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A kritikai kiadásoknak a szigorú, filológi-
ai-textológiai szakszerűségen túl mindig 
van valami fontosabb célja is, ami az iro-
dalomértéshez kapcsolódik, s az irodalom-
hoz való változó viszonyainkra világít rá. 
Voltaképpen azt is lehetne mondani, hogy 
ha nincs, akkor teljesen felesleges a kuta-
tástörténetnek abban az adott pillanatában 
kritikai kiadást készíteni egy adott szerző 
műveiről, vagy műveinek egy csoportjáról. 
Ha jobban belegondolunk, ez azt is jelenti 
– hiszen egy ilyen kiadás szükségképpen 
hordoz magában kritikai mozzanatokat, 
vagyis kivétel nélkül mindig reflektál a je-
lenkori irodalomértésünk és megszólított 
múlt viszonyára – hogy per definitionem 
nem létezhet olyan kritikai kiadás, amely 
ezt a másodlagos szerepét valahogyan, 
akár áttételesen be ne töltené.

Pálóczi Horváth Ádám 1787 és 1796 
között nyomtatásban megjelent verses 
műveinek kritikai kiadása éppen ennek 
a logikának a fordítottját igyekszik de-
monstrálni. A  Jelen kötetről című részt 
(46–52) úgy olvasom, mint a textológia 
önkorlátozó mentegetőzését, mint olyan 
szándékot, ami Horváth életművét igyek-
szik távol tartani az irodalmi kánonok 
alakulástörténetétől. A  sajtó alá rendező 
hiperkorrekt módon indokolja a kötetben 
közölt tizenkét kiadvány kiválasztását. 
A rendelkezésre álló nyomtatott hagyaték 
is sokkal nagyobb a kötetben közöltek-
nél: az 1817-ben megjelent Rudolphiásig és 
A magyar Mágógig húsz esztendő telik el 
a kötet záró szövegéhez képest; a kézirat-
ban maradt művekről, szövegvariánsokról 
nem is szólva: nagyon érdekes példái en-

nek a jelen kötetben kiadott Hol-mi-kötetek 
és a kéziratos Hol-mi-kötetek anyagának 
kitűnően dokumentált eltérései.

Pálóczi Horváth Ádámmal kapcsolat-
ban nyilvánvalóan nehéz helyzetben van 
mind a kiadó, mind a sorozat szerkesztőbi-
zottsága. (Recenzensként én is: aligha tu-
dom elkerülni, hogy olyan szempontokat 
vessek fel, amelyek a szakmai háttérmun-
ka során talán már előkerültek, és ame-
lyeket az enyéimnél körültekintőbb érvek 
alapján vetettek el a kollégák.) Érdemes-e 
sorozatban, vagy legalább két-három kö-
tetben gondolkodni Horváth műveit ille-
tően? Van-e olyan jelentős szerző Pálóczi 
Horváth a 18–19. század fordulójának ma-
gyar irodalmában, hogy kötetsorozatot 
lehetne szánni neki? A  jelentős minősítés 
itt talán félrevezet, a korszak irodalmi ká-
nonjának első és másodvonalát, mélyvi-
zeit és partvidékét emlegetni óhatatlanul 
a régebbi értékkánonok valamelyikének 
újramondását jelentené. A  18–19. század 
irodalmi kapcsolatrendszerének megraj-
zolásába kezdve az azonban jól látható, 
hogy Pálóczi Horváth mind az egykorú 
irodalmi és irodalmon túli közéletben, 
mind a régi és az új irodalmi ízlés között 
egyfajta mediátorként, közvetítőként mű-
ködött. A 2010-es Pálóczi Horváth-konfe-
rencia előadásai és a 2011-ben megjelent 
tanulmánykötet (Magyar Arión: Tanul-
mányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről, 
szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs 
Béla, Bp., rec.iti, 2011) írásai meg is erősí-
tették e feltevést.

Az Arión-tanulmánykötetben Tóth 
Barna által közölt kötetterv (17–31) még 
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részben e mediátorszerep dokumentálá-
sa felé mutatott: a Hunniás (1787), A lélek 
halhatatlansága (1788), a Hol-mi I–III. kö-
tete (I: 1788, II: 1793, III: 1792), a Minden 
szentek napján (1790), A magyar asszonyok’ 
prókátora (1790), a Leg-rövidebb Nyári 
Éjtszaka (1791), a Psychologia, az az a’ lé-
lekről való tudomány (1792) és az ugyan-
ebben az évben megjelent Fel-fedezett titok 
szerepelnek az eredeti tervben, néhány 
1796 előtt keletkezett, illetve kiadott mű-
vel egyetemben: A’ megkoronázott virtus, 
A’ vallás dolga Zala vármegyében; A’ koro-
názandó felség bejövetelekor 1792, és a’ ki-
rályné koronázása után ebédkor; Buzdítás 
az insurrectiora Pozsonyban 15. Nov. 1796; 
Egy nemes biztatás az hív magyarokhoz. 
Ez a látens koncepció azonban a mostani 
kötet rejtett szerkezetén már alig látszik. 
Már a Magyar Ariónban megjelent Tóth 
Barna-tanulmány is indoklás nélkül szö-
gezi le: „Pálóczi Horváth Ádám később 
keletkezett munkáit a készülő kritikai 
kiadás nem fogja tartalmazni, sem rész-
letesen vizsgálni” (30). Az elzárkózást 
sok minden indokolhatja, többek között 
az is, hogy Horváth az 1800 után kelet-
kezett vagy megjelent műveiben – ahogy 
még a „Spenót” fogalmazott – „Dugonics 
fantazmagóriás magyarkodását folytatja 
és közvetíti Horváth Istvánhoz” (A  ma-
gyar irodalom története 1772-től 1849-ig, 
szerk. Pándi Pál, Bp., Akadémiai, 1965 
[A  Magyar Irodalom Története, 3], 121). 
Kétségkívül nem volna jó ezzel a mai 
ősiségkutató dilettánsainknak újabb for-
rásokkal szolgálni: örülhetünk, hogy ed-
dig nem vették észre A  magyar Mágógot 
és társait. Indokolhatja a döntést a kiadás 
előzeteséből kiolvasható (kutatócsopor-
ti?) koncepció is, mely szerint 1800 után 
Pálóczi Horváth már kívül reked a Kazin-
czy-kánonon. Az előzetes keret további 

szűkítését jelenti a prózai szövegek elha-
gyása – pedig, ha a Magyar Arión-kötetet 
egy újrakanonizálási kísérletnek tekint-
jük, éppen a Psychologia és a  Fel-fedezett 
titok levélregény kritikai kiadása lenne 
az, amely a jelenkori professzionális ol-
vasásnak, a kutatási kérdésirányoknak, 
az egyetemi stúdiumoknak segítséget je-
lenthetne (a Psychologiáról Hegedüs Béla, 
Laczházi Gyula és Csabai Lucia, a Fel-fe-
dezett titokról Szilágyi Márton és Labádi 
Gergely írtak a tanulmánygyűjtemény-
ben [Magyar Arión, i. m., 125–134, 135–154, 
155–166; illetve 267–276, 277–292]).

Hogy a Pálóczi Horváth-hagyaték ki-
adása egyelőre csak egyetlen kötetet kap, 
az valószínűleg annak köszönhető, hogy 
a sajtó alá rendező, Tóth Barna (és/vagy 
az RMKT 18. századi sorozatának szer-
kesztői) nem Horváthnak a Kazinczy-féle 
irodalmi ízléshez való közelségét igye-
keznek hangsúlyozni, hanem az ettől való 
elkülönülését. Horváth irodalmi szere-
pének mediátori jellege, a közvetítés-elv 
helyett a 2011-es Magyar Ariónban olvas-
ható Gyapay László-tanulmány (169–183) 
„hasznosság-elvét” tekintik kiindulópont-
juknak. Gyapay írja és Tóth Barna idézi a 
most megjelent kritikai kiadás bevezető-
jében: „A  hasznosság elve mindkettejük-
nél szerepet játszik, de míg az előbbi [t. 
i. Pálóczi Horváth] közvetlen társadalmi 
haszonnal számol, az utóbbi [Kazinczy] 
nehezen mérhető morális eredményben 
bízik. […] Pálóczi szövegeinél a kezdettől 
azt látjuk, hogy mind a szerzői, mind a 
(feltételezett vagy valós) olvasói ítéletal-
kotás mentes volt az esztétikai szempon-
toktól.” (44.)

Érdemes volna óvakodni az efféle íté-
letalkotásoktól, még Pálóczi Horváth ese-
tében is: nála kétséget kizáróan tapasz-
talható a tudományosság, az írásbeliség 
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átfogóbb fogalmaihoz köthető literatú-
ra-felfogás jelenléte, ugyanakkor már a 
literatúrának a ’szépirodalom’-ként való 
elkülönböződése is a korábbi felfogástól. 
A  kötetben olvasható – mert verses for-
mában született – A lélek halhatatlansága 
felől való gondolatokat, a kötetben végül 
nem szereplő Psychologiát és a szabadkő-
műves kulcsregényt – ez utóbbit a Labádi 
Gergelyék által alapos vizsgálat tárgyává 
tett érzékeny levélregény poétikai sajá-
tosságai miatt – a szentimentális szépiro-
dalmi diskurzusok előmunkálataként kell 
olvasnunk. Labádi Gergely egyenesen azt 
állítja, hogy a regény alapkonfliktusa ép-
pen a hasznos tudományok megtanulha-
tósága és az emberségnek a történeteken 
keresztül való átélhetősége között feszül: 
„A  főhős (tudományos) könyveken ala-
puló személyiségének tragédiája abban 
áll, hogy nem jól használja a ráhagyott 
könyvtárat, mivel a történeteket nem ké-
pes felhasználni személyiségének formá-
lására.” (Magyar Arión, i. m., 290–291.)

Nemcsak a kánon- és stílustörténeti 
paradigmaként elgondolt magyar szen-
timentalizmusnak és az imént említett 
három Horváth-szövegnek van szorosabb 
köze egymáshoz, de – ahogyan Szilágyi 
Márton írta korábbi tanulmányában – a 
Fel-fedezett titoknak a Bácsmegyey–Fanni–
Két szerető szívnek története vonalba való 
elhelyezése is indokolt (Magyar Arión, i. 
m., 276). Ugyanígy, s talán nemcsak tema-
tikailag vagy a nemesi ideológiát érintően 
tekinthető a Hunniás Szentjóbi Szabó Má-
tyás királya vagy a Kisfaludyak-féle Hu-
nyadi-ciklus előzményének; a „fantazma-
góriásan magyarkodó” művei a Dugonics 
és Vörösmarty közötti összekötő kapocs-
nak stb. Látványosak az összefüggések 
a jelen kötetben kiadott, a Leg-rövidebb 
Nyári Éjtszaka című, csillagászati témájú, 

lírizáló tanköltemény és Fazekas Mihály 
Debreceni kalendáriumának (1819–1828 
k.) csillagászati-meteorológiai szövegei 
között, vagy éppen a Csillag óra, melyből 
a ki a jelesebb álló csillagokat esmeri, az 
esztendőnek minden tiszta éjjelén és annak 
minden részeiben, megtudhatja, hány óra és 
fertály légyen címen, 1826-ban megjelent 
munkájával is összevethető.

Első tanulságként tehát rögzítenünk 
kell, hogy a kötet erősen redukálja Pálóczi 
Horváth Ádám munkáinak közvetítő jel-
legét, ráadásul formai okokra hivatkozva 
arra törekszik, hogy „a szövegek többsége 
verses formájú legyen” (41). A  Horváth-
szövegeknek ez a kapcsolatteremtő jellege 
ugyanis akkor is elég látványos, ha csak 
a művek előzményei vagy hatástörténe-
tük tetszenek kánontörténetileg fontos 
helyeket elfoglalni. Annyiban nyilván-
valóan érdemes volna visszatérni a kri-
tikai kiadás korábbi tervezetéhez, hogy 
a Psychologiának és a Fel-fedezett titoknak 
mindenképpen kritikai kiadásban kel-
lene megjelennie. (Ez esetben kár, hogy 
A  lélek halhatatlansága… nem annak a 
kötetnek lesz majd a része, de ez már 
aligha lesz másképpen.) Nyelvtörténé-
szeinknek is szól azonban, hogy a kéz-
iratos Ezer-nyolcszáz-tizenkilencz Magyar 
Pelda-Beszédek, rövid nyomós és köz Mon-
dások feldolgozása-kiadása – amint Voigt 
Vilmos figyelmeztetett rá (Magyar Arión, 
i. m., 359–366) – ugyancsak szép munka 
lehetne.

A  másik észrevételem nem a kritikai 
kiadás lehetséges szövegkorpuszát érinti 
– hiszen belátom, hogy bármilyen Pálóczi 
Horváth-kiadás az anyag terjedelmessége 
miatt kénytelen valamiféle válogatást ér-
vényesíteni –, hanem a kötetben megjele-
nő költői-retorikai attitűdök, pozíciók ér-
telmezésével kapcsolatos. Horváth verses 
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hagyatékában – most nem számolva ide 
az Ötödfélszáz énekeknek az egykorú köz-
költészethez szorosabban kötődő anyagát 
– terjedelmüket tekintve a verses szónokla-
tok, a verses levelek és a tanköltemények 
vannak komoly túlsúlyban. A terjedelem 
azonban elsősorban az oráció, az episz-
tola és a didaxis műfajából következik. 
Nem egyszerűen a felolvasott vagy a me-
moriterként elsajátított szöveg élőszóbeli 
előadása tartozik hozzá a 18. század vé-
gén még nagy becsben tartott költőmes-
terséghez, hanem az is, hogy a mennyire 
van bővében a „verscsinálás” eszközeinek, 
mennyire tetszenek kimeríthetetlennek 
az általa használt versformák vagy a rím-
családok variációs készlete. Van, illetve 
lehet ennek a költői attitűdnek valamifé-
le extenzív oldala is. Az egykorú felfogás 
szerint az is nagy költő – Pálóczi Horváth 
esetében ezt nem kell külön példaanyag-
gal alátámasztani –, aki a legtöbb vers-
formában mozog otthonosan, és a több 
ezer soros verses szónoklatai, traktátusai 
végén is tud olyan rímpárokat felsorakoz-
tatni, amikkel a szövegben akkor találko-
zik először az olvasó. Ezt a versifikátori 
tehetségét – különösen, mióta Csörsz 
Rumen István meggyőzött bennünket ar-
ról, hogy milyen tekintélyes közköltészeti 
anyagot használt fel (Magyar Arión, i. m., 
383–426) és alkalmazott nagyon kreatívan 
(„ki magam tsinálmánya…”) – a recepció-
történet soha nem vitatta el tőle.

A lírai helyzetekhez való alkalmazko-
dását, a retorikai pozíciókoz, a lírai hang-
hoz való érzékeny viszonyát azonban a re-
cepció gyakorlatilag észre sem vette. Tóth 
Barnát idézem újra: „A  lassan kialakuló 
érzékeny olvasók közönsége számára mű-
vei nem képviseltek jelentős értéket. Vál-
tozatos munkásságának volt ugyan egy 
olyan szelete, mely ki tudta szolgálni ezen 

olvasói igényeket, de ez Pálóczi számára 
csak felvett hang volt, melyet ő maga nem 
értékelt sokra.” (45.)

Horváth lírai tehetségének elvitatása 
nem újkeletű. Kazinczy írja Toldy Ferenc-
nek egy 1827-es levelében: „Horváth Ádám 
emlékezete előttem kedves ugyan, de 
iszo nyodom verseitől.” (KazLev. XX, 371.) 
Ugyanakkor – és ez az, amiért roppant 
hálásnak kell lennünk, hogy a kötet meg-
jelent – a Hol-mi kötetei tele vannak olyan 
lírai szerepjátékokkal, a lírai hangkölcsön-
zés szentimentális retorikáját i dé ző, sőt 
remekül működtető versekkel, amelyek 
1790–93 között semmivel nem maradnak 
el a magyar érzékenység ekkoriban szü-
letett eminens szövegeitől. Az öreg Ráday 
Gedeon és Szentjóbi Szabó fordításai-át-
dolgozásai – ez utóbbitól például az Egy 
meg-vetettnek keserve (1790) és mások – a 
prosopopeiának ugyanazt a lírai képletét, 
a megszólaló, és a verscímek paratextusa 
által körülírt hangot kihallgató és egyút-
tal az így megjelölt szereppel együttérző 
(mitleiden) vagy vele szemben empatiku-
san viselkedő, a szerepbe önmagát beleélő 
befogadót (olvasót/hallgatót) imitálják, 
mint a Hol-mi első és második kötetének 
jó néhány verse. (Ne feledjük, hogy ez a 
líraiság – ahogyan a róla szóló elemzések 
írják – nagyon hasonlóan működik a Fel-
fedezett titok átélhető én-konstrukcióihoz.) 
Ilyen kettős szerep vagy szerepimitáció a 
Füredi vadászat betétjeként olvasható Egy 
meg-őrült lány képében az Úr-finak (353), az 
Egy álom (354), Az Ovidius Szerelem’ Köny-
véből parafrázis (358), Ének egy Ifjunak 
szerentsétlen életérül (384–387), Egy jámbor 
személynek panasza a’ rágalmazás ellen 
(390–392), Egy Ifjú Úrhoz vigasztaló ének 
(392–394), Egy külömben vidám természetű 
Ifjú így panaszolkodik bóldogtalanságáról 
(398), ilyen Az Álom című lírai, elmélkedő 
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próza (521–529), az Énekek közül az első, a 
Hajnali ének (606–607) és innen még a ki-
lencedik, Egy mátkáját el-szalasztott című 
darab (620). Az Énekek sorozat más darab-
jai is ide sorolhatók, ezeknél – minthogy 
többnél említődik a szöveg fölé énekelhe-
tő dallam – a szituációkhoz való alkal-
mazkodás kiegészítő, zenei regisztereit is 
fel kell ismernünk. Tüzetesebb olvasással 
még több vers is kiemelhető volna.

Ami talán Kazinczy idegenkedését 
igazolja, hogy ennek a szentimentális 
daltípusnak mindig van valami retorikai, 
érzelmi fordulópontja, Pálóczi Horváthnál 
azonban rendre valami más történik. Egy 
mátkáját el-szalasztott című verse nagyon 
közvetlen, szinte mesterkéletlen hangütés-
sel kezdődik: „Az én nehéz fájdalmamon / 
a’ ki segíthet / Az engem’ a’ leg-magasSabb 
/ égre repíthet; / De nintsenek Galenusnak 
/ ahoz írjai, / Csak Evimnak vóltak ollyan 
/ Könnyű szárnyai. // Azokra is más üle-fel 
/ nem is régen; / ’S lebeg velek a’ hajnallal / 
szomszédos égen […]” (620).

Horváth Ádám szentimentális dalai-
nál azonban a fordulópont nem a kihall-
gatott vagy kisajátított hang pozícióváltá-
sával, a befogadói azonosulás és idegenség 
paradox formáinak felismerésekor megy 
végbe. Nála ilyen jószerével alig akad. 
Ezeknek a megkapó felütéssel kezdődő 
verseknek a csúcspontja éppen ezért nem 
is retorikai vagy érzelmi természetű, ha-
nem leginkább talán azt mondhatnánk: 
indulati. Az előbbi versben például egy 

teljesen áttetsző, lírai hang vált át egyszer 
csak valami meghökkentő bárdolatlan-
ságba: „En tartottam az eleven / Szenet 
szívemben, / Mellytől büdös koró gyulladt 
– / meg-kebelemben […]”  stb.

A  „jámbor személly” rágalmazás el-
leni panasza (390–392) a 45. sorban már 
„kurv’annyázni” kezd, akárcsak az Eggy 
Ifjúnak szerentsétlen életérűl (384–387) hőse 
a dala végén. Lényegében persze nem tud-
juk megmondani, hogy a Hol-mi kötetek 
egykorú olvasója bárdolatlanságnak érzé-
kelte-e ezt a retorikai törés helyébe lépő 
indulatváltást: ha ez műfajpoétikai hiba, 
akkor feltehetőleg csak Batsányi Ányos-
kiadását (Ányos Pál’ munkáji, Bétsben, 
özvegy Alberti Ignátzné’ betűjivel, 1798), 
vagy Kazinczy Dayka-kiadását (Újhelyi 
Dayka Gábor’ versei, Öszveszedte ’s kiadta 
barátja Kazinczy Ferencz, Pesten, Trattner 
Mátyásnál, 1813) kézbe véve tűnhetett fel 
neki.

Tóth Barna szerkesztői munkáját a 
legnagyobb elismerés illeti. Bár a kon-
cepcióváltás kényszereit nem sikerült el-
kerülnie, kétségkívül nem várhatjuk el, 
hogy például a Fel-fedezett titok kritikai 
kiadásban a Régi magyar költők (!) tára 
XVIII. századi alsorozatában jelenjen meg. 
Reménykedjünk, hogy talán lesz egyszer 
szándék és lehetőség a levélregény és a 
Psychologia közös kötetben való megjelen-
tetésére. De ha lenne egyszer ilyen kiadás, 
A’ Lélek’ Halhatatlansága felől gondolatok 
nem lesz már ott a Psychologia mellett…

Hermann Zoltán
(KRE)


