KÖNYVEK

Kazinczy Ferenc : Fogságom naplója
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.
Kazinczyt a Martinovics-perben halálra mának emlékét. 1828-fcan, három évvel haItélték. A halálos ítéletet később börtön- lála előtt megírta életéinek 1794-től 1801-ig:
büntetésre változtatták, -„amíg bűnhődése- eltelt szakaszát, a „Fogságom naplóját"!
nek megfelelő jelét nem tanúsítja," va- Az öretg Kazinczy utolsó alkotásai közé fargyis meghatározatlan időre.. A tizennyolcatozik e mű. Két és fél évtizeddel a börtöndiik ¡századvégi jakobinus forradalmárok- hői való kiszabadulása után írta. Ebből kökal, a haladó magyarok - egész sorával vo- vetkezik, hogy kiszabadulásától, egészen
null börtönbe. Hét esztendeig szenvedett a haláláig becsülettel kitartott ifjúikora melHabsburg-eűlenforradalom ' leghirhedtebb lett. Ragaszkodással.ápolta az 1794-es szavárfogdáiban. A „Fogságom naplójá"-ban badságmozgalam mártírjainak és börtönt
leírta elfogalásának, a Martinovics-pernek,
viselt hőseinek emlékét. Martinovicsról és
a magyar .jakobinusok vértanúhalálának és társairól tisztelettel emlékezik meg. Az ítéaz ő hétéves börtönbeli szenvedésének törté-' leit kihirdetése uisáml Martinovicsot megfos znetét.
tották papi rangjától. E közben „hatalmaKazinczy Ferenc életművének megértését, . san tar Iá beszédét" — írja Kazinczy. „Én
az író igazi értékelését a „Fogságom náp- hidegvérrel halak ¡meg: érdleimleltem azt á
lója" nagyban, (elősegíti.
királytól, kit megbuktatni készültem, de
-„Magyarország válasza a francia fórra,- ami nem az én munkám lősz később."
dalaimra a ¡nyelvújítás és az új irodalom
Martinovics tehát még a halál1 előtt is."
volt." (Révai) Ez bizonyult a legjárhatóbb bízik az ügy végső győzelmében, és megjóútmiaik, ezein haladtak Kazinczy vezetésével
gólja mintegy" az 1848—49-es forradalmat,
a magyar íróik, akiit a nyelv, az irodaiam
• a ceremónia utón Kondé püspök átadja
formáik, a 'költői érzelmek területén igye- a világi ¡bíráknak Martinovicsot azzal
keztek megteremteni azt, amit a francia hcigy: „összeesküdött a haza ellen."
nép a valóságban megteremtett: az új, pol_ ^Nem igaz, neon a haza, hanem a kigári világot.
rály eliten!" — kiáltó Mamuinovics képzielAzt j ellen tené ez. hogy Kazinczy kiszaba- hetetlen hatalommal."
dúlva a börtönből hátatfordítot,t ifjúkori
Hajnóczy szokrateszi nyugalommal hallelvemek, megtagadta Martmovrcsek szabad- ^
¿ l o l v 4 l a l n i a p a ^ V a halálos
tervszerűen igyelu,
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,tévedésnek" ifjúkori „meggondolatlanságRagyogoan tükrözik e sorok a mártírok,
nak" minősítették Az irodalem újjászüleszabadságszeretetét, amiről a munka inas.
léséért végzett munkáját meg egyszerűen helyem xs olvashatunk. „Szegeny csehek!
kozmopoJitizmuenak minősítették. Nem ad- D e csalt II. Ferdinánd ideje ota szegenyelt!
hatott valódi képet a Horlhy-ellenforrada- Egykor ők is szabadok voltak" — írja
lom arról a Kazinczyról, aki egész életével
naplójában Kazinczy.
a korhadt abszolutizmus, a 100 évvel ltoKigúnyolja a cenzúrát. Hallja, hogy
rábbi ellenforradalom ellen harcolt.
Plutarchos életrajzainalt betiltását is ter~
A „Fogságom naplója" annak bizonyí- vezik. „ . . ' . a k i azt projektó'lá, nem volt:,
téka, hogy Kazinczy élete végén is hű ma- korántsem volt oly bolond, amilyennek
radt ifjúkori elveihez A Ferenc-korabeli látszik. Legjobb volna a gorog os romai
üendőrterror idején amikor rendőrspiclik- cíassicusokat, s minden histomakat a mai
kel volt tele az ország, nyiltan nem foglal- időkig elégetni. A kívánatos regeneratio
hatott állást, ezért kellett a járható úton, akt«31" lanne meg."
az irodalomban folytatni harcát az átalaWinkelmann: Geschichte der Kunst-jából
kuliásért-; ugyanazokért a céloltért, imiirat . a következő sorokat ragadja ki: „Miért
1794-ben, csak más taktikával. Megtalálta "nem emelkedhetik most a művészség anyazoniban a módját, hogy az utókor számára nyira, mint a görögöknél? — Mert ahol
megőrizze Martinovicsok szabadságmozgal- szabadság nincs, mert ahol király uralko61

«dik, olt a Geni-s szárnyai mindig mag vágynák nyirbálva."
Egynek tartja magát Kazinczy a jakobinusokkal, M ar l.in ovi csákkai. A per folyamán bátran, férfiasan viselkedik, forradalmár társait a halálba is kész követni: „ Alávetem magamat minden szigorú büntetésnek, és ha a haza jarváérl imag Mail halnom,
azt örömmel fogadóm. örömmel, igen; mert
nem csalatkozott meg szívem, .midőn csodálva azokat, akik nagy lelküket érte kockára telték, boldogan késztet " engem felkiáltani: h'a kell, én is tudok veszni érte!"
A „Fogságom naplója" az utókor, szá;
.mára készült. Kéziratát Toldy Ferencnek

azzal adv.a ál Kazinczy; hogy tartsa meg, e
ha halála után úgy találja, hogy gyermekei meg tudják becsülni, adja át azoknak.
Jelképes énelmű ez a rendelkezés. Kazinczy fia, Lajos, egyike volt az aradi vértanúknak. A magyaT jakobinusok eszméinek mai gyermekei, a szabad magyarok különösen meg tudják becsülni Kazinczy Féltene alkotásait, és a „Fogságom/ naplója"
sokaknak lesz lelkesítő olvasmánya.
A munkának egyébként ez a harmadik
kiadása, a nagy író halálának 120. évfordulójára jelent meg Tolnai Gábor kitűnő
beveze késével.
Végh Joachim

Heiae válogatott versei
(Szépirodalmi Könyvkiadó 1951.)
Hamrich Heine abban a korban született,
-amikor a francia pólgári forradalom /megváltoztatta Európa politikai és társadalmi
arculatát. Azonban .az erőtlen, többszáz fejedelemségre tagolt Németországot alig
érintenie a forradalom vihara. A gyenge,
fejlklllen niárnet polgárság hadiadó rétegei
megpróbáltak ugyan szembefordulni a feudalizmussal, de nem . forradalmi, • hanem
ddeo'ógiai téren. A némtet feudalizmust csak
Napoleon hadjáratai rendítették meg és
tették telhetővé & polgárság fejlődését. Eibb-t a történelmi tényből érthető meg Heine
ifjúkori Napoleondfezilietetie a XIX. század
első rkigyedátöl. a 40-'cs évekig. Fiatalkori
•lírája, a Diatok Könyve a német roimiantáka
melegágyából . sarjad, azonban gyökeresen
dil'Jér Heine romantikája kora fej.lőd'ésellencs
romantikájától, mely egyre.egyre vissza, a
középkor feöé kacsiinigát. .
"
- '-

híre, s 1831-iben Párizsiba megy, a pougári
forradalmak hazájába. Heine hamar meglátja a burzsoázia adta lehetőségek korlátait; bírálja a burzsoáziái, ® így jut el a
Sainit-Simom-féle utópilás szocializmushoz.
Heáne fejlődését nagyban eiőmozdítótlla
Marxnál) való 'barátsága, aldvel' Párizsban
ismerkodett meg a Vorwärts (Előre) című
lapnál; melynek mindkriten munkatársai
volta-k. A szoros barátság kitűnik ajbból is,
hogy együtt beszélték meig Heine készülő
műveit. Élékor írja Marx hatására a német
nyárspolgárság- .és a, porosz kalonaii dliktalúraoltenss cikkeit. Heáne a német kispolgári radikalizmusnak szögezi tollát. Az Atta
Trol'l'-öan .a miadve kaliandjai mögött a kispolgári temdiaraciózKS kölltőkkel számol le. A
romantika fegyvereivel mutatja ki 'groteszk
voltukat, akik szájhősködlésükben nem tudnak a valósággal mit kezdeni.

Heine a népköltészet legjobb hagyományait átvéve írja verseit, eltér" a romantika
népies- nKSterkedéseiltől', az igazi népkölté• szet kifejező erejét veszi át, mint nálunk
Petőfi. A romantikus irónia megnyilvánulása nem ismeretlen Heine kortársai előtt
sem, alk'k szerint atz elképzelés és a valóság között különbség van, aimit áthádlalni
nem lehet,' s ebből származik a lemondás, a
valóság tökéletlen) volta, a vágyakozás ma/g.
valósílhalatiansága. Eliművészies'í.tik az éleiét, azt tartják lényegesnek. Ennék az ön|maigával meghasonlott polgári felfedözésnek
—• vagy nevezzük elméletnek — reakciós
volta mellett pozitív vonása magának a valóságnak a felismerése, felszínre 'kerülése,
amely a 48Jas forradlaltmakban jut ikilfeje.
aósre.
Heine koréri. felodmieri' ezt a valóságot
(Észáki tlemgar című ciklus), szétrombolja
az álmoit és a realitás felé vezeti a romaniikus iróniát. így éri. a júliusi forradalom

•Németország (Télál imiase) című műve vitairat, versben leírt ¡regény. (Németország,
-bám nem fejlődött fki a regényirodalom,
mert nem vollt.egy vonalas, fejlődő osztály,
mely ábrázoHhrió lett volna: hiányoztak a
klasszikus kapitalizmus előfellétl&'iei
és a
kritikai realizmus). Heine ebben a1 művében
a hamiburgd u ázással kapcsolatiban leszámol a fi lisz térséggel, a vallásossággal, a porosz abszolutizmussal; felöleli mindazt, amit
egy. retgónyiben meg lehetéi't volna írná. Itl
számol ie Napol'eon-lelkesiedlásével, aki elárulta a forradalmat, aki viszbnt- Németország szempontjából haladást jelenléti.
Heinének a szocdializmussal kapcsolatos
nézetei nem 'egységesen, hanem sorokra felbomolva jelentkeznek. Ábrázolása 'ezért nem
tfciljes. Felismeri az ipari munkásság egyre
közelgő jövőjél, de ia materializmusig nem
jul el, sem az egysége® szellemi állásfoglalásig. A Feuerbach-féle szcnzualizmusba
esiik, s ez a nézete a szocializmussal fcapcso-
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