Rát 
Mátyás kezdeménye, mind pedig a Lesekabinetek egyben olvasási szokások változását eredményezték, 
egyben a megvitatásnak lehetőségeit is. S bár a Magyar Hírmondónak egyszerre kellett hírközlő szerv
nek, kulturális ügyekben tudósítónak és morális hetilapnak lennie, a tudósítói és előfizetői hálózattal, 
a reagálásokkal, az újságírói hivatás népszerűsítésével-népszerűsödésével a társadalmi nyilvánosság 
eddigi egyoldalúságát (megye- és országgyűlés-központúságát) lényegesen módosította, és még a társas 
együttlétek finomodásához, kulturálódásához is hozzájárult.' ° i 

Mindazonáltal nem feltétlenül kellett olvasmányélmény vagy külföldi példa ahhoz, hogy e társas 
együttlétek új formája kialakuljon. Annál kevésbé, minthogy pl. Kazinczy és köre aligha juthatott túl a 
megye vagy az ország határán, és Kazinczy hiába vágyott Göttingába, pusztán Bécsig jutott el. Igaz 
ugyan az, hogy a bécsi irodalmi körökben tapasztalt érintkezési forma mély hatással volt rá,21 de 
akkor már készen álltak Gessner-fordításai és Bácsmegyeyje. Inkább fordított a helyzet: Kazinczy 
részben azért is fordított^adaptált Gessnert és Kaysert (és töredékesen Millert), mert az ebből az 
érzékeny(kedő) irodalomból áradó szellemiség jó befogadóra, értő olvasóra lelt ezekben a nemcsak 
Kassán létező együttesekben. Tulajdonképpen Kazinczynak gyakorlati szándéka is volt adaptálásaival. 
A Siegwartot azért akarta magyar környezetbe adaptálni, á~Bacsmegyeybe azért szőtte bele egy társa
ság finom érzelmi játékát, mert az érintkezésnek (a levélírásnak), az érzelmek megnyilvánulásának, az 
emberi kapcsolatoknak újjformáira akart példát adni. A kései visszhang is jelzi, hogy mennyire sikerült 
ez. Nem pusztán a pallérozottabb magyar nyelv, a differenciáltabb szólások, a nemesi szórakozások 
helyébe lépő, megjelenített játékok, társas együttlétek ábrázolásai örvendtek jelentékeny népszerűség
nek, hanem az ezáltal kifejezésre jutó, nem feltétlenül nemesi jellegű mentalitás, a német morális 
hetilapokból és érzelmes regényekből, történetekből kiolvasható szellemiség és eszmeiség is. 

Eddig kevéssé méltatott tény, hogy milyen sokféleképpen kerül elő az 1780-as, 1790-es esztendők 
Kazinczy-fordításaiban - magyarításaiban a párválasztás szabadságának problémája. Akár néhány 
Gessner-idillre gondolunk, akár az Eraszt-ra,2 2 limelyet felteKetőleg sikerrel adott elő az első magyar 
színtársulat, akár a Bácsmegyeyre: feltűnő, hogy részben a társadalmi-yagyoni válaszfalak ledöntésére 
irányuló szándék, részben az érzelmek őszintesége mennyire foglalkoztathatta költőnket. Az Eraszt 
egyébként is külön helyet foglal el az életműben (ti. mind Gessnerében, mind pedig Kazinczyéban). Az 
a tény, hogy a szabad párválasztás jogát gátoló apa az egész színdarabon keresztül keresi a jóvátétel 
lehetőségét, az egyébként is érzékenyen megrajzolt idillben a morális értéket az érzelmek tisztaságával 
és szabadságával hozza közös nevezőre. S bár az egyfelvonásos tendenciája éppen az ellentétek elsimítá
sára és kiegyenlítésére irányul, éppen nem az író ellenszenvétől kísérve csendülnek fel a szolga szavai az 
emberek között uralkodó egyenlőtlenségről, a moralitás és a gazdagság között fellelhető feszültségről. 
Igaz ugyan az, hogy a szolga nem a helyes módszert választja nyomorgó gazdái megsegítésére (ti. az 
útonállást), ez azonban nem jelentékteleníti indulatos kifakadásait. 

f 

1 "Erről és az alábbiakról részletesen: FRIED István, 77. József, a jozefinisták és a reformerek 
(Vázlat a XVIII. század végének magyar közgondolkodásáról), in: Az Országos Széchényi Könyvtár 
Évkönyve 1979. Bp. 1981. 563-591. 

1 *Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, Clubs. Hg. 
von BALÁZS, Éva H., etc. Red.: ISCHREYT, Heinz. Berlin 1979.; H. BALÁZS Éva, Berzeviczy 
Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). Bp. 1967. 192-197. 

20 KAZINCZY, i m. 252. 
2 1A Pályám emlékezetében részletes leírást olvashatunk erről. Uo. 276-280. 
3 a 1793-ban három ízben adta elő Kelemen László társulata. 
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A Bacsmegyey szövegét olvasva,2 3 számos helyet találtunk, amely feltétlenül Kazinczy álláspontját 
fejezi ki. Az 1789. március 20-áról keltezett előszó ugyan hangsúlyozza: „nem a' Történet-költő, 
hanem maga Bacsmegyey szóll". Tehát a fordító is bizonyos mértékig elhatárolja magát a Werther-
utánzat érzelgó'sségétől. Erre utal az a megjegyzés is, hogy a Siegwartot az unalomig vitt pityergé-
seitől meg-tisztogatva" akarta kiadni. Ennek ellenére az alaphelyzetet rövid mondat írja le: „Minden az 
emberek' sorsát mutatja." Az emberek sorsa foglalkoztatta Kaysert és természetesen Kazinczyt, a 
boldogulás lehetőségei, az érintkezésben tapasztalt visszásságok lépten-nyomon előkerülnek a műben. 
„Ha utálni akarnám, édes Mantzim - így az egyik levél - , az embereket, azokat a' ki fajulttakat 
utálnám, a' kik születések, néha társaságok, gyakran tsak ostoba gazdag ruhájok miatt nem akarnak 
nyilván helyeken azokra esmérni, a' kiknek négy szem közt barátjuknak vallották magokat..." 
Egészen konkrétan: „ímhol most sül-ki, hogy Veszprémy meg Veszprémyné soha se akarták öszve-
kelését Halasyval ezért a' mindent le-nyomó okért, hogy Halasy nem gazdag . . . " S még Bacsmegyey 
személyes balsorsában is része van (nem pusztán egy félreértésnek, hanem) a nemesség egy jelentős, ha 
nem alapvetően jellemző reagálástípusának, a rendi szemlélet jól ismert megnyilvánulásának: „ö vállat 
vonított - hangzik egy részlet a regényből - , 's hidegen azt felelte, hogy azt ugyan szerentséjének 
tartotta volna, ha Bacsmegyey Vejévé lett volna; de a' bizonytalanért nem tanátsos a' bizonyost 
el-ereszteni; Bacsmegyey még csak reményű* Successióját a' Bátyja után; az pedig eggy vén és talán 
tsudállatos ember; 's még az ő öröksége nem egészen bizonyos. Ezen kívül még ő meg nem határozta 
magát valamelly élet' neme választásában, 's tsak néha vállalt magára valamelly aprólékos szolgálatot, 's 
az még nehezíteni fogja hivatalba jövését." 

Nem feledve, hogy a Bacsmegyey — lényegében — mégiscsak fordítás (bármennyire szabad fordítás 
is), érdemes kissé elidőznünk e keveset emlegetett mondatoknál. Az első feltűnő, nem csupán „szó-
kincsbeli" jelenség, a magyar jogi terminusnak, a Successiónik használata. Igaz ugyan az, hogy -
szótáraink szerint - az örökölni ige már oklevelekben is előfordul, de csak a XVIII. század végére, a 
XIX. század elejére esik annak felújítása. Bárhogy értékeljük is ezt a tényt, mindenesetre fontos, hogy 
Kazinczy először sem az akkortájt ismét divatba jövő kifejezésnek főnévvé képzett alakját használja 
(örökség), sem pedig nem törekszik egy maga által alkotott szó beillesztésére a szövegbe. Ugyanis 
éppen a magyar rendi társadalom egy jellemző jogi fordulatát akarja leírni, a successiót, amely majd 
később életében is olyannyi pernek, vitának, keserűségnek lesz okozója. A successio egyben a couleur 
locale-t is érzékelteti; aki él vele, az nem jogi terminusként használja, hanem hétköznapjai szavaként, 
egy bizonyos, valamikor a hozzá hasonlók életében ténylegesen bekövetkező állapot jelzéséül. S 
miután már a helyzetet körvonalazta, már az ismétlésnek egyhangúságát elkerülendő hangzik fel a 
Successio megfelelője: az örökség. 

Idézetünkben azonban még egy kifejtésre váró mozzanat rejlik. A Bacsmegyey tulajdonképpen 
egyként árulkodik egy viszonylag szűk körű társaság érzelmi hullámzásáról, érzelemgazdagságáról, azon 
belül Kazinczy Ferencnek bonyolult érzelmi „viszonyairól", valamint — a mű nem lévén eredeti 
alkotás - egy, az adott magyar „valóságtól" eltérő környezetről. Igen nehéz és csak nagyon óvatos 
mérlegelés után lehet az ún. önéletrajzi elemeket feltárnunk. A mű egészére nézve nem ismerhetjük el 
annak „Önéletrajzi" voltát, sem az érzelmi fejlődés viszonylatában, sem pedig a főhős és az adaptáló 
hasonlósága szempontjából. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy Kazinczy éppen a vérszegény és 
alig megkomponált történet olvasmányossá tétele érdekében, részben pedig a benne viharzó érzelmi, 
gondolati válság leküzdésére, tisztázására, olyan -valóságelemeket lop a műbe, amelyek az eredetiből 
hiányoznak, illetve olyan kicsengéssel, hangulati elemmel gazdagítja a mondatokat, a leveleket, ame
lyek csupán a magyar olvasó, az említett szűkjcpr számára jó ismerősek. Idézetünk befejező mondata 
ilyen. Az 1780-as esztendőkben Kazinczy került ilyes válaszút felé. Azt feltehetőleg eldöntötte magá
ban, méghozzá igen korán, hogy szakítva a családi és általában a nemesi hagyományokkal, nem a 
gazdálkodásnak, a földesúri gyakorlatnak ügyes birtokvezetés esetén biztos (anyagi) érvényesülést 
ígérő lehetőségét választja. Azt is viszonylag hamar eldöntötte, hogy minél előbb igyekszik hátat 

23Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. Költött történet. Kassán 1789. HEINRICH Gusztáv ki
adása és tanulmánya óta (Bácsmegyeynek gyötrelmei. Bev. és jegyzetekkel ellátta HEINRICH Gusztáv. 
Bp. 1878.) az eredetivel való alaposabb szövegegybevetésre nem került sor. Ujabb tanulmány: 
NÉMEDI Lajosné, Kazinczy és Bácsmegyeyje. in Könyv és Könyvtár IV. Debrecen 1967. 171-196. 
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fordítani a család által szorgalmazott megyei karriernek, a megyei tisztségek meghódítására, a fokon
ként történő emelkedésre irányuló igyekezetnek. Az még jól belevágott volna bizonyos rendi elkép
zelésekbe, hogy tudását, ismereteit Göttingában tökéletesítse. Az már inkább szembefordulást jelentett 
az átlag-nemesi elképzelésekkel, hogy nem megyei hivatali karrierre vágyott, éppen ellenkezőleg: 
II. József iskolapolitikájának lett buzgó, ügyes, fáradhatatlan munkása. Méghozzá úgy, hogy választ
hatott a megyei és az iskolafelügyelői pálya között. Ingadozása, habozása kap hangotidézetünk 
befejező mondatában:ltz lT8Ö-as években még a lehetőséget kereste, hasonlóan Bácsmegyeyhez, néha 
vállalt ő is „aprólékos" szolgálatot, és az évtized második felére határozta el magát az „élete neme 
választásában". Ez a kis részlet túlmutat Kazinczy „magán" élete problémáin: az 1780-as évek fiataljai
nak érzelmi-morális zűrzavarát is hivatva van kifejezni. Hiszen nem Kazinczy volt az egyetlen, aki 
valamiféle válságos időszakát élte át. II. József alatt roppant energiák szabadultak fel, a meghatározott 
és szigorúan kimért körbe kényszerült tehetségek előtt (nem utolsósorban a türelmi rendelet hatására) 
megnyíltak a különféle pályák; az újságírás, az irodalmi lapalapítás, a hivatalnokoskodás a karrier, az 
igazi felemelkedés lehetőségeként jött számításba, nem csupán a megyei tisztségviselés; és különös
képpen a kisnemesi, nem-nemesi ifjúság előtt kínálkozott csábítóan az értelmiségi lét mint a társa
dalmi rang megszerzésének módja. Nyilvánvalóan együtt járt ez az eddig elfogadott érintkezési, visel
kedési és értékelési normák megingásával, olyan morális és társadalmi értékek jelentkezésével, amelyek 
az addigiakhoz képest jelentősnek minősíthető társadalmi mobilitásnak voltak egyszerre kísérői és 
eredményei. Még a nagyobb térhez jutó nemesség egy része is az újfajta bürokráciát választotta érvé
nyesülése terepéül. Az 1780-as évek Kazinczyval, Batsányival, Szentjóbi Szabóval vagy akár Verseghy-
vel reprezentálható ifjúsága, majd később akár Schedius Lajos vagy Kármán József élményként élte 
meg a lassan-lassan közvéleményformálóvá váló (és egyáltalában: közvéleményként jelentkező) szalon-
életet, illetve a hivatalnoki létet, vagy az (egyetemi) tanári pályát, mindenesetre az újfajta társadalmi 
érintkezést, a szabadkőműves páholyokban végzett, korántsem karitatív tevékenységre szűkült 
„munkát". Ez egyben elfordulást jelentett a kényszerűnek érzett egyházi (papi) életformától és ezzel 
kapcsolatban akár a valamely valláshoz fűződő, bár bensőségesebb érzelmi töltésű világtól és ezzel 
párhuzamosan a nemesi életformától és az ezt kifejező deákos-hagyományos „szellemiségétől is. Jól 
példázza ezt Verseghy elfordulása az egyháziasságtól, és nyitása az evolucionista, herderiánus eszmék 
felé; a lelkészi! Kármán érdeklődése előbb a felvilágosodás radikális materializmusa, majd az ezt a 
materializmust lényegileg tagadó érzékenység iránt,34 Szentjóbi Szabónak Gessnert és Rousseau-t 
követő álláspontja, amely majd az esztétikai tanszék elnyeréséért beadott pályamunkában egy olyan 
szabadság-képzet megfogalmazásában éri el csúcspontját, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy valóban 
elnyerje a tanszéket.2 s 

Ebben a sorban kell látnunk Kazinczy regényadaptálását, a Bácsmegyeyt (és a Gessner-tolmácsolást 
is, amely a feljebb jelzett fordulatoknak nem egy esetben, Szentjóbi Szabónál majdnem bizonyosan, 
ösztönzője volt).26 Bácsmegyey még nem döntötte el, mit akar; és ebben a habozásban feltehetőleg 
benne rejlik, hogy mit nemakar. Az a bizonyos „hivatal", amelyre szerelmesének atyja céloz, nyilván
valóan a megyei tisztség, amely a nemesi ifjak természetes pályájának bizonyult szinte évszázadokig. 
De éppen ebbe a hierarchikus rendbe nem akar betagolódni Bácsmegyey, és ebbe nem akart Kazinczy 
sem, pedig jozefínus vagy reformer nemesi barátai esetenként ezt szívesen látták volna. De Kazinczy 
mellett és vele együtt ezt a karriert utasította el jó darabig Berzeviczy Gergely vagy Podmaniczky 
József is, hogy a vele elvbarát társak közül néhányat említsünk. 

Ebben a nem-nemesi gondolkodás felé való tájékozódásban látjuk a Bácsmegyey és az abban 
megnyilvánuló érzékenység jelentőségét. Áthatja ez a tájékozódás, ez az érzékenység a mű megannyi 
rés^teVaHkuTonfeíe élethelyzeteket megjelenítő leveleket. Meglelhető a regényben az az idillekből 
származó rajongás, amely a falusi lakók boldogságát emeli ki a városlakókéval szemben, hiszen a városi 
emberből „Ki-aszott minden erő (. . . ) ; a' meg-tsábultt természet maga rontsolta-meg magát". Nem 
azonos ez a felfogás a Horatius-epódoszból ismerős tétellel a falusi élet gyönyörűségeiről, de eltér ez 
ama patriarchális, bár a Gessner-idillekkel azért távolról érintkező szemlélettel, amely majdnem arany-

2 4 Erre dokumentumok: GÁLOS Rezső, Kármán József. Bp. 1954 
2 5SZAUDER, az 5. sz. jegyzetben i. m. 
2 6 GÁLOS Rezső, Szentjóbi Szabó László. Bp. 1955. 23., 42. 
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kori életnek látja a paraszti munkát (jóllehet már Gessner idilljeinek néhány helye figyelmeztet arra, 
hogy nem az!). Az a fajta képzet, amely a Gessner-idillekból és részben a Bácsmegyeyből kiolvasható, 
inkább a rousseau-i elképzeléssel rokon. Idézzünk ismét árulkodó mondatokat: „Az Etiquette, és az a' 
sok haszontalanság a' mi az embereket Marionetté tsinálja, arra kötelez, hogy ezeknek a' tudakozódó 
Uraknak udvarlásokra legyek . . . " Másutt egy szegény emberről: „Boldog ember! mondám, te egészen 
az vagy, a* minek lenned kell!" 

Főleg ez utóbbi mondat érdemel figyelmet. Ama viselkedési normává lett magatartásformára utal 
itt a szerző-fordító, amely a szép látszatot tartalommá tette; amely a reprezentálást emelte ki, annak 
fontosságát a társadalmi viselkedésben. A reprezentáció, azaz olyasfajta magatartás, amely a természe
tességgel szemben a felvett viselkedést, a szabály szerint kialakított érintkezési formákat tette létet 
vezérlő elvvé, itt szemben áll a természetesebb, e kötöttségektől mentes létformával. Végső következ
tetésre jutva: a nemesi reprezentatív létforma helyett ajánlja a szerző-fordító a természetességet 
köjffitő „életformát. Másutt a szerelemről értekezve az állhatatlan repdezést éppúgy elutasítja, mint a 
baromi ösztönt. Majd ezt az axiómát írja le: „Meg-kellene őket tanítani, hogy tsak az indulatok* 
hasonlatossága az a' kötés, a' meUy e' szerelmet állandóvá teheti." S hogy mind a reprezentatív, 
látszatra épített, udvari élet- és szerelemfelfogást kárhozatosnak látja Kazinczy, mind pedig általános 
viselkedési normául és az emberi érintkezés értékmérőjéül nem-nemesi elképzeléseket és vélekedéseket 
tesz magáévá, arra nyilván elegendő bizonyíték, ha Lessing-fordításaira utalunk. Mind a Miss Sara 
Sámpson, mind pedig az Emília Galotti (mindegyik a maga módján) ennek a nem-nemesi érzékenység
nek3 7 dokumentuma. Olyan érzékenységJcenU magyar tolmácsolásban az olvasók elé, amely a német 
„társadalmi háttértől" eltérő „társadalmi háttér" számára is sokat mondott. Tudniillik a német kis-
fejedelmi udvarok, a polgári-kereskedői környezet nem voltak ismerősek a magyar olvasóközönségnek; 
mégis, épp az érzékenységnek a nem csupán konkrét viszonyok, meghatározott élethelyzetek ellen 
„lázadó" vonásai miatt a Bácsmegyey a magyar nemesi udvarházakban, a nemesi városlakók szalonjai
ban, illetve a nem-nemesi környezetből kiemelkedni vágyók és a nemesi környezetbe alig-alig beillesz
kedni tudó ifjak, értelmiségiek körében olvasmánnyá lett. Mint ahogy nemcsak Kazinczy olvasta a 
Werthert, hanem pl. Berzeviczy Gergely is,2 8 Lessingnek - ugyan nem színdarabjai, hanem meséi -
nem pusztán Kazinczy kedvelt darabjai, hanem pl. Aszalay Jánoséi is, és így tovább. így Lessing 
tolmácsolása sem csupán Kazinczynak jutott eszébe, hanem másnak is, pl. Ráth Pál színésznek vagy 
Kovács Ferenc mérnöknek (méghozzá A Bölcs Náthán). 

Két tényt emelnénk kL Az egyik: Kazinczy oly fontosnak tartotta a hatalmi problematikát körül
járó Hamlet-fordítás után a morális-szerelmi problematikát színpadra vivő Miss Sara Sampson fordítá
sát, hogy azt mintegy a Hamlet-kiadásban „megelőlegezte", illetve Endrődy János vállalkozásának 
rendelkezésére akarta bocsátani, s ezzel párhuzamosan feltétlenül elő akarta adatni. A másik; Q törek
vései nem jártak sikerrel. Viszont e két szélső lehetőség között adódott egy kompromisszumszerű 

^megoldás: a Lessingnél csekélyebb irodalmi értéket képviselő, a morális-szerelmi problematikát tár
gyaló színművek fordítása-előadása. Ilyen lett Gessner Erasztja, amely a szülői (apai!) engedelem nélkül 
házasságot kötő szerelmesek témájával távolról rokon Lessing lényegesen indulatibb, a különböző 
mentalitások között létező feszültségeket pregnánsabban jelző polgári szomorújátékával. S minthogy 

a ' E kérdésről bővebben: WEBER, Peter, Das Menschenbild des bürgerlichen Trauerspiele. Ent
stehung und Funktion von Lessings „Miss Sara Sampson". Berlin 1976. A színdarab olyan kitételeire 
hívjuk fel a figyelmet, mint Mellefont kifakadása: „embertelen tyrannjai a' legszabadabb indulatnak", 
vagy Norton megállapítása: „Talán mivel a' köz-emberben még megvagyon az az érzés, mellyet a' 
nagyokban az ezer meg ezer természetlen képzelet eltompíta..." 

28H. Balázs Éva a Werther Szepes megyei olvasottságáról szól. Lm. 18. A magyarországi német 
„wertheriádá"-król vö.: PUKÁNSZKY Béla, A magyarországi német irodalom története (a legrégibb 
időktől 1848-ig). Bp., 1926., 426-427. A Werther - H. Balázs szerint - nagy hatással volt Berzeviczy 
Gergelyre is (uo. 35., 40.). Ugyanakkor Berzeviczy latin nyelvű önéletrajzában csak általánosságban 
említi kedves olvasmányai között „a könyvek ama nevét, amelyet regénynek neveznek" („genus ülud 
librorum quod Romanem dicunt" Uo. 40., 220.). Ez nyilvánvalóan vonatkozhat a divatos wertheriá-
dákra is. Kazinczy egyébként később nekikezdett a Werther fordításának. 

158 



Lessing-tolmácsolásai nem láthattak napvilágot, nem kerülhettek színpadra, helyettük a felvilágosodott 
mondanivalót hasonlóképpen az érzékenység köntösébe bújtató Lanasszát adta át a színtársulatnak és 
Endró'dynek. 

S ami nem sikerült Kazinczynak Lessinggel, az sikerült Gessnerrel és a Lanasszáyal. Pedig a La-
nasszában sokkal direktebb módon, sokkal szemléletesebben érvényesül a felvilágosodásnak (nem 
pusztán türelmessége, hanem) a „gyalázatosat eltaposni" JkészJieve;_ „Le kapom a' meg-vakítottak 
szemeiről a* vak-hit kötelékeit, 's eMörlöm a' dühösség oltárát Templomaitokból, hogy a' vas járom 
alól meg-szabadított maradék valaha áldgya hamvaimat, 's így szóilyon: »Áldott, áldott légyen Montal
bán, a' ki kardot rántott az Emberiség el-taposott jusaiért«."29 Az Orpheus beharangozó cikkével, az 
Aranka Györgyhöz küldött levél3 ° olyannyiszor idézett passzusaival egybehangzóan szólnak e monda
tok immárJ&zinczy színpadáról, és mindez - ismét - aZ-érzékenységre alapozva. Az indiai környezet 
lehetővé teszi az eíőítéletekTa fanatizmusok, a vakhitek nyílt bírálatát; az özvegységre jutott, amúgy is 
örömtelenül élt fiatalasszony kálváriája az ostromlott város és a papi uralom hátteréből emelkedik ki -
és ezzel párhuzamosan olyan motívumok jelennek meg, mint testvérek, egymást elveszített szerelmesek 
összetalálkozása. A papi vakhittel szemben a lelkiismereti válságba jutott ifjú pap vívódása, a rossz 
hagyományokkal szemben egy emberibb élet példája, a bosszúállással szemben a nemeslelkűség: íme, a 
színdarab konfliktusai, a feljebb idézett sorok eszmeiségébe ágyazva. A színdarabból kitetszik, hogy 
nenrkízárőlag~á vakhit kötelékei ellenében emeli magasra a hadvezér, aki érző szerelmes is, az emberi
ség eltaposott jussait, hanem az egyes ember szabad választása^szabad párválasztása érdekében is. S 
ezen a vonalon viszi tovább Kazinczy (íróként, foitíítőként) a Gessner-, Kaiser- és Lessing-fordítások, 
adaptációk mondandóját. S ebbe a sorba illeszkedik bele Siegwart magyarítási kísérlete. Itt - mint 
írtuk - arra is ügyelnünk kell, hogy az unalomig vitt pityergésektől megtisztítva akarta Kazinczy 
közreadni ezt a bestsellert. A tisztább és magasabb rendű érzékenységet szolgálva, a regényben valóban 
meglevő időszerű üzenetet közvetítve, szeretett volna a fordító a nyilvánosság elé lépni; nyelvi és 
nem csak nyelvi célokat követ, mikor az irodalomnak „fentebb" és „alacsonyabb" nemében egyaránt 
megszólaltatja az érzékenység magyar hangjait. Mert a regényről és általában a regényekről úgy tudja 
Kazinczy (egybehangzóan a korban uralkodó s még Schillerre és Goethére is jellemző felfogással), 
miszerint nem tartozik a poézis fentebb neméhez, ezért több lehetőség nyílik a személyes-közvetlenül 
valóságos elemek felhasználására, mint az alkalmi költeményekkel szemben egyetemesebb érvényűvé 
formált műfajokban, amelyek Kazinczy számára is, mások számára is a műfaji „piramis" csúcsán 
helyezkedtek el. 

Kazinczy levelezésében többé-kevésbé nyomon kísérhetjük az ,1780-as esztendők törekvéseit, 
különösen az érzékenység változatait. Jó néhány levele akár része lehetne^levélregény-adaptálásának:3' 
„Als Sie weg waren - írja Kazinczy Kácsándy Zsuzsannának 1787. szeptember 3-án - , ging ich abends 
zu Ihre Tante. Zum Unglück war der Graf mit unserer Theresa schon zu Haus. Sie machte etliche 
Schritte vor meiner mit schwarzem Schlepp, und das Traurende sass ihr im Aug, so dass ich keine 
Mühe hatte, das alles zu fühlen, was Ihre Seele litt. Ich schlug die Augen nieder, und wagte Sie nicht 
anzubücken. Bald darauf nahm der Graf Abschied. Ich ging auch .. ."3 2 Nem hiába idézi Szauder József 
- többek között - ezt a részletet is, párhuzamba állítva a Bácsmegyey megfelelő helyével. Ezúttal 
inkább arra vetnénk a hangsúlyt, hogy az olvasott-megismert regény(ek) mintegy magatartást formál
nak. Az édes elragadtatás mellett a jóleső-tisztító szomorúság érzése jellemzi az ifjú Kazinczyt, az 
együttérzés (nem pusztán a részvét) összeköti a rokon „lelkeket". Ám a levélhez egy hasonló tónusban 
írt, ám más élethelyzetet festő epizód is hozzátartozik: „Sie fehlen mir Susie! Sie fehlen mir alle 
Augenblicke und doch bin ich so glücklich, so über alles Mass glücklich! Dies ist das Werk ihrer Briefe, 
auf die ich so stolz bin, wie ein König auf seine Kronen . . . " A szerelmi eksztázis lényegében a hiány 

2 9 (ENDRÖDY), í. m. IV. k. Benda Kálmán a magyar jakobinusok „iratai" között közli a Lanassza 
ajánlását, mint Kazinczy radikális nézeteinek dokumentumát. Tény, hogy érzelem és felvilágosodás 
ebben az ajánlásban együtt vannak jelen. 04 magyar Jakobinusok iratai. I. Bp. 1957.) 

3 ° Levelezése II. 51. 
31 Uo. XXII. 18. 
32 SZAUDER, i. m. (1961)90-114. 
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érzetéből fakad, az érzelmek túláradását egy levél indokolja; az írásbeli érintkezés mintegy azonos 
^értékű a személyes érintkezéssel. A Bacsmegyey epedő, várakozó, elhaló alakjával szemben az önfeledt 
boldogság hangjai hallatszanak. A levél pótolja a közvetlen találkozást, bizonyos mértékig talán több is 
annál, összefügg ez a levélregények általános divatával, illetve a levélregények általános divata sokat 
köszönhet az ilyen típusú levelezésnek. A legszemélyesebb műfajok közé tartozik ez a fajta levél, de ez 
a személyesség nem csupán az érzelmek tolmácsolását teheti lehetővé, legalább olyan mértékben az 
érzelmek kommentálását is. Az a típusú érzékenység, amely Kazinczynak ebből és az 1780-as eszten
dők néhány más jellegű leveléből olvasható ki, egyként tartalmaz vallomást, leírást, kommentárt. 
Ezekből tevődik össze a levélíró szemlélete, amely az érzékenységgel jellemezhető. Lényegében a 
Werther és más levélregények is ennek alapján értékelhetők. A XVII. sz. második felét így élték meg 
azok, akiknek sorsát az írók levélregényekbe írták, de nyilvánvalóan maguk az írók is így élték meg. 
Legalábbis erre enged következtetni Diderot Éloge de Richardson c. értekezése,33 amelyben Richard-
son érzelmes regényeinek valóságtartalmát hangsúlyozza, életszerűségét, a mindennapok ábrázolásának 
képességét. Azt állítja Diderot, hogy jó ismerősökre bukkanhat Richardson olvasója; ismerősek a regény 
alakjai, ismerősek érzelmeik. 

Kazinczy Bácsmegyeyjének nem született meg a magyar irodalomban Éloge-a, de valamiképpen 
üyennek fogható fel a Bácsmegyeyhez írott Csokonai-vers és a többi, regény ihlette költemény. Kifeje
zett valamit a század „betegség"-éből, még akkor is, ha gyenge mű volt az eredeti. Az adaptálás során 
megragadott helyzetek, párbeszédek mégis érzékeltettek valamit a vidéki hétköznapokból. A 
Kazinczy-levél és a Bacsmegyey megfelelése (túl az idézett, kritikus elemeket tartalmazó részleteken) 
az 1780^ évek érzelmi viharzásaiiól, érzelmi játékairól tanúskodik. Mindennek ellenére nem állíthat
juk, hogy_a Bacsmegyey „önéletrajzi" mű lenne. Igaz az, hogy Kazinczy nem takarékoskodik érzelmei
vel, mikor a Bacsmegyeyt írja (feltehetőleg nem elzártan egy falusi szobában, hanem a megjelöltnél 
korábbi időpontban, viszont a végleges formába öntés alig a megjelenés előtt történhetett). S az is igaz, 
hogy nevekben, helyszínben, fordulatokban számos „valóságelemet" épített be e művébe. Megfigyel
hetjük azonban azt is, hogy nem azonosul hősével, mint ahogy mindegyik művében érezhető a tudato
san, kiszámítottan alkotó, korrigáló mester keze. Kazinczy az irodalomban az életnek magasabb fokú 
megvalósulási lehetőségét látta. Irodalomközpontú lett életvitele, életére rávetítette irodalmi olvas
mányait. Nem azért, hogy az irodalomba meneküljön az oly sokszor „rideg" hétköznapok elől (nem 
voltak azért azok oly ridegek még az 1780-as években, az 1790-es években elsősorban a cenzúrával 
történt meg összeütközése), hanem elsősorban azért, mert - párhuzamosan a társadalmi érintkezés új 
formáinak kialakulásával - ezzel is tagadott egy életvitelt, ezáltal is elkülönült egy életmódtól, ennek 
révén is sikerült összetalálkoznia a hasonlóan érzőkkel. Szövetséget is jelent ez a fajta világlátás, amely 
sokat kölcsönöz a szabadkőművesek jelképeiből. Egyben olyan irodalmi alkotások vetülnek rá az 
életre, amelyek hősei például szolgálnak. Orpheus nem pusztán Kazinczy szabadkőműves neve (és 
folyóiratáé), hanem költészetet is idéz fel. A későbbiekben gyermekei névadásával is idézi Goethét, 
Rousseau-t, a mitológiát. Ars poetica-szerű Gessner Der Wunsch c. idillje, Kazinczy tolmácsolásában is 
az. Annak az életmódnak, annak a felfogásnak felel meg, amelyet Bacsmegyey nem tudott megvalósí
tani; amelyre Kazinczy is hiába törekedett hosszú élete folyamán. Gessner idilh>^£dyonulástJiirdeti, 
Kazinczy pedig éppen a tevékenységben jeleskedett A kívánság hó'se azonban tevékenység révén 
megszerzett vagyonával vonul el. Ha elfogadjuk Gessner önvallomásának, akkor Gessner életrajzát is 
hozzá kell gondolnunk: a sikeres üzletemberét, a polgári-svájci öntudatú patriótáét, a polgári független
ségére vigyázó társasági emberét. A Bácsmegyeyt, a magyar Gessner-idilleket, Az Erasztot, a Hamlet
fordítást, a Lessing-átköltéseket olvasva, szintén mögéjük kell látnunk Kazinczy életrajzát. S bár 
Kazinczy nem egy ízben többnek látta az irodalmat, a művészetet az életnél, nemigen tévesztette össze 
(főleg az 1780-as, különösen pedig az 1790-es esztendőkben nem!) az életet az irodalommal. Pontosan 
tisztában volt azzal, hol húzódnak meg élet és irodalom határai, érvényességi területei. A megszokott
ból való kitörés, az új keresése mindenekfölött jellemző vonása e két évtized Kazinczyjának, az 
érzékenység ilyen vonatkozásban nem irodalmi (művészeti) irány vagy áramlat jellemzője, nem cserét 

33DIDEROT, Denis, Éloge de Richardson. in Oeuvres complétes. Árts et lettres (1739-1766). 
Critique I. Edition critique et annotée par VARLOOT, Jean. Paris 1980. 192-208. 
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hető tehát fel a szentimentalizmussal, hanem általános magatartás megnyilvánulása, a világhoz, a 
társadalomhoz, az emberekhez való viszony, amelynek ábrázolása a szentimentalizmus keretei között 
is megvalósulhat.34 

Az 1780-as, 1790-es esztendó'k Kazinczyját Uyen aspektusból látjuk. Azt a magatartást, azt a 
felfogást kerestük, amelyek vezérelték a lefordítandó, adaptálandó művek kiválasztásában. S mert 
elsó'sorban magatartásként érdekes számunkra a művekben (fordításokban) ábrázolt érzékenység, úgy 
véljük: nem köthetjük szorosan egyetlen stílusirányzathoz, áramlathoz sem. Viszont ez magyarázhatja 
meg számunkra, hogy - szinte egyszerre - miért lett Kazinczynak élménye Gessner és Lessing, 
Shakespeare (még ha az eredetit szelídítő' német átdolgozásban is), Goethe és Wieland, Kayser, Miller 
és Rousseau. A nem-feudális felé tájékozódott ebben az idó'szakban, szinte a Werther indulataival 
kereste szűkkörű világából a kibontakozás lehetó'ségét. Még a nevelés szerepében való hite is ebbe a 
vonzáskörbe tartozik. „Hivatalba vezető' beszéd "-ében3 s Rousseau-ra hivatkozik, mint akinek peda 
gógiai elveit követendó'nek tartja. „Az a kedves képzelet - írja a továbbiakban - , hogy ezen hivatalban 
Polgár társaitoknak, meg-hasonlások és setéttség által el-gyengült el-nyomott Hazánknak, a józan 
értelemnek, az Ég leg-szebb leg-betsülhetetlenebb ajándékának segéllésére fogtok lenni, a tsüggedésnek 
minden bánatját el-űzheti; a fáradságnak minden verejtékét fel-száraszthatja ortzáitokról." S ezzel az 
idézettel visszataláltunk az érzékenység és a felvilágosodás érintkező területére; a fejtegetés a kedves 
képzelettől indul ki: a képzelet itt elképzelés jelentésben áll, mindenesetre a fantáziával valamiképpen 
rokon árnyalattal. Semmi esetre sem a realitás az alap, nem egy meglevő, valóságos, hanem valami 
olyasmi, ami majd feltehetőleg lesz. S a bármily „kedves" jövőbeli kép ellenében: a jelenben még nem 
ritka a tsüggedés minden bánatja, a fáradságnak minden verejtéke. De a haza jelenlegi (nevezetesen 
1789-es) sorsa sem sokkal kedvezőbb: a meghasonlás és a setétség által elgyengült és elnyomott. S bár a 
józan értelemnek is vannak hívei, azokat mégis segíteni, ösztönözni kell, neveléssel kell azoknak 
táborát szélesíteni. A kedves képzelet teszi lehetővé, hogy a nevelői munka végcélját láthassák. Gondo
latmenetét Kazinczy azzal egészíti ki, hogy a „Haza története" oktatásának az ad nyomós okot, hogy 
„szívet formáló". 

Ugyanebben az évben írt terveiről Kazinczy Kovachichnak, többek közt folyóiratáról. Nemcsak a 
nyelv ügyét szolgálja benne. „Aufklärung, Moral, Philosophie, aber nicht die Scholastische, Geschichte, 
Poesie, Musik, Mahlerey etc. etc. wird darinn Platz finden. Ich habe bereits eine ansehnliche Sammlung 
v. Materialien dazu, Paedagogische kleinere Schriften u. Journale der Deutschen u. Franzosen werden 
mir schöne Quellen geben."36 A pedagógiai kisebb írások mellett a német és a francia - feltehetőleg 
morális - folyóiratok eszmeiségét tolmácsolta volna Kazinczy. Kedves képzelet vitte előbbre. 
1793-ban már kijózanodva tudósítja Kis Jánost: ,,A' Genevai szerencsétlen Polgár munkáját megéget
tem, de a két első könyvét újra lefordítottam. Ez nem fog világot látni, mert az idők nem úgy folynak. 
De jó emberek MSptumban olvassák.. ."3 7 Csokonainak is hírt adott Kazinczy, hogy Rousseau 
Társadalmi szerződése kéziratban van.38 

Két mozzanatot emelünk ki: Gessnertől, MÍllertől,.Kaysertől a betiltott Wieland-fordításig, Rous-
seau-ig vezetett Kazinczy útja. A másik mozzanat: a jóemberek olvassák. Ama kis kör, amely egy volt 

34 A szentimentalizmus, az érzékenység és ezzel kapcsolatban az irányzat vagy magatartás kérdése 
újabban ismét előtérbe került. Egy korábbi korszakra nézve vö.: BÍRÓ Ferenc, Irányzat vagy mentali
tás? (Az érzelmesség megjelenése a felvilágosodás kori magyar irodalomban). Literatura 1981. 69-72. 
A szentimentalizmus kategóriát zavarónak, félrevezetőnek tartja: BARÓTI Dezső, Vélemények a 
szentimentalizmusról. inÁmyékban éles fény. Tanulmányok. Bp. 1980.173-190. 

3 sHivatalba vezető beszéd, mellyet d Kassai Tudománybeli Megye Nemzeti Oskoláinak leg-első 
Királyi Visitatoraihoz tartott Kazinczy Ferenc. Kassán 1789.; Rede bei der Einsetzung der Königl. 
Nationalschulen Visitatoren des Kaschauer Litterärbezirkes in Ihr Amt gehalten durch Franz von 
Kazinczy. Kaschau. Itt nem térünk ki a magyar és a német szöveg helyenként lényegbevágó eltéré
seire. 

36Levelezései. 472. 
37Uo. 298. 
38Uo. 328. 
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a szerzőkkel, a fordítókkal abban, hogy szembefordultak egy mindinkább - Magyarországon is -
elévülő mentalitással, életfelfogással. 

Kazinczy életútja, világának tágulása az 1770-es évek végétől, lelki(ismereti) válságától az érzékeny
ség irodalmi és részben bölcseleti alkotásainak közreadásáig, fordításáig: egyetlen nagy (ön)-nevelési 
folyamatnak fogható fel. Az irodatomközpontúság mellett a nevelésközpontúság az a tényező, amely 
talán a legjelentősebb szerephez jut ebben az eszmei és az irodalom sHIúskérdéséif is magában foglaló 
folyamatban. Egységes fejezetcím alá foglalható az 1778-1795 közötti időszak Kazinczy-műve. 
Eszmeileg, magatartásilag a felvilágosodás és az érzékenység a kulcsszavak. Ezek körülírásával érzékel
tethető az ifjú Kazinczy világa, ezekből kiindulva érthető meg: mit miért fordított, mit miért írt. 

István, Fried 

KAZINCZY, LE SENSIBLE 

Dans la science littéraire hongroise appartenait longtemps au cercle de notion du sentimen-
talisme tout ce qui est designé dans la science littéraire anglaise et dans celle allemande récén te (G. 
Sauder) par la notion sensibility-Empfindsamkeit. Dans notre étude, nous examinons une étape de 
la carriére de Tun des individus dirigeants des Lumiéres hongroises, Ferenc Kazinczy, connu plutót 
comme un traducteur excellent que l'auteur des ouvrages originaux, pour voir en quelle mesure s'y 
font valoir les traits de la sensibilité qui déterminent la mentalité, et forment l'attitude de fécrivain. 
C'est une lutte contre les conditions existantes, basée sur les sentiments, qui domine dans l'attitude de 
Kazinczy. II se rappelle les tournants critiques de sa vie; tout comme Rousseau, il avait, lui aussi, son 
vicaire savoyard. De parmi ses ouvrages, ce sönt les traductions de Gessner qui sönt mentionnées. 
Kazinczy voit Rousseau derriére les idylles de Gessner aussi, ce sönt les problémes de f égalité-inégalité 
humaines qui l'occupent. Ce qui mérite une attention particulíere, c'est une adaptation d'une werthe-
riade par Kazinczy qui donne une série de différentes situations fundamentales sensibles. A partir de 
cetté attitűdé, une voie directe l'a conduit aux jacobins et francs-ma9ons hongrois. 
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