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I. FEJEZET.

Általános eszmék. — A módszer.

Az irodalom a leghűbb tükör, melyben a nem
zet szellemi alakja visszatükröződik s azért az 
irodalomtörténet, ha philosophiai alapon és he
lyes módszerrel tanulmányozzuk, a legfontosabb 
és megbízhatóbb forrás lesz aunak földerítésére, 
hogy mi volt a nemzet a századok folyamán, 
minő eszményi kifejlődésen és átalakuláson ment 
át és melyek voltak e szellemi kifejlődés főbb 
mozzanatai.

De hogy ez megtörténhessék, szükséges min
denekelőtt egy előítéletet kiküszöbölni : nem sza
bad tudniillik azt hinnünk, hogy az irodalom 
pusztán a nyelv-művészet emlékeinek gyűjtemé
nye és csak az alakban él, s így az alak képez
vén legfőbb lényegét, a benne nyilvánuló gon
dolat, vagy eszme csaknem, vagy teljesen közö
nyös és lényegtelen.

Ellenkezőleg : az alak csak az a ruha, a 
melybe az eszme öltözik, hogy először concrét 
gondolattá alakuljon abban az elmében, a melyben 
fölmerült s hogy aztán a nyilvánosság elé lépve
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más elmék is fölfoghassák. Ebből következik, 
hogy a gondolat nem jöhet létre a megfelelő alak 
hiányában, és viszont, az alak a gondolat hiányá
ban szintén csak elvont dolog, flatus vocis, szóval 
olyas valami, a mi nemcsak hogy nem létezik, 
de észszerűen még csak létre sem jöhet.

Ezért tehát a gondolat és az alak az irodalmi 
munkásságban is elválaszthatatlanúl összekapcso
lódnak és kapcsolatuk korántsem esetleges, hanem 
alája van rendelve azon eszme követelményeinek, 
a melyből mindkettő leszármazik és adva lévén 
az egyik, szükségképen adva kell lennie a másik
nak is. Sőt, ha kutatásainkat tovább fűznők és 
a művészet ez elemei között a legszorosabb és 
közvetlen viszony természetét óhajtanok meg
lelni, oly következményre jutnánk, a mely az ál
talános nézettel homlokegyenest ellenkezik, — 
arra tudnillik, hogy mindig a gondolat uralkodik 
az alakon és igazgatja azt, minthogy ez utóbbinak 
föladata levén az előbbit felöltöztetni, létezésének 
okát amabban bírja, tehát amattól függ.

Ennélfogva az irodalomtörténet kiválóan a 
nemzeti eszme és gondolat története. De ha a 
nemzet, vagy az egyén gondolatairól, eszméiről 
beszélünk, valóságban magát a nemzetet, vagy 
az egyént értjük a maga egészében, mert a mint 
az emberre nézve a lenni és gondolkodni egy s 
ugyanazon dolog, ép úgy nem képzelhetünk sem
miféle emberi életet és működést, a mely nem a 
gondolat eredménye és nyilvánulása. Minthogy
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azonban a gondolat saját sokféleségénél fogva 
számtalan és különféle eredményekben nyilatko
zik, igen természetes, hogy az irodalmi élet mel
lett a politikaival is találkozunk, a költő oldalán 
látjuk a harczost, a történetíró oldalán a törvény
hozót. Vagyis más szóval, minden nemzetnek 
kétféle történelme van : politikai, vagy társa
dalmi történelme egyrészről és irodalmi törté
nelme másrészről, a mely utóbbihoz csatlakozik 
a művészetek és tudományok kifejlődésének tör
ténelme is.

E két történelmi irány (ha ugyan szabad 
magamat így kifejeznem) között benső és termé
szetes kapcsolatot létezik úgy, hogy az egyik a 
másiktól függ és mindegyik a másik hatásának 
és visszahatásának közvetlen és kölcsönös befo
lyása alatt áll. A közvélemény itt is tévesen Ítéli 
meg, sőt meghamisítja az irodalmi élet kifejlődé
sének menetét, a mennyiben nem ismeri el, hogy 
léteznek oly kötelékek, a melyek azt a társadalmi 
élethez fűzik, vagy — ha esetleg a körülmények
és tényektől kényszerítve egy-egy ilyen kapocs 
létezését beismeri is, csak esetleges véletlennek, 
a körülmények sajátságos összejátszásának tu
lajdonítja azt, a helyett, hogy mélyebbre ható 
vizsgálódásaival a dolgok és események valódi 
okait és törvényeit igyekeznék meghatározni.

Reánk nézve ellenben az irodalmi és a politi
kai történelem nemcsak hogy benső, szükséges 
és szoros kapcsolatban állanak egymással, ha
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nem egy s ugyanazon történelemnek, a nemzet 
történelmének, két alkotó részét teszik, vagyis
— ha így jobban tetszik — úgy tekinthetők, 
mint a nemzeti történelem különös szempontok
ból vizsgált nyilvánulásai.

Valóban, ha az irodalomtörténet a gondolat, 
az eszme, a politikai történet a tettek történelme,
— minthogy a tettek magok is a gondolat ered
ményei, a mely tehát az ember és így a nemze
tek lényegét teszi, ebből természetesen és ön
kényt következik az, hogy a két történelemnek 
egy s ugyanazon tárgya van, a mely nem más, 
mint a nemzeti eszme. Ezért a helyett, hogy füg
getlenül haladnának egymástól, folytonos és köl
csönös kapcsolatban állanak, úgy hogy az egyik
nek mozgása visszatükröződik a másik haladá
sában, a mint minden jól megszerkesztett gépben 
az egyik kerék forgása kényszeríti a többieket is, 
hogy forogjanak, még pedig oly irányban és mó
don, a mint azt a gép alkotó mestere előre meg
határozta.

Ha azonban a politikai és irodalmi történe
lem ily szoros kapcsolatban állanak egymással, 
szükséges, hogy fönálljon közöttök a hatás és 
visszahatás oly kölcsönös rendszere, a melynek 
törvényeinél fogva minden haladás, minden pha
sis, a mely az egyikben létrejön, a másikban is 
találjon párhuzamos, megfelelő kifejezésre, a 
mely akár megelőzze, akár kövesse, mindig szük
séges kiegészítő része legyen amannak.
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Ha az irodalomtörténetet ebből a szempont
ból fogjuk föl, akkor az már nem leend a többé- 
kevésbbé sikerült egyszerű kísérletek sora, a me
lyek pusztán csak a külső irodalmi formák töké
letesítését czélozták, a nélkül, hogy azoknak bel
sőleg valami objectiv tárgyuk, vagy irányuk lett 
volna: — hanem igenis, lelke, élete leend a 
nemzetnek, a mely minden pillanatban megnyi
latkozik és működik a legnemesebb és leghatal
masabb művészet formáiban, a mely ily módon a 
figyelmes és avatott vizsgáló előtt felfödi a nem
zet valódi jellegét, megmutatja lelkét, kedély- és 
érzelemvilágát a szerencse forgandóságában, dia
dalaiban és vereségeiben, dicsőségében és buká
sában, hősi fönségében és gyáva meghunnyász- 
kodásában, a szerint, a mint mindezeket az idők 
folyamán, akarva nem akarva, át kellett élnie.

De ha a két történelem egymás között ilyen 
viszonyban áll, ha tudniillik eredetök és tárgyuk 
közös, szükséges az is, hogy működésök termé
szete is azonos legyen, vagyis hogy egy s ugyan
azon eszményi alak kifejlesztésén dolgozzanak. 
Már maga az eszményi alak kifejezés megmondja, 
hogy miről van szó : — oly törvényről, vagy a 
törvények oly rendszeréről tudniillik, a mely
nek eredete e történelmek és tárgyuk eszmé
jében gyökerezvén, azok menetét szabályozza, 
hatással legyen azok kifejlődésére és átalakítsa 
azokat. S most újra egy oly kérdéshez értünk, 
a melynek általunk adandó megoldása a köz
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véleménynyel megint homlokegyenest ellen
kezik.

Az a kérdés, hogy vajon az irodalomtörténet 
állandó és meghatározott törvények eredménye-e, 
a melyek az emberi elmék, mint szükséges, de 
nekik alárendelt eszközök fölhasználásával érvé
nyesülnek, — avagy hogy vajon az irodalomtör
ténet az egyének, az egyéni hajlamok és akarat 
esetleges, öntudatlan eredménye-e, úgy hogy — 
változván e tényezők — az irodalomtörténet is 
változhatott volna és egészen más alakú lett 
volna, mint a milyen valóban. — Vagy más sza
vakkal : — van-e az irodalomtörténetnek változ- 
hatatlan, végzetszerű logikája, a melynek enge
delmeskedik, — vagy pedig az esetlegesség, a 
vaksors kényére van-e bízva?

Általában azok, a kik esetlegességről beszél
nek, semmit sem, vagy még a semminél is rosz- 
szabbat mondanak, minthogy állításuk nem más, 
mint a törvény és az észszerű rend tagadása, 
vagyis a lehető legnagyobb képtelenség. Semmi 
sem függ az esetlegességtől, sem a természet, 
sem a lélek világában, hanem minden a dolgok 
örök törvényeinek engedelmeskedik, a minők 
aztán a gondolat törvényei is. Ezért tehát az iro
dalmi események is — noha talán az első pilla
natra úgy tűnhetnek föl, mint az írók akaratának 
eredményei — törvényeknek engedelmeskednek 
és mi joggal kérdezhetjük, hogy melyek azon tör
vények, a melyek az irodalom történetét mégha
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tározván, annak egyszersmind főokát és végczél- 
ját is alkotják.

Ha az irodalomtörténet a politikai történe
lemmel egy egészet képez, kétségen kívül áll az, 
hogy mind a kettőt ugyanazon törvények szabá
lyozzák ; és ha az együttesen vett két történet a 
nemzetek integrális életének történetét alkotja, 
akkor a kettőnek törvényei lesznek azok, a me
lyeknél fogva a nemzetek léteznek és a melyek 
szerint mozognak, működnek. Itt állunk tehát a 
kérdéssel szemben, a mely ugyan még nincs meg
oldva, de egy helyettesítés következtében olyképen 
van a megoldás helyes útjára terelve, hogy most 
már, kellő kibővítés és magyarázat segélyével, 
annak elemeit jobban megvilágíthatjuk. Vagyis a 
végelemzésben arról van szó, hogy a nemzetek, 
vagyis az emberiség nagy törvényét föltaláljuk, 
— mert végre is ez utóbbi csak az előbbinek 
összefoglalt eredménye.

Ezt előrebocsátva, világos, hogy az emberiség 
törvénye nem lehet más, mint azon haladás útja, 
a melyen az emberiség végczélja felé előretör, s 
minthogy ez a végczél a tökéletesedés, a törvény
nek szükségképen a haladásban, a kifejlődésben 
kell nyilvánulnia. Ezért a haladás azon örök és 
állandó törvény, a melynek minden, az emberi 
élethez tartozó és attól függő dolog engedelmes
kedik : ez tehát úgy a politikai, mint az irodalmi 
történelem nagy törvénye.

A haladás eszméjének látszólag szüksége sem
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volna a bizonyításra és meghatározásra, oly 
gyakran észáltalánosan szoktak arról beszélni és 
értekezni. Es mégis, ugyanaz esett meg a hala
dással is, mint már oly sok más fogalommal, a 
melyek épen mivel látszólag a legvilágosabbak s 
legérthetöbbek voltak, mindinkább határozatla
nabbak és homályosabbak lettek, míg végre min
den concrét körvonalukat elvesztették. Szüksé
gét érezzük tehát annak, hogy — mert a törté
nelemre nézve általában, az irodalomtörténetre 
nézve pedig különösen, legfőbb törvény gya
nánt a haladást állítottuk föl — a haladásra 
vonatkozó főbb pontokat meghatározzuk és kü
lönös vizsgálódásunk tárgyává tegyük annak 
néhány oly lényeges elemét, a melyeknek 
ismeretét föltétlenül szükségesnek tartjuk.

Többé-kevésbbé mindnyájan megegyeznek ab
ban, hogy a haladás létezik, de ez az általános 
föltétel még mitsem jelent, ha teljesen meg nem 
határozzuk annak lényegét : ép úgy, mint teljesen 
semmit sem mondunk azzal, hogy Isten létezik, 
ha csak egyszersmind meg nem tudjuk azt is hatá
rozni, hogy mily módon létezik és hogy lényegi
leg micsoda. Már most épen a haladás termé
szetének meghatározásában van a legnagyobb 
ellenmondás, s az itt uralkodó bábeli zavar — 
azt hiszszük —nem annyira a fogalom természe
tében, mint inkább azon rút visszaélésben rejlik, 
a melyet egyes könnyelmű és lelkiismeretlen fér
fiak e tágjelentésű szó értelmezésével űztek.
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A haladás név, mint maga a haladni ige is, 
magában foglalja a mozgás eszméjét, s alap
jában csakugyan ez is a lényege. De minden 
mozgás föltételez egy kiindulási és egy megérke
zési pontot : a haladásban az elsőt az emberi erő 
kezdetleges állapota jelzi, a másodikat az embe
riség absolut tökéletessége, vagyis eszménye. 
E két végső határ között, mint végtelen lép- 
csőzetben, számtalan fok van, a melyeken az 
emberiségnek egyenként, lassan, fáradságosan, 
de végzetszerűen és szükségképen fölfelé kell ha
ladnia : és ebben áll az emberiség haladása. 
A történelem tehát a múltnak — a jelen ösvé
nyén keresztül történő — folytonos áthúzódása a 
jövőbe ; de minthogy mindez csak mulékony és 
észre nem vehető pillanatok hosszú során keresz
tül folytatólagosan történik, azt is mondhatjuk, 
hogy az ember és történelme soha sincsenek, ha
nem folytonosan csak lesznek.

Minden mozgás föltételez egy erőt, sőt helye
sebben szólva, legalább kettőt, minthogy a ter
mészetben minden mozgás összetett, számba 
kell venni a súrlódást is. Melyek lesznek tehát 
a haladás mozgató erői? Az emberek nem, 
még akkor sem, ha nevök Plato vagy Dante, 
mert mint embereknek a géniuszoknak is halad- 
niok kell, tehát engedelmeskednek a mozgásnak 
és nem teremtik azt, — de meg azért is, mert a 
géniuszok tények és a tények csakis az eszmék
ben találhatják meg eredetöket és létokukat. —
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Mondjuk ki röviden és határozottan, hogy az em
beri haladás két nagy eszme mozgató erejének 
fog engedelmeskedni, és ez a két nagy eszme a 
szabadság és a hatalom.

Nem feladatunkhoz tartozik ez eszmék elem
zésébe mélyebben behatolni; vessünk tehát egy 
rövid, futó pillantást azok egy-némely lénye
gesebb vonásaira, hogy lássuk, miként és meny
nyiben eszközli azok mindegyike a haladást. 
A szabadság elve az, a melynél fogva minden 
ember érez önmagában bizonyos erőt és e 
működési hatalmat független módon igyekszik 
érvényre juttatni. A hatalom elve pedig az, a 
melynél fogva az ember tudatára ébred annak, 
hogy rajta kívül és fölötte léteznek még más erők 
is, a melyekkel össze kell egyeztetnie, vagy a 
melyeknek alá kell rendelnie saját akaratát, ez 
erőkben keresvén egyszersmind azon segélye
ket, a melyekre saját gyengeségénél fogva szük
sége van. — Ez a két eszme, avagy erő, tehát 
ellentétes, de kölcsönösen összhangba jönni és 
együtt működni törekszik ; hogy hasonlattal 
éljek : ugyanazt a munkát végzi a szellemi világ
ban, a melyet a központfutó és központkereső 
erő az anyagiban teljesít: — vagyis az egyen
súlyt és a haladást biztosítja.
'Íí A valódi haladás tehát nem állhat e két erő 
egyikének absolut diadalában a másik fölött, a 
mely ilyképen megsemmisülne ; hanem csakis e 
kettő összemüködésének, avagy küzdelmének —



13

a melyet az eszmék örökös harcza és körforgása 
szabályoz — lehet eredménye, — úgy hogy 
csakis a hatás és ellenhatás rendszeres folytonos
ságának köszönhető, hogy az emberiség küzdve 
halad és közeledik végczélja, az eszményiség felé. 
A szabadság szüli a forradalmakat, a hatalom a 
visszahatásokat; s úgy azok, mint emezek, ha 
szabadon engednök őket érvényre jutni és le
folyni, sivárak, terméketlenek maradnának, míg 
ellenben a kölcsönös visszahatás logikaiakká és 
termékenyekké teszi őket.

Ezért a haladás általános mozgalma két kü
lönböző mozgásból áll : a befejlődés és a kifejlődés 
mozgásából. Az elsőnél fogva az emberiség, életé
nek minden szakában igyekszik assimilálni a múlt 
hódításait. A másodiknál fogva pedig szabadulni 
törekszik a múlttól és áthágván annak határait, 
a múlt hódításaiban keresi az új eszmék termé
keny magvait. Nem áll tehát az, hogy a haladás 
minden hagyománynak ellensége, mert hisz ez ép 
oly szükséges kelléke, mint az újítás : — s ha el
vetjük az elsőt, mint ezt a túlzó újítók teszik, 
vagy ellenállunk a másodiknak, mint a makacs 
conservativek, megakasztjuk a haladást, sőt ta
gadjuk annak létezését. Szerencsére e két ellen
tétes párt törekvései megtörnek a dolgok termé
szetéből folyó ellenálláson, vagyis a törvényen, 
a mely változhatatlanul és végzetszerűen vezeti 
az emberiséget végczélja felé, még ennek tudtán, 
sőt akaratán kívül is.
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De ha igaz az, hogy a haladás törvénye az 
emberi nem éltető elemét és a szellemi élet nél
külözhetetlen föltételét képezi, szükségképen 
lehetetlen, hogy működése csak egy pillanatra is 
megszűnjék, minthogy azon perczben, a melyben 
ez beállana, az emberi nemnek is meg kellene 
szűnnie létezni, a szellemi életnek el kellene 
aludnia, mert mindkettő megfosztatott az oxi
géntől, a mely éltető eleme. De mégis néha azt 
véljük észrevenni, hogy a haladás megakad, sőt 
hogy még visszafelé is térünk és rákok módjára 
visszafelé fejlődünk.

Valóban, még a legtökéletesebb egyén is, el
érvén a physikai és szellemi nagyság tetőpontját, 
e magaslaton megmarad ugyan bizonyos ideig, 
de azután lehanyatlik ; s úgy látszik, hogy magok 
a nemzetek, még a legrégibb, legdicsőbb nemze
tek is, időről időre elszunnyadnak haladtukban, 
míg végre elérkezik azon nap, a midőn történel
mileg eltűnnek és Perikies Athénje korunk 
Athénjévé sülyed. Ez a legnagyobb ellenvetés, a 
melyet a haladás egyetemlegessége ellen föl szok
tak hozni, s a mely az első pillanatra elhomá
lyosítani látszik annak fogalmát : a megállapodá
sok és a visszafejlődések megdönthetetlen tör
téneti tényékként állanak előttünk és ha meg
engedjük létezésöket, ezzel ellentmondunk azon 
eszmének, hogy az emberiség végczélja a haladás.

Ez az ellenvetés azonnal megszűnnék, de 
sőt egyáltalában létre sem jönne, ha mi a világot
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nem az én csekély látkörére szorítanék, vagy 
legalább nem ezt állítanék föl a történelem hőse 
és végczélja gyanánt. Mindenesetre, ha szemeinket 
az egyénre, vagy épen a nemzetre függesztve vizs
gáljuk a történelmet, úgy tűnik föl előttünk, hogy 
a haladás—a helyett, hogy állandó és örök törvény 
lenne — csak átmeneti tünemény és mulékony 
mozzanat, a melyre épen ellenkező természetű 
más tünemények és mozzanatok következnek. De 
ez a csalódás és téves benyomás korántsem a tör
vény hibája, hanem azon félszeg mód követ
kezménye, a melylyel mi a törvényt működésé
ben szemléljük, s a melyhez hasonló lenne a ter
mészettudós azon tévedése, a melyből kifolyólag 
a parányt és tömecset összezavarná a természet 
egyetemes rendjével. A parányok és tömecsek 
végtelen sok alakot ölthetnek föl, de a természet 
mindig változatlan marad.

Ez, hogy tárgyunk fonalát újra fölvegyük, azt 
jelenti, hogy a haladás nem vonatkozik az egyé
nekre, sőt a nemzetekre sem egyenként véve, 
hanem igenis az egész összeségében vett emberi
ségre, a mely nemzedékeket és nemzeteket elgázol 
végzetszerű czélja felé haladó szekerével és egy- 
kép fölhasználja diadalaikat és vereségöket, föltá
madásukat és sirbaszállásukat, életöket és halá
lukat ... sőt ezt talán jobban, mint amazt és 
halad, halad mindig, derülten fönséges önzésé
ben, a mely közönyössé teszi az egyének könnyei, 
ép úgy, mint a nemzedékek vérpatakjai iránt.



Ifi

A természet kegyes és kegyetlen egyszersmind; ke
gyetlen az egyénekkel, a kik reá nézve csak mu- 
lékony eszközök és semmi több ; kegyes az embe
riség iránt, a melynek mindent, még önmagát is 
alárendeli.

Ezért, ha valamely nemzet a dicsőség tető
pontjáról a nyomor feneketlen örvényébe bukik 
alá, nem mondhatjuk, hogy a haladás megakadt, 
mert egy ifjabb, erősebb, új eszmék teremtésére 
és fölvirágoztatására képes más nemzet foglalta 
el helyét és vonja maga után a világot ; és ha
sonlóképen, midőn egy nemzet, kiszabott pályá
jának egy részét dicsőségesen megfutván, meg- 
állani, vagy épen hanyatlani látjuk, ne siessünk 
mindjárt azt mondani, hogy letünőben van, mert 
visszatérése lehetne pillanatnyi is, mint oly va- 
valakié, a ki egy árok elé érvén, visszahátrál, hogy 
egy ugrással átszálljon rajta s a túlsó parton aztán 
tovább folytassa útját. Igaz, hogy ha a történel
met az egyéni élet Ítéletei szerint vizsgáljuk, e 
tünemények megfoghatatlanok lesznek, de ebben 
az esetben nem a történelem hibás, hanem mi, a 
kik oly szabályok alá akarjuk vonni, a melyek nem 
illenek reá.

Összefoglalva : úgy a politikai, mint az iroda
lomtörténelemnek törvénye a haladás ; ez pedig 
kifejlődési és befejlődési mozgás, a melynél fogva 
a múlt nem tűnik el soha, hanem mindig képződ
vén, a jövőt idézi elő ; a haladás állandó, folyto
nos és örök s hatáskörét sem az egyének, sem a
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nemzetek nem szabják meg, mert az az egész em
beriségre terjed ki.

Az emberiség történelme tehát a nemzetek 
történelmeinek lánczolata ; hasonló ebben a görög 
színházak trilógiáihoz, a melyek oly drámasoro
zatból állottak, a hol a színészek ugyan váltakoz
tak, de az alapeszme mindvégig megmaradt és 
mindenekfölött sohasem változott a végzet, a 
mely a cselekvényt a kezdettől a katastrópháig 
vezette. S azt, a mit a régiek végzetnek neveztek, 
mi törvénynek hívjuk, keveset törődve azzal, hogy 
vajon kegyes-e az vagy nem, a szónak tulajdoní
tott közönséges értelemben, — csak abban va
gyunk biztosak, hogy logikai és hogy végczéljai 
azon eszmény, a melyben az összes valóság el fog 
tűnni, de csak hosszú, nehéz és szenvedéssel tel
jes küzdelmek után.

Ez, főbb vonásaiban azon eszmény, a melyet 
a haladásról alkotnunk kell és ez eszménynek 
kell alája rendelnünk módszerünket, a mely sze
rint az irodalomtörténetet tanulmányozni akarjuk, 
miután ez is csak a haladás eredménye és nyilvá- 
núlása. Ezért tehát már itt kijelentjük, hogy az 
életrajzi adatok, a jellemző vonások és különös
ségek reánk nézve csak másodrangú fontossággal 
bírnak, míg ellenben főgondunk leend a nemzeti 
eszme kifejlődését követni legfontosabb phasisai- 
ban, különös figyelemmel kutatva a kapcsolatot 
és a megfelelő összhangot a politikai élet párhu
zamos phasisaival.

Az olasz irodalom rövid története. 2
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De hogy e czélt elérhessük, nem elég az 
irodalomtörténet fogalmának meghatározása, ha
nem szükséges kijelölni az annak tanulmányozá
sában követendő módszert is. Itt ismét a közvé
leménynyel állunk szemben; mert legtöbbnyire 
azt hiszik, hogy — adva lévén valamely tudo
mány alapigazságai — teljesen közönyös azon 
mód megválasztása, a melylyel azokból hasznos 
és helyes következtetéseket vonhatunk ; vagy más 
szóval azt mondják, hogy bármely tudomány mód
szere csak esetleges, önkényes valami, a mely 
teljesen csak annak egyéni, különös hajlamaitól 
függ, a ki avval foglalkozik és egyáltalában nem 
függ össze a tudomány lényegével és természeté
vel. Ugyanolyan tévedés, mint a melyet megczá
foltunk, midőn a művészetben az anyag és alak 
közt fönálló viszonyokról szóltunk ; adva lévén a 
tudomány, annak fogalmai alkotják az anyagot, 
míg az alakot a módszer képviseli s ez utóbbi 
lényeges kelléke az előbbinek és attól van meg
határozva. így az irodalomtörténet tanulmányo
zásához szintén szükséges a módszert előre meg
határozni és ahhoz következetesen ragaszkodni, 
ezt pedig csakis az irodalomtörténet lényegéből 
és természetéből alkothatjuk meg úgy, a mint azt 
megelőző fejtegetéseink előnkbe adják.

Az irodalomtörténet egy örökké és állandóan 
változó folytatólagos kép, a melynek rajzát, kör
vonalait és rendszerét a haladás törvénye szabja 
meg. De láttuk, hogy a haladás főleg három kel-
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lék és föltétel mellett megy végbe, a melyek: az 
idő, az anyag és az emberek. Az idő az a színház, 
a melyben ez a nagy dráma lefolyik, az anyag 
maga a drámának a cselekvénye, a melyben az 
emberek a szereplők. S vajon a mi rendszerünket 
e három kellék melyike fogja meghatározni?

Az idő mindenesetre kelléke, még pedig szük
séges kelléke a haladásnak, de nem első és leg
szükségesebb kelléke. És valóban, az idő nem 
annyira fogalom, mint inkább viszony, mert az 
előbb és az azután, a korán és a későn viszonylagos 
fogalmak, a melyeknek értékét külső és gyakran 
esetleges körülmények határozzák meg. így tehát, 
midőn a történelmet, akár politikai, akár irodalmi 
történelemről legyen szó, századok szerint osztjuk 
be, már kezdettől fogva hamis rendszert állítunk 
föl és követünk, miután egy már magában relatív 
időszakot szabunk meg, mint mutatóját és meg
mérőjét egy szükséges és absolut folytonosságú 
eszme logikai fejlődésének. Vajon lehetséges-e, 
hogy az eszme, a gondolat, a mely örök, a naptár 
zsarnokságához legyen kötve, úgy hogy a kettőnek 
haladása, fejlődése és átalakulási szakaszai telje
sen összeessenek? Nem érdemes ily képtelenség 
megczáfolásával vesződni, mert világos, hogy ha 
a századok szerinti fölosztás a velünk született 
kényelmi és lustasági hajlandóságnak megfelelően 
könnyebbnek és kényelmesebbnek tűnik is föl, 
mégis a lehető legképtelenebb, legczélszerűlenebb 
és leghamisabb.

2*
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De talán alapúi lehetne venni az anyag föl- 
ösztását, vagy — hogy feladatunk körén belül 
maradjunk — a különböző irodalmi műfajok föl
osztását ? — Ha így cselekednénk, mindenesetre 
jobb módszerhez jutnánk, mint a minő az előbbi, 
mert ez magasabb és eszményiebb elven nyugszik. 
Mert bizonyos az, hogy nem minden lévén képes 
elméjével felölelni az egész eszményt és annak 
mindazon alakjait, a melyekben kifejezésre jut és 
megjelen, ezek egyikét-másikát kiválogatja, el
méjének minden tehetségével annak tanulmányo
zásához fog, azokból oly következtetéseket von le, 
a melyek — noha a többiektől úgy alakra, mint 
tárgyra nézve különböznek — a hasonló rokon 
eszmék segélyével különös formát idéznek elő, a 
melyben az eszményi megvalósul, tehát részben 
művészeti alakot és kifejezést nyer. Tehát az 
egyes műfajok története, például a lyrai vagy drá
mai költészeté olyan, mint egy folytatólagosan 
rajzolt szalag legombolyodása, a melynek képei 
azonképen tökéletesednek, a mint a gombolyo- 
dás halad, s a mint az idő folyamán a vele fog
lalkozó mesterek Ízlése tökéletesedik. Ez az előnye 
azon módszernek, a mely az irodalomtörténetet 
a műfajok szerint osztja be, a mely előny onnan 
ered, hogy a rendszernek alapja az irodalom ter
mészetében és lényegében rejlik ; de ez is eltűnik 
vagy legalább jelentéktelenné törpül azon hátrá
nyok miatt, a melyekkel alkalmazása jár, s a 
melyekből kitűnik, hogy bár ez is lehet módszer,
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még sem az a módszer ez, a mely teljesen meg
felel az irodalom szellemének és természetének.

Mert az irodalomtörténet szakaszokra osztásá
nak, ép úgy, mint a politikai történelem népek 
szerinti tárgyalásának leglényegesebb fogyatko
zása az, hogy kizáróan csak elemző-történelem, 
vagy is más szóval, ha az egyes részekről világos 
és körülményes ismereteket adhat is, hiányoznak 
szárnyai, hogy a tanuló azon fölemelkedve, helyes 
áttekintést szerezhessen az egészről. Pedig az 
egész, nem pedig a részek képezik a történelem 
valódi tárgyát. Ezért ez a rendszer nem vezet 
bennünket az irodalom oknyomozó és egységes 
ismeretére, mert annak különböző műfajai csak 
részleges, egyoldalú ismereteket nyújthatnak, a 
melyik mindegyike önmagában képtelen az esz
mét a maga teljességében visszatükrözni, s ezért 
szükségök van arra, hogy egymást kölcsönösen 
kiegészítsék, mert ellenkező esetben azon téves föl
fogást ébreszti bennünk, hogy az irodalom csak 
elvont, képleges fogalom, a melyet számtalan s 
egymással benső természetes kapcsolatban nem 
álló műfaj halmaza képez.

Ez a fölosztás továbbá nem engedi meg, hogy 
nyomról-nyomra kövessük azt a kapcsolatot, a 
melynek — miként láttuk — léteznie kell a poli
tikai és irodalmi történelem között, — mert míg 
az előbbi a nemzet activ életét minden időszak
ban a maga teljes egészében vizsgálja, az utóbbi 
szétforgácsolná azt és az egyéni, független törek-
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vések halmazává változtatná, mi által a kettő kö
zött feneketlen örvény nyílnék meg. S így aztán 
megtörténhetik, hogy az, a ki a műfajok szerint 
tanulmányozza az irodalomtörténetet, nagyon 
könyen talál olyan időszakra, a melyben valamely 
költői műfaj virágzásának tetőpontját érte el, a 
mivel szemben reá nézve csak fájdalmas lehet a 
nemzet ugyanakkori politikai és erkölcsi hanyat
lása. De továbbá ez ellentétből azon gyászos kö
vetkeztetést is levonhatná, hogy az irodalomnak 
és művészetnek semmi köze sincs a népek valódi 
nagyságával, hogy ez akkor is virágozhatik, midőn 
a polgári élet minden más eleme megromlott, sőt 
még akkor is, ha a nemzet rabigában nyög, s már 
többé a szabadsággal nem törődik : — s hogy 
mennyire káros az ilyen következtetéseknek hosz- 
szu sora, azt csak épen Olaszország tudná meg
mondani, mint a mely — fájdalom ! keserűen 
érezte bénító hatásukat.

Tehát sem az idő, sem az anyag nem szolgál
hatnak alapúi az irodalomtörténet észszerű föl 
osztásában. Hátra van még, hogy ezt az alapot 
magokban az emberekben keressük. És hogy csak
ugyan itt kell rejlenie a fölosztás logikai alapjának, 
az első pillanatra föltűnik, ha tekintetbe veszszük, 
hogy pusztán csak az emberiség a hőse azon nagy 
drámának, a melynek színhelye a föld s neve a 
történelem. De az emberiség — ámbár a szó szoros 
és közvetlen értelmében nem nevezhetjük is azt 
az emberi egyének eredőjének — mégis ezekből.
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mint különös Összetevőiből áll és arra van hivatva, 
hogy mindazokat önmagába föl véve, egy saját 
szervezetté alakuljon. Tehát az emberek csinálják 
a történelmet s ez náluk nélkül nem létezhetik, a 
mint nem létezhetik a haladás sem, mert úgy az 
egyik, mint a másik előzetesen föltételezi a gon
dolatot, az eszmét. S valóban, a természetnek 
nincs történelme, mert ez csak a szellem, a gon
dolat országában születhetik meg.

De vajon miként megy hát végbe a haladás. 
A haladás az emberi nemzedékek egymásra kö
vetkezésében nyilvánul, mert ezek mindegyike, 
midőn megindul, lábát odahelyezi, a hol elődje 
utolsó lábnyomát hagyta és ezután megteszi az 
út azon részét, a melyet megtenni osztályrészéül 
jutott, s a melyet maga mögött hagyván, eltűnik, 
hogy helyet adjon az utána következőnek — és 
igy megy ez tovább. S itt, hogy futólagosán er
ről is megemlékezzünk, rejlik a halál oka és ma
gyarázata is, a mely, ha bármely lehetetlenség
nél fogva, megszűnnék az élet végső határa lenni, 
a világ mozdulatlanná válnék, a gondolat megál
lana és meghalna, a haladás és vele együtt a tör
ténelem lapjai örökre bezárulnának.

Minden nemzedék kettős jelleggel születik, 
növekszik és halad, a melyek megfelelnek a be- 
fejlődés és kifejlődés mozgalmainak, a haladás 
eme két lényegi elemének. Az új nemzedék egy
részt elsajátítja az ősök kincseit, eszméit, fáradal
maik gyümölcseit, másrészt pedig ellentétbe áll
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az ősökkel, módosítja intézményeiket, fölfogásai
kat és a sajátjából is hozzájárul egy-egy téglával 
az emberi tökéletesség nagy épületének fölépíté
séhez. Ezért minden nemzedéknek megvan a 
saját, végzetszerű föladata; akár akarja, akár 
nem, akár tudja, akár nem, a törvény kérlelhe
tetlen és kikerülhetetlen, s a nemzedék nem tűn
hetik le, mielőtt föladatát be nem végezte, sem 
pedig annak teljesítése után, mint haszontalan 
akadék, egy pillanatig sem maradhat a fölszínen.

Ezért a történelem rendszeresítésének egye
düli helyes és észszerű fonala, akár politikai, akár 
irodalmi történelem is az, a nemzedékek egy
másra következésében található meg, s a helyes 
módszer azt keresi, hogy mindenik mennyit ho
zott létre a sajátjából, s hogy tehát miként és 
mennyire megváltoztatva hagyta hátra kimultá- 
val azt a gondolatot, a melyet a világba léptekor 
elődeitől örökölt. És ha megint látni akarjuk, 
hogy mennyire helytelen és önkényes a történe
lemnek századok szerinti fölosztása, vegyük te
kintetbe, hogy a gondolkodó emberi nemzedék 
élettartama — az emberöltő — átlag 30 év ; hogy 
tehát valamivel több, mint három emberöltő van 
minden században, úgy, hogy ha az egészet össze
ségében s mint egyetlen egységet akarjuk tekin
teni, szükségképen három különböző nemzedék 
mozgalmát zavarjuk össze, a minek természetes 
eredménye lenne az, hogy így levont következte
téseink és kimondott Ítéleteink sem helyesek, sem
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az egyes mozgalmak szellemének teljesen megfe
lelők nem lehetnének.

Néha a nemzedékek munkássága hamar ész
revehető, mert a leghatározottabb és legvilágo
sabb újítás jellegét viseli magán ; ilyenkor egy- 
egy forradalmi korszak előtt állunk, s az azt föl
idéző nemzedéket rendesen és általában történel
minek nevezzük. Gyakrabban azonban e mun
kásság el van rejtve és mintegy földalatti; a 
jelenlegi és a megelőző korszak látszólag teljesen 
megegyeznek, úgy hogy a felületes szemlélő előtt 
az utóbbi nemzedék hanyagnak, terméketlennek 
tűnik fel. De az ilyen ítélet ép úgy téves, mint 
az, a mely csak akkor vesz tudomást a földmíves 
munkájáról, midőn az arat és az áldást betaka
rítja, s megfeledkezik azon fáradalmakról, a me
lyekbe a munkásnak a föld fölszántása, bevetése 
és megtermékenyítése került. A forradalom az 
aratás, de ez mindig föltételezi előzetes elkészíté
sét; — vagy, ha inkább tetszik, villám, a melyet 
ugyan mi rémülve veszünk észre, midőn vakító 
fénynyel és dörgéssel lecsap, de a mely semmi 
esetre sem jöhetne létre, hacsak előzetesen, a 
nélkül, hogy mi azt észrevennők, a villamosság 
a levegőben össze nem gyűlt volna.

A történetíró munkája tehát nem abban áll, 
hogy rendszeresen sorba szedje és előadja az ese
mények, a nevek, az adatok halmazát, hanem 
abban, hogy kényszerítse a tényeket és az ada
tokat, miszerint felfödjék előttünk az őket elő-
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idéző okokat, minthogy a tudomány fő elve az, 
hogy semmi sem a véletlen munkája, hanem el
lenben minden törvények szerint történik és 
hogy minden ismeret hiú és haszontalan, ha en
nek tudására nem vezet, vagy legalább is arra 
nem törekszik.



II. FEJEZET.

Az irodalom első zsengéi.

Midőn valamely irodalom történeti eredeté
nek kinyomozásáról van szó, a mélyebbre nem 
ható közvélemény igen gyakran hamis fogalmat 
alkot magának a feladatról s ezért, téves ala
pokra állítván azt, nemcsak megoldhatatlanná, 
hanem képtelenséggé is változtatja azt, minthogy 
a történelmi események lényegét az egyéni törté
nelem természetével összezavarja s azt képzeli, 
hogy az előbbiek segélyével találhat oly megha
tározott időpontot, a melyben az kezdődött, ép 
úgy, mint az egyének történelmében meg lehet 
határozni a napot és évet, a melyen az illető 
született. A dolog azonban nem így áll, mert a 
történelmi események, hogy úgy mondjuk, nem 
születnek, hanem fejlődnek, úgy hogy egyáltalá
ban sem nem kezdődnek, sem nem végződnek 
soha, hanem mindig léteznek és folytatódnak, 
vagy inkább, hogy határozottabban szóljunk, 
mindig és állandóan képződnek. Az, a mit álta
lában kiindulási, vagy alakulási pillanatnak szok
tak nevezni, inkább csak a külsőleg is érezhető
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belső mozgalom megnyilatkozása, s még ez a 
pillanat is bizonytalan és hol előbbre, hol ké
sőbbre esik, a szerint, a mint a vizsgálódó tekin
tete élesebb s korábban, vagy későbben veszi 
észre a mozgalom külső jeleit.

Ez az igazság, a melynek helyessége a poli
tikai történelem tényeke nézve kétségtelen, ép 
oly bizonyos és fontos az irodalomtörténet tanul
mányozásában is, a miről mi is azonnal meggyő
ződünk, ha tekintetbe veszszük, hogy az iroda
lom a nemzet gondolatának leghívebb és szüksé
ges megnyilatkozása, s minthogy nemzet gondolat 
nélkül nem képzelhető, logikailag következik, 
hogy nemzetet irodalom nélkül szintén nem kép
zelhetünk. Ez ugyan nem lesz Írott, aesthetikai 
szabályok szerint készült, művészi irodalom, ha
nem népies, csak a hagyományokban élő és ab
ból kifolyó irodalom : de mégis eszmék és iro
dalmi műfajok mozgalma leend, a mely mind
jobban kifejezést nyer és határozottabb irányt 
vesz, azon mértékben, a mint a nemzeti élet 
egyéb elemei is jobban kifejlődnek és pedig oly 
módon, hogy ez utóbbival mindig párhuzamosan 
halad úgy, hogy a tudósok és költők irodalmának 
megjelenése nem képez új eseményt, hanem egy 
régi ténynek utolsó átalakulását.

Ezért midőn az olasz irodalom legrégibb ere
detét kutatjuk, nem annyira egy időpont megha
tározására kell törekednünk, mint inkább azon 
tényezők és közreműködők fölkutatására, a me-
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lyektől s a kiktől az első lendületet kapta, jelle
gét kölcsönözte és azon alakot nyerte, a melyben 
legelőször kezdett fejlődni népies és számot nem 
tevő korszakában, még mielőtt azon világraszóló 
nagy alkotásokban megjelenhetett volna, a me
lyeket az utókor oly méltóképen bámul s a me
lyek hosszú, előkészítő munkásság eredményei 
voltak.

Ha föladatunkat ilykép fogjuk föl, világos, 
hog nem fogadhatjuk el azon régi és már szinte 
hagyományszámba menő állítást, a mely szerint 
irodalmunk kezdete II. Frigyes és udvara korába 
esik. Legfölebb csak ezen kortól kezdhetjük meg 
az írott müvek fölsorolását, noha még erre nézve 
is igen sok ellenvetést lehetne tenni, a mennyi
ben a lovagi énekek és a drámai színjátékok már 
jóval e kor előtt léteztek és virágoztak, s álta
lában megérdemelnék hogy több gondot és fárad
ságot fordítsunk tanulmányozásukra, mint azt 
eddig tenni szokták.

Az új olasz irodalom egyidejűleg képződött 
az új olasz nemzettel, a melynek váltakozó poli
tikai és értelmi fejlődését lépésről lépésre követte 
úgy, hogy ez benne mindig a leghívebben és leg
tisztábban visszatükröződött. Ezért tehát habo
zás nélkül elmondhatjuk, hogy a középkor volt 
azon nagy műhely, a melyben az olasz irodalom 
elkészült, a minthogy ugyancsak ott készültek el 
a modern társadalom összes tényezői, mert azon 
elvek, a melyek a középkor lényegét és intézmé-
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nyeinek alapját tették, alkotják a modern Európa 
létezésének alapköveit is.

A modern korszak ez alkotó elemei, a me
lyek jelen társadalmunkat a középkorban mun
kálkodva készítették elő, lényegileg háromban 
foglalhatók össze : a római elem, a barbár elem 
és a keresztény elem, a mit mi ezentúl keresz
tyén eszmének fogunk nevezni.

Az első kettő képviseli azt a két világot, a 
mely oly erőszakos és véres összeütközésbe keve
redett, s a melyek közül az egyik uralkodott a 
másik fölött fegyvere hatalmánál fogva, míg emez 
vetélytársát és urát meghódította a gondolat és 
a polgáriasultság hatalmával, ismételvén még 
egyszer, de végtelenül nagyobb arányokban azon 
tüneményt, a mely legelőször akkor jött létre, 
midőn Róma Görögország urává lön. A harma
dik azon semleges talaj volt, a melyen a többiek 
találkozhattak, egymás mellett megférhettek és 
végre barátságosan egyesülhettek ; szóval azon 
szellem volt, a mely magasan fölülemelkedve az 
általános chaosz romjai fölött, új és bámulatos 
rendet hozott abban létre.

A római-világ két, reá nézve később oly vég
zetessé vált nagy elven nyugodott, az egység és 
az egyházi hatalom elvén. S minden ezen két 
nagy elvhez simúlt, az állam legkisebb parányá
tól, a családtól kezdve, egész az egyetemes világ
birodalom legmagasabb rendszeréig; a katonai 
rendszer, a törvénykönyvek, a közigazgatás, szó-
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vai minden alája volt rendelve e két elvnek, 
és nem lenne nehéz azt sem bebizonyítani, hogy 
még a tudomány s a művészet is, a melyek pe
dig legtovább megtartják önállóságukat, alkal
mazkodtak ez elvekhez és nyögtek az egység 
és az egyházi hatalom által rájok rakott iga 
terhe alatt.

A barbár népek közületei épen homlokegye
nest ellenkező elveken nyugodtak ; közületnek 
neveztem szövetkezéseiket, mert a társadalom 
elnevezés napjainkban oly eszméket és fogalma
kat fejez ki, a melyek az akkori barbárokra az 
anachronismus hibája nélkül nem alkalmazhatók. 
Közületeik egészen az egyéni elven nyugodtak, 
mert az egyén, mihelyt physikai és erkölcsi erejé
nek teljes birtokába jutott, függetlennek ismerte
tett elz s függetlenül gondolkodott, élt és műkö
dött. Úgy, hogy míg a római világban az egyén 
csak szemer, egy parány, a melynek rendeltetése 
az, hogy hivatását az állam óriási gépezetében 
betöltse s ezért éljen és haljon, addig a barbár 
világban minden egyén érzi, hogy létének, mű
ködésének jogát és okát önmagában bírja, és 
hogy a társaival való egyesülésből reá nézve még 
újabb, fontosabb jogok háramlanak, a helyett 
hogy elvesztené még azokat is, a melyekről 
érezte, hogy a természettől nyerte azokat. Ebből, 
az egyéni szabadság fogalmánál fogva, a kölcsönös 
függetlenség fogalma fejlődött ki, a mely, az 
egyéntől a családra, a családtól a törzsre szállván
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át, a különválásra irányzott általános törekvést 
idézett elő, a mi a római állam eszményével 
homlokegyenest ellenkezett.

Ki állhatna ellent e pontnál azon önkény
telen kérdésnek, hogy vajon: Rómának volt-e 
igaza, midőn az egyént az államnak föláldozta, 
avagy a barbároknak, a kik az államot az egyén
nel alája rendelték ? — A kérdést, elméletben a 
végtelenségig lehetne vitatni, és a modern epi- 
curok talán a divatossá vált német individualis- 
mus javára döntenék el azt ; de a philosophia, a 
mely nem lehet, de nem is epicur szellemű, és a 
történelem, a mely mindig a philpsophiának ad 
igazat, — azt hiszem, kedvezően ítéli meg a ró
mai állam magasztos eszményét.

íme tehát a két társadalom: a római és a 
barbár, a melyek homlokegyenest ellenkező elve
ken nyugodtak, s farkas szemet néztek egymás
sal a világ uralma miatt. Majd öszszecsaptak, 
századokon keresztül emésztették egymást, el-el- 
bukva, majd ismét fölemelkedve, úgy hogy nem 
lehetett tudni, a kettő közül melyik kerekedik 
fölül; de végre a római, megvénülve és kime
rülve, kénytelen volt a porba omlani, s a fiatal, 
izmos barbár nemzedék elfoglalta, vagy legalább 
elfoglalni vélte, a halállal vívódó nemzedék helyét.

De a legyőzött faj a győztessel nem egyezett 
ki, s bár a kényszerűségnél fogva meghajtotta 
büszke nyakát, nem békült ki a győztessel és 
nem vegyült el vele. Százados gyűlölet választotta
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el a két fajt s a bosszú érzete unokáról uno
kákra szállt : kölcsönös megvetés, valláskülönb
ség és fanatikus rajongás, nyelvkülönbség, ellen
tétes hagyományok és szokások, szóval minden 
ellene volt annak, hogy a germán hódítás gyöke
reket verhessen a római talajon, a nélkül, hogy 
levetkezze magáról a vad erőszak és az irtó ke
gyetlenség jellegét, s lehetetlennek látszott, hogy 
a legyőzött és győztes között a halálos gyűlölet 
és a kaján vérboszú érzelmein kívül más, szeli- 
debb indulatok is jöhessenek létre.

S ime, a lehetetlen mégis megtörtént : az, a 
mi utópiának látszott, ténynyé lett, s a római és 
a barbár társadalom nemcsak abban egyeztek 
meg, hogy egymás közelében, békességben virá
gozzanak, hanem barátságosan, testvériesen 
összeölelkeztek, s egyesülésük közös eredménye- 
kép, csaknem ezer évi hosszas vajúdás után, 
létrejött a modern társadalom, a melynek alap
jellemvonásai a nagy ősökre vallanak ugyan, de 
egész valójában azoktól mégis nagyban különbö
zik. Mert ez a nemző hatalom legkülönösebb sa
játsága, akár a physikai, akár a szellemi termékek 
rendjében vizsgáljuk azt, hogy : az újon szülött 
fölveszi ugyan magába a szülők tulajdonait, de 
épen azért azok mindegyikétől különbözik, meg
tagadja, túlszárnyalja és elhomályosítja őket.

Tehát a modern társadalom s vele együtt a 
modern művészet, a mely életelemét képezi, ezen 
összevegyülés gyümölcse. De minden egyesülés-

Az olasz irodalom rövid története. 3
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nek szüksége van törvényre, a mely szentesítse, 
nyugvóhelyre, a mely állandóan befogadja : — s 
a jelen esetben ezt a törvényt a keresztyén eszme, 
a nyugvóhelyet a katholikus egyház képviseli.

A régi és új elemek egymásra zúdulásának 
rémítő zavarában, az elnyomatás, a zendülés a 
a gyűlölet és a vadság oly iszonyú tengerében a 
béke igéje csak akkor számíthatott a meghallga
tásra, ha a magasból jött, körüllengve azon meg
félemlítő varázstól és parancsoló igézettől, a 
melyet csakis az imádott isteni eredet kölcsönöz
het: — vagy más szóval, hatalma csakis a vallás 
igéjének lehetett. De a régi vallás, a melyet már 
akkor sem sokra becsültek, mikor még, mint a 
kormány eszköze, minden fölött uralkodott, s a 
melyet most mindenki megvetett s lábbal tiport, 
e korban, mint vallás, teljesen megszűnt létezni, 
de különben is, aristocratikus és epicur szelle
ménél fogva, nem lett volna alkalmas arra, hogy 
vigasztalja a nyomorgókat és az eltiportakat, 
hogy gyógyító balzsamot csepegtessen szívok, 
leikök fájdalmasan vérző sebeire.

Azon zavart, homályos és babonaszerű hit
vallásról, a melyet a barbár hódítók ködös hazá
jukból hoztak magokkal, szintén nem lehet szó, 
annyira alatta állottak e fogalmak még a leg
kezdetlegesebb polgári társadalom követelményei
nek is. Egyedül, de hatalmában és fényében fé
lelmesen tündökölve állott tehát a galilaei aláza
tos halászok eszményi vallása, a mely diadalma-
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san, sőt megszentelve az üldözések tüzében, lé
pett föl, megnyerve a népet democratikus szel
lemével, magához édesgetvén lassanként a bar
bár hódítókat is, a kik durva, de rajongó buz
galommal — mint általában az új hívők — sze
gődtek az új vallás engedelmes gyermekeivé.

Különösen két keresztyén dogma idézte elő 
azt, hogy a két társadalom kezdetben békés szö
vetségre lépett s később tertvériesen egyesült. Az 
általános testvériség igéje, a melylyel az elnyo
mottak bosszúálló Istenének eszméje volt egy
bekötve, titkos félelemmel töltötte el a zsarnok 
hódítók vad keblét és megfékezte őrjöngő vadsá
gukat : míg az ellenünk vétettek megbocsátásának 
kötelessége, a hozzáfűzött azon Ígéretnél fogva, 
hogy a béketűréssel kiállott szenvedések föl van
nak írva és bőven kárpótoltatnak a másik vilá
gon, kitűrésre és megnyugvásra bátorította a le
győzőiteket, a kik a vigaszt ezentúl nem a bosz- 
szúállásban és vérontásban keresték. így az idők 
folyamán az egyenetlenségek lecsillapultak, az 
érdekek lassanként közeledték és közösekké vál
tak s az általános zavarból lassanként egy új 
rendszer emelkedett ki. Ez a kereszténység nagy 
munkája volt, s az a lap, a melyet a történelem 
e nagy munka leírásának szentel, örökké a 
keresztyénség legszebb diadaljele marad és — 
szerintem, ha meggondoljuk, hogy mi lett volna 
nélküle a világból — elég annak bebizonyítására, 
hogy a keresztyénség volt minden forradalom

3*
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közt a legnagyobb s egyszersmind a legüdvö- 
sebb is.

S hatalmas lehelete előtt minden meghajolt : 
a családi rend, a nő megnövekedett méltóságával 
és a gyermekek nevelésével, a mely most előtérbe 
lépett, gyökeresen megváltozott : a főúr büszke
sége meghajolt az alázatos barát csuhája előtt : a 
fegyvertelen egyházi rend a profán és hűbéri 
erőszak oldala mellett hatalommá növekedett és 
végre az állam fölött is uralkodott ; — s bár ez 
utóbbi állapot esztelen és túlzott kinövésnek bi
zonyult, de abban a különös korszakban mégis 
gyakran jótékony, sőt szükséges volt : maga a 
háború is, a vad erő és a durva erőszak e nyilvá- 
nulása, kénytelen volt megszelídülni, bevallván a 
foglalás jogtalanságát az által, hogy az igazság 
látszata miatt jogczímeket és ürügyeket keresett 
a birtok megtartására, s az égnek segedelméért 
könyörgött, valahányszor csak fegyverhez nyúlt.

A keresztyénség, megváltoztatván a társada
lom rendjét, szükségképen meg változtatta a mű
vészet és különösen a költészet föltételeit is, a 
mely utóbbi, miután fő forrása a lelkesedés és az 
érzelmek világa, természeténél fogva követi az 
érzelmek változásait, és minél mélyebbek, fönsé
gesebbek ezek, annál mélyebben magába veszi 
és annál fönségesebben fejezi ki azokat. E munka 
szűk határai nem engedik meg, hogy a tárgy fon
tosságának megfelelően mélyebben behatolva ku
tassuk az ihlet azon számtalan változatát, a me-
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lyet a költés a keresztyénségtől kölcsönzött ; le
gyen elég futólag reá mutatnunk arra, hogy azon 
számtalan érzelmek közül, a melyek az emberi 
szívben hullámzanak, leginkább három van, a 
mely a költőt és művészt legjobban lelkesíti: a 
vallás, a haza és a szerelem, és hogy a keresztyén 
világban mind a hárman megújulva lépett föl. — 
Továbbá, a római és barbár keverékből álló új 
társadalomnak különös jellegű kormányformája 
volt : a hűbérrendszer, a mely midőn megterem
tette a várak és hastélyok elhagyatott nyugalmát, 
később az ünnepélyek és lovagi tornák gyöngéd 
pompáját, egyszersmind előkészítette a lelkeket 
azon nemesebb művészetek utáni vágyra, a me
lyek a gyöngéd finomság elmaradhatatlan kísérői ; 
s aztán a hűbérrendszerből, mint Minerva Jupi
ter fejéből, önként állott elő a lovagkor, a mely
nek legszebb eszménye a művészet által megtö
kéletesített és rajongó tisztelettel, önfeláldozó 
hódolattal körülvett hölgy-alak, a dama. — Ha 
pedig megváltozott úgy a férfiú, mint a nő esz
ménye, kevés magyarázat kell annak megértésé
hez, hogy az egész világrend megváltozott és 
hogy ennélfogva az antik művészet és költészet 
is teljesen átalakult.

Átalakult, mert a művészet meg nem halhat, 
minthogy a halál az anyag végzete, s így a 
művészet, a mely lényegénél fogva szellemi 
valami, a halálnak nem lehet alá vetve. De 
különben is erre a következtetésre jutunk, ha
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meggondoljuk, hogy a művészet a gondolat kife
jezése, vagyis ha a művészet meghal, meg kell hal
nia a gondolatnak is, a mi ismét azt jelentené, 
hogy az emberiség is meghalt, minthogy ez csak 
azért él, mert gondolkozik. — Üres phrasissá vál
nak tehát a középkori barbárságra vonatkoz ha
gyományos támadások, s nevetségesnek tűnhet
nek föl ama siralmas jeremiádok, a melyekben 
egy-némely irodalomtörténetiró a leghevesebb ki- 
fakadásokkal neki ront a mindent letipró barbár
ságnak, örök átoknak nevezvén azt el, a mely 
irodalmunkat századokkal visszavetette. Tagad
hatatlan, hogy — a mint ezt látni fogjuk — a 
classikus tanulmányok fölvirágozása nagy és 
jótékony hatást idézett elő, de kétségtelen az is, 
hogy nyomukban az előítéletek, irodalmi félszeg- 
ségek és elsatnyulás hosszú sora járt, a melyek 
közül csak azon legfontosabbat emeljük ki, a 
mely szerint semmi sem tarthatott igényt a mű
vészet névre, hacsak nem a görög és római reme
kek utánzása volt : a mely hibás meggyőződés a 
dolgok és a művészet természetével ellenkezik s 
gazdag forrása lön a századokon át uralkodott 
hamis ízlésnek és még hamisabb elméleteknek.

Hiba volna azt hinnünk, hogy az irodalom 
írók nélkül nem létezhetik, főleg ha ez utóbbi 
elnevezés alatt, mint napjainkban általában, a 
különös elvek és szabályok szerint gondolkodó és 
író egyének osztályát értjük, a kik a profán tö
meg előtt ismeretlen codexek és egy tetszéssze^
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rinti Aristoteles nyomán művészi és aeszthetikai 
érzékre tettek szert. Ily értelemben sem Dávid, 
sem Izsaiás nem voltak költők, de Shakespeare 
sem, sőt még maga Dante sem, daczára roppant 
ismereteinek, a mely fölött isteni géniuszának 
hatalmával oly korlátlanul uralkodik. Ha megta
gadjuk a középkortól a költészetet, megtagadjuk 
egyszersmind a gondolatot, az életet is, — s a 
kik ezt teszik, feledik, hogy épen Olaszországra 
nézve e korszak a szabad községek alakulásának 
ideje volt, a midőn az életerő, a szabadság, a 
forrongó gondolatok szinte példátlan hatalommal 
nyilatkoztak meg.

De ezzel a költészettel mi nem foglalkoz
hatunk bővebben, mert nem öltött határozott, 
állandó alakot, vagy helyesebben mondva, írásba 
nem foglaltatott és reánk nem maradt. De azért 
egy pillanatig sem szabad kételkednünk azon, 
hogy létezett, hogy már buzgott, forrott a nem
zet ereiben, új életet és lelkesedést öntvén az 
életerős keblekbe, annyira, hogy a jövőben, a kü
lönböző, híressé vált, néha esetleges átalakulások 
tanulmányozása közben gyakran találkozni fo
gunk nyomaival, s örömmel, megelégedett dia
dallal fogjuk azt üdvözölni, mint az eltévedt 
unoka, midőn ősének elvesztett nyomait újra 
megtalálja.

Mialatt az eszme és vele együtt a költészet is 
így átalakult, megváltozott és új köntösbe öltö
zött a nyelv is, a mely az előbbinek szükséges és



40

természetes közege. Vizsgáljuk tehát mindenek
előtt az új olasz nyelv eredetét és fejlődésének 
menetét.

Sok ideig, sőt azt mondhatnék, hogy csak
nem napjainkig, általános volt a nézet, hogy az 
új olasz nyelv eredete kapcsolatban állott a 
classikus latin nyelv elhanyatlásával, a mely 
már az Augustusra következett korban kezdődött, 
a hanyatló császárság szomorú századaiban nö
vekvő gyorsasággal folytatódott, míg végre a bar
bárok betörésével a teljes romlás és végpusztulás 
örvényébe hanyatlott. Állítólag az olasz földeken 
megtelepedett barbárok által behozott külön 
nyelv, összeolvadván a már akkor megromlott, 
korcs ó-latin nyelvvel, hozta volna létre az új 
nyelvet, a mely közös lett volna a győzők és le- 
győzöttek között, s a melyből azután, az írók és 
tudósok tökéletesítő munkája folytán, az idők 
során a most beszélt és írott olasz nyelv fejlődött 
volna ki.

E különös vélemény, ámbár látszólag meg
czáfolhatatlan érvekre és tényekre van alapítva, 
mégis oly nehézségekbe ütközik, a melyek szeren
csére lehetővé teszik annak tagadását. Kész
akarva írtam szerencsére, mert ha ez az elmélet 
igaz volna, egyedüli büszkeségünk, a világszép 
olasz nyelv eredete és elemei igen megalázók len
nének reánk nézve, minthogy azokat korcsszülött, 
s hozzá még túlnyomóan barbár korcsszülött 
nyelv szolgáltatná. Feladatunk nem lévén e kér-
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dés bővebb megvitatásába bocsátkozni, itt csak an
nak főbb pontjait fogjuk futólag megvilágosítani.

Ha csakugyan lehetséges az, hogy valamely 
legyőzött nép elvesse saját nyelvét és elfogadja 
helyette a győztesét, ez csak akkor történhetnék 
meg, ha a győztesek akár számra, akár művelt
ségre nézve sokkal fölülmúlnák a legyőzötteket, 
s úgy az első, mint a második esetben benső és 
barátságos viszonyok jönnének létre a két nem
zet között.

Ha csakugyan a barbárok lettek volna az új 
nyelv alkotói, vagy mesterei, ennek előbb és tö
kéletesebben kellett volna kifejlődnie ott, a hol a 
barbárok hosszabb ideig és nagyobb számban 
tartózkodtak, tehát Lombardiában és nem Tos- 
cánában.

A betörések sokfélesége és változó kimenetele, 
különösen pedig a különböző tartományokba be
törő népek különböző eredete miatt számos kü
lönböző és egymás közt idegen nyelvnek kellett 
volna létrejönnie, nem pedig egy oly egységes és 
azonos nyelvnek, a melylyel irodalmi életünk 
első megnyilatkozásai óta Palermótól Páviáig 
folyton találkozunk.

Azon nagy hasonlatosságok, a melyek az 
olasz és az úgynevezett román, vagy új-latin 
nyelvek közt fönállanak, nem létezhetnének, ha
nem ellenkezőleg létezniök kellene — és pedig 
sokkal nagyobb számban — e hasonlatosságok
nak az olasz és az éjszaki nyelvek között,
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Végre pedig szótárunknak kellene tényleg be
bizonyítania, hogy az olasz nyelv nagy részben 
a betörő barbárok nyelvének leánya, és e végből 
telve kellene lennie germán gyökökből eredő olasz 
szavakkal. A való azonban épen az ellenkezőt 
tanúsítja, mert csak igen kevés hasonló szavunk 
van, s ezek is a háborúra vagy a hűbéruralomra 
vonatkoznak, míg általában mindazon szavak, a 
melyek a mindennapi és társadalmi élettel fog
lalkoznak, határozottan és kétségbevonhatatla
núl latin eredetűek.

Hamis tehát az a vélemény,hogy az olasz nyelv 
a latin nyelv elkorcsosulásából, a barbár elemek 
beoltása és fölvétele következtében, származott.

Különben aphilologia ma már minden további 
kétséget és vitát kizáró módon megoldotta a kér
dést. Az olasz, a franczia, a spanyol, a portugall, 
a rumán nyelv, melyeknek sokféle hasonlatossá
gai már oly sok föltevésre és tévedésre nyújtottak 
alkalmat, kétségtelenül a testvér-nyelvek csoport
ját alkotja, a melyeknek eredete nem a classikus, 
az írók által művelt latin nyelvben keresendő, 
hanem a közönségesen beszélt latin nyelvben, 
vagy helyesebben azon olasz táj szólásokban, a 
melyek az irodalom fölvirágozását megelőzőleg 
már léteztek és ennek lehanyatlása után is fön- 
maradtak. Hogy a római birodalom fénykorában. 
Olaszországban, sőt magában Rómában is, kétféle 
nyelv létezett, a melyeknek egyike, mint egyön
tetű irodalmi nyelv, a tudósok és költők által
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míveltetett, s a törvények közzétételére s a köz
igazgatás vezetésére szolgált ; — másika pedig, a 
mely a tartományok szerint változott, s az éjszaki 
és déli vidékeken egymástól lényegesen különbö
zött, de mindenütt, mint közönséges, mindennapi 
és társalgó nyelv beszéltetett : — oly kétségbe
vonhatatlan tény és bizonyosság, a mely ellen 
észszerűen küzdeni nem lehet.

Mert midőn Róma későbbi nagyságának kez
detén állott, körülötte már virágzó társadalmak 
és városok léteztek; az etruskok, ambriaiak és 
sabinok már a műveltség magas fokán állottak 
s nyelvök mindenesetre kifejlett és szókincsekben 
gazdag vaia, úgy hogy nem veszhetett el nyom
talanul a csaták győzelmei után sem, a melyek 
a durva rómaiaknak biztosították a politikai fő
uralmat polgáriasultabb elleneik fölött, sőt ellen
kezőleg kétségtelen, hogy ugyanazon eszmékkel 
és műveltséggel együtt, a melyeknek kifejezője 
volt, bevonult az örök városba, a hol a civilisa- 
tió iránt fogékony rómaiak szívesen fogadták és 
polgárjoggal ruházták föl. Mert tény az, hogy 
míg a köztársasági Róma mindig makacs aris- 
tokrata volt, ha az egyéneknek adandó polgár
jogról volt szó, addig e jogból nem akarta, vagy 
nem bírta kizárni az eszméket, s a Cátók, kik 
ezt mégis megkísértették, csak kevesen voltak és 
süket fülekre találtak, sőt nevetségesek most is 
mindenki előtt, a ki a történelmet nem a régi rhe- 
torika furcsa czafrangjaival tanulmányozza,



Róma föllépte előtt tehát már számos és 
eléggé kimívelt olasz szójárás létezett s Róma 
ezeket nem nyomta el, nem ölte ki, hanem ma
gába szedve áthasonlította azokat, azon polgária
sultsággal együtt, a melynek kifejezői voltak. 
Hogy pedig a Cicero és Virgil által írott nyelv 
nem ugyanaz volt, a melyet a nép, magában Ró
mában is beszélt, azt a legfelületesebb szemlélő 
is be fogja látni, ha meggondolja, hogy az irott 
nyelv, keresett, művészi formájánál, szerkezetének 
bonyolult, harmonikus voltánál fogva, épen nem 
volt alkalmas arra, hogy a mindennapi élet czél- 
jaira szolgáljon; de továbbá e mellett szól a la
tin irodalmi nyelvbe behozott görög szólásmódok 
és szerkezetek nagy tömege is, a melyeket az el
ferdült ízlés és a divat kényszere erőszakolt a 
nyelvre, a nemzeti szellem nem csekély kárával.

De ha még ez sem volna elég, hivatkozhatunk 
ugyancsak a latin írók megdönthetetlen állítá
saira, amelyekben olvashatjuk, hogy az irodalmi 
nyelv mellett létezett a sermo rusticus, vagyis a 
nép által beszélt, közönséges nyelv, a mit bizo
nyít még a népies szavak, szófűzések és mondat
szerkezetek azon nagy tömege, a melylyel külö
nösen a népies írók irataiban találkozunk s a 
mely sokkal inkább közeledik az új olasz nyelv
hez, mint a classikus latinhoz. Rómának tehát 
két különböző nyelve volt, a mely tüneménynyel 
különben csaknem minden művelt nemzetnél 
találkozunk ; az egyik nyelven az írók, tudósok és
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költők írtak, s ennek a neve sermo urbanus volt, 
a másikat pedig a nép használta és beszélte, s 
ennek, némi gúnyos megvetéssel, sermo rusticus 
nevet adtak.

A római fegyverek e két nyelv mindenikét 
széthordták a roppant birodalom különböző tar
tományaiba, de azok meghonosodása természe
tesen csak ott sikerülhetett teljesen, a hol Róma 
uralma közvetetlenebb volt és hosszabb ideig 
tartott, tehát mindenekfölött Olaszországban. 
A sermo urbanus főleg a törvények ismerete és a 
könyvek olvasása következtében terjedt, a rusticus 
ellenben a helyőrségek, gyarmatok és kereskedők 
munkája által. Főleg a bölcs politikával elszórt 
virágzó gyarmatok ugyanannyi nyelvterjesztő 
központtá lettek, a melyeknek mintegy kisugárzó, 
közvetlen hatását a körüllakó barbár és tudatlan 
néptörzsek érezték, a melylyel az eszmékkel 
együtt a szavakat, a beszédmódot is eltanulták, 
elkölcsönözték új szomszédaiktól. Ilyen módon a 
népies latin nyelv bőven belevegyült a tartomá
nyok anyanyelvébe s lassankint átváltoztatta, át
alakította azt, s egyöntetűvé tette, reá nyomván 
saját nyelvének nemzeti bélyegét. így keletkeztek 
tehát az úgynevezett román, vagy új-latin nyel
vek, a melyek egymással összehasonlítva, igen 
nagy hasonlatosságokat tüntetnek föl, de ezek 
mellett oly különös és nem közös nyelvi sajátos
ságokkal is bírnak, hogy azonos nyelveknek épen 
nem tekinthetők. A hasonlatosságok a mindany-
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nyinak közös alapját tevő népies latin nyelv
ből erednek, míg a nyelvi különösségek az ere
deti anyanyelv fönmaradt elemeire vezethetők 
vissza és részben azon elütő módra, a melylyel 
az egyes nemzetek a latin nyelvet olvasták, alá
rendelvén azt anyanyelvűk hangtani törvényei
nek és hangsúlyának, és végre a viszonylagosan 
új kifejezések és szavak azon nagy mennyiségére, 
a mely a római uralom megszűnte után a nyelvbe 
bekerült, akkor, midőn az egyes nemzetek, a töb
biektől már különválva, egyedül és elszigetelve 
haladtak pályájukon, különböző körülmények 
hatásait érezték, polgáriasultságukat, s így 
nyelvöket is, függetlenül, önerejükből fejlesz
tették.

Mindeme népek közül egy sem volt annyira 
alkalmas arra, hogy a latin elemet magába föl
vegye, mint az olasz. Mert az olaszok mind, ki
véve a keltákat s talán az etruskokat, rokon ere
detűek voltak a latinokkal, sőt még táj szólásaik 
is hasonlók voltak : Róma uralma is hosszabb, 
közvetlenebb volt fölöttök, s némileg talán ro
konszenves is, mert nemzetiesnek látszott ; s a 
birodalom rombadülése után egységessé és kö
zössé vált a barbárok iránti gyűlölet, a kik lehe
tetlenné tévén a törzsek politikai egyesülését, 
meggátolták a közös és egységes nyelv fejlődé
sét is.

így tehát lassanként fejlődött ki és érlelődött 
meg az új olasz nyelv, a mely bizonyos értelem-
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ben még régibbnek nevezhető, mint a tulajdon- 
képeni Olaszország (Italia), a mennyiben ezt a 
nyelvet a félsziget különböző részeiben már előbb 
beszélték, mintsem a félsziget az Italia collectiv 
név alatt a későbbi politikai és földrajzi értelem
nek megfelelően elkereszteltetek volna. De ezen 
nyelv csak szerényen, titokban fejlődött a büszke 
óriássá növekedett classikus latin nyelv mellett, 
mint a szerény kis ibolya az egekbe nyúló magas 
tölgy árnyában. De midőn a classikus írók meg
fogytak s velök együtt fönséges erejű nyelvök 
ragyogása is elhomályosodott, akkor im, a nép 
közönséges nyelve fölemelkedett, szebb formá
kat vett föl, úgy hogy elmondhatjuk, hogy a 
két nyelv mozgalmai épen ellentett irányban 
függtek össze egymással, vagyis az egyik annyi
val emelkedett, a mennyivel a másik hanyatlott. 
Az egyház hatalmasan hozzájárult a nép nyelvé
nek fejlesztéséhez, a melyet el kellett fogadnia 
és képessé tennie arra, hogy méltóképen kifejez
hesse az imák és könyörgések megható buzgal
mát és a szeretet azon törvényeit, a melyek a 
hívők szíveinek megindítására valának szánva; 
hozzájárult a barbárok pusztító dühe, a mely az 
ókor irodalmi életét tönkre tette és eltemette; 
hozzájárultak végre — és legnagyobb eredmény
nyel— a városok és községek, a melyeknek szük
ségük volt a népies ékesenszólás kifejlesztésére, 
hogy a népgyűlésekben igazgassák, vezessék, el
ragadják a népet, s minthogy az itt fölszólalók
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magok is a nép gyermekei voltak, szónoklataikat 
is a nép nyelvén tartották.

Az olasz nyelv e teljesen népies eredete mel
lett — a logikai következtetésen és a történelem 
tanúságán kívül — tanúskodik még a philolo
gia is, a mely kimutatja, hogy az olasz nyelvben 
igen kevés oly szó létezik, a melynek gyöke nem 
tisztán és kétségtelenül olasz eredetű, és még 
ez a kevés is nem a mindennapi élet szükségei
nek megjelölésére szolgál; míg másrészt az álta
lunk használt nyelvtani alakok mindnyáját visz- 
szavezeti a ó-latin nyelv hasonló alakjaira, a 
melyektől eredetileg származtak ; ez alakok 
természetesen az idők során számos lényeges 
változáson mentek keresztül, de ez változáso
kat a nyelv természete, a beszéd meglágyulása 
idézte elő, s az idő és a szokás változatlanul 
szentesítette.

Mindebből látszik, mekkora hitelt érdemel az 
az állítás, a mely szerint a classikus latin nyelv 
eltűnése és az írott olasz nyelv megjelenése köz
ben eltelt századok alatt Itáliának nem volt rend
szeres nyelve. Az ilyen állítások manapság már 
csak a múzeumokba valók, azon múmiák mellé, 
a melyek a húsz század előtti világról tanúskod
nak, — azzal a különbséggel, hogy míg a múmia 
kétségtelen bizonyíték, addig az ilyen állítások 
csak kimondójok tévedését tüntetik föl. Mert hogy 
tárgyilagosan is igaz legyen ez az állítás, szüksé
ges lett volna, hogy a latin nyelv egy szép napon
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egyszerre csak nyomtalanúl eltűnjék, mint bi
zonyos szigetek, a melyekről tudjuk, hogy hir- 
telenül lesülyedtek a tenger hullámaiba ; szüksé
ges lett volna, hogy egy másik napon szintén 
egyszerre megszülessék valamely író teremtő el
méjében a tökéletes, hibátlan és hangzatos olasz 
nyelv — és végre szükséges lett volna, hogy Itá
lia, a püspökök, consulok, hűbérurak, Guelfek és 
Ghibellinek hazája, a hol a legszilajabb, legélén
kebb és legzajosabb élet folyott, a süketnémák 
intézetéhez hasonló valami legyen, vagy a bábeli 
zavart tüntesse föl második kiadásban, mint a 
hol a gondolat nem talál alkalmas formát a meg
nyilatkozásra.

Ez a gondolat nevetséges ; pedig mégis meg- 
fogamzott, sőt sokáig komoly, okos dolognak tar
tották, mert a legnagyobb képtelenség is néha 
oly alakot ölt fel, hogy a legkomolyabb bölcse
ségnek és igazságnak látszik. Való csak az, hogy 
a mint nincs megszakadás az olasz nemzeti gon
dolat történetében, ép úgy nem volt a nyelvében 
sem, a melyet soha sem talált föl senki, s a mely, 
a szó szoros értelmében, sohasem is korcsosult 
el. — Nem találta föl senki, mert bármely nyelv 
rögtöni, egyéni megalkotása a legképtelenebb 
minden lehetetlenség között ; de el sem korcso
sult, mert az, a mit a doktrinairek a nyelv elkor- 
csosulásának neveznek, nem más, mint annak 
fokozatos átalakulása, a melyet, a megváltozott 
körülmények és a haladó korszak igényeinek

Az olasz irodalom rövid története. 4
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megfelelően, az eszmék átalakulása, szükségessé 
tesz ; ugyanezt, szomorú dolog, hogy igen sokan 
vannak, a kik még most is ellenzik a nyelvújí
tást és elkorcsosulásról beszélnek ott, a hol tu
lajdonképen csak a követelményeknek megfelelő 
átala kulásról lehetne szó. Mert senki sem mond
hatja, hogy latinul ír, ha nem használja azon phra- 
sisokat, a melyekkel a latin classikusoknál ta
lálkozunk : — de ezen szabály az olasz nyelvre ép 
úgy nem alkalmazható, mint a hogy francziák, az 
angolok és németek sem e szerint Ítélik meg mo
dern íróikat ; és különös, hogy épen csak az ola
szok állítják szembe a trecentistákat (a XIII. 
századbeli olasz írók) Manzonival, s azt senki 
sem állítja, hogy Sand György nem tud jó fran- 
czia prózát írni, mert olyan kifejezéseket és szer
kezeteket is használ, a melyek Pascal előtt isme
retlenek voltak, — vagy hogy Goethe és Schiller 
nem tudnak jól németül, miután a Nibelungen 
ének nem ugyanazon, vagy nem épen ugyanazon 
nyelven van írva.



III. FEJEZET.

A Dante előtti korszak.

Számos különböző körülmény összejátszása, a 
melyek közt kiváló figyelmet érdemel a hosszú 
és állandó római foglalás, azt idézte elő, hogy 
déli Francziaország, különösen a Provence, meg
előzte Európa többi népeit a modern költészet 
mívelésében. Mert ha talán a költészet valódi 
bölcsője nem itt volt is, annyi bizonyos, hogy itt 
ülte első diadalait, s az itteni udvarok nemes vetél
kedése és jó indulata dalra buzdította a kedvelt 
énekeseket, a kik kastélyról kastélyra vitték sze
relmes és harczi dalaikat, mig az alsóbb rendű, 
de tágabb körben a népies hegedősök a népnek 
énekeltek a piaczokon, lelkesítve azokat a kalan
dos lovagok és a paladinok mesés románczaival. 
S oly nagy becsben tartották itt a költészetet, hogy 
a lovagok és főurak nem elégedvén meg annak 
puszta pártolásával, magok is vetélkedve töreked
tek azt elsajátítani, úgy hogy a főnemesek egy- 
képen gyakorolták magokat a kardforgatásban és 
a lantpengetésben, megnemesítvén így a költészet

4*
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szellemével a már különben is rokonszenves lovagi 
élet dicsőségét.

De a költészet, mivel már szokássá vált, sőt 
némileg szükséges és kiégészítö részét képezte a 
főúri társadalomnak, nem sokáig maradhatott 
amaz ország határai között, a melyben született, 
mert egyrészt a szép és igaz rugalmas termé
szeténél fogva is terjeszkedni törekszik; másrészt 
pedig azon sűrű és élénk érintkezésnél fogva, a 
mely a hason eredetű és nyelvű déli Franczia
ország, Olasz- és Spanyolország között fönállott, 
a szomszédos és rokon népek szokásai csakhamar 
közösekké váltak, a miben az akkori lovagok kóbor 
és kalandos életének nagy része volt. Nem cso
dálkozhatunk tehát, ha csakhamar Olaszország is 
viszhangzott a költők énekeitől, a kik e korban 
legnagyobb részben provencei táj szólásban köl
töttek. Marca Trevigiana szép vidéke, a hol, mint 
Dante mondja — «vitézség és szívesség együtt 
lakozék, mielőtt Frigyes ott táborozott» — a XII. 
század végétől a XIII. közepéig, vagy 80 éven ke
resztül, központja és székhelye volt a hősi és 
szerelmi költészetnek. Ez időszakot mindez ideig 
kevéssé tanulmányozták, s legfittebb csak Sor- 
dello költőt szokták fölemlíteni, a kinek emlékét 
Dante halhatatlan iratai tartották fönn; de most 
gyakrabban födöznek föl régi codexekben e kor
szakból való költeményeket, s minden újabban 
napvilágra jövő töredék új fényt, új világot derít 
költészetünk csíráira és forrásaira.
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A franczia hatás kétségtelenül érezhető e kor
ban, de még sem oly általános az, hogy kizárna 
minden nemzeti jelleget és eredetiséget; az olasz 
föltalálás és nemzeties költészet nyomait legin
kább azon szerelmes lyrai és erkölcsi költemények, 
meg románczok tüntetik föl, a melyeket maga a 
nép költött és énekelt a saját táj szólásában, át
alakítván és beolvasztván az idegen elemet a nem
zetibe, s eredeti fölfogása szerint mintegy újjá
teremtvén azt. De ez a korszak, a mely úgy a 
megénekelt tárgy természeténél, mint a nyelvek, 
kifejezések különféleségénél, de meg a költészet 
váltakozó szelleménél fogva is, joggal franczia- 
olasz korszaknak nevezhető, csak átmeneti, vagy 
inkább előkészítő időszak volt ; s az Etsch és Po 
folyamok völgyeiben elhintett nemes magvak az 
Arno partjain virúltak ki és hoztak örökre becses 
gyümölcsöt. Mert az olasz irodalom valódi és ter
mékeny bölcsője Toscanában van, a hol — mint
egy titkos, felsőbb hatalomtól kényszerítve — 
a félsziget minden részéből egybegyűltek az írók 
és művészek, akár a zord Lombardiában, akár az 
öröknyarú Szicziliában pengették is lantjokat, 
most lovagi énekeket, majd csatadalokat vagy 
epedő lágy szerelmes románczokat zengedezve.

Még ugyancsak Sordello és Carolingi cyklus 
lombard énekeseinek korában egy második költői 
mozgalom is keletkezett déli Olaszországban vagy 
jobban mondva legdélibb vidékein, Sziczilia szi
getén; s általában e mozgalomtól szokták kéz-
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deni irodalmunk történetét, nem csak azért, mert 
világosabb és szembetűnőbb, mint a megelőző kor
szak mozgalmai és mert számos hiteles és becses 
irodalmi emléket hagyott reánk : hanem azért is, 
mert e költészetben tükröződik vissza mind
az a fény és dicsőség, a melyet a gazdag szigetre 
II. Frigyes (1194—1250.) magasztos alakja vetett, 
aki e mozgalom szellemi központja és valódi lelke 
volt és így a költő babérait is belefonta azon ko
szorúba, a melylyel az utókor dicső tettei és nagy 
lelke méltó jutalmául homlokát hálásan övezte.

E nemes lelkű fejedelem udvara a tudomány 
és költészet vendéglátó, meleg tűzhelye lön, s 
mialatt ő a hadviselés és a politika nehéz gondjai 
között elméjében a salernói egyetem kibővítését, 
Nápolyban egy újnak fölállítását forgatta, s mig 
Sziczilia fővárosában új iskolák szervezésével fog
lalkozott, s korának leghíresebb tudósait maga 
köré gyűjtötte, kedvét találta a köréje sereglett 
költőkben is, a kiknek vagyont és nemességet 
ajándékozott, sőt maga is szerencsésen, ihlettel 
forgatta a tollat, s mint valódi költő, például szol
gált két fiának, Manfrédnak és Ensónak és Pier 
delle Vigne nevű titkárának, a kik példáján lelke
sedve, szintén sikeresen és avatott kezekkel űzték 
a költészetet. Méltóan csatlakozott hozzájok Ciullo 
d’Alcamo, egy tenzone, vagyis egy szerető pár 
között folyó párbeszéd, szerzője, a mely költe
ményről sokáig azt hitték, hogy ez a legrégibb 
írott olasz eredeti szemelvény, — Colonne Guido
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és Odo, Testa Henrik és Mina asszony, a ki leg
inkább a Dante da Majanóhoz Írott plátói versei 
miatt ünnepeltetett.

E költő-sereg, a mely legelőször tűnik fel, 
mint irodalmi tényező, az úgynevezett szicziliai 
vagy svéd csoportot alkotja, — így neveztetvén a 
szerint, a mint föllépésük és virágzásuk színhelyét, 
avagy azt a fenkölt szellemű dynastiát tekintjük, 
a melynek udvara központjok és pártfogójok volt. 
E költői kör jellemvonásai a legbensőbb hason
latosságot tüntetik föl a Provence troubadour- 
jaival, akár költeményeik tartalmát, akár pedig 
azok alakját vizsgáljuk. S valóban, e költők mind
nyájan lyrikusok, még pedig erővel lyrikusok, a 
kik igen gyakran érzés nélkül, sőt néha meggyőző
désük ellenére is énekelnek úgy, hogy gondola
taikban, kifejezéseikben mindig van valami nem 
természetes, mesterséges és erőltetett, a mi a pro- 
vencei szerelmes udvarok megszokott költészetére 
emlékeztet. De azért — bár e tekintetben a pro- 
vencei hatás tagadhatatlan — bizonyos, hogy e 
hatást nagyban mérsékelte és ellensúlyozta a nem
zeti elem, a mely leggyakrabban érvényesülvén, 
sajátos nyilvánulásával meggyőz bennünket arról, 
hogy e költők inkább egy új, eredeti költészet 
úttörői, mint egy régi és idegen művészet szolgai 
utánzói voltak. Akár megszállta őket az ihlet, 
akár nem (s ez utóbbi eset talán gyakoribb) a szi
cziliai költők, még ha a provenceiek módjára éne
keltek is szerelemről, bizonyos erélyes, hogy úgy
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mondjam, természetes nyerseséggel teszik ezt, a 
mely megkülönbözteti őket előképeik hanyag, 
erőtlen modorától ; úgy, hogy verseikben inkább 
egy születni készülő új költészet kezdetét látjuk, 
mintsem egy, már a végpusztulás szélén álló, hal
dokló költészet halavány visszfényét. Nyelvezetük 
csodálatosan kevert és mégis bizonyos önálló, nem
zeti jelleggel bir; bővelkedik táj szólásokban, meg 
van rakva latin kifejezésekkel és szerkezetekkel 
és franczia szójárásokkal ; a nyelvtan bizonytalan, 
a szófűzés gyakran sántít, de ennek ellenére, ez 
elődeink, ámbár nem voltak mindig szemünk előtt, 
mint nekünk, a classikus remekek — vagy talán 
épen ezért? — úgy Írnak, a mint gondolkodnak, 
s ezért meglepik, elbájolják kellemes naivságuk- 
kal, őszinte, keresetlen érzelmeikkel, természete
sen fellángoló szenvedélyeikkel azt, a ki képes 
visszamenni gondolatban a rég elmúlt száza
dokba, s bele tudja magát élni az akkori élet vi
szonyaiba és szellemébe.

De a fődolog, a melyről tulajdonképen szólani 
akarok, nem az, hanem két oly körülmény, a 
melyek az első pillanatra talán különösnek lát
szanak, az tudniillik, hogy az olasz irodalmi moz
galomnak bölcsője Sziczilia volt és hogy ezt az 
irodalmat II. Frigyes indította meg és támogatta. 
Mert az első körülmény valószínűsége ellen szól 
a sziget földrajzi fekvése és történelme, a melyből 
megtanulhatjuk, hogy Sziczilia számtalan tekin
tetben nem tartozott Olaszországhoz és annak
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sorsában sem osztozott : — a második pedig azért 
rendkívül különös körülmény, mert úgy látszik, 
hogy II. Frigyes mozgalmas élete, a heves poli
tikai viszályok és szakadatlan háborúk kevés időt 
engedhettek neki arra, hogy nyugodt pillanatai
ban az irodalomban és költészetben keressen üdü
lést és szórakozást.

Minthogy azonban még is így történt, kezd
jük meg az irodalomtörténet tárgyalását Szicziliá- 
val. Igaz, hogy a sziget el van választva a félszi
gettől, s hogy a legrégibb időktől a legújabb korig 
külön politikai történelme volt, de szem előtt kell 
tartanunk, hogy a szicziliai nép a nagy latin nem
zethez tartozott, s mint makacs, állandó jellemű 
nép — midőn már nem volt képes elűzni a betörő 
idegeneket — végkép különvált tőlök, s meghagy
ván nekik a sziget partvidékeit, visszahúzódott 
annak belsejébe, a hegyek közé, a hol idegen ha
tás- és erőszaktól el nem korcsosítva, változat
lanul megőrizte nemzeti jellegét, nyelvét és szo
kásait.

így tehát múló felhők gyanánt vonultak el a 
sziget fölött a görögök, karthagóiak, az arabok és 
byzantinok foglalásai, a nélkül, hogy maradan
dóbb nyomokat hagytak volna magok után ; egye
dül a régibb római és ujabb normann hódítás 
idéztek elő lényegesebb változásokat s két törté
nelmileg is különböző és fontos korszakot nyitot
tak meg. A szikulok latinok voltak, de latinok 
voltak a rómaiak is: s egyesűlésök két testvér
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ölelkezése volt, a kik hosszú távoliét után ismét 
találkoztak ; semmi ok sem volt ellenségeskedésre, 
de ellenben igen sok volt a rokonszenvre, úgy 
hogy a két nemzet egygyé forrt s velök együtt 
egygyé forrt a két nép sajátos civilizátiója is, s 
Szicziliában oly fénykor kezdődött, a melynek 
ragyogását még Róma embertelen kormánya sem 
volt képes elhomályosítani. Ugyanez történt a 
normann hódítás után is ; mert ez utóbbiak, bár 
eredetökre nézve skandinávok, de műveltségökre 
francziák, vagy új latinok voltak, tehát győzők
nek és legyőzötteknek hasonló szokásaik, nyelvök 
és polgáriasultságuk volt. A szikulok a norman
nokban nem idegent, hanem rokonszenves ven
déget láttak, úgy, hogy a két civilisátió egygyé 
fejlődött, de benne túlsúlyra jutott a régiebb elem : 
vagyis a szicziliaiak magokba szívták a norman
nok franczia elemeit s azt hasonítva, nemzetivé 
tették, a normannok pedig az így alakult új-olasz 
jellegű műveltség előtt meghajoltak.

E szerencsés ölelkezés legszebb kifejezését, 
legkimagaslóbb alakját Frigyesben szemlélhetjük. 
Azt is mondhatnék, hogy legutolsó alakját, ha nem 
követte volna őt Manfredi, a legolaszabb fejede
lem, a középkor legköltőibb lelkű lovagja, kinek 
fejét a szerencsétlenség dicsfénynyel övezte, s a 
kinek az a kettős dicsőség jutott osztályrészül, 
hogy Dante szeretettel énekelte meg s a guelf- 
párti írók megátkozták.

De miért volt Frigyes a tudomány és költészet
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oly lánglelkű pártfogója? Mindenesetre a főokot 
egyéni természetében, emelkedett kedélyében, 
nemes jellemében, műérzékének finomságában és 
— az akkori időkhöz viszonyítva — rendkívüli, 
bámulatos műveltségében kell keresnünk ; de két
ségkívül voltak még egyéb, sokkal hatalmasabb 
okok is, a melyek nélkül különös, érthetetlen, sőt 
könnyelmű alakká törpülne ez a fejedelem, a ki 
a legkomolyabb veszélyek közepeit, háborúba 
keveredvén az engesztelhetetlen és mindenható 
pápasággal, idejének és gondjának legnagyobb 
részét a szórakozás-számba menő tanulmányok
nak és művészeteknek szentelte.

Ennek oka azonban az volt, hogy Frigyes míg 
egyrészt lelkének nemes, eszményi sugallatát kö
vette, addig másrészt következményeiben messze
ható politikát űzött. Egész életét egy magasztos, 
eszményi czélnsk szentelte, újra akarta kezdeni 
a longobárdok munkáját, tudniillik : egységes 
állammá akarta szervezni egész Olaszországot, de 
útját más irányban folytatta, mert Palermóból 
indult meg Milánó felé s nem mint amazok, Páviá- 
ból Benevento felé. De azon akadály, a mely a 
longobárdok terveit meghiúsította, még mindig 
útjában állott a svéd Frigyesnek is, a ki belátta, 
hogy a sikerhez mindenek előtt az egyház hatal
mának megtörése szükséges. Ez volt az oka a 
pápa és Frigyes közötti elkeseredett küzdelemnek, 
a melyben ez utóbbi hadseregének és mindent le- 
tipró hatalmának ellenére is, kénytelen volt meg-
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hajolni a pápa fegyvertelen hatalma előtt, a ki az 
anyagi erővel a közvélemény erkölcsi erejének 
fegyverét állította szembe. Ily körülmények között 
lehetetlen volt győzni ; I. Frigyes ugyan még rin
gatózhatott a siker ábrándjaiban, mert barbár volt, 
de már olasz unokája nem áltathatta magát ; 
le kellett fegyverezni a pápát és ellene kellett for
dítani azt a közvéleményt, a mely kardja és paizsa 
volt, s e czélból gyökeresen meg kellett változ
tatni Olaszország közműveltségi viszonyait.

Az akkori olasz műveltségnek két eleme volt : 
a tudatlan laikusok és az egyházi rend, a mely 
magába szívta és megőrizte a műveltség azon 
csekély maradványait, a melyek az ó-korinak 
hajótöréséből fönnmaradtak ; s a pápa körül se
reglett, s általa fegyelmezett papság szolgálatába 
bocsátotta azon nagy és kiterjedt befolyást, a 
melyet maga körül gyakorolt azokra, a kik tudat
lanok voltak. Ezért Frigyes czélja — miután az 
egyházi átokkal semmit sem törődő 20 ezer arab
ból álló hadseregét szervezte — első sorban is a 
műveltség általánosítása volt, hogy ezzel a papok 
által gyakorolt monopóliumot megszüntesse. Ez 
volt tehát oka az egyetemek alapításának és meg
nagyobbításának, hogy ezekből, mint értelmi 
napokból áradjon szét a tudományok fénye egész 
Olaszországra ; de minthogy a tudomány termé
szeténei fogva aristocrata és csak szűk körre szo
rítkozik, kellett gondoskodnia a művelés köny- 
nyebb, hozzáférhetőbb, népiesebb és a terjesztésre
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alkalmasabb módjáról is, s ezt Frigyes a művé
szetekben, különösen a költészetben vélte föltalál
hatni. Ezen kettős mozgalom segítségével akarta 
ö a szellemi forradalmat véghez vinni, hogy erre 
aztán a politikai forradalom — életének és törek
véseinek végczélja — bekövetkezzék. Élete nem 
volt elég hosszú e nagy czél megvalósításához, de 
a terv megalkotása és a kivitel megkezdése oly 
dicsőséggel övezik nevét, a melytől sem fizetett, 
vagy politikai ellenfeleinek hazug rágalmazásai, 
sem az általa elkövetett hibák és ballépések kö
vetkezményei meg nem foszthatják ; Frigyes 
örökké óriás alak fog maradni a gondolat és a 
szabadság történelmében, s az a pártfogás, a mely
ben ő a költőket részesíti, nem Maecenas, sem 
X. Leo, — hanem egy szabadelvű philosoph ba
ráti pártfogása.

Azonban az olasz költői élet ez első idő
szaka, bár úgy önmagánál, mint az azt elő
időző okoknál és a benne ragyogó résztvevők 
személyiségénél fogva, rokonszenves, sőt kedves 
előttünk, mégis igen nagy veszedelmek csiráit 
rejtette magában, a melyek szerencsére nem talál
tak kedvező talajra a fejlődéshez. A szicziliai 
költészet lényegében csak a szerelemmel s a szen
vedély tüzével foglalkozott, s az ilyen költészetre 
csak két végzet vár : — vagy eltörpül az affektált 
phrasisok semmitmondó érzelgései közt, vagy pe
dig ocsmánysággá fajul a kicsapongó szenvedély 
kifejezéseiben. Mind a kettő utolérte a provencei
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költészetet, a melyhez az olasz annyira hasonlí
tott, hogy szinte csodálkozhatunk, hogy a reá 
váró sorsot kikerülhette. Azonban a két költészet 
történelme nagyon különböző ; a provencei gyor
san, rohamosan fejlődött, vakító fénynyel ragyo
gott, de ragyogása rövid ideig tartott, s ezután ép 
oly rohamosan húnyt el és tűnt le, mint a mily 
gyorsan kigyúlt és fölemelkedett : szóval szem
kápráztató meteor volt és semmi több. Az olasz 
költészet ellenben lassan, meg-megbotolva és nagy 
fáradtsággal haladt előre, de minden megtett lépés 
magasabbra emelte, mig nem megjelent Dante, 
hogy az elérhetetlen eszményi világban tündöklő 
költészetet oly vakító fénynyel vegye körül, a 
melyhez fogható sem előtte, sem utána, soha és 
sehol nem gyűlt ki többé.

Mik voltak e különbség okai ?
Általában azt szokták mondani, hogy a köl

tészet Provenceben csak addig virúlt, a meddig 
a béke tartott s azonnal lehanyatlott, sőt kive
szett, a mint elkezdődtek a politikai és vallási 
villongások. Ha ez csakugyan igaz volna, min
denekelőtt azt kellene bebizonyítani, hogy a béke 
a művészetek istápja, a háború pedig ellensége, — 
holott az ellenkezőt sokkal könnyebb bebizonyí
tani. S azt is kellene mondanunk, hogy Dante 
a legbékésebb, legnyugalmasabb időkben élt, s 
hogy nem az erőszakos szenvedélyek, nem az 
elkeseredett pártvillongások és nem a leghalálo
sabb gyűlölet gyújtották lángra és ihletre fönséges
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géniuszát : — a minek állítása pedig nevetséges, 
bebizonyítása meg épen lehetetlen.

A valódi ok, a miért a költészet gyorsan leha
nyatlott és megszűnt Provenceban, míg Olasz
országban tovább élt és fölvirúlt, abban áll, hogy 
amott csak az udvarokban élt és onnan áradt szét, 
itt ellenben az udvarokból csakhamar az egye
temekre tette át székhelyét, a honnan s a melyek 
által az egész nemzet között elterjedt. Az udvarok 
levegője káros a művészetre, a mely azt belélegzi, 
mert vagy hitványnyá satnyítja, vagy hízelgővé 
aljasítja le azt. A királyi palotákba bellebbezett 
költészet soha sem lehet valóban nemzeties és 
népies, pedig ez a föltétel okvetlenül szükséges 
arra, hogy czélját elérje, s joga legyen létezhetni. 
Ezért, miután a költészet Provenceban csak az 
unatkozó nagy urak szórakoztatására szolgált, 
mikor az unalom, vagy az azt előidéző tétlenség 
megszűnt, vele együtt megszűnt a költészet éltető 
forrása is, s a nép, a melyhez fordulni és leeresz
kedni büszke volt, elhagyta veszni, szomorúság, 
részvét nélkül. Itáliában ellenben, s ez volt a mi 
nagy szerencsénk, a költészet ugyan a királyi 
udvarban született meg, de azonnal ott hagyta azt, 
hogy tanyáját a philosophok és tudósok közt üsse 
fel, azon egyetemeken, a melyek atyáink örök di
csőségét képezik.

A költészet ez átköltözködése — a melynek 
valóságáról nemsokára meg fogunk győződni — 
két igen fontos és szerény eredményt hozott létre. 
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Az első az volt, hogy a tudomány oldala mellett 
fejlődő költészet magára öltötte az előbbinek egy 
némely jellegét, komolyabbá lett, magába szívta 
a tudomány elemeit, s így kikerülte azt, hogy az 
örökös szerelmi nyávogásban elcsenevészedjék. 
A második pedig az volt, hogy, miután híres egye
temeinken Olaszország minden részéből összejöt
tek a legkitűnőbb férfiak, ezek magokkal vitték 
onnan a költészetet, a melynek iránya és formája 
ugyanaz volt, elterjesztették azt a félszigeten min
denütt, a mi ismét azt idézte elő, hogy egy álta
lános, nemzeti jellegű költészet született meg, a 
mely létrehozta és megerősítette a nyelv ama sze
rencsés egységét, a mely számos századon keresz
tül Olaszország egyedüli birtoka, közös kincse 
vaia.

Az olasz egyetemek között akkor a legelső 
helyet Bolognáé foglalta el, s a szicziliai fészekből 
kiröpült költészet legelőször is itt pihent meg. — 
A második időszak tehát teljesen Bolognára esik, 
a hol több kisebb író közül messze kimagaslik 
Guinicelli Guido († 1276.) alakja, a ki egy ember
öltővel Frigyes után élt. Mi, a kiket századok és 
az Ízlés, szokások, erkölcsök különfélesége válasz
tanak el e költőtől, talán nem vagyunk telje
sen képesek felbecsülni irodalmi érdemeit és költői 
munkásságának messze kiható fontosságát, de 
hogy ez utóbbi valóban üdvös és jótékony hatású 
volt, elég megemlékeznünk azon mély tiszteletről, 
a melylyel Dante iránta viseltetett, a ki nem ha-



65

hozott öt atyjának, mesterének nevezni, s megírta 
róla, hogy kivált a többiek közül, s legkitűnőbb 
volt a gyöngéd, kedves szerelmi költők közt.

Guinicelli, a mennyire a bizonytalan adatok
ból életére és jellemére következtethetünk, nemes 
érzelmű, rendkívül művelt és magas röptü szel
lem volt, s a legkiválóbb jogtudósok egyike, a kit 
a Szerelemről írott becses költeménye tett nagyon 
híressé. Az igazat megvallva, mi méltán csodál
kozhatunk azon a lelkesedésen, a melyet ez a 
költemény fölkeltett, mert hasztalan keressük 
benne az igazi érzelem tiszta ihletét és szenve
délyét, a mely egészen háttérbe szorul a közönyös 
elmélkedés és az oktató irány előtt. S valóban, 
nem egy szerelmes költő éneke ez, hanem egy 
bölcsészé, a ki apróra elemezi a szerelmet, ku
tatva és kifejtve a scholastikusok módszerével, 
hogy mi a szerelem, miként támad, melyek a kö
vetkezményei, a plátói tanok szabályai szerint. 
Ezért hiányzik belőle az az elem, a mely a költé
szetnek általában, a lyrai költészetnek pedig kü
lönösen, legfontosabb kelléke, tudniillik a lelke
sedés, úgy hogy ennek hiányában a költemény 
nemcsak hidegen hagy, hanem sok helyen ára
dozó, elcsűrt-csavart, sőt homályos is annyira, 
hogy megértéséhez magyarázatokra van szükség. 
És mégis, abban az időben, mikor megiratott, 
nagy haladás jele volt és, mint irodalomtörténeti 
emlék, reánk nézve is rendkívüli fontos, minthogy 
magán viseli és magában egyesíti a bolognai iskola

Az olasz irodalom rövid története. 3
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jellegét és irányát, s kijelöli annak helyét az iro
dalom történetében.

Mert a bolognai iskola is a szerelemről éne
kel és ebben követi szicziliai úttörőjét, de már 
nem úgy énekli meg, mint a költő érzelmét, vagy 
szenvedélyét, hanem természetét, lényegét és tör
vényeit kutatja. Szóval, míg a szicziliai iskola fő 
jellemvonása az alanyiság, addig a bolognaiak 
inkább a tárgyiasságra törekednek ; inkább a sze
relem bölcsészetét tanulmányozzák, mintsem a 
szerelmes ember lélektanát s ezen tudományos 
álláspont, a melybe helyezkedtek, sokkal maga
sabbra helyezi őket, mint megelőzőiket és ez 
okozza azon nagy haladást és jótéteményt, a mely 
munkásságuk által áradt a költészetre.

S minthogy a tárgy ily módon megnemesűlt, 
megszépült és tökéletesedett a forma is ; maga a 
nyelv, a magasztosabb, mélyebb fogalmak kife
jezésére törekedvén, levetkőzi kezdetleges durva
ságát, jobban eltér a közönséges beszédtől, föléje 
emelkedik, megtisztul, könnyeddé válik és kifeje
zésekben gazdagodik ; maga a versmérték is át
alakul, s elhanyagolván a provencei rhithmust, az 
olasz stanzák hullámzó zenéjét veszi föl. Mind
azonáltal nem szabad azt hinnünk, hogy ez az 
iskola teljesen elérte czélját. Mert a czél : a művé
szetet és a tudományt összhangzó egészszé ol
vasztani, a legnehezebb föladat, hogy úgy mond
juk, a művészi tökély netovábbja, — a miért is a 
dolog természetének sem felelne meg, hogy az,



67 

a ki e czélra először törekedett, azt mindjárt el is 
érje.

Az első csapatok, a kik rohamot intéznek az 
ellenséges vár ellen, alig fogják annak bástyáira 
a diadal lobogóját kitűzni: sorsuk az, hogy az 
úton hulljanak el, de elesvén, holt testökkel be
födik az árkokat, úgy hogy az utánok jövök aka
dályok nélkül jutnak a czélhoz. Az osztályrészül 
jutott dicsőség nem egyenlő, de a történelem 
igazságtalan volna, ha az egyesek diadalától el
vakítva, elfeledné azon többiek önfeláldozását, a 
kik a diadal kivívását lehetővé tették. íme, ilyen 
volt a bolognai iskola munkája is : a melyben a 
tudomány és a költészet keresi az egyensúlyt, 
az összhangot, de még nem tudja megtalálni|; 
a scholastikus viták lenyirják a képzelet és az 
érzelem szárnyait: a nyelv igen gyakran föllá
zad és megtagadja a helyes kifejezéseket, a miért 
gyakran közönyöseknek, vagy érthetetleneknek 
látszanak, — de azért ne feledjük el, hogy 
Dante jogosan nevezte atyjának a bolognai iskola 
legnemesebb bajnokát, a mennyiben az általa ki
jelölt és megkezdett út volt az, a melyet követve, 
a halhatatlan Alighieri a czélt elérte.

A költészet Bolognából Toscánába költözött s 
úgy látszik, hogy itt akart állandóan megtelepedni. 
S valóban, a következő korszakban Toscánában 
gyúlt ki nemcsak az olasz, hanem az egész világ
irodalom legfényesebb csillaga, a melynek vakító 
ragyogása soha el nem múló fénynyel hirdeti az 

5*
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olasz géniusz örök dicsőségét. Azon tagadhatat
lan szerencse miatt, a mely Toscánának és külö
nösen Flórencznek osztályrészül jutott, már igen 
sokan vitára keltek, s a legtöbben, a kik a párt
szenvedély tüzén fölülemelkedve, részrehajlatla- 
nul gondolkoztak, az okot a derülten ragyogó kék 
égben, a szelíd éghajlatban, a gyönyörű délszaki 
vidék természeti szépségeiben, szóval a tartomány 
kedvező fekvésében vélték föltalálhatni. De hogy 
ezt elhihessük, mindenekelőtt be kellene bizo
nyítani azt, hogy a költészetre nézve csakugyan 
léteznek ilyen szabályok, vagy is, hogy a termé
szet az, a mi a költői ihletet adja és nem az emberi 
lelek ; ha, más szóval, Caledonia erdei és köde 
közepett nem ép úgy kifejlődhetik e a költői 
kedély, mint Jóniának langyos szellőiben és át
látszó ege alatt? De különben is, bár a földrajzi 
fekvés és a helyrajzi viszonyok szintén hatással 
vannak a történelem fejlődésére, mégis igen lé
nyegtelen és csekély fontosságú ez a hatás, mert 
ha így nem volna, akkor a nemzetek politikai, 
társadalmi és műveltségi viszonyai csak akkor 
változhatnának, ha egy kataklisma az ország fek
vését és éghajlatát átalakítaná. Pedig Athén ebben 
a tekintetben még mindig ugyanaz, a mi Pericles 
idejében volt, más tekintetben azonban, — fájda
lom ! nagyon megváltozott.

E tünemény okát tehát ott kell keresnünk, 
a hol a hasonló események okai mind rejlenek, 
tudniillik az ország politikai és társadalmi viszo-
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nyaiban. Toscana, irodalmi szempontból tekintve, 
sok és fontos előnynyel rendelkezett Olaszország 
többi részei fölött : előbb polgáriasodván, mint 
Róma, műveltségének számos elemeit átültette a 
világvárosba, s ezért és mert Rómához közel fe
küdt, csakhamar egygyé forrott vele szellemileg 
és nyelv tekintetében is. Ez volt az oka, hogy a 
régi Etruria oly nyomtalanul eltűnt, hogy nagy 
polgáriasodásából és műveltségéből még annyi 
emlék sem maradt hátra, a mennyi a nálánál 
alantabb fokon álló egyéb népekéből. A Toscánát 
is megrázkódtató csekély számú barbár betörés 
eredménytelen volt, s az idegen uralom ott soha 
meg nem gyökerezhetett, úgy hogy a nemzeti 
nyelv nem csak tiszta maradt az idegen elemek
től, hanem szabadon és akadálytalanul alakulha
tott át tökéletetes irodalmi nyelvvé. Politikai te
kintetben pedig — ámbár Toscána is követi a 
többi olasz tartományok átalakulásait és forron
gásait — mindig később hozta be és fogadta el 
azon újításokat, a melyeket a testvér államok már 
régen keresztül vittek. Úgy, hogy például a most 
tárgyalt korszakban, a midőn a szabad községek 
függetlensége már köröskörül mindenfelé le volt 
tiporva, Toscánában, különösen pedig Florencz- 
ben a heves pártviszályok és véres belküzdelmek 
a köztársasági szellem és népszabadság hatalmá
ról tettek bizonyságot. íme, ezért volt ez a tarto
mány szabadabb, mint a többi, s ezért volt alkal
masabb arra is, hogy fejleszsze, érvényre juttassa
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a nemzeti eszmét úgy, hogy képtelenség volna azt 
hinni, hogy Dante, ha Milánóban, vagy Nápolyban 
születik vaia, ugyanazzá nöhette volna ki magát, 
a mire a florenczi Dante fejlődött.

De Dante alakja, bármennyire fönségesnek 
tessék is az ily roppant fényhez nem szokott sze
meinknek, nem volt az egyedüli korában és ha
zájában, s ha mi Guinicelli után közvetlenül és 
azonnal Dantéra térnénk át, az irodalomtörténeti 
lánczolatból egy szemet kihagynánk, s a folyto
nosságot megszakítanók. Mellette, mint kisérő 
társa és ragyogó géniuszának mintegy előfutárja 
a költők egész csoportja áll, a kiknek neve ismer
tebb, fényesebb lenne, ha nem az a végzet nehe
zednék reájok, mint ama csillagokra, a melyek, 
minthogy a nap körül és hozzá igen közel fek
szenek, a nap tündöklő ragyogásában elvesz
nek és nem láthatók. Ezek a költők képezik a 
harmadik és utolsó csoportot, a melyet meg kell 
különböztetnünk, mielőtt Dantéhoz érünk, s ezt 
a csoportot a toscánai költők körének nevez
hetjük.

Legkimagaslóbb képviselője Cavalcanti Guido 
(† 1300.) Dante benső barátja, a kiről mindig 
szeretettel és dicsérettel emlékezik meg. E gyön
géd kedélyű, mindenért lelkesedni kész, lángszel
lemü költő szenvedélylyel vegyült belé a politikai 
pártküzdelmekbe; talán túlment a határon is, a 
mint ez gyakran megtörténik a költőkkel, a kik
ben a szenvedély könnyen a higgadt megfontolás
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fölé emelkedik, de mindenesetre rendkívül szerette 
hazáját és a szabadságot s ezért osztályrészéül 
neki is az jutott, a mi Olaszországban századokon 
keresztül a hazaszeretet egyedüli jutalma volt : az 
üldöztetés és számkivetés. Mint művelt és nagy- 
tudományú költő, a kinek családjában a tudo
mány és a szabad művészetek iránti szeretet 
hagyományos volt, költeményeiben kettős alak
ban juttatja kifejezésre szellemét. A szerelemről 
Írott költeményét, az eszmék és gondolatok mély
sége-, a kifejezések nemességéért, kortársai a 
Guinicelli híressé vált költeménye mellé, sőt fö
lébe helyezték, s annyira nagyra becsülték, hogy 
ép úgy tanulmány és magyarázat tárgyává tették, 
mint akár csak Aristoteles, vagy Plátó hasonszel- 
lemű bölcsészeti munkáit. Ezen is meglátszik a 
bolognai iskola hatása, ugyanazon jó tulajdon
ságokkal bir, csakhogy az érzelem már teljesebb 
összhangban van az elmélkedéssel, vagy is a köl
tészet összeforr a tudománynyal s az egészen in
kább eszményi hangulat uralkodik. Maga a nyelv 
is szabadabb, gördülékenyebb és tisztább, talán 
azért, mert a flórenczi Cavalcanti az anyatejjel 
szívta azt be, míg a vetélytársnak azt tanulnia 
kellett.

Balladáiban és sonettjeiben azonban, a me
lyekben kedves Mandelájáról énekel, vagy a 
számkivetés keserveit siratja, vagy végre a kö
zelgő halál miatt szomorkodik, annyira gyöngéd, 
elragadó és meghatóan természetes, hogy maga-
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san túlszárnyalja mindazokat, a kik megelőzték, 
s könnyen megérthető, hogy miért becsülte őt oly 
nagyra a halhatatlan Dante is.

Mig Guido Cavalcanti Dante barátja volt, ad
dig Brunetto Latini († 1294.) mestere volt az 
Isteni szinjáték megalkotójának, a ki mindvégig 
őszinte hálát és igaz tiszteletet érzett egykori ta
nítója iránt, noha a meg nem vesztegethető költői 
igazságszolgáltatásnak hódolva, őt a Pokolban 
jelenítette meg, a leggyalázatosabb bűnösök so
rában.

Brunetto Latini volt a lánglelkű Alighieri első 
mestere, a kinél jobbat abban az időben aligha 
lehetett volna találni, minthogy kortársai úgy fes
tik le őt, mint bámulatos tudományú férfiút, s egy
szersmind lelkes hazafit, a ki, mint a guelf-párt 
híve és rajongó szóvivője, szintén átélte a forgandó 
politikai sors örömeit és viszontagságait. Irt fran- 
czia nyelven egy nagyobb munkát Tesero (Kincs) 
czímen, a mely, mint egy encyclopaedia, magában 
foglalja korának összes tudományát, s ennélfogva 
mindazokra nézve, a kik a tudomány fejlődésével 
és történelmével foglalkoznak, rendkívüli fontos
ságú. Másik munkája, Tesoretto (Kincsecske), 
daczára a czim hasonlóságának, semmi vonatko
zásban sem áll az előbbihez ; párosan rímelő olasz 
(hétlábú) jambusokban van irva és összegyűjtött 
erkölcsi és bölcsészeti szabályok és tanácsok 
halmaza, a melyek a költőnek álomlátás, visiók 
közben jutnak eszébe ; s alig tévedhetünk, ha azt



73

állítjuk, hogy Dante allegorikus utazásának első 
és általános eszméjét e gyűjteményből vette.

Danténak kortársa volt, sőt túl is élte Cino 
Sinibaldi (1270—1336.), a ki általában inkább a 
pistojai melléknéven ismeretes. Irányánál fogva 
azonban még mindig az előző korhoz tartozik, a 
mennyiben nem érzi Alighieri nagy művészetének 
hatását s a szicziliai iskola nyomdokain haladva, 
tényleg még Cavalcantit sem szárnyalja túl. Ő is 
híres jogtudós volt, a politikai küzdelmekbe bele
vegyülve, neki is számkivetésbe kellett menni, 
a hol, midőn a komoly tudományok és a haza 
sorsa miatti fájdalom ezt megengedték, szeretettel 
foglalkozott a lyrai költészettel. De versei nem 
pusztán az elmélkedés eredményei, mint ezt a 
bolognai iskolánál tapasztaltuk : ő már lelkűleté- 
nél fogva költő, az érzelmeket énekli meg s ezért 
mondtuk róla, hogy a szicziliai iskola nyomdo
kain haladt. Minthogy azonban ő már a valódi 
és mély szerelemről énekel az érzés igazi hang
ján és pedig oly nyelven, a melyet az előtte irt 
úttörők már széppé tettek, munkássága már-már 
nagy és szép haladást tüntet fel a lyrai költészet 
történetében. így aztán, mig Guinicellit úgy te
kinthetjük, mint a nagy Dante által halhatat
lanná tett műfaj előfutárát, addig Cino úttörő 
volt a költészet azon nemében, a melyet Petrarca 
emelt a tökély legmagasabb fokára.

E kimagasló alakok mellett a többiek szinte 
eltörpülnek, a kiknek, ha van is valami érdemök
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és fontosságuk azért, mert időrendben talán az 
említetteket megelőzték, még sem jutott nagy 
szerep az olasz irodalom történetében, mert sem 
új eszme, sem új irány képviselői nem voltak. 
Kivételt tehetnénk talán Guittone d’Areggo barát
tal († 1294.), ha a neve alatt ismert sonetteket 
csakugyan mind ő irta volna, mert ezek közt né
melyik valóban költői lélek és művészi ízlés gyü
mölcse. De míg egyrészt a sonettnek ilyen tö
kéletes alakja Petrarca föllépése előtt valóban 
csodálatos és szinte anachronismus volna, addig 
másrészt nem volna megérthető, hogy e töké- 
letés sonettek szerzője miért oly közönséges, 
tökéletlen és bárdolatlan egyéb verseiben. És 
Dante sem mondott volna róla oly megvető, fity
máló ítéletet, ha a kérdéses sonetteket csakugyan 
Guittone d’Areggo írta volna.

Ismételjük tehát, hogy az olasz költészet II. 
Frigyestől pistójai Cinóig és Cavalcanti-ig útjá
ban folytonosan haladt és fejlődött, mindig ujabb 
és ujabb elemeket véve föl, de a régieket sem 
vetve el, — miközben úgy a külalak, mint az 
eszmei tartalom tekintetében folyton tökéletese
dett. A XIV. század kezdetén tehát a nyelv és a 
költészet már a fejlődés azon pontján állottak, a 
honnan a született géniusz vezetése alatt elhagy
hatták a bizonytalan és tétova készülődés állapo
tát, hogy szárnyra kelve, a magasba, a szép, igaz 
és nemes eszményi fönséges országába szállhas
sanak. S a teremtő géniusz ép akkor már készü-
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lődött; abban az évben, a melyben Cavalcanti 
meghalt, Dantenak agyában már készen állott az 
Isteni színjáték tervezete : ujabb bizonyítéka azon 
igazságnak, hogy a géniuszokat nem a vakeset 
teremti, hanem ott és akkor születnek, a hol és 
a mikor a viszonyok szükségessé teszik megjele
nésüket és hasznossá, kívánatossá munkássá
gukat.



IV. FEJEZET.

A Triumviratus. — Dante.

Ime tehát, fokról fokra, a tények természetes 
rendje s a költői eszme fejlődésének menete sze
rint eljutottunk irodalomtörténetünk legfontosabb 
korszakához, a melyet — minthogy benne a köl
tészet három legkiválóbb képviselője, Dante, Pet
rarca és Boccaccio, a többieket elhomályosítja — 
általánosan bevett szokás szerint a nagy trium
virátus korszakának neveznek.

Mondjuk ki nyiltan és azonnal, hogy nem 
irigyeljük ez elnevezés föltalálójának dicsőségét, 
sőt ellenkezőleg, ha le lehetne rontani az idő és 
a szokás folytán meggyökerezett előítéletet, habo
zás nélkülj eltörülnök ezt az elnevezést. Mert a 
triumviratus elnevezés gondolatunkban azonnal 
Róma legszerencsétlenebb korszakának emlékét 
idézi föl, midőn az ősi tiszta jellem elfajult, a 
családi és polgári egyének elkorcsosultak, eltűn
tek s az általános sülyedés a nagy köztársaság 
romlását idézte elő. És, a fogalmak természetes 
társulásánál fogva, eszünkbe hozza még a szentség
törő czélra, a köztársaság megbuktatására, össze-
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szövetkezett hatalmasok erőszakra, kapzsiságra, 
megvesztegetésre alapított uralmát : szóval nyo
morult polgárok alávaló czimboraságára emlékez
tet bennünket, a kiknek egyedüli czélja a zsarolás, 
dőzsölés és zsarnokság volt.

Olaszországban ellenben a triumviratus akkor 
jelenik meg, mikor a nemzeti szellemnek már iz
mos szárnyai nőttek, hogy hatalmasan segítsé
gére legyen a vakmerő szárnyrakelésnél ; itt már 
három lánglelkü férfiú nemes és jótékony társu
lását jelenti, a kik összebeszélés nélkül, sőt tud- 
tukon és akaratukon kívül találkoznak össze, hogy 
a haladás örök törvényének engedelmeskedve,„ a 
nemzeti eszme nagy templomát fölépítsék. Az 
ó-kori triumviratus egyértelmű volt a rabszolga
sággal, Olaszországban ellenben a szabadság apos
tola volt, még pedig azon szabadságé, a mely 
nélkül semmi más nem létezhetik : a gondolat
szabadságé. Az ó-kori triumvirek bezárják a római 
köztársaság történetét, mig a modern triumvirek 
megnyitják új Olaszországét. Fogadjuk el tehát 
— ily előzetes föntartásokkal — ez elnevezést, a 
melyet a használat is szentesített, s vizsgáljuk a le
hető legnagyobb rövidséggel, hogy minő helyet 
foglal el a triumviratus az olasz irodalomtörté
netben s mi volt ott hivatása, működésének ered
ménye.

Mindenekelőtt azonban megjegyezzük, hogy 
e triászt nem lehet csak egyetlen s általános
ságban fölvett szempontból megítélni. Egyrészről
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Dante (1265—1321.) és másrészről Petrarca 
(1304—1374.) meg Boccaccio (1313—1375) kö
zött egy egész emberöltő fekszik, — mert Petracco 
mester, Laura költőjének atyja, Alighierinek a 
számkivetésben osztályosa volt. Ha tehát igaz az, 
a mit a haladásban a nemzedékek fontosságára 
nézve mondottunk, e két költő nem fejezheti ki 
egy s ugyanazon eszmét, s az az Olaszország, a 
mely az egyikben visszatükröződik, nem lehet 
teljesen azonos azzal, a melynek képét a másik
ban szemlélhetjük. 8 az a tény is igen fontos, 
hogy míg Dante egyedül áll a neki megfelelő nem
zedékben, addig Petrarca és Boccaccio mint ikrek 
tűnnek föl : Dante géniusz, a ki a maga erejéből 
képes felölelni egy egész korszakot : Petrarca és 
Boccaccio ragyogó lángelmék, s ezért szükséges, 
hogy egymást kölcsönösen kiegészítsék.

Dante az utolsó a középkor fönséges alakjai 
közt, sőt azt mondhatnók, hogy a középkor vele 
záródik be. Hanem azért ő még a szabad és köz
társasági Florenczben születik ; ott éli le első bar- 
minczkét évét, ott fejezi be szellemi és erkölcsi 
önképzését, ott tervezi s részben ott is írja meg 
halhatatlan műveit, ott érzi a szerelem első láng
jait; — Florenczért harczol, érette ölti magára 
a tanács jelvényeit, s végül ott hagyja, magával 
vivén a város szellemét és életét, s bolyongva be
járja ezután Olaszország több vidékeit, a hol a 
szabadságot már eltemették, s a hol ennélfogva 
ö már sem az embereket, sem a viszonyokat nem
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érti meg, gyűlöletessé teszi magát, s világgyülö- 
lövé lesz.

Elméje csaknem áthágja a természettől az 
ember elé szabott határokat, bámulatos tudomá
nyánál fogva az emberi ismereteknek nincs titka 
előtte : az ó-kor és középkor, a görög és keresz
tyén mythologia, a biblia és a barátok legendái, 
Plato és szent Tamás mind, mind ismeretesek 
előtte : ő mindent fölvesz, összehalmoz, rendez és 
megtermékenyít agyában, mint maga a középkor, 
a mely össze akarta olvasztani a legellentétesebb 
elemeket.

Csakhogy a Dante encyclopaediája nem hason
lít a Bacon Rogeréhez, vagy Albertus Magnuséhoz, 
sem pedig aquinói szent Tamáséhoz. Dantéban, 
a mint bezáródik a középkor, ép úgy megnyílik 
az új-kor is és ennek szelleme azon csodálatos 
tisztaságban ragyog föl, a melylyel ő a dolgokat 
és a világot tekinti; mert Dante az ismeretek 
chaosában rendet hozott létre, a homályban vilá
gosságot teremtett s az igazságot napfényre hozta 
a csalódás méhéből.

Az állandó, kimeríthetetlen ihletet Dante a 
szerelemtől nyerte; múzsája Beatrice Portinari 
volt, nem képzelt alak és költői ábránd szüle
ménye, mint ezt oly sokan állították, hanem va
lóban élő nő, a kibe ő, mint kilencz éves gyermek 
szerelmes lett, s a kitől előttünk ismeretlen aka
dályok örökre elválasztották, a nélkül azonban, 
hogy szivéből az a szerelem bármikor is kihalt,
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vagy a szenvedélynek helyet adott volna. Sőt 
még halála után is bálványozta e nőt, még 
akkor is, midőn szerencsétlen neje, Gemma Do
nati, hat gyermeket szült neki, még akkor is, mi
dőn az emberi gyöngeség, a melytől még a nagyok 
sem szabadulhatnak, könnyelmű szerelemre csá
bította őt. Szivében mindig élt Beatrice emléke, a 
legvadabb pártvillongások közt, a perjelség gond
jaiba (1300), a számkivetés fájdalmai közepeit 
(1302), a mely kényszerítette, hogy szegényen, 
üldözve, elhagyatva bebarangolja egész Olaszor
szágot, mindig szivében hordozva az olasz nagy
ság eszményét, álmadozva, hogy újra viszontlátja 
majd imádott hazáját, Florenczet, — miglen a 
polentani sas szárnyai alatt vendégszerető men
helyet, s a sír csendjében nyugalmat talált : — 
nyugalmat, a mely után hosszú, hányatott életé
ben oly hiába sóvárgott.

Beatrice eszménye a költő lelkében és elméjé
ben háromszoros átalakuláson ment keresztül, a 
mi a szerelem történetében példátlan eset és talán 
Dantén kívül, senkivel sem történhetett volna 
meg. Kezdetben szereti ezt a kedves, légies kis 
leányt, a ki úgy tűnik fel előtte, mint az emberi 
lények legtökéletesebbike, sőt mint az emberi tö
kéletesség maga. Ezért, midőn vele foglalkozik és 
róla énekel, külső szépségei nem kötik le figyel
mét, s testét csak úgy tekinti, mint fátyolt, a mely 
arra van hivatva, hogy a lélek szépségeit meg- 
érzékítse. Ez a Conzoniere és a Vita Nuova Bea-
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trixe ; e müvekben, mint a szerelem idylli román- 
czában, megkapó őszinteséggel festi le érzelmeit, 
fájdalmait és elmondván, hogy háborgó, megza
vart leikéből időről-időre önkénytelenűl is kitör
nek az énekek, a sonettek, a balladák, és el
látja azokat magyarázatokkal, elemző jegyze
tekkel, mint az akkor az iskolákban mindenütt 
divatos volt. Örökszépségü, bámulatos könyv 
ez, a melynek lyrai költeményei Dantet nem
csak Petrarca mellé, hanem néha fölébe is 
állítják, míg tiszta, természetes és könnyedén 
folyó prózája szinte megfosztja Boccacciót azon 
dicsőségétől, hogy ő valóban az olasz próza 
atyja.

De midőn Beatrix meghalt, s vele együtt eltűnt 
a költő szemeiből a halandók legtökéletesebbike, 
a költő egy másik, nagyobb és állandóbb tökély 
után indult, a mely emlékeztesse őt az imádott 
nőre és eszményileg föltámaszsza. Es megta
lálni vélte azt az emberi tudományban, vagyis 
a bölcsészetben, a melybe teljes leikével elmerült, 
beleöntve abba, mintha egy új Beatrix lett volna, 
szivének összes érzelmeit. Es ime, Folco leánya 
most a tudomány és igazság leplét ölti fel, hogy 
új alakban jelenjék meg : s ez az alak a második, 
a Convito Beatrixe. Dante munkájában tizennégy, 
hölgyének tiszteletére Írott költeményét akarta 
philosophiai szempontból értelmezni és magya
rázni s e czélból a kifejezéseket allegorikus ér
telemmel fejtegette. A fölfogás magában véve

Az olasz irodalom rövid története. 6
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hibás volt, mert a költö kényszerült elferdíteni a 
saját munkáját, hogy ez azt fejezze ki, a mit ö 
annak megírásakor mondani egyáltalában nem 
akart : talán a scholastikus tanok bírták őt erre, 
vagy talán — ha ugyan igaz az, hogy életének 
végső éveiben erre törekedett — vigasztalhatatlan 
lelkének mysticismusa vitte rá : — annyi azon
ban bizonyos, hogy ő maga is elkedvetlenedett e 
munkájától, s a harmadik ének magyarázata után 
abbanhagyta azt. De ha a Convito, leszámítva a 
tudományos próza bámulatos, erőteljes méltósá
gát, reánk nézve nem bír nagy és közvetlen fon
tossággal, mégis szinte nélkülözhetetlen forrás 
a Divina Commedia philosophiai részleteinek ér
telmezéséhez.

Az Isteni színjáték az, a melyben Dante gé
niusza az emberi tökély netovábbját eléri, s a 
melyben Beatrix harmadik és legfönségesebb át
alakulása is végbemegy. A philosophia, a melyben 
a költő az absolut igazságot vélte megtalálhatni, 
csak a relatív igazságot födte föl előtte, tudnillik, 
a teremtett dolgokat, a melyekhez az emberi ér
telem a maga erejéből fölemelkedni képes. De a 
végtelen, az eszme, az öröklét és az idő kívül és 
fölötte állanak e tudománynak, a mely úgy ere
detét, mint eszközeit tekintve, teljesen emberi, 
míg amaz előbbi fogalmakhoz csak örök, véget- 
len tudomány segélyével juthatni el. Kell tehát 
lennie a philosophián kívül egy isteni tudomány
nak, és ez a theologia s az elme egyedül csak ebben
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találhatja föl végleges nyugalmát, végső kételyei
nek megoldását, valódi tökéletességét, vagyis igazi 
Beatrixét. íme, ez a harmadik, az utolsó Bea
trix, az Isteni színjáték Beatrixe, az Isten böl- 
cseségének jelképe, de a jelképben Dante a talál
kozáskor fölismeri régi, örök szerelmét, s maga 
Beatrix is, megemlékezvén a költő szerelméről, 
szemére hányja hűtlenségeit, még pedig oly han
gon, a mely a szent nőben is elárulja a szerelmes 
nőt. Ezek azon különböző alakok, a melyeket 
Beatrix a szerelem szárnyain a költő lelkében és 
szivében magára ölt : fönséges átalakulás, valódi 
szent apotheosis, a milyen csak Dante lelkében 
születhetett meg, mert így csak Dante volt képes 
szeretni.

A mióta Dante, bevégezvén a Vita Nuova 
könyvét, megfogadta magában, hogy mindaddig 
nem fog írni Beatrixről, a míg csak olyat nem 
mondhat róla, a minőt még senkiről sem mondtak 
soha, — elméjében már bizonyára forgatta és ter- 
velte egy roppant költemény eszméjét, a melyben 
a múlt és jelen ölelkezzenek, az emberi tudomány, 
a történelem és a legenda, a philosophia és a theo
logia egyesülve egy nagy politikai és vallási eszme 
szolgálatában, közreműködjenek arra, hogy meg
szülessen az a költemény, a melynek bevégezte 
után a költő joggal elmondhassa, hogy átvizs
gálta és -figyelemmel végignézte az egész világ
egyetemet.

A képzelőtehetség, az érzelem, az elmélkedés
6*
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csodálatos összhangban szolgáltak a költő czél- 
jainak s egyúttal a költemény alkalmas anyagául 
kínálkoztak ; a középkori szokások, a melyeknek, 
miként láttuk, Brunetto Latini is hódolt, arra 
bírták Dantét, hogy művének egy visió alakját 
adja. Ö, mint az emberiség, és különösen Olasz
ország képviselője, 1300-ban eltévedt a politikai 
és elkölcsi zavarok erdejében ; föl akarna menni 
a rend hegyére, a melyet, mint látja, bevilágít az 
igazság és a császárság napja, de három vadállat 
útját állja: — ez a három vadállat egyrészt az 
erkölcsöket megrontó bűnöket, másrészt a franczia 
és a pápai pártokat jelképezi, a melyek Olaszor
szágot a végromlásba döntötték. Midőn már min
den remény elveszettnek látszott, megjelenik 
előtte Virgilius, a philosophia alakja, a ki kijelenti 
neki, hogy ő az égből küldetett le, hogy a költőt 
sértetlenül átvezesse a holtak hármas országán, s 
megjósolja neki, hogy egy veltro, vagyis ghibellin 
fejedelem, vissza fogja állítani Itáliát és el fogja ti
porni a falánk pápai farkast. Vele, mint mesterrel 
és vezetővel, járja be Dante a Poklot és a Tisztító
helyet, mígnem a földi Paradicsom bejáratánál 
találkozik Beatricevel, a kinek társaságában azután 
bevégzi útját a mennyei Paradicsom ragyogásai 
közepett s aztán visszatér a földre, megtisztulva 
az örök igazságszolgáltatás látványától, a mely 
kérlelhetetlenül szabja ki a büntetéseket és jutal
makat, mindenkinek élete, érdemei és működése 
szerint.
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Ez, főbb vonásokban azon költemény tar
talma, a melynek a szerző, hű akarván maradni 
az általa másutt tárgyalt irodalmi felosztáshoz, 
Commedia czímet adott, s a melyhez az utókor a 
Divina jelzőt csatolta, egyképen kifejezvén így 
csodálatát a tartalom fönsége és az alak tökélye 
iránt. A jelképes elem, a mely a középkori művé
szetek elmaradhatatlan kelléke, e költeményben 
is túlsúlyban van, úgy az általános egészben, mint 
a különös részletekben ; s ha néha ez utóbbiak
ban annyira túlmegy is a határon, hogy miatta 
egyes, igen fontos részletek homályosak, sőt ért
hetetlenek, az általános fölfogásban vagyis a köl
temény tárgyában annyira áttetsző és világos, 
hogy azt mindenki megértheti, ha csak nem elő
ítéletekkel, vagy politikai és vallási elfogultsággal 
tanulmányozza.

A költemény czélja, a mely ennélfogva az ál
talános allegoria természetét is meghatározza, az 
emberiség és különösen Olaszország tökéletesítése, 
vagy megjavítása, minthogy a költő látja, hogy a 
bűnök, féktelenkedések és rendetlenségek árja a 
világot elborítja. S a költő nem részleges, hanem 
általános és egyetemes javulást, tökéletesedést 
óhajt, vagyis olyat, a mely nem csak az erkölcsi, 
hanem a politikai igazság diadalát is biztosítsa. 
Az elsőre nézve biztos rév a keresztyénség, vagy 
inkább a katholicismus, a melynek dogmái és 
hierarchiája iránt mindig áhítattal, tisztelettel 
viseltetik, sőt gyakran még az ész és a szabadság
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jogait is alárendeli. De Dante katholicizmusa nem 
olyan, a minővé az ő idejében azt a klérus kicsa
pongásai és leginkább a római udvar hatalom
vágya elkorcsosították, mert épen ellenkezőleg, 
úgy az egyik, mint a másik ellen, mennydörgés
ként emeli föl szavát, szemünkre vetvén, hogy 
meggyalázták az igaz hitet és alávalóan lealázták 
a pásztorbotot a kard előtt.

Ezért föllázad a pápa világi uralma ellen, s 
azon beavatkozások ellen, a melyekkel a pápák 
minden birtokviszályban bíróként tolták föl ma
gukat, s kapzsiságuk kielégítésére azon fegyvert 
használták föl, a melylyel Krisztus azért ruházta 
föl őket, hogy az erényt és a vallást diadalra jut
tassák. Az állam különválasztása az egyháztól 
egyike Dante legfőbb eszméinek, ámbár nem tudta 
a kivitel módját és határait kijelölni. Egyébként 
a politikai tökéletesség szerinte a (németrómai) 
császárság főuralma volna, a mely egyedüli és 
legfelsőbb hatalmat az Isten arra rendelte, hogy 
a különböző államok függetlenségét biztosítsa és 
mérsékelje, hogy érdekeiket összeegyeztesse, vi- 
szálkodásaiknak véget vessen, szóval, hogy fölöt- 
tök az emberi nem egységének eszméjét érvényre 
juttassa.

A mint a pápa az Isten helytartója a lelki dol
gok rendjében, épen úgy az a császár a világi 
dolgokéban : egyik sem nagyobb a másiknál, de 
egyik sincs alárendelve a másiknak, hanem mind
ketten szabadok és függetlenek kötelességeik és
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föladataik teljesítésében, együtt léteznek ugyan
azon Rómában, a melyet az Isten a keresztyén 
világ-birodalom központjává rendelt, s kötelessé- 
gök karöltve, együttesen haladni, segédkezvén 
kölcsönösen a küldetés teljesítésében: a Gondvi
selés törvényeinek igazságos diadalra juttatásá
ban. Nincs itt helyünk arra, hogy megvitassuk, 
vajon a szabad egyház a szabad államban név 
alatt ismeretes híres elv valódi politikai eszme-e 
vagy csak egy üres, hangzatos phrasis : — de akár- 
mint legyen is, Dante nyíltan hirdeti ezt, még 
pedig egy oly korszakban, a midőn annak meg
valósítása a lehetetlenséggel volt határos.

Mert akkor egész Nyugat-Európa a guelfek és 
ghibellinek pártjára volt szakadva. Az elsők fosz
togatták a császárt a pápa javára, az utóbbiak a 
pápát a császár uralma alá akarták hajtani. Dante 
pedig nem pártol — sem tudatlanságból, sem pár
toskodásból, mint némelyek mondani szeretnék — 
sem az egyikhez, sem a másikhoz, hanem külön 
válik mind a kettőtől, saját pártot képez és ezért 
gyűlöletes mind a kettő előtt, de folyton egy fön- 
séges, korát megelőző eszményen ábrándozik, a 
melynek megvalósításában látja az egyedüli esz
közt az állam és az egyház közti villongás 
megszüntetésére. Magára hagyatva gondolatával, 
óriásként emelkedik a tömeg fölé és — nem tö
rődve azon Ítélettel, a melyet az utókor róla ki
mond, hogy kivihető-e az ő álma, vagy elérhetetlen 
utópia marad — a valódi philosophus fönséges, az
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igaz hazafi lelkesítő alakját mutatja be az utó
kornak.

Ez a politikai rendszer, a mely épen nem ho
mályos, hanem világosan és ismételten kifejezésre 
jut a költeményben, pragmatikus fejtegetések alap
ját képezi Danténak a De Monarchia czímű köny
vében. Úgy látszik, hogy ezt akkor írta, midőn VII. 
Henrik új hadjárata következtében a remény újra 
föléledt szivében és azt hitte, hogy elősegítheti 
diadalát, ha kimutatja a császárság jogait és isteni 
eredetét. Vizsgálat alá veszi szent Tamás tételét, 
bebizonyítani igyekszik, hogy az egyetemes világ
birodalom eszméje kivihető és az emberiség bol
dogságához szükséges; hogy az Isten az eszme 
kivitelére a római népet választotta ki, a mely 
küldetését az általa választott császár útján telje
síti, a ki, bármily nemzetiségű legyen is, a válasz
tásnál római, tehát olasz uralkodóvá lesz ; végre, 
hogy a császár tekintélye és hatalma teljesen füg
getlen a pápai fölszenteléstöl ; hogy a pápáknak 
nincs joguk világi hatalmat is gyakorolni, tehát bi
rodalmat sem szerezhetnek, s ez okból úgy a Kon
stantin állítólagos, mint a nagy Károly tényleges 
adománya esztelenség. Ez a nagy eszmékkel és 
messzeható politikai elvekkel bőven ellátott könyv 
rendkívül fontos reánk nézve, nemcsak azért, 
mert alkalmas politikai magyarázatul szolgál a 
Színjátékhoz, hanem mint lánczszem is, az olasz 
politikai írók hosszú sorozatában.

Miután az anyag már meg volt találva és el
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is rendezve, hátra volt az alak, vagy helyesebben 
mondva, a nyelv megválasztása, a melyben az ki
fejezést nyerjen. Kezdetben, úgy látszik, hogy a 
szokás és a kör előítéletei arra csábították Dantet, 
hogy a költeményt latin nyelven írja meg;, de 
magasan szállongó elméje csakhamar belátta, 
hogy a századok óta holt, elhanyagolt nyelv nem 
lehet alkalmas a modern eszme kifejezésére, s 
hogy a latinul írt költemény, még ha megnyerné 
is a tudósok tetszését, soha sem válhatnék nem
zetivé, vagy népiessé. Ezért választotta az akkor 
beszélt köznyelvet.

De itt ismét új nehézségekkel állott szemközt, 
a mennyiben akkor igen sok beszélt nyelv, vagy 
is tájszólás létezett, a különböző olasz tartomá
nyokban: vajon ezek közül melyik volt az a ki
tűnő, sarkalatos udvari nyelv, vagyis az a költői, 
irodalmi nyelv, a mely képes a legfönségesebb, 
legmagasztosabb eszmék méltó kifejezésére s egy
szersmind közkincsét képezi egész Olaszország
nak ? E nyelvnek kutatása és teljes ismerete egy 
új könyv írására vezette őt, s a De Vulgari Elo
quio czímü latin nyelven Írott munkája, a melyet 
Trissino 1529-ben nem mindig hü és szabatos 
olasz fordításban bocsátott közre, e nyelv kuta
tásával és meghatározásával foglalkozik.

Dante sorra veszi a főbb olasz tájszólásokat, 
birálgatja s elitéli azokat, még a florenczit is, s 
abban állapodik meg, hogy olasz köznyelv minden 
városban föltűnik ugyan, de egyikben sem telje
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lásokból kell megalakítani, kiválasztván mind
egyikből azt, a mi benne nemes és elfogadható. Ez 
a következtetés később okot adott arra, hogy 
rosszakaratú rágalmazók kétségbe vonják Dante 
hazaszeretetét, a ki szerintük, bosszútól eltelve, 
az őt üldöző Florencz iránt, meggyalázta és kicsi
nyelte annak nyelvét, holott a toscánai köz
beszéd ma is alapját, magvát képezi az olasz 
irodalmi nyelvnek. Ez az állítás ma igaz lehet, 
de minthogy a nyelvnek mostani állapota lénye
gesen, alapjában különbözik attól, a milyen Dante 
idejében volt: — lehetséges, sőt nagyon is való
színű, hogy az, a mi most igaz és kétségbevon
hatatlan tény, Dante idejében nem volt igaz — 
és viszont.

Mellőzzük hallgatással Dante egyéb müveit 
— vagy azokat, a melyeket neki tulajdonítanak — 
bár köztök van néhány politikai levél, telve azon 
szent, lángoló lelkesedéssel és hazaszeretettel, a 
mely Dantenak legszebb erénye volt. A költemény 
szépségeit és a ragyogó nyelvét szintén nem 
ismertethetjük bővebben, mert ez csak a teljes és 
alapos elemzés föladata lehet, a melyre ez a hely 
itt nem alkalmas. Csak azt jegyezzük meg, hogy 
Olaszország ebben a könyvben nemzeti Bibliát 
kapott, oly törvénykönyvet, a melyből minden 
következő nemzedék megtanulhatta az igaz, szép, 
jó és nemes parancsolatjait. E könyvben meg
találta nemzeti költőjét, mint Görögország az
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Iliászban Homért: — sa mely nemzet ily aján
dékot kapott, ily kincsesei bír, — azt ugyan a 
balsors ideiglenesen letiporhatja, de ő mindig 
módot fog találni a fölemelkedésre : — csak ak
kor halhat meg, ha saját kezeivel öli meg ma
gát, a mikor pedig még a végzet ellen sem zúgo- 
lódhatik.



V. FEJEZET.

A triumviratus.— Petrarca és Boccaccio.

Dante a középkor utolsó alakja, míg Petrarca 
és Boccaccio a modern korszak első bajnokai. Ez 
azon roppant különbség történelmi és tárgyi oka, 
a mely az első és a két utóbbi között létezik, míg 
a másik, alanyi ok abban rejlik, hogy míg az 
első a géniusznak legfönségesebb megnyilatko
zása, addig a két utóbbi, noha a lángelme leg
szélső határait is elérik, azon túl lépni még sem 
képesek.

Petrarca Ferencz (Arezzo 1304 — Arqua 
1374), bármilyen szempontból tekintjük is őt, 
úgy tűnik föl, mint Dante leghatározottabb és 
legteljesebb ellentéte, s hogy ez az ellentét még 
feltűnőbb legyen, úgy látszik, hogy a sorsnak 
kedve telt abban, hogy minél több érintkező 
pontot hozzon létre a kettő között. S csakugyan, 
mindketten toscánaiak, sőt azt mondhatnók, 
hogy florencziek, mert Petrarca atyja is florenczi 
volt, s ha fia mégis más városban született, ez 
pusztán csak a politikai események erőszakos 
következménye volt. De Dante Florenczczel azo-
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nosítja magát, benne, dicsőségében él, szülővá
rosáért küzd, munkálkodik és szenved ; Petrarca 
ellenben szivében is távol van hazájától, nem is
meri annak bajait, nem lelkesül múltjáért, nem 
törődik jövőjével, csak elvont és általános érte
lemben gondol reá, belevonva azon olasz egység 
eszményi keretébe, a melyet hazája politikai ha
talmának megszilárdítására kigondolt.

Mind a ketten számkivetve bolyonganak, de 
Dante mindig siratja hazáját, s mindent fölál
dozna, az emberi méltóságon és becsületen kívül, 
csakhogy újra visszatérhessen ; Petrarca ellenben, 
midőn a florencziek kérték, hogy térjen vissza 
közéjök, nem törődött a meghívással és vagy ki* 
csinylésből, vagy közönyösségből, sohasem tért 
vissza hazájába. Mindketten szeretik Olaszorszá
got s óhajtják, hogy boldog legyen, de mindenik 
a maga módja szerint. Dante a háborúban bízik, 
s kívánja, hogy — ha szükséges a közjó érdeké
ben — a visszavonást szító városok mind kiirtas
sanak; Petrarca nem tud egyebet, csak mindig a 
béke után sóhajtozik; Dante a sikert a német 
császár fegyvereitől és foglalásától reméli, Pet
rarca haragra gyúl az oly sok idegen kard ellen ; 
Dante oly alkotmányról álmodozik, a melynél 
fogva a független közigazgatással bíró városok a 
császári Róma birodalmába kebeleztessenek be, 
vagyis köztársasági alkotórészekből álló egyed
uralmat kiván ; Petrarca, ép ellenkezőleg, a feje
delemségeket a városokba helyezi, s a városok
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fejeit köztársasági szellemű szövetség megalkotá
sára buzdítja.

Mindketten bujdosva bolyonganak ki s be 
hazájokban; de Dante, mindenütt megvetve a 
hitvány szolgaságot, sehol sem telepedik meg, 
mintha a világ s ö egymást kölcsönösen utálnák ; 
Petrarca ellenben mindenütt az udvarok és a nép 
kegyeltje, s akárhová tér be, érkezése ünnep min
denütt ; keresik tanácsait, elhalmozzák dicsőség
gel, kitüntetéssel, mert ö a divat, a kor embere, 
s míg nagy elődje észrevétlenül halad kortársai 
között, ő már életében megízleli a halhatatlanság 
gyönyöreit. Dantét nem szeretik sem a guelfek, 
sem a ghibellinek, míg Petrarca egyképen ba
rátja a pápáknak és a császároknak, a köztársa
ságoknak és a fejedelemségeknek; Dantét az 
egyház ( gész életében üldözte, s halála után is 
kevésbe múlt, hogy hamvait a szélbe nem szórta; 
Petrarca daczára világias életének és Cola da 
Rienzi iránt táplált barátságának, gazdag javada
lommal fölruházott kanonok volt.

Mind a ketten szerettek, a nélkül, hogy sze- 
relmök tárgyát bírhatták volna, mert a halál el
ragadta azt tőlük, az élet legszebb virágában, s 
mind a ketten az imádott nőt teszik költészetük 
múzsájává. De Dante szerelme légies, szellemi, s 
ezért ő nemcsak nem áhítozik az anyagi gyönyö
rök keserű örömei után, de azt mondhatnék, hogy 
nem is törődik Beatrix testével, úgy hogy művei
ben hiába keressük a legszerényebb leírást is, a
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melyből Beatrix képe vagy alakja elképzelhető 
lenne. Petrarca ellenben, még akkor is, midőn 
legplatonikusabb akar lenni, elárulja, hogy vá
gyódik az érzéki gyönyörök után, szereti Laurá
ban az erényt, de még jobban a testi szépséget, 
sőt meg lehetünk róla győződve, hogy jobb sze
retné, ha Laura kevésbbé volna erényes.

A meghalt Beatrix, miként láttuk, átalakúl 
Dante lelkében és egészen betölti azt ; alakja ra- 
gyogóbbá lesz, a tőle jövö ihlet hatalmasabbá, 
fönségesebbé, s a költőnek egyedüli büszkesége 
az, hogy szerette öt és hogy még mindig szereti. 
Laura ellenben, miután letűnt a világ színpadá
ról, lassan-lassan elhomályosul Petrarca szemei
ben, a költő lelkében kihal az imádott lény 
emlékezete, úgy hogy végre, egykor patakként 
omlott könnyei daczára, költői keserveinek meg
szűnése után, aggkorában megbánja ifjúkori 
szerelmét, s elfecsérelt, eltékozolt idő gyanánt 
siratja meg azt, a melyet szerelme dicsőíté
sére fordított s önmagába mélyedve, szégyenke
zik szerelme miatt.

Mindketten bámulattal szeretik és lelkesen 
tanulmányozzák a classikusokat ; de Petrarca 
csak azért, hogy kiássa őket sírjaikból és holt 
nyelvűket újra fölelevenítse, Dante ellenben 
azért, hogy eltanulja tölök az örök szépség tit
kait, és elsajátítva azt, fölülmúlja mestereit élő 
nyelven írandó nagy művében. Mert mindketten 
haboztak, hogy a latin, vagy az új-olasz nyelvet
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válaszszák-e megírandó munkájok eszközévé; de 
Dante azonnal fölismeri a jövő kor irányát, és az 
új-olasz nyelvben írja meg nagy művét, a melyre 
nevének dicsőségét bízta, Petrarca ellenben fél
reismeri korát és az utána jövő századokat, mert 
verseinek semmi fontosságot nem tulajdonít, úgy 
tekinti azokat, mint ifjúkori silányságokat, a me
lyek reá dicsőség helyett csak gyalázatot hoznak, 
és hírét, nevét az Africa czímű latin nyelven 
írott hős költeménynyel vélte megalapítani, a 
melynek tárgyát is a római világból vette. S úgy 
látszik, hogy kora is igazat adott neki, mert e 
hőskölteményért a Campidoglio mezején még 
életében megkoszorúzták babérkoszorúval ; de 
az idő kimutatta, megtorolta a tévedést, mert 
igen kevesen volnának, a kik nevét ismernék, ha 
nem ő lett volna a remek Canzoniere szerzője.

S végre, mintha az ellentétnek örökre fönt 
kellene maradnia e két költő között, az utánok 
következő nemzedékek váltakozva most az egyi
ket, majd a másikat olvassák és tanulmányozzák. 
De Dante, mint mindenütt, úgy itt is, magasan 
Petrarca fölött áll, és ez a felsőbbség okozta azt, 
hogy az olasz költészet és irodalom lehanyatlá
sát mindig a petrarchismus túlnyomósága jel
lemzi, míg ellenben az irodalom mindannyiszor 
újra és hatalmasan föllendül, valahányszor a 
nemzet visszatér legnagyobb költőjének tanul
mányozásához.

De a Dante és Petrarca közötti ellentét nem
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azt idézi elő, hogy e két költő egymást kizárja, 
hanem ellenkezőleg, azt, hogy ők egymást köl
csönösen kiegészítik. Mert a két költő közötti el
lentét okai nagy részben azon két korszak külön
bözéseiben rejlik, a melyet mindegyik képviselt, 
s h ogy mily nagy volt ez a különbség, megítél
hetjük abból, hogy Dante a szabad köztársasági 
városok, Petrarca pedig a fejedelemségek szelle
mében növekedett.

A köztársasági város élete szabad, népies, 
rendetlen, zavart, sőt tán erőszakos is, de egy
szersmind hevesen lüktető és erélyes; itt a 
pártok ereje győz, most az egyik, majd a másik 
megy számkivetésbe, most az érsekek, majd a 
főurak jutnak uralomra, consulok és polgármes
terek, zászlós urak és demagógok egymást kö
vetik a hatalomban, s e fölfordult, de pezsgő 
életben végbemehet az Ugolino rémletes tragé
diája, vagy a Romeo és Giulietta megkapó, gyön
géd idyllje. A fejedelemség ellenben egyértelmű 
a renddel, de ezt a rendet a szabadság árán szer
zik meg ; nincsenek többé guelfek, sem ghibelli- 
nek, de nincsenek népgyűlések, consulok, polgár
mesterek sem; a polgároknak ugyan nem kell 
félniük többé a számkivetéstől, de mégis reszket
niük kell a megmérgeztetéstől, a bérelt orgyilkos 
leselkedő dühétől, — míg aztán a signoria eléggé 
megerősödik arra, hogy nyíltan kínozhassa és 
gyilkolhassa le alattvalóit.

A kényúr a történelem legkülönösebb alakja, 
Az olasz irodalom rövid története. 7
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La megkérdezzük tőle, hogy mily jogczímen, vá
lasztás, vagy felruházás czímén uralkodik-e, nem 
tud válaszolni; még azt sem tudja, vajon hatal
mának vannak-e vagy sem határai, hogy örököl- 
hetö-e az, vagy sem ; de azért mégis kormá
nyozza a várost, törvényeket szab, elűzi, vagy kine
vezi a város tanácsosait, rendelkezik a katonaság 
fölött, a mely nem a községé, hanem az övé, 
mert kívülről hozatja és sajátjából fizeti. A kényúr 
Összekötő kapocs a zsarnok és a fejedelem között, 
s a belviszályok által létrehozott általános kime
rülés gyümölcse. A város elfogadja és hallgata
gon tűri öt, kezére bízván összes jogait, oly föl
létei alatt, hogy kötelessége a békét föntartani 
és a régi viszálykodó pártoknak még neveit is 
elfeledtetni. Ezért a kényúri politika csak szines- 
kedés és altatás, a mely a democrata nép-palotát 
az arisztokrata herczegi palotával cseréli föl, a 
komor, sötét falakat az aranyozott dísztermek
kel, az aczélt a bársonynyal, a csatákat az ünne
pélyekkel — s hasonló módon a Dante költésze
tét a Petrarcáéval.

Ha Petrarcát ilyen értelmezéssel olvassuk, 
minden logikai és világos benne s ezért minden 
szép, még fogyatkozásai, sőt hibái is. Ez utób
biak között a legnagyobb mindenesetre az volt, 
hogy teljesen hibás nézetben volt a classikuso- 
kat és korának gondolkodásmódját s igényeit 
illetőleg. Nem elégedvén meg azzal, hogy idejé
nek és munkásságának legnagyobb részét az
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ókori írók iratainak fölkutatására fordította, a 
melyeket a zárdák, templomok és kolostorok pe
nészes levéltáraiból előhúzva ismertetett, kijaví
tott és tanulmányozott, — alapját vetvén meg a 
classikus tanulmányok azon bámulatos föllen
dülésének, a melylyel nemsokára foglalkozni fo
gunk, — abban a hitben élt, hogy a latin nyelv 
újra föléleszthetö és hogy a XIV. század iro
dalma, költészete és művészete arra van hivatva, 
hogy az Augustus császár korabeli aranykor 
nyomdokaiba lépjen.

Ha ez a végzetes balvélemény diadalra jutha
tott volna, annak csak az lehetett volna a követ
kezménye, hogy az irodalom és művészet hamis 
mederbe szorult volna, a mely a nép szivében 
és lelkében soha gyökeret nem verhet vaia, 
tehát czéltalan és haszontalan üvegházi növény- 
nyé fajult volna s megállította volna a gon
dolat mozgását, a melynek Dante oly hatal
mas lökést adott. De szerencsére az, a mi nem 
észszerű, nem mindig lehetséges s a természet a 
gondviseléssel együtt mindig vállalkozik az em
berektől elkövetett hibák jóvátételére, sőt gyak
ran az igazság új fénysugarait födözi föl bennök. 
De még ez a tévedés is természetes Petrarcában, 
a ki a kényurak idejében élvén, azok politikáját 
elfogadta. Mert miután a nép, a politikai élet iz
galmaitól megfosztatott, miután a villongó pár
tok lázas tevékenysége megszűnt, szüksége vált 
annak, hogy a nép elméje és szelleme valami

7*
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más módon nyilatkozzék meg és gyakorolja ere
jét. Jelen esetben, a már természeténél fogva mű
vészi jellegű olasz népről lévén szó, egyetlen fog
lalkozás sem mutatkozott oly alkalmasnak, mint 
a tudományok és művészetek fejlesztése, hogy 
elfoglalja és gyönyörködtesse a nemzetet, s egy
szersmind feledtesse vele elvesztett szabadságát.

De a modern eszmék által táplált irodalom és 
művészet, a Dante költészete, még nagyon hem
zsegett azon eszméktől, a melyeket el akartak 
fojtani, azon szenvedélyektől, a melyeknek föléb
redésétől rettegtek : ez a költészet szabadelvű s 
azért veszélyes volt. Az ókori költészet ellenben, 
a melyet a hagyományos csodálat is fölmagasz
talt, teljesen ártalmatlan volt, a mennyiben nem 
ismerte sem a guelfeket, sem a ghibellineket, 
sem a Feketéket, sem a Fehéreket, pusztán ékes
kedő, gyönyörködtető költészet volt, a mely te
hát legjobban megfelelt a kényúri politika czél- 
jainak. S ime, ezért lett Petrarca e költészet 
apostola, ezért írt egy latin hőskölteményt a 
púni háborúról; s ime, Róbert nápolyi király, 
az akkori kényurak legtökéletesebb typusa, mi
után három napon keresztül drámai jelenetek 
alakjában végignézte a költeményt, kijelentette, 
hogy méltó a babérkoszorúra, — a babérra, a 
mely a halhatatlan Alighieri homlokát sohasem 
köríté.

Petrarca e lényeges tévedésével kapcsolatos 
legfontosabb fogyatkozása is, minthogy ugyan-
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azon forrásból ered és ugyanoly alakban nyilat
kozik. Ez pedig azon bizonytalanságban rejlik, a 
mely homályosakká, bizonytalanokká, elmosódot- 
takká teszi politikai eszméit. Nem mondjuk ugyan, 
hogy hiányzott leikéből a hazaszeretet, mert hisz 
e nélkül költő sem lehetett volna, hanem haza
szeretete sohasem hagyta el az érzelem országát, 
hogy állandó és határozott fogalmakba öltözköd
jék. Ezért valahányszor politikai tárgygyal fog
lalkozik — pedig sokszor teszi ezt, — akár vers
ben, akár prózában ír, mindig meglátszik rajta, 
hagy a szavak ragyogásával igyekszik eltakarni 
az eszme bizonytalanságát : — mert Petrarca a 
kényúri politika bajnoka és költője, ez pedig hi
valkodó, állhatatlan politika volt. Sehol sem ta
lálkozunk nála a megvető gyűlölet, a keserű 
intés, a fájdalmas jóslat, a biztos Ítélet, azon 
fönséges kifejezéseivel, amelyekben Alighieri ira
tai bővelkednek ; Petrarcának minden törekvése 
a békéltetésre, az elsimításra s a kellemetlen va
lóság elleplezésére irányul : — s bármit mond
janak is a kritikusok, több lyrai erő és fenség van 
Dante levelében, a melyet az olasz fejedelmek
hez írt, mint Petrarca hasonczímű és hasontar- 
talmú levelében.

De, ha elhagyjuk a politikust és a költő felé 
fordulunk, hogy ott tanulmányozzuk őt, a hol 
legtisztábban, legtökéletesebben tükrözte vissza 
önmagát, akkor minden kritika elnémul, a lelke
sedés túlcsap a határokon, s a legszigorúbb ítélő
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is kénytelen bevallani, hogy a Canzoniere a sze
relemtől ihletett géniusz legtökéletesebb, leg
bámulatosabb megnyilatkozása. Természeténél 
fogva, de még inkább szivének benső fájdalmai 
következtében, a bánatos gyöngédség felé hajlik, 
a melyet nem űztek el diadalai és a világ el
ismerése sem, sőt a mely éveivel együtt növe
kedvén, végre szivének uralkodó érzelme lett; 
ezért éneke folytonos sóhajtás, míg azt az élő 
Laurához intézi, fájdalmas nyögás, ha a sir nyu
galmában keresi föl öt. A Canzoniere a szerelem, 
érzelem regénye, ép úgy, mint a Vita Nuova, 
de az általa visszatükrözött szerelem sokkal 
emberibb s ezért sokkal érthetőbb : Dante sze
relme fölmagasztosít, Petrarcáé ellenben megin
dít bennünket.

Egy szerelmi regény, a melyben nincs bonyo
dalom, nincsenek párbajok, sem házasságtörések, 
nagyon különösnek és unalmasnak tetszhetnék 
napjainkban a hírlapi tárczák szorgalmas olvasói 
előtt; pedig a Canzoniere mégis ilyen, s ennek 
daczára is az emberi szerelem legmélyebb, leg- 
gyöngédebb elemzése. Soha senki nem hatolt 
mélyebben a lélek titkos rejtekeiben, soha senki 
sem tárta és sorolta föl azon ezer meg ezer sem
miséget, a melyből származik, táplálkozik és 
szenvedélylyé fejlődik a szerelem, soha senki sem 
festette oly híven a fájdalom és öröm folytonos 
váltakozását, a részegítő remény örömét, a ke
serű csalódás fájdalmát, a szenvedély csapongó
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hevét s a lemondás ölö kétségbeesését. Petrarca 
szerelmének történetében mindannyian találha
tunk egy-egy lapot a magunkéból, s ezért a Can
zoniere mindig modern, mindig új és kedves 
könyv marad, minthogy az emberi természet, a 
melynek hü visszatükrözése, nem változik, ha az 
idő és a színhely változik is.

S a gondolat örökös, soha el nem múló üde- 
ségével párosul a forma szintén soha el nem 
múló üdesége úgy, hogy a kettő elválhatlanúl 
össze van fűzve és egymást kiegészíti. Ezért Pet
rarca nyelve — még ma is él, mert termé
szetes ; s ha mi néha, Dante költeményei tudo
mányos vagy allegorikus részleteiben, észrevesz- 
szük is, hogy ő egy, már letűnt kor költője, soha
sem érezzük azt a Laura költőjével szemben, a 
ki egészen úgy beszél és érez, mintha csak köz
tünk és velünk élne. Petrarca tehát a szív és a 
szerelem legkiválóbb költője, a kinek költészeté
ben remekül olvadt össze a bolognaiak philosophiai 
iskolája a Sinibaldi és Cavalcanti érzelgős irá
nyával. S ez a költészet, mint a lyrai műfaj leg
tökéletesebb alakja, átvitte a Dante szellemét a 
gyöngéd érzelmek és a bánatos szelídség hazá
jába s új életet öntött a már kimúló félben lévő 
lyrai költészetbe.

De Dante mindig Dante és Petrarca mesz- 
sze mögötte marad el, mert az első egyetemes 
géniusz, a második, igaz, hogy ritka tehetségű 
férfiú, de minthogy tehetsége mégis határolt,
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csak egyhangú költö marad. Mert be kell valla
nunk, hogy vallási és politikai költeményei sok
kal alantabb állanak, mint szellemi versei, s ben- 
nök igen gyakran az üres szóvirágok és ragyogó 
kifejezések pótolják a valódi érzelmet és ihletet.

Akár a vágy, megpróbálkozni a komolyabb 
műfajokkal, akár talán a titkos vetélkedés, ho 
Dantéval megmérkőzzék, arra bírta Petrarcát, 
hogy egy philosophiai irányú költeményt írjon; 
e nagy müvének tárgyául az embert, annak ren
deltetését és végzetét választotta, megírván a 
diadalok hosszú sorában, hogy miként állja ki az 
ember a Szerelem, a Szűziesség, a Halál, a Di
csőség kísértéseit és tűzpróbáit, s hogy aztán mi
ként vész el az öröklét mérhetetlen óceánjában. 
Ezen, terza rimában írott költemény fölfogása 
nagyszerű, tervezete fönséges lélekre vall, de a 
kivitel a conceptió szédületes fönségének nem 
felel meg; a tudomány itt csak azért társul a 
költészettel, hogy elnyomja, elfojtsa azt és ha a 
költö néhol, mint pl. a Halál Diadalának má
sodik fejezetében, megtalálja is a szenvedély va
lódi hangját és fölhevül a lelkesedés lángjától, 
az csak azért történik, mert ilyenkor leveti a 
philosophus tógáját, hogy előbbi alakját vegye föl: 
a Diadalok költője eltűnik és ismét Laura lanto
sával állunk szemben.

Pedig ez utóbbi sem teljesen ment a fogyat
kozásoktól s mindenki tudja, mily sok szemrehá
nyást tettek Petrarcának számtalan szójátéka
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miatt, a melyekkel néha csak úgy dobálózik, szá
mos ötlete miatt, a melyek inkább mesterkéltek, 
mint művésziek, és sok merész hasonlata miatt, 
a melyek a nevetségessel határosak. De e fo
gyatkozások csak szeplök, a melyek elvesznek a 
természetes, önkéntelen, elragadó és megindító 
szépségek tengerében, s ha azok eredendő okát 
keressük, magában költészetének természetében 
találhatjuk azt meg, a mely, minthogy mindig egy 
s ugyanazon érzelemről zengett, szükségképen 
gyakran oly kényszerhelyzetbe hozta őt, hogy 
vagy az egyhangú unalmasság, vagy az erőltetett 
újdonság között válaszszon.

Petrarca hibáit és fogyatkozásait leginkább 
a petrarcbisták állították előtérbe, a kik, mint ez 
különben az utánzók közös sorsa, mesterök hi
báit nagyítva adták vissza és szépségeit nem vol
tak képesek elsajátítani; ezért a petrarchista 
gyűjtőnév alatt most általában az erőltetett, te
hetségtelen fűzfapoétákat szokták érteni, a kik
nek föllépése és hatása a költészetre, az irodalom 
minden korszakában igen káros volt. De a ki 
e túlzások és nyegleségek miatt Petrarcát vá
dolná, ép oly igazságtalan lenne, mint az, a ki 
Wattot akarná felelősségre vonni azért, hogy 
az ügyetlen gépésztől vezetett mozdony kisik
lott.

Boccaccio János (1313—1375) nemcsak kor
társa, de benső barátja is volt Petrarcának s 
hozzá sok tekintetben hasonlít, de sok tekin-
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tetben tőle ismét különbözik. — Azon bús
komorságra és mysticismusra hajlandó irány, 
a mely Petrarca minden érzelmein elömlik, 
akár a vallásra, akár a szerelemre vonatkoz
zanak azok, Boccacciónál a vidámság és az élve
zet felé irányuló fékezetten vágynak ad helyet. 
Tiltott szerelem gyümölcse lévén, úgy látszik, 
hogy a kéj démona, a melynek életét köszönheté, 
forró, szenvedélyes vérébe ment át, hogy érzéki 
vágyait fölizgassa. Tiszteli Plátót és szereti, mert 
ó-görög és antik classikus, de őrizkedni fog ta
nainak követésétől; s az anyagtalan szeretem 
előtte örökös talány marad, míg a physikai szépség 
imádatában oly őszinte és jóhiszemű, hogy titkot 
sem csinál belőle, sőt ellenkezőleg, eszményévé 
emeli a szabad ég alatt, s fölszólítja az embere
ket, hogy áldozzanak az ő bálványának.

Vajon ezért azt fogjuk-e mondani, hogy Boc
caccio romlott és megvetendő egyén ? Korántsem, 
miután az anyag ép oly lényeges keltek az em
berben, mint a szellem, s az elsőnek gyönyörei 
ép oly jogosultak, mint a másodikéi, és a szere
tem fönséges titkai az emberi nem életéhez és 
fönmaradásához föltétlenül szükségesek. Boccac
cio tehát, midőn a saját módja szerint ünnepli 
és énekli meg a szerelmet, ép úgy csak emberi, 
tehát költői jogát gyakorolja, mint Petrarca, a ki 
épen ellenkező szellemben énekelt; és, ha eset
leg Ítéletet keltene mondanunk a kettő között, 
vajon miéit nem tehetne a pálmát annak adni, a
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ki nyíltan elmondta mindazt, a mit túláradó keb
lének gazdag vágya sugallt neki, — a tisztes ka
nonokkal szemben, a ki míg platonikus szere
lemben olvadozott madonna Laura előtt, több 
törvénytelen gyermek atyja lett.

Továbbá, ámbár Boccaccio is, mint Petrarca, 
ahhoz a nemzedékhez tartozik, a mely Olaszor
szágban a kényurak diadalát érte meg, ö mégis 
mindig, még akkor is, ha nincs Florenczben, 
szive mélyén florenczi marad, míg barátja telje
sen kivetette szivéből szülőföldje emlékét és éle
tének nagyobb részét a kényúri mozgalom leg
élénkebb központjaiban tölti el. Ez a mozgalom 
akkortájt már Florenczben is kezdett lassanként 
megindulni, úgy hogy kevés jóstehetséggel előre 
meg lehetett mondani, hogy ez a város is, szo
kása szerint természetesen későbben, társai vég
zetét fogja követni; de akkor még a szabadság
hoz kötött polgári élet utolsó visszfényében ra
gyogott, s a gondtalan, pezsgő, vidám olasz nem
zet legélénkebb városa volt. Ezen fölül, Petrarca 
az udvarok embere, Boccaccio pedig a vidám és 
népies gyülekezetek, a pajkos társaságok, a paj
zán és dévaj tréfák barátja, s nápolyi tartózko
dása alatt is, midőn szerelme a királyi palotába 
viszi, csak a hátulsó, titkos ajtón lép be oda, hogy 
az álherczegnőt rejtélyes lakosztályában fölke
resse.

íme, ezek azon körülmények, a melyek Boc
caccio és Petrarca között űrt idéznek elő, s egy-
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szersmind odahatnak, hogy ez a két költő egy
mást csodálatosan kiegészíti; mert ha mind a 
kettőt egy gye képzeljük, ez új keverék élethű 
képét adja az akkori olasz társadalomnak, akár
milyen alakjában, rétegében, vagy nyilvánulásá
ban vizsgáljuk azt.

Boccaccio is tudós akar lenni, mint Petrarca ; 
s ha nem elég gazdag is, sem pártfogása nincs 
arra, hogy kénye-kedve szerint utazhassék és 
kutathasson codexek után, mégis költségbe keveri 
magát és nagy áldozatok árán Florenczbe hozatja 
a tudós Leonzio Pilatót, hogy görögül tanuljon 
tőle. Latinul is írt, s a classikus ókorra vonat
kozó földrajzi és életrajzi dolgozatai, ámbár nap
jainkban igen tökéletleneknek látszanak, mégis 
bámulatosaknak mondhatók, ha az akkori isme
retekre tekintettel vagyunk, és nagy mértékben 
elősegíthették az ókori ismeretek terjedését.

Noha e classicismus-hajhászat ártott is Boc
caccio kisebb műveinek, a mennyiben gyak
ran az ó-kori mythologiát a legcsodálatosabban 
összekeverte a modern vallási fogalmakkal, alap
jában véve azonban mégsem tagadja meg önma
gát és hű marad korához. A Filostrato és a Te
seide, daczára az ó-görög tárgynak, úgy jellegök, 
mint előadásuk szerint valódi lovagi énekek, 
szinte ilyen, de jóval hosszabb, lovagi kalandos 
történet a Filocopo is, a melyet azonban prózá
ban írt meg. A két előbbi költeményben az ot
tava rimát használta, a melynek föltalálását hi-
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básan neki tulajdonítják, míg az Amorosa visi
one czímű bölcselmi költeményében a petrarca- 
féle terza rimát használta föl, s még a tárgy, föl
fogás és kivitel tekintetében is megközelíteni 
igyekezett a Petrarca Diadalait. Kisebb új-olasz 
nyelven írott munkái még : az Ameto, a melyben 
a próza a verssel váltakozik, s a mely mintául 
szolgált később a Saunazzaro, Bembo és Men
zini hasontartalmú munkáihoz ; a Corbaccio, 
szenvedélyes és ocsmány kifakadás egy nő ellen, 
a ki öt megcsalta, s a ki iránt gyűlöletre kelvén, 
az egész szépnem ellen fordul, a melynek pedig 
teljes életében hű imádója volt; két gyönyörű 
ékesszólással írott levél, továbbá Dante élete 
és magyarázata (ez utóbbit ép hogy csak el
kezdte), a melynek nyelvezete oly szép, oly egy
szerű, nemes, könnyedén folyó és természetes, 
hogy annak mását egyéb prózai munkáiban hasz
talan keresnők.

De Boccaccio örökbecsű munkája a Decame- 
rone, vagyis száz novella gyűjteménye az akkori 
olasz, különösen a nápolyi és florenczi élet leg
tökéletesebb és legélénkebben kiszínezett képét 
tárja elénk: Nápolyban az udvari, Florenczben 
a polgári élet gondtalan, szabados és élvsovár 
menetét. A novella már régtől fog a ismeretes 
volt Olaszországban, s azok egynémelyike is, a 
melyek az úgynevezett Novellino gyűjteménybe 
felvétettek, mindenesetre még a Boccaccio előtti 
korból erednek, de Boccacciónak az érdeme az,
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hogy az egyszerű népies elbeszélést valódi műre
mekké alakította át, kitágította keretét, változa
tosabbakká, határozottabbakká és szabatosab
bakká tette személyeit, a pongyola külalakot 
keresett és a költészet igényeinek megfelelő for
mával helyettesítette és talán az első volt, a 
ki a száz különféle tárgyat a költői föltalálás 
egyetlen czéljának rendelte alá. Három ifjú és 
hét nő a pestis borzalmai elől Florencz közelé
ben a szabadba menekülnek és vígan mulatoz
nak ott tíz napig s minden nap mindegyikök egy 
novellát mond el, a nap királya-, vagy királyné
jától meghatározott általános természetű tarta
lommal. Az ellentét a dögvész borzalmai és e 
mulató társaság dévajkodása között valóban meg
lepő, de mégis megfelel az akkori idők gondta
lan, szabados jellemének. A könyvet az 1348. évi 
pestis leírása nyitja meg; ünnepélyes, gyönyörű 
és fenséges leírás, a melyet a kritikusok az égig 
magasztalnak, mert szabatosságra, nyelvezetre 
és a conceptio mélységére nézve még Thukydi
des és Lucretius lapjait is fölülmúlja; — de a 
Decameronet nem ez a leírás tette hírhedtté és 
népszerűvé.

Ezt a népszerűséget a novellák pajzán hu
mora és örök ifjúsága szerezte meg. Azt mondják, 
hogy ocsmányok, pedig nem igaz : az ocsmány
ság természeténél fogva durva, tehát művészi 
tökélyre nem emelkedhetik soha, míg ellenben 
a Decamerone a maga nemében páratlan és tö-
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kéletes remekmű. Mondjuk inkább, hogy er
kölcstelenek, mert valóban azok, és sajnáljuk azt, 
hogy az a társadalom, a melyben Boccaccio élt, 
olyan volt, hogy midőn annak hű, valódi képét 
akarta adni, oly könyvet lehetett írnia, a melynek 
olvasását a jó erkölcsű ifjaknak nem lehet meg
engedni. S hogy Boccaccio nem költött, hanem 
csakugyan a való után írt, bizonyítja azon hír, a 
melyre könyve azonnal szert tett ; bizonyítják a 
többi novella-írók is, a kik többé-kevésbbé ugyan
azon húrokat pengetik, bizonyítja végre az er
kölcsi romlottság folyton növekvő áradata, a 
mely végre a XV. században a kicsapongás és 
alávalÓ8ág legmagasabb fokát érte el. E század 
komikusai aztán igazolják, művészi szempont
ból, a Decameronet is.

Egyébként, ha leszámítjuk e fogyatkozást, a 
Decameroneban minden csodálatos : a föltalálás 
változatossága és könnyedsége, a jellemfestés, az 
előadás és a nyelvezet. Mint a népies élet visz- 
szatükrözödése, szükségképen satirikus; mint az 
akkori olaszok hű képe, szakadatlan vádaskodás 
az egyházi férfiak erkölcstelensége ellen. És ta
lán nem annyira a bonyodalmak erkölcstelensége, 
mint inkább a benne szereplő papok és szerzete
sek gyalázatos alakja idézte föl azon elkeseredett 
háborút, a melyet a Decamerone ellen az egyházi 
férfiak indítottak, a kik különben nem voltak oly 
szigorúak más, az erkölcsiséget még jobban sértő 
munkákkal szemben. Attól a szegény karthauzit
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tói kezdve, a ki egy haldokló szerzetes társa ne
vében rábírta Boccacciót, hogy bánja meg a De
camerone megírását, a melyet, ha Petrarca nem 
lett volna, meg is semmisít vaia bűnbánatában, 
— föl egész a theologusokig, a kik V. Pius pa
rancsára gyalázatosán megcsonkították azt : az 
egyház mindig úgy tekintette a Decameronet, 
mint egy ellene intézett támadást, és igaza volt ; 
de azt kellett volna kérdeznie önmagától, hogy 
vajon a hibás Boccaccio volt-e, a miért olyanok
nak festette a barátokat, mint a minők valóban 
voltak, avagy talán inkább a barátok voltak hi
bások, a kik olyanok voltak, a minőknek lenniök 
nem lett volna szabad és a kik megmérgezték a 
társadalom gyökereit, mert megrontották a csa
ládi erkölcsöket.

Dante és Petrarca az új-olasz nyelven írtak; 
Boccaccio, minthogy a florenczi nép képét festi, 
ennek a nyelvét használja. De ez már nem a 
durva tájszólás, a mely a köznép ajkán él, s a 
melyet az alaktalan, szabálytalan szerkezetek el
torzítanak, hanem alakilag kellemes és könnyed 
tájszólás, a mely a művelt költő tollából virágos, 
díszes alakban kerül elő. S ez a műveltség gyak
ran túlzásba megy át, különösen a nápolyi élet
ből vett novellákban, a hol a keresett méltóság 
gyakran árt az elbeszélés természetes menetének. 
Mindazonáltal elmondhatjuk, hogy Boccaccio 
nagy műve és örök érdeme a prózai nyelv meg
alkotásában rejlik, ép úgy, mint Dante és Pét-
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rarca dicsőségét a költői nyelv megalkotása ké
pezi, mert utánok a bizonytalan alakoknak nincs 
joguk létezni, a tájszólások félszegséggé válnak, 
s a florenczi beszéd irodalmi nyelvvé lesz és a 
müveit olaszok általánosan elfogadják azt.

Ám ha Boccaccio a nyelv legavatottabb mes
tere, nyelvezete korántsem mesteri, sőt utánoz
hatatlan s a ki ezt mégis megkísértené, kiállha
tatlanúl unalmassá válnék. Akár a latin szerke
zet utánzási vágya, akár a földolgozott tárgy ter
mészetében rejlő kényszerűség idézte elő, tény 
az, hogy Boccaccio mód fölött meg szokta nyúj
tani mondatait, kikerekítette azokat és az olasz 
nyelv természetével épen nem egyező közbeveté
sekkel túlságosan megrakta túlbő mondatait. 
S ez a nyelvezet, a mely bármily más munkában 
elviselhetetlen, élvezhetlen volna, a Decamerone- 
ban, tárgyánál és tartalmánál fogva, szépséggé 
változik : annyira összhangban vannak egymás
sal az alakok érzéki gyönyöre és a phrasisoké, a 
melyek amazokat leírják. És hogy — talán tud
tán kívül — csakugyan ez volt a főok, a mely 
őt e különös nyelvezet megalkotására vezette, 
elhihetjük azért, mert azt csupán csak novellái
ban alkalmazta, míg a Vita di Dante, ámbár 
szintén méltóságos, de sokkal egyszerűbb, gör
dülékenyebb és természetesebb prózában van 
írva.

A latinoskodó körmondat, mely, mint mond
tuk, utánozhatatlan, megkülönbözteti Boccacciót

8Az olasz irodalom rövid története.
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korának többi prózaíróitól, mert bár nyelvezete 
igen gyakran pongyola, mégis kedvessé teszi azt 
a természetes és őszinte naivság, a melyet a 
könnyed és bőven áradó florenczi népies nyelv 
még jobban megkedveltet az olvasóval. — Némi
leg ehhez hasonló nyelven írt Cavalca, Passa
vanti, Bartolomeo da S. Concordio, a kiknek 
iratai, úgyszintén a Cento novelle antiche és Sac
chetti kedves novellai élvezetes olvasmányul 
szolgálhatnak, míg ellenben a Ser Giovanni Fio
rentino Pecorone czímü munkája csak a Deca
merone silány utánzata.

A történetírásnak szükségképen kezdetét kel
lett vennie Olaszországban, a hol a forradalmak 
egyik a másik után következtek és fölforgatták a 
városok, tartományok politikai rendszereit. Elő
ször kezdetleges, darabos alakjában találkozunk 
vele a krónikákban, a melyek helyhez és időhöz 
kötve csak következetes hűséggel, magyarázatok, 
föltevések és bölcselmi közbeszólások nélkül a 
rideg tényeket örökítették meg, hogy adatokkal 
szolgálhassanak a jövő történetíróinak. Mellőzve 
az állítólag Matteo Spinelli tollából eredő Diur
nali del Reame di Napoli czímü naplót, továbbá 
Dino Compagni, Ricordano és Giacchetto Mala- 
spini Krónikáit, a melyek csak a nevek, tények és 
adatok rendetlen halmazát tartalmazzák, — csak 
Giovanni Villani Cronache Fiorentine czímü mun
kája érdemel nagyobb figyelmet.

Minthogy e korszak történetírói lényeges sa-
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játságaikban egymással többé-kevésbbé meg
egyeznek, ítéljünk róluk egyszerre. Mint történet
búvárokat, két szempontból kell munkásságukat 
vizsgálnunk. Midőn az ókori történelem esemé
nyeiről akarták levonni a múlt titkait takaró fá- 
tyolt, rendesen a legrégibb őskorral kezdik meg 
a történetírást s ha a bábeli zavartól, vagy a víz
özöntől kiindultak, folytonos hibák és tévedések, 
phantastikus mesék és hihetetlen csodák közt bo- 
lyonganak egész korukig: úgy, hogy az ó-kori 
történelemre nézve munkáik absolut semmi becs
esei sem bírnak.

Ha ellenben koruk eseményeit beszélik el, 
akkor könyvök igen becses az adatok bősége, és 
a részrehajlatlan igazság, vagy legalább az arra 
való őszinte törekvés miatt. E férfiak, nem any- 
nyira írók, mint polgárok, szintén részt vettek 
azon események előidézésében és végrehajtásá
ban, a melyeket elmesélnek, s ezért nem mindig 
lehetnek részrehajlatlanok ; mert ők is az egyik, 
vagy másik párthoz tartozván, az emberi termé
szet gyengeségének megfelelően nem voltak ké
pesek tökéletesen szakítani elveikkel, nem bírtak 
uralkodni érzelmeiken, és nem voltak képesek 
ma kárhoztatni azt, a mit tegnap cselekedtek. Es 
szerencsétlenségre mindnyájan azon párthoz tar
toztak, a mely — bizonyára nem szántszándék
kal — oly ^végzetes lőn Olaszország sorsára 
nézve : — a guelf-párthoz, s ennélfogva az ellen
pártra vonatkozó ítéleteik, a nélkül, hogy ők azt 

8*
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észrevennék, már előzetesen tévesek és részre
hajlók, — s ez volt az oka, hogy a császári párt 
fölött mindeddig oly sok téves és hamis nézet 
uralkodott, hogy azt Olaszország ellenének és 
kínzó hóhérának szokták tekinteni, ép úgy, mint 
a svéd-dynastiát, a mely pedig a német csá
szári ház legnagyobb és legnemesebb képvise
lője volt.

Az e korbeli írók a nyelvezet tekintetében a 
nyelvkincsek egész özönét, s a keresetlen, termé
szetes kifejezések becses gyöngyeit hagyták ránk. 
Minthogy úgy írtak, a mint beszéltek és gondolkod
tak, az eszme sohasem tévedt el, sohasem torzult 
el kifejezéseikben, a melyekben a keresettségnek, 
rhetorikai phrasisoknak, vagy erőltetettségnek 
nyoma sincsen. Igaz, hogy a mondat nem mindig 
felel meg a mondatkötés szabályainak, sem pe
dig a szó- vagy igeragozás a nyelvtani törvé
nyeknek : de jegyezük meg, hogy a nyelvtan 
nem előzi meg, hanem követi az írókat, s ezek 
itt, a prózaírók közt a legelsők.

Mindezek közt pedig a már említett Giovanni 
Villani († 1348) a legrokonszenvesebb alak. Kró
nikáját, a melyet egész addig az évig vezetett, 
melyben a pestis elragadta, testvére, Mátyás, 
folytatta egész 1363-ig, a ki ugyan talán művel
tebb volt nála, mert terjedelmesebben írt, de — 
talán épen ezért — nyelve nem oly erős, ha
tékony és könnyedén folyó. Fia Fülöp, szintén 
folytatta egy ideig az atyja által megkezdett kró-
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nikát, de aztán, elragadtatva a folyton növekvő 
latinos szellemtől, ezen a nyelven írta meg a 
Florenczi híres férfiak életrajzát, a melyek a ben
nök foglalt becses adatok miatt, de meg azért is, 
fontosak, mert az olasz irodalomtörténet legelső 
kísérletei gyanánt is tekinthetők.



VI. FEJEZET.

A tudósok és a humanisták. — Medici Co
simo és Lörincz.

Általánosan bevett szokás Olaszországban, 
hogy kígyót-békát kiáltanak a XV. századra, 
mint a melyben a nemzeti eszme visszafejlődött 
avagy haladásában pihenőt tartott volna. Mintha 
azért, hogy ez a század évkönyveiben se a Com
mediót, se a Furiosót nem mutathatja föl, sem
mit sem tett volna, hogy a nemzeti eszme tes- 
pedt, vagy hamis útra tévedt volna, minők azon 
csalékony ösvények, a melyek hosszú és fárasztó 
tekervények után egy fal elé vezetik az utast.

Maga Alfieri is csak folytonos révedezést és 
meddő vitákat lát az egész században ; a XV. 
század csak nyelvtani hibákban volt gazdag, 
mondja ő, ügyet sem vetvén arra, hogy egy szá
zadot, bármennyire üres is az, nem lehet egyet
len mondattal jellemezni, akármilyen találó is 
az. Nem tudom, hogy így van-e még most is, de 
az bizonyos, hogy egy időben, még pedig nem is 
nagyon régen, az iskolákban mindenütt azt ta
nították, hogy a XV. század szerencsétlenség
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volt az olasz szellemi élet fejlődésében, s a kriti
kai rhapsódok hűségesen lemásolják azt, a mit 
írva találnak, s az újság ingere miatt még tódít- 
ják is azt. Pedig az egész állítás hamis és téves.

Mindenekelőtt a XV. század az irodalom tör
ténetére nézve nem akkor végződik, sem akkor 
nem kezdődik, a mikor a naptár ezt előírja : — 
mert az 1494-ik évvel záródik be, a mikor VIII. 
Károly, két évvel Medici Lőrincz halála után lé
szállott Olaszországba, míg kezdetét az 1375-ik 
évre tehetjük, a mely évben Boccaccio meghalt, 
miután szeretett barátját, Petrarcát, eltemette. 
Azon korszakot pedig, a mely e két időpont 
között fekszik, gondosan föl kell osztanunk, mert 
e nélkül, ha száz s több évet úgy akarnánk meg
ítélni, mint egy napot, a történelem keretén kí
vül helyezkedünk, mert meghamisítjuk a hala
dás természetét, a mely pedig, miként láttuk, a 
történelem alkotó törvénye.

Az így meghatározott XV. századnak tehát 
két, lényegesen különböző korszaka van, a me
lyeknek elseje körülbelül 1450-ig, másodika pedig 
Medici Lőrincz haláláig terjed.

Melyik tehát az első uralkodó jellemvonása? 
— A tudományok föllendülése, a mely az ókori 
dolgok lázas kutatásában, a codexek utáni haj
szában és azok magyarázatában, továbbá azon 
örült törekvésben nyilatkozik, a melynek czélja 
volt a régi latin nyelv fölélesztése és az ó-görög 
és római műveltség visszaállítása. Látni való eb-
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bői, mennyire szükséges e korszakot a Boccac
cio és Petrarca alakjával összefüggésbe hozni, 
minthogy ezeknek volt legnagyobb részök az 
ókor föltámasztásában, ők adván a mozgalom 
megindítására az első példát. De csakis a példát, 
és ezt jól meg kell jegyeznünk: mert azok, a kik 
e két költő működésében akarják azon buzgalom 
okát látni, a melylyel a nemzet a görög és latin 
classicismus tanulmányozásához fogott, feledni 
látszanak, hogy két egyén, bármennyire fölül áll 
is a tömegen, nem képes egy egész nemzetet, 
egy hosszú korszakon át maga után vonszolni 
egy úján megkezdett irányban, ha annak követé
sére a hajlam már magában a népben is nem fej
lődött ki.

Petrarca és Boccaccio csak a nemzeti irányt 
képviselik, a mely iránynak nyomaival már föl
lépésök előtt is találkozhatunk, mire nézve elég 
legyen megemlékeznünk a krónikaírókról, a kik 
— mint Ricordano, Malaspini és Villani — nem 
elégedvén meg koruk és az olasz ó-kor esemé
nyeinek leírásával, visszamennek a classikus 
ó-korba, s irataik legnagyobb részét annak ismer
tetésével, tanulmányozásával töltik meg. Midőn 
ez az eszme fölserdült és megerősödött, termé
szetes volt, hogy a hagyományokban gazdag 
Olaszország a múlt kincseit és emlékeit akarta 
fölkutatni, hogy teljesen megismerje azon dicső
séget, a mely tudta, hogy létezett, de a melyről 
csak halvány, zavart fogalmai voltak.
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Megkezdődött tehát a classikus tanulmányok 
kora, de a munka csak nehezen, nagy fáradsággal 
haladt előre, mert a könyvek hiánya, a nehézség, 
hogy fölkutassák azokat ott, a hol elfeledve he
vertek, a hiányos nyelvismeret és tán leginkább 
a szomorú idők, nagyon akadályozták a megin
dult mozgalmat fejlődésében. Mert ez idők a 
legszomorúabbak Olaszország történetében; az 
avignoni szolgaság után, a hetven évig tartó nagy 
szakadás, még nagyobb zavart és rendetlenséget 
idézett elő, mint a gyászos interregnum : Velence 
és Genua harczban állottak egymással; Milánó 
az utolsó Viscontiak kegyetlenkedései és hitszegő 
zsarnoksága alatt nyögött ; a nápolyi királyságot 
fenekestül fölforgatták a király, a királynő és a 
trónkövetelők; Florenczben a visszavonás és a 
pártok dühe mindent elsöpört s a kimerült város 
végre az athéni herczeg zsarnoksága alá került. 
A költészet élhet a néplázadások, a fegyverzörgés 
közepett, sőt azt mondhatnék, hogy a viharos 
idők, mint a melyekben az ihlet és a lelkesedés 
intensivebb, kedvezőbbek reá nézve, mint a béke 
egyhangú csendje. De a komoly tudományoknak 
nyugalomra, kényelemre, csendre van szükségök : 
Petőfi énekelhetett a népszabadság viharában: 
Bopp soha sem teremtette volna meg ott az ösz- 
szehasonlító nyelvészetet.

De Olaszország szerencséjére vagy helyeseb
ben azért, mert a történelem akarta, hogy Italia 
betöltse küldetését, egyszerre három nagy férfiú
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lépett föl, a kik, minthogy úgy eszméik, mint ér
dekeik közösek voltak, végét szakították az általá
nos fejetlenségnek. E három rendkívüli férfiú, az 
olasz műveltség valódi jótevői, nápolyi Alfonz, 
Sforza Ferencz és Medici Cosimo voltak. Szövet
ségük a béke helyreállítására irányult ; ők békét 
akartak, s hatalmuk, úgyszintén birtokaik fekvése 
is, képessé tette őket arra, hogy akaratuknak ér
vényt szerezhessenek, — a minek eredménye az 
lön, hogy Olaszország föllélegzett és pihent erő
vel foghatott a tudományok műveléséhez. Ez a 
szövetség volt a politikai egyensúly biztosításá
nak legelső nyilvánulása ; s bár nápolyi Alfonz 
és Sforza Ferencz szintén hozzájárultak e nagy 
föladat teljesítéséhez, az érdem oroszlánrésze 
mégis Medici Cosimót illeti meg, a ki az olasz 
történelem legkülönösebb s egyszersmind leg
nagyobb alakjainak egyike.

Ki volt Medici Cosimo? Nem volt harczos, 
nem volt dicsőséges hagyományokban gazdag 
nemes család sarja, hanem kereskedő volt, kinek 
elődjei, sőt még atyja is, igénytelen szerepet ját
szottak szülővárosukban. S midőn azt látjuk, 
hogy Olaszország nagyjai sorába emelkedett, ön
kénytelenül is ajkainkra tolul a kérdés : mily 
jogczímen tehette ezt, lássuk, vajon csakugyan 
lehet-e joga, hogy karöltve haladjon egy örö
kösödési jogánál fogva fölkent királylyal, s egy 
a hódítás és szabad választás jogánál fogva föl
emelkedett herczeggel ? -— Ha erre a kérdésre
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felelnie kellene, Cosimo nagy zavarba jönne: 
nem király ö, sem herczeg, sem mágnás, és jo
gaiban sem a pápa, sem a császár nem erősítette 
meg ; — ö csak Cosimo mester és semmi több, 
de mégis parancsol Florenczben s a koronás fők
kel egyetemben határoz Olaszország sorsa fölött.

Azt szokták mondani, hogy Olaszország a 
különösségek hazája, s ezek közt az első tekin
tetre mindenesetre legbizarrabbnak látszik a Me- 
diciek korlátlan hatalma; de magyarázatát leli 
ez abban, hogy Florencz, a mely politikai és tör
ténelmi kifejlődésében mindig hátrább volt, mint 
a többi olasz városok, most is már akkor visszatük
rözte a kezdődő kényúri politikát, midőn a többi 
olasz városok már rendes fejedelemségekké ala
kultak. Florenczben is be fog következni ez az 
állapot, még pedig szomorú, gyászos körűimé’ 
nyék között, s ugyan azzal a családdal, a mely 
most benne uralkodik : de sem Cosimo, sőt való
színűleg még Lőrincz sem gondolt arra, de még 
ha törekedtek volna is, a szabadság még mindig 
sokkal drágább volt a florencziek előtt, mintsem 
ezek a régi intézmények és jogok látszatáról le
mondani hajlandók lettek volna.

Napjainkban általában divatba jött, hogy Me
dici Cosimót és Lőrinczet mindenki szidja és át
hozza, mintha ők kovácsolták volna azon rablá
sokat, a melyek később Toscánát fogva tartották. 
Azt mondják, hogy ők oltották ki a szabadságot: 
de vajon nem természetes halállal mult-e ez ki?
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Valljuk be inkább, hogy ök voltak az idők törvé
nyes szülöttei, a kiknek útját a megelőző esemé
nyek készítették elő, s hogy Olaszország az ő be
látásuknak köszönheti azt a fényt, a mely a kö
vetkező korszakokban reá derült. Mert igazsá
gosaknak kell lennünk atyáinkkal szemben, ha 
azt akarjuk, hogy majdan unokáink is azok le
gyenek velünk szemben.

E három rendkívüli férfiú pártolása alatt a 
tudomány már sebes léptekkel haladt előre meg
kezdett útján, midőn két új esemény még hatal
masabb lökést adott neki : a könyvnyomtatás föl
találása és Konstantinápoly eleste. Az első nem 
adott, de nem is adhatott kész gyümölcsöket, de 
midőn elő állott velők, azok valóban bámulato
sak voltak; a második ellenben azonnal érez
tette hatását, a mennyiben Olaszországba terelte 
a byzanci tudósok zömét, a kik itt elterjesztették 
tudományukat, a mely Olaszországban oly életre 
kapott, a minővel a Bosporus mentén soha sem 
dicsekedhetett. A görög tudósokat herczegek és 
főurak vendégelték, a nép ünnepelte, a tanulni 
vágyók áhítattal hallgatták őket, úgy hogy mind
egyikök egy kis nappá lett, melyből a kisugárzó 
hő bemelegíti, fölhevíti az egész nemzetet, s a 
műveltség egyöntetűsége, egyesítvén az elméket, 
megtanítja a nemzetet, hogy erejét is egyesítse : 
s ezen törekvés eredményekép az akadémiák jöt
tek létre.

Az akadémiák között különösen három ör-
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vendett rendkívüli virágzásnak : a római, mely
nek kiváló díszei voltak Leto Pomponius és Pla
tina ; a nápolyi, melyben Panormita és Pontano 
tartottak előadásokat és a florenczi, melynek leg
kitűnőbb tudósai Aurispa és Marsilio Ficino vol
tak. Az első leginkább az ókori régiségekkel fog
lalkozik és azokat ismerteti — csakhogy ebben 
olyasmit talált mondani, a mi a pápáknak nem 
tetszett s ezért hosszú vizsgálat és üldözte
tés tárgya lett; a második különösen az ókori 
nyelveket tanulmányozza, és Vallának Eleganze 
czímű munkájával, továbbá Pontano kitűnő min
táival megnyitja a philológiai tanulmányok hosszú 
sorát, a melyek Olaszországban később oly nagy 
kiterjedést vettek.

A florenczi akadémia, a melyet Cosimo ala
pított és fia Piero s Lorenzo folyton támogattak, 
különösen a philosophia felé fordult, s maga a 
Neo Platonica melléknév is, a melyet fölvett, 
kijelöli az irányt, a melyben haladott, — míg 
Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mi
randola, stb. nevei, a kik az akadémia büszke
sége és ékességei voltak, fontosságáról tesznek 
bizonyságot. De törődjünk most azzal, hogy Fi
cino, a Plátó-cultust a bálványozásig fejlesz
tette, mert végre is Plátó csakugyan alkalmas a 
lelkesedés fölkeltésére : — csak arra gondoljunk, 
mi jelentősége lehetett annak, hogy a platonis- 
must Olaszországban a XV. században fölélesz
tették !
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A philosophia ekkor már csak Aristoteles ta
nainak ismeretére szorítkozott, nem ugyan a hí
res görög philosophusra, a ki szabad volt, miként 
hazája és épen e szabadság miatt volt tiszte
letreméltó, — hanem egy más Aristotelesére, a 
kinek philosophiája már keresztül ment a Bacon 
és az összes scholastikusok tégelyein, s végül el
ferdítve, megcsúfolva, megmérgezve kénytelen 
volt meghajolni azon ítélet előtt, a mely szerint 
a philosophia = ancilla theologiae.

Az egyház összes tanai a Stagirita elméletein 
nyugodtak, a melyek alapját, lényegét képezték a 
katholikus dogmáknak, úgy, hogy Plátó lobogó
jának kibontása egyértelmű volt ezen épület vak
merő megrendítésével, az összes dogmák alapjá
nak kétségbevonásával : szóval a reformatio elő
szele lett volna, mert a szabad vizsgálódás esz
méjét foglalta magában. Ha a florenczi akadémia 
székhelye Róma lett volna, vagy ha a curiának 
nem állták volna útját a Mediciektől féltéke
nyen őrzött szabadság korlátai, valószínű, hogy 
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola és Cusano 
még jobban pórúl jártak volna, mint Platina és 
Pomponio Leto.

Azonban Aristotelesnek is akadtak védői; 
még pedig nem a szent Tamás és Bacon közön
séges követőiről szólunk, hanem Pomponazziról, 
a gondolat ez óriásáról, a ki magára vállalja a 
fenyegetett eszmény megvédelmezését. De ne fe
ledjük, hogy a védelmet úgy vállalta magára,
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mint philosophus és nem mint theologus, mert 
még akkor sem keverte volna össze e két tudo
mányt, ha szent lett volna is, mint aquinói Ta
más, — kijelentvén nyíltan és tartózkodás nél
kül, hogy : a philosophiai dolgokat és tanokat meg 
kell különböztetni a valláséitól. — Vajon ez a ki
jelentés nem teljesen megegyezik-e már a mo
dern fölfogással ?

Pico della Mirandola, a tudományok e va
lódi csodaembere, a tudás minden ágában nyo
mot hagy maga után, és ki tudja megmondani, 
mi mindent mívelhetett volna még, ha a halál 
idő előtt el nem ragadta volna. De rendkívül 
változatos tanulmányai közepett, nem elégedvén 
meg azzal, hogy philosophiai kutatásait egész 
Plátóig és Aristotelesig kiterjesztette, gondola
taik és eszméik kutatását tovább vitte vissza az 
ó-korba, s azt hívén, hogy a görög philosophia 
eredetét, és első csiráit a keleti tudományokban 
találhatja föl, hozzáfogott a keleti nyelvek buzgó 
tanulmányozásához, a melyeket korában még 
senki sem ismert.

Azonban, daczára annak, hogy a müveit vi
lág összes buzgalma és törekvése a tudományok 
fejlesztésére volt irányulva, nem mondhatjuk, 
hogy a szépirodalom és a művészetek, el lettek 
volna hanyagolva. A művészetek fellendülését 
fényesen igazolják Florencznek e korból eredő 
gyönyörű palotái, a számos szobrokkal és fest
ményekkel ékített nagyszerű templom, a melyek
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alakjain diadalt ül a platonismus, a kifejezés is
teni szelídségében ; továbbá Brunellesco hírhedt 
kupolája, a melylyel egy középkori építészeti re
meknek antik-stylű befejezést adott. Az sem igaz, 
hogy az új-olasz nyelvű irodalom teljesen elha
nyagoltatok, mert még azon hatvan év alatt sem, 
a midőn csaknem kizárólag a latin nyelv divato
zott, sem volt teljesen elfeledve, — sőt Lionardo 
Bruni, miután kifejtette az új-olasz nyelv jogo
sultságát, bebizonyítván, hogy a classikus nyelv 
mellett még magában Rómában is beszélik a népies 
nyelvet, ilyen nyelvben írta meg Dante életét.

De a nép nyelve leghatalmasabban, mintegy 
pihent erővel, támadt föl újra Medici Lőrincz 
uralkodásának idejében, a mely kor a XV. század 
második felére esik, a midőn az emberi művelt
ség tényezői is a tudományok mellé sorakoztak, 
s a velők foglalkozók a humanisták neve alatt 
ismeretesek.

Azt mondják, hogy Medici Lőrincz nem bírt 
nagyatyjának politikai belátásával, — lehet, hogy 
ez igaz, de lehet, hogy nem igaz ; annyi azonban 
bizonyos, hogy soha unoka nem volt annyira 
méltó dicsőemlékű nagyatyjára, mint épen Lő
rincz Cosimóra : nem nevezték ugyan öt a haza 
atyjának, csak az akkor közdivatban levő Mag
nifico czímmel tisztelték meg, hanem az tény, 
hogy Olaszország érdekében csaknem mindent 
elkövetett és megtett, a mit egy akkori fejedelem 
tenni képes lehetett.
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Atyja halála húsz éves korában lepte meg öt ; 
abban a korban tehát, midőn az ifjak általában 
szórakoznak, a fiatal Lörincz, testvérével együtt 
nagy vagyon és még nagyobb felelősség birtokába 
jutott, magára vállalván atyja méltóságát és ha
talmát, a melyet sem investitura, sem törvények 
nem szabályoztak, s a melynek gyakorlását a nép 
inkább hallgatagon tűrte, mint nyílt beleegyezé
sével szentesítette. Azonban az ifjú, nem csügge
dett ; utazásaiban sokat tanult és tapasztalt ; is
merte Olaszország fejedelmeinek udvarait, éles 
emberismereté és mély belátása volt, szembe 
szállott tehát az akadályokkal, és legyőzte azo
kat, meghódította polgártársai szívét, bálványa 
lett szülővárosának, a mely napról-napra szebbé 
lett az ő munkája és áldozatkészsége következté
ben. Testvére áldozatúl esik egy összeesküvésnek, 
a melynek gyilka elöl ö szerencsésen megmene
kül, de hatalmát, a szerencsés megszabadulásának 
újjongó nép lelkesedése megszilárdítja, s ellenei 
a nép dühének esnek áldozatúl. Azután szövetsé
get, ligát kötnek ellene, s kis számú csapatait le
tiporják a Poggio Imperiale mellett; az ellenség 
a kapú előtt áll, s Lörincz Nápolyba menekül, a 
hol ellensége, Ferdinánd király, szövetségese lesz, 
a pápa leteszi a fegyvert s néhány évvel később 
Milánó, Nápoly és Florencz újra szövetkeznek, 
hogy a Cosimo óta hagyományos politikai egyen
súlyt helyreállítsák.

Ettől kezdve, megszűnvén az összeesküvések
9Az olasz irodalom rövid története.
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és háborúk vihara, Lőrincz napjai békében telnek 
le, a szellemi élvezetek édes gyönyöre között, a 
melyet a költészet, művészet és philosophia égi 
lehellete tesz még kedvesebbé, s a nagy férfiú, le- 
húnyja szemeit 1492-ben, kevéssel előbb, mint
sem a francziák végigsarczolták Itáliát : — úgy 
látszik, hogy a gondviselés kegyes akart hozzá 
lenni, s megkímélte őt, ez ölő keserűségtől. De 
vajon, ha ő élt volna, nem lett volna képes ezt a 
szerencsétlenséget elhárítani? Vakmerőség volna 
ezt hinni, mert sem a Moro természetét meg nem 
változtathatta volna, sem pedig — úgy állván a 
dolgok, a mint ő azokat halálával hátrahagyta — 
sokkal többet nem tehetett volna, mint fia, Piero, 
a ki az uralommal együtt becsületét, mindenét el
vesztette.

Mert, mint föntebb mondottuk, Lőrincz csak
nem mindent megtett Olaszország érdekében, a 
mit egy akkori fejedelem tehetett, — és nem 
mondottuk, hogy mindent megtett. Egy dologról 
ugyanis megfeledkezett, s ez az ő, de vele együtt 
az egész nemzet hibája is : nem volt fegyveres 
ereje, a mely nélkül sem a szabadság, sem a béke, 
sem a tudományok és művészetek nem lehetnek 
biztosak. De ki gondolt volna akkor erre, kinek 
jutott volna ez eszébe a latin műveltség utáni 
buzgalomban, a latin légiók arany-korában ? 
Senkinek, és mi nem követelhetjük még egy 
nagy férfiútól sem azt, a mi az emberi lehető
ség határain kívül fekszik, azt tudniillik, hogy
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emelkedjék ki százada keretéből s előzze meg a 
jövőt.

Lőrincz életének utolsó napjait szomorúakká 
teszi Gerolomo Savonarola esete, a melyet a ren
des rágalmazók arra szoktak fölhasználni, hogy 
emlékét befeketítsék. De vajon lehet-e Savonaro- 
lát komolyan vennünk ? Minden becsületes férfiú 
tisztelettel hajlik meg az erény előtt és azok előtt 
is, a kik egy ügyért meg tudnak halni, s ezért 
tisztelnie kell Savonarolát is, mint embert s úgy 
is mint vértanút; de történelmi szempontból Sa
vonarola nem ebbe a századba való alak, hanem 
a keresztes hadak idejéből ránk maradt fanatikus 
szerzetes.

Képzeljük el ezt a férfiút, a ki a haza sanya- 
rúságain siránkozik, iszonyú végromlását meg
jósolja, s más orvosszert nem tud tanácsolni, 
mint a bűnbánatot és fogadalmi búcsújárásokat ; 
a ki a XVI. század előestéjén, és épen Florencz- 
ben, vakmerően kiátkozza a tudományokat, mű
vészeteket és máglyákon égeti el a könyveket, 
festményeket és szobrokat ; a ki, Ficino és Pom
ponio Leto után, Florenczből a kis Jézus elnök
sége alatt álló köztársaságot akar csinálni, hogy 
azt szerzetesi rendszabályokkal kormányozza ; a 
ki előre meg akarja jósolni a jövendőt, a nélkül, 
hogy észrevenné, miszerint Machiavelli is a 
hallgatóság között van ; a ki ismételni akarja ön
magán a tűzpróbát, a nélkül, hogy tüzes Péter 
apostol titkát ismerné, — képzeljük el ezt a fér-

9*
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fiút, s mondjuk ki bátran, őszintén, vajon lehet
séges volt-e hogy ez álljon szemközt Medici 
Lőrinczczel, s vitassa el tőle az uralkodást ?

Lássuk már most, vajon mit tett Medici Lő- 
rincz az irodalom terén. Habár úgy a classikus 
nyelvekben, mint a philosophiában teljesen ott
hon volt, még sem volt pedáns, sőt szívvel-lélek
kel művésznek született. Ezért kitűzi az új-olasz 
nyelv föltámadási zászlóját s gyönyörűen írott 
emlékiratában védelmébe veszi azt, kimutatván 
— Dante és Petrarca példájával — hogy meny
nyire alkalmas ez a nyelv a legfönségesebb és 
legmagasztosabb eszmék és gondolatok kifejezé
sére. Maga is költő lévén, palotája visszhangzik 
Petrarca zengzetes dalaitól, míg a Nencia da 
Barberino czímű eposzával és kisebb énekes-köl
teményeivel új utat nyit meg a költészet előtt, a 
melyet azonban az utána következők — fájda
lom ! nem követtek.

Hozzája szegődik Poliziano, a kinek örök
szépségű stanzáiból láthatjuk, mily gyümölcsö
ket hoz a tudomány, ha azt a költészet fölélesz
tésére fordítjuk, — s a kinek Orfeusa, ha leszá
mítjuk a Gonzaga tiszteletére írott latin hymnus 
csodabogarait, megtanította a költőket arra, hogy 
miként kell folytatni az új-olasz nyelvben azt, a 
mit Mussati a latinban megkezdett, átváltoztat
ván a középkor drámai fölfogását modern drámai 
alkotássá. Fájdalom, ez a példa is követők nélkül 
maradt. S Lörincz szomszédságában, anyja körül
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forgolódik és énekel a két Pulci, a kik közül az 
egyik az utat egyengette Boiardo előtt, mint ez 
ismét Ariosto úttörője lett. Ezen közben pedig a 
művészet és költészet florenczi medréből áradat
ként önti el egész Olaszországot, a melynek földje 
megtermékenyül e jótékony áradattól és nevel- 
geti már nagygyá leendő gyermekeit, a kik örök 
fényt lesznek árasztandók a következő századra.

Mert ha csakugyan vannak nemző vidékek, 
mint Machiavelli mondja, vannak nemző száza
dok, még pedig hősöket nemző századok is, — 
akár a fegyver, akár a gondolat hősei legyenek ; 
s ezek a századok pedig azok, a melyekben a 
hagyományt azon egyetlen talajba ültetik, a mely
ben tenyészhetik : tudniillik a nemzeti irányok 
talajába. S ilyen nemző korszak volt a XV. szá
zad második fele ; mert ebben született Bramante 
és Manuzio, Machiavelli és Michelangelo, Rafael 
és Correggio, Ariosto és Guicciardini : a kik ugyan 
csaknem mindnyájan a következő században 
virágoztak, de azért nem szabad felednünk, hogy 
mikor ez elkezdődött, ők már felnőttek voltak, 
tehát Medici Lörincz korának köszönhetik első 
neveltetésöket és azon benyomásokat, a melyek 
a férfiú életének folyását és munkásságát megha
tározzák.

Mi volt tehát ez óriási mozgalom eredménye ? 
Erre feleletként elég meghatározni azt a hatást 
a melyet Medici Lörincz gyakorolt a nemzeti 
műveltségre, minthogy e korban ő volt Flore néz
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és általa egész Olaszország lelke. — A classikus 
tanulmányok föllendülése megifjította, megerősí
tette a gondolatot, oly elemet kölcsönözvén neki, 
a mely eddig hiányzott belőle, tudniillik az ókori 
philosophiát. A platonismus megrázta a dogmák 
igáját s a gondolatot arra az útra terelte, a me
lyen haladva, szabadságát volt kivívandó.

Medici Lőrincz és kortársai elsajátították a 
tudomány és a philosophia magvait s tele marok- ’ 
kai szórták azt a nép közé, abba a formába öl
töztetve azt, a melyet Dante, Petrarca és Boccac
cio oly magas tökélyre emeltek, — hogy az így 
nevelt Olaszország aztán képes volt arra, hogy 
önmaga erejéből teremtsen saját, eredeti s hatal
mas irodalmat, a mely megfeleljen a kor és a 
művészet minden igényeinek s egyúttal biztosítsa 
neki a szellemi felsőbbséget a művelt világ min
den népei fölött.



VII. FEJEZET.

Az aranykor.

Az 1494. évvel szomorú korszak nyílott meg 
Olaszország történetében, mert épen ebben az 
évben történt meg VIII. Károly hírhedt beütése, 
a mely egyszerre és hirtelen egész meztelenségé
ben feltárta a darabokra szakgatott és pártviszá
lyoktól gyötört Olaszország belső gyengeségét. 
Egész addig Európa előtt titok volt a félsziget 
végkimerűlése, sőt magok az olasz fejedelemsé
gek és herczegségek is a csalódás boldog ábránd
jában ringatták magokat ; a régi nagyságnak még 
élő és lelkesítő emléke, a múlt győzelmeinek még 
visszhangzó újjongása az ipar és kereskedelem 
virágzása és föllendülése, az udvarok szemkápráz
tató fénye, a művészetek bámulatos emelkedése 
és újjá születése: — minden közreműködött azon 
látszat elhitetésére, hogy Olaszország egy nagy 
és hatalmas nemzet hazája. De midőn az egész 
világ látta, hogy egy vakmerő és fölfuvalkodott 
király Susától Nápolyig ellenállás nélkül kizsák
mányolja az országot, a nélkül, hogy dicstelenül 
diadalmas menetében bárki is megállítaná, ak-
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kor a fátyol lehullott az idegenek szemeiről, s 
ezek tisztán látták, hogy a fejetlen, kimerült 
Olaszország a kalandorok szabad, védtelen zsák
mánya lön. S midőn e hadjárat folyamán kide
rült, hogy Olaszországnak sem nemzeti, sem egy
általában más politikája nincs, mint a visszavo
nás, megismerték azt a nagy és betölthetetlen 
űrt is, a melyet Medici Lőrincz halála idézett elő, 
s látták, hogy benne, vagyis inkább vele ledőlt 
ama hatalmas oszlop, a mely a roskadozó épüle
tet még föntarthatta volna.

Ettől a pillanattól kezdve a betörések egy
mást érték ; az uralom, a mely az egyik idegen 
kézből a másikba ment át, csak egyetlen egy 
czélt tűzött ki maga elé, Olaszország leigázását 
és a nemzeti szellem elnyomását, a melyre esz
köz gyanánt a megvesztegetést, az erkölcsök el
korcsosítását és a terrorismust használta. Az 
olasz fejedelmek, a kik kényszerülve voltak az 
idegenekkel együtt ármánykodni, ha elveszni 
nem akartak, csak nevökben voltai még olaszok, 
különben pedig egy követ fújtak a külföldi bitor
lókkal és segítették azokat czéljaik elérésében. 
A nemzeti érzület és szellem kialvó félben volt, 
az erkölcstelenség és alávalóság ellenben elter
jedt ; a büszkeségükben nyomorult nagyok sem
mivel sem értek többet, mint a rongyokon ma
rakodó csőcselék, s Olaszorszá téres mezein a 
fegyverek nem az olasz nemzed érdekek, hanem 
az idegen kapzsiság czéljai miatt esengettek.
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S mégis körülbelül e gyászos esztendővel, 
a melyben szemmel láthatólag Olaszország poli
tikai romlása kezdődik, szokták az olasz iroda
lom és művészet legvirágzóbb korszakát meg
nyitni, a XVI. századot, a melyet hizelgőleg az 
irodalom aranykorának és még hízelgőbben a 
X. Leo századának neveztek el. Mind a két elne
vezés hamis, mind a kettő igazságtalan és jogo
sulatlan : az első csak félreértés, a második 
azonban már aljas hízelgés eredménye, a mely 
előtt a történelem is hosszú ideig szemet húnyt, 
miután szívesebben ismételte az elmondottakat, 
mintsem a dolgok mélyén kutatott volna.

Ha arra, hogy valamely korszakot az iroda
lom aranykorának nevezhessünk, elég volna az 
irodalmi művek nagy száma és változatos sokfé
lesége, avagy a formák művészi tökélye és kifo
gástalansága, akkor a XVI. század talán megér
demelné ez elnevezést. A nevét csakugyan ez 
okból is nyerte, épen azoktól, a kik oly nagy 
megvetéssel és lenézéssel szoktak beszélni a tu
dósok és humanisták termékeny magvakban 
gazdag korszakáról. De mi, a kik előtt még a leg
tökéletesebb, legművésziebb formának is csak 
másodrendű értéke van, ha abban nem erőteljes 
és fönségesen tiszta conceptio nyilatkozik meg, 
egészen más színben látjuk a XVI. századot és 
ezért határozottan nem ismerhetjük el, hogy a 
nemzeti irodalom e században érte el virágzása 
tetőpontját.
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Mert a gondolat nem lehetett szép, nemes és 
igaz az irodalomban, midőn a szivekben és el
mékben nem ilyen vaia ; mert azon nemzet, a 
mely megfeledkezik önmagáról, saját méltóságá
ról, kötelességeiről, nem táplálhatja, nem éleszt
heti a valódi, nagy művészet örök lángját, sőt 
magok azon lángelmék is, a melyek kebléből 
születnek, szükségképen károsan érezik az őket 
körülvevő légkör mételyező hatását, a minek 
eredményekép a magasabb, fönségesebb szárnya
lás helyett csak az alantabb fekvő régiókig emel
kednek s remekművek helyett csak szép, de nem 
tökéletes termékeket hoznak létre. Erre már ak
kor reá jöttünk, midőn a művészet és irodalom 
fogalmával foglalkoztunk, de most a tény még 
egyszer bebizonyítja és kétségen kívül helyezi azt.

A mi a X. Leó-féle jelzőt illeti, könnyen meg
érthető, hogy a Perikies és Augustus Caesar neve 
fölkeltette a modern classicistákban a vágyat, 
hogy nekik is legyen egy fejedelmük, a kinek ne
véről ez állítólagos irodalmi aranykort elnevez
hessék : — megérthető az is, hogy míg, X. Leó 
élt, a költők és történetírók hízelgő, tányérnyaló 
hada, a mely a bőkezű és hiú főpapot körülvette 
és dőzsölt estélyein, ünnepélyein, — a szolgai 
megalázkodás és hódolat egyéb nyilvánulásain 
kívül még a saját korabeli irodalom és művészet 
képviselőjének, maecenásának, sőt mesterének 
nevével is fölruházta őt. Hogy azonban a törté
nelem maga is oly hosszú ideig változatlanul
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ismételte e hazug, eretnek hízelgést, annak 
magyarázatát azon hatalomban és előítéletben 
találhatjuk meg, a melylyel az utókor az elő
döktől kimondott vélemények iránt viseltetik. 
Csakugyan sajnálni lehetne Olaszországot és iro
dalmát, ha fényét és ragyogását csakugyan e 
zsarnok fejedelemtől, erkölcstelen pápától és 
renegát hazafitól, kölcsönözte volna, a kinek csa
ládi hatalma, világi fényűzése és rövid élete úgy 
kortársai, mint az utókor szemét oly sokáig káp- 
rázatban tartotta.

A XVI. század tehát se nem aranykor, se 
nem a X. Leó százada, sőt egyáltalában nem is 
nevezhető századnak, mert azok, a kik e századot 
kitalálták és az égig magasztalták, beleszámítják 
Macchiavellit, a ki 1469-ben született, Ariostót, 
a ki 1474-ben született és ezek kortársait, aztán 
pedig felölelik az utánok következő írókat mind, 
még Guarinit is, a ki 1612-ben halt meg. Világos 
tehát, hogy ez állítólagos század végső határait 
önkényüleg szabták meg és hogy az több, úgy 
jellegére, mint természetére nézve különböző 
kort foglal magában, úgy, hogy ha mindnyáját 
egy ítélet alá akarjuk vonni, szükségképen hami
san és tévesen fogunk ítélni.

Ha e hosszú kort kissé behatóbban vizs
gáljuk, azonnal két, egymástól teljesen elütő és 
különváló időszakot veszünk észre benne. Az 
első, mely VIII. Károly hadjáratával (1494) kez
dődik, Florencz elestéig (1530) tart, a másodig
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pedig innen kezdve egész a hírhedt Coena Dó
mini kezdető pápai bulla (1566) kibocsátásáig 
terjed, a mely után ismét új időszak, a szeren
csétlen Olaszország legszomorúbb időszaka kez
dődik.

A francziák rablóhadjárata alatt Florencz be
bizonyította, hogy keblében a romlottság még 
nem vert oly mély gyökereket, mint általában a 
többi olasz városokban. Florencz, igazságos föl- 
háborodásának egy nemes pillanatában elűzte 
Medici Lőrincz elfajult örökösét és visszaállította 
a népuralmat ; s aztán, midőn az ellenség köze
ledett, Pier Capponi lelkesítő szavaira az egész 
város fegyverbe állott, hogy a féltett szabadságot 
megvédelmezzék. Ezután azonban a hatalomvi
vők politikája bizonytalanná és változóvá lön, s 
talán nem is lehetett az máskép abban a korban ; 
de azután, midőn 1527-ben lerázta nyakáról a 
zsarnok pápai igát és később, Florencz hírhedt 
ostroma alkalmával, a midőn valóban nagy fiai
nak hősiessége mentette meg a várost a második 
rabszolgaságtól, fényesen bebizonyította, hogy 
Olaszország elaljasodott és alacsony szolgaságba 
sülyedt városai között egyedül Florencz képez 
kivételt, a mely tehát ily formán csakugyan hi
vatva volt arra, hogy a keblébe fogadott olasz 
eszmét megtermékenyítse és nagyra nevelje.

Ezért a XV. és XVI. századbeli nemzedékek 
legkiválóbb és legkülönösebb jellege az, hogy 
csaknem pusztán Florencz szellemi életét tükrö’
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zik vissza, miután a legtöbb és legkiválóbb köl
tők florencziek voltak. Olaszország többi részét 
csak egyetlen egy nagy költő, Ariosto, képviseli, 
s látni fogjuk, hogy épen ő benne nyilatkozik 
meg azon éles ellentét, a mely Florencz, Olasz
ország erkölcsi fővárosa és a nemzet többi része 
között létezett.

De Olaszország erkölcsi és szellemi életé
nek e rendkívüli fontos korszakában még egy 
másik, szintén igen kiváló és jellemző jelleggel 
is találkozunk. Mindeddig azt láttuk, hogy a köl
tészet határozottan előtérben állott a próza fölött, 
s ez utóbbi, vagy nem merészkedett még a tudo
mányos tárgyalás méltóságos formáit magára 
ölteni, vagy, — ha megtette is azt, mint a Con- 
vitó-ban, — nem bírta levetkezni a scholastiku- 
sok meddő és nehézkes modorát, a melyre pe
dig az új olasz nyelv épen nem volt alkalmas. 
A most következő korszakban ellenben a próza 
kerekedik fölül, alapját vetvén meg a politikai és 
történelmi tudományok mesteri tárgyalásának, s 
bemutatta teljes erejében és szépségében az új 
olasz nyelvet, a mely gördülékeny, könnyed és 
lendületes, a nélkül, hogy egyszerű fönségéből és 
tömöttségéből ez által veszítene. De vajon mi 
volt az oka a prózai, különösen a történelmi 
és politikai irodalom ilyen föllendülésének ?

A költészet a fiatal, serdülő nemzetek nyelve, 
a kiknél a képzelem és az érzelem háttérbe szo
rítja a gondolkodást, elmélkedést. Azonban 
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Olaszország ekkor már nem volt ifjú nemzet ; a 
századok, a tanulmányok, tapasztalatok és a bal
sors megtanítottak, kényszerítették, hogy elmél
kedjék inkább, mintsem érzelegjen. Szem előtt 
kell tartanunk továbbá még azt is, hogy az olasz 
nemzeti élet csaknem egyedül Florenczben nyi
latkozott meg, a mely város egyedül harczolt és 
küzdötte végig a nemzeti szabadság utolsó csa
táit, a nélkül, hogy a nemzet is gyámolította 
volna. A haza és a szabadság megmentése volt 
azon nagy föladat, a melynek megoldását Flo- 
rencz maga elébe tűzte ; s a büszke város legki
válóbb, leglelkesebb bajnokai, e föladatot, a 
számtalan nehézségek daczára is, megoldani 
akarván, a történelem és a politika komoly tanul
mányozásához fogtak : — e két tudomány pedig, 
mint mindenki tudja, a költészet legveszedelme
sebb ellensége.

De a politika nem pusztán és kizárólag elmé
leti tudomány, hanem rendkívül fontos gyakor
lati haszna is van, sőt azt mondhatnók, hogy a 
politikában az elmélet csak az általánosságra 
szorítkozik, minden levonható tényleges követ
kezmény nélkül, míg ellenben valódi czélja azon 
gyakorlati eszközök és módszerek sugalmazásá
ban áll, a melyekkel a nemzeteket kormányozni, 
jólétre emelni és hatalmassá tenni lehet. De ez 
is, mint minden gyakorlat, általában, előlegesen 
föltételezi a tapasztalást, a melyet az államtudo
mányok tanulmányozója csakis a történelemből



143

meríthet, úgy hegy ebből kiolvassa és megta
nulja az átalakulások és változások indokait, me
netét és végkifejlődését, vagyis más szóval tanul
mányozza a múltat, hogy okulhasson belőle a 
jövőre nézve. — Tehát harczolni és gondolkodni, 
és a történelmet gondolkozva alkalmazni a poli
tikára : ime, ez volt Florencz magasztos hivatása 
a XVI. század első három tizedében, — ime, ezért 
kortársak és florencziek Macchiavelli és Ferruccio.

Macchiavelli Miklós (Florencz 1469—1527) 
Dante után a legnagyobb gondolkodó fő és láng
elme, a melylyel az olasz irodalom dicsekedhe
tik. Hajlékony és mindenre képes elméje, épen 
úgy, mint Dantéé, fogékony volt minden iránt, 
megértett, ismert mindent és mindenre a mit írt, 
reá nyomta halhatatlan lelkének bélyegét. Híres 
régiségbuvár, jogtudós és müveit költőnő fia lé
vén, azt mondhatnók, hogy szüleinek ellentétes 
hajlamait és tehetségeit teljes mértékben örökölte, 
annyira csodálatosan egyesítette magában a mély
reható kutatás és búvárlat, a finom megkülönböz
tetés és itélőtehetség, az ókori régiségek és a leg
kifejlettebb művészi érzék különös sajátságait.

Életét csaknem teljesen a közügyek igazgatá
sának és vezetésének szentelte, s a róla oly hí
ressé vált köztársasági titkári állás bokros, nehéz 
teendői csak élesítették és fejlesztették természet
től öröklött tehetségeit, s azt idézték elő, hogy a 
gondolkodó tudós fölülkerekedett a játszi költő 
fölött. Azonban azért a költő sem tűnt el soha, és
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a Mandragola még mindig biztosítaná neki az 
első helyet a satirikus írók között, ha már ugyan
csak az első hely a történetírók és politikusok 
között nem öt illetné meg. Sőt még akkor is, mikor 
a legmélyebben elmerül az államtudományokba, 
mikor megszólaltatja a történelmet és a jövő ti
tokzatos fátyolát igyekszik föllebbenteni, gyakran 
egyes bizarr ötlet, vagy kitérés, a sokszor ki-ki
törő és túlzott lelkesülés, a fellengző képzetek és 
az áradozó nyelvezet, a melyeket hiába igyekszik 
elnyomni, elárulják benne Nelli Bartolomea fiát, 
a Belfegor novella és a szabados Carnasciale 
versek enyelgő, húmoros szerzőjét.

Legjobban elárulja és jellemzi benne a köl
tőt a szív, a mely bálványozza, imádja a hazát és 
annak nagysága, jóléte alkotja minden gondolatá
nak, minden vágyának és érzelmének egyedüli 
czélját, eszményét, úgy hogy semmi sincs előtte 
szent és nagy, a mit ennek eléréséért áldozatúl 
hozni kész nem volna. És a magasztos czélnak 
ezen egyoldalú, absolut fölfogása és megítélése 
gátolja őt meg abban, hogy a czélra szükséges 
eszközök használatában erkölcsi törvények sze
rint járjon el s ez nyomja reá politikájára azon 
utilitárius jelleget, a mely olvasása közben oly 
gyakran megsért bennünket, s a mely elhitette, 
vagy legalább elmondatta ellenségeivel, hogy 
benne már az igazelmüség, őszinteség és becsü
letesség végső szikrája is kialudt ; ezért aztán 
napjainkban már a macchiavellikus szó egyér-
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telmű a csalás, a hazugság, a színlelés és a csel- 
szövény fogalmával.

Mint történetíró, az Istorie fiorentine czímű 
munkájával ajándékozta meg Olaszországot, a 
melynek megírásával Medici Gyula bíboros, a 
ki később VII. Kelemen név alatt pápává lön, 
bízta meg öt. A bíboros szívére kötötte, hogy 
csak az igazságot keresse és írja meg mindenütt, 
kímélet és tekintet nélkül, ősei, a Mediciek hi
báira és tévedéseire ; de Machiavelli, a kit már 
egy ízben X. Leó a florenczi állam rendezésére vo
natkozólag szintén ily nyilt, leplezetlen őszinte
ségre kért föl, okulván az őszintesége fejében ta
pasztalt keserűségeken, most óvatosabb volt és 
minhogy nem akarta magas megbízójának harag
ját fejére zúdítani, sem pedig a történetírói hűség 
ellen véteni nem akart, munkáját a dicső emlékű 
Medici Lőrincz halálával befejezte, nehogy az 
erre következő korszakban az elfajult család alá- 
valóságaival és átkos bűneivel kelljen foglal
koznia.

Az Istorie fiorentine czímű munka átmenetet 
képez a pusztán elbeszélő tudományos történet
írástól a philosophiai alapon megírt történet
íráshoz. E széles alapokra fektetett és mélyen 
átgondolt munka már a bevezetés szavaiban föl
tárja a szerző mélyreható itélőtehetségét, a ki 
sas szemekkel födözi föl az események közti fo
kozatos lánczolatot és kapcsolatot, kimondván 
egyszersmind annak szükségét, hogy a múlt ese-

10Az olasz irodalom rövid története.
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ményeiböl kell következtetést vonni arra nézve, 
hogy miként cselekedjünk a jelenben, s hogy mit 
várhatunk tetteink után a jövőben. Tagadhatat
lan, hogy az események okainak kijelölésében 
nem mindig elégíti ki a bölcselőt, sőt azt mond
hatnék, hogy alapeszméje, a mely szerint az ese
mények okai mindig az emberek szenvedélyeiben 
keresendők, igen gyakran tévútra vezeti őt, a 
mennyiben az egyszerű, véletlen és pillanatnyi 
okokat belső, állandó és következetes mozgató 
erőknek tartja.

Hasonlóképen, ámbár munkájának épen az 
első könyvét szokták általában az egekig magasz
talni, mint a gyorsan folyó, tömött és mindent 
felölelő történetírás remek példáját, joggal meg
róhatjuk ez első részben egy magasabb szem
pont teljes hiányát, a mely szerint a történétíró- 
nak az eseményeket ki kell vaia választania és 
rendeznie azon végtelen halmazból és rendetlen, 
zagyva tömegből, a melyet Olaszországnak egy 
ezredévet felölelő története a kutató elé tár.

De a többi részek harmonikus beosztása és 
egymásba illesztése, a becsületes nyíltság, a sza
bad szellem, a mely minden szón átérzik, to
vábbá a politikai bölcseség bámulatra méltó föl- 
csillanásai, a minden pillanatban föl-föltünő éles 
megkülönböztetések és Ítéletek, a megjegyzések 
és közbeszúrások, a melyek az elbeszélés mene
tet nemcsak hogy meg nem szakítják, hanem 
inkább élénkítik és élvezetesebbé teszik, az el
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tökélye és szépsége elfeledtetik velünk azt, hogy 
e forma már csak a classikus történetíróknál bo
csátható meg ; és végre fitogtatástól és keresett
ségtől ment magasztos, egyszerűen mély és ne
mes irálya, a mely tömör és fönséges, a nélkül 
hogy hangzatos körmondatokká szélesülne, — 
e munkát az olasz történeti irodalom legtökéle
tesebb munkájává teszik.

A tulajdonképeni politikai tudomány, a mely 
a Flórencz történetében látszólag csak másodrangú 
szerepet játszik, kizárólagos tárgyát képezi a 
Principe (Fejedelem) a Discorsi sulla prima deca 
di Tito Livio (Beszélgetések a T. Livius első 
tíz könyvéről) czímű műveknek. E két könyvet 
azonban együtt és párhuzamosan kell tanulmá
nyoznunk, ha Macchiavelli elméjéről, jelleméről 
és egyéniségéről helyes és megfelelő képet aka
runk alkotni. Általában Macchiavellit csak úgy 
szokták emlegetni, mint a Fejedelem szerzőjét, 
mintha ez a könyv teljesen magában foglalná a 
nagy tudós gondolatmenetét és lelki állapotait 
és többi munkái, köztök a Beszélgetések is, csak 
másodrangú munkák volnának, vagyis olyanok, 
a melyek a Fejedelemben a kimondott elveket 
csak igazolják, magyarázzák, vagy megvilágítják, 
a nélkül, hogy azokkal közelebbi és szoros kap
csolatban állanának.

Ez a fölfogás azonban határozottan téves, sőt 
nyíltan kimondhatjuk, hogy nem más az, mint
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Macchiavelli ellenségeinek cselszövénye, a mely- 
lyel csakugyan sikerült is nekik a közvéleményt 
elámítaniok, és rábírniok, hogy velők együtt át
kozza és gyalázza a florenczi történetírót. Tény 
ellenben az, hogy a Beszélgetések és a Fejedelem 
csakis egyetlen egy munkának két részét képezik, 
úgy hogy az egyik nélkül a másik csak hiányos 
és a bennök foglaltak is érthetetlenek, nem tel
jesek, sőt meghamisítva állanak az olvasó előtt. 
Mert ha az igazságos kritikát a végletekig akar- 
nók vinni, egy perczig sem haboznánk bevallani, 
hogy Macchiavelli elméje tökéletesen nyilatkozik 
meg és magasabban szárnyal a Beszélgetésekben, 
semmint a Fejedelemben, még pedig a tárgy 
nemességénél, magasztosságánál fogva és azért, 
mert Ítéleteiben és véleményeiben a kor fölfogása 
épen nem gátolta őt.

Macchiavelli, kinek egész lelkét Olaszország 
töltötte be, égvén a vágytól, hogy hazáját nagynak 
és hatalmasnak lássa, természetesen három fő
szempontból vette vizsgálat alá az államrendszer 
kérdését, tudniillik : az alkotmány, a vallás és a 
hadsereg szempontjából. Az alkotmánynak két 
sarkalatos, külön formáját ismeri : a fejedelemségi, 
vagy monarchikus s a köztársasági, vagy democra- 
tikus formáját; az elsőket ismét fölosztja örökösö
désiekre és alakulókra, a másodikakat aristocra- 
tikusokra és democratikusokra. A Principe maga 
nem más, mint a monarchia tanulmányozása, 
annak kimutatása, hogy ez az alkotmányforma
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szükséges, és létfeltételeinek, tartóssági okainak 
kutatása. De miután Macchiavelli nem elvont el
méletek után törekszik, hanem oly rendszert 
keres, a mely a korabeli Olaszországra alkalmaz
ható, azért eszményképe egy új, hadviselő fejede
lem, a ki, fölhasználva minden eszközt, úgy az 
erőszakot, mint a fondorkodást, a kegyességet, 
mint a kegyetlenséget, egyesítse a szertezüllött 
félsziget villongó tartományait s oly egységes 
egészszé tömörítse azokat, hogy az újonnan 
alakult — bár az erőszaktól támogatott és az 
egyéni jogok megsértése árán létrejött — biroda
lom gátjain az idegen beavatkozás és hódítás 
árjai örökre megtörjenek.

Egy ilyen fejedelem után eped Macchiavelli és 
lankadatlanúl keresi, kutatja őt, míg egyszer 
aztán azt hiszi, hogy Valentinóban megtalálta 
eszményképét. Midőn pedig ez meghal, akkor 
Medici Lőrinczhez fordul, hozzá intézi tanácsait, 
hozzá azon lelkesedett és föllengző fölhívást 
Olaszország fölszabadítására, a mely miatt kü
lönben oly elvont és hidegen tudományos mun
kája lángoló gyújtó szavakkal végződik, — utolsó 
soraiban egy Petrarcából vett idézettel. Tagad
hatatlan, hogy a fölgyúlt képzelet és a lelkes vágy 
mindkét esetben hatást gyakorol Macchiavelli 
ítéletére, a mely túlzott és nem tárgyilagos ; s 
tévedése annyira megy, hogy ő, a pápák elkese
redett ellensége, hazájának üdvét ezek utódai
tól reméli : de e tévedések a legmagasztosabb
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emberi érzelmek következményei, mert a hazafi, 
a hazáját lángolón szerető polgár ábrándjai.

Azt mondják, hogy Macchiavelli fejedelmét 
csalárd, gyalázatos, ármánykodó politika gya
korlására ösztönzi. Ez igaz ; de egyrészt Macchia
velli nem akart a fellegek honában kóborolni, 
miután világosan belátta, hogy Olaszországnak, 
ha csakugyan föl akar emelkedni, ellenségei ellen 
kell fordítania ugyanazon fogyvereket, a melye
ket ezek eddig ellene használtak ; másrészt pe
dig, be kell ismernünk azt is, hogy a világ egy 
államát sem lehet megalkotni és föntartani a 
sarkalatos theologiai erények segítségével ; hogy, 
bár a politikai morál nem homlokegyenest ellen
kezik is a keresztyén moráltól, attól mégis min
denesetre különbözik ; hogy továbbá a mostani 
Olaszországot sem Kristóf barát lángoló lelkese
dése vagy Frigyes bíboros isteni szent beszédei 
teremtették meg, hanem a diplomaták ügyessége 
és San Martino ágyúi ; s hogy végre, a szentek 
ugyan lehetnek igen tiszteletreméltó lelkek, de 
Itália újjáteremtésére sokkal alkalmasabb volt 
az udvarias, síma, hitszegő diplomata, gróf 
Cavour.

De kik voltak ez olasz fejedelmek, a kikbe 
Macchiavelli összes reményeit, helyezte ? Kivéve 
Valentinét, a ki fényes, hamar múló meteorként 
átczikázott Olaszország egén, hogy aztán ho
mályba tűnjék a conclave izgalmai között, — 
a többiek szóra is alig érdemesek. Nem csodál-
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hatjuk tehát, ha Macchiavelli róluk és nekik be
szélvén, mintegy zavarba jön és néha, midőn 
tanácsainak, elveinek részletes magyarázatába 
merül, meglátszik rajta, hogy lángelméje elcsüg
ged, aggodalmakkal gyötri magát, mert attól tart, 
hogy azok, a kikhez fordul, nem értik meg őt.

Azonban a Beszélgetésekben ez elcsüggedés- 
nek, ez aggodalmaknak már nyoma sincs, s a 
nagy író lángelméje merészen, mint kőszáli sas, 

' repül az államtudományok legmagasabb régióiba. 
A római köztársaság, a melyet imádott, a nagy 
nemzet nagy emberei és hőstettei, a melyeknek 
úgy az idő, mint a kor fölfogása és Macchiavelli 
előtanulmányai mintegy csodás jelleget kölcsö
nöztek, megfelelnek a nagy florenczi ízlésének, 
sőt modorának is, a mennyiben szabad tért 
engednek az író költői szárnyalásának. Minthogy 
továbbá a Fejedelmet X. Leó unokaöcscse szá
mára írta, sok dolgot és eseményt kellett ebben 
elhallgatnia, vagy homályos szavakba burkolnia ; 
ellenben a Beszélgetésekben, — a melyek a ru- 
cellai kertek árnyában írattak, a florenczi nemes 
és szabadelvű ifjak körében, azon titkos összejö
vetelek eredményekép, a melyekért Macchiavellit, 
mint összeesküvőt gyanúsították és megkínozták, 
— szelleme egészen szabad és e körülmény
nél fogva a Beszélgetések magokon hordják nagy 
szellemének, lelki nemességének és lelkes sza- 
badságszeretetének bélyegét. Ezért a Beszélgeté
sek jobban visszatükrözik Macchiavelli kedély vi-
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lágát és lelki életét, mint a Fejedelem ; ezért az 
elsőben bizonyos elvek, szabályok és állítások, a 
melyek az utóbbiban nagyon is utilitáriusoknak 
tűnnek föl, tisztább, szebb, és igazabb értelme
zést nyernek a hazaszeretet és a polgári becsüle
tesség azon lelkes tüze miatt, a mely a nagy író 
lánggal égő szívében lobogott.

Titus Liviust csak ürügyül használja föl arra, 
hogy megismertethesse a köztársasági Róma 
külső és belső kormányformáját és politikáját, 
ügy hogy ha elveszett volna is a latin remekíró 
nagybecsű történeti munkája, egész teljességében 
és minden szépségével reánk maradt volna 
Machiavelli irataiban, a melyekben a köztársasági 
kormányforma és alkotmány legtökéletesebb 
alakja a legapróbb részletekig le van írva. E köny
vében hozzányúl a vallás kérdésének fejtegetésé
hez is, a melyről a Fejedelemben hallgatni volt 
kénytelen, s ezt oly tárgyilagosan, oly kíméletlen 
nyíltsággal és merészséggel teszi, hogy meg lehe
tünk győződve arról, miszerint nem a reá fogott 
árulás vádja, hanem e hang és modor keltette föl 
az egyházban ellene azon engesztelhetetlen gyű
löletet és üldözést, a mely miatt annyit szen
vedett.

Pedig talán a Beszélgetések e hírhedt öt fe
jezetében rakta le Macchiavelli örök lángelmé
jének legeredetibb, legmaradandóbb és legcsodá
latosabb alkotását. Belátja és bebizonyítja itt, 
hogy a vallás föltétlenül szükséges, mint a kor-
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mányzás eszköze, s azt kívánja, hogy mint ilyent, 
úgy a fejedelmek, mint a köztársaságok tisztelet
ben tartsák, de midőn arra kerül a sor, hogy meg
határozza, milyennek kell lennie a legjobb val
lásnak, akkor — minthogy reá nézve a theolo
giai problémák teljesen érdektelenek s minthogy 
minden kérdést csak politikai szempontokból tár
gyal és fejt meg — minden előzőjén, sőt még 
magán Danién is túltesz. Dante csak a világi 
egyházat támadta meg, de követelte, hogy a dog
mák, szertartások, szentek, papok, szerzetesek, a 
pokol és mennyország is tiszteletben tartassanak. 
Macchiavelli ellenben irtóháborút kezd az egyház 
ellen ; hogy meggyőzhesse a pápát, kétségbe 
vonja a Szentlélek létezését és isteni eredetét ; 
hogy megsemmisíthesse az egyházat, összeha
sonlítja a katholicismust az ókori vallással, és 
lángoló hazaszeretetének, politikai éleslátásának 
és dialektikai erejének hatalmas fegyverével si
kerül kimutatnia, hogy a katholicismus alábbvaló 
a pogány vallásnál.

Ilyenformán aztán tökéletesen igaz és logi
kus azon állítása, hggy a katholikus egyház a 
vallást illetőleg megrontotta a hitet, a politikát 
illetőleg pedig tönkretette Olaszországot : — te
hát más szóval Itália népeinek lázadása az egy
ház, a pápa világi uralma ellen nemcsak jogo
sult, hanem szükséges is, ha a félsziget egységes 
állammá akar tömörülni. — Keveset nyomhat a 
latban az^ hogy vajon ez eszmék tetszenek-e?
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vagy sem ; a mi föladatunk csak az, hogy kimu
tassuk Macchiavelli vezéreszméit és politikai 
hitvallását; — azt azonban senki sem tagadhatja, 
hogy az ö szempontjából és politikai rendszeréből 
kifolyólag, ez eszmék határozott haladást kép
viselnek az addig uralkodott ingadozó és két
értelmű politikával szemben.

Es épen azért, mert Macchiavelli hisz a vallás
nak a politikára gyakorolt roppant befolyásában, 
és azon hatalomban, a melylyel a tömeg fölött 
uralkodik és ennek akaratát irányítja, kormá
nyozza, — épen ezért óhajt Itália számára oly 
regenerátort, a ki ismerje a vallás fegyvereit és 
föl tudja használni azokat, a ki, más szóval, né
mileg a próféta szerepét töltse be ; de nem szen
teskedő, anachoreta prófétát óhajt, a kit a válsá
gos perczben egy néplázadás ösvénye elnyeljen, 
— tehát nem egy Krisztus, vagy egy Savonarola 
kell neki, hanem olyan próféta, a minők Mózes 
és Mahommed voltak ; ügyes, vakmerő és okos, 
a ki hasznára tudja fordítani a rendelkezésére 
álló eszközöket és e mellett harczos, hadvezér 
legyen. Ez álmait megvalósúlni hitte a pápák 
úgynevezett unokaöcscseiben, s a haza meg
mentőjét Borgia Caesarban vélte fölismerhetni, 
a ki Sinigaglia gyülekezeteiben úgy tűnt föl 
előtte, mint merész álmainak fegyveres pró
fétája.

Azonban az álmok rendesen a reális képzetek 
és benyomások eredményei, s ép igy, a fegyveres
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próféta álma is egy a kort megelőző mély felfo
gásban gyökeredzett, a melyet a történelem és a 
következmények teljesen igazoltak. Macchiavelli, 
úgy elméjének, mint szívének bámulatos éles lá
tásával észrevette, hogy a nemzetek újjászületé
sének legelső követelménye, a hősi bátorság és a 
küzdeni tudó szívós kitartás. Ezért ép úgy foglal
kozott a katonai kérdéssel is, mint a politikaival 
és a vallásival, s ezen téren is túlszárnyalja 
eszméi nagyszerűségében előzőit, Dantét és Pet
rarcát. Az első megelégedett a német császárok 
által Olaszországba vezetett hadseregekkel ; a 
második pedig csak dicsőítő hymnusokat zenge- 
dezett a még teljesen ki nem halt hősi erénynek 
és bátorságnak, ámbár fogadni lehetne rá, hogy 
ez nála csak költői phrasis volt, s hogy a hősi bá
torságot szívesen és minden körülmények közt föl
áldozta volnaa béke kedvéért. Macchiavelli ellen
ben azt akarta, hogy Olaszországnak legyen had
serege, és pedig nem zsoldosokból, hanem szabad 
polgárokból álló hadserege, — s ez eszmével 
megelőzte korát, a történelmet, a mely igazat 
adott a lángelméjű politikusnak, előbb Goito, 
majd San Martino után. Az idők változása meg
magyarázza a különböző korok különböző esz
méit, s megmagyarázza azt is, miért látott éleseb
ben a florenczi titkár, mint Dante ; — Alighieri 
abban a korban élt, a midőn még a legnanói 
csatában fölkeltett visszhang dicsőségről, győ
zelemről zengett, Macchiavelli pedig hazája
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romjain bujdokolt, a melynek ősi büszkeségét 
VIII. Károly, ennek utódai és vetélytársai lábuk
kal tiporták és földig alázták.

Úgy a Fejedelemben, mint a Beszélgetésekben, 
Machiavelli igen gyakran és előszeretettel tér 
vissza azon eszmére, hogy Olaszországnak, ha 
föl akar támadni, szükségképen meg kell szaba
dulnia a gyülevész kalandorcsapatok rákfenéjétől 
és állandó, nemzeti hadsereget kell teremtenie. 
S hogy mennyire áthatotta öt ez eszme szüksé
ges volta, kitűnik abból, hogy külön könyvet írt 
e tárgyról, Párbeszédek a háború mesterségéről, 
czímmel, a melyben a legapróbb részletekig tü
zetesen tárgyalja és fejtegeti azon alapeszméket 
és módozatokat, a melyek szerint ez állandó 
nemzeti hadsereg megalakítandó volna, még pe
dig oly rendkívüli technikai és szakismeretekkel 
fölfegyverkezve, a melyek nála, mint laikusnál, 
bámulatra ragadnak, és sokszor csakugyan lát
noki, prófétai előrelátással, — különösen ott, a 
hol például a gyalogság túlnyomó számában ke
resi az erőt és óva int, hogy az erődökben, várak
ban ne túlságosan bízzunk.

Castruccio Castracani élete a czíméről ítélve 
történeti munka lehetne, de nem az, hanem a 
Fejedelem kiegészítő részét teszi. A Fejedelem
ben elméletileg bemutatta azon elveket és sza
bályokat, a melyeket egy új fejedelemnek kö
vetnie kell, ha államot akar alapítani és annak 
hatalmát, létezését biztosítani akarja; e másik
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könyvében pedig egy ilyen fejedelem életrajzát 
és történetét írja meg, leírja hatalmát, szeren
cséjét és országa fölvirágozását, a mit épen an
nak köszönhet, hogy Macchiavelli eszméit és taná
csait gyakorlatilag alkalmazta. Tehát nem törté
nelmet írt, hanem regényt, olyan regényt, a minő 
a Cyropaedia, noha vezető eszméje és alapgon
dolata ezétől különbözik. Xenophon egy ókori 
fejedelmet választ regénye hőséül, s azt egészen 
olyannak tünteti föl, a minők a Socrates politico- 
moralis alakjai ; Macchiavelli ellenben egy kora
beli szerencsés kalandort választ ki, s azt úgy 
alakítja át, hogy a saját eszméinek és rendszeré
nek megtestesítője lesz. Az ezen szempontból 
fölfogott Castruccio élete joggal foglal helyet 
Macchiavelli munkáiban és politikai rendszerében ; 
ha más szempontból tekintjük, akkor legfölebb 
csak irodalomtörténeti becscsel bír, a mi nem 
sok, mert pusztán csak a nyelvezet különösségeire 
szorítkozik.

A Mandragola czímű vígjátékának is kettős 
becse van : úgy is, mint a maga nemében tökéle
tes remekműnek, és úgy is, mint oly színműnek, 
a mely a Macchiavelli hírhedt öt fejezetét a val
lásról, színre hozza, és megjeleníti azon követ
kezményeket, a melyeket a katholikus vallás a 
társadalomban előidéz. Fra Timoteo, e színmű 
grotesque hőse, sokkal régibb, sokkal igazabb, ter
mészetesebb és visszataszítóbb alak, mint a mo
dern Tartuffe ; a Boccaccio szentségtörő, galád
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és alattomos szerzeteseinek hű képe, a mely, 
miként amazok, bebizonyítja tetteivel, hogy a 
gyóntatószék ellensége a hitvesi hűségnek, s a 
papi hatalom szellemi fölénye gyöngíti, szétszak- 
gatja a családi kötelékeket. E vígjáték, a melyben 
a jellemek, a bonyodalom, a párbeszédek és a 
cselekvés maga oly tökéletesek, hogy még Gol
doni és Molière sem alkottak nála jobbat, egy
szersmind az író rendkívüli szabad szelleméről 
és bátorságáról is tanúságot tesz, a mennyiben 
korának ijesztő erkölcsi hanyatlását megdöbbentő 
színekkel festi. Szinte hihetetlen, hogy a papság 
erkölcstelen és galád életmódját ostorozó e víg
játékot többször, mindig nagy tetszés mellett 
adták elő X. Leó pápa udvarában, ő szentsége 
és bíborosai jelenlétében. Vajon nem értették-e 
meg a vígjáték jelentőségét és czélzatait ? avagy 
ép oly vallástalanok voltak-e, mint a költő maga? 
Azt hiszem, hogy ez a második föltevés legjobban 
megközelíti a valót.

Kevéssel növelik Macchiavelli dicsőségét a 
Decennalisok, melyekben korának történetét kí
sérti meg terza rimákban leírni. Igen szép költői 
alkotások még, a Mandragola mellett, többi víg
játékai is ; kiváló tehetséget árulnak el továbbá a 
Novellák, az Arany szamár és a Lyrai versek is, 
— csakhogy mind eme munkák mintegy eltör
pülnek a már említett nagyobb, korszakot alkotó, 
müvei mellett. De semmi esetre sem mellőzhet
jük örökbecsű Jelentéseit és az Arczképeket, a
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melyekben összegyűjti becses adatait és éles meg
figyelésének kincseit azon idő alatt, a míg mint 
hazájának követe az idegen udvaroknál, később 
otthon, mint államtitkár, hivataloskodott. Hiúz 
szemét semmi sem kerüli ki, figyelme mindenre 
kiterjed; az embereket és az eseményeket gyors, 
rövid, de erős és találó vonásokban élethíven, 
bámulatos művészettel állítja elénk ; s ha nem 
léteznének a diplomatikus éleslátás azon csoda
remekei, a melyeket a velenczei köztársaság kö
vetei szoktak a nagy tanácsnak hazaküldözgetni, 
— bátran elmondhatnék, hogy nem volt állam, « 
sem az ó-, sem a közép-, sem az új-korban, a 
melynek külügyi politikája tisztább, átlátszóbb 
és helyesebb lett volna, mint a flórenczi köztár
saságé, Macchia velli titkársága idejében.

S mégis, ez a férfiú, a ki bámulatraméltó 
lángelméjét és titàni munkaerejét mind hazája 
javára szentelte és áldozta föl, szomorú, hánya
tott életre lön kárhoztatva. Míg élt, úgy látszott, 
hogy senki sem ismeri el fényes tehetségeit, és 
érdemeit ; a hazájában villongó pártok mind el
lene fordultak, s ha a Mediciek üldözték öt, mint 
szabadszellemü férfiút, a köztársaságiak halált 
esküdtek fejére, mert abban a gyanúban állt, 
hogy a zsarnokoknak kedvez. Midőn meghalt, 
neve csak azért visszhangzott és lön híressé, mert 
az egész világ átkokkal, szidalmakkal és meg
gyalázó vádakkal illette ; — a katholikusok 
benne vélték föltalálhatni vallásuk legfélelmesebb
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ellenségét, míg a protestánsok szinte benne át
kozták a szent Bertalan éji vérfürdő morális elő
idézőjét. Az e támadásokra felelő védelemben 
szintén kevés volt a köszönet, mert, miután a 
támadók ellen érzett szenvedélyes gyűlölet és 
nem az igazságosság érzete sugallta azt, inkább 
a pártok czéljait szolgálta és nem Macchiavelli 
jellemét védelmezte. A védők dicsekedtek azzal, 
— mintha ez érdem lett volna, — hogy Macchia
velli műveit a leghírhedtebb zsarnokok tanulmá
nyozták, to váb bá oly phantastikus czélokat, eszmé
ket és törekvéseket tulajdonítottak neki, a mi
nők soha esze ágában sem lehettek : — szóval a 
caput mortuum egy neme lön, a kin mindenki 
kímélet nélkül rúghatott egyet. Korunknak jutott 
osztályrészül, hogy igazságot szolgáltasson Mac- 
chiavellinek, s ez meg is történt, még pedig nem 
annyira a Santa Croceben emelt emlékoszloppal, 
hanem azon összehasonlító, elfogulatlan, philo- 
sophiai alapon álló tanulmányok következtében, 
a melyek Macchiavelli korának irányait, politikai 
mozgalmait s e nagy férfiú munkásságát kapcso
latos egységes képben állították elénk.

De vajon mit művelt Olaszország többi része 
azon idő alatt, míg Florencz a pártos csaták fü
zében kimerülve vonaglott ? Mintha a haza nem 
is a végromlás szélén állott volna, mintha a bo
lognai congressus nem semmisítette volna meg 
az olasz önállóság és szabadság utolsó maradvá
nyait, — Olaszország e véres, népeket irtó dráma
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tétlen, közönyös nézőjévé szegődött s mintha a 
rémes színházban nem az ő saját tragédiája 
játszódott volna le, kitörő kedvvel mulatott, 
tapsolt és kaczagott végpusztulásán. Soha ta
lán nem nevettek annyit Olaszországban, mint 
épen ekkor — pedig inkább vérkönyeket sírhattak 
volna ; — úgy hogy az ellentét Florencz s a 
félsziget többi része között teljes, sőt visszata
szító volt : — a mint teljes az ellentét a florenczi 
Macchiavelli és az Olaszország többi részét képvi
selő Ariosto között.

Ariosto Lajos (1474—1533), Macchiavelli kor
társa, Reggióban született és Farrarában élt, te
hát úgy szólván Florencz árnyékában. És mégis, 
Ariostóról elmondhatjuk, hogy semmi tudomása 
nincs a florenczi nagy drámáról, s egyáltalában 
nem áll semmiféle szellemi összhangban a híres 
államtitkárral. Sőt bátran azt hihetnők, hogy 
Ariosto egy más nemzet, vagy egy későbbi nem
zedék gyermeke ; s habár ez tárgyilag nem volna 
is igaz, átvitt értelemben, az eszméket illetőleg, 
teljesen jogosult, oly rendkívüli mély örvény 
választotta el Gavinana férfiait a herczegek és 
pápák tányérnyaló udvaronczaitól. — Kerülni 
mindent, a mi komoly, a leghihetetlenebb és kép
telenebb reményekben ringatózni, az előkelő 
epicureismusnak hódolva élni, a holnappal nem 
törődni, nevetni és megnevettetni : — ime, ez 
volt e korszak nem florenczi íróinak eszménye, 
sőt a mi még ennél is rosszabb, az egész elkor-

Az olasz irodalom rövid története. 11
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csosult nemzeté, a melynek apostola, evangélis
tája és legbuzgóbb hirdetője Ariosto Lajos volt.

Nem szeretnénk túlságosan szigorúak lenni 
e lángelmű költővel szemben, a kinek költői 
művészete bámulatba ejt és elbűvöl ; de más
részt kénytelenek vagyunk beismerni, hogy a 
művészi forma, bármennyire utánozhatatlan és 
remek legyen is az, nem képes feledtetni és jóvá
tenni az eszmei tartalom hiányát, vagy a költői 
felfogás ferdeségét. De sőt, ha igaz az, hogy 
azokra, a kiket a természet különös, rendkívüli 
tehetségekkel ajándékozott meg, bizonyos felelős
ség nehezedik : — akkor Olaszország jogosan 
kérdőre vonhatná messer Ludovicót, hogy vajon 
csakugyan a leghelyesebb és legczélszerűbb mó
don sáfárkodott-e ez ajándékokkal ? A képze
lem, az ízlés, a költői feltalálás és finomság tün
döklő kincsei, — az a mindent átölelő és mindent 
plastikusan, megelevenítően kifejező roppant 
szellemi tehetség, a milyennel Dantét kivéve 
más olasz költő nem dicsekedhetik, — az a pá
ratlan, mindent leigázó báj és uralom, a melylyel 
a költő uralkodik olvasói lelkén, szellemén, 
magához lánczolja és kényszeríti őket, hogy kö
vessék őt oda is, a hol a józan ész már föllázad 
és megbotránkozik : — azt kérdezzük, vajon 
mily gyümölcsöket termett és hozott létre ez a 
roppant hatalom, — mit sikerült teremtenie e 
rendkívüli tehetségnek ? Melyik az a lelkesítő, 
nemes eszme, a melyet Ariosto zászlójára írt,
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melyik az az új, korszakot alkotó, jótékony gon
dolat, a melyet a szellemi támogatásra oly nagyon 
rászorúló Olaszországnak adott, — vagy legalább 
miként nyilatkozott meg fönséges méltatlanko- 
dása és megbotránkozása, a melynek a korában 
elharapózott gyávaság és alávalóság láttára keb
léből ki kellett törnie ?

Szomorúan teszszük föl e kérdéseket, mert a 
rájok adott válasz nem felel meg várakozásaink
nak, sem pedig azon szeretetnek, a melylyel le
hetetlen nem adóznunk e valóban fölséges költő 
iránt ; — mert ámbár korántsem adja meg azt, a 
mit tőle várunk és joggal megkívánhatnánk, 
mindazonáltal lehetetlen nem szeretnünk ezt a 
költőt, a ki egy egészen új, ismeretlen világba 
vezet bennünket, a hol minden örökké szép, csá
bító, bűvös és elbájoló. Hiába mondjuk, hogy 
hiszen mindez nem egyéb, mint lázas képzelem 
szüleménye, hogy ö rászed, megcsal bennünket, 
s miután eláltatott, elbájolt, szemünkbe ne
vet : — minden okoskodás és ellenállás siker
telen, ö mindig biztos a diadalban, bűvös igézet
tel vesz körűi, magával ragad bennürket, s mi
dőn a költői szépségek mérhetlen, végtelen ten
gerében elmerültünk, kénytelenek vagyunk sze
retni azt, a ki ily kellemesen részegíti meg lel
künket a szellemi gyönyörök isteni nectárjával. 
Pedig, ha figyelmesen vizsgáljuk, a Dühöngő 
Roland szépségei és gyönyörei mind csak a kép- 
zelmet ingerük, míg a szív maga távol marad

11*
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a csábok ez örvényeitől, s ha néha maga a 
költő igyekszik a szívre, az érzelmekre hatni, 
érezzük, hogy nincs elemében, megindulása nem 
valódi, hanem csak színlelt, hogy képeket, phrasi- 
sokat, szavakat keres, szóval — egy-két esetet 
leszámítva — mindig kudarczot vall.

Az érzelmek e nagymérvű hiánya ép oly 
fogyatkozás nála, mint a magasztos czél, vagy 
eszme hiánya, de úgy az előbbi, mint az utóbbi 
magyarázatát leli azon viszonyokban és azon kor 
irányaiban, a melyekben Ariosto élt. Olaszország 
maga sem tudta, hogy mit akart s hogy mire volt 
szüksége ; neméit már, csak vegetált, a nemesebb 
érzelmek forrása ki volt száradva, a családi élet 
elfajulva és földulva, az erény gúny tárgyává 
téve, az egyház szelleme pogánynyá korcsosulva, 
a hit megingatva, sőt teljesen eltiporva : — s 
Ariosto csak ez állapotokat festhette le. Az 
Isteni színjáték lehetetlen lett volna ebben a kor
ban, azért Ariosto csak a Dühöngő Bolandot ír
hatta meg, de ez alkotása magán viseli láng
szellemének örök bélyegeit.

Azonban, miután már sajnálkoztunk azon, 
hogy e bámulatra méltó költői alkotásnak nincsen 
magasabb, nemesebb czélja és alapeszméje, sies
sünk kijelenteni azt is, hogy távolról sem hiszszük, 
hogy ezen eposz azon elvetemült és alávaló fölfo
gás eredménye, a melyet általában Ariostónak 
tulajdonítani szeretnének. Kétségtelen ugyan az, 
hogy Ariosto, a kor romlott irányának és a csa-
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ládi érdekek követelményeinek engedve, hizelgett 
az öt — ámbár csak színleg — pártfogoló Estei 
herczegeknek ; — de mindenesetre merész phan- 
tásiára mutat e körülményből azt következtetni, 
hogy az egész költemény nem más, mint, alávaló 
hízelgések szakadatlan lánczolata, hogy a költői 
képzelem és föltalálás e bámulatos, remek képei 
csak arra valók, hogy keretül szolgáljanak Rug
giero és Bradamante szerelméhez, a mire ismét 
azért lett volna szükség, hogy a ferrarai hercze- 
gek családfáját a mesés ókorba lehessen vissza
vinni.

A Ruggiero és Bradamante szerelme révén 
fölállított phantastikus genealogia föltalálásának 
szomorú dicsősége — a melynél fogva az Estei 
herczegek az ó- és új-világ két legnemesebb és leg
fényesebb királyi házának keresztezéséből szár
maztak volna, tudniillik a trójai és a karlovingi 
házak összeolvadásából, — nem Ariostót, hanem 
Bojardót illeti, a ki ismét az anyagot és az 
elemeket e mese alkotására részint a korabeli 
aljas hízelgésben, részint a megelőző korok ro
mantikus irányában találta meg. Ezért föl kell 
mentenünk Ariostót azon vád alól, hogy a hízel
gésnek egy új nemét találta föl, mert hiszen ő 
csak folytatta a Bojardótól megkezdett Inna
morato történetét, tehát folytatnia kellett ezt az 
epizódot is. Igaz, hogy Dante méltatlankodva 
utasította volna vissza ezt a lealázó feladatot, 
de Dante szabadj merész szellemű költő volt, a
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köztársasági, szabad olasz államok szülöttje, míg 
Ariosto monarchikus szellemű cinquecentista, sőt 
mi több, udvari költő volt.

E genealogikus hőskölteményben, melynek 
egy része mese, más része valóság, nem for
dul elő egy Estei sem, akár gyermek, akár felnőtt, 
akár nő, akár férfiú, a kit a költő egekig ne ma
gasztalna ; nincs egyetlen esemény, hőstett, bár
mily jelentéktelen legyen is az, ha benne e csa
lád valamely tagja részt vett, a melyet a költő 
oly magasztos színben ne tüntetne fel, mint a 
mely méltó arra, hogy a történelem lapjain, vagy 
eposzokban megörökíttessék. A túlzás aztán min
den határon túlmegy ott, a hol a költő mecénásai
ról, Alfons herczegről és Hyppolit bíborosról 
emlékezik meg ; pedig a történelem borzasztó 
dolgokat jegyzett föl e két férfiúról, sőt magának 
Ariostónak sem volt valami nagy oka velők és 
bánásmódjokkal megelégedve lennie és Satirái- 
ban nem is titkolja elégedotlenségét, sem pedig 
mély megvetését és útálatát irántuk s azok iránt, 
kik őket körülvették, — de talán épen ezért még 
tódítja a lealacsonyító hízelgéseket. Mindenesetre 
visszataszító érzelem kelne föl bennünk, ha a 
költő szavait komolyan kellene vennünk, de ha 
mélyebben vizsgáljuk a dolgot, azonnal belátjuk, 
hogy Ariostó hizelkedése nem más, mint édeskés 
gúny. Hiszen például méltán dicsőíthette volna 
Lucrezia Borgiának szépségét, műveltségét és 
kiváló elméjét, de ő ez asszony szemérmét, éré-



167

nyeit énekelte meg, s mint mintaképet a római 
Lucrezia fölé helyezte, holott egész Olaszország 
széltében ismerte életének gyalázatosságait. Maga 
e képtelen túlzás és hízelgés gyanút kelt és in
kább a Parini finom iróniáját juttatja eszünkbe, 
mint Torquato Tasso nyugodt méltóságát.

Ez a körülmény mindenesetre csökkenti azon 
kínos benyomás hatását, a melyet a költemény
ben hemzsegő hízelgések lelkűnkben fölkeltenek, 
és hinni kezdjük, hogy a költő mégsem oly aljas, 
hízelgő jellem, a minőnek talán látszik. Hitünk
ben megerősítenek bennünket a Satirák, a me
lyeket olvasva egészen más világításban látjuk a 
költőt, úgy hogy fájdalmat érezünk azért, mert a 
kor szomorú viszonyai és szerencsétlen családi 
körülményei kényszerítették e lángelmű férfiút 
arra, hogy a hizelkedés álarcza alá rejtőzzék, 
holott a csúszás-mászást utálta és nagy eszmék 
hangoztatására született. Ariosto a modern olasz 
satira legnagyobb mestere és képviselője, sőt azt 
mondhatjuk, hogy atyja és megteremtője, mert 
habár talán mások megelőzték is őt ezen költői 
műfaj művelésében, oly kezdetleges, elhibázott 
módon tették ezt, hogy egyetlen esetleges elő
nyük Ariosto fölött csak az időkérdése lehet, a 
mennyiben előbb írtak satirákat, mint Ariosto.

Mert a satira mindaz ideig, bár föl-föltünt a 
költeményekben és a novellákban, úgy a prózá
ban, mint a költészetben, sohasem müveltetett 
még úgy, mint önálló költői műfaj, s ez újítás
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érdeme teljesen Ariostót illeti meg, a ki — saját 
költői egyéniségének és a kor irányainak megfe
lelően — a külön költői műfajjá alakított satirá- 
nak ép oly jelleget kölcsönzött, nint a minővel 
a horáczi satirákban találkozunk. Ariosto Hét 
satirája nem a közönségnek volt szánva ; benső 
barátaihoz, vagy rokonaihoz intézte azokat, úgy 
hogy ezek fájdalmának igaz, őszinte és nem pa
lástolt megnyilatkozásai, a melyekben, szolgai 
hízelgésre kényszerített nemes lelkének és büszke, 
egyenes jellemének emésztő keserűsége teljesen 
visszatükröződik. Ha tehát nem pusztán a mes
teri külalak remek szépségeit és a benne foglalt 
episódok és ünnepélyek gúnyos travestálását te
kintjük és méltatjuk : — e satirák még azért is 
igen nagy fontosságúak, mert ha ezeket elmel- 
lőznők az Ariosto költői egyéniségéről mondandó 
ítéletnél, s csak a höskölteménye alapján von
nánk le a következtetést jellemére, Ítéletünk 
könnyen igazságtalan és téves lehetne.

Hasonlóképen Ariosto volt az első, a ki a víg
játékot a középkori formákból kivetkőztette, azt, 
mint költői műfajt megteremtette, oly alakot ad
ván neki, mint a görög és latin remekírók, a kik
nek nyomdokain járt és példáin tanult, a nélkül 
azonban, hogy ezért a saját eredetiségét és köl
tői önállóságát föláldozta volna. A Cassaria és a 
Suppositi czímű vígjátékai már régiebbek, mint 
Bibbiena biboross Calandrá-ja, a melyet so
káig a legelső, a költészet követelményeinek meg-
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felelő, vígjátéknak tartottak. Igaz, hogy e két 
vígjátékban, valamint a későbbi Lená-ban sincs 
új eszme és fölfogás, sőt még a társadalmat 
is úgy tünteti föl, a minőnek azt Plautus és Te
rentius vígjátékaiból ismerjük ; de a Negromante 
már egy egészen új és modern impostor alakját 
jeleníti meg, ép úgy, mint a csak vázlatban reánk 
maradt Scolastica, a kor társadalmát, szokásait, 
irányait és felfogását tükrözi vissza, — úgy hogy 
e két utóbbi vígjátékával Ariosto magasan ki
válik a cinquecentista komikus költők közül.

Pedig ezek számosan voltak és közöttök leg
nevesebbek : Lasca (Grazzini Ferencz, Florencz 
1503—83), Cecchi (Florencz 1518—87), Firen
zuola (Florencz 1493), Varchi, a gyalázatos Are
tino, századának, a mely oly sok kitüntetéssel 
halmozta el, mételye és dögvésze, — Lorenzino 
de’ Medici, a kiről úgy a történelem, mint a lé
lektan talán sohasem mondhatják el az utolsó 
szót. Ha figyelmen kívül hagyjuk a kisebb és 
lényegtelen különbségeket, eme vígjátékírók mind 
úgy hasonlítanak egymáshoz, mintha testvérek 
volnának. Mind elhanyagolják és mellőzik a mo
dern életet, hogy megjelenítsék és föltámaszszák 
a Plautus idejebeli alakokat és jellemeket ; mind
annyian, különösen a florencziek, érdekesek és 
becsesek philologiai szempontokból ; a bonyoda
lom és a párbeszédek mindig sikamlósak, sőt — 
s még ez a legnagyobb baj — az alapeszme, a 
költői felfogás erkölcstelen, mert megtámadja,
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nevetségessé teszi a jogot, dicsőíti az erkölcstelen, 
ocsmány életet, megingatja a családi élet alap
jait, a mennyiben nevetségessé teszi a szigorú, 
erkölcsös apákat, hősöknek, kedves egyéneknek 
tünteti föl a kicsapongó fiukat, kellemes alakban 
tünteti föl a kéjhölgyeket, udvaronczokat és 
tányérnyalókat. Tetszettek e vígjátékok a bíbo
rosoknak és mágnásoknak (mert ezen ocsmány
ságok csakis a királyi és herczegi udvarokban, 
legtöbbször a Vatikánban kerültek színre), de — 
fájdalom ! a színpad az erkölcstelenség és fajta
lanság tűzhelyévé alacsonyúlt le ; hozzájárult — 
noha már talán szükség sem volt reá — a már 
úgy is romlott erkölcs és kivesző szemérem 
utolsó gátjának lerombolásához s míg egész Olasz
ország, élén a pápával, a legocsmányabb erkölcs
telenség érzéki gyönyöriben fetrengett, s ez alá- 
valóságát még titkolni sem tartá érdemesnek, 
a szerencsétlen félsziget óriás, léptekkel közele
dett a végromlás örvénye felé.

A mint a vígjáték különvált a megelőző kö
zépkor számot nem tevő drámairodalmától, úgy 
a tragédia is ezen korban kezdett önálló alakot 
ölteni. Miként a komikus költők Plautus felé, úgy 
fordultak a tragikus költők Seneca felé, s mint
hogy a mintakép tökéletlenebb volt, az utánza
tok is silányabbak lettek. — Trissino János 
György (1478—1550) Sofonisbe-vel, Alamanni 
(1495—1556) Antigone-vel, Rucellai (1475— 
1526 ?) Orestes-sel és Rosmundá-val megkísérlet-
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ték ugyan az antik tragédiákat föleleveníteni, de 
e gyenge kísérletek csak a szerzők tehetetlensé
gét és a szolgai utánzások meddő voltát tanúsít
ják. ütánok és még szerencsétlenebb követőik 
hiú kísérletei után végre Sperone Speroni és 
Cinzio Ciraldi azt hitték, hogy a tárgy borzalmas 
voltában és a rémes eseményekben rejlik azon 
szent félelem és megrázó hatalom titka, a mely- 
lyel Aeschylus és Sophokles megindították és 
remegésbe hozták az ó-kor legműveltebb és leg
finomabb érzékű nemzetét.

Ezek tehát a színi hatásra törekedtek, s a 
körülmények, a járulékok miatt elfeledkeztek a 
tartalomról, a mely nem egységes mese, nem 
lélektani alapokon nyugvó cselekmény volt, ha
nem rémes, különös, csodás és vérfagyasztó ese
mények lazán összefüggő halmaza. Feledték azt, 
hogy a Lagidák és Atridák legendáit csak az 
tette a görögök előtt érdekessé, mert nemzeti 
jellegűek voltak ; mindenekfölött pedig megfeled
keztek a fátumról, a görög tragédiák e valódi 
és erkölcsi, intézőjéről, a mely föltétien és kizáró
lagos hatalommal intézte el az eseményeket, 
sugalmazta az emberi cselekedeteket, szóval azt 
hitték, hogy fönségeset teremtenek, pedig csak 
grotesquet alkottak. Különben, akár a rómaiakat, 
akára görögöket követték is, akár a cothurnusban 
büszkélkedtek, akár a soccusban kaczérkodtak, 
az aranykor drámaírói teljesen megfeledkeztek a 
népről, és csakis a főrangúak, a művelt közönség
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tapsai után vágyódtak, a mi aztán természetesen 
azt idézte elő, hogy a nép sem törődött velők. 
Ilyenformán aztán a drámai költészet legfonto
sabb és legmagasztosabb hivatását, — a közön
ség művelését és az erkölcsök nemesítését a szín
pad utján, — nem tölthette be.

Hasonló fogyatkozásban leledezett a tartalom 
tekintetében a lyrai költészet is ; ismételjük, az 
eszmei tartalom tekintetében, mert a mi a kül
alakot, a költői műfajt illeti, azt ezen korszak 
bámulatos művészi tökélyre emelte. Mialatt Ari
osto kaczagva és gúnyosan verselt a hősi bátor
ságról, elődei hagyományos nagy tetteiről, addig 
a korabeli költők nagy tömege, — gyönyörű, 
gördülékeny nyelven, szebbnél szebb virágos ki
fejezésekkel és meglepő könnyedséggel — Pet
rarcát ferdítve és utánozva, utálttá, közönségessé 
tették a szerelmet, mert, bár folyton róla zenge- 
deztek, nem érezték át ezen érzelmet, hanem a 
szenvelgett platonismus álarcza alatt saját életök 
kéjelgő erkölcstelenségeit és féktelen orgiáit ma
gasztalták. Ilyen költők voltak, Bembo, Angelo 
di Costanzo, sőt többé kevésbbé e kor hírhedt 
szonett írói valamennyien, — a kik közt dicsé
retre méltó kivételt képez a Colonna Viktória 
körül csoportosult kis költői kör. Colonna Vik
tóriát a ki a költészetben is nő maradt, nemes, 
tiszta szerelme lelkesíti, s ezért érzelmei is min
dig fenköltek, eszményiesen költőiek ; Gaspara 
Stampa szintén gyönge, sokat szenvedett nő volt?
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kit fájdalmai, csalódásai és az élet szenvedései 
tettek költővé.

E korszak legkülönösebb alakja talán Berni 
Ferencz (Lamporecchio, 1490 — Florencz, 1546), 
a kinek legnagyobb, bár talán nem legjobban 
megérdemelt, dicsősége az volt, hogy Bojardo 
hőskölteményét újra átdolgozta. Az egyházi rend 
ez ostorozója és ellensége, a ki maga is kano
nok volt, e hitetlen pap, a ki vallástalansága da
czára is kész volt elismerni, hogy megrongált 
egészsége helyreállítását a boldogságos Szűznek 
köszöni, e trágár kifejezésekben gazdag és tet
szelgő író, kinek magánélete erényesnek volt 
mondható, — minden ízében költőnek, verselő
nek született, s az olasz tréfás, gúnyoros költé
szet atyja, s egyúttal a világirodalom legnagyobb 
satirikusainak egyike volt.

Némelyek ugyan szeretnék tőle megtagadni 
ez utóbbi dicsőséget, megvetőleg azt állítva 
róla, hogy egyszerűen a trágárságokban gyönyör
ködő, mindenkit rágalmazni és kigúnyolni sze
rető közönséges impostor volt. Ezek szerint 
Berni csak szemtelen, arczátlan bohócz, a ki nem 
riad vissza a trágárságoktól sem, csakhogy a 
közönséget megnevettesse, — hatásvadászó li
bellista, a ki a legocsmányabb tárgyakat csak 
azért dolgozza föl, hogy a közönséget az újság 
ingerével meghódítsa. De vajon lehetséges-e az, 
hogy Berni, a ki — ha ugyan e hagyomány való 
— inkább meghalt, mintsem magát bűnre en



gedte volna csábíttatni, oly alávaló, természetel
lenes vétkeket követett el, vagy a költészetet ily 
gyalázatos czélok kivitelére használta föl ?

Művei közül, a Capitoli és az Orlando, ez 
utóbbi legjobban visszatükrözi szabad jellemét 
és természetes hajlamait. Mert az Orlandót úgy 
fogta föl, mint komoly, tárgyilagos hőskölte
ményt, a mely nagyon is alkalmas volt arra, 
hogy gazdag sarcasmusát rajta érvényesítse, s 
ezért parodiázta azt, — akár helyesen tette, 
akár nem; a Capitoli ellenben egy általa újon 
teremtett sajátos satirikus műfaj, a melyet kora 
igényeinek megfelelően alkotott meg, s minthogy 
korán a nevetési viszketeg erőt vett, a költő, 
igen helyesen, kortársait teszi nevetség tárgyává. 
Nagyon divatban voltak ekkor a Petrarca után
zói, a Petrarchisták, s Berni őket gúnyolja ki
tűnő paródiájában, a mely mintául szolgálhatott 
később a Tassoni híres és gyönyörű Elmélkedé
seihez. A költők a herczegeket, pápákat, bíboro
sokat dicsőítették, Berni pedig pióczát, bogán
csot, sőt még más egyebet is, énekelt meg; 
megkoszorúztak minden hatalmas férfiút, bár
milyen alávaló volt is, hisz még az ocsmány Are
tino homlokát is babérral övezték, — s Berni az 
elysiumi pálmaággal egy tál kocsonyát ékesít föl, 
így állítván pellengérre azon megtiszteltetést, a 
melyre a megkoszorúzottak nem voltak érdeme
sek. Vajon nem maró gúny nem éles satira-e 
ez ? — A mi nyelvezetét illeti, az új olasz nyelv-
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nek kitűnő mestere és valóban remek művésze ; 
utánozhatatlan az ellentétek helyes kiválasztásá
ban és fölhasználásában, s költeményeiben min
dig szem előtt tartja és sohasem lépi át azon 
finoman húzott láthatatlan határvonalat, a mely 
a fönségest a nevetségestől elválasztja, előkészít
vén így az utat a heroicomicus költők számára, 
a kik között egyedül a nagyhírű Tassoni mér
kőzhetik vele.

Hasonló szomorú viszonyok közt tengődött 
és fejlődött a prózai irodalom is. E korban kezd
tek létesülni az akadémiák, csakhogy üres szőr- 
szálhasogatásokon és czéltalan, meddő vitákon 
kívül egyebet alig műveltek. Az alapító hercze
gek, a kik fölállítottak vagy támogattak egy-egy 
akadémiát, kegyeskedtek leereszkedöleg nevöket 
odakölcsönözni ez intézeteknek, a melyek hála 
fejében száműztek kebelökből minden komolyabb 
kérdést, a mi a közművelődést előmozdíthatta 
volna, hanem ezek helyett a legfrivolabb, legki
csinyesebb dolgokat méltatták figyelműkre, s ezek 
közt elkeseredéssel vitatták meg az akkor oly 
végzetes és kóros nyelv-kérdést. Salviati, Castel- 
vetro és a többi ejusdem farinae akadémikusok 
valószínűleg csak jót akartak, midőn egész Olasz
országot forrongásba hozták azon kérdéssel, — 
vajon a nemzeti nyelvet olasznak, vagy floren- 
czinek nevezzék-e ; mert hiszen ez a kérdés, leg
újabban is fölmerült, még pedig a Dante emléke 
miatt, a mely előtt minden olasz hódoló tiszte-
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lettel hajlik meg ; de ez a nyelvkérdés, a melyet 
ma, midőn a nemzet a régi apróbb tartományok 
romjain egységes királysággá alakult, nyugodtan 
lehet megvitatni és eldönteni, akkor, az egy
másra féltékeny apró herczegségek és köztársa
ságok örökös villongásai miatt hamú alá rejtett 
lappangó tűz volt, a mely az úgyis forrongó fél
szigetet minden pillanatban lángba boríthatta.

S e villongásoknak, fenekedéseknek az apró 
zsarnokok örültek legjobban, a kik tibériusi 
halálküzdelmet vívtak tehetetlenségök érzetében, 
míg a sima tollú, élezés, dialektikus és tudós pró
zaírók, kik tán még messer Boccacción is túl
tettek, talán öntudatlanúl, de mégis czinkos- 
társaivá szegődtek e fondorkodóknak, a kik a 
nemzeti szellem és szabad érzület elnyomásán 
dolgoztak, hogy ingadozó trónjokat föntarthas
sák. S a meddő vita, az egymás ellen fordult 
nemzet átkos gyűlölete meg is hozta a keserű 
gyümölcsöt, a mennyiben a honi és idegen zsar
nokok, a papi és világi uralom hatalmának nö
vekedésével a leggyászosabb napok következ
tek el Olaszországra, a midőn már megszűnt a 
nemzeti élet, s elveszvén a szabadság és a füg
getlenség, még a régi dicsőség és nagyság nyoma 
is eltűnt s a gondolat, az érzelem szabadságát 
lábbal tiporták a jezsuiták és a dominikánusok. — 
íme, ez volt az olasz irodalom hírhedt Arany
kora !



Vili. FEJEZET.

A szabad írók és az udvaronczok.

Az ép most letárgyalt hosszú korszakban, a 
melyet a felületes közvélemény a cinquecento ál
talános elnevezés alatt ismer, különösen a követ
kező négy időpontot kell kiemelnünk és figyelemre 
méltatnunk : az 1494-ik évet, a midőn VIII. Ká
roly betört Olaszországba; az 1520-ik évet, a 
melyben Luther nyilvánoson megégette a tanait 
kárhoztató pápai bullákat; az 1530-ik évet, midőn 
Florencz elesett, s elestével az egész félsziget sza
badságának és függetlenségének vége szakadt ; s 
végre az 1571-ik évet, a midőn V. Pius pápa a 
trienti zsinat bezárása után ünnepélyesen kihir
dette az in Coena Domini kezdetű bullát. Az első 
időpontban Macchiavelli 25 éves volt és Savona
rola prédikáczióit hallgatta Florenczben; az utolsó 
időpontban Tasso 27 éves volt s lelkét már telje
sen megmérgezte a jezsuita atyák nevelési rend
szere.

E két időpont, s az azoknak megfelelő két név, 
ha így szembeállítjuk azokat egymással, megmu
tatja nekünk, mily pályát futott be Olaszország e

12Az olasz irodalom rövid története.
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76 év alatt, s hogy az egymásra kővetkező két 
nemzedék közül az első miként veszítette el hitét, 
s a második miként merült el a legképtelenebb, 
őrületes babonába ; s míg az elsőből gigászként 
emelkedik ki fra Timoteo fönséges alakja, addig 
a második hol a könnyelmű Armida karjai közt 
kéjeleg, hol pedig súlyos poenitentiát tart, a vak
buzgó Goffredo példáján lelkesülve. S szinte ért
hetetlen is volna ez a hirtelen psychologiai átvál- 
változás, ha a két végpont közé eső másik két 
esemény meg nem magyarázná e lélektani átala
kulás fordulatait és phasisait.

Florencz eleste zárja be az olasz végromlás 
drámájának iszonyatos képét, s e büszke város 
bukásával meghal minden remény, megszűnik a 
hit, megdől az egyház varázsa, azon egyházé, a 
mely a bolognai gyűléseken, Olaszország kárára, 
megújította a nagy Károly szerencsétlen szerződé
sét. Luther hitújítása nem pusztán németországi 
esemény volt : egész Európát fölrázta kábultságá- 
ból és világra szóló, korszakot alkotó történelmi 
ténynyé nőtt ki. Mert tényleg azzá fejlődött, mint
hogy a hitújítás, ha figyelmen kívül hagyjuk a 
meddő theologiai vitákat, a melyek nevetségessé 
tették az egyének gyöngeségeit, a kik pillanatokra 
bohózattá igyekeztek azt törpíteni, — a hitújítás 
volt a modern kor legnagyobb reménye ; a gon
dolat-szabadság nyilvánvaló diadala volt ez a 
censurát nem tűrő hagyományok és a még in
kább dölyfös egyház fölött, a mely a szabad
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gondolkodás jogait lábbal tiporta és kétségbe 
vonta.

Azonban e mozgalom Olaszországot még ké
születlenül találta ; akár azért, mert szárnyai még 
nem voltak elég izmosak arra, hogy e merész rö- 
pülést megkísérthesse, akár azért (s talán ez a 
föltevés a legvalószínűbb), mert Olaszország már 
túltette magát a vallási viták meddőségein és a 
skeptikus epicureismusba elmerülve, gondtalanul 
mulatott a vallásfelekezetek ellenkező vélemé
nyein és a dogmákon, a melyekből a véleményeket 
merítették. Tény az, hogy Olaszországot teljesen 
hidegen, érintetlenül hagyta a hitújítás romboló 
vihara : gyönyörködött annak pusztításaiban, vagy 
talán észre sem vette azokat és mulatott, foly
tatta a könnyelmű életet, kaczagva novellistái, 
komikusai fölött és elmerülve az isteni Ariosto él
vezetébe.

E közöny volt Olaszország szerencsétlensége 
és bűne egyszersmind, mert nem törődvén a gon
dolat-szabadság ez annyira fontos és messze
ható megnyilatkozásával, észrevétlenül hűbérese, 
rabszolgája lett az egyháznak, a mely a hitújítók 
ellen pro aris et focis, irtóháborut folytatott ; nem 
vette észre, hogy Róma Archimedes pontnak hasz
nálja föl, a melyen emeltyűjét megtámasztva, a 
világot akarja sarkaiból kiforgatni, s ezért nyu
godtan tűrte, hogy a reactió a félszigeten üsse 
föl táborát, itt élesítre fegyvereit, s innen törjön 
elő romboló áradatként az irtóháború folytatására.

12*
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Olaszország csak nevette a trienti zsinatban ösz- 
szegyült atyákat, nevetett akkor is, midőn Loyo- 
lai szent Ignácz a jézus-társasági atyák rendjét 
megalapította, s míg gondtalanul mulatozott köl
tői és nyelvészei bohóságain, észre sem vette, 
hogy végkép belékerült a politikai és vallási 
reactió kettős hálójába, a melyben oly sokáig 
tehetetlenül és kétségbeesve vergődött, mielőtt 
széttéphette volna, — ha ugyan azt mondhatjuk, 
hogy csakugyan sikerült neki azt széttéphetnie.

E gondtalan könnyelműség közepette egy pil
lanatig úgy tetszett, mintha Florenczben új fény 
gyúlt volna ki, a mely az egyhangú közöny álta
lános sötétségét eloszlatni képes volna. Es való
ban, a florenczi lázadás fenyegetés volt a pápa 
világi uralma ellen, minthogy VII. Kelemenben a 
pápa háttérbe szorult a világi fejedelem előtt, a 
ki az olasz félsziget uralmára vágyó s e hitben 
fölnevekedett kapzsi család legtekintélyesebb feje 
volt. De Kelemen és V. Károly szövetsége, míg 
Németországban a szabadság és a gondolat diada
lát fenyegette, addig Olaszországban a fölszaba
dulásnak végső reményét és lehetőségét is meg
semmisítette, újra fölrakva a nemzetre, sőt súlyo
sítva (1530-ban) azon rablánczokat, a melyek 
VIII. Károly ismert beütése óta folyton készülő
ben voltak. Ezért tehát Florencz eleste a történe
lemben nem csupán olasz nemzeti érdekű, hanem 
európai fontosságú esemény, a mennyiben végső 
vergődése, utolsó villanása volt azon reménynek,
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hogy a katholikus reactió ellen föllázad azon or
szág, mely e reactiónak színhelye volt.

Azonban az a mozgalom, a melyet a tettek 
mezején Ferruccio, a gondolatok világában pedig 
Macchiavelli indított meg, nem szűnhetett meg 
egyszerre és a nélkül, hogy eszmékben és lelkes 
férfiakban gazdag nyomokat ne hagyjon maga 
után. — Meghalhat a szabadság és diadalmas- 
kodhatik a zsarnokság : — de ezen halálnak és 
diadalnak nyomokat, visszahatást kell keltenie 
az eszmék, a gondolatok fejlődésének történe
tében.

Ha a szabadság elveszett, a gondolkozó elmék
nek csak két választásuk lehet: vagy azt kell 
mondaniok, a mit a zsarnok akar és parancsol, 
vagy titokban gyötrődniük és hallgatniok kell. De 
lehet hallgatni a tömeggel, a nagyvilággal szem
ben, a nemeslelküek azért önmagukkal mégis 
beszélgetnek ; a gyávák, az önzők, a gyengék és 
a haszonlesők, kiket a szerencse csillogása elvakít, 
úgy beszélnek, mint a tömeg, s mint a zsarnokok 
parancsolják.

Ez magyarázza meg, hogy miért támadt 1530 
után Olaszországban és különösen Florenczben, 
a mely ekkor az olasz szellemi életet úgy szólván 
egyedül képviselte, az írók két ellentétes cso
portja, a melyek közül az egyiket a szabad 
irók, a másikat az udvaronczok csoportjának ne
vezzük.

Az elsők lantján még azon szabadszellemüköl-
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tészet utolsó akkordjai csengenek fülünkbe, a me
lyet a pápák és császárok kettős zsarnoksága Bo
lognában kárhozatra Ítélt, és Gavinanában végkép 
megsemmisített, — s élőnkbe állítják azon nagy 
nemzedék utolsó képviselőit, a melyet Medici 
Lőrincz és Cosimo neveltek föl, s a melynek esz
méit, hatalmas tetterejét — fájdalom ! az idők 
gondtalan könnyelműsége eltemette és megbéní
totta. Eme, nem a kor keretébe illő férfiak, a 
kiket akár jellemök, akár elméjök magas fönsége 
megóvott attól, hogy kortársaikkal együtt a sár
ban hemperegjenek, elszigetelve, elvonulva él
nek ez őket körülvevő világ zajától. E férfiak nem 
tudnak, nem képesek rabszolgák gyanánt élni, s 
minthogy a szabadságot másutt már sehol sem 
találják föl, gondolataik szentélyében keresik azt, 
s titokban oltárt állítanak neki, melynek em
léke szent lesz az utódok előtt ; e férfiak szem
tanúi, sőt szereplő személyei voltak a rémes 
florenczi drámának, s annak befejezte után, le
tűnve a cselekmény színpadáról, elmondják a tör
téneteket, s e titkos vallomásban keresnek meg
nyugvást, öntik ki lelkök fájdalmait.

E szabad írók legkimagaslóbb alakja Guicci
ardini Ferencz (Florencz, 1452—1540), a ki bár 
Macchiavelli kortársa és benső barátja volt, ettől 
lényegesen különbözik, s ez a különbség képezi 
legfőbb fogyatkozását. Minthogy ő is azon philo- 
sophiai és irodalmi áramlat hatása alatt növe
kedett föl, a melyet Medici Lőrincz keltett és tá-
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masztott, Machiavellihez hasonlóan szereti az 
ó-kort, különösen a régi Róma dicsőségét. De, 
míg Machiavelli egyesítvén magában a művész 
és a gondolkodó philosoph kiváló tehetségeit, 
tudott magának teremteni egy eszményt, a melyért 
küzdött, a mely után epedett, s a melynek ked
véért még a tudomány igazságait is megmásította : 
addig a hidegen számító, mindennek alapokát 
kutató, önző és rideg Guicciardinit nem lelkesí
tette egyetlen magasztos ábránd, egyetlen dicső
séges vágy sem, s ezért ő mindig a reális élet 
keretén belül marad. Ezért azután önmagába zár
kózik és azon társadalom határain belül marad, 
a mely őt körülvevé ; s minthogy e társadalom 
már romlott és alávaló volt, melynek egyedüli 
czélja csak anyagi élveinek és érdekeinek kielé
gítése, — ezért Guicciardini is, hogy meg ne ha
misítsa korának képét s hogy azzal ellentétet ne 
képezzen, föláldozta lángelméjét, lelkiismeretét és 
hírnevét a nagyravágyás oltárán.

Philosophiai tévedés volt az, a melynek hó
dolva Machiavelli a történelmi események alap
okát az emberi szenvedélyekben kereste ; de 
Guicciardini, midőn ugyanezt az érdekek össze
ütközésében vélte föltalálhatni, csak azt bizonyí
totta be, hogy szive teljesen megromlott, s hogy 
az egész világot saját romlottságának mértéke 
szerint Ítéli meg. Mint kitűnő jogtudós és gazdag 
főnemes, hazájának hatalmas támasza lehetett 
volna; mint szabadszellemű férfiúnak, a ki a
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vallási és politikai dogmák szentségét tagadta s 
ezen felül lelke legmélyéig skeptikus, sőt istente
len volt, helye szükségképen azok sorában, sőt 
azok élén lett volna, a kik a gondolat szabadsá
gáért harczoltak: — s ki tudja, mily nagyon sok 
jót tehetett volna e lángelmű férfiú Olasz
országért, ha fényes tehetségeit mindig és min
denütt az igazság, a jog és a szabadság érdekében 
használta volna föl. Ellenben Guicciardini, részint 
hatalomvágyból, részint rosszul fölfogott dics
vágyból szabad gondolkodású, fölvilágosodott phi- 
losoph létére, a pápák helytartójává alacsonyo- 
dott le ; a Camillusok és Brutusok lelkes tisztelője 
a Cosimino hírének rekedt visszhangjává törpül ; 
Florencz egyik legrégibb nemes családjának iva
déka a florenczi szolgaság legfurfangosabb, de 
legutálatra méltóbb porkolábjává fajul.

De a népnek megvannak a közmondásai, a 
melyek igen gyakran az elnyomott igazság föl- 
jajdulásai, a melyet a gondviselés a gazság ellen 
megvédelmez : a 1vigyó önfarkába harap : és Guic
ciardini, a ki De-Medici Sándor meggyilkoltatása 
után minden erejét és befolyását fölhasználva, a 
florenczi lázangókat lecsendesítette s így sikerült 
trónt szereznie Cosimónak, a kit oly élhetetlen és 
tőle függő gyenge teremtésnek ismert, hogy vejévé 
is tette a jövendő hatalom reményében, — Guic
ciardini keserűen tapasztalta, hogy a szerencsés 
államcsíny után tanácsaira nem hallgattak, őt 
elmellőzték, a rokoni kötelékeket semmibe sem
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vették, úgy hogy folytonos csalódásai és megaláz
tatása végre is kényszerítették öt, hogy a köz
pályáról lelépjen, elhagyja az udvart és a várost, 
visszavonuljon arcetói villájába, hol napjait idő 
előtt és valószínűleg méreggel végezte be.

E magányában írta meg Olaszország történe
teit, felölelvén munkájában az események ama 
nagy tömegét, a melyeknek szemtanúi, sőt fáj
dalom ! bűnrészese is volt, s a melyek a VIII. Ká
roly hadjárata és Cosimo trónjának biztosítása 
közé eső korszakban folytak le. Ha mi a törté
netíróról kimondandó véleményünkben tekinte
ten kívül hagynók az embert és az állampolgárt, 
Guicciardinit e munkájáért bámulatraméltó re
mekírónak minösíthetnök. Macchiavellihez hason
lóan, ö is fölhasználja a tényeket arra, hogy 
belölök rendkívül éles itélőtehetséggel a politikai 
oktatások és tanítások gazdag gyűjteményét vonja 
le ; se következtetései ép oly bámulatos, mély
reható elmére vallanak, mint a milyen csodálatos 
benne a sokoldalú tudomány és az államügyekben 
való rendkívüli jártasság. Minthogy a legapróbb 
részletekig ismeri azon eseményeket, a melyeket, 
elmond, munkája megbecsülhetetlen, mint for
rás, az adatok helyessége és bősége miatt; elő
ítéletektől, félelemtől és tartózkodástól menten, 
a férfiakat és eseményeket oly biztosan, oly 
határozottan jellemzi és festi le, hogy szinte ab
ban a korban élünk, a melyet elénk állít, — mind
azonáltal nem osztozunk azok határtalan lelkese’
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désében, a kik épen Guicciardinit a legszabadabb 
írónak szeretik nevezni.

Mert a gondolatszabadság vagy is inkább a 
szabad gondolkodás és a szókimondás csak akkor 
érdem, ha szembeszállt azon hatalommal, meg
támadja és kihívja azt, a mely a szabadságot kor
látozni akarja : már pedig Guicciardini titokban 
irta müvét, még legmeghittebb barátainak sem 
merte azt megmutatni, tehát nem azon eszme ha
tása alatt dolgozott, hogy szava, a mely a közön
ség körében visszhangozni fog, korát és nemzetét 
nagy tettekre fogja lelkesíteni, — s ezért Guicci
ardini igen is lehet magányában vezeklő philosoph 
de nem lehet, legalább ez értelemben, szabad 
gondolkozásu író. Továbbá a szókimondást és a 
szabadság érzetét az íróban nem annyira az ha
tározza meg, a mit ír vagy mond, hanem főleg 
azon indító okok, a melyek őt így szólni készte
tik: s ez okok Guicciardininál nem a szabad 
szellemben, hanem a bukott nagyravágyás elkese
redésében keresendők. S valóban a benne oly 
nagyrabecsült szabadságszeretet csak abban áll, 
hogy titokban roszat beszél azon Mediciekről, a 
a kiket előbb nyíltan és hódoló tisztelettel szolgált, 
s hogy rágalmazza, gyalázza azon eséményeket 
és dolgokat, a melyeket nagy részben ő maga idé
zett elő és vitt végbe : — szóval valódi szemfény
vesztő, a ki nem félhetvén a tüntetéstől, miután 
titokban dolgozott, a becsületes, igazelmü férfiú 
és hazáját szerető, derék polgár köpenyébe búr- 
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hogy Guicciardini nem a pápák helytartója, ha
nem szabad gondolkozású, nemes jellemű férfiú 
volt.

Ez a következtetés, a melyre jutunk, hacsak 
föl nem teszszük, hogy az irodalomnak szabad a 
tisztesség fogalmától eltérnie, sőt azzal talán el
lenkeznie is. Mert ha sikerülne Guicciardininál e 
megkülönböztetést véghez vinni, úgy hogy külön 
választhatnók benne a philosophust és a történet
írót az állampolgártól, nehezen, sőt talán épen 
nem találnánk az olasz irodalom történetében oly 
gigászi alakot, a mely el ne törpülne mellette. 
Mint történetíró, méltó versenytársa Macchia velli - 
nek, mint államférfiú pedig már magasan fölötte 
áll, s ez állítás igazolására elég rámutatnunk 
azon Észrevételeire, a melyeket a barátja Beszél
getéseire tesz, s a melyekben szenvedélytől és 
lelkesedéstől ment elméjének hideg éleslátásával 
mindig megtalálja ellenfelének Achilles-sarkát és 
száraz, rideg, de megczáfolhatatlan érvelésének 
hatalmas erejével kimutatja Macchiavelli gyakran 
költői, legtöbbször ábrándosan lelkes föltevései
nek tarthatatlanságát és határozatlan bizonyta
lanságát.

Igazán bámulatos e szellemi párharcz, mely
ben két hatalmas lángelme mérkőzik össze, hogy 
kritikát mondjon az ó-kor kormánybölcsesé- 
géről : két egyenlően erős szellemóriás, a tudás 
minden fegyverével fölfegyverkezve lép ki a síkra,
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hogy a győzelem diadaláért küzdjön a dialektika 
legveszedelmesebb mezején: s a párharcz eldől
tével Guicciardini megdöbbent bennünket mélyre
ható kutatásainak eredményeivel : érezzük, hogy 
kérlelhetetlen logikája igazolt és erősebb, míg 
Macchiavelli inkább csak lelkesít, fölemel bennün
ket : de ez utóbbi reményt éleszt szivünkben egy 
szebb jövő iránt, mert ő maga is, mint a költő, 
lelkesül és bízik; Guicciardini ellenben, a ki nem 
szeret senkit, csak önmagát, a remény utolsó gyö
kereit is kitépi szivünkből s a jövőben csak sivár 
pusztaságot mutat.

Guicciardinit, nyelvezetét illetőleg, különös 
szemrehányást szoktak tenni, sőt azt mondhat
nék, hogy e szemrehányás valódi oktalanság és 
képtelenség. Azt mondják, hogy mondatait na
gyon hosszúra szabja, — s épen talán csak a mi 
századunkra várt e nagy philosophus, hogy va
lamelyik nyelvészünk, néhány métermázsa vesz- 
szőt és pontot keverve a remek munkába, olvas
hatóvá tegye azt a közönség számára. Ez az ava
tatlan beavatkozás valódi szentségtörés volt, s ez 
a kritika nevetséges együgyüség. A mondatok se 
nem hosszúak, se nem rövidek: — hanem vagy 
jól vannak megcsinálva, vagy nem. A mondatok 
terjedelme az eszmék terjedelmétől és egymáshoz 
való kapcsolatától függ : ha Guicciardini hosszúra 
nyújtja azokat, ez annak a jele, hogy elméjében 
a gondolatok, mint lánczszemek egymásba kap
csolódnak, összetartoznak s egy kerek egészszé
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fonódnak, azon bámulatos reflexív hatalom erejé
nél fogva, a melyből a legtágasabb fogalmak is 
úgy törnek elő, mint hatalmas vízsugár, a melyet 
semmi meg nem szakít, s a mely egyenletesen, 
folytonosan ömlik kifelé ; úgy, hogy mikor nagy 
képüsködve az ifjúságot arra figyelmeztetik, hogy 
ne alkosson olyan hosszú mondatokat, mint Guic
ciardini, csak üres szalmát csépelnek, mert a ha
sonló mondatok alkotásához mindenekelőtt egy 
olyan elme volna szükséges, a mely úgy tudna 
gondolkodni, mint Guicciardini,— az ilyen pedig 
nem minden bokorban terem, — sőt századunk
ban szinte képtelenség is talán.

Mint a csillagok a nap körül, úgy tündökölnek 
Nardi Jakab és Segni Bernát Guicciardini körül; 
ők is, mint emez, a flórenczi nagy katastropha szü
löttei, de még is szerencsésebbek, mert a történe
lem nem jegyezte föl őket e dráma előidézőinek 
sorában. Sőt ellenkezőleg mind a ketten azon ke
vés igaz hazafi sorában küzdöttek, a kik inkább 
akartak barczolni a megmenthetetlen igaz ügyért, 
mint osztozni a szégyenteljes győzelem olcsó di
csőségében. Segni talán hajlandóbb volt a győz
tes kegyei után szaladni, de tény az, hogy közele
dése Cosimóhoz, habár nem tiszta cátói jellemre 
mutat is, mindenesetre nem volt hazaárulás és 
régi elveinek megtagadása. Magános elvonultsá
gukban és hazájokra való bánatos elmélkedéseik 
közepett mind a ketten megírják Flórenczi Tör
téneteiket, a melyben az emlékezetes ostrom törté-
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netét adják elő. Nardi tömörebb, Segni lazább 
nyelven ír : mind a kettő lelkiismeretes, mert Ítéle
teik — daczára különböző hajlamaiknak és jelle
müknek — csaknem mindenben egyeznek, a mi 
azt mutatja, hogy tényeken alapulnak : mind a 
kettőnek nyelve becses, a gördülékeny, sima 
forma és a választékos kifejezések miatt, — s míg 
a Nardi nyomatékos, szigorú irálya komolylyá 
tesz bennünket, addig a Segni pongyola, játszi 
folyamatossága kellemes olvasmányul szolgál.

Mialatt ezek írószobájuk magányában elkészí
tik az utókor számára a szabadság végső tiltako
zását a zsarnokság ellen, addig Florenczben föl
tárnád és megerősödik a fejedelemség, a mely 
ép oly szomorú és nyomorult helyzetbe dönti e 
szegény várost, mint a minőben a félsziget többi 
városai már oly rég idő óta tengődtek. Cosimo, 
meghazudtolva mindazon hiú reményeket, a me
lyeket Guicciardini az ő élhetetlensége felől táp
lált, az új fejedelmek gyalázatosán sikerült alak
ját mutatja be, a ki minden eszközt ravaszul föl 
tud használni arra, a legvadabb kegyetlenséget 
úgy, mint a színpadi kegyelemosztást, hogy trón
jának alapjait megszilárdítsa.

Már jelleménél fogva állhatatlan, ingatag és 
szelíd kedélyű nép fölött uralkodván, a melyet a 
fegyverforgatástól a legutóbbi szerencsétlen kime
netelű csaták még jobban elidegenítettek, a mely 
nép továbbá a művészet szeretetében nőve föl, a 
pillanat benyomásait jobban érezte, mint egy
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rideg jellemű nemzet, — Cosimo csakhamar be
látta, hogy ha börtönbe akarja zárni e népet, a 
börtön keresztvasait és falait meg kell aranyoz
nia. Szórakoztatnia kellett Toscánát a látszólagos 
fény és dicsőség sugaraival, képeivel, hogy elva
kítsa a nemzet szemét, de azért szivét lelkese
désre még se gyújtsa : — s megértvén e felada
tot, tény az, hogy a nagyherczeg ügyességének 
és ravaszságának sikerült eláltatnia nemcsak ko
rát, hanem jórészt az utókort is.

De az utókor számára még valami jobb tréfát 
eszelt ki : határtalan dicsvágya arra ösztönözte 
öt, hogy a jövendő kor előtt magát kedvező szín
ben és a dicsőség fényével körítve, tündököl- 
tesse. Ezért azt látjuk, hogy maga köré gyűjti, 
bátorítja, támogatja — nyílt véleményadásra ösz
tönözve az írókat, a mint azt a zsarnokok mind 
tenni szokták, ha az íróknak nemcsak tudomá
nyát, hanem lelkiismeretét is meg akarják veszte
getni — a történetírók egész seregét, a kik, akár 
jóhiszemüleg, akár a hízelgéseknek és a megvesz
tegetéseknek engedve, a történeti hűséget e zsar
nok kedvéért elárulták és gyalázattal illették az 
elbukott köztársaságot, dicsőítve a fejedelem nagy 
erényeit, melyek öt képessé tették arra, hogy el
lenségein diadalmaskodjék.

Ezek azok az írók, a kiket mi udvaronczoknak 
nevezünk, s a kiket mások, az elnézőbb kritikusok, 
talán elégedetteknek minősíthetnek, azon föltevés
ből indulva ki, hogy ezek már beletörődtek a 
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állam, a kormányforma megváltozását. Megem
lítjük ezek közül Nerli Fülöpöt és Ammirato 
Scipiót, mind a kettő hazúg hízelkedő és a kor
történelem meghamisítója; de a legkiválóbb alak 
mindenesetre Varchi Benedek (Florencz, 1502— 
1556). Ha nem ismernők e férfiú életét, működését 
és munkásságát, ha csak azon Florenczi Történe
teiből akarnók őt megítélni, a melyet a herczeg 
megbízásából írt meg, őt is azok sorába kellene 
igtatnunk, a kik a legalávalobb módon eladják 
tollúkat és elméjöket, annyira szembeötlő mun
kájában a vágy, a törekvés, dicsőíteni az új ural
kodót, miközben — miként a kimúlt oroszlánon 
a mesebeli szamár — hatalmasakat rúg a már el
temetett szabadságon.

Azonban Varchi nem nyomorult: ő csak egy 
azon közönséges emberek közül, a kiknek foglal
kozásuk, vagy tanulmányaik különleges volta bi
zonyos, meg nem érdemelt hírnevet biztosit ; hiú, 
léha férfiú, a ki jóhiszemüleg meg volt győződve 
arról, hogy minden a rendes kerékvágásban és 
úgy halad, mint a karikacsapás, mert a saját dics
vágya és hiúsága ki volt elégítve ; szóval olyan
forma nyelvész volt (mert hogy az volt, tanú reá 
az Ercolano czímű munkája), a kinek — fölfújva 
a kicsinyes kérdéseket, míg azok roppant fontos
ságú dolgokká növik ki magokat a közönség 
szemében, — sikerül környezetével elhitetni, hogy 
csakugyan nagy férfiú. Ezért nem kell csodálkoz-
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nunk sem a lelkesedés azon hatalmas hullámain, 
a melyek mindig elragadják öt, valahányszor a 
fejedelemről szól, a ki barátjaként bánt vele, míg 
titokban talán már fölbérelte ellene a gyilkost ; 
nem kell csodálkoznunk pompás, ragyogó, költői 
képekben gazdag és csömörletig hízelgő nyelve
zetén sem : — legfölebb csak azon nevethetünk, 
ha azt látjuk, hogy ezt az émelygős rhetori stylust 
az iskolák sokáig mint az olasz széppróza mintá
ját dicsőítették.

A történetírás Florenczen kívül is ugyanazon 
változásoknak van alávetve, vagy is fölemelkedik 
és lealjasúl, a szerint, a mint a szabadság él vagy 
elnyomatik. A büszke Velenczének gyermeke Pa- 
ruta Pál (1540—1590), a ki azonban fontosabb, 
mint politikus, mert hazájában a titkolózás és a 
gyanúsítás, vagyis a kormányformává emelt rém
uralom és az ostromállapot lehetetlenné tették a 
történetírást; Génuában élt Foglietta Hubert 
(1518—1581) és Bonfadio Jakab, bizonytalan 
ingadozó és készületlen történetírók, — mint ke
reskedő hazájok politikája és sorsa általában; 
Milánóban írt Corio Bernát jó patricius, udvari 
tanácsos, az okmányok gondos felkutatója, de pon
gyola történetiró, a ki inkább a lombárdi tájszó
láson, mint valódi olasz nyelven írt. Nápolynak 
két történetírója van : Angelo di Costanzo (1507— 
1591), a kinek főczélja az volt, hogy a pesárói 
Collenuccio Tandolfo szigorú, de nem érdemetlen 
ítéleteit megczáfolja, s ezért a Nápolyi királyság

Az olasz irodalom rövid története. 13
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Történetei inkább csak vitázó irat és nem törté
neti munka, a melynek nyelvezetében mindig ki- 
kicsillan a petrarchista költő phantasiája ; — a 
másik Torzio Camillo volt (1526—1603) a ki a 
Főurak összeesküvésében a történetíró, a polgár, 
a szabadságszerető lelkes hazafi örök emlékét 
hagyta maga után.

Giambullari Ferencz (Florencz, 1495—1564.), 
vállalkozó szellemre valló merészséggel, de törek
vésével arányban nem álló csekély tehetséggel, 
ki akarta szélesíteni a történetírás mezejét, s a 
helyi, monographikus történetírás helyett világtör
ténelem írásába fogott, de kevés sikerrel ; Giovio 
Pál (Corno, 1483 — Florencz, 1552), szertelen 
számú köteteiben megtanít bennünket arra, mi
lyen határtalan és féktelen lehet a legaljasabb, 
hazúg hízelgés; Vasari György (Arezzo, 1512 — 
Florencz 1574), A kitűnő festők, szobrászok és 
építészek életrajzában igen becses adatokat szolgál
tat a művészet történetéhez, de maga nem képes 
önálló, összefüggő művet alkotni. Nyelve igen jó, 
gördülékeny és síma, kár, hogy az aesthetikai érzék 
hiánya, vagy a fejletlen philosophiai rendszer miatt 
nem adhatott összefüggő képet kora művészeti 
állapotáról.

Végre Cellini Benvenuto (Florencz, 1500— 
1570), e csodálatos író, a ki ember voltát soha 
sem tagadja meg, s tökéletesen egyesíti magában 
mindazon jó és rossz tulajdonságokat, a melyek 
az akkori művészeket jellemzik, Önéletrajzában,
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a mely naiv, hatalmas, a pillanat befolyása alatt 
született nyelvezete miatt is fölötte becses, nem
csak a saját élettörténetét és bizarr, csélcsap, 
szeleburdi egyéniségét írja le, hanem elmondja 
azon különös és csodálatraméltó előjogokat is, a 
melyeket a kifejlett művészi érzék és tehetség 
a valóban nagy művészeknek biztosított azon, 
kimagyarázhatatlan ellenmondásokban gazdag, 
korban.

13*



IX. FEJEZET.

A jezsuiták. — A spanyol befolyás kora.

Sokan azt hiszik, hogy Olaszország, minthogy 
a hitújítás mozgalmaiban nem vett részt és sem a 
pápák, sem ezek ellenfelei mellett a síkra ki nem 
szállott, hanem jóízűen kaczagott úgy azokon, 
a kik az oltári szentséget csak egy, mint azokon, 
a kik azt két szín alatt óhajtották felvenni, — 
ezzel a kor színvonala fölött álló fölvilágosult 
gondolkodás-módjának adta jelét, s kicsinyelvén 
az ellentétes véleményeket, azoknak mintegy fö
lébe emelkedett. Ez igaz lehetne, ha a megvetés 
és kicsinylés általában mindig szellemi felsöbbség 
és helyes Ítélet jele volna; de, fájdalom! ez a 
legtöbb esetben csak álarcz, a mely alól kikilát
szik a rosszul titkolt üresség, a mely, minthogy 
a kérdést nem képes fölfogni, hivalkodóan vállat 
vonit és unatkozik, midőn olyanok beszélnek, a 
kik a kérdéshez értenek.

Napjainkban minden esetre különösnek tetsz
hetnek úgy a katholikus, mint a protestáns theo- 
logusok ; s talán még különösebbnek az, hogy ily 
tudós és lelkiismeretes férfiúk oly komolyan tud-
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ták venni a de lana caprina forma kérdéseket. De 
az, a ki korunk Ítéletét összetévesztené azzal, a 
melyet Olaszország a XVI. században a katoli
kusok- és protestánsokról látszólag kiejtett, a 
legnagyobb anachronizmust követné el, mert 
összetévesztené korunk fölvilágosodott philoso
phiáját azon léha kor gondtalan könnyelműségé
vel. Mert egészen más dolog a vallások fölé, mint 
azokon kívül helyezkedni : az első lehet a fölvilá
gosodott gondolkodásmód eredménye, a második 
ellenben ennek teljes hiányát jelenti.

És valóban, míg Olaszország kineveti a sza
badon gondolkodó hitújítókat és csaknem any- 
nyira sülyed, hogy már-már egy színvonalra he
lyezkedik X. Leo pápával, — a ki vadászat 
vagy poharazás közben nem átallja azt mondani 
Lutherről, hogy részeges német, a kinek időt kell 
engedni, míg a bevett sok bort megemészti, las- 
sankint eltéved, elbódul a katholikus reactió töm
kelegében, a mely, itt állítván föl világító tornyát, 
innen árasztotta lényét mindenhová, elvakítva az 
egész keresztyén világot és századokra vissza
vetve azt a haladás megkezdett útján. Macchia
velli és Ariosto hazája nem értette meg sem 
az első komolyságát, sem a második kaczagását, 
hanem azon hiú, hivalkodó meggyőződésben rin
gatózva, hogy mindeneknél előbbre való és mint
egy magára erőszakolva a régi rómaiak ostoba 
gőgjét, — a kik barbárnak gúnyolták mindazokat, 
a kik nem a Rubicon és Messina közt születtek,
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— végre is zárt aréna lett, a hol egy spanyol ka
landor és ennek követői aratták diadalaikat és 
gyakorolták borzalmas hatalmukat.

Loyola Ignácz, a fiatal, szép világfi, sebet ka
pott Tamplona falai alatt, a mely (fájdalom !) nem 
volt halálos. Seblázas önkívületében hallucinatiók 
lepték meg, a melyek közben képzelnie, hazájá
nak babonás előítéleteitől is segítve, asketai 
eszmékbe és tervekbe rögzik bele : — oly tüne
mény, a melyet napjainkban a legegyszerűbb or
vos is a hagymázos képzelődés beteges szülemé
nyeinek tartana, de a melyet akkor csodának, az 
Isten kinyilatkozásának tartottak. Itt gyökerezett 
tehát a szent hivatás, innét a rendek félig vallá
sos, félig katonai szervezete, a mely az alapító 
apostol egyéniségét tükrözi vissza; innét a Jézus 
társasága, a mely — bár különböző körülmények 
között és más alakban — ugyanazt az eszmét 
valósította meg, a melyet már a Ferenczren- 
diek is érvényre emeltek: tudniillik egy oly 
társulatot akart alkotni, a mely megmenti és 
diadalra juttatja a katholicizmus eszméjét, azon 
pillanatban, a midőn látszólag már a végromlás 
szélén áll. A jezsuiták nagy művészete és sikere 
abban állt, hogy ápolták ai kor irányát, szították 
annak mozgalmait, hogy aztán uralkodhassanak 
rajta. Ezért ha a század müveit, ők voltak abban 
a legműveltebbek ; abban a korban, a mely azzal 
dicsekedett, hogy visszaállítja Augustus Caesar 
aranykorát, a jezsuiták úgy írtak latinul, hogy



199

verseiket Virgilius, prózájukat pedig Livius is 
bátran elfogadhatta volna; midőn az általános 
választékosság és finom Ízlés miatt a régi szer
zetesek fitogtatott szennyessége utálatossá vált, 
a jezsuiták választékosak és udvariasak lettek; s 
midőn végre a kételyek általános korában minden 
szilárd vélemény nevetségessé vált, épen a jezsui
ták voltak azok, a kik színleg az Ítélet nagyobb 
szabadságát, a lelkiismeret és a vélemény rugal
masságát, szabadságát hirdették.

De, és ez a legfontosabb egész működésökben, 
midőn a nevelési rendszerek olyanok voltak, hogy 
az ifjúsággal a tudományokat megutáltatták, hogy 
az iskolák valóságos börtönökké, a tanárok való
ságos porkolábokká fajultak : — a jezsuiták ko
lostorokat építenek a legvirányosabb völgyekben 
és a legegészségesebb dombokon, szeretetreméltó, 
nyájas modorukkal odacsalják az ifjúságot, hí
zelegnek az aristokrata családok gyengeségeinek 
és hiúságának és ily módon lassanként kezökbe 
kerítik az összes magasabb rendű ifjúság nevelé
sét, — vagy is más szóval a jövő nemzedék uraivá 
lettek.

Vajon igazuk volt-e, vagy sem? Igazuk volt, 
mert korukat megelőzték ; de munkájok végzetes, 
borzalmas eredményekre vezetett, mert czélja 
csak az volt, hogy érvényre emeljen egy zsarnoki, 
önkényes elvet, ugyanazt, a mely, a rendnek is 
jelszava volt : perinde ac cadaver. És valóban, azon 
nemzedékek, a melyeket a jezsuiták neveltek föl,
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mindenkor készek voltak föláldozni a papi hata
lom oltárán az emberi elme szabadságát és a szív 
legnemesebb érzelmeit, elfojtani a lelkesedést a 
képzelt természetfölötti hatalomtól való félel- 
mökben, sőt még a művészi teremtő géniusz al
kotásait is alárendelni a stílszerűen utánzó szol
gai másolás szabályainak.

A jezsuiták áldozatai között, nem ugyan a 
legnagyobb, — mert hisz akkor önkénytelenül 
Galileo Galilei, Giordano Bruno és Campanella 
Tamás nevei jutnának eszünkbe, — de minden
esetre legszerencsétlenebb volt Torquato Tasso 
(Sorrento, 1544 — Róma 1595). A monda a leg
hihetetlenebb kalandokkal és még csodálatosabb 
szerelmi történetekkel tarkázta be a nagy költő 
életét, így akarván magyarázatát lelni azon vég
zetes tévelygésnek, a melynél fogva e nagyra 
született nemes lángelme örökké a géniusz ihlete 
és az őrültség őrjöngése között ingadozott. Hal
latlan üldöztetéseket találtak föl, rágalmaztak egy 
fejedelmet, a kinek nevén nagyobb szennyfoltot 
már az sem ejtett, hogy a Gottfried fönséges lan
tosát őrültnek nyilvánította ; — pedig úgy a tör
ténelem, mint az elmegyógyászat tanai kétségte
lenül bizonyítják, hogy Tasso megőrült és el
méjének zavaradottságát a vallási monománia 
okozta.

Nemes származású és élénk képzelmü költő
nek a fia volt, s miután atyjának legnagyobb kedv
telése volt a lovagkor kalandjai után fékvesztve
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futkosni, a fiatal Tasso már születése óta magá
ban hordozta tehetségeinek ama végzetes zavarát, 
a melynélfogva a képzelem és az érzelem, na
gyobb bőségben lévén, mint a megfontolás, gyötri 
és emészti az embert, ép úgy, mint a széles 
kardpenge, a mely nagyon szűk hüvelybe van 
zárva.

S ez a szelíd, gyöngéd kedélyű gyermek Ná
polyba került, a jezsuiták iskolájába; elméje tele- 
szítta magát babonával, lelke félelmekkel, s 
midőn később, mint férfiú szükségét érezte annak, 
hogy gondolkozzék és szeressen : a gondolat és 
szerelem véteknek tetszett előtte, s a vétek esz
méje mögött azonnal fölmerült képzeletében az 
ősök elkárhozás tudata. Ez örökös összeütkö
zés a képzelem fenséges kitörései és a borzalom
tól szentesített vallás zsarnoksága között, a 
forró, érzelmes szív vágyai és az embertelen as- 
ketismus fékei között, — megmagyarázza Tasso 
egész életét, elméjének tévelygéseit, szerencsét
lenségeit, szenvedéseit, sőt még azon egyenlőtlen 
mértéket is, a melylyel művei rendkívüli tehetsé
geit visszatükrözik.

A természettől költőnek született szép, kelle
mes, lovagias és nemes jellemű ifjú lelkesül azon 
lovagokért, a kiket Ariosto oly gyönyörűen festett 
le munkáiban, s a Merész Einaldóban megnyilat
kozik önmaga előtt, kitárja kedélyvilágát, lelkiál
lapotát s Olaszország egy nagy költőt remél benne 
tisztelhetni. De lelkét csakhamar megszállják a



202

kételyek ; azt hiszi, hogy a költő, ha nem a val
lást dicsőíti, visszaél az Istentől reá bízott hiva
tással; s ezért, bár fegyveres lovag, a ki szeret és 
részt vesz a világi örömökben, elhatározza, hogy 
minden tehetségét a kegyes Gottfried tetteinek 
dicsőítésére szentelendő Igaz, hogy az első keresz
tes hadjárat igen szép és költői tárgy, akár a tör
ténelem, akár a költészet szempontjából vizsgáljuk 
azt ; sőt azt is mondhatjuk, hogy a lepantói csata 
előestéjén Európában még a pillanatnyi alkalom
szerűség jellegét is magára ölthette, — ámbár, 
ha komolyabban tekintjük ausztriai János igen 
híres győzelmét, a föntebbi állítás inkább csak 
esetleges, mint igaz, vagy jobban mondva, mél
tóbb egy guelfhez, mint egy philosophushoz.

De bármint álljon is a dolog, egy olyan társa
dalomban, a minő a XVI. századé volt, a fölujuló 
és divatos pogányság, a mindenütt — akár nyíl
tan, akár a bigott szemfényvesztés álarcza alatt — 
diadalmaskodó skepticismus korában: — föltá
masztani akarni azon vallásos lelkesedést, a me
lyet Remete Péter ébresztett föl, egyértelmű volt 
a lehetetlenséggel. Hisz maga a költő is, daczára 
erős hitének és lelkes kegyeletének, korántsem osz
tozott azon gyermekes, naiv lelkesedésben, a mely 
a kereszt harczosainak szívét és lelkét arra indí
totta, hogy a Szent Sir kivivására fegyvert ragad
janak. Tasso hisz, de mindig kételkedik és aggó
dik, hogy nem eléggé hisz, s ezért folyton küzködik 
önmagával, kételkedik önmagában és vallásos
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érzületének mélységében, érzi annak szükségét, 
hogy az inquisitio törvényszékei helyreállítsák a 
békét szívében és lelkiismeretében, megnyug
tatva öt, hogy e kételyei miatt még nem lön eret
nekké.

E kételyek és ez aggodalmak voltak azok, 
a melyeket a jezsuiták nevelése szivébe, leikébe 
oltott ; kételyek és aggodalmak, a melyek később 
munkáin is visszatükröződtek, bizonytalanná téve 
annak menetét, tökéletlenné az egésznek költői 
egységét. S ez a tökéletlenség a legszembetűnőbb 
a Megszabadított Jeruzsálemben. Tasso vallásos 
höskölteményt akart írni, ez azonban nem sike
rült neki ; de nem is sikerülhetett, mert sem ő 
nem volt reá alkalmas, sem pedig a korszellem 
nem volt fogékony az ilyen irány iránt. A Meg
szabadított Jeruzsálemben legkevésbbé a szent sir 
iránt érdeklődünk ; a kegyes Gottfried, a ki csak 
is erre gondol, unalmas alak ; Remete Péter meg
szokott, közönséges, melodrámai barát ; a csaták, 
az ostrom, a párharczok oly hidegen hagynak 
bennünket, mint a hadászati, vivási és táborozási 
leczkék. Az, a mi fölgyújt, lelkesít bennünket, a 
szerelem, a nők, a hit és a szív közötti küzdelmek, 
a melyekben nem az előbbi, hanem az utóbbi 
győz : szóval Tasso höskölteményében csak az ér
dekes, örökké becses és halhatatlan, a minek, a 
költő naiv felfogása szerint, abból ki kellett volna 
maradnia.

S ez mindenesetre nagyon gyötörhette a sze
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rencsétlen költőt, jobban talán, mint a pedánsok 
és irigyeinek kemény bírálata, a mi különben a 
keserűség állandó forrása lön reá nézve ; ez a tu
dat elégedetlenné tette öt önmagával és munká
jával, úgy, hogy végre azt hitte, miszerint kény
telen lesz azt újra átdolgozni, a mi roppant fá
radtságába és fájdalmába kerülhetett, még pedig 
haszontalanul : — mert míg az utókor szívesen 
elfeledi a kegyes Gottfriedet, hogy lelkesüljön 
Erminiáért, Sofroniáért és Clorindáért, sőt még az 
elhibázott Armidáért is, addig a Meghódított Je
ruzsálemet senki sem olvassa, a melyről pedig 
Tasso azt hitte, hogy méltóképen, sőt dicsőséggel 
helyettesítheti a Megszabadított Jeruzsálemet.

Torquato elméjét, a mely természeténél fogva 
hajlandó volt a képzelődésre és azon lelkesedésre, 
a mely a született művészekre gyönyör és gyötre
lem egyszersmind, már idejekorán megzavarták a 
babonás előítéletek és a titkos hatalomtól való 
rettegés. E szomorú kedélyállapot következmé
nyeit még súlyosabbá tették szegénysége és kóbor, 
bolyongó életének fájdalmai. Hosszú, fáradságos 
és szakadatlan tanulmányai, kifárasztván testi 
idegeit, még jobban előmozdították szellemi kime
rültségét, ehhez járultak még az irigység csipke
dései, e miatti fájdalmai, talán föllengzö és min
dig szerencsétlen szerelme is, — úgy hogy végre 
is meg kellett örülnie.

És még is mily nagy bölcseséggel találko
zunk e Hamletben, a ki nem a mese, hanem a 
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történelem való alakja! Beszélgetései, párbeszé
dei, levelei, — még azok is, a melyeket a szent 
Anna börtönéből ír, — hihetetlen tudománya mel
lett még helyes, biztos és mély ítéletről is tanús
kodnak. S aztán Amintában, e pásztori drámá
ban, a melybe beleönti egész lelkét, érzelmeit és 
kedély világát, föltárja előttünk nyugodt lelkületét, 
a mely derült és vidám, mint egy gyermeké, 
szóval egészen olyan, a milyennek a természet 
alkotá s a milyen örökké maradt volna, ha a bi- 
gottság démona meg nem zavarta volna egyen
súlyát.

A pásztori dráma magában véve mondva csi
nált költői műfaj, s mint ilyen nem felelhet meg 
a költészet való természetének. Mindazonáltal az 
Amint a, ámbár cselekvénye hiányos, jellemei 
mesterkéltek, valódi remekmű, a mely örökké be
cses fog maradni, mert nyelvezete ékes és még is 
egyszerű, a benne megnyilatkozó érzelmek fönsé- 
gesek és tiszták, annyira visszatükröződik benne 
a költő, nemes érzelmeinek tiszta fönségével és 
költői álmainak kedves ábrándjaival.

Fájdalom, e tiszta fönség és költői nemes
ség nem mindig található föl a hőskölteményben. 
Itt a költő mindig bizalmatlan önmagához, vagy 
jobban mondva, az ó-kori és új-kori mesterek 
hatása alatt állva, attól fél, hogy megsérti az eposzi 
fönséget, ha szabad folyást enged ihletének, a 
helyett, hogy Hornért és Ariostót utánozza. Ezért 
a Megszabadított Jeruzsálem erőltetett eposz, a
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melynek legrosszabb részei épen azok, a melyek a 
költőnek legnagyobb fáradtságába kerültek s a 
melyek neki legjobban tetszettek ; míg ott, a hol 
ihlete magával ragadja és megfeledkezve mesterei
ről, csak önmaga után indul, sikerült neki oly la
pokat írnia, a melyeket nemzete könyv nélkül 
betanult, s a melyek munkájára a nemzeties szel
lem bélyegét nyomták. Sőt még a külalakon is 
megérzik a rosszul titkolt erőltetettség hibája. 
Mert Tasso már nem uralkodik, mint Ariosto, az 
ottava rimán, a mely néha szűk, néha bő keret 
hatalmas gondolataihoz. Kifejezései gyakran eről
tetettek, keresettek, a hatást sokszor a bizarr 
hasonlatok és szójátékok mestersége halmazában 
véli föltalálhatni, a miben a petrarchisták gyö
nyörködtek ; sőt még nyelvezete sem mindig gör
dülékeny és festői, mert az iskola és kathedra 
nimbusa nem engedte meg, hogy kifejezéseit a 
nép ajkáról lesse el.

Azonban igazságtalanság volna, tha mind e 
fogyatkozásokért egyedül csak a költőt hibáz- 
tatnók, mert azok létrehozására nagyban közre
működött a kor is, a melyben élt. Minthogy a 
költészet az udvaronczok cselszövő csalárd lég
körében tenyészett, megszűnt való és őszinte lenni 
s napról-napra mesterkéltebb lön. Megromlott a 
nyelv, a mely már nem gondolatokat fejezett ki, 
mert ezek nem léteztek, hanem ötleteket, a me
lyek tapsra vágyakoztak, mert még senkinek 
eszébe nem jutott ilyeneket föltalálni ! A szabad 



207

gondolkodás és a nemesebb érzelmek teljesen 
hiányozván, a költészetnek csak a látszata volt 
meg, s a költők az üres léhaságokat oly fontos
kodó képpel szedték könnyű, csengő rímekbe, 
mintha bámulatra méltó csodadolgokat mondtak 
volna. A petrarchisták divatba hozták a nagy 
mester túlzott hibáit; a spanyol befolyás még 
jobban meghonosította e káros irányt, a meny
nyiben divatba hozta a castiliaiak üres gőgjét és 
szeles hányivetiségét, — s a Guarini Ker. János 
(Ferrara, 1537—1613) Hü Pásztora, mely csak 
pár évvel a Tasso Amintája után jelent meg, hü 
bizonysága annak, mily sikamlós volt azon mere- 
dék, a melyen az olasz költészet az ízléstelenség 
örvényébe rohant.

S ez a sülyedés szédületes volt, oly gyors és 
végzetes, hogy a Tasso után következő nemzedék 
már hanyatt-homlok a barokk-ízlés után rohant. 
E képtelen ízléstelenség okai, a mely miatt az 
utókor a XVII. századot méltán tartja nevetsé
gesnek, ott keresendők, a hol általábon minden 
irodalmi mozgalom okai rejlenek : a félsziget po
litikai helyzetében. Olaszország hűbérbirtoka lett 
a legnagyobb és egyszersmind a legoktalanabb 
módon összetákolt birodalomnak, a mely csak 
nagy Károly óta Európában létezett : azon spa
nyol birodalomnak, a melyben, ha a nap soha 
sem nyugodott is le, — de a civilisatió fénye 
sem ragyogott soha. Spanyolország egyik lábát 
Nápolyban, a másikat Milánóban vetve meg, az
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egész félszigeten uralkodott, nem annyira a fegy
verek hatalmánál fogva, mint inkább a corruptio, 
a cselszövény, a mindennap új szentekkel bővített 
naptár, az üres pompa varázsánál fogva, min
denek fölött pedig a trón és oltár között fönnálló 
azon benső szövetség miatt, a mely nem érvénye
sülhetvén, mint Madridban, az inquisitio mág
lyáinak füzében, a jezsuiták zsarnoki önkényében 
és hatalmaskodásában nyilatkozott meg.

Nem csodálkozhatunk tehát, hogy ha a je
zsuiták üzelmei miatt mindenütt beállott a cor
ruptio, végre a költészet is teljesen elfajult, — 
sőt ellenkezőleg, nagyon különös lett volna, ha 
ez a természetes eredmény be nem következik. 
Ezért a költészet napról-napra fajul, sülyed és 
romlik s megtagadja a természetet és a valót ; a 
nyelvezet kétszínű, csalárd lesz, mert hiszen örö
kös hazugságok elpalástolására szolgál ; a meta
phora, a mely nem más, mint álarcz, folyton rejti 
és takargatja a gondolatot és épen úgy, mint ez 
a részeg csőcselék farsangi estéin szokott, a hol 
a legutálatosabb és leggyalázatosabb álarczok 
idézik elő a legviharosabb tapsokat, ugyanígy 
akkor is, a legképtelenebb és legnevetségesebb 
metaphorákat úgy tekintették, mint a legfönsége- 
sebb költői szépséget.

Ugyanabban a Nápolyban, a hol Tasso első 
neveltetését kapta, s a hol a spanyolok és a je
zsuiták legalkalmasabb talajt találtak arra, hogy 
gyökeret verjenek, született ama szerencsétlen
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iskola feje, a mely a XVI. század irodalmi áram
latait oly káros irányba terelte, s ez a férfiú Ma- 
rini Kér. János (1569—1625) volt, a természettől 
csapongó képzelemmel és költői hévvel, fényes 
tehetséggel gazdagon megáldott egyén, a ki, ha 
más időben születik, az olasz Parnassus ragyogó 
csillagává fejlődhetett volna. Sőt erre talán még 
az is elég lett volna, ha jelleme ép oly tiszta és 
szilárd lett volna, a milyen nagy és fényes volt a 
tehetsége ; ha tisztelte, becsülte, szerette volna a 
költészetet és képes lett volna fölfogni, hogy midőn 
az alávalóság már-már diadalra jut, a költőnek fel
adata testével gátat vetni a rohanó áramlat előtt, 
nem pedig hozzájárulni ahhoz, hogy az áradat mi
nél kényelmesebben törjön magának utat és ter- 
jeszkedhessék el az egész területen.

De Marini csak a tapsok után vágyott, sőt 
talán még ezeknél is jobban az üres czímekre, a 
léha dicsőségre és a gazdagságra, úgy, hogy ha 
az utókor kedveli benne a költőt és megveti a 
férfiút, csak igazságot szolgáltat neki és érdemei 
szerint ítéli meg. S ha Marini ilyen volt, ha lyrai 
költeményei e nevet nem érdemlik meg, ha 
Adonisa nyílt támadás a költészet és a tiszta er
kölcs ellen: elképzelhetjük, minők lehettek Achil- 
lini és Treti s utánzóinak többi, szolgai csoportja. 
Ugyanazt tették ezek a költészettel, mint a mit 
Bernini, Borromini s a többiek, csaknem ugyan
akkor, a festészettel elkövettek ; s ez a két össze
vágó körülmény bizonyítja legjobban azt, hogy a

14Az olasz irodalom rövid története.
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romlottság tüneménye általános volt és hogy okai 
a helyzet és a körülmények összeségében kere
sendők, nem pedig, a mint némelyek szeretnék, 
egyesek, vagy kevesek példájában.

Mindazonáltal az ízlés ez elfajulásából, a 
melynek jórészt az idegen befolyás volt az oka, 
nem következtethetjük azt, a mint sokan tették, 
hogy az olasz nemzeti szellem e korban már tel
jesen kiveszett, és hogy az egész XVII. századot 
eltemethetjük a nevetségesség azon szemfedőjé
vel, a melyet számára a Marinisták készítettek. 
Igaz, hogy az úgynevezett Marinismus volt e szá
zad uralkodó —de azért nem egyedüli— jellege, 
mert szerencsére Olaszország soha sem sülyedt 
oly mélyre, a hol a komolyság már nem fog
lalhatott volna állást a könnyelmű léhasággal 
szemben. S arra nézve, hogy a XVI. század nem 
pusztán a metaphorák nevetséges kora volt, elég 
megemlítenünk, hogy ekkor tűnt föl Galilei gigászi 
alakja, s az utána és körüle alakult iskola nagy
jai: — de még ha senki más nem jött volna is 
utána, elég volna e bámulatos tehetségű lángelme 
egyedül, hogy megmentse századát és korát s be
bizonyítsa, hogy az arról mondott szokásos véle
mények nem igazságosak és nem komoly meg
fontolás eredményei.

De azon sem kell csodálkoznunk, hogy Gali
lei, Viviani és Toricelli a kísérleti tudományokat 
művelték és élesztették föl, míg a költészet és 
művészet a sárba lön tiporva ; sem az ne lepjen
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meg bennünket, hogy a fejedelmek az előbbi tu
dományokat pártolták, míg a költészetet egészen 
megrontották és megvesztegették : — mert egé
szen természetes az, hogy a politikai erőszak szí
vesen támogatja a tudomány azon ágait, a melyek
től nem kell félnie, minthogy az anyagi világgal 
foglalkoznak — és ellenben féljen azoktól, a me
lyek a lélekhez, a szívhez szólva ezt ellene föl
ingerelhetik. Egy csillaggal több, a mely az égen 
most födöztctett föl, a világ és a politika folyásán 
semmit sem változtat, sem pedig a kormányoknak, 
— akár egyeduralmiak, akár köztársaságiak le
gyenek, — semmi aggodalmat nem okoz ; egy új 
eszme ellenben, a mely a népet öntudatra kelti, 
megingathatja a trónokat és széttépheti a Titus 
Livius rhetorikáján épült alkotmányokat.

Ez magyarázza meg, miért volt I. Napoleon 
oly bőkezű a természetbúvárokkal szemben, miért 
gyűlölte és vetette meg a philosophusokat, miért 
vette meg pénzen a költőket, történetírókat és 
szónokokat : — és hasonlóképen ez magyarázza 
meg, hogy miért találkozunk a XVI. században 
oly fejedelmekkel, a kik nagy bölcsen pártolják a 
physikai tudományokat, míg egyszersmind elő
mozdítják a költészet és a philosophia végromlá
sát. Azt vethetnék ellenünk, hogy hiszen Galileit 
üldözték ; ez nagyon igaz, habár a monda nagyon 
is túlozza ez üldözést, azt koholván, hogy Ga
lileit meg is kínozták volna, holott ez nem igaz ; 
de ez a körülmény nem csak hogy nem állítá-

14*
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sunk ellen, hanem inkább a mellett bizonyít, 
mert ha Galileit csakugyan üldözték, ezt nem az 
ő tulajdonképeni fölfedezései miatt tették, hanem 
az egyház és az államok reactiója miatt, mint
hogy ezek féltek, hogy a fölfedezésekből levonandó 
következmények és eszmék reájok nézve végzete
sek lehetnek.

Azonban a Galilei iskolája így is elég annak 
bebizonyítására, hogy Olaszország még legszo
morubb korszakában, vagyis a spanyol uralom 
és a jezsuita befolyás korában, sem tagadta meg 
önmagát és még akkor is támadt visszhangja a 
nemzeti géniusznak. S ez a nemzet, a mely a po
litikai helyzet ily nagymérvű elvetemültségében 
még képes volt arra, hogy az egész világnak mes
tere, tanítója legyen a kísérleti tudományok te
rén, ez a nemzet még méltó arra, hogy a civili- 
satió élére álljon és zálogát adta annak is, hogy 
ha megszűnnek a politikai pártviszályok, ké
pes leend újult erővel elfoglalni és betölteni 
azt a helyet, a melyet a történelem tőle meg
tagadott.

Midőn tehát Alfieri az e századról mondott 
ítéletében azt állítja, hogy a XVI. század Őrjön
gött, csak azon aristokratikus büszkeségnek és 
lenéző megvetésnek hódol, a melyet tragédiái 
zsarnokaiban lángszavakkal ostorozott, noha szü
letése, neveltetése, szokásai és életmódja kérlel- 
hetlenül ezek sorába kényszerítik őt is. De e 
nagyon is általános ítélet ellen nem pusztán a
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physikai tudományok bámulatos föllendülése és 
haladása tanúskodik, hanem maga a költészet is, 
a melynek pedig az emberi elme minden termé
kei között legjobban kellett éreznie ama szomorú 
idők hatását, s a mely ennek ellenére is azt bizo
nyítja, hogy a nemzetben a régi jó ízlés és a 
nemes érzelmek még nem haltak ki teljesen. 
S valóban, azok, a kik e századot őrjöngéssel vádol
ják, annak csak egy irányát, vagy jobban mondva, 
egyetlen iskoláját veszik tekintetbe, a Mariniét 
tudniillik és megfeledkeznek arról, hogy e mel
lett, vagyis helyesebben e fölött, még két másik 
iskola is létezett, a melyek elsejét a Pindaristák, 
másodikát a Satiricusok iskolájának nevezhetjük.

íme, egy bámulatos példa, mily nagy hatást 
gyakorolnak a politikai viszonyok a népek szel
lemi életére! Ámbár Marinit (Nápoly, 1569— 
1625) csak pár rövid év választja el Testi Fulvió- 
tól (1593—1646), az első híressé, ünnepeltté lesz 
kortársai között, lovagi rangot nyer és aljas áron 
szerzett dicsősége fényében sütkérezve, herczegi 
jólétben tobzódik; a második, bárha szintén nagy
ravágyó és büszke, még is titkon erőszakos ha
lállal múl ki, a mit neki nem annyira a hihetőleg 
Montecuccoli ellen intézett ódája, mint inkább az 
a körülmény szerzett meg, hogy minden remé
nyét a Savoyai házba helyezte, a mely akkor ép 
úgy, mint azután is mindig, ellensége volt Olasz
ország elleneinek. A nápolyi olaszból lett spanyol 
tányérnyaló a költők királya és a herczegek ke-
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gyencze lön ; a ferrarai büszke hazafi, a ki Spa
nyolország ellensége felé fordítja tekintetét, sza- 
badságszeretetét és költői lelkesedését életével 
kénytelen megfizetni.

Azonban még ez sem elég. Míg Marini az 
olasz nemzeti költészetet a spanyol irány és be
folyás érvényre emelésével elkorcsosította, addig 
kortársa Chiabrera Gábor (Savona, 1552—1637) 
e káros áramlattal homlokegyenest ellenkező 
irányban, a szabadelvű, minden idegen befolyás
tól ment költészet bajnoka volt. Az első tekintetre 
mindenesetre különösnek látszhatik, hogy Chiab
rera és Marini ugyanazon nemzedék szülöttei és 
egy s ugyanazon korszakban írnak ; azonban azon
nal természetesnek találjuk a dolgot, ha meggon
doljuk, hogy az első a génuai köztársaság szabad 
polgára, a második pedig spanyol alattvaló, tehát 
a jezsuiták rabszolgája volt. De alapjában véve a 
Chiabrera szabad költészete is csak félszabadság 
volt, épen úgy, mint hazája is csak névleg volt 
köztársaság, míg politikailag már egyeduralmi 
állammá sülyedt. Azonban,— a mint Machiavelli 
mondja — a szabadságnak még neve is oly va
rázserővel bír, hogy képes csodákat művelni; s 
ez állításnak élő példája volt Chiabrera, egy új 
költői iskola megalkotója, a mely letörli a szeny- 
nyet az olasz névről, hogy a nemzeti szellemet 
két nemzedéken keresztül kiszolgáltatta az ízlés
telen spanyol iránynak.

Chiabrera és követői, a kik közt a már emlí-
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tett Testi mellett különösen kitűnnek Filicaja (Fló- 
rencz, 1632—1707.) és Guidi (Pávia, 1650— 
1712), nem követték a Marinisták szórványos 
áramlatát, hanem az ó-classikus irányt újították 
föl, mert helyes Ítélettel csak müveiben találták 
meg a szépet, jót és nemest. Azonban nagyot hi
báztak, legnagyobbat talán maga az iskola meg
alapítója, mert azt hitték, hogy a költészetnek, 
miután a művészi tökély bizonyos fokára emel
kedett, ott meg kell állapodnia, a nélkül, hogy 
tovább fejlődhetnék, vagy elhagyhatná azon ös
vényt, a melyen haladt, míg a tökéletesség e 
tetőpontját elérte; s ez, elméletileg hamis föl
fogás, a gyakorlatban is tévedésre vezette őket, a 
mennyiben azt hitték, hogy a lyrai költészet, 
minthogy Pindar művészetében a tökéletesség ne
továbbját elérte, már csak arra szorítkozhatik, 
hogy e nagy mestert utánozza. Épen ezért nevez
tük Chiabrerát és követőit Pindaristáknak ; ez a 
körülmény magyarázza meg költészetök becsét 
és belső értékét, a mely, ha talán mi kevésre be
csüljük is azt, rendkívül nagy volt az általános 
őrjöngés e szomorú korszakában ; ez magya
rázza meg fogyatkozásaikat is, a melyek között az 
első és legfontosabb az, hogy a költészetből a te
remtő ihletet kiküszöbölték és helyébe a szolgai 
utánzást állították föl, mint alkotó hatalmat. — 
Máskülönben azonban, — bár megvetették azt,— 
a Pindaristák sem voltak egészen mentek azon 
dagály osságtól, a mely egész korukat jellemzi, de
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ezt kikerülniük talán lehetetlen is lett volna, — 
ép úgy, mint nincs ember, a ki lélekzetet vehetne 
a nélkül, hogy be ne szívja azon levegőt, a mely 
öt körülveszi, s a melyben élni kénytelen.

Es épen ez okból, még különösebbnek tetsz
hetnek a Satirikusok, a kik közül első helyen kell 
megemlékeznünk a toscánai Menzinirol (1646— 
1704) és a nápolyi Salvator Kosáról (1615— 
1676). A satira, bármilyen költői műfaj alakjá
ban nyilatkozzék is meg, mindig tiltakozás az 
ellen, a miben a nagy közönség kedvét, örömét 
leli, s épen ezért természetes, hogy a satirikusok 
mindig ellenkezésben állanak az uralkodó ízléssel 
és közvéleménynyel. — íme, ezért találtak em
berökre az őrjöngő Marinisták és a lelkes Pinda- 
risták, a kik öntudatlanul bár, de hangzatos phra- 
sisokkal cserélték föl a nemes eszméket és a 
tetterőt, — a satirikusokban, a kik megtámad
ták, kigúnyolták őket és ostorozták téves irá
nyaikat.

Menzini és Rosa fölujították Olaszországban 
a Persius és Juvenalis kegyetlen, ölő satiráját, s 
ha a kor szellemét tekintjük, a mely inkább meg
közelíté az utolsó, semmint az első Caesarok ko
rának uralkodó irányait, be kell ismernünk, hogy 
választásuk ép oly helyes és logikus volt, mint 
Aristóé, a ki a megelőző században satiráinak 
horáczi hangulatot adott. Nagyon kevesen olvas
sák Menzini Ars poeticáját, ez oktatásokban és 
szabályokban gazdag művet, a melynek érdeme
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annál nagyobb, minél romlottabb és elfajultabb 
volt a kor, a melyben íratott ; Beszédei valódi 
remekművek, melyeknek egyedüli hibája talán 
csak az, hogy igen gyakran a személyeskedéstől 
a kicsinyes gyűlölettől el hagyja magát ragad
tatni.

Salvator Rosa ép olyan költőnek is, mint a 
milyen festőnek volt, — vagyis mindent sötét 
színekkel fest le, és inkább szereti az orkánt, a 
természet elemeinek tombolását, mint a szélcsen
det és a békés egyensúlyt. Mindazonáltal, bár föl
dije Marininek, ettől még is óriási távolság vá
lasztja el, a mennyiben becsületes, igaz lelkű és 
önzetlen művész lévén, nem pedig kalmárlelkű, 
testét-lelkét árúba bocsátó udvaroncz, a szépet a 
szépért szereti, csak ez iránt lelkesül, csak a jó 
és nemes eszmék iránt fogékony és megveti korát, 
a mely árúba bocsátja és pénzért elárulja még a 
művészetet is.

E két nemeslelkü férfiú emelt szót századában 
a jó ízlés mellett az általános romlottság ellené
ben. Ha a költői névre elég volna az, hogy valaki 
nyíltan, őszintén és természetesen mondja el azt, 
a mit gondol, e kettőhöz számíthatnók még Redi 
Ferenczet (1626—1697), kinek Toscánai Bacchusa 
csaknem az egyedüli, e korbeli dithyramb, a mely 
az enyészet és a feledés örvényét kikerülte. De 
lelkesüljenek bár a külső csillogásban gyönyör
ködő műkedvelők e valóban mesterileg kidolgo
zott költői műfaj bámulatos technikáján, — mi,
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kritikusok mindig joggal kérdezhetjük a költőtől, 
hogy nem lett volna-e helyesebb más valamit ta
nácsolni a spanyolok és jezsuiták kettős járma 
alatt nyögő nemzetnek, mint azt, hogy a hazájá
ban termő kitűnő borok élvezetében és a mámor
ban keressen feledést ? Ezért azt hiszszük, hogy 
Redinek nevére és dicsőségére is sokkal jobb, ha 
róla, mint költőről nem emlékezünk meg, hanem 
úgy méltatjuk és becsüljük öt, mint korának leg
kitűnőbb orvosát és természettudósát, a kinél 
szebb tudományos prózát Olaszországban kevesen 
írtak.

Helyette azonban méltán hozzászámíthatjuk 
az előbbi kettőhöz Tassoni Sándort (Modena, 
1565—1635), a ki tulajdonképen úttörő volt és 
előkészítette az irányt, a melyen haladva Menzini 
és Rosa oly magasra emelkedtek. E kiváló alak
kal később fogunk foglalkozni, a mikor is meg
találjuk benne azt a lánczszemet, a mely a je
lenlegi kor irányát és gondolkozási módját a reá 
következővel összekapcsolja. E korban úgy áll 
előttünk, minta satirikusokfejedelme, amennyi
ben Lopott dézsája nem más, mint egy heroiko- 
mikus eposz, a melynek satirikus iránya és mély 
gondolatai kiváló teremtő erőről tesznek tanú
ságot.

Némelyek megbotránkoznak azon, hogy Tas
soni azon testvérháborúk- és belvillongásokkal 
gúnyolódott, a melyeknek Olaszország százado
kon keresztül szerencsétlen színhelye volt s ezért
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a lelketlen Chamhoz szeretik őt hasonlítani, a ki 
nem átallotta Noét kigunyolni; ezek azonban fe
ledik azt, hogy ha Cham maró gúnyolódása any- 
nyira bántotta a pitriarchát, hogy többé nem itta 
le magát, Cham cselekedete, ámbár atyja kiát
kozta öt, tényleg sokkal jótékonyabb hatású volt, 
mint erkölcsös testvéreié, a kik atyjokat betakar
ván, e gyöngéjének még hízelegtek. Nem fölada
tunk, hogy heroikomikus eposz költői becséről és 
jogosultságáról vitatkozzunk; de tény az, hogy e 
költői műfajnak soha sem volt nagyobb jogosult
sága létezni, mint a XVI. században, a midőn az 
Ariosto nyomán indult hízelgő udvaronczok köl
tészete szolgai aljassággá fajult; valamint tény 
az is, hogy Tassoni valódi remekművet alkotott e 
műfajban, a minőt Olaszország nem mutathat 
föl, — sőt azt mondhatnék, Európa sem, ha a 
Don Quijote nem léteznék.

A színi irodalomról e korban csak röviden 
emlékezhetünk meg, mert miután a valódi és hi
vatott írók annak művelésével nem foglalkoztak, 
a színház előkelő bordélyházzá vált, a melyben 
a komikus szereplők szemérmetlensége párosulva 
a közönség elfajult ízlésével, a leggyalázatosabb 
és ocsmányabb typusokat személyesítette meg és 
mutatta be, a melyekben azonban, éles vizsgálódás 
és mélyebb tanulmány segítségével, föllehet is
merni a középkori drámai irodalom maradványait 
és a modern dráma fejlődő csiráit. Legjobban sike
rül ez talán az Andreini Ker. János Ádámjában.
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A tudományos prózát a tökély csodás maga
sára helyezték Galilei és tanítványai, a kiknek 
tudományos iratait a világos, egyszerű, tömött, 
szabatos előadás jellemzi, úgy hogy még most is 
valódi mintákul és remekművekül tekinthetők. — 
A történelemnek is meg vannak a művelői, a kik 
kellemes, gördülékeny, világos, sokszor ékes, sőt 
szónoki hévvel gazdag nyelven írnak, — de ket
tőt kivéve, mindnyájan a kor romlott irányának 
szomorú hatása alatt állanak. A XVI. század má
sodik és a XVII. század első felét egyetlen kor
szakot alkotó esemény, a hitújítás, tölti be, a 
melynek, minthogy czélja a legrégibb, sőt a régiek 
közül már csak egyedül fönálló, olasz intézmény 
romba döntése volt, — Olaszországban egy nem
zeti esemény jellegét kellett volna magára öltenie. 
De láttuk, hogy a nemzet mily hidegen, mily 
könnyelmű megvetéssel fogadta e világrendítő 
mozgalmat, s míg a felületes, tetszelgő költők üres 
léhaságokon törték fejöket, a melyeken a gondta
lanul vétkes nemzet sietett kaczagni és mulatni, 
addig a pápák és bíborosok, elmerülve a fajta
lan gyönyörökbe és a pogány ó-kor tanulmányo
zásába, szabad kezet engedtek a jezsuitáknak, a 
kik lassanként úgy behálózták, lebilincselték a 
nemzetet, hogy tagjait még századok múlva is 
alig bírta kiszabadítani az észrevétlenül reá vert 
békókból.

Ennek eredménye az lön, hogy a hitújítás 
európai, de nem egyszersmind olasz nemzeti ese-
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mény is volt ; hogy a félsziget politikai tekintet
ben földaraboltatott és valódi Eris almája lett, a 
nemzet pedig függetlenségét és szabadságát telje
sen elvesztette, a nélkül, hogy tudná, miért, mi
kor és hogyan ; s végre, hogy az olasz történet
írók, visszaborzadva a végromlás rettenetes képé
től, melyet hazájokban szemlélhettek, az egész 
világ történetét megírják, csak Olaszországét nem. 
Macchiavelli és Guicciardini kora már letűnt. 
Davila Caterino Henrik (1576—1631), velenczei 
kalmárhoz illő körültekintéssel és katonás rövid
séggel írja meg Francziaország polgári háborúit, 
a melyeknek szemtanúja és részese volt. Benti- 
voglio Guido (Ferrara, 1579—1644) bíboroshoz 
méltó kenetességgel meséli el a Flandriái Há
borúk történeteit, s a humanisták nyelvén írt 
művét a valódi inquisitori kegyesség szelleme lengi 
át. A jezsuita Maffei (Bergamo, 1535—1603), a 
való és költött adatok egész halmazát gyűjti ra
kásra, hogy azokból szövött mesés monographiájá- 
ban a jezsuita-rend dicséretét és dicsőségét zen- 
gedezhesse a világ négy sarka felé.

De kiválik a többiek közül és rendkívüli érde
mekben gazdag e kor két nagy alakja : Sarpi Pál 
barát és Sforza-Pallavicini bíboros, a kik mind 
a ketten a trienti zsinat történetét írták meg. 
Ez esemény, a mely a vallási egyenetlenség nagy 
drámájának utolsó jelenete, s a melynek végső 
felvonását és megoldását a jezsuiták játszották 
le, Olaszországra nézve rendkívüli fontosságú, 
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reactió korát. A ferenczrendü Sarpi, e kegyes és 
rendkívül tudós theologus, a ki egyszersmind ve- 
lenczei és lángolóan szereti büszke köztársaságát, 
melynek vallásügyi tanácsadója, oly módon adja 
elő ez eseményt, hogy könyvét az egyház nem 
kárhoztatja, ámbár halálosan sértve van általa. 
Mesterkélten egyszerű, idegesen szakgatott és 
pongyola nyelve emeli azon meggyőződést, hogy 
tárgyilagosan, híven és őszintén adja elő az 
eseményeket, a melyek mély, maradandó benyo
mást idéznek elő az olvasó lelkében.

E munkája ellen, a római curia megbízásából, 
írta meg Pallavicini a saját müvét, a kinek min
den törekvése oda irányul, hogy a zsinatot, annak 
érdemeit és bölcs határozatait magasztalja, még 
pedig valódi classikus szépségű, emelkedett nyel
ven. Ha e két történelmet összehasonlítjuk, azok 
csak igen kevés és csekély fontosságú pont
ban térnek el egymástól : — azonban a benyomás 
és a következtetés, a melyet az olvasó azokból 
levon, teljesen ellentétes, a mi tökéletesen elég 
annak bebizonyítására — ha ugyan van, a ki 
ezen kételkedik — hogy a történelemben nem 
annyira az eseményekből vonjuk le a következte
tést, mint inkább azon módból, a mint azok elő
adatnak és elénk állíttatnak. E két történelem 
mellett hiányát érezzük egy harmadiknak, a mely 
a pártoskodás és elfogultság szellemétől teljesen 
ment legyen : — mert így, a mint vannak, — bár
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igaz az, hogy Pallavicininek sikerült mUnká
javai a biborkalapot megszerezni és rhetori 
tehetségeit csillogtatni, — még sem volt képeö 
ellenfelét megczáfolni és állításait meghazud
tolni.

A ki kedvét leli az eszmék nélkül való phra- 
sisokban a jól kikerekített, hangzatos körmonda
tokban, a művészi rhetorika ékes, de értéktelen 
virágaiban, a fitogtatás, de nem bizonyítás czél- 
jából összehalmozott tudálékosságban, az bizo
nyára azt fogja mondani, hogy Segneri atya és 
Bartoli e kornak két fényes csillaga. Mi azonban 
épen nem tartjuk őket annak. Mint írók és egyházi 
férfiúk, csak egyszerű jezsuiták, vagy is olyanok, 
a kik másokkal el akarják hitetni azt, a miben 
önmagok a legkevésbbé hisznek ; ezért lelkesedé
sük csak csalóka görögtűz, hangzatos phrasisok 
alól kirí az erőltetettség és a közöny ; mesterileg 
kezelik a nyelvet s gyönyörűen kikerített kör
mondatokban beszélnek; eltanulták és fölhasz
nálták Cicero minden ügyességét, dialektikai és 
szónoki erejét, s ha talán ezért a humanisták 
megcsodálják is e két jezsuita éles elméjét, művei
ken a szív nem indul meg soha, sem a kedély 
belső világa hullámzásba nem jön. Az, aki Segneri 
atyát, Bossuet-vel, Massillon-nal, Bourdaloue- 
val hasonlítja össze, meggyalázza a francziák 
vallási remekíróit ; reánk nézve Savonarola 
szentbeszédei, bár egy középkori baráthoz méltó 
darabosak, sokkal becsesebbek, mint a hírhedt 



224

jezsuita ékesenszóló ürességei, mert amazok
ban mély érzelem és valódi meggyőződés nyilat
kozik meg.

A Spanyolország és a jezsuiták uralma alatt 
nevelkedett nemzedékek tehát, a melyek az oltár 
és a trón kettős nyomása alatt úgy szenvedtek, 
mintha egy harapófogó két oldalról szorította 
volna őket, elkorcsosultak ugyan, de még sem oly 
nagyon, mint azt általában mondják azon rossz 
szokás miatt, hogy az egész századot csak egy 
szempontból Ítélik még. A XVII. század nem pusz
tán a Marinistáké, vagy is más szóval nem pusztán 
a csúszó mászó hízelgés és az őrjöngő tányérnya
lás százada, sőt Olaszországra nézve nagyon is 
fontos és dicsőséges század, mert akkor lendültek 
föl a természettudományok. Mert ámbár a szo
morú körülmények és a politikai viszonyok kö
vetkeztében a költészet maga művészetből mes
terséggé fajult és alacsonyodott le, azért még is 
voltak jellemszilárd, lelkes, nagyratörő és önzet
len költők, a kik reményt nyújtottak egy szebb 
jövő beköszöntésére.



X. FEJEZET.

A forradalom előfutárai.

A hírhedt bolognai congressustól (1529) egész 
a milánói fölkelésig (1848) Olaszországnak tulaj
donképen már nincs történelme, mert ez oly 
hosszú és szomorú korszakban a félsziget csak 
idegenek játékszere volt, és pedig nem csupán 
politikai tekintetben, hanem általában és minden 
tekintetben, a mennyiben ipara, kereskedelme, 
művészet^ és költészete is teljesen az idegenek 
kényétől függött. A legnagyobb fokú elkorcsosu
lás és szégyenteljes rabszolgaság kora volt ez, a 
melynek történetét jó lesz örökké emlékünkben 
tartani, hogy az atyáik kárán okult unokák ne 
essenek vissza a könnyelműségbe és ne legyenek 
okozói egy ép olyan általános romlásnak.

Mindazonáltal e hosszú korszakot, ha figye
lemmel vizsgáljuk azt, nem tekinthetjük egyet
len egy, megszakítás nélkül folyó korszaknak, 
s épen ezért nem is jellemezhetjük azt álta
lánosságban és ugyanazon vonásokkal. Ha csak 
a politikai hegemónia változó egymásutánja 
szerint osztjuk is föl e hosszú időszakot, igen

Az olasz irodalom rövid története. 15
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könnyen különböző korszakokra különíthetjük 
azt, a melyek lényegileg különböznek egymástól, 
így kaphatjuk meg legelőször a spanyol uralom 
korát, a mely a bolognai congressussal kezdődik, 
a cháteau cambrises-i szerződésben (1559) meg
erősödik, a trienti zsinatban — a hol a papi 
visszahatással társul — teljesen kidomborúl, 
egész Európától elismertetik a westfáli béké
ben (1648) és csakis akkor szűnik meg, midőn 
egész Európa lángba borúi, IL Károly halála 
miatt.

A második korszak a spanyol örökösödési 
háborúval kezdődik, s ebben a spanyol uralmat 
az osztrák uralom váltja föl, s e változást az 
utrechti béke (1713—1714) szentesíti. — A har
madik korszakon Francziaország szabadelvű 
eszméi és forgandó hadiszerencséje uralkodunk, 
s ebben a korszakban Olaszország a Bonaparte 
csillagának pályafutását követi, 1796-tól 1814-ig. 
Végre a negyedik ismét az osztrák uralom kora, a 
melyet egyrészről még nyomasztóbbá tett a visz- 
szaállított egyházi uralom, de másrészről termé
kenyebbé, reményteljesebbé és szabadabbá, a még 
ki nem halt nemzeti szellem megnyilatkozása.

E szomorú emlékű korszakok közül a legsze
rencsétlenebb mindenesetre a legelső volt, s már 
láttuk, hogy miként sikerült az elkorcsosult mad
ridi és római udvaroknak teljesen megrontaniok 
az olasz nemzeti életet, tönkretenniök a jó ízlést, 
kiölniök a nemzetből még a szabadság fogalmát
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is. Azonban a dolgok ilyen állapotában talán 
üdvös volt, hogy a visszahatás a végső határig 
eröszakoltatott, mert gyakran a tüzes vas kímé
letlen alkalmazása üdvösnek bizonyúl a romlott 
testtel szemben, a melynek idegeibe és tagjaiba 
valami szelidebb gyógymód nem volna képes az 
életet újra visszahozni.

Hasonlóképen láttuk azt is, hogy e korban 
az olasz nemzeti szellem és eszme még nem halt 
ki teljesen. Hozzátehetjük még azt is, hogy a baj 
túlnyomó elharapózása miatt az ellenszerek 
szükségessége mindjobban érezhetővé vált. Már a 
XVI. század utolsó tizedében találkozunk a visz- 
szahatás egy jelével az akkor Rómában megala
kult Arcadi Akadémiában, a melynek nyíltan és 
fennen hirdetett magasztos czélja volt az ural
kodó rossz ízlést megjavítani s a költészetet a 
szép, igaz és nemes, e földi Szentháromság, ol
tára elé visszavezetni. Az arkádisták törekvése 
meghiusúlt, s nevök manapság csak mosolyt idéz 
ajkainkra, mert tudjuk, mily könnyelmű, üres 
költőket adtak az olasz irodalomnak, s mennyire 
szemet húnytak egymás gyöngeségei előtt. Ez 
azonban korántsem hazudtolja meg azt, hogy az 
őket sarkaló eszme az elmék és kedélyének ön
tudatra édredésének üdvös és biztos előjele volt ; 
s az arkádisták hibája csak abban rejlett, hogy 
azt hitték, miszerint lehetséges a jövőt a múlt 
utánzásával előkészíteni, s e meggyőződésök
ben az ó-classikus költők szolgai utánzóivá 

15*
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sülyedtek. Szóval nem bírták belátni azt, hogy 
az arkádiai pásztorjelenetek, a melyek a valóság
ban sohasem játszódtak le Görögországban sem, 
annál kevésbbé voltak hivatva Olaszországban 
meghonosúlni, s hogy a félszigetnek, a szellemi 
tespedésböl fölocsudása végett, egészen másra 
van szüksége, mint ez üres és léha fecsegé
sekre.

S valóban, az olasz nemzet iköltészet újjászü
letését a mélyreható, kutató kritika alapos és 
termékeny munkája készítette elő. Mert általá
ban csak két út van, a melyen a költészet ma
gasra emelkedhetik és újjászülethetik ; az egyik 
az, a midőn a teremtő géniusz a nemzet előtt új 
és még soha nem járt ösvényeket tár föl ; a má
sik az, a melyet a tanulmányok és reflexióktól 
segített, nyugodtan ítélő józan ész jelöl ki, mint 
a követésre legalkalmasabbat.

A géniusz olyan, mint a fáklya, a mely bevi
lágítja a születő költészet utait és virányait, s 
Olaszországnak a Dante teremtő géniusza jutott 
osztályrészül ; a józan ész ellenben oly útmutató, 
a mely a már fölserdült, de elkorcsosult költé
szetet újra a helyes irányba tereli, s ez az útmu
tatás a kritika alakjában nyilatkozik meg. Azon 
korban, midőn Olaszország fölszabadul a spanyol 
hatás alól s először lép be az osztrák befolyás 
korába, már nem teremtésre, hanem átalakításra 
volt szükség, vagy — a mint helyesebben mondja 
Macchiavelli — arra, hogy a költészet visszatér-
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jen az alapigazságokhoz — s épen ezért az újítás, 
az újjászületés nem a géniusz ragyogása, hanem 
a józanúl bíráló ész szerény világa mellett in
dult meg.

S nem is csodálkozhatunk azon, hogy — at
tól a pillanattól kezdve, a midőn Nápoly és Mi
lánó megszűntek spanyolok lenni, hogy osztrá
kokká váljanak, — Olaszország szívében, mintha 
e két ellentétes sarktól egy hatalmas életre ger
jesztő villámáram indúlt volna meg és futott 
volna át testén, új, erőteljes életkedv és pezsgő 
tetterő ébredt föl. Igaz, hogy az osztrák uralom 
is ép úgy idegen volt, mint a spanyol s ebben a 
tekintetben egyik sem ért többet, mint a másik, 
sőt a kettő közül egyik sem adhatá meg a nem
zetnek önérzetét és gondolatszabadságát.

De szolgaság és szolgaság között különbség 
van, s a jelen esetben a különbség Ausztria ja
vára dőlt el, mert ez utóbbi a régi germán biro
dalom megtestesülése volt szövetségi hűbéri és 
választói alapon nyugvó hagyományaival, míg 
Spanyolország valóságos modern Perzsia volt, 
mindent elnyelő egyeduralom, a melynek ostoba 
gőgben pöffeszkedő fejedelmei mindmegannyi földi 
istenek voltak. Ausztria, vagy jobban mondva a 
császárság, bár a modern szabadelvű gondolko
dás mód és hitújítás ellen síkra szállott, mégis 
érezte annak hatását; Spanyolország ellenben 
még mindig a középkor sötétségében tévelygett, 
és nem volt más evangéliuma, mint az inqusitió 
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határozatai, nem voltak más apostolai, mint a 
jezsuiták.

íme, ezért lön az átmenet a spanyol uralom 
alól az osztrák uralom alá jótékony következmé
nyekben gazdag kor Olaszországra nézve : s ha 
valaki azt mondaná, hogy nagyon szomorú és 
nyomorult helyzete van azon nemzetnek, a mely 
kénytelen szerencsésnek érezni magát, ha az ide
gen uralom és befolyás gazdát cserél, — az ola
szok kénytelenek volnának pirulva igazat adni 
neki, — mert a történelem nem mese, s a dolog 
tényleg így áll.

Tassoni Sándor már a megelőző században 
megnyitotta a kritika munkásságát Észrevételek 
Petrarcáról czímű müvével. Talán korunk, a 
melynek hangulata nyugodtabb, s lelkesülése, 
ellenszenve reálisabb alapokon nyugszik, kárhoz
tatja e könyvnek néha szenvedélyes hangját és a 
Petrarca becsmérlésére irányzott törekvését. De 
ne feledjük, hogy Tassoni azért akarta a bálványt 
ledönteni, hogy a bálványimádókat megtérítse ; 
mert ebben a korban Petrarca valóságos isten 
volt, a kinek emberi gyöngeségeit inkább bámul
ták és csodálták, mint költői szépségeit, — s ha 
ezt tudjuk, meg kell hajolnunk e férfiú rendkí
vüli bátorsága előtt, a ki egyedül szembe mert 
szállani a kor uralkodó fanatismusával és ki 
merte mondani, hogy az az út, a melyen mind
nyájan haladnak, romlásba vezet.

A jó ízlés és helyes ítélet e törhetlen bajnoká
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nak nyomdokain járt még négy kitűnő férfiú ; 
Gravina Vincze (Roggiano, 1664—1718); Mura
tori Antal (Vignola, 1672—1750) ; Apostolo Zeno 
(Velencze, 1669—1750) és Maffei Scipió (Verona, 
1675—1755), a kiknek rendkívüli érdemeit és 
üdvös munkásságát korunk — bár különben oly 
könnyen rá engedi magát szedetni a talmi-dicső
ség ragyogásától — nem méltatja eléggé.

Gravina egyáltalában nem volt géniusz, sőt a 
teremtő erő teljesen hiányzott belőle ; de rend
kívüli józan esze, mély és helyes ítélőképessége, 
a költészet lényegének, természetének és sza
bályainak helyes ismerete, s szorgalmas, lelkiis
meretes tanulmányok árán szerzett finom költői 
érzéke miatt a legkiválóbb kritikusok egyike lön. 
Endymionról beszélgetései a görög színházban 
és színi irodalomban való teljes jártasságáról 
tanúskodnak, s az első lépést képezik azon az 
úton, a mely később a színi, különösen a drámai 
irodalom fölvirágzására vezetett. A Költői esz
mével írott könyve pedig talán még napjainkban 
is, a legkitűnőbb eesthetikai munka, ha ugyan 
e tudomány alatt nem a bizonytalan eszmék 
és homályos, határozatlan képzetek tömkelegét 
értjük, hanem a szépnek elméletét, annak valódi, 
eszményi megnyilatkozását, úgy, a mint azt a 
nagymesterek és remekírók értették és megvaló
sították müveikben.

Muratori volt e kor legnagyobb tudósa és a 
történetírás atyja. Elméjének bámulatos sokolda-
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lúsága, párosulva hihetetlen és páratlan munka
erejével, képessé tette öt arra, hogy a legkülön
félébb tudományágakat sikerrel m űvelhesse, s 
bármihez fogott, bármit írt, az hatalmas szelle
mének bélyegét viseli magán. Talán ö volt az 
első, a ki fölfogta a középkor fontosságát és szük
ségét érezte annak, hogy a forrásokból, szem
tanúk följegyzéseiböl tanúlmányozza e kort, meg 
akarván világítani azon átláthatatlan homályt, a 
melybe az burkolva volt. Ez a meggyőződés ered
ményezte a Scriptores Rerum Italicarum czímű 
titàni munkáját, s a középkori intézményekről 
írt azon számtalan tanulmányát, a melyeken az 
olasz nemzeti történelem korunkban újjá épült ; 
s e müveinek folytatása és szükséges következ
ménye volt az Olaszország évkönyvei czímű 
nagybecsű munkája, a mely az olasz történelem 
tanulmányozóira nézve, még most is a legmeg
bízhatóbb kútforrás. Mint kritikus, az Elmélke
dések a jó ízlésről s különösen a Tökéletes köl
tészetről írott műve által tűnik ki, a melyekkel 
társul szegődik a már fönt dicsért Gravinához, s 
föl akarja szabadítani az olasz nemzeti szellemet 
a Marinisták és Petrarchisták által reá rakott és 
minden szabadabb mozgást gátoló iga alól, hogy 
a költészetet visszavezethesse a természet és a 
való helyes ösvényeire.

Apostolo Zeno, míg egyrészről Metastasiónak 
volt úttörője, a melodráma terén, addig más
részről az írók lapjával és Fontanininek az
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Ekesszólásról írott könyvéhez csatolt jegyze
teivel a kor romlott ízlését ostorozza, és síkra 
száll a jó ízlés elveiért, a melyeket akkor senki 
sem akart ismerni és helyesnek elfogadni. — 
Végre Maffei megvédi a színházat a jezsuiták el
fogult és ostoba támadásai ellen, visszahelyezi a 
színmüvészetet az azt megillető méltóságba, köz- 
becsülést szerez az ókori görög és római tragé
diáknak s példájával, tanaival előkészíti az utat 
Alfieri számára.

A kritika e nagy, mindenre kiható mun
kája, a mely különben az e kort annyira jel
lemző lázas és túlzó, de termékeny és üdvös újí
tás bélyegét viselte magán, nem maradhatott 
eredmény nélkül. S ezek közt az első és legüdvö- 
sebb mindenesetre a Dante tanulmányok föléle
dése volt, a melyek sorát Varano Alfons nyi
totta meg Látományok czímü munkájával, a 
melyet ugyan a jezsuiták élén Bettinelli, az ud- 
varonczok élén Algarotti és a dagályos költő
mesteremberek élén Frugoni megtámadtak és 
kárhoztattak, de a melyet sikeresen megvédett a 
csodálatra méltó Gozzi Gáspár, kinek Dante vé
delme lön koporsófödele az addig divatban volt 
üres, léha irodalomnak.

Maga az arkádisták Akadémiája is, a mely
nek kezdetben tisztességes szándékai haszonle
séssé és egymás érdekeinek előmozdítását czélzó 
nyerészkedéssé fajultak, megrendült az egymás
nak kölcsönösen égetett tömjénfüst illatában, és
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szükségét látszott érezni annak hogy legalább a 
megifjodás és átalakulás álarczát öltse magára. 
Frugoni Innocenz (Genua, 1692—1768), mintha 
megutálta volna kollégáinak együgyü és éretlen 
pásztori nyávogásait, a költészetnek új és olyan 
irányt szeretett volna adni, a melyben a képze
lem ereje és hatalma érvényesülhessen. Talán ezt 
akarta, de képes nem volt reá ; mert az, a miről 
lyrai költeményeiben azt hiszi, hogy képzelem 
szüleménye, nem más, mint szavak és dagályos 
versek üres, hangzatos halmaza, a mely alatt a 
gondolat hideg és élettelen, a képzet homályos, 
határozatlan és minden költői szárnyalást nél
külöz.

Sokkal fontosabb és a kritikusok munkássá
gával szorosabban egybefüggő volt, Cesarotti 
Menyhért (Pádua, 1730—1808) működése. És 
mindenesetre különös, hogy Gravinától, a görö
gök e lelkes imádójától, egyenes ágban szárma
zott le Cesarotti, e maga is kitűnő és lelkes hel
lenista, a kinek sikerült megdöntenie azt a téves 
felfogást, hogy a költészetnek a görög remekírók 
által elöszabott szűk korlátokat átlépnie nem 
szabad. Az antik classikusokról írott munkái, a 
melyekhez az Iliász költői fordítása is járul, már 
önmagokban véve is elegendők volnának arra, 
hogy neve örökre fönmaradjon. A Nyelvek philo- 
sophiájáról írott tanulmánya merész, de mély tu- 
dományú kísérlet, a melynek alaposságát, s mint 
úttörő munkának rendkívüli érdemeit még a
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modern philologia is elismeri, bár a benne köve
tett módszert kárhoztatja. Számtalan egyéb mun
kája rendkívüli szorgalmáról és munkaképessé
géről tesz tanúbizonyságot : — s ezek közt az 
Ossián fordítása egyedül is a nagy remekírók és 
kritikusok sorába emeli öt.

Akár valódiak e költemények, akár nem, 
tagadhatatlan az, hogy megjelenésük — a melyet 
hódítóvá és ragyogóvá tett a Cesarotti költői 
szépségekben gazdag remek fordítása — a tények 
erejével elsöpört egy addig fönállott előítéletet ; 
világos lőn ugyanis, hogy a szép nincs és nem 
lehet kötve a forma, az előadás és a külalak bi
zonyos szabályaihoz, hogy minden éghajlatnak 
megvannak a saját szépségei, s hogy a szép, a 
fönséges, ha fogékony lelkületűt talál, ép úgy 
költővé teszi a verőfényes, virágos Görögország 
gyermekét, mint a zord, ködös és hólepte Cale
donia fiát. Az ossiánisták, a kik utána jöttek, 
nevetségesekké váltak, mert hisz az utánzóknak 
ez közös végzetök : de Ossián maga nagy maradt, 
s ha nem is igaz az, a mit Cesarotti lelkes elra
gadtatásában állít, hogy tudniillik Homérnél is 
nagyobb költő volt, annyi bizonyos, hogy arra 
méltó, miszerint a nagy görög lantos mellett fog
laljon helyet.

Míg ily módon a költészet mezején az egészen 
új, vagy az újra föltámadt eszmék gazdag vetése 
sarjadzott ki — a mely eszmék, ha akkor zavart 
idéztek is elő, később mégis a legszebb rendet
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hozták létre addig a próza is megnemesült és 
új czélok felé törekedett. Az újítás szelleme, a 
mely, különösen az acheni béke után egész Eu
rópát úgy forrongásba hozta, hogy már nemcsak 
a nemzetek, hanem a fejedelmek is, sőt még egy 
pápa is, lázasan vetekedtek a politikai és társadalmi 
haladás előmozdításában, egy egész író nemzedé
ket teremtett, a mely lelkes buzgalommal szen
telte magát a nemzetgazdaságban, a törvényhozás 
és a philosophia művelésére. Ez időben kezdtek 
mutatkozni legelőször a franczia forradalom elő
jelei s ez időtől fogva egész Európa csak a párisi 
gondolkodásmódot és fölvilágosodott szabadságot 
tükrözte vissza. Oly tény ez, a mely minden nagy 
történelmi korszak kezdetén ismétlődik, a midőn 
valamely nemzet vezérként áll az egész világ 
élére, s a többi nemzetek nyomon követik őt ha
ladásában, mindaddig, a míg be nem végezte a 
történelem és haladás örök törvénye által reá 
szabott munkát, a mely munkában létezésének és 
diadalainak alapoka rejlik.

Olaszország, mint a mely közvetetlenül hatá
ros Francziaországgal, legelőbb érzi meg az új 
idők és új eszmék fuvallatát. A franczia encylo- 
paedisták szelleme sasként repül át az Alpokon s 
lelkesedésre gyújtja Milánóban a nemzetgazdák 
nemzedékét, köztök a két Verrivel, Beccariá- 
val és Romagnosival ; Nápolyban a philosopho- 
két, Filangerivel, Cirillóval, Pagano Mariussal : — 
itt és ott lelkes hazafiak, szabadságszerető, munkás



237

tudósok. Azonban, mint írók, a nyelvezet tekin
tetében, nem voltak teljesen hibátlanok, sőt, kü
lönösen a lombardok, egész a túlságig vitték azon 
elvet, hogy az alak, a forma egészen másodrendű 
a tartalommal szemben, s ezért mintegy keresték 
a pongyolaságot ; de mint gondolkodó tudósok, 
eszméik gazdagsága, alapos logikájok és mélyre
ható világos itéletök révén uzsorával fizettek azon 
csekély ízléstelenségért, a mely nyelvöket szá
razzá tette.

Ez volt az előkészület ; az úttörők elvetették 
az eszméket, melyekből tettek teremtek, s mun
kásságukra a koronát föltette a modern Olaszor
szág négy leghatalmasabb szárnyalású lángel
méje : Metastasio Péter (Róma 1698—1782), 
Goldoni Károly (Velencze, 1707—1793), Parini 
József (Bosisio, 1729—1790), Alfieri Győző 
(1749—1803). Ezek voltak azon kor valódi és 
legnagyobb képviselői, a mely a franczia forra
dalmat megelőzte, többé-kevésbbé tudva vagy 
öntudatlanúl, kívánták, vagy félték azt, de dia
dalát azért mégis előkészítették Olaszországban.

Talán különösnek tűnik föl, hogy az Európát 
megrázó és vérpatakokat ontó forradalom előhír
nökei közé számítjuk a jó Metastasiót is, e békés, 
szelíd férfiút, a nyugodt, csendes élet, az epikúri 
könnyelműség és udvaroncz mulatozás ez életvi
dám kedvelőjét! Pedig, bizonyos tekintetben, 
egészen francziás jellege van, — s midőn papi 
talárját fölfogva a Bulgarelli asszony öltözőjében
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settenkedik, vagy udvarias világfi módjára a 
bécsi császári palota ragyogó termeiben keringő
zik, szeretve a császároktól, s talán még jobban 
a császárnöktől, mint a hölgyek bálványa, a kik
nek ölébe önté múzsája és szíve legdrágább kin’ 
cseit : lehetetlen föl nem ismernünk benne azon 
abbécskák tökéletes mintaképét, a kikből a ver- 
saillesi udvar romlottsága a franczia társadalom 
számára egy új typust teremtett.

Ezért tehát Metastasiótól ne várjunk se for
radalmi szellemet, se merészen szárnyaló új esz
méket : — se leikéből, se elméjéből, se kör
nyezetéből, a melyben élt, ilyeneket nem merít
hetett volna. Mert ő csak a kellem, az érzelem, a 
kedvesség s a benyomások önkénytelen, termé
szetes költője. Már gyermekkorában rögtönző lé
vén, legnagyobb művészete épen abban állott, 
hogy művészetét el tudta titkolni, vagyis termé
szetesnek, önkénytelenül megnyilatkozónak tudta 
föltüntetni azt is, a mit a legnagyobb fáradsággal 
alkotott.

A melodrámát a művészi tökéletesség még 
soha utól nem ért magasára emelte föl, a hova 
még Zéno sem volt képes fölemelkedni, s a hon
nan halála után, fájdalom ! újra lehanyatlott. Az, 
a mi előtte és utána csak kontár-műfaj volt, 
nála oly tökéletes, harmonikus alakot öltött, hogy 
méltóságra és fönségre nézve még a tragédiákkal 
is sikeresen versenyezhetett, példával bizonyítván 
be azt a nagy igazságot, hogy midőn a zene és a
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költészet múzsája ölelkeznek, ez ölelkezésben 
se az egyik a másikat nem fojthatja meg, ha
nem csak kölcsönösen emelheti. Azt vetik sze
mére, hogy a szereplők jellemei és érzelmei min
dig egyformák, hogy melodrámáiból hiányzik az, 
a mit helyi színezetnek, vagy környezetnek ne
veznek és végre, hogy nyelve szegényes, nem 
csillogó. A három első szemrehányásnak van 
alapja, de igen sok az enyhítő körülmény is.

Ha a jellemek mind hasonlóak, az a hason
latosság csak abba nyilatkozik, hogy mind egy
formán szépek ; ha az uralkodó és indító érzel
mek mindig azonosok, ennek oka az, hogy azok 
a költő szelíd, gyöngéden érzékeny kedélyvilágát 
tükrözik vissza; ha melodrámáiban a rómaiak 
és a chinaiak csaknem teljesen egyformán gon
dolkodnak, beszélnek és cselekednek, ez azért 
van, mert nem tetteket, hanem érzelmeket jele
nít meg, a melyek mindig és mindenütt egy
formák.

A mi azonban a nyelvére vonatkozó gán- 
csoskodást illeti, ez a vád a legfönségesebb osto
baság. Mert valóban nevetséges dolog, megszám
lálni a költő által használt szavak mennyiségét 
annak bebizonyítására, hogy nyelvének kincseit 
és gazdagságát nem ismerte. Hiszen nem az a 
fődolog, hogy kimeríti-e a költő a szótárt, vagy 
sem, hanem az, hogy mindig megtalálja azt a 
szót, a melyre szüksége van, s hogy ez sohasem 
hiányzott neki, azt mindenki teljesen és föltét-
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lenül elismeri. A mostani nemzedék nagyatyái 
csaknem bálványozták e költőt, korunkban pedig 
divatba jött lenézni és megvetni őt : — nevetsé
ges túlzás mind a kettő, de a jelenkoré még hozzá 
mindenesetre vétkes is, mert csak akkor lehetne 
jogosult, ha be volna bizonyítva, hogy ez a kor, 
a mely pongyolának és szegényesnek tartja Me
tastasiót, tényleg hatalmasabb szárnyalású, mint 
az volt, melyet a költő bájos lantjának csengő 
hangjaival elragadott,

Goldoni kilencz évvel később született, mint 
Metastasio és tizenegy évvel később halt meg, — 
tehát mind a ketten ugyanazon nemzedékhez 
tartoznak s ezért szellemöknek, eszméiknek össz
hangzásban kellene államok. Azonban ezt a mér
téket — a mely különben teljesen logikus követ
keztetés lenne, ha két angolról vagy francziáról 
volna szó — teljesen képtelenség az akkori kor 
két olasz költőjére alkalmazni ; mert annyira 
igaz az, hogy a politikai és irodalmi irányokat 
végzetes befolyások és körülmények lánczolják 
együvé, hogy ez az elv, a mely megdönthetetlen 
egy egységes államban, nem alkalmazható egy 
darabokra szakgatott és idegen befolyások alatt 
álló nemzetre.

Goldoni és Metastasio ép úgy ellentétben 
állanak egymással, mint szülőhazájok, Velencze 
és Róma. A szent város örökké változhatatlan 
környezetében született és fölnevelt Metastasio 
az antik iskola gyermeke lön ; magára öltve a
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papi talárt, tág lelkiismeretével összeegyezteti 
ennek méltóságát az epikúri élet kicsapongásait, 
a főurak és császárok költője lesz, s gazdagság
gal,. méltóságokkal elhalmozva, a maga módja 
szerint boldogan, megelégedve él. Goldoni ellen
ben, a ki oly városban született, a hol a patríciu
sok mind kereskedők voltak, a hol a családok 
dicsőséges hagyományai csak a munka, az ipar, 
a kereskedelem és a vállalkozási merész szellem 
volt, e társadalom legtökéletesebb képét tükrözi 
vissza. Csaknem olyan életet folytat, mint egy 
kalandor, a legkülönbözőbb foglalkozásokat űzi, 
de minden körülmények közt megmarad becsü
letesnek és szegénynek, s midőn ír, nem adja el 
tollát, nem hizeleg senkinek sem, hanem inkább 
korának előítéleteit és szokásait ostorozza, sza
badon gondolkodik és bátran elmondja, a mit 
gondol.

Ezért aztán Metastasio a mágnások költője, 
Goldoni ellenben a középosztályé ; az első javí
tani törekszik azt, a mi már megvan, a másik 
pedig meg akarja teremteni azt, a mi még nincs 
meg ; az első a hősök és a régi kor nagy férfiai- 
nak életét és jellemeit rajzolja, a második a kö
zönséges emberek való alakjait személyesíti meg; 
az első az emberi méltóságot emeli ki mindenütt, 
a második a való élet apró bajait állítja elénk ; 
az első mindenütt fényt, pompát lát s megteremti 
a melodrámát, mely könnyekre fakaszt, a második 
ellenben az emberi szívet tanulmányozza és

16Az olasz irodaiam rövid története.
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megteremti a vígjátékot, mely egyik szemével sír, 
a másikkal nevet. Ezért, ha Metastasio és Gol- 
doni között nem létezett volna az a roppant 
különbség a költői tehetségre nézve, a mely 
tényleg meg volt, maga a különböző irány és 
gondolkodásmód, mely munkásságukat jellemzi, 
már különben is, Goldoninak biztosította volna 
az elsőbbséget.

S valóban, a középosztály az óczeán dagályá
nak ellenállhatatlan erejével kezdett emelkedni, 
s úgy látszott, hogy a társadalom azon nagy tö
mege, a melyet addig csak harmadik rendnek 
szoktak nevezni, lassanként — ha nem is az 
egyedüli, de mindenesetre — a legelső társadalmi 
osztálylyá fog kifejlődni. De előnyére vált még 
Goldoninak az is, hogy mindig távol élt a maga
sabb körök csalárd, fondorkodó színleléseitől s 
megőrizte lelke, jelleme tisztaságát és szilárdsá
gát ; hogy továbbá tizenegy évvel túl élte Metas- 
tasiót, még pedig egy olyan átalakulás korában, 
a melyben minden év egy századdal érhetett föl ; 
hogy végre utolsó éveit Párisban, a forradalom e 
kráterében, és nem Bécsben töltötte el, a hol az 
elvakultak a forradalmat nem csak hogy nem 
látták, hanem még kitörése után is nem az esz
mék diadalának, hanem a csőcselék őrjöngésének 
tulajdonították.

Goldoninak legnagyobb, soha el nem évülő, 
érdeme az volt, hogy egész életén keresztül foly
ton egy nagy eszme diadalra juttatásán fáradozott, 
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azon tudniillik, hogy Olaszországnak oly vígjá
tékirodalmat teremtsen, a mely méltó legyen e 
névre és hazájára is. Azokban mennyit kellett 
küzdenie, míg ezen eszméjét, megvalósíthatta. 
Teljesen elszigetelve, egyedül állott, kénytelen 
volt önerejére támaszkodva küzdeni, szembeszál- 
lani a közönség romlott ízlésével, eltűrni a kri
tikusok epéskedéseit, szolgálni a színészek 
kapzsiságát, legyőzni ezek meggyökerezett er
kölcstelen irányait, veszekedni azokkal, a kikre 
szüksége volt, mint elkerülhetetlen eszközökre 
czélja kivitelében : — de nem csüggedett el, 
ügyének igazságában vetett reménye lelkesítette 
öt, derült, vidám életphilosophiája nem hagyta 
őt el soha, legyűrte a nehézségeket, fölemelkedett 
a bukás után, s bámulatos kitartása végre is 
meghozta a kívánt eredményt, czélját elérte s 
diadalra juttatván eszméit, nyugodt megelégedés
sel szállhatott le sírjába. Ő üldözte el az olasz 
színpadról a spanyol ízléstelenseget, a hányaveti, 
üres léhaságokat, a förtelmet és ocsmányságot, a 
mely eddig a festett világ deszkáin éktelenkedett, 
s mintegy összekötő hidat képezett a közönség és 
a színészek között, a melyen a kölcsönös erkölcs
telenség *egyik oldalról a másikra áramlott és 
viszont. E förtelmes bacchanáliák helyett Gol- 
doni megteremtette a társadalmi, jellem- és 
irányvígjátékot, a melynek^ alakjai való lények, 
czélja a társadalom javítása, — az egyedüli 
vígjáték, a mely bár — a satira mind m előnyeit

16*
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egyesíti magában — sohasem száll le a gyaláza
tosság sarába.

Metastasio és Parini születése között har- 
minczegy év különbség van, vagyis körülbelül 
egy egész emberöltő, a mi már magában is meg
magyarázhatná e két abbé közti különbséget, 
még ha nem tudnók is azt, hogy az első római 
volt, a második pedig milánói, az első megelége
dett udvaroncz, a második pedig a más kenyerére 
szorult férfiú, a kinek ajkait csípte a só, míg a 
kenyeret ette. Goldoni és Alfieri születése közt 
ellenben már negyvenkét évnyi időköz van, ak
kora különbség ez, a mely elég lenne arra, hogy 
egy és ugyanazon tartomány és társadalmi osz
tály szülöttei között is áthághatatlan örvényt 
létesítsen : — hát még ha azt tudjuk, hogy az 
első velenczei, a második piemonti volt, az első 
ügyvéd, a második pedig gróf.

Alfieri ellenben csak húsz évvel fiatalabb, 
mint Parini, úgy, hogy a naptári számítás szerint 
körülbelül csaknem kortársaknak tarthatnék 
őket. Azonban Parini nemzedékével együtt ha
lad, nevelése, jellemének fejlődése természetesen, 
normális körülmények közt halad és képződik j 
Alfieri ellenben ifjúsága első éveit henyélve, 
kasztjának üres léhaságaiban gyönyörködve, s 
zabolátlan, öntudatra még nem ébredt géniuszá
nak rakonczátlan csapongásaiban tölti el : — 
úgy, hogy midőn a fényt megpillantja s ép úgy 
megvakul* tőle, mint szent Pál a damascusi úton,
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már meglett férfiúvá fejlődött és elmaradt kor
társaitól, úgy hogy a szerény és szegény Parini 
öt messze maga mögött hagyta. A korral való 
haladás e különbsége, továbbá a gondolko
dásmód, a társadalmi helyzet és életmód azon 
roppant különbségei miatt, a melyek a két nagy 
költőt elválasztják, nem szabad csodálkoznunk 
azon, hogy mind a ketten különböző szemmel 
nézték a forradalmat.

Alfieri, a ki szellemileg az ifjabb nemzedék
kel nevelkedett föl s tragédiáiban rémes átkokat 
szór a zsarnokokra, isteníti, a szabadság eszmé
nyeként tünteti föl a hálátlan Brutust a zsarnok 
Csesárral szemben, midőn látja, hogy a dolog 
komoly fordulatot vesz, hogy Robespierre a guil- 
lotinnel túlliczitálja a Filippi mezők bajnokának 
hőstetteit, s midőn végre egy tiszteletre méltó 
s a száműzetés dicsfényével övezett szerencsétlen 
király keserű mosolylyal szamére veti túlzásait, — 
ekkor Alfierinek eszébe jut, hogy ő is piemonti 
és patrícius. S akkor, midőn hozsannával kellett 
volna üdvözölnie azon eseményeket, a melyek 
után oly lángszavakkal és égő szabadságszeretet
tel vágyódik örökbecsű tragédiájiban, — borzadva 
hátat fordít a rémes színpadnak, kigúnyolja a 
polgári osztályt és megátkozza a forradalmat, a 
melynek se jelentőségét, se jövőjét nem volt 
képes megérteni. Épen akkor, midőn Franczia- 
ország lön a vezető tűzoszlop a szabadság Kána
ánja felé, épen akkor írta meg a Misog'allo czímű
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munkáját, mintha csak újra be akarta volna bi
zonyítani azt, hogy ha a génius teremthet is köl
tőket és philosophusokat, a politikusokat csak a 
nyugodt reflexió és a rendszeres tanulmányok 
képezhetik ki.

Parini ellenben, a ki Alfierinél eszményi szem
pontból sokkal idősebb volt, mintsem ezt a kor
különbség megmagyarázhatta volna, a tengerész 
nyugodt, hidegvérű szemeivel látja közelíteni a 
forradalmat, a ki, midőn látja a láthatáron 
gyülekező sötét, vészes felhőket, tudja, hogy ezek 
a felkorbácsolt tenger hullámain s az orkán vad 
viharán kívül meghozzák azt a kedvező szelet is, 
a melyre szüksége van, hogy hajójával minél 
előbb az óhajtott kikötőbe juthasson. Némelyek 
talán azt mondják, hogy a szegény és plebejus 
Parini, a kinek nem volt veszteni valója, szük
ségképen és szívesen hajolt a forradalomhoz, 
a mely az előjogok és a kiváltságos nemesi 
osztály ellen fordult, míg ellenben a gazdag 
és főnemes Alfieri nem örülhetett azon eszmék 
diadalának, a melyek kasztját minden hatalmá
tól, fényétől és gazdagságától megfosztották. S a 
ki így gondolkodik, jogosan és a nélkül tehetné 
ezt, hogy e két nagy lélek emlékét és jellemtisz
taságát megsértse, miután lényegileg nem a sze
mélyes érdekek ellentéteiről és különbségéről 
van itt már szó, hanem a hagyományok és az 
emberi önérzet közt létrejött fönséges összeütkö
zésről, vagy más szóval, magokban véve szemé-
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lyekhez nem köthető ellentétes eszmék küzdel
méről.

Pedig valójában a dolog mégis épen ellenke
zőleg áll : Alfieri öntudatlanért és akarata ellenére 
megdöntötte a patriciátust, aláaknázva annak 
alapját, a mely az egyeduralom elvén nyugszik ; 
Parini ellenben szívből és őszintén magasztalta 
azokat, a kik nemes önfeláldozásukkal és a köz
jót czélzó munkásságukkal új fényt és dicsőséget 
árasztottak régi czímerükre, míg a többieket, a 
kik tétlen tunyaságban hódoltak nevetségesen 
léha és hiú kedvteléseiknek, igyekezett öntudatra, 
életre kelteni, hogy méltók legyenek önmagukra 
és nagynevű őseikre. Alfieri, mindaddig, a míg 
csak szavakról van szó, a közjót a democrátia 
diadalában látja, s úgy látszik, hogy ez eszme 
keresztülvitelére már az ügy igazsága és saját 
géniusa sem elegendő, mert hiszen gyakran se
gélyül hívja a szónoki páthost, sőt még a törté
nelem alakjait is meghamisítja. Parini ellenben 
nem gyűlöli az aristocratiát, sőt ellenkezőleg 
szereti s ép ezért feddi, inti, buzdítja azt : — be
csüli, a szó szoros értelmében s ezért azt akarja, 
hogy méltó legyen e becsülésre.

E különbségnek alapoka ott rejlik, hogy Al
fieri a franczia forradalom szellemét az ifjúi lélek 
hevével, Parini az érett elme megfontolásával 
fogadta. Következésképen az első mámorba esett, 
a második számítva okoskodott ; az elsőnek szük
ségképen ellent kelle mondania önmagának, míg
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a második ugyanazon eszmékkel halt meg, a 
melyek életében lelkesítették : — szokásos és 
rendes különbsége ez két ellentétes léleknek, a 
kiknek egyike a semmit meg nem fontoló lelke
sedés lobbanékony hatása, másika pedig a min
den fölött elmélkedő tapasztalás nyugodt uralma 
alatt áll.

Egyébként, daczára a számos és lényeges el
lentétnek, mind a ketten igazán nagy költők vol
tak, még pedig polgári, hazafias költők, a mi azt 
bizonyítja, hogy mindkettő kitűnő lángelmé
vel és mélyen érző jó szívvel bírt. Nagyon keve- 
est mondanánk, ha Alfierit csak azért magasz
talnék, mert fölemelte és megnemesítette az olasz 
tragikus költészetet, a melyet oly fényre és tö
kélyre emelt, hogy joggal versenyezhetett a hason 
franczia költészettel s emlékünkbe idézte a görög 
tragédiák fénykorát és dicsőségét. Ha pusztán 
csak ezt teszi vaia, akkor munkája csakis művé
szeti becscsel bírt volna, a mi ugyan szintén nem 
csekélység, de mégsem minden, különösen, ha a 
költészetben az eszmei tartalmat a külső alakkal 
össze nem tévesztjük. Sőt ez a munkája nem is 
volna teljesen tökéletes : — mert hisz nincsen 
oly tanuló, vagy középszerű műveltséggel bíró 
ifjú, a ki Alfieri tragédiáit olvasva, be ne tudná 
bizonyítani és meg ne tudná mutatni, hogy hol 
vétett a költő a történelmi igazság, az egyéni 
jellemzés, a tragikus bonyodalom követelményei 
ellen, sőt — az Isten bocsássa meg neki ! verselése
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is döczögős, jambusai sántítanak, nyelvezete ide- 
genszerü és sok helyütt barbár. De ehhez hasonló, 
sőt talán még nagyobb hibákat, találtak Salviati 
és Bettinelli Daniéban és Tasséban is, minda
mellett Dante és Tasso ép oly géniuszok marad
tak, a minőknek őket az Isten teremté s a minők
nek az egész világ ismeri őket, míg az őket oly 
élesen birálgató kritikusokról csak annyit tu
dunk, — ha ugyan valaki szánalomból, vagy 
gúnyból megemlékezik rólok, — hogy az egyik 
nyelvész, a másik pedig jezsuita volt.

Alfieriben a tragédia nem történelmi, hanem 
lélektani, s ezért tragédiáikban az idő és a hely 
egysége vagy különbsége számításba sem jön, s 
pusztán Csak az emberi szív örökké változhatat- 
lan, igaz megnyilatkozása marad meg, úgy, a 
mint azt a költő tanulmányozta, megismerte és 
önmagában érezte. Ezért tragédiáit úgy tekint
hetjük, mint mindmegannyi tükröt, a melyben, 
bár különböző képpel és oldalról, mindig egy és 
ugyanazon alakot látjuk visszatükröződni, s ez 
alak a költőé, s miként ez egy valóban nagy fér
fiú alakja volt, a kit a szabadság fenkölt, ma
gasztos ihlete lelkesített s oly hatalmas, fékezhe- 
tetlen tetterő sarkantyúzott, a mely már a lázas 
hévvel volt határos : — úgy az Alfieri színháza 
is, — midőn a függönyt az idegen uralom és a 
fajban gyökerező apathia kettős járma alatt nyögő 
nemzet előtt fölhúzták, — érzékeny villanyütés 
gyanánt rázta föl az alvó, szendergő kedélyeket,
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képessé téve és előkészítve őket, hogy pár év 
múlva már megérthessék Francziaország forra
dalmát és az utána következő titán, Napóleon, 
nagy szellemét.

Tény az, hogy Alfieri félreismerte az elsőt és 
nem is gyanította a másodikat ; — sőt, ha pró
fétaként előrelátta volna Napóleon eljövetelét, 
képes lett volna öt valami zsarnok Caesar tágá- 
jába öltöztetni, hogy egy ál Brutus által leszú- 
rassa és halála fölött a szabadság hymnusát el
énekeltethesse. De nem így történt ; mert tény 
az, hogy a történelemben sem a nagy férfiak, 
sem a nagy események soha el nem érik azon 
czélokat, a melyeket magok elé tűztek, hanem 
ellenkezőleg, öntudatlanúl és akaratlanúl is csak 
eszközeivé válnak oly körülményeknek és esz
méknek, a melyekről előbb sejtelmök sem volt, 
de a melyeket kénytelen-kelletlen diadalra kell 
juttatniok. S Alfieri, a ki csak a saját phan- 
tastikus Quirites-eiről álmodozott, nagy mérték
ben hozzájárult azon férfiak neveléséhez, a kik, 
Európa minden részeiben él töket áldozva az 
első olasz királyságért, az utat egyengették uno
káik számára, hogy ezek szilárd, megdönthetet
len alapon építsék föl az egységes olasz államot.

Azon visszaélések és gyalázatosságok, a me
lyek Alfierit a megvetés heves kitöréseire kész
tetik, Panninek ajkára csak a megvénült, tapasz
talt bölcs nyugodt mosolyát idézik föl. Socrates- 
hez hasonlóan forog kora társadalmi köreiben s 
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bár érzi önmagában, hogy magasan áll fölötte, 
mégis kényszerítve van a kor zsarnokságát el
tűrni. Azok a patrícius házak, a melyeket szegény
sége miatt, akár mint nevelő, akár mint leeresz
kedőleg tűrt vendég, látogatni kénytelen, utálatra 
keltik őt a végelgyengülés azon látványaival, a 
mely a fitogtatott ifjúi erő festéke alól ki-ki csil
lan. A lovagok, a hölgyek, az udvaronczok és 
tányérnyalók félszegségei nevetésre fakasztanák 
őt, ha előre látó szeme észre nem venné, hogy 
mily nagyon sok bajt fog a hazára hozni üres, 
czifra léhaságuk ; hanem azért mégis meg kell 
hajolnia ez urak előtt, kezét kell csókolnia a 
hölgyeknek, s készen kell tartania a madrigált, 
vagy az epigrammot, hogy az akkori kor szo
kása szerint a hölgyek legyezőit avval fölékesít
hesse.

De, ép úgy mint Socratesnek, neki is volt 
egy rettenetes fegyvere, a melylyel egykor boszúi 
fog állani, még pedig nem csupán önmagáért, 
hanem társaiért is : — rendelkezésére áll a gúny, 
a satira legélesebb formájában s ezt használja 
föl a nemesség ellen. Tény az, hogy Parini igen 
kiváló az ódában, a mely műfajjal valóban üdvös 
változást hozott be a költészetbe, úgy az eszmei 
tartalom természetét tekintve, a melynek czélja 
mindig az erkölcsök nemesítése és a lélek föleme
lése, mint a művészi, tökéletes technikát és kül
alakot tekintve, mely teljesen ment az akkorig 
divatban volt és szépnek tartott czifra czafran-
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goktól és hiú ékességektől. De legnagyobb, leg
becsesebb munkája, a mely életét betetőzi, és 
nagy nevének legfényesebb csillaga, minden
esetre a Nap, a melyben úgy tünteti föl ma
gát, mint kora egy fiatal főurának komoly taní
tója, s míg tanítványát oktatja, élénk és nevet
séges világosságban tünteti föl, hogy mily léha, 
üres, esztelen és hivalkodó volt az akkori főne
mesek életmódja.

Azt mondták, hogy Parini e tanköltemé
nyével bebizonyította, miszerint a nemesi osz
tálynak ellensége, s ez a vélemény okozta azt, 
hogy a franczia foglalás első napjaiban őt is be
választották az ideiglenes kormány tagjai közé. 
De azok, a kik azt hitték róla, hogy demagóg és 
hogy hajlandó mindent felforgató terveik eszkö
zévé aljasulni, nem gondolták meg, hogy Parini 
lángelméjű, sőt mi több, becsületes jellemű fér
fiú : — s hogy ez csakugyan így volt, csak
hamar bebizonyította azt, midőn nemsokára 
lemondott ez állásáról, a melyben csak úgy ma
radhat vaia meg, ha a legélesebb szenvedé
lyek és legrútabb kapzsiság aljas szolgájává sze
gődik.

Mert a Nap korántsem olyan, mint egy ple
bejus kutyája, a mely dühös mérgében a nemes
ség inába harap, mert hiszen Parini se nem 
gyűlölte, se meg nem vetette a nemességet. 
Sőt, a mint már mondtuk, szerette is, azon sok 
jóért, a melyet a múltban tett, s a melyet egy-
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némely tagjai még korában is gyakoroltak. De 
éles és tapasztalt szeme tisztán látta azt a világ
rendítő vihart, a melyet a Páris egén tornyosuló 
vészes fellegek méhökben rejtettek. Erezte, hogy 
a forradalom, a mely ott készülődik, a zászlajára 
írt eszmék egyetemes hatalma miatt nem ját
szódhatok le Francziaország határain belül, s 
minden jel azt mutatta, hogy Olaszország leend 
az első állam, melyet az orkán magával ragad. 
Parini elfogadta és örömmel üdvözölte e for
radalmat, melynek szent eszméi az emberiség 
javát czélozták, de egyszersmind rettegett a túl
kapásoktól, attól, hogy a megindult lavinát mi 
sem tartóztathatja föl, mert jól tudta, hogy a 
plebejusokat százados, hagyományképen reájok 
maradt gyűlölet izgatja a most kegyetlen, majd 
ledér, de mindig zsarnok nemesi osztály ellen. 
Hazafiúi szívének eszménye az lett volna, hogy bár 
Olaszország átvenné, gyakorlatilag alkalmazná a 
forradalom eredményét és diadalra jutott eszméit, 
de a nélkül, hogy ismételné a francziák túlzásait 
és végigjátszaná azok vérfagyasztó tragédiáit.

S ezt lehetségesnek is hitte, minthogy Olaszor
szágban, különösen pedig Lombardiában, hiá
nyozván a zsarnoki hűbérrendszer, a köznép a fő
nemességet nem gyűlölhette meg ; sőt ellenkező
leg tiszteletben tartotta, szerette és becsülte azt, 
hagyományos jóságáért, leereszkedő részvétéért 
és számos jótéteményeiért, a melyek könnyen 
elviselhetővé tették azt a kevés, színleges előjogot
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és nagyúri dölyföt a melyet a spanyol hiúság 
honosított meg a félszigeten. A főnemesség, mely 
Francziaországban egy minden áron megsemmi
sítendő akadályt képezett, Olaszországban nem 
akadály volt, hanem egy oly erő, a mely haszno
san közreműködhetett a nemzet fölemelésére ; — 
s hogy ez megtörténhessék, csak arra volt szük
ség, hogy a főnemesség megtartsa a polgári rend 
bizalmát és tiszteletét hogy a cselekvés pillana
tában föl ne támadjon ellene, — e tisztelet meg
óvására pedig elég lett volna, hogy az olaszok 
ne utánozzák a versaillesi feslett erkölcsű udva- 
ronczokat, kiket saját alávalóságuk vitt a vér
padra.

Sőt Parini látta és érezte, hogy az olasz fő
nemességet még nagyobb veszély fenyegeti, mint 
a vérpad ; — mert a saját vérében gázoló bár
mely társadalmi osztály új életre kelhet és még 
hatalmasabban, erősebben támadhat föl : — de 
Olaszországban a nemességet a sárba, gyalázatba 
és megvetésbe tiporta volna, — már pedig Jób 
után még soha senki sem lön nagygya és emel
kedett föl a szemétdombról. íme, ezért inti, feddi, 
buzdítja, sőt néha vérig is ostorozza a nemessé
get, bízva a maró gúny javító, nemesítő hatásá
ban : — s ha keze nehéz, szavai sértők, az anya 
keze az, s az anya szavai, kinek szigorúsága az 
igaz szeretet gyümölcse.

S míg ily módon egy magasztos, lélekemelő 
társadalmi czél elérésére törekedett, a költészet-
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ben is az eszményi fönség szédületes magasságára 
emelkedett. A satira új nemét teremtette meg, a 
mely teljesen és lényegileg különbözött az eddig 
szokásban volt e nemű műfajoktól, — s ez új 
satirának alapja, ereje, lényege az irónia volt, a 
melyet addig csak úgy tekintettek, mint egyszerű, 
pillanatnyi segédeszközt. Nehéz volt a feladat, 
melynek megoldására vállalkozott ; de lángelméje, 
finom ízlése, kiváló költői érzéke, mit részint ön
magából, részint classikus tanulmányaiból merí
tett, segítségére voltak s föladatát sikeresen meg
oldotta.

S a mi legjobban bizonyítja Parini rendkívüli 
lángelméjét és valódi költői tehetségét, ez az, hogy 
bár satirái csak alkalmiak — mert legnagyobb 
részt csak korának, sőt csakis a városnak, mely
ben élt, sajátos szokásait és nevetséges félszegsé
geit ostorozza — s mint ilyeneknek, a szokások 
változásával el kellett volna évülniök, mégis min
dig az újság, a természetesség örök ingerével hat
nak és napjainkban is kedves, mulattató és tanul
ságos olvasmányok gyanánt szolgálnak, noha már 
tányérnyalók, udvaronczok és szerelmes lovagok 
nem repkedik körül a mások szemérmes hölgyeit, 
a kik szintén más alakot vettek azóta magokra.

Ily módon készült elő az olasz nemzeti 
szellem arra, hogy a szabad franczia eszméket 
átvegye és megtermékenyítse, — a melyek elő
ször a könyvek alakjában hágták át az Alpokat, 
majd minden gátat letörve, ellenállhatatlan erő-
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vei járták be a félszigetet, idegen szuronyok 
hatalmas érveitől támogatva. Mint egykor Mac- 
chiavelli, úgy most Parini és Alfieri zárják 
be az olasz politikai és irodalmi élet egy nagy 
korszakát : — a franczia forradalommal meg
nyíló legújabb korszaknak még valójában nem 
lehet története, mert még mindig a fejlődés álla
potában van. Lehet ugyan azt tanulmányozni, 
de csakis oly czélból, hogy anyagot gyűjtsünk 
utódaink számára, a kik e történelmet meg fog
ják írni : — ezért, e pontig jutva az olasz nem
zeti irodalom történetében, azt hiszszük, hogy 
feladatunkat megoldottuk, s most még csak azon 
kort fogjuk jellemezni főbb vonásokban, a mely 
Pannitől Manzoni-ig terjed.



ZÁRADÉK.

A forradalom és a reactió.

Az olasz történelem végső korszaka, a melyet 
már csaknem korunk történelmének nevezhet
nénk, mert eseményei átnyúlnak napjainkba is, 
1796-tól 1848-ig terjed s két részre osztható, 
melynek első fele az 1821-ik év előtti, másik fele 
pedig az ez időpont utáni korszakot öleli föl. 
Körülbelül egy-egy emberöltőt foglal magában 
mindegyik, a melyeknek elseje a franczia fogla
lástól a laibachi congressusig terjed, míg a má
sikban megjelenik előttünk Olaszország, mint a 
hamvaiból föltámadt phönix, a mint lassanként 
fölkel a máglyáról, hova az a gyászos emlékű 
congressus lelánczolá és előkészíti a nemzetet az 
Öt nap és Goito eseményeire, a melyek Palestro, 
Marsala és a Porta pia előfutárai voltak. — Az 
első a forradalom korszaka, a második a reactióé.

Európa talán sohasem volt szemtanúja oly 
megrendítő és káprázatos gyorsasággal egymásra 
következő nagy történelmi eseményeknek, mint 
azon korban, mely a montenottei ütközettől a 
lipcsei és Waterlooi csatákig terjed, — és sem az

Az olasz irodalom rövid története. 17
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előtt, sem az után nem volt alkalma annyit bá
mulnia és félnie a forgandó sors esélyei miatt. 
Miként a bűvös lámpa lencséje előtt futólagos 
árnyakként jelennek meg és tűnnek el a varázsos 
képek és alakok : úgy dőltek romba egyszerre 
százados birodalmak, s a romjaikon alakult új 
császárság, úgy látszott, nem találja belé magát 
helyzetébe. Azt mondhatnék, hogy az egész vilá
got egyetlen titàni alak képviseli, úgy hogy en
nek merész álmai és ezek miatt előidézett bukása 
a világot az őskori chaosba fogják dönteni.

De nem így történt ; a végzetes ember eltűnt 
az Oczeán egy puszta szigetén, győzői újjonganak 
és azt hiszik, hogy már mindennek vége van s 
nem veszik észre, hogy, bár eltűnt a hős, az 
eszme megmaradt, s hogy a forradalom, me
lyet Bonaparte elfojtott, még erősebb lön, 
mert megtisztult azon szennytől, a melylyel 
a katonai zsarnokság bemocskolá. Ezért a forra
dalom szelleme még a bécsi congressus után is 
fönmaradt és izgatott, — bár a császári főuralom 
és a fegyeres erőszak miatt letér eredeti útjáról 
és katonai összeesküvéseket, hősies lázadásokat 
szervez, míglen az 1821-ik év keserű tapaszta
latai meg nem győzik a félsziget lakóit, hogy 
más utak és más előkészületek szükségesek ah
hoz, hogy Olaszország egységes, szabad állammá 
tömörülhessen.

A forradalmak viharos kitöréseivel és for
gandó esélyeivel szemben a férfiak az emberi
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természet sajátosságánál fogva három állást fog
lalhatnak el. A kinek jelleme ingadozó, elméje 
habozó 8 inkább hajlandó a képzelet benyomásait 
követni, mint a józan ész szavára hallgatni, azt 
a sors forgandósága és az események magokkal 
ragadják s ö állhatatlan Ítélettel követi nyomról 
nyomra a diadalok és vereségek változásait. Ki
nek szemei előtt azonban egy eszmény lebeg, a 
melyért, mint a vértanú vallásáért, szívesen 
meghal, az a kedvező vagy kedvezőtlen sorsban 
is szilárdan áll, mint a szikla, a melyet sem a 
vihar, sem á habok nem döntenek le soha és az 
emberi kitürés nemes példáját nyújtja, a mely 
kiállja a sors csapásait és fölülemelkedik rajtok. 
Végre a gyöngédebb, erőtlenebb lélek, a mely 
szívesebben merül el a derült ég, mint a viharos 
tenger szemléletébe, a forradalomban csak a 
zavart látja, a mely elől kitér, elvonul s tiszta 
lelkiismeretének rejtekeiben keresi az ellenszert, 
mely elfeledtesse vele az őt körülvevő zavart és 
háborgást.

Olaszország három nagy költője személyesíti 
meg a forradalom korszakában e különböző föl
fogást : Monti Vincze (1754—1827), Foscolo 
Húgo (1777—1827) és Pindemonte Hyppolit 
(1753—1828). E három költőnél fiatalabb volt, 
de sem ezek, sem az utánok jövők csoportjába 
nem sorozható, Leopardi Jakab (Recanati, 1798— 
1837), a kit azért nem hasonlíthatunk és sorol
hatunk a többiek közé, mert lantján csak a kínos 

17*
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fájdalom síró hangjai reszketnek, — oly fájda
lomé, a melyet csak egyedül ö énekelhetett meg, 
mert csak egyedül ö volt képes azt átérezni. Ezért 
az olasz költészet történelmében egyedül és el
szigetelve áll, mint elsőrangú, bolygóktól körül 
nem rajongott nap, a mely önmagától gyúladt ki, 
fényét és ragyogását nem kölcsön kapta, de örö
kül nem is hagyta senkire. Mint tudós, valóban 
bámulatraméltó, költői művészete versenyez a 
legremekebb görög mesterekével, mint philoso
phus, a legkétségbe esettebb skeptikus, a ki már 
mindent megtagad : és ennek daczára is, még a 
legbúzgóbb hívő sem vethet reá követ, oly vég
telenül nagy szívének meg nem érdemelt fáj
dalma és keserűsége, a mely őt arra viszi, hogy 
megátkozza a természetet és megtagadja a gond
viselést.

Két történetíró, kiválva a többiek sorából, 
megírják a nemzeti forrongás és újjászületés 
dicső lapjait: — Botta Károly (1766—1837) és 
Colletta Péter (1775—1831), — az első piemonti, 
a második nápolyi : az egyik pap, a második ka
tona, — tehát az utóbbi minden tekintetben al
kalmasabb arra, hogy megértse korának szelle
mét és eszméit s előkészítse nemzetét egy jobb 
jövendő reményére.

A laibachi congressus látszólag börtönbe 
zárta és eltemette Olaszországot minden remé
nyével a szabadság iránt ; de a nemzetek soha
sem halnak meg, sem a génius és a jövő reménye
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nyomtalanúl nem tűnhetik el a semmiségbe. 
Ezért, midőn a katonai összeesküvések meghiú
sultak — a melyekben különben a szabadság 
szellemének kevés része volt, mert a napoleoni 
uralom elfojtotta, megkötözte azt — azok nyo
mába egy másik, hatalmasabb és következmé
nyeiben messzebbre kiható lépett, az intelligens 
elem összeesküvése. Az 1821-iki évtől egész az 
1848-ig, valahány nemesebben érző, honfiúi láng
tól égő férfiú volt Olaszországban, az mindannyi 
előzetes megbeszélés, titkos összejövetelek és bű
nös politikai összeesküvések nélkül — egyetlen 
testületté tömörült, egyetlen eszmétől lelkesült 
és egyetlen czélra törekedett: a szabadságra, 
Olaszország megszabadítására az idegen ura
lomtól.

Ez a hallgatag összesküvés első tüneteit, a 
mely ellen hadseregek és rendőrség tehetetlenek 
voltak, mert az egész nemzet érezte és nyíltan 
vallotta azt, legelőször a classikusok és roman
tikusok küzdelmében látjuk meg, a mely, egyál
talában nem találó elnevezés alatt, egy részről 
az ókori költészet és műveltség mozdúlatlan 
imádói, más részről egy új és folyton haladó, 
fejlődő költészet bajnokai értendők. A szabad 
eszmék föléledése Németországban, s még inkább 
azon csodálatos föllendülés, a melyet a tudomá
nyok és művészetek terén tapasztalunk, mint 
tiltakozást a napoleoni zsarnokság ellen, a sza- 
badságszeretők figyelmét azon lelkes költészet 
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rázsa volt arra, hogy egy egész nemzetet pár év 
alatt a jénai gyalázat örvényéből a lipcsei és 
Waterlooi diadalok mozgására emeljen.

Látni való, hogy a költészet ott azért idézett 
elő ily csodás eredményeket, mert nem erősza
kolta magára az idők folyamán szigorú törvénye
kül kimondott szabályokat és mesterieknek tar
tott formákat, hanem lépésről-lépésre követte a 
nemzeti eszmét és gondolatot fejlődése minden 
phasisában, mindig annak jelentését, értelmét ta
lálgatva és hirdetve, sőt meg is előzve azt a köl
tői ihlet merészröptü szárnyain : — úgy, hogy 
míg Németországnak már modern és minden 
ízében német nemzeti irodalma volt, az olaszok 
még mindig a görögöket és a rómaiakat majmol
ták és nem tudtak azoktól elszakadni ; s míg ott 
az irodalom és a nép már együvé forrott, emitt 
még két különálló fogalom volt, a melyek egy
mást nem értették meg.

íme, ezért hagyta el merészen a szabad esz
méktől lelkesített újítók iskolája az addig járt 
ösvényt, oly tanokat, szabályokat és eszméket 
hirdetve, a melyek napjainkban a költészet evan
géliumának tartatnak, de akkor, a pedánsok ál
tal eretnek, kárhozatos tanoknak tekintettek. 
A küzdelem hosszú volt és nehéz, mint rendesen 
szokott lenni, midőn az igazság, új és szokatlan 
formában támadja meg a hamisságot, a melyet a 
hagyományok védelmeznek és a közönyösség,
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mely semmi iránt sem érdeklődik. Az olasz kor
mányok, akár mert nyíltan hazafiatlanok voltak, 
akár, mert honi látszatuk alatt az idegen uralom 
vak eszközeivé aljasultak, minden fegyvert föl
használtak arra, hogy leküzdjék, megtörjék az 
eszmék ez új és szabadelvű megnyilatkozását, 
a mely fenyegetővé vált reájok nézve. A rendőr
ség úgy, mint az iskolák, a rémes Spielberg úgy, 
mint a pénzen vett hírlapok és a bérencz írók, — 
minden föl lön használva az újítók megsemmisí
tésére ; sőt — és ez a körülmény nevetséges volna, 
ha nem a nemzeti rothadás szomorú tényét bizo
nyítaná — azon nemzedéket, a mely az új irányú 
költészet segélyével akarta előkészíteni és beve
zetni a szabadság új korszakát, azzal vádolták, 
hogy megfertözteti az olasz nemzeti szellemet a 
német barbárság eszmei őrjöngésével : — s azok, 
a kik eme vádat emelték, osztrák kémek, és 
osztrák aranyon megvett lelkiismeretlen írók 
valának !

De, a mint ez rendesen történik, az igazság 
diadalmaskodott, s az irodalom, oly hosszú idő 
után, végre valahára a haladás eszköze és a sza
bad polgárok tanító iskolájává lön. Azonban 
a szerencsétlen ország szomorú történetéből 
folyó körülmények még egyszer meghozzák szo
morú gyümölcseiket, a melyeknek inkább csak 
látszata, mint valósága szomorú : — az új és 
régi korlátok, melyek tartományt tartománytól 
elválasztottak, a különböző hagyományok, szó
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kasok, néhol meg épen az egymásba ütköző érde
kek és az ebből kifolyó kölcsönös ellenszenv 
számtalan különböző áramlatot és különvált 
csoportot alkottak, a mely a tapasztalatlan szem
lélőben a zavar képét kelthette föl és azt mutat
hatta, hogy az oly sok felé megoszlott erő szét- 
forgácsoltatik.

De nem így történt ; — mert valamiként nem 
vész el a folyamok vize, melyek különféle és 
ellentétes irányokban hálózzák be a szárazföldet, 
minthogy végre is mindnyájan egyetlen tengerbe 
ömlenek : — azonképen nem forgácsolódott szét 
az olasz nemzeti eszme ereje sem azért, mert 
különböző sőt néha bizonyos pontig ellentétes 
irányokban gyakoroltatott, egyetlen egy volt 
a czél, a melyre mindig törekedett : a nemzeti 
függetlenség kivívása. Boldogok azon nemzetek, 
a melyben a nemes, magasztos eszmék, a fen- 
költ, tiszta elvek, még a legellentétesebbek is, 
találnak egy közös zászlót, a mely körül csopor
tosulhatnak, a melyért harczolhatnak, s ha nem 
győzhetnek, meghalhatnak, kiomló véráldozatuk
kal termékenyítve meg a jövő diadalok koronás 
fájának kisded mustármagját !

S Olaszországnak osztályrészéül jutott ez a 
szerencse ; megvolt zászlaja, jelszava, eszménye, s 
ime ez eredményezte azt, hogy az 1821-től 1848-ig 
terjedő korszak olasz írói, bár eszméik és kö
vetett irányaik mély örvényt ástak az egyesek 
között, a szabadság vágya és reménye mégis
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együvé fűzte leikeiket, szerették, buzdították, 
támogatták egymást, áldozatokat hoztak egymás
ért a hazaszeretet oltárán, lemondva gyakran 
legszentebb érzelmeikről, megtagadva vágyaikat, 
s példájokkal lelkesítve, nagyra nevelve az 
utánok következő nemzedéket, a melynek végre 
megadatott a dicsőség, hogy atyáik isteni álmait 
valósággá változtathassák.

Olaszország e korszakban politikai szempont
ból három részre osztható föl, a melyek közül az 
első függetlenségét és szabadságát teljesen el
vesztette ; a második függetlenségének csak lát
szatával bír, míg szabadsága, bár nincs teljesen 
elnyomva, mégsem elegendő ; a harmadik csak 
névleg nincs leigázva, míg valóságban a legádá
zabb zsarnokság minden nemzeti életet eltipor. 
Milánó, Florencz és Nápoly fővárosai e három, 
oly különböző körülmények közt megkötözve 
vergődő zónának, s ezért természetes, hogy e 
három város mindegyike egy különálló mozgalom 
központja lesz, a mely mozgalmak mindegyike, 
bár magán viseli a helyi viszonyok és körülmé
nyek sajátos bélyegét, mégis a másik kettővel 
megegyezik abban, hogy egy s ugyanazon czél 
elérésére indult meg.

Lombardiában s ezért Piemontban is, — a 
mely az 1821-iki szerencsétlen katastropha után 
az előbbivel egy rablánczra fűzetett, — a közvet
len idegen zsarnokság százezer szurony halálos 
súlyával nehezedik a tartományra, a mely szúró-



266

nyok az első jeladásra készen állanak arra, hogy 
átszúrják azok keblét, kik szabadon lélekzeni és 
fölemelkedni merészelnének.

A bajnak elharapózottsága nem engedi a gyó
gyulás közellétét reményleni ; nem marad tehát 
más hátra, mint a türelem erényével fölfegyver
kezni, a mi ép oly könnyű és dicstelen a gyávák
nál, mint a milyen nehéz és dicsőséges a bátrak
nál ; és — a földi segítség minden reményének 
hiányában, a lelket az ég felé emelve, attól várni 
az igazságszolgáltatást, a ki a bosszúállásnak 
igaz bírája és intézője. Ezért a lombard-piemonti 
iskola költészetében az ihlet a hittől ered, míg a 
philosophia világossága a vallás fáklyájának 
füzétől gyúlad ki, s a történetírás a guelfek di
csőségét festi le ragyogó színekkel : — mert az 
olasz intézmények és régi nagyság általános 
romlása közepett csak egyetlen egy állta ki a 
századok vérzivatarjait, — a pápaság, s ezért 
egészen természetes, hogy a legnanói hősök utó
dai némi bizalommal fordultak feléje. Manzoni 
Sándor, Gioberti Vincze és Balbo Caesar, e há
rom fönségesen magasztos alak voltak ez iskola 
előharczosai, s bár bizalmukban megcsalatkoztak, 
mégis örök hálával tartozik nekik az utókor 
azért, hogy élesztették, táplálták a szebb jövő 
reményét.

Azonban daczára szándékaik tiszta önzetlen
ségének, talán több rosszat, mint jót idéztek 
volna elő, ha az általok követett irány általánosan
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lábra kapott volna, a mennyiben a nemzetet 
hozzá szoktatták volna a megnyugvás és lemon
dás érzetéhez, a mi legtöbbször nem más, mint 
az erény álarcza alá rejtőzött gyávaság. Szeren
csére, ugyanazon területen, a melyen ők is árasz
tották ragyogásukat, Berchet János a türelmet
lenség, a lángoló szabadságszeretet hangjait 
hallatá lantján, mig Porta Károly saját példájával 
bizonyította be és keltette föl azt a meggyőző
dést, hogy nem minden pap olyan, mint a minő 
a gyászos emlékű Frigyes bíboros volt, s végre 
és különösen Mazzini József, az emberi elme és 
gondolat e valódi gigásza, a ki épen ezért tettre 
gyönge volt, nem szűnt meg azon szent meg
győződését hirdetni, hogy a jobbról arczúl ütött 
férfiú okosabbat is tehet, mint hogy azután a bal 
arczát is odatartsa egy másik ütés elé.

Toscanában Macchiavelli szelleme, a pápák 
tapasztalt, hagyományos hitszegése s a nem épen 
zsarnoki kormánytól engedett szabadság némi 
élvezete egy másik iskolát teremt, a mely a lom
bárdival épen ellentétes elveknek hódol. A pápa
ság, a melyet a lombardok az olasz újjászületés 
palládiumának tartottak, a toscánaiak szemében 
a szabadság leghatalmasabb akadályává lesz : — 
s míg a Pó partján a nemzet szemeit az ég felé 
emeli, keresve ott a szőke angyalok alakjait, s a 
theologiai és kardináli erények seraphi képeit, 
hogy szállnának le és szabadítanák föl Olaszor
szágot lehelletök hatalmával, — addig az Arno
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partján a szabadabban lélegző olaszok komoran 
összevont szemekkel a földre tekintettek, azon 
törve fejőket, hogy miként teremthetnének elő 
abból fegyvereket és hadseregeket.

A IX. Pius pápa meghurczol tatása és maga
tartása az elsőknek látszott igazat adni, de a 
következés megmutatta, hogy az utóbbiaknak 
volt igazuk. — De, lássuk, mily roppant hatalma 
van egy valóban nagy géniusznak, ha azzal a leg
tisztább jellemszilárdság párosul, s a mély meg
győződés igaz tüze lelkesíti ! Hogy a Manzoni 
által fölkeltett hatást ellensúlyozhassák, három 
nagynevű, lángelméje költőnek kellett összefogni, 
s ezek : Nicolini ker. János, a ki Bresciai Arnol- 
dot állítja szembe Adelchivel és Procidai Jánost, 
Carmagnolával ; Giusti József, a ki, bár imádja 
Manzonit, mégis a satirának egy különös mű
faját teremti meg, hogy ledöntse azt a trónt, a 
melyet Manzoni az egyház világi hatalma szá
mára állított föl; Guerazzi Ferencz, csapongó 
képzeletű, de azért mély lélektani regényíró, a 
kinek egy egész sereg regényt kellett összeírnia, 
hogy legalább részben ellensúlyozza azon egyet
len egynek hatását, a melyet Manzoni, szerény 
büszkeséggel, diadaloszlopának nevez.

A nápolyi iskolának is vannak fönséges alak
jai, a kik közt feledhetetlen emlékűek maradnak 
Rossetti Gábor és Poerio Sándor ; s ha tán az 
első néha fellengző és dagályos, ez csak azon 
zsarnoki elnyomás eredménye, a mely a lánglel-
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keket föllázítja és az ihletet néha őrjöngéssé vál
toztatja; a másik arról énekel, hogy miként sze
retne meghalni, s milyen édes lehet a lelket 
kilehelni az édes haza nevével ajkainkon, képével 
szívünkben. De a nápolyi mozgalomnak kevés 
hatása volt Olaszország többi részeire a Bourbo
nok gyanakvó politikája miatt, a mely a kettős 
királyság és a többi tartományok közt talán még 
áthághatatlanabb korlátokat létesített, mint a 
minő legendaszerű khinai fal volt.

Mindazonáltal e mozgalom hasznos és követ
kezményekben gazdag volt Tronto és Messina 
között s az eredményt tapasztalhattuk az általá
nos plebiscitum napján, — úgy hogy most végre 
bezárhatjuk e fejezetet azon megnyugtató és vi
gasztaló meggyőződéssel, hogy bármely tarto
mányban énekeltek légyen is e korszak költői* 
bármilyen alkotmány és kormányforma után vá
gyódtak is, bármilyen vallási vagy politikai meg
győződésnek hódoltak is, — tény az, hogy mind
nyájan megegyeztek a nemzeti szabadság és füg
getlenség eszméjében s ezért az újjászületett 
egységes Olaszország sem a guelfek, sem a ghi- 
bellinek, sem a köztársaságiak, sem a monarchi
kusok alkotása, sem a buzgó hívők sem a töké
letes skeptikusok műve, hanem az olasz nemzet 
valamennyi gyermekéé, vagy legalább azoké, a 
kik erre a névre méltatlanok nem valának.
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