AZ AMICITIA JEGYÉBEN
(KAZINCZY FERENC ÉS VIRÁG BENEDEK KAPCSOLATÁRÓL)
PORKOLÁB TIBOR

Kazinczy Ferenc és Virág Benedek literátori barátságának kezdete – ahogy errıl a
Kazinczyhoz Eurydicejenek képeben 1790. címő Virág-költemény1 tanúskodik – az
1780-as és az 1790-es évek fordulójára tehetı. A székesfehérvári gimnáziumban
tanító Virág ekkor kerül kapcsolatba a kassai literátorokkal: Batsányi János a Magyar Museum „társai” között emlegeti,2 és az Orpheusnak is a szerzıje lesz. Kazinczy lapjában jelenik meg a „török” háború magyar hıseit dicsıítı ódája (A’ Gyızedelmeskedı Magyar Sereghez. 1790.) és az Eggy Hajóra. Székesfejérváratt, 1790.
címő Horatius-fordítása (Carm. 1, 14), amelyet a szerkesztı-barát – mintegy költıi
vetélkedésként – a saját fordításával együtt közöl.3 Kazinczy a versengı fordításokat és a háborús alkaikumot költészeti antológiájába, a Heliconi Virágokba is beválogatja,4 és az antológia második kötetében is számos Virág-költemény, köztük az
Orpheust megszólító, az amor és amicitia összefonódását példázó barátságvers
közreadását tervezi. A kiadásra elıkészített, kádenciás költeményhez Kazinczy a
következı jegyzést főzi: „Ezt a’ szép éneket változtatott kézírással ’s el-titkoltt
névvel kőldötte nékem az, a’ kit én kevélykedve nevezek Barátomnak, VIRÁG. –
Tetrachordonjának Ányosi zengésérıl könnyő vala, ezen édes el-rejtızés mellett is,
reá ismérni. Et dixit moriens: Te nunc habet ista secundum.”5 Barátságuk az antikvitásban kimunkált eszményt követi, kapcsolatuknak jórészt Cicero – a literátorok
körében „a’ jó Lelkeknek eledele”-ként aposztrofált – Laelius de Amicitia címő dialógusa a „sinór mértéke”.6 Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Laelius olyan auktoritással bír „a’ jó Lelkek” közötti vonzalom erkölcsi normáit illetıen, mint ahogy
például Horatius De arte poeticája a költészeti szabályok tekintetében.7 Virág még
székesfehérvári évei alatt (tehát legkésıbb 1797 tavaszáig) lefordítja, majd 1802ben Pesten – a Baróti Szabó Dávidot is támogató Gyerkényi Pyber Benedek mecé-
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nási segítségével – meg is jelenteti Cicero dialógusát.8 A Lélius vagy M. T. Cicerónak Beszéllgetése a’ Barátságról címő kis kötetet azoknak szánja, „a’ kik vagy
gyönyörködnek már a’ barátság’ ártatlan örömeiben, vagy annak méltóságát ismérni, ’s édességét érezni kívánnyák”.9 A fogságból alig több mint egy esztendeje szabadult Kazinczynak 1802 októberében küldi meg munkáját, mégpedig a megpróbáltatásokat enyhítı barátság kinyilatkoztatásának gesztusával: „Íme, Léliust, és ha
tetszik, öleld meg benne Virágot, a’ ki tehetsége szerént igyekszik örömére lenni
Kazinczynak: Érezd: longoque defessum exilio latus depone sub lauru mea. Te
halhatatlanság gyermeke!”10
Cicero a barátságot „a’ nemes gondolkodású Férjfiak”, „a’ Bıltsek” között létrejövı virtusközösségként határozza meg: „a’ virtus az, a’ mi a’ barátságot nem
tsak szüli, hanem fenn tartya is: lehetetlen, hogy virtus nélkől barátság legyen”.11
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy „a’ magános virtus a’ tökélletességnek magas tetejére nem érhet”, azaz csak „más jósággal öszvekaptsolván, és ahhoz társúl adván
magát” juthat fel oda.12 A virtusközösségen alapuló barátság ideája – ahogy errıl
Kis Jánoshoz 1793. július 27-én írott levele is tanúskodik – már a fogsága elıtti
idıszakban áthatja Kazinczy közösségteremtı kísérleteit: „Elfogadom ajánlott szeretetedet, kedves új Barát, kedves Társ! ’s forró csókom buzgó esedezés a’ Barátság ’s Hazai Literatúra Istenségeihez, hogy az a’ szövetség, melyet Veled ímé itt
kötök, légyen felbonthatatlan szent Szövetség! […] A’ mit a’ Társaságba kelésrıl
írsz, annyira érzéseim nekem, mintha szívembıl loptad vólna ki. Ha a’ barátságos,
szelíd, nemes vetélkedést elhallgatom is, mennyi édesség van már abban, hogy így
olly lelkek lesznek barátokká, kik külömben egymást nem ismerték vólna.”13 A
fogságból szabaduló Kazinczy körül újjászervezıdı literátori közösség kapcsolatrendszerét ugyancsak a barátságnak ez a (cicerói) felfogása határozza meg. Cserey
Miklós például emelkedett hangnemő levélben ajánlja fel barátságát Kazinczynak:
„Bövítsük ismeretségünket, ’s legyünk Barátok, eggyesleg. A’ tzéllban meg edgyezünk: tsak abban a’ mü jutalmunk. A’ vezetı Csillag a’ Barátság légyen! – Hasonfelévé lészen ezen Szövetség Virtusunknak ’s munkásságunknak serkentı rugójá8
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vá. Barátság nélkül tsak ollyan a’ munkálódó ember, mint a’ levegı lobbanás meleg nélkül. Nyúgodalmunk hátratétele, könnyebségeink meg vetése, az akadállyok
meg gyızése, a’ felváloltt fáradságok ’s az örömmel türtt boszszuságok, – meg
annyi áldozatok légyenek a’ Haza oltárán. Semmi sem könnyebbitheti ezeket úgy,
mint az igaz barátságnak erössittı balzamja!”14 Hasonlóan fogalmaz Kazinczy is
Virághoz írott levelében: „Halhatatlan barátom! Míg Te szobádba zárkozva Hazánknak állapotját forgatod, ’s papirosra öntöd szent érzéseidet, hogy a’ jobb maradék gyúladjon lángodra ’s szeresse azt a’ mit Te olly szerettél, – én feleségem
karjai közzől el el loposkodom, ’s elmondogatván imádságodat a’ Te Szentedhez, majd a’ Baranyai Gábor életét írom meg a’ Hazai Tudósítások számára, majd
Boldogrétinek felelek […]; majd hazánknak régiségeit dúlom, ’s Codexeit vonom
napfényre, vagy abroszairól teszek emlékezetet. A szolgálat kicsiny: de szentünknek van nyujtva, ’s szent oestrumaimban engem is egészen elfog az a’ gondolat,
hogy Virág és a’ kedves jó Csehy, és sokak mások, a’ kik rokon lelkek ezekkel,
engemet szeretnek ezekért,’s valaha áldani fogják emlékezetemet.”15 Ebben a képzetkörben tehát az amicitia az áldozataikat „a’ Haza” oltárán” elhelyezı tudós hazafiak „szakrális lelki közösségeként”16 jelenik meg.
A virtusközösség Cicero szerint „azt tselekeszi velünk, hogy azokat is, a’ kiket
soha nem láttunk, bizonyos mértékkel kellessék szeretnünk”.17 A barátságnak tehát
nem feltétele a személyes ismeretség. Fent idézett levelében Cserey Miklós például
így fogalmaz „Barátom! Mü minek elıtte egymást láttuk vólna, barátságot kötöttünk.”18 Kazinczy pedig így ír Helmeczy Mihálynak: „De a’ barátságnak nincs
szüksége a’ látásra, ha tiszteléssel jár eggyütt”.19 Kazinczy literátori barátságainak
jelentıs része személyes kapcsolat nélkül formálódik meg, és Virággal is csupán
néhányszor találkozik. E találkozásokra egyébként bécsi útjai adnak lehetıséget:
elıször 1791 júliusában Székesfehérvárott, másodszor 1803 májusában Budán,
harmadszor 1812 októberében Pesten látogatja meg barátját.20 A személyes találkozások ritkasága, sıt olykor évtizedes hiánya Cicero szerint egyáltalán nem akadálya az igaz barátságnak, hiszen „a’ távúllévık egymással vannak”.21 A távolságot
legyızı barátság toposzára épül Virág A’ Barátságnak címő jambikus költeménye,
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amelyet – az alábbi komentárral – 1802. november 12-én kelt levelében küld el
Kazinczynak: „Hogy annál inkább érezhessed ennek édességét, kedves barátnéddal
egygyütt, énekeld el egy más után háromszor; gondolly barátodra is, a’ ki öről
örömeiden, és azt óhajtván óhajtya, hogy boldog légy mindenha!”22 Innen nézve a
literátor-társak Kazinczy által gondosan elkészíttetett és összegyőjtött arcképei sem
csupán a szerzıi énformálást (a nyilvánosságnak szánt imázs felmutatását), illetve
a halhatatlanítást (a vizuális emlékezetben való hagyományozást) szolgálják, hanem a folytonos baráti jelenlét illúzióját is megteremtik. 1805. július 14-én kelt levelében Kazinczy azért dicséri Kis Jánost, mert végre megfesteti arcképét a széphalmi arcképcsarnok számára: „Vedd legforróbb köszönetemet, kedves! kérésem’
teljesítéséért. Larariumom’ falán függ már a’ Virágé, Báróczyé, Némethé, Úza Pál
és Szentmarjai Ferenczé ’s Versegié. Ott fog majd ez is, és midın pillantásom reá
repől, reá téved, érzeni fogom, hogy le vagyok kötelezve nagy lenni, mert ezek
barátim voltanak.”23 Ahogy Hász-Fehér Katalin megállapítja: „A széphalmi kúrián
berendezett Freundschaftstempelt Kazinczy valóban templomként értelmezte,
amelyben a szellemi-lelki összetartozást jelzı szimbólumokat, ikonokat helyezte
el.”24
Cicero Enniust idézve szögezi le: „A’ hív barátság szerentsétlenségben ismértetik meg”.25 Ez a maxima Kazinczy tragikus sorsfordulatával (elítéltetésével és
hosszú raboskodásával) nyer különös jelentıséget. 1800 januárjában megjelenı
Poétai Munkájiban Virág – a cenzori figyelmet kijátszva – több olyan költeményt
is közread, amelyek fogságban szenvedı barátjával hozhatók összefüggésbe. Az
egyik a Lámia címő alkaioszi óda.26 A horatiusi eredető névcserére maga a szerzı
hívja fel a beavatottak figyelmét azzal, hogy Lámiám’ éneke címmel Kazinczy egy
költeményét is beilleszti – idézıjelek között – versgyőjteményébe.27 Kazinczy
1809. április 11-én Kis Jánoshoz írott levelében meg is említi, hogy Virág felvette
„Ódáji közzé ezen Sapphicus két strophámat”.28 Toldy Ferenc szerint Kazinczy a
költeményt fogsága idején írja („midın honát látni többé nem reménylé”), így a
cím nélküli „ódácskát” tulajdonképpen Virág menti meg az „elveszéstıl”.29 Toldy
állítása azonban téves, hiszen a kézirat tanúsága szerint a költemény 1793. decem-
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ber 31-én keletkezett.30 Virág egyébként szabadulása után is Lámiaként emlegeti
barátját,31 és olykor – ahogy ezt Szemere Pál 1811. június 12-én Kazinczyhoz írott
levele példázza – az írótársak is átveszik e titulust: „Említettem holmit Virágnak ’s
ez mosolygott. Közlöm ezt Virágnak Lámiájával is.”32 A Virág Benedek’ Poétai
Munkáji másik Kazinczy-verse A’ kényes szenvedıhez címő intı-buzdító-vígasztaló alkaikum,33 amelyhez Virág-kiadásában Toldy az alábbi jegyzetet főzi: „Kazinczy Ferenczhez, kit akkor, az obrovici fényítıházban koronként elhagyott lelkének minden ereje.”34 Toldy datálása ugyan filológiai adatok hiányában ellenırizhetetlen, ám a költemény minden bizonnyal a raboskodó Kazinczyt szólítja meg, és
kínál számára a horatiusi mottóval (Carm. 2, 3, 1–2) és az utolsó elıtti sor ugyancsak horatiusi allúziójával (Carm. 3, 2, 13) baráti vigaszt. Szemere Tudósítása szerint a versgyőjtemény Orfeushoz címő alkaikuma35 is Kazinczyhoz íródott: „Orpheus név alatt dicsıíti Virág Kazinczyt.”36 Szemere állítását valószínősíti, hogy
Virág már a Kazinczyhoz Eurydicejenek képeben 1790. címő költeményében is
„Orfeus”-ként szólítja meg barátját.37 Kazinczy – ahogy ez egy Virág-levélhez főzött jegyzetébıl kiderül – még fogsága idején olvashatja a hozzá írott ódákat, hiszen amikor a státusfoglyokat 1800 nyarán Kufsteinbıl Munkácsra viszik át, Jászberényben sikerül hozzájutnia a kötethez.38 Virág szabaduló Lámiáját is költeménnyel (Az 1801-dik Esztendıre) köszönti.39 A „Budai Vulcánus” 1810. évi pusztítása után viszont Kazinczy igyekszik a mindenét elvesztı Virágot támogatni: egyfelıl baráti vigasztalással, másfelıl azzal, hogy a Tövisek és Virágok címő epig30
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Úrnak verse, tulajdon kezével ide írva. Czélozás a’ dalban a’ béke’ visszatértével reménylett kiszabadúlásomra vagyon, melly 2387 napi fogságom után, Munkácson, Júniusnak 28-kán 1801ben, meg is történt. – Ez a’ szint olly nemes lekő férjfi mint örökkévalóságnak szentelt nevő Poéta, bánatomat, hogy kiszabadúlásommal Daykámat nem
lelhetem, azzal enyhítette, hogy tulajdon kezével írt verseinek ezt a’ becses példányát
nékem küldé ajándékban. A’ kinek érzı szíve van, tudja, benne mit vettem. Életemnek
legszebb örömei közzé tartozik, hogy engemet Virág és Dayka szerettek. – Ér-Semlyén,
Septemb. 1802. Kazinczy Ferencz.” (MTA Könyvtára Kézirattára, Magy. Irod. RUI 4º
1, 17r.) A költemény szövegét lásd: KAZINCZY 1890–1960, II/464–465.

98

Porkoláb Tibor

rammagyőjteményének Pest-Budán eladott példányainak az árát barátjának ajánlja
fel.40
Cicero szerint a barátoknak „egész szabadsággal” és „nem tsak bátran, hanem
keményen is, ha a’ dolog úgy kívánnya”, kell „jó tanátsaikkal” a helyes útra vezérelniük egymást.41 A Lélius egyik vissza-visszatérı tétele, hogy „a’ barátságnak tulajdonságihoz tartozik mind inteni, mind intetni”, azaz „gyakorta meg kell barátunkat intenünk, és dorgálnuk is: a’ mit İ néki szívesen kell venni, valahányszor jó
szándékból származott”. Ehhez persze – tanácsolja Cicero – „elıbb meg kell fontolnod, mind azt, mit kívánhatsz barátodtól; mind azt, mit engedhetsz néki kérésére”.42 Virág például „Oszszián” fordítására szólítja fel barátját, Kazinczy viszont
arra inti Virágot, hogy Poétai Munkájit – „Horácz” példáját követve – alaposan
korrigálva és megválogatva adja ismét „sajtó alá”.43 A legfontosabb grammatikai és
ortográfiai kérdésekben közös álláspontot igyekeznek kialakítani. Együtt szörnyülködnek például „a’ debreczeni Grammatica” „szenvedhetetlen”, „rideg, vad” hangjain,44 és rendszeresen figyelmeztetik egymást a helytelennek vélt nyelvi megoldásokra.45 Virág 1803. december 31-én kelt levelében ortográfiai paktumot is ajánl
Kazinczynak: „Egy gondolatom jött. Jó volna nekünk – egy nagy tanúja lenne barátságunk a’ maradéknál is – meg egyeznünk az orthografiában. Szép neved vagyon, és híred már. Ebben sokaknak hasznot tehetnénk. A’ szebb lelkek, úgy vélem, velünk tartanának. Ezt már régen forgattam eszemben; most ki mertem néked
mondani. Nagy jele annak valaha, hogy Kazinczy, Virág egyet értettek abban, a’
miben mások között leg nagyobb meg hasonlás volt.”46 A paktum ugyan nem jön
létre, ám Kazinczy számos esetben eligazító és normaadó tekintélyként hivatkozik
barátjára. Révai Miklósnak „a’ VIRÁG’ példája” alapján ajánlja a leszen és teszen
helyett a lesz és tesz alakváltozatot.47 Kis Jánost ugyancsak Virágra hivatkozva
gyızködi arról, hogy a ts helyett cs-t, a tz helyett cz-t írjon.48 Elfogadja és követi a
Virág által használatba hozott lexikai megoldásokat is: „Te az vagy, a’ ki némelly
szóknak, szóllásoknak sanctiót is adhatsz példáddal. Én e’ nélkől nem éltem volna
soha a’ Hıs névvel Heros értelemben […], ’s a’ Te példád bátorított hogy az év
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szóval a’ szenvedhetetlen esztendı helyett éljek.”49 A magyar versificatióval
kapcsolatos nézeteiket is igyekeznek egymáshoz közelíteni. Virág a deákos poézis
lelkes képviselıje. Bár az 1780-es évek végéig maga is többnyire rímes-szótagszámláló verseket ír, elsı kötetét már kizárólag görög-római mértékre vett költeményekbıl állítja össze, és A’ Poéta, és Pontyi címő – horatiusi mintát követı –
hexameteres szatírájában50 ki is gúnyolja a kádenciás versfaragókat. A Horátzius’
Poétikája címő második kötetének Bévezetésében, valamint a Toldalékban közölt
Kovács Sámuelnek címő episztolában pedig az „igaz Versezés” harcos propagátoraként lép fel.51 Kazinczyhoz írott leveleiben is a mértékes verselés elkötelezett
hívének mutatkozik: „Örömünkre mondom – írja például 1802. március 20-án –,
hogy igen sok ifjaink az igaz poézist szeretik és gyakorollyák. A’ pápistákon kívől,
nem egy két Kálvinista Predikátor is, a’ ki velem tart. De ezek nem a’ Tisza felé
valók.”52 Válaszlevelében Kazinczy – a „halhatatlanságot nyert” Faludi Ferencre,
Ányos Pálra, Orczy Lırincre, Barcsay Ábrahámha és Kis Jánosra hivatkozva – védelmébe veszi „a’ Római lábakra nem vett Magyar versek”-et, és felvázolja a „három nemő versificatiót” elismerı rendszerét.53 Virág elfogadja ugyan a javaslatot,
azonban figyelmezteti barátját: „Kérlek, a’ nem római mértékő verseket a’ jó ízlést
nem ismérık elıtt vigyázva ditsérd: ne hogy a’ mértéket megvetvén, ellenségeivé
légyenek az igaz poézisnak.”54
A „leoninus vers” elítélésében viszont teljes közöttük az egyetértés,55 és Kazinczy Virág deákos antológiájának összeállításában is közremőködik. Az 1804-ben
Pesten megjelenı Magyar Poéták kik Római mértékre írtak 1540-tıl 1780-ig az
„igaz poézis” történeti igazolását hivatott elvégezni.56
Nézeteik összehangolása azonban csak részben sikerül. A hangkivetések kérdésében például egyáltalán nem tudnak közös álláspontot kialakítani. Kazinczy ugyan
hajlandó bizonyos engedményekre („Az öszv’esküdni, kétségb’esni magam elıtt is
hiba már. Igen jól tetted, hogy megjegyzéd” – írja barátjának 1802. március 31én57), de a Virág által a leghatározottabban elutasított elíziók alkalmazásáról nem

49
50
51
52
53
54
55

56
57

KAZINCZY 1890–1960, VIII/138.
VIRÁG 1799, 155–157.
VIRÁG 1801, 28–31, 119.
KAZINCZY 1890–1960, II/465.
KAZINCZY 1890–1960, II/467.
KAZINCZY 1890–1960, II/470.
„A leoninus vers az otromba barbariesnek zabszüleménye” – állapítja meg Virág
Gyöngyössi Jánossal polemizálva. (VIRÁG 1804, 69–70.) Vitájukhoz lásd: VIRÁG 1801,
23; GYÖNGYÖSSI 1803, XLV–XLVI; KAZINCZY 1890–1960, III/208–209; V/115.
Közös győjtımunkájukhoz lásd: KAZINCZY 1890–1960, II/507; III/101; III/192.
KAZINCZY 1890–1960, II/468.
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mond le.58 1810. május 5-én kelt levelében önérzetesen írja Döbrentei Gábornak:
„A’ vocalisok kiugratása és öszveforrasztása nekem megmásolhatatlan törvényem
lesz ezután: de miattam Virág és minden üresen hagyhatja a’ hiátust, ha az én bátorságommal nem mer élni.”59 Csehy József néhány nappal késıbb Kazinczyhoz
írott levele is arra enged következtetni, hogy az elízió kérdése komoly meghasonlást okoz a barátok között: „Hogy Virág elmellızte itéletit adni verseid felıl, talán
az elisió egyedől az oka, mellyet ı nem követ. Én ebben nem vagyok competens
bíró.”60 Ráadásul az ypszilonista Virág egyáltalán nem kíván a jottista Kazinczy
oldalán a Révai–Verseghy-vita részese lenni. Távolságtartását látványosan jelzi a
Sylvester János-féle Magyar-Deák Grammatika – közös vállalkozásként induló –
kiadásának az ügye. A Grammatikát végül – barátjának ajánlva – Kazinczy rendezi
sajtó alá, mégpedig úgy, hogy a nyomtatást megelızıen egy polemikus bevezetıt
csatol hozzá. A meglepett Virág 1806. szeptember 22-én kelt levelében nem csupán az ellenérzéseit hozza Kazinczy tudomására, de magától a kiadástól is igyekszik elhatárolódni: „Hallom azért vitetted volna viszsza Szilvesztert, hogy grammatikus vitához valóval megtoldhasd. Mint elıbb a’ poéták, úgy most a’ gramatikus
pápista papok […], kotzódnak. Ha ezekhez társúl akarsz állani, kérlek szépen, hogy
a’ mit Szilveszterben Virágról írtál, hagyd ki azt. Ne legyen ott nevem, se emlékezetem, hol a’ békesség fiának nem lehet helye.”61 Grammatikai-ortográfiai nézeteik
szembenállása olyannyira nyilvánvaló, hogy Kazinczy 1809. december 9-én a
Pápay Sámuelhez írott levelében kénytelen megállapítania: „Barátom, én Jotista is,
keresztyénes is vagyok, és még is ha más nem így ír, azon fel nem akadok. [...] Virág ypsilonista ’s tényes, ’s az bennünket soha öszve nem veszt.”62 Virág 1810-ben
megjelenı Jegyzetek a’ Magyar Beszédnek részeire címő grammatikája, amely
58

59
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Összeegyeztethetetlen álláspontjaik részletes kifejtését lásd: VIRÁG 1801, 25–26; KAZINCZY 1817, IX, 191–192.
KAZINCZY 1890–1960, VII/424.
KAZINCZY 1890–1960, VII/452.
KAZINCZY 1890–1960, IV/315. A Sylvester-kiadás végül mégiscsak az alábbi dedikációval jelenik meg a Magyar Régiségek és Ritkaságok elsı (és egyetlen) kötetében: „Te
pedig, halhatatlanságnak fija, VIRÁG BENEDEK! kinek barátsága legelsı gyönyörőségei közzé tartozik az én örömmel és szenvedéssel gazdagon megáldott életemnek, nevemnek pedíg eggykoron irígységet-támasztó dicsıségére – vedd kedvesen ajándékomat, mellyet Tenéked itten nyújtok. A’ te úntalan buzdításaid éleszgették az én reményemet, midın az, kifáradván immár a’ könyvnek sikeretlen sürgetésében, csaknem elcsüggedett; ’s Te ezt úgy nézhet’d mint tulajdonodat.” (KAZINCZY 1808, XIX–XX.)
KAZINCZY 1890–1960, VII/142. A keresztény–keresztyén-pörhöz lásd például Kazinczy
1806. október 21-én Révai Miklóshoz írott levelét (KAZINCZY 1890–1960, IV/374) és
Virág Észrevételek a’ Magyar Prosodiaról. Kettıs beszélgetésben címő értekezését (VIRÁG 1818, V, 61). Lásd még Kazinczy késıbbi megnyilatkozásait: KAZINCZY 1890–
1960, XVII/444; XVII/452.
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Horvát István szerint a Révai és a Verseghy „systemája” közötti „alliántz” kötésének szándékával készül,63 sem tompítja az ellentéteket. Kazinczy ismét szembesülhet barátja „tévedéseivel”: „Virágnak Jegyzeteit még nem olvastam-meg: de már is
sok jót találtam bennek; ezt vallom sok olly helyeken is felılök, a’ hol példájára
nem térhetek. Az Igazságkeresıt szereti az Igazságkeresı, még tévedéseiben is.”64
A Cserey Farkashoz 1806. december 21-én írott levelében Kazinczy éppen a
Léliusra hivatkozva fejti ki azt a meggyızıdését, hogy nézetek azonossága egyáltalán nem feltétele a virtusközösségen alapuló barátságnak: „Az egyenlı, hasonlatos
gondolkozás barátságot szől. Eddig igaz a’ Cicero’ tapasztalása. De ha azt vetette
volna hozzá, hogy a’ nem eggyezı gondolkozás a’ barátságot elfojtja, az bizony
igaz nem volna.”65 Kis Jánosnak is ennek szellemében ír 1807. október 7-én:
„Hogy verseid az én orthographiám szerint nyomtattassanak, azt – ha valaha, itt
higy szent állításomnak – nem kívánom, sıt vele nem is hízelkedtem soha. […] én
a’ külömbözés által meg nem bántattatom, csak valaki éppen olly képtelenségeket
ne vítasson, mint a’ szerencsétlen Versegi. Te közelébb jársz hozzám mint Virág,
és még Virágot sem igyekeztem soha proselytusommá tenni”66 Ez a levélrészlet
egyfelıl láttatni engedi a nyelvi standardizációt megelızı idıszak egyik sajátosságát: a versengı grammatikai-ortográfiai (nézet)rendszerek, illetve ezeknek tudós
hirdetıi akkor számíthatnak elismerésre, ha proselytusokat (új követıket, korábbi
meggyızıdésüket feladó áttérıket, elkötelezett híveket) tudnak maguk mögött felsorakoztatni.67 Másfelıl viszont arra enged következtetni, hogy barátaitól Kazinczy
– a határvonalat azért a Verseghy-féle „képtelenségeknél” egyértelmően meghúzva
– nem várja el a nézeteivel való azonosulást. Leveleiben többször is deklarálja,
hogy „az igaz barátság éles, sıt goromba is tud lenni”; hogy „barátok köztt elég ha
63
64

65
66
67

HORVÁT–FERENCZY 1990, 209.
Kazinczy – Horvát Istvánnak (1810. máj. 2.), KAZINCZY 1890–1960, VII/415. Lásd
még: KAZINCZY 1890–1960, VIII/31.
KAZINCZY 1890–1960, IV/434.
KAZINCZY 1890–1960, V/184.
Az eredeti (vallási) kontextusából kiemelt, görög-latin eredető proselytus-terminus már
Kazinczy 1793. július 27-én kelt (ugyancsak Kisnek címzett) levélében feltőnik: „Patakon hijába igyekeztem Proselytusokat kapni. Ott az az ízeveszett Szabó Dávid, a’ ki
Siegwartot olly érzéketlenől fordította, a’ legjobb elmét is eltekeri.” (KAZINCZY 1890–
1960, II/297.) A hőséges Kazinczy-tanítvány Szemere Pál ugyancsak ebben a jelentésben használja a szót: „A’ tavasz elejétıl fogva eggy Debreczeni ízléső írót igyekszem
Proselytuszunkká tenni.” (KAZINCZY 1890–1960, VIII/542.) A „lelkek” megszerzéséért
folytatott literátori küzdelemben persze az ellenfelek is érhetnek el sikereket: „[Baróti]
Szabó végre csakugyan kapott eggy proselytust, – Dö m e Kár o l yt ! a’ ki a’ jótól,
mellynek felén valaha állott, annyira eltávozott, hogy most eggyike a’ leggonoszabbaknak a’ leggonoszabbak között.”( KAZINCZY 1890–1960, IV/374–375). Lásd még KAZINCZY 1890–1960, XI/144; XVI/533; XVII/444.
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a’ szív jár eggy úton: a’ meg nem eggyezı ízlés és gondolkodás épen úgy nem árt
a’ barátságnak mint a’ különbözı Religio”; hogy a „barátságnak az a’ legszebb
jusa, hogy kimondja vélekedését, és más részrıl az, hogy bátran követi tulajdon érzéseit”; hogy „a’ barátság nem kivánja, hogy eggy felen álljunk, hanem csak hogy
egymást szeressük; azt pedig lehet, ha eggy felen nem állunk is”.68 A Virággal való
barátságot azonban csak az 1810-es évek elejéig tudja fenntartani az amicitiának ez
a felfogása. A literátori pennacsaták kiélezıdését követıen levelezésük szórványossá válik, majd elapad. Nem meglepı tehát, hogy amikor Kazinczy 1812. április 29-én kelt levelében a barátságukat „az egész Maradéknak” kitrombitáló költemény megírására kéri fel Virágot,69 udvariasan elhárító választ kap: „De mikor
énekelek neked? Mikor énekelem azt, hogy azon egy üdıben, a’ hazának, erınkhöz
képest éltünk? Eljı majd csendessége lelkemnek, és felébredek e’ nemes tárgyra:
Mert most egész philosophiám rendetlen, a melly nélkől versus inopes rerum
nugaeque canorae: Élni siess!”70 A közvetlen információk elmaradása kölcsönös
gyanakvással, félreértésekkel, vélt vagy valós sérelmekkel jár együtt. Virágot a Poémák címő kötetérıl készített recenzió és Kazinczy állítólagos gúnyos megjegyzései sértik, de barátja „nyelvrontósága” is taszítja.71 A többnyire Szemere leveleibıl
tájékozódó Kazinczy pedig megdöbbenve értesül arról, hogy Virág lesújtó véleménnyel van Dayka-kiadásáról,72 és az Euridice címő Virág-kötet Horvát István68
69
70

71

72

KAZINCZY 1890–1960, II/262; VI/252; VII/417; XXIII/255.
KAZINCZY 1890–1960, IX/427.
KAZINCZY 1890–1960, IX/523. Virág válaszában nem csupán az az érdekes, hogy Horatius De arte poeticájának közismert sorát idézve (Virág prózai fordításában: „a’ versek
szépen hangzók ugyan, de merı bolondságokat foglalnak magokban” VIRÁG 1801, 47)
utasítja el Kazinczy kérését, hanem az is, hogy felismerhetı benne egy Lélius-reminiszcencia: „boldognak nevezem magamat, hogy Scipióval egy üdıben élhettem: a’ kivel a’ közjót, és különös dolgaimat tárgyazó gondolatimat közöltem” (VIRÁG 1802, 25).
Lásd Vitkovics Mihály 1819. április 24-én Kazinczyhoz írott levelét: „Virág ugyan a’
recensiódban kitett »Réti Virágokat terem« Expressiót egészen nem felejthette el.” (KAZINCZY 1890–1960, XVI/355.) A recenzió (Annalen der Literatur und Kunst in den
Oesterreichischen Kaiserthum, 1811, III, 322–326) e kitételérıl Kazinczy is említést
tesz egyik Virághoz írott levelében: „A’ tavalyi Annalisokban valaki azt írta hogy Te
negligálni kezded magadat. Gyönyörő ítélet eggy Recensenstıl! Én a’ Poemák
Recensiójában megmondtam, hogy a’ me ze i v ir á go k nem k er t i v ir á go k, és még is
igen szépek a’ magok nemében.” (KAZINCZY 1890–1960, IX/344–345.) Lásd még: KAZINCZY 1890–1960, XXIII/239–240; KÖLCSEY 2005, 385.
Lásd: KÖLCSEY 2005, 223. Szemere levelét lásd: KAZINCZY 1890–1960, X/305. Dayka
kéziratos hagyatékát Virág tíz évvel korábban még a legteljesebb bizalommal küldi meg
barátjának: KAZINCZY 1890–1960, III/58. Nagyon is érthetı tehát, hogy Kazinczy – Kis
és Berzsenyi mellett – Virágnak ajánlja az Újhelyi Dayka Gábor’ Verseit (Széphalom–
Pest, 1813). A Dayka-kiadás körüli nézetkülönbségek felıl nézve legalábbis elgondolkodtató Döbrentei Gábor – az irodalomtörténet-írás által kétes hitelőnek tekintett – visz-
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nak címzett nyitóversében és Történet címő Berzsenyi-szatírájában is ellene irányuló „döféseket” lát.73 Cicero szerint „a legbajosb dolog” a barátságot „az élet’
végéig fenntartani”, hiszen „annak, a’ ki mind azokat a’ veszedelmeket, mellyek a’
barátságot környől állanák, elakarná kerőlni, szükséges volna nem tsak a’ bıltseség, hanem a’ szerentse is”.74 Úgy tőnik fel, Kazinczy és Virág barátsága sem állja
ki a sokasodó és élesedı nézetkülönbségek próbáját.
Virág az 1810-es évek elejéig tehát elkötelezett résztvevıje a virtusközösségként felfogott amicitia – jórészt textuális – szertartásainak, ám barátja neológiájával nem kíván azonosulni.75 Kazinczy mégis hatékonyan tudja felhasználni Virágot
ízlés- és nyelvformáló, norma- és kánonképzı törekvéseinek igazolásához: proselytusként ugyan nem, cicerói értelemben vett barátként és gyakran hivatkozott auktoritásként azonban számolhat vele.76 Kazinczy formálódó poétai kánonjában egyébként is kitüntetett helye van a Virág Benedek’ Poétai Munkáji tekintélyes szerzıjének, a horatiusi opera omnia reménybeli fordítójának.77 Virág úgy válhat kazinczyánus mintaköltıvé, hogy a „magyar Horátz”, az „os magna sonaturum”, a fenség
poétája, a klasszikus ódaköltı szerepét tölti be – Berzsenyi fellépéséig mindenképpen – a hazai literatúra funkcionálisan tagolódó és intézményesülı rendszerében.78
Kazinczy minden lehetséges alkalommal deklarálja, hogy az „az új lant” (a görögrómai mértékre vett versek) pengetıi között „Virág Benedek ragyog elsı karú csillagzat gyanánt, még pedig vetélkedni merészlı társ nélkől”.79 E meggyızıdés je-
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szaemlékezése, mely szerint Virág így óvta volna Vitkovics Jánost testvére kéziratos
hagyatékának sorsát illetıen: „Öcsém, Kazinczynak ne add, mert az elrontja németesíti
Miska tiszta magyarságát”. (BERZSENYI 1842, III/14.)
Kazinczy – Kölcsey Ferenchez (1814. máj. 19.), KÖLCSEY 2005, 325–326. Szemere leveleit lásd: KAZINCZY 1890–1960, XI/193–194; XI/345.
VIRÁG 1802, 44–45.
Ehhez lásd: CSETRI 1990, 217.
Lásd sokszor idézett nyilatkozatait: KAZINCZY 1890–1960, III/304, III/310. A fogságból
szabaduló Kazinczy már egy jelentıs presztízzsel (és nem mellesleg szellemi autonómiával) bíró poétát igyekszik maga mellett felvonultatni. Virág elismertségét jelzi, hogy
például Verseghy és Révai egyaránt eligazító tekintélyként hivatkozik rá: SZALAI 1980,
212, 330.
KAZINCZY 1890–1960, II/466 és 467. Lásd leveleinek jellegzetes szöveghelyeit: KAZINCZY 1890–1960, II/500; III/118–119; V/65; V/472; VI/108.
Lásd 1803. április 6-án kelt levelét, amelyben Berzsenyinek szánt elismerése és intelmei
közvetítésére kéri Kis Jánost: „Kérd, hogy az Ódák’ útjáról el ne térjen. Az ıtet eggykor
fı polczig vezeti; ’s Literatúránk itt kíván leginkább munkás kezeket, mert Virágon
kivől még nincs eggy poétánk is, a’ ki a’ Horátz’ lantjának méltóságát érzette volna.”
(KAZINCZY 1890–1960, III/48.)
KAZINCZY 1890–1960, IV/547. Lásd még például: KAZINCZY 1890–1960, IV/69;
XI/237; KAZINCZY 1916, 159; Berzsenyihez = KAZINCZY 1998, 147.
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gyében vívja meg évtizedes harcát Gruber Károly Antal Hymnus an Pallas Athene
címő költeményének Virágot Batsányi alá rendelı irodalmi rangsora ellen;80és
ezért nehezményezi, hogy barátja – egyre inkább nagy históriai munkájába, a Magyar Századokba temetkezve – lényegében felhagy a méltóságos lantolással.81 Késıbb persze Kazinczy véleménye jelentısen módosul. Amikor Virág haláláról értesülve tollat ragad, már nem „fenn repülı ódájit”, hanem „a’ Horátzból fordított
Szatírákat és Epistolákat” emeli ki „munkáji közzül”; már nem „hazánk elsı
Poetájá”-ként, hanem „angyali ártatlanságú”, „tántoríthatatlan lelket” viselı, „tiszteletes ember”-ként emlékezik egykori barátjára.82
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