Kazinczy Ferenc irodalomszervező
tevékenysége

• Kazinczy Ferenc (1759-1831)
• A magyar irodalmi élet első
vezéregyénisége.

• Kozmopolita (világpolgári szemlélet
jellemzi).

• Szabadkőműves. (Az egyetemes emberi
összetartozást, az emberek testvériségét
hirdető vallásos-etikai színezetű
mozgalom.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadk%
C5%91m%C5%B1vess%C3%A9g
Kazinczy Ferenc, Josef Kininger festménye

• Az első magyar folyóirat, a Magyar
Museum társszerkesztője.

• Majd az Orpheus (ez volt

szabadkőműves neve) szerkesztője.

• Csatlakozott a jakobinus

mozgalomhoz (Martinovicsösszeesküvés) →letartóztatták,
pallos általi halálra ítélték, melyet
végül börtönbüntetésre változtattak
(2387nap) - Kufstein, Munkács.

→ Fogságom naplója – prózai munka,
korrajzként is jelentős.

Kazinczy rajza a kufsteini börtönről
Fekete Sándor: Haza és haladás. Képes Történelem.
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974, 27. oldal.

• Török Sophie –felesége;
Bányácskára költöznek, melyet
Széphalomnak nevez el a költő.

• Innen levelezett a kor összes
magyar írójával, költőjével
(levelezését 23 kötetben
gyűjtötték össze később).

• A magyar irodalmi élet
központja ekkor: Széphalom.

Kazinczy Emlékcsarnok, Széphalom

• A rabság évei után irodalomszemléletét a klasszicizmus határozta meg.
• Eszménye: fentebb stílus (fentebb stíl ) - eltért a köznapias, megszokott
nyelvhasználattól.

• A nyelvi szépség jegyében választékosságra, emelkedettségre törekedett.
• Az ettől eltérő jelenségeket keményen bírálta (pl. népies fordulatok – Csokonait
emiatt is bírálta).

• Az alkotókat nyelvi tudatosságra, igényességre, választékos beszédmódra szoktatta.
• A fordítást tartotta követendő példának – ezzel stílusmintákat adva a magyar íróknak.
Ő maga németről fordított – Goethe, Shakespeare műveit is.

• A fentebb stílus eszményével összefüggésben jelentkezett a nyelv megújításának
igénye is.

Kazinczy korának nyelvi, irodalmi vitái

• Árkádia-per

• Csokonai halála kapcsán - sírfeliratára Kazinczy az „Árkádiában éltem én is!”
idézetet tartalmazó feliratot javasolta. A debreceniek megsértődnek.

• Nyelvújítási vita
• NEOLÓGUSOK ↔ ORTOLÓGUSOK
• Neológusok (Kazinczy és köre) - azt vallották, hogy a nyelv elmaradottsága,
szókészletének szegénysége miatt szükséges változtatni a nyelven – tudatos
beavatkozás.

• Ortológusok – A szokást, a hagyományokat követik, a nyelv szerves fejlődés
eredménye; elvetik az erőszakos beavatkozást, az újításokat.

• 1811- Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok c. epigrammagyűjteménye
(provokatív céllal)

• 1813 Somogyi Gedeon: Mondolat (ortológusok válasza), gúnyirat
• Legérdekesebb része: gúnyszótár; a nyelvújítók által kitalált új szavakat

gúnyolja, azok mintájára újakat is alkot: pl. lábtyű, tudákos
(matematikus), zengemény (opera), önnözet (egyén); karöltve, kétkedés,
rom, tanulmány, kör.

• 1815 Kölcsey Ferenc - Szemere Pál: Felelet a Mondolatra, gúnyirat,
pamflet

• 1819 Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más
nemzeteknél – lezárja a vitát.

A Mondolat címlapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/
F%C3%A1jl:A_Mondolat_c%
C3%ADmlapja.jpg

Tövisek és virágok

• Metaforikus cím: tövisek - ortológusoké, virágok - neológusoké
• A versek egy része a nyelvújítás ellenzőit gúnyolja, támadja a tudás és ízlés

nélküli szerzőket; más csoportjuk a fentebb stílus eszményét követő szerzőket
magasztalja.

• Epigrammai morál
„Bántani mást vadság...” - s más a lélektelen író?
Azt hozzád s hozzám nem köti semmi kötél.
Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz latrot! Az illyet
Ütni, csigázni s agyonverni (nevetve) szabad.

Az epigramma szerkezete: előkészítő szakasz (előtag) + utótag –
csattanó
Egy tényt vázol→váratlan következtetés→megállapítás (gyakran
ellentétes az 1. résszel)

• A rossz írót bántani szabad, sőt kötelesség – beszédtetteket sorol
fel; halmozás

• Szükség van a kritikára, véleménynyilvánításra – a fejlődés
érdekében (erre az Ortológos és neológus…c. művében is utal).

Lukai
Te czifra szókkal élsz, s poeta nem vagy,
Képben bujálkodol, s poeta nem vagy,
Ömölnek rendeid, s poeta nem vagy,
Phoebust kiáltozod, s poeta nem vagy;
Csók és bor éneked, s poeta nem vagy,
Mi híjod? Értem én: Poeta nem vagy!
A költői eszközök használata még senkit sem tesz poétává.
Költői technikák felsorolása+epiforikus, tagadó értelmű sorok

• Kazinczy a különböző beszédhelyzetekhez különböző stílust rendel; eltérőnek
ítéli meg a prózai és verses szövegekbe illő nyelvi és stiláris eszközöket.

→ Ma is érvényes megállapítások.

Az új ízléseszményt fogalmazzák meg:
Írói érdem
Szólj! s ki vagy, elmondom.-- Ne tovább! ismerlek egészen.
Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés:
Íz, csín, tűz vagyon a versbe', ha mesteri mív.
-

A beszéd, az alkotás önleleplező jellege
A 2. sor kellemetlen hangzást kelt (f-ek alliterálása, s-ek sustorgása, t-k kemény pattogása).

A tokaji bor és a mesteri mű párhuzama
Disztichon

• A nagy titok
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot'.

Iliászi pör
• Szerzői jogi vita, mely az Iliász fordítása körül robban ki. Kazinczy odaadja
Kölcsey Iliász-fordításának részleteit Vályi Nagy Ferencnek, aki bedolgozza
azt művébe. Plágium?

• Felhasznált irodalom:
• Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Bp., 2013
• OFI – Irodalom 10., Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
2016

• Dr. Mohácsy Károly: Irodalom II., Korona Nova Kiadó, Bp., 1997.
• Szikszainé Nagy Irma: Kazinczy Ferenc, a stílus teoretikusa és művésze
http://e-nyelvmagazin.hu/2009/12/08/kazinczy-ferenc-a-stilus-teoretikusa-esmuvesze/
Összeállította: Radócki-Dukai Virág

