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E kis könyv

azoknak az előadásaimnak

vezérfonala, melyeket a millénium alkalmá
ból a budapesti egyetemen tartottam. Váz
latát óhajtottam adni legszorosabb értelem
ben vett nemzeti irodalmunk fejlődésének,
legfökép magyarságának szempontjából, mely
nemcsak alkalomszerűnek, hanem tanulsá
gosnak is látszott előttem. Különösen ezt a
szempontot kivántam áttekintésemben lehető
tisztán és következetesen alkalmazni, s ebbeli
törekvésem mentse ki a teljesség tekinteté
ben mutatkozó fogyatkozásokat. Jól tudom,
hogy szellemi életünk fejlődéséről való fel
fogásom, alapjára és számos részletére nézve,
bővebb elméleti kifejtést igényelne s talán
érdemelne is. Ez alapvető fejtegetésekkel

tanítványaimnak

nem

is maradtam

adó

suk. Évek során át tartott irodalom-elméleti
külön kollégiumaimban behatóan törekedtem
megvilágítani e könyv fö problémáját s fon
tosabb mozzanatait; tartottam róluk, külö
nösen a Kisfaludy-társaságban s a MáriaDorottya-egyesületben, nehány nyilvános elő
adást is. De, hogy irodalmi formába önté
sökre lesz-e még erőm és időm, a mint
szeretném, nem tudhatom. Egyelőre jól esett
az is, hogy némi nyomukat hagyhatom eb
ben a szerény vázlatban, melyet szeretettel
ajánlok tanítványaimnak.
Budapesten, 1896. julius hó 6.
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I.

A z ősidők homályából egy lovas ember
alakja bontakozik ki szemeink előtt, amint a
Volga melléki pusztán nyugodtan áll és
figyel. Hegyes kalpagjában, párduc kacagányában, izmos dereka mintha oda volna
nőve apró lovához. Sas-szemeivel végigtekint
a végtelennek tetsző síkon, mellnek minden
részletét élesen megvilágítja a nap fényes
korongja. Nyugodt; nem fél és nem képze
lődik; csak az tartozik rá, amit lát, s a
pusztai képeken és erős világításban edzett
szeme mindent világosan lát, amit emberi
szem egy pontról láthat. Tegze vállára vetve;
perzsa kardja oldalán: lesi az ellenséget. Ha
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csak egypáran lesznek, szembeszáll velük;
ha csapatostul jönnek, hírt visz a többieknek.
Ezekért, a többiekért vigyáz és el van szánva
mindenre. A beláthatatlannak mondott meszszeségbe is belát: egy távoli fekete pontban
felismeri a hullározó sast, az ö istenének
gyors, erős és kegyetlen madarát. Ez jó jel;
megsimogatja Ráró-lova nyakát és bizton
nyugtatja kezét kardja markolatán. Várja a
jövendőt és érzi, tudja, hogy a közös ügynek
az ö erejére is szüksége lesz.
Ennek a magányos lovasnak képe nem
csak az ősi magyarság életemódjából, hanem
a magyar szellem mivoltából és fejlődéséből
is sokat megmagyaráz. A magyar nemzet
nek egész szellemi életében jellemzően nyi
latkoznak azok a természeti és erkölcsi be
folyások, melyek ősi életviszonyaiban érvé
nyesültek és leikébe gyökereztek. Pusztai
nomád nép volt, s a sík természet, mely
körülvette, nagy kiterjedésével, tiszta világí
tásával és kevés színével: inkább szemlélő
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erejét, belátásának tisztaságát, felfogásának
és ítéletének elevenségét és biztosságát fej
lesztette. Inkább ezeket, mint a vágyat az
ismeretlennek megismerésére, a képességet
megközelítésére, a képzelődést s ennek játé
kaival együtt az érzelmek árjába valóelmerülést. Még a hozzá verődött idegenekkel együtt
is csekély számú volt; az önfentartás küzdel
mei, inkább az emberekkel, mint a termé
szettel folytatott harcok vették igénybe, fog
lalkoztatták és fejlesztették minden külső és
belső erejét. Nemcsak a kilencedik századbeli
görög és arab írók, hanem már a hazában
folytatott életének első korszaka is bizonyítja,
hogy félig-meddig zsákmányból élt. Folyton
-

harcokra volt utalva s mivel úgyszólván
mindenét bátorságának és ügyességének kö
szönhette: ez a, pusztai harcok természete
t által föltételezett személyes bátorság, egye
nesség, kész szembeszállás jellemvonásává s
így eszményévé lett és maradt mind máig.
Jellemzi nemcsak harci magatartását, hanem

1
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az életről való egész erkölcsi felfogását. E
vonást, úgy látszik, azoknak a török ele
meknek köszöni, melyek a nagyobb számú
ugor népekkel összeolvadva, nemzetté alakí
tották s nevét is adták.
Az egyesek személyes vitézsége, az össze
tartozás erős érzése nélkül nem lett volna
elegendő a kis nemzet védelmére, térfoglalá
sára és fentartására. Az a körülmény, hogy az
ősidőktől kezdve történetének egész folya
mán, mindig, minden bonyodalomban, hábo
rúban, idegenek által támogatott belviszályokban, nemzeti élete volt fenyegetve: rend
kívüli mértékben kifejlesztette benne a közös,
nemzeti érdek iránt való hajlamot, érdeklő
dést. Alkotmánya, szabad intézményei,ország
gyűlései, melyek a nemzet táboraiból alakúltak, vármegyéi: mind erősítették ezt a voná
sát. A nemzetiség közérdeke, különösen az
idegenekkel szemben, Magyarországon már »
a középkorban annyira foglalkoztatott min
denkit, kicsinyt és nagyot, hogy Freisingeni
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Ottó megemlítésre méltónak találja s a régi
görögök politikai szenvedélyéhez hasonlítja.
A közérdektől, a nemzeti érzéstől való áthatottság irányozza mindenkor a magyarság
nak egész külső és belső életét. Jellemzöleg és
uralkodóan nyilatkozik szellemi életének is
egész folyamában és minden ágában: költé
szetében, tudományában, művészetében. Ez
a nemzeti érzése sugallja egész gondolkodá
sát és képzeletét. Amit idegenből, a mívelödésben előtte járó nyugottól vesz, azokat az
eszméket és formákat is mindig akként mó
dosítja és idomítja, hogy a magyar nemzeti
érdek szolgálatára minél alkalmasabbakká
tegye.
A magyar léleknek ezek az ezredéves vo
násai, állandó uralmuk, annál érdekesebbek,
mert a nemzet különböző fajok elegyedéséből
alakúit s idegen elemeknek szakadatlan beol
vadásával gyarapodott. Az ugorság halászait
és vadászait, a nyűgöt harci hányatásai elől
ide szőrűit békés települőket áthatotta a maga
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katonai ideáljával; a nyugotról bevándorolt,
eredeti nemzeti kötelékeiből kiszakadt ola
szokban és németekben új nemzeti kapcso
latuknak mély és erős érzését tudta meggyö
kereztetni; a keletről érkezett törököket,
kunokat, bolgárokat, besenyőket, e széthúzó
és vad elemeket, már nyugothoz simúlt mívelődésének megnyervén, erejöket annak s
a nemzeti egységnek szolgálatába hajtotta.
Az új haza területének legnagyobb része
talajra és éghajlatra hasonlított a régi lakó
helyek pusztaságaihoz, a nemzet szervezke
dése pedig olyan alapon történt s olyan irány
ban fejlődött, mely tagjainak a közügyekre
befolyását biztosította s ezzel bennök való
lelkes részességüket fentartotta és táplálta.
így a magyar föld természete, a magyar
faj uralma és közintézményei, a magyar
történet jelleme, a folytonos és erős kevere
dés ellenére is, legalább f ővonásaiban, mind
máig fentartották az eredeti magyar lelket.
A beolvadt idegenek: lovagok és harcos
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nomád csapatok ép úgy, mint a földművelő
és iparos települök, nemcsak nyelvükben,
hanem leikök szerint is magyarokká lettek.
Azzal a csodálatraméltó jelenséggel állunk
szemben, hogy míg alig van Európában
nemzet, mely a legkülönfélébb népelemeknek
oly erős és szinte szakadatlan vegyülését
mutatná: alig van egyszersmind olyan is,
mely mindennek ellenére az alapító faj lelki
típusát

oly

híven

és félreismerhetetlenül

megőrizte volna.

t

II.

A

kilencedik század végén a Duna és
Tisza partjainál Árpád vezetése alatt meg
jelent honfoglaló őseink, kemény és kegyetlen
harcos létökre, bizonyos míveltséget hoztak
magukkal. Ez a míveltség bizonyára egészen
másnemű volt, mint az akkori nyugoté, de
mindenesetre fejlettebb és magasabb, mint
azoké a népeké, melyeket itt találtak. Bizo
nyítja ezt laza kapcsolatéi törzsekből nem
zetté alakulásuknak gyors és tökéletes sikere
s fejlődésre képessége. Bizonyítják továbbá
szervezetöknek és harcmódjuknak teljes ki
képzettsége és begyakorlottsága, vallásos
képzeletüknek emlékezetben maradt foszlá-
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nyai, nyelvük és írástudásuk. De szemmelláthatólag bizonyítják sírjaikból előkerült hadi
szereik és ékességeik is. E kardok, lándsák, lemezek, »rózsás« boglárok, kösöntyűk,
pitykék, virág-ornamentikájok stilizálásában,
a Sassanida kultúra befolyásáról tanúskodnak,
s gazdagabbak, változatosabbak és fejletteb
bek, mint a korukbeli szomszédos és rokon
népeknek az orosz földből előkerült emlékei.
A magyar szellem legrégibb költői nyilvánulásaiban, melyeknek nyoma, tárgyai, fel
fogása ránk maradtak, már jelentkezik a
nemzeti érdeknek jellemző uralkodása, a
nemzet-politikai irányzat is. A honfoglalók
hoz részint a hún uralom alatt állott s vissza
keletre verődött népek, részint az itt lakók
útján elszivároghattak ez országnak eladdig
leghatalmasabb uráról, Etele királyról szóló
hagyományok, azok a mondák, melyekből
a Nibelung-ének vége is szövődött. E mon
dákat a magyarság a magáéinak fogadta: a
hún és magyar nemzetet két egy-testvér
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Hunor és Magyar ivadékainak hirdette; a
világbíró Etelét a maga ősének, dicsőségét
és hatalmát saját nagy emlékének, földjét a
maga hajdani országának és jogos öröksé
gének hitte és tüntette föl. Ki ne érezné,
hogy a nemzeti képzeletet e kapcsolásban,
mintegy ösztönszerüen, a nemzeti érdek és
érzés vezeti ? Minden nép Etele-mondái közűi
a magyaréi árasztják el a hűn király alakját
a legnagyobb fénynyel; «az isten ostorát»
egyedül ezek ruházzák föl a nép-szívnek
kedves hősök vonzó vonásaival; külse
jét is, a nyugoti hagyománynyal szemben,
igazi magyar képre, hosszú szakállasnak
idomítják. Mondáit egy nép ajka sem őrzi
tovább a magyarnál, mely még Mátyás ki
rály korában is tud regéket a hún világból.
Ennek emlékét népünk annyira a magáénak
érzi, hogy képzeletében a magyar honfoglalás
némely mondái összeszövődnek a hún ha
gyó Hiányokkal. E hagyományok másik hősé
nek~ Csaba királyfinak emlékét csak a magyar
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mondák éltetik, s jellemző, hogy éppen tőle,
ki az idegennek

meghódolni s vele meg

békélni nem tudván, elbújdosott: éppen tőle
származtatják Árpádot, a honalapítót.
A Iliin mondákhoz kapcsolódva, Árpád
atyjának, a mesés Álmosnak alakja tűnik
fel, kinek küldetését, hogy a magyarságot
mai hazájáig vezesse, a szent madár jelen
tette. A vándorlások, a föembereknek vérrel
megpecsételt szövetkezése, Árpádnak fejede
lemmé emeltetése, az ő és hét vezérének
győzelmes harcai, melyekkel az országot
akkori uraitól elfoglalták: ezek képezik tár
gyait az ösmagyar mondaköltészet második
nagy körének, a honfoglalás mondáinak.
Hozzájok csatlakoznak, mintegy kihangzá
súi, a pogány világ utolsó mondái: az Árpád
utódai alatt folyt külföldi kalandokról, fosz
togató hadjáratokról, melyeknek fő hősei a
kürtös Lehel és a bárdos Botond, utolsó
pedig Thonuzoba, ki pogány átalkodottságában feleségével együtt élve temettetett * el.
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Mindezeket az énekmondók tartották fenn,
kik kobzaik pengetése mellett daloltak a sátor
szállások és táborok, majd az újon keletke
zett falvak népeinek, a seregek és gyűlések
sokaságainak, az ősök képzeletnagyította
tetteiről, utolsó ápolói gyanánt a mind job
ban halaványúló és üldözőbe vett pogány
hagyományoknak is. Ezekből az énekekből,
szövegük szerint, semmi sem maradt reánk;
semmi az ősi magyar költésnek vallásos,
gyászoló és szerelmes dalaiból, melyeket
történeti források

emlegetnek.

Az ösmondáknak legalább tárgyait ismer
jük deák krónikáinknak a tizenkettedik szá
zad végén meginduló sorozatából. E krónikák
szerzői, élükön Béla király névtelen jegyző
jével, majd Kézai Simon mesterrel és Márk
baráttal, szemmelláthatólag sokat merítenek a
nemzeti mondából s az énekmondók dalaiból.
A tudós lenézésével emlegetik ugyan ezeket,
de kétségtelen részességüket tanúsítják a
magyar népszellemben még ott is, ahol ez
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összeütközésbe kerül az ö koruk és hivatásuk felfogásával. Jóllehet keresztyének és
papok: még eleiknek a nyugat ellen foly
tatott dúlásaik elbeszélésében is ki-kitör
belőlük a magyarság érdekeihez szításuk;
el-elszörnyednek ugyan a német és olasz
keresztyén népet fosztogató, kolostorokat és
templomokat pusztító pogányok vadságán,
de nem titkolják barbár büszkeségöket a
hős kalandorokra, kik «harcosok és lélek
ben erősek® voltak s «a gaz és ravasz el
lenséggel® szemben «vakmerön és emberül
megállották®.

III.

Szent István az, ki az 1 ooo-dik esztendőben koronát tétetvén fejére, nemzetét az
európai államélet és művelődés közösségébe
bevezeti. Apostoli buzgósággal téríti a római
hitre, maga a nyugoti dinasztiák rokoni
kötelékébe lép, az új egyházat s az újjá
alkotott államot szervezi. A régi pannóniai
keresztyénség romjain fölépül az új magyar
egyház, különösen felső-olaszországi hittérítők által, kik első tanítóivá lesznek nemcsak
a hit igazságainak, hanem a latin betűk
ismeretének és használatának is. Az új rend
del megalapított királyságnak a régi törzsfok függetlensége áldozatni esik} a fejedelem
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sátora fényes udvarrá lesz; az ősi*fegyver
társak közé idegen lovagok serege kerül s
eléjök az új egyház főpapjai ülnek. A po
gányság az első félszázadban többször meg
kísérti az ellenállást, mindig a nemzeti félté
kenység ösztönéből és keserűségével; d<k
hasztalanúl. Egy, genialitását szinte firól-fira
öröklő s e tekintetben párját alig találó
dinasztia uralma alatt, a nemzetet áthatja a
keresztyén mívelödés szelleme; de anélkül,
hogy nemzeti érdekeit áldozatul hozná.
Keresztyénsége ellenére megtartja s mind
máig őrzi régi pogányságának legnemzetibb
képzetét és szólamát: a m agyarok istenét.
De már a tizenegyedik századtól kezdve
utóbb bevándorlóit keleti fajrokonaival szem
ben a hit védelmének és terjesztésének most
békés, majd harci munkáját 'végzi. Nemzeti
érdekeinek védelmére az új hit eszméiből a
ráözönlő barbárok ellen épp-úgy lelkesedést
merít, mint amennyire gyarapítja ezeknek
beolvasztásával erejét, függetlenségének a
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keresztyén nyugottal szemben való oltalmazására.
A magyar föld megtelik a keresztyénség
alkotásaival: kolostorokkal és iskolákkal,
nemcsak a Credo, gregoriánus ének és betű
vetés, hanem a trivium és quadrivium mes
terházaival, melyek sorában már az Árpádok
alatt a rövid életű veszprémi egyetem is
megalakúit. Megtelik az ország templomok
kal is, közöttük a román és gót ízlés mesterműveivel. Már maga Szent István a bazi
likák egész sorát építtette, közöttük egy
pogány fejedelmen nyert zsákmányból az
óriási székesfehérvári állam-egyházat, pom
pás mozaik-díszével és gránit-oszlopaival
mely egész Mohácsig királyaink sír-temploma
volt. Külön ízlés nyilatkozott a bazilika négy
sarkán a római castrum mintájára emelt
négy toronyban, melynek divata a tizenhar
madik századig megmaradt s egyik példája,
a pécsi román székesegyház, régi fényében
megújítva s Árpádkori szobrászatunk első
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kísérleteit őrizve, ma is áll. A magyar lé
lekben a mint a vallás és a haza fogalma
egyesül, úgy olvad egygyé a templom és a
vár képe. Ma is fennálló legrégibb építési
emlékeink a román ízlésű templomok. Eddig
harmadfélszázat ismerünk, melyek kerek-íves
stíljének terjesztője Dalmáciában is valószínű
leg a magyar építés volt. Itthoni alkotásai
közül, díszkapujának építési és szobrászati
remekével, a j á k i templom világhírre emel
kedett. Befejezte után nem sokkal, a tatár
járás elzúgásával, már a gótika legpompá
sabb alkotásának, a kassai dómnak rakták
alapjait s majdnem egy időben mai állam
egyházunkét, a budavári Mátyás-templomét
is. Mellettük és utánuk, különösen a német
polgárság városaiban, sűrű sorral emelked
nek ég felé a templomok és középületek
csúcsívei. Oszlopaik és pilléreik közé kép
szobrokkal ékes síremlékek kerülnek, míg
falaikon megőrzik a képdiszítés régi szo
kását. E freskókban is, melyeknek egyik
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V
híres mestere Aquila János, félreismerhe
tetlen a vallásos mozzanatnak lehető öszszekapcsolása* a nemzetivel: az Anjouknak
Mária nyújtja a koronát s Szent László hősi
legendája számtalan változatban újra meg
újra megjelenik. *
így telik meg az ország a keresztyén hit
és

tudomány tanító házaival.

A

magyar

lélek pedig megtelik a keresztyénség fogal
maival és érzéseivel. Irodalmunk legrégibb,
ránk maradt emlékeiben már ezek uralkod
nak. A legelső: S\ent István király atyai
tanácsai fiáho\> Imre herceghez, deák-nyel
ven írva, a keresztyén és magyar uralkodó
erényeit fejtegeti. Négy fő eszméje: a hithez
való hűség; az idegeneknek és míveltségöknek befogadása és megbecsülése; a nemzet
hagyományainak és törvényeinek tisztelete;
a bölcsek és jók tanácsának megfogadása
s a hadi népnek különös becsületben tar
tása. Imre herceg ifjan1 elhalt; de a bölcseség és magyarság lelkében fogant királyi
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tanácsok alaptételeivé lettek a magyar poli
tikának : nemzeti érdekeinket és fejlődésün
ket a nyugothoz fűzni, de fel nem áldozni
neki; a szabad nemzet és szabad ember
kardjával védelmezni közös érdekeinket a
hitetlenség és vadság ellen, a magunkéit
pedig mindenki ellen. A keresztyén hitvilág
az idetelepült idegenek *meg az új magyar
papok által lassankint kiképzi magyar for
máit. A tizenharmadik század elejéről ma
radt fenn nyelvünknek legelső, összefüggő,
írott emléke: egy rövid halottas' bestéd és
könyörgés, a nehéz alkalmazkodás példái
mellett is bizonyos nyers erőt éreztetve,
mely a kötetlen magyar írásnak, egészen az
újkori francia próza hatásáig, legfőbb jellem
vonása. E nyelven, zord hangzású szavaival,
egy viharjárta pusztákon .élő hadi nép ájtatoskodik, amely még nemrég lovastul temette
halottak. A Pray-kodex gót betűs lapja,
mely az ösmagyar * keresztyén liturgiának
nehány sorát megőrizte, nemcsak ránk, ha

2*

20

BEÖTHY ZSOLT

nem az egyetemes tudományra nézve is fon
tossá lett, mert a nagy Révai mindenek
előtt általa és belőle alapította meg a törté
neti nyelvészetet. Nem sokkal újabb keletű
legrégibb versünk: egy Königsbergben f e l fedezett s\ent éneknek megromlott, össze
vissza szabdalt töredéke, mely az angyali
üdvözlet foszlányaival, hangsúlyos nemzeti
ritmusunknak már eleven megcsendülésében,
fohászkodik Szűz Máriához, kiben a magyar
keresztyénség az ország védasszonyát, a
Patrona Hungariae-t tisztelte.
A vallásos élet szüksége az ilyen magyar
szertartásos imádságoknak és énekeknek
mind nagyobb számát hozta létre. Amint a
fejedelmi házak családi kapcsolataival, a ke
resztes hadak vegyüléseivel és átvonulásai
val, az Árpádok után egyenesen idegen ural
kodóházak behonosodásával, magyar pap
jainknak külföldi egyetemekre és iskolákra
járásával, magyar hadaknak olasz földön meg
fordulásával az Anjouk alatt: a nyugottal
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való összeköttetés szálai egyre sokasodnak, a
közép-európai klastromi műveltség is mind
jobban meggyökerezik és terjed s egyre több
magyar nyelvű szent irat keletkezik: bibliafor
dítások, legendák, prédikációk, regulák, imád
ságok, énekek. E klastromi irodalom emlékei,
középkori kódexeink, az akadémia kiadásában
tizenhárom nagy kötetet tesznek. Nemcsak
a magyar stil fejlődését mutatják, hanem az
egyházi élet világmozgalmainak hatását is
ránk. A husszitizmus nemzeti irányú befo
lyását nyomozhatjuk a tizenötödik század
ból maradt bibliafordításainkban. Aquinói
Tamás theologiai bölcseleté, a dominikánus
prédikátor mesterfogásaival jelenik meg Nicolaus de Mirabilibus szentbeszédeiben és
vitatkozásaiban. A franciskánizmusnak, a
népszerű, maradi és bátor áhitatnak szelleme,
pedig ez egész irodalomnak leghatalmasabb
képviselőjében, Temesvári Pelbártban, a világ
szerte ismert nagy prédikátorban, már a
gyűlölt humanizmus idején mutatkozik fej-
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lödése csúcsán. A tudós és nyakas barát az
egyház érdekében szembeszáll Mátyás királylyal; de csak az ö magyar népe van előtte,
melynek eredeti keresztyén hagyományait, a
magyar szentek legendáit ö írja meg forrásszerű adalékokúi az egyetemes és magyar
legendatárakhoz. Az ö deák szövegére támasz
kodik a középkorból maradt legterjedelme
sebb költői emlékünknek, a Katalin-legendának költője is ; az egyház nagy legendái közül
ez az egyetlen, mely Magyarországon érte el
leggazdagabb kifejlődését. Magyar énekek,
himnuszok is bőven készültek és maradtak.
Ennek az egész irodalomnak legérdekesebb
vonása: a benne foglalt adatoknak egyre
növekvő száma arra nézve, hogy az általános
keresztyén eszme- és képzet-körben mint
foglal egyre nagyobb helyet a magyar szel
lem az ö külön eszményeivel, szentjeivel,
törekvéseivel, emlékeivel, nemzeti érzésével,
így ezt a középkori fejlődést méltón fejezi
be legrégibb költeményünk, melynek szer-
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zöjét ismerjük: egy himnus\, mely Máriától,
az ország patronájától esd oltalmat a ránk
zúduló török ellen, s amelynek szerzője,
Vásárhelyi András, egy pesti franciskánus
barát, a haza védelmében esett el Mohácsnál.
Az egyházi irodalom mellett él és virág
zik a régi mondái és történeti költészet is.
Mívelöi a kobzukkal és hegedüjökkel ván
dorló regések és igricek. Ott vannak, az ősök
tetteinek énekeseiül, a királyi udvartartás
népei között; de ott a táborokban, na
gyok házainál, vásárokon és búcsúkon is.
A pogány világ emlékeit is ők őrzik legto
vább; de az idők változtával, ezek az emlé
kek mind jobban kiszorúlnak dalaikból. Az
újabb történetek, hőstettek és csapások, a
királyi házak dicsősége és viszályai: gazdagon
szolgáltatták az új tárgyakat. Abban az idő
ben, mikor legutoljára hallunk titkos pogány
áldozatokról erdőkben és források mellett:
a kúnok elleni harcokkal nyílik meg a
mag f a r lovag világ, mely a török háborúk-
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kai éri a virágkorát. Regéinek első és leg
kedveltebb hőse: Szent László király, kinek
glóriáját a nemzeti monda s az egyházi
legenda közösen fonták. Nemzeti mondáink
harmadik nagy körének, mely Szent István
halálával kezdődik, ö a fő hőse. A népkép
zelet benne ismeri föl a keresztyén magyar
lovag eszményét; hőstetteiről és nagylelkéröl
regét regére sző s ezek jeleneteivel díszíti
majdnem valamennyi templomának falait s
vármegyéinek címereibe festeti; daliás alakját
veri századokig aranypénzeire; sőt régi p o 
gány mondájából ráruházza a legcsodásabb
vonást: hogy holta után is visszaszáll lelke
nemzetének védelmére. A hívők az egyházban
hozzá énekeltek, ki Máriának felajánlotta
országát; s a regések felőle daloltak, ki erős
karral védelmezte hazáját s a császárságért
sem hagyta el. E regések énekeinek ismert
tárgyai közt jellemzően jelennek meg mind
azok a tragikus összeütközések, melyekbe a
dacos magyarság idegen udvaraival kevere
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dett: Bánk bán, Zách Felicián, Kont katasz
trófái. Az első császár-királylyal, Zsigmonddal való elégedetlenségök is kifejezést talál
a pokoljáró T ar L őrincről mondott meséjük
ben. Énekeikből csak egy maradt meg, az
is töredékesen, mely Mátyás király szabácsi
diadaláról szól a törökök ellen.

IV.
M ik o r ez az ének keletkezett, már akkor
a budai királyi palotában, a püspökvárakban
és főiskolákon új szellem uralkodott, a közép
kori egyházi míveltségtöl épp oly különböző,
mint a régi magyar hagyományoktól. A
nemzeti királyság fénykora volt ez: Hunyadi
Mátyás uralkodása, ki népének atyja, ellen
ségeinek félelme s a tudósoknak és művé
szeknek barátja volt. A renaissance emberei
és törekvései már Zsigmond óta szivárogtak
be Magyarországba; temesi ispánja, Ozorai
Fülöp hítta be a firenzei nagy festő-művészet
egyik alapvető mesterét, Masolinót; öntő
és faragó mesterei: Kolozsvári Márton és
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György alkották a nagyváradi templom elé
szent királyainknak három álló képmását s
még Szent László lovas-szobrát. E szobrok
eltűntek; de mesterüktől Prágában ma is
áll Szent Györgynek érc lovas-szobra, mely
eleven mozdulatával korának legbecsesebb
műemlékei közé tartozik. A fölébredt klasszi
cizmus tudományos és művészi törekvései,
az új szellem és képviselői utóbb Szécsi
Dénes és Vitéz János, e két «renaissanceprímás» esztergomi udvarában, de a Hunyadi
háznál is meleg és lelkes fogadtatásra találtak.
A vajdahunyadi vár, lovag-terme és kápolnája
még a gót ízlés mesterművei; de a hatalmas
épület komor csúcsívei közé Mátyás «aranyházával» bevonúlnak a renaissance kecses és
vidám formái.
Mátyás királyt egészen meghódította ez
a szellem. Szerette a magyar történeti éne
keket i s ; de ezt a hajlamát is avval dicsérik
íródeákjai, hogy benne voltakép csak római
és olasz szokást követett. Római módra ko
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szorúval fején ábrázoltatta magát s palotája
udvarterén és kertjeiben a nagy Hunyadiak
mellett a római mithologia képszobrait állít
tatta föl. Ezt a híres palotáját olasz mes
terek építették és díszítették, köztük Benedetto da Majano; deák történetírók, rhetorok
és költők serege vette körü l; történetét
Bonfini írta, mondásait Galeotti jegyezte.
Az emberiség új eszményeitől áthatva élt,
olvasott, vitatkozott körükben és sűrű öszszeköttetést tartott Firenze nagy huma
nistáival. Korának egyik leghíresebb könyv
tárát gyűjtötte, a hat-hétezer kötetnyi Cor
vinát; a másolóknak és díszítőknek egész
hada dolgozott számára itthon és Olaszor
szágban, s halála hírére, az európai tudo
mány piacain leszállóit a könyvek ára. Az
emberi szellem kincseinek gyűjtésén kívül
leghatalmasabb fegyverét, a könyvnyomta
tást is ő honosította meg már 1472-ben,
megelőzvén Angliát, Ausztriát, Németalföl
det, Spanyolországot. A monumentális tem
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plomépítkezések tervei és vezetése legnagyobb
részben épp úgy a királyi udvarból indúltak
ki, mint a főiskoláké. Az új Ízlés áramlatában
jelenik meg költői eszményül Vergilius, ki
innen kezdve a magyar müepikát egész száza
dunk elejéig sugallja. A koszorúja után való
törekvésben, Mátyás tudós köréből legmeszszebb jut s európai hírre emelkedik Marsilius
Ficinus és Guarinus tanítványa: Janus Pan
nonius, a csodagyermekböl lett pécsi püspök,
tiszta és zengő latinságú epikumaival, melyek
ben Mátyást és a velencés Marcellinust dicsőí
tette, azután elégiáival és epigrammjaival.
Igazi humanista volt: ékesszóló és hízelgő,
csak névleg és szokásból keresztyén, hiú,
érzéki és ármánykodó; de tehetségével mégis
födísze korának. E kor világmüveltségének, a renaissancenak, a budai királyi udvar
egyik központja volt; legszélső sugarai is,
egy század múlva, magyar földön, Báthori
Zsigmond, fejedelem kolozsvári palotájában
enyésztek el.
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E ragyogó világ Magyarországon Mátyás
halálával gyorsan romba dőlt s fényéből
alig csillog más szemünkbe, mint a meg
maradt néhány Corvinkódexben Attavante
és Gherardo pompás miniaturáinak aranya.
A tanítók és művészek elszéledtek, a köny
veket a németek és törökök széthordták,
a palotákat és villákat feldúlták, a szobro
kat történeti és mithologiai elpusztították
vagy ágyúkat öntöttek belőlük.' Hát a szel
lemekben maradt-e valami nyoma ? Bár
lényegében és alakjaiban idegen volt, s az
udvarra, a főpapokra, a diplomatákra s jó
részt külföldi környezetükre szorítkozván, a
nemzet szélesebb rétegeit nem hatotta át:
mindazonáltal nem múlt nyomtalanúl. Hu
manisztikus, philologiai tanúlmányai, a budai
főiskolán, de talán más és több úton is, átve
zetnek a reformációhoz, úgy, hogy az átme
neti fokozatok is kimutathatók Erdösiben és
Pesti Gáborban; ugyancsak Erdősi párver
seinek bámulatos sikere méltán sejtetheti
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velünk, hogy a renaissance már korábban
vezetett kísérletekre a klasszikái verselés ma
gyar utánzásában; azután a klasszikái,külö
nösen a római költészet eszményeit, melyek
már a következő idők legnagyobbjainál:
Balassinál, Zrínyinél, Gyöngyösinél fel-feltünedeztek s utóbb oly jellemzöleg olvadtak
be nemzeti szellemünkbe: a renaissance
idézte elsőben a Duna partjaihoz.

V.
M ú tyás király nagy korát tehetetlen ural
kodók, féktelen oligarchák s a lenyűgözött
nép kitörései szomorú végre juttatták. Az
i52Ö-iki mohácsi veszedelem a magyar élet
egész fejlődését megváltoztatta: önállósága
innen kezdve csak belső erejére támaszkod
hatott. Budán háromszázötven esztendeig
nem székelt magyar király. Az ország egy
része, fővárosával együtt, török uralom alá
került; a másik az erdélyi nemzeti fejede
lemséggé szervezkedett; a harmadik, Habsburg-királyai alatt, állandó harcot folytatott
a haza területének felszabadítására és egy
ségének visszaállítására. A politikai ellentétek,
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a beköszöntött hitviszályok, az elnyomók
és leigázottak küzdelmei, a köz- és magán
érdekek harcai százados felfordúltság, bizony
talanság, nyomor forrásaivá lesznek. De a
nemzeti lélek erkölcsi tartalmát mindez
inkább kifejti, mint elnyomja. A feldaraboltság erősíti az összetartozás érzését, a nem
zetiségnek a német királyoktól való féltése és
fenyegetettsége a magyar nyelv szeretetét és
mívelését, a folyton folyó harcok képei az
önzetlen és feláldozó hösiség kultuszát, az
elharapózott erkölcsi visszásságok és árulások
pedig a nép erkölcsi közérzésének szigorát.
Minderre nézve nagy szolgálatot tett a protes
tantizmus, mely gyorsan útat talál hazánkba
s az érdekek ütközései közt, a lelki vigaszra
állító köznyomorban oly hirtelen terjed, hogy
egy század alatt majd az egész nemzetet
meghódítja. A magyarság, lelkialkatának meg
felelően, megnyugvást különösen a kálvinizmusnak kritikaibb és fatalisztikusabb rendjé
ben talál, melyet «magyar hitnek» nevez.
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A protestáns térítés, a keresztyénség be
hozatala óta, az első nagy mívelödési áramlat,
mely az egész nemzetet áthatja. Az új hit
hirdetői százankint állanak elő egy, minél
mélyebbre ható s minél nemzetibb kultúra
apostolai gyanánt. Prédikálnak, vitatkoznak
és zsoltárokat énekelnek a templomokban és
szabad ég alatt, vándor botjukkái bejárva az
országot; iskolákat alapítanak, az abécésektől
az akadémiákig, köztük a máig virágzó sáros
patakit, debrecenit és pápait; bámulatos iro
dalmi munkásságot fejtenek ki, s irataik
közzétételére nagyszámú könyvnyomtató
műhelyt rendeznek be és vezetnek s a vásá
rokon maguk árúlják sátorokban könyveiket;
színpadokat állítanak s ellenfeleiket drámai
játékokkal csúfoltatják meg. Az ö buzgal
muknak és tudásuknak köszönjük az első
magyar nyelvtant, az első szótárakat, az első
klasszikái fordításokat, a klasszikái módú ver
selésnek első fenmaradt magyar kísérleteit,
az első magyar történeti munkákat. A nem-
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zeti műveltség alaptétele: hogy a nemzet
nyelvén szóljon, általok valósúl meg egész
teljességében és kiterjedésében.
Természetesen a hit igazságainak terjesz
tését tekintik föfeladatuknak. A bibliafordí
tásoknak egész sora készül általuk, melyek
közül legnagyobb

hírre s máig

ingatlan

tekintélyre, az «ájtatos vén embernek» Károli Gáspárnak vizsolyi bibliája emelkedik.
Vallásuk tanait a prédikációknak és a régi
hitre támadó vitairatoknak hosszú sorában
hirdetik. A megtépett és visszaszorított
katholikus egyház csak a század végén veszi
fel a keztyüt. E magyarázatokban és vitat
kozásokban, még pedig mindegyik félen, van
egy feltűnő vonás, mely nyelvükön túl saját
ságos nemzeti jellemet ad nekik. A dogma
tikus, erkölcstani és történeti fejtegetések
során minduntalan előkerül a kérdés: melyik
felekezet az oka, isten haragjának fölkeltése
által, a nemzet szerencsétlenségének, s melyik
tudomány vezetheti boldogabb révbe: az új

3*
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hit tisztasága-e, vagy a réginek ezredév
szentelte hagyományai ? A nemzeti eszme
beszivárog a vallásos élet világába s hevével,
törekvéseivel áthatja azt. A magyar papot,
mint papot is, épp úgy érdekli hazája bol
dogulása, mint a lelkek üdvössége. A keresztyénség legáltalánosabb kérdései a nemzeti
szellemben a magyar politika kérdéseivé let
tek. Ez a benső kapcsolat élesen szemünkbe
tűnik a század vallásos költészetében is,
mely szívesen meríti tárgyait, indítékait és
hangját az ó-testamentomból, de a biblia
tárgyait magyar érzésének hangjaival, egészen
magyar dallamokkal énekli. A magyarok
istene régi képzetének fel-feltüntével, párhu
zamokat állít a zsidó és a magyar nemzet
sorsa között. A kérlelhetetlen Isten bűneiért
ostorozza választott népét: e gondolatot a
legsötétebb változatokkal s a legmélyebb
bűntudattal fejezik ki jeremiádoknak nevezett
énekeink. Az az erkölcsi szigor, mely ebben
a felfogásban rejlik s a hívők szemében az
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emberi nem és a haza megváltatását Ígéri: ez
a szigor hatja át protestáns-kori irodalmunk
legnevezetesebb drámai emlékét, Balassi
Menyhért árúitatását, mely egy, a kor vét
keiben megcsontosodott föurat a megjele
nítésnek teljes elevenségével s a jellemrajz
maró szatírájával állít pelengérre. E kis drá
mai szatíra, melynek szerzője valószínűleg
Karádi Pál unitárius pap, egy évvel készült
Shakspere születése után.
A papokon kívül a század irodalmának
más vándorai is voltak: az énekmondók, kik
vonós hegedűjükkel és pengetös kobzukkal
vagy lantjukkal járták az ország útját, közöt
tük volt katonák, iskolamesterek, literátusok
vagy deákok is. Kedves mulattatói és mulató
társai voltak kicsinyeknek és nagyoknak,
különösen a zaklatott, folyton harcban tar
tott várnépeknek. Vallásos énekeket is tudtak
és szereztek, tréfás dalokra is rágyújtottak;
de jobb szerették a mondákat, történeteket
s a korukbeli hadi dolgokat. Ok tartották
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fenn Toldi Miklós mondáit, melyekben a
naiv képzelet a magyar daliával megremeg
teti a királyokat és legyözeti az idegen óriá
sokat; ók Szilágyi és Hajmási regényes tör
ténetét, melyben már a magyar honvágy
melankholiája is megrezdül. Jelentékeny
számmal maradt verseik tanúsítják, hogy e
hányt-vetett nép, érzületére nézve, éppen nem
tartozott kora rosszabb elemeihez. Náluk
jelenik meg először a «szegény haza» máig
élő elterjedt frázisa, megszemélyesítő kap
csolatában annak a viszonynak megható bensöségéröl tanúskodván, melyben a magyar
lélek a haza fogalmához érzi magát. A lanto
sok legkiválóbb s tán legtanúltabb képviselője,
a tizenhatodik század derékán virágzott Tinódi
Sebestyén, ki «históriás énekeinek» lelemény
ben és szerkezetben egészen magyaros jellegű
s részben páratlanúl szép dallamai révén min
denesetre nagyobb költő, mint versei által.
De szavaiban nyilatkozó érzése is mély és
megható. Bátran emeli fel szavát, kemény
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vádjait a nagyok önzése, vétkei ellen, kiknek
kegyelmére volt szorúlva. Száraz és egy
hangú énekeiből ki-kitör a szív melege, mikor
az elesett magyar vitézt dicséri és gyászolja,
a visszavonást és ellenséget átkozza, a haza
sorsát siratja. Hevíti korának minden neme
sebb érzése. Históriás énekeinek maga által
kiadott két kötetes gyűjteményében megta
láljuk hadi zajjal tele korának egész versbe
foglalt történetét. E krónikákban képződik
ki költőileg a török-magyar harcok zivatarai
nak az a hős alakja, ki hazájáért és hitéért
utolsó csepp véréig helyt állva, rendíthetlen
halálmegvetéssel a magyar vitéz eszmény
képévé lett: Szondi, Losonczi, Dobó. Bár
mily kezdetleges versekben dicsőíti őket,
annak az epikai szellemnek leheletét érezteti
felfogásában, mely utóbb Zrínyit sugallta.
A hős asszony alakja is, az egriek, nála lép
a költészet körébe.
E korban jelenik meg a magyar katona
külső és belső életének részletes képe i s :
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kedvtelései, szilaj sága, elbizottsága. A dalok
költője, ki «a végvárak farkasainak» lelkét
a költői elragadtatás erejével szólaltatja m eg:
Balassi Bálint, az előkelő, daliás, hős és
könnyelmű lovag, az első nagy magyar lírikus,
ki épp úgy, mint az utolsó, a csatatéren esik
el. Az ázsiai magyar hangszerekből, melyek
közül históriás énekeinket a koboz és a he
gedű kísérték, költészetében megszólaltatja
a tilinkó ősét: a sípot, meg a harcra riasztó
kürtöt. Amint élete ünnepek és harcok, sze
relmek és bujdosások közt telt, lelke is keserű
meghasonlások és lebírhatatlan fölhevülések
közt hányódik. Amazok vallásos és bújdosó
énekeinek mély, töredelmes keservéből hang
zanak*, míg életkedve új meg új gyönyört
talál a természetnek a renaissance által föl
fedezett szépségeiben. Ég bánatában, hősies
ségében, örömében; de legjobban ég szerelmi
szenvedélyében. Szerelmes versei vagy virá g 
énekei a magyar szerelmi lírának nemcsak
legrégibb ismert termékei, hanem a legjel-
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lemzöbbek közé is tartoznak. Tele érzéki
vágygyal s mégis nemes alázattal, lobogó
tűzzel s mégis gyöngédséggel: a szenvedély
himnuszai, a képek áradatával és zúgó pana
szokkal, de a melyek nem könyeket, hanem
szikrákat szórnak. Minden költőnk közül
eddig Balassi ért legtöbb kiadást s élt leg
hosszabb ideig: száz év múlva még kedves
költője volt a kuruc világnak s dalai két
század múlva is fel-felhangzottak a nemzet
ajkán, a József császár reakcióját követett
felbuzdulás napjaiban. Vele és utánzóival kez
dődik a főrangú költők sora, kik között
azonban a legjelentékenyebbek, Rimái János
és gróf Kohári István is messze mögötte
maradnak.

V

VI.

A

tizenhetedik század elején irodalmunk
általában nemcsak arisztokratikusabb színt
vált, hanem a protestantizmus is elveszti
benne uralkodó jellemét. Megindúl az antireformáció, melyet a harmincéves háború
szította hévvel és erőszakkal támogat a csá
szári udvar és katonasága. Igazi hadserege: a
betelepített jezsuiták, kik a protestáns pa
pokat a tudás, lelkesedés és hatalmaskodás
fegyvereivel szorítják ki gyülekezeteikből,
iskoláikból, templomaikból s a legnyakasab
bakat börtönökbe és gályákra küldetik.
Soraikból emelkedik ki a legnagyobb ma
gyar egyházi fejedelem: Pázmány Péter, a

A MAGYAR IRODALOM KIS-TÜKRE.

43

konvertita kálvinista fiúból emelkedett biboros esztergomi érsek. Nemcsak az irodalmat
és szónoklatot, a könyvet és iskolát használja
föl egyházának ellenségei ellen, hanem a
népies és gyökeres magyar beszéd fegyverét,
melyet mindnyájoknál erősebben, élesebben
és elevenebben forgat. Az ö hatalmas fegy
verei, a szó és a toll, ha már a vallás-egy
séget visszaállítani nem képesek is: kétség
kívül a legnagyobb befolyással vannak a
magyar irodalmi nyelv egységének megalko
tására. Az egyház doktorainak, különösen
Bellarminnak, egykori római mesterének,
polemikus theologiai fejtegetéseit bihari földi
jeinek eszejárásához alkalmazza, közmondá
sokat kedvelő, nyers szólásmódján tolmá
csolja s hatalmaskodó gúnynyal árasztja el.
Heve, mindkét félen vitatkozó utódainál, fék
telen gyűlöletté és mocskolódássá mérgese
dik. A népi erőnek nyelvén írja Pázmány,
minden megszólaló ellenfelével szembe szállva,
roppant számú vitairatait, melyeket a Kalauz
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című

nagy

theologiai

munkájában

foglal

egybe. Ezen tartja szentbeszédeit s a prédi
kátoroknak csúfolt protestáns papok ellen
ezekkel aratja legnagyobb sikereit. Majdnem
az egész fönemességet visszatéríti s ékes
szólásával, hajthatatlanságával és talán azzal
a példájával, hogy a leggyökeresebb magyar
ság érvényesülhet a katholicizmus kebelében:
a római egyház második alapítójává lesz
Magyarországon. Jövőjére is befoly alapít
ványaival, melyek között legnevezetesebb
1 635 -böl a nagyszombati jezsuita egyetem,
melyből a budapesti fejlődött. Ebből az isko
lából és Pázmány udvarából került ki Káldi
György kitűnő bibliafordítása, melyet a ma
gyarság közös kincsének ismervén, gazdag
adományával támogatott a legnagyobb ma
gyar protestáns fejedelem, Bethlen Gábor.
A támadásokra csak az erdélyi protestan
tizmus maradt megingatlan, amely polémiái
ban nem is annyira a katholicizmus, mint
inkább az unitarizmus ellen küzdött, a vele
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szövetséges államhatalom erejét pedig főleg a
szombatosok ellen irányozta. A rajongóknak
e kisded felekezete az egyetlen, mely vallásos
életében, megható énekeinek tanúsága szerint,
kiválni látszik a magyar érzés közösségéből.
Az erdélyi református egyház megőrizte
hatalmát és elsőségét; de a magyarországi,
az antireformáció harcaiban visszaszorúlt.
Legnagyobb alakja, Szenczi Molnár Albert,
élete nagy részét a német egyetemeken bo
lyongva töltötte s a hazában sohasem találta
nyugtát, sőt kenyerét is alig. Idegenben írta
magyar nyelvtanát és szótárát; ott fordította
francia dallamokra, az áhitat erejétől átha
tott zsoltárait, melyeket kálvinista templo
mainkban máig énekelnek s a melyeknek
gazdag változatosságú formái alapjává lettek
a magyar verselés további fejlődésének. O
ültette át Kálvin fő munkáját; de a genfi
mester szenvedélyes tüze hiányzott belőle.
A keserű, életre-halálra menő harcok nap
jaiban egyházának erős és szenvedélyes ka-
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tortákra lett volna szüksége s ö tudós és
költő volt: életének is ez a tragikuma.
Pázmány körében s ostromolt várak bás
tyáin töltötte ifjúságát e század legnagyobb
magyarja, gróf Zrínyi Miklós horvát bán,
a töröknek sok csatában győztes réme, kit
az egész keresztyén világ ismert és tisztelt,
s nemzetének szemefénye. Életének vezérgondolata volt: kiűzni a törököt, de a ma
gunk erejéből, hogy aztán ne német szolga
sággal kelljen megváltani szabadulásunkat.
Olasz útjában és Csáktornyái híres könyv
tárában az ó és új világ irodalmán mívelt
szelleme ezt a gondolatot fejtegeti politikai
munkáiban, kivitelének módjait a hadtudo
mányiakban. De ugyanez sugárzik ki költői
remekművéből, a magyar éposznak mind
eddig első díszéből, a tizenöt énekes Obsidio
S\igetianából, melynek tárgya a költő hason
nevű nagy ősének hősi halála, Szigetvára
védelmében, Pompás Szolimán szultán ellen.
Vergilnak és Tassónak világos nyomai mu
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tatkoznak benne; de a koncepció fenségére,
a szerkezet szép-arányosságára, a jellemrajz
erejére s a hadi képek valószerüségére mél
tán vetekszik s legalább is egy sorba kerül
velők. A katholikus restauráció szellemében
fogant: Zrínyi vértanú-halála megváltja az
igaz hittől elfordult s bűnökbe sülyedt nem
zetet a haragvó isten előtt. A megváltás
tanának a katholicizmus szellemében való
továbbfejlése hatja át; de legalább is olyan
mértékben a magyar érzésnek magábaszálló
mélysége s a nemzeti érdekben tettrevágyó
heve. Zrínyi, a régi magyar hősiesség kép
viselője; ennek lelke szól nagy unokája ver
seiből, melyeknek hőse hivő és hazafi, harca
vallásos és nemzeti, s talán inkább ez, mint
amaz. Költői motívuma ellenére a hitegység
nél jobban szívén viseli a nemzeti egységet,
az ősi magyar hadi erények felújulását a
haza megszabadítására és szabadságának
megóvására. A nemzeti érzésnek hatalmas
és biztos irányú árja viharzik oly magával
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ragadóan az époszban: ilyen az igazi ma
gyar s csak ilyen erényekkel menthetjük
meg a hazát és maradhatunk magyarok!
Darabos nyelve miatt azonban a Zrm yids\
nem tett nagy hatást i 6 5 i-ben történt meg
jelenése után. Századunk elején Kazinczy
mintegy halottaiból támasztotta fel.
A

barokk-kor

költői borostyánja

nem

Zrínyinek jutott, hanem kortársának, Gyön
gyösi Istvánnak, a gömörmegyei táblabíró
nak. Saját idejének történetéből merített
históriáiban, a harc és szerelem, mithologia
és allegória, a leírások és udvariaskodások
a barokk-ízlés szerint vegyülnek. Megénekli
a M urányi Vénust, Szécsi Máriát, kinek
ostromlott várát a daliás Wesselényi Ferenc
csak az úrnő kezével együtt nyerhette el;
azután Kemény Jánosnak, a későbbi erdélyi
fejedelemnek meg Lónyai Annának, s Tököli
Imrének meg Zrínyi Ilonának szerelmét. Az
epikai epithalamiumoknak, nászköltemények
nek egész divatát honosítja meg, melyben
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követője is akad. Érdeme nem alkotó, jel
lemző és szerkesztő erejében van, hanem
egy-egy festői rajzában, édes lírai kitéréseiben
s mindenek felett gazdag és költői nyelvében
s zengzetes

alexandrinusaiban, melyekben

Aranyig senki utói nem érte. Ezek révén
nevezte Majláth «egy költőietlen kor legköltőibb képviselőjének» s övezte nevét egy
egész századon át «a legnagyobb magyar
költő» hire.

A magyar irod. kis-tükre.

4

VII.

Föl-fölzajlanak a költők müveiben a kor
nak másféle összeütközései is, melyeknek for
rása nem egy, csak kapcsolatos a felekezetiséggel. A prágai, majd bécsi császári udvar
állandó politikája nemcsak a protestantizmus
nak, hanem a nemzeti szabadságnak is el
nyomására irányúit s hol óvatosabban, hol
durva alkotmánysértésekkel, sőt lázító erő
szakkal és vérengzésekkel lépett föl. Ilyenkor
az elnyomott protestáns és magyar érdekek
nek védelmére, haddal jelentek meg az erdélyi
fejedelmek, mint a svédek Németországon,
s Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György
magyarországi feleik támogatásával, gyözel-
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mes hadjáratokkal csikartak ki türhetöbb
állapotokat.
Udvarukban nemcsak a magyar politikai
érdekek szálai futnak össze, hanem a magyar
szellemi élet mozgalmainak is ezek a központ
jai. Különösen Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György, oldalukon hatalmas püspökeikkel
s a főiskolákba hívott idegen tudósokkal,
fejtenek ki nagy búzgóságot egy magyar és
protestáns szellemű mívelödés fejlesztésére
Ennek mozgalmaiból emelkedik ki a gyulafehérvári akadémián a Németalföldön iskolá
zott Apáczai Cseri János alakja, az első nagy
magyar tanáré, kiben a tudomány iránti
lelkesedés a legbensöbben összeforr hazafiságával. Descartesnak egyik legelső tanítvá
nya, ki a rationalizmus alaptételeit már né
hány évvel a mester halála után, 1 654 -ben
M a g ya r Encyclopae diájában nyelvünkön
adja, körülbelül félszázaddal előbb szólaltat
ván meg magyarul a filozófiát, mint Thomasius németül. De kritikáját nemcsak az em-
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béri ismeretekre alkalmazza, hanem mindenekfölött a magyar állapotokra, amazok
forrásának kérdése az ö lángoló képzeletében
azonnal a magyar

művelődés

forrásainak

kérdésévé alakúi á t : a filozófia, magasabb
értelemben vett politikává. Irataiban és be
szédeiben szinte a rajongás bátorságával izgat
összes köz- és mívelődési állapotaink átala
kítására, a magyarság amaz ideáljának meg
valósítására, mely az ő lelkében nyugoti
míveltségéböl és keleti fajszeretetéből szövődött. Ezer érdekkel ütközött össze, még a
protestáns orthodoxiával is, és ifjan pusztúlt el.
Szelleme nem volt hatástalan s a theológia, nyelvtudomány, de különösen a törté
nelem mezején eredményes maradt. író tollal
munkás részesei nemcsak tanárok és papok,
hanem katonák és diplomaták, polgárok és
fejedelmek, sőt fejedelemasszonyok, mint a
Sárospatakon tanított és írt Comenius párt
fogója, Lorántfi Zsuzsánna. A kor mozgah
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más élete, még pedig Erdélynek külön és
magyar országos élete, a történet- és emlék
írók egész sorát inspirálja. Livius utánzóit,
mint Szalárdi János, egyszerű naplóírókat,
mint Kemény János fejedelem, az élet kis
és nagy eseményeinek kedélyes mesemondóit,
mint Bethlen Miklós és Cserei Mihály, régi
szokások feljegyzőit, mint Apor Péter. Ez
irodalomnak utolsó és legnemesebb hajtása
II. Rákóczi Ferenc bujdosó társának, Mikes
Kelemennek a múlt század közepéről való
Törökországi levelei, melyek a magyar pró
zai stilt elejétől jellemzett erőhöz az elmés for
dulatosság s a báj varázsát csatolják. A rodostói emigráció viselt dolgairól és életmódjá
ról szólnak; de inkább egy meleg és igaz
szív belső történetéről, mely bukott ura iránt is
megtartja rajongó hűségét, a Márvány-tenger
partján is szíve melegével őrzi vesztett hazája
képét, katholikus áhítatában is táplálja kál
vinista fatalizmusát s egyre zorduló magá
nyába is elviszi gyöngéd emberszeretetét.
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Mikes levelei utolsó irodalmi hangja annak
a százados küzdelemnek, melyet a bécsi
udvar önkénykedései s hitüldözése miatt az
elgyötrött nemzet nagy része folytatott kirá
lyaival E hadjáratok és fölkelések mindin
kább vesztették protestáns jellemöket s az
utolsó, a katholikus Rákóczi Ferenc hábo
rúja, már tisztán nemzeti mozgalom volt.
Vezére, személyiségének és tragikus sorsának
varázsával hosszan uralkodott népe képzele
tén. Nemcsak dicsőségének napjaiban, hanem
sokáig utánuk, benne látták mintegy az utolsó
magyar fejedelmet, ki udvarát is a nem
zeti művészetnek bizonyos fényével vette
körül. Kitűnő magyar ércvésök és képírók
állottak szolgálatában; így a híres csend
élet-festő Bogdán J&kab, a finom arcképező
Mányoki Adám s megfordúlt ott és dolgozott
korának legnagyobb magyar mestere, a rembrandtista Kupeczky János is. Az udvar
zenekarai országos hírüek voltak, s tagjaik
közül az öreg Czinka és Barna Mihály, a
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«magyar Orpheusz szinte mondái alakokká
lettek.

A

fenmaradt

emlékek

tanúsítják,

mennyi volt a fejedelem környezetében, tábo
raiban a versíró.
A magyarság ezeket a, Bocskaival kezdődő
s Rákóczival végződő harcokat tekinti

a

maga saját történetének, melynek dicsősége
és gyásza egyedül őt illeti; így tekinti még
inkább, mint az idegen segédhadakkal vívott
török háborúkat. Ezt a felfogást támogatja,
illetőleg ezt az érzületet fejezi ki a gazdag
és virágzó népköltészet, mely Bethlen Gábor
győzelmes harcait, de különösen a Tököliés Rákóczi-féle fölkeléseket, a kuruc világot
kísérte. A változó események sorát, hőseit
és vértanúit a históriás énekek zengik, közöt
tük a ballada-költészetnek néhány remeke,
melyek a Percyéivel is kiállják a versenyt.
A lírát a köznyomorból fakadt szenvedélyes
németgyülölet sugallja, melyet a haza sorsán
bánkódó fájdalomnak szívreható ereje neme
sít meg. Harci kedv, hetyke elbizakodás,
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hamaros kétségbeesés zajlanak bennök, a \
kuruc és labanc kifakadó panasza és haragos
gúnyja egymás ellen. E képek és dalok való
ban feltámasztanak valamit a régi pogány
harcosból szemeink előtt: a hajdú és huszár
kérkedő szilajságában, kóbor és vakmerő
kalandvágyában, faj szeret etének elemi erejé
ben, harci életének vad kedvteléseiben, me
lyekben a vallásos mozzanat már háttérben
marad. Tyukodi dalához s Balogh Adámnak
Bécs alatt fújt nótájához körülbelül hason
lókat énekelhettek nyolcszáz évvel korábban
Augsburg előtt. Harci dalaik, melyeket táro
gató kísért, a hazátlanok, bújdosók keserű
sirámaiban, bús elégiáiban és jajveszékléseiben
végződnek; leghíresebb példájok a trencséni
nagy csatavesztés után keletkezett Rákóczinóta, melynek dallamából képződött a Ber
lioz és Liszt által világhírűvé lett Rákócziinduló. Általában a kuruc világ a magyar
népies zeneköltészetnek virágkora, tiszta
nemzeti jellegében tele változatossággal, a
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merész képletek kifejező erejével s a ritmika
páratlan gazdagságával. Ez időkből van róla
legrégibb emlékezetünk, hogy táborainkban,
ünnepeinken és lakomáinkon megjelenik hege
dűjével a magyar nép örömének és bánatának
hű tolmácsa: a cigány.

t

VIII.

A

török dúlások és belháborúk alatt a
nemzet kimerült s rendkívül megfogyott.
A békepárt, mely Buda visszafoglalásáért s
a török kiszorításáért különösen hálás volt
az uralkodók iránt, az 1711-iki szatmári
egyességgel felülkerekedett s az ország az ö
vezetésére bízta magát. Erdélyi fejedelem
nem volt többé. A magyar politika irányt
változtatott: innentúl a királyi ház iránti
hűséggel törekedett elérni, amit eddig ellene
kardjával akart kivívni. Régi kurucok és
labancok egy értelemmel fogadták el a női
örökösödést. Mária Teréziának, az okos és
szép királynénak, nyájas szava eljutott a
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nemzet szívéhez s ennek lelkesedése, áldozatkészsége és hösisége az örökösödési hábo
rúkban megmentette trónját. Az egyességnek,
a közrend, az igazságszolgáltatás, közigazga
tás, oktatásügy haladásának kora következett,
melyben azonban a nemzeti érzés régi ereje
rohamosan hanyatlott. A gyűlölt Bécs hazán
kat is sphaerájába vonta: az udvartalan és
fővárostalan ország utánozta nyelvében, diva
tában, szellemében. Föuraink egymásután
szakítottak hagyományaikkal s az udvar
közelébe gyűltek, hol kitüntetések várták
őket, s a protestánsokat még térítő kísérletek.
Velük előkelőbb osztályaink is elnémetesednek és elfranciásodnak; a közélet és tudo
mány eldeákosodik. Az újon épült barokk
kastélyokban, melyekbe a királyné is el-ellátogat, a német színészek szívesen látott
vendégek. A magyar érzést egynémelyikökben, mint gróf Csáky Imre bíboros udvará• ban, csak a cigány muzsikusok ápolgatják,
kik közül mint előadó és költő Czinka Panna,
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Rákóczi kedves hegedűsének unokája, híre
sedéit el.
A míveltség és magyarság elszakadnak
egymástól, amannak gyors haladása emennek
még gyorsabb hanyatlását jelenti. Aureum
scientiarum saeculumnak nevezik ezt a szá
zadot, jellemzően deák-névvel. Mert a virág
zásra emelkedett tudós irodalom, melyet Bél
Mátyás, pozsonyi lutheránus rektor indít
meg óriási szorgalomról és tudásról tanús
kodó honismertetö munkáival, deák-nyelvű.
Ez irodalomnak minden ágában utóbb a
jezsuiták emelkednek a túlsúlyra, Pázmány
Nagyszombatban székelt s később a fővá
rosba áttelepített egyetemének emberei. Deá
kul bocsátják közzé Pray György és Katona
István bámulatos kiterjedésű történelmi
tanulmányaikat; ezen szólnak a jezsuita
theologiának könyvtárat tevő dolgozatai;
ezen indúl meg összehasonlító nyelvészetünk
és irodalomtörténetírásunk. Csak Bőd Péter,
a lánglelkü magyar-igeni pap csóválja keserű
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panaszszal fejét s írogatja össze magyarúl a
protestáns egyháztörténetnek és Athénásába.n
a régi magyar irodalomnak adatait, mintha
nekrológját írná.
Az elrejtőzött nemzeti lélek alig talál köl
tői tolmácsra. Akik dolgoznak is, csak a
maguk gyönyörűségére s barátaik vagy
tanítványaik kis körének épülésére teszik.
Amit a költészet figyelemreméltót termett,
vagy épen nem, vagy csak évtizedek
múlva, egy jobb korban látott napvilá
got. így a pálosok, jezsuiták és piaristák
iskolai drámái, melyek klasszikái tárgyak
mellett a magyar történet hőseit is fölele
venítették s a magyar bohózat alapját meg
vetették. így a főrangú lírikusok iskolája befe
jezőjének, Balassi utolsó epigonjának: báró
Amadé Lászlónak mozgalmas belső életéből,
könnyen hevülö képzeletéből fakadt, válto
zatos formájú, gúnyos és szerelmes dalai is
csak kéziratban terjedtek s a melyek közü
lök el nem kallódtak, majd egy század múlva
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láttak napvilágot. Híres katonadalában megzendül valami a kuruc énekek hangjából; de
ezeknek lelke, a nemzeti gondolat, jellemzően
hiányzik belőle. A prózában a kornak csak
egyetlen jeles Írója támad, az sem eredeti
szellem, csak nyugoti moralisták jó magyar
tolmácsa. A jezsuita Faludi Ferenc ez,
egyike legnevezetesebb régi stilisztáinknak;
erkölcsi maximáiban, fejtegetéseiben, pár
beszédeiben és verseiben, melyek magyar
népdalok és olasz énekek viszhangjai, a meg
lepően kifejező, színező, fordulatos magyar
beszéd mestere.

IX.

F alu d ig ezt a fehér hollót követve, nem
sokára seregestöl jelennek meg a tavaszt hir
dető fecskék. A nemzetietlen kor hanyatló
nemzeti életének két fő oka volt: az átmenet
hirtelensége s az idő meddősége kiválóbb
szellemekben. Amint az új nyugoti míveltség, melynek föeröi a világhódító francia
ízlés s a fölvilágosodás ébredező eszméi
voltak, nagyobb és erősebb szellemeket érin
tett : magyarságukat is serkenteni kezdte s
általok nemzetiségünk szolgálatába került.
A királyné, ki a magyar nemzet iránt
kétségtelen hálával viseltetett, nemes ifjakból
magyar testörsereget állított Bécsben s a
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sereg tagjai indították meg a magyarság
szellemi újjászületését. A lelkes ifjak élén
Bessenyei György állott, kinek pályája úgy
szólván nemzeteét példázta. A hatalmas
termetű «Meleager» a pátaki iskolát rég
elhagyván, némi deák emlékekkel s parlagi
míveletlenséggel került szabolcsi pusztájáról
a bécsi udvarhoz; ennek légkörében együtt
ébredt benne a maga és nemzete elmara
dottságának érzése s a maga és nemzete
kimívelésének szenvedélyes vágya. Nemzeti
érzésének lobogó lángjánál tandíja tíz évig
a nyugat nyelveit, íróit, eszméit, s felgyújtja
vele egész környezetét. Bessenyei társasága,
a testörgárda, mint az új magyar irodalom
és mívelödés elöcsapata lesz halhatatlanná.
A mester Agis tragédiája 1772-ben jelenik
meg s e könyvvel és ez évvel kezdődik iro
dalmunk új korszaka, melynek folyamatát,
sőt mind gazdagabb és teljesebb fejlődését
innen kezdve nem akaszthatja meg többé
sem emberi akarat, sem a viszonyok ha

A MAGYAR IRODALOM KIS-TÜKRE.

65

talma. Bessenyei a franciák követője, külö
nösen Voltaireé, kinek a föld kerekségén
nem volt nála hívebb tanítványa. Radikális
szelleme és finom formái egyaránt megn
babonázták. Ot utánozza drámáiban, melyek
nek tárgyait azonban, nemzeti törekvése
föléje kerülvén az eszthetikai doktrínának,
már a magyar mondában és történelemben
keresi; öt Mátyás királyról írt époszában s
nagyszámú történeti s bölcseleti munkáiban.
De a klasszicizmus rendszerével s a felvilá
gosodás eszméivel egyként kibékíteni igyek
szik épp úgy vallásos érzését, mint nemzete
hagyományait és érdekét. A melancholia,
melybe ezek az ellentétek s a sors csapásai
ragadják, alakjának legköltoibb vonásául tű
nik föl; hatásának legerősebb és legelevenebb
tényezői pedig a magyarság megszilárdítása,
fejlesztése és mívelése érdekében közzétett
röpiratai.
Az általa alapított fran ciás iskola tagjai
közül, a testőrök sorából Báróczi Sándor
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válik ki, Marmontel és Caiprenéde fordí
tója, Kazinczy mestere, kinek a magyar pró
zai stíl, a nyugoti formákhoz símulás, jó
hangzás és választékossá^ tekintetében sokat
köszön. Benn a hazában a paulinus Ányos
Pál, a halavány hold bánatos énekese, és
Péczeli József, a lángbuzgalmű komáromi
pap csatlakozik hozzájuk, kinek sok könyve
közül leginkább lafontainei meséi hiresedtek
el. Az egész irány a Martinovics-féle össze
esküvéssel szakad meg, melylyel együtt a
francia szellem irodalmi hatása is vérbe fojtatott.
De nem az új magyar irodalmi élet moz
galmassága. A franciával majdnem egy idő
ben egy más ízlés is jelentkezett s nagyobbára szerzetesekből egy más iskola is alakúit:
a deákosoké. Alapja nemcsak a magyaror
szági deák iskola, s papjainknak, tanítóink
nak és középrendünk egy részének latin
míveltsége volt, hanem bizonyos belső kap
csolat, mely bennünket természetünk szerint
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e míveltség forrását képező lelki típushoz
fűzött: ennek belátó és rendező képességé
hez, szónoki és gúnyos hajlamához, politikai
és katonai ideáljaihoz; ezenkívül nyelvünk
nek minden modern nyelv között legna
gyobb alkalmassága a klasszikai versmódok
hoz. A franciások két rímű alexandrinusait
lenézve s a magyar prozódiát kifejtve, mint
egy ennek példázására írták, több jóakarat
tal mint tehetséggel, ódáikat, elégiáikat, leve
leiket első deákos költőink, köztük Révai
Miklós, a nagy nyelvtudós is. Az első égi
szikrát, az igazi tüzet e sapphói és alkaeusi
ódákba a pálos Virág Benedek hozta, ki a
római történetírás szellemében és formáiban
irta meg a Magy ar S zázadok történetét is.
Voltairehez és Vergilhez

azonban,

kik

ekként az új magyar költők vezéreivé lettek,
csakhamar csatlakozott egy harmadik vezető
is: Gyöngyösi. A vármegyék kis nemessége
még székiben olvasta a gömöri táblabírót s
benne látta a magyar költői géniusznak leg
5*
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hatalmasabb megnyilatkozását. Sokan gon
dolkodtak úgy, hogy ha a magyar költészet
új felvirágzásáról van szó, és az igazán
magyar akar maradni: akkor csak az ő
nyomában indúlhatunk. Ezen a nyomon, a
Gyöngyösi-féle nemzeti hagyományokból, az
ő négy rímü strófáiban indúlt a magyarosok
iskolája. Mindennél kedvezőbb volt fejlődé
sére, hatására József császár rendszere, mely
nemzeti nyelvünknek, alkotmányunknak, ha
gyományainknak egy fölvilágosúlt és német
abszolutizmussal szegült ellene. Az új irány
ban a nemzet csak magyarságának vesze
delmét érezte s nemzetiségével együtt régi
társadalmi és jogrendjéhez is nyakas kitar
tással ragaszkodott. A magyarság öntuda
tát az irodalmi izgatás, s még inkább a
«kalapos király» politikai nyomása rendkívüli
mértékben felébresztették benne; de a viszo
nyok egyszersmind a múlt eszméihez lán
colták. E konzervatív forrongás költői vol
tak a magyarosok, formában a franciások
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hoz legközelebb állók, de felfogásra velők
homlokegyenest ellenkezők. Erezték a kap
csot Voltaire és II. József között s Gyöngyösi
módján fogtak az izgatáshoz ellene.
Fő embereik: egy szegedi piarista, Dugo
nics András, ki utóbb a mathematikának
egyetemi tanárává lett és egy olasz családból
származott lovas generális, gróf Gvadányi
József. Amaz klasszikái tárgyú verses regé
nyeket írt s német lovagdrámákat dolgozott
át magyarokká; de nevét történeti regényei
vel tette híressé. E szegedies nyelven írt
regények, mesterkélt szövevényökkel, álarcos
kodásaikkal és anakronizmusaikkal a Scudéry
kisasszony típusára emlékeztetnek, de olyan
formán, mintha a preciőzök finnyás szalon
jai helyett egy huszár-kaszárnya várta-szobá
jában beszélnék el őket. A szókimondás a
lelki egyeneségnek, a legelső magyar erény
nek, büszkélkedő bélyege nála: összes intrikusai között nincs egyetlen magyar sem.
A nemzeti büszkeségnek lenéző nagyzása
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sohasem fejezett ki égöbb faj szeretet et, mint
e szűk látkörü ^könyveknek kacskaringós
nyerseségü lapjain. Leghíresebbé lett közü
lök Etelka, mely álarcok alatt épp úgy a
maga korának embereit szerepelteti Zsolt
vezér idejében, mint a N a g y Cyrus a hajdankorban; de míg ennek maskarádja hízelgő
bókokat szór, Dugonics kacagányos bábjaival
háborgó gyűlölettel izgat a császár ellen.
Gyöngyösi oppozíciója, a Tó7h)7z-époszban,
körültekintő allegóriákba burkolózik; Dugo
nics, ha lehetne, szivesen szólna nyíltabban
is s maga mutat rá álarcainak jelentésére.
Osztályosa a népszerűségben, a szakolcai
tollforgató generális, Gvadányi, már csupa
loyalitás; de azért semmivel sem kevésbbé
tüzes magyar. Követeli, hogy magyar ruhá
ban járjon és magyarúl beszéljen minden
magyar ember s a magyar katonát ne soroz
zák együvé más nemzetbelivel. Nyers és
müvészietlen, de eredeti, s magyar szeme,
jókedve és haragja, szatirikus verses histó-
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riájában, egy halhatatlan alakot teremtett:
a Pelcskei nótáriust. Először festi a magyar
pusztát és életét, gulyásaival, juhászaival,
csikósaival; s az ősi erő és eredetiségnek ez
alakjaival szemben keményen rátámad a
fővárosnak idegen nyelvet, ruhát, szokásokat
váltott korcs magyarságára. Ez a Zajtay
István, amint a tiszaparti síkon üget, harag
jával egyenest, habozás és hátrálás nélkül
neki az ezernyi nemzettagadó korcsnak és
ellenségnek: vér szerint való unokája a
volgamenti lovasnak.

t

X.
A z izgatás sikert ért. József császár sír
jába vitte csalódott életének álmait. A ma
gyar konzervatív reakció egész erejével kitört
az 1790-iki budai országgyűlésen. A korona
visszajött, Rákóczi nótái felhangzottak s a
magyar öltözetek újra előkerültek. A jelszó
volt: a régi feudális jogrend biztosítása s
ennek kipróbált alapján a magyarság meg
erősítése és kifejtése. E politikai maradiság:
zajos és lelkes magyarság volt. Az új iro
dalmi élet körébe lelkesedve lép be néhány
nagytekintélyű mágnás-család, mint a Rádaiak, Beleznaiak, Telekiek. Szóba kerül,
főrészt Révai izgatására, egy magyar akadé-
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mia alapítása s Erdélyben a nyelvmívelö
társaság meg is kezdi működését. A folyó
iratok és hírlapok, melyeknek sora alig tíz
évvel azelőtt indúlt meg a M agyar H irmondóval, számra és hatásra egyre emel
kednek. Kelemen László igazgatása alatt a
főváros német színpadját egy időre elfoglalja
az első magyar színjátszó társaság.
Éppen a társaság vezetője volt e mozgal
mas évek fiatal írói gárdájának egyik leg
nagyobb tehetsége: Kármán József. Nevét
egy novellája tartja fenn irodalmunkban:
Fanni hagyományai, finom és meleg rajza
egy

szegény

leány-szívnek, egy gyöngéd

virágé, melyet egy nyári nap heve és zivatara
elpusztít. Az egész novella is csak egy szál
virág, de azok közül való, melyek nem her
vadnak. Amint a természet és az emberi
lélek képe először olvad össze benne, épp
úgy a külföld finomabb módja s a magyar
nyelvérzék először alkot színező, árnyé
koló,

választékos s mégis

igaz

magyar
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szépprózai stilt. Ez a Bécsben tanúit fiatal
ügyvéd szerkesztette az első magyar női
folyóiratot, az Urániát s ö írta meg A nem\et
csinosodása címén az új magyar mívelödésnek legszebb és leghelyesebb programmját is: eredeti s az egész nemzet mívelésére
szolgáló irodalmat kell teremtenünk és köz
pontosítanunk Pesten. Bensejében tovább is
ment ennél a programmnál. A közhangulat
tal ellentétben az a gondolat hevítette, hogy
a felvilágosodás eszméinek s a nemzeti érzés
nek szövetségre kell lépniök. Úgy látszik,
része volt a Martinovics-konjurációban, de
az üldöztetést kora halálával elkerülte. Rokon
gondolkodású társai az ö halálának évében,
1795-ben, vérpadra vagy börtönbe jutottak.
Az utóbbiak közt Bacsányi János is, kinek
lantjáról a terreur véres fenyegetése is fölsivított, s a ki utóbb Kufsteinban, a lelán
colt erő bús panaszaival, elégia-költészetünk
néhány remekét írja.
A század mesgyéjén álló éveknek két lég-
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kiválóbb költője már távolodik ezektől az
eszméktől. Az első Csokonai Vitéz Mihály,
a debreceni deák, ki előtt a régi híres kol
légium bezárta kapuját, hogy néhány évtized
múlva Ferenczitöl készített márványszobra
előtt ünnepélyesen nyissa meg. Csokonai,
mint a régi vándor-hegedűsök, énekelve és
mulatva járta néhány évig az országot s
csak meghalni tért haza Debrecenbe. Hánya
tott pályáján bámulatos sokat tanúit s a
külföld költői közűi főleg Metastasio és
Bürger hatottak rá, de mitsem ártva erede
tiségének. Ez, az ideális kálvinista deák ere
detisége volt, könnyelmű, lelkes és dalos
természet, de alapjában komoly és nemes.
A deák pajkossága és féktelen kedve el-ellágyúló érzelmességgel s a nagy eszmék
iránti lelkesedéssel párosúlt benne. Dorottya
néven írt egy víg époszt, melyben Popé
indítékait használja föl, de a legmagyarabb
költeményeink egyikét alkotva meg. A férjhajhászó vén leányt csúfolja époszában, mely
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nek a komikai felfogás erejére, a képek
vidám elevenségére s az előadás zamatos
frisseségére nézve a külföldi irodalmakban
nem igen van versenytársa, nálunk csak e g y:
a N a g yid a i cigányok. Boldogtalan szerelmét
a Lilla-dalokban énekelte meg, melyek gyön
géd édességükkel és zokogó fájdalmuk nemes
bensöségével, dalos formáik ömlő könnyed
ségében, Vörösmartyig és Petőfiig legszebb
szerelmi költeményeink. Szívéletének ború
jából fölemelkedik Csokonai, néhány hatal
mas ódájában és tankölteményében, mint a
Lélek halhatatlanságában, a vallásos böl
cselet, az erkölcsi és nemzeti élet kérdései
nek legmagasabb régióba, hogy közvetetten
utánuk borénekeivel víg cimboráit ragadja
magával.
Egészen más természet és pálya, népsze
rűségben versenytársáé: Kisfaludy Sándoré.
Egy nemesi ház fia, gárdista, katonatiszt, a
francia háborúkban megjárja a külföldet, az
után előkelő és vagyonos nemes úr. Költé
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szetének milieuje nem a kollégiumi deák
szoba füstje, sovány ebédjei és bor mellett
kacagó társasága, hanem egy nemesi ház
úri kényelme s közelben a Balatonmelléki
hegyek várromjai. Külföldön ismerte és sze
rette meg Petrarcát. Az ö hatására, szívében
hazúlról vitt sebével s újabb föllángolásaival,
az olasz földön s a Provenceban, egy maga
által alkotott magyar szonett-formában
kezdte írni Himfy-dalait, melyeknek sóvár
heve épp oly kiapadhatatlan, mint lírai kép
zelete. Az égő vágy panaszos dalait, miután
kedvesét nőül vehette, az örömnek bágyad
tabb énekei követik: a Kesergő szerelmet
a Boldog sorelem . E négyszáz dalban elő
ször jelenik meg nálunk, egész költői erejé
ben, a természetnek rousseaui felfogása. K is
faludy verses Regéket is írt a balatoni ro
mokról, érzékeny s hajdan köztetszésben
részesült történeteket, a vitézség és szerelem
lovagvilági eszményeivel. Ez agg regéket,
melyeket a kandalló felszított melegénél
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kedves könnyűséggel, de drámai és jellemző
erő nélkül énekelt a szerelmes vár kisasszo
nyokról és csatákból megtérő daliákról:
szívesen hallgatta a közönség mindaddig,
míg erősebb szenvedélyek nem vettek erőt
lelkén s fölhévült képzeletével egy újon alko
tandó magyar világba nem mélyedt. A költő
büszkén származtátta magát a honalapí
tóktól s egész leikével a régi-nemesi világon
csüggötr. Új eszmékre nem tanította nem
zetét, de annál inkább nemes érzelmekre s
mindenekfölött hazafias önérzetre.

XI.

Századunk

első tizedének Csokonai és

Kisfaludy Sándor voltak legkedvesebb köl
tői; de az irodalmi életnek más volt a vezére.
Ennek élére a zemplénmegyei Kazinczy Fe
renc emelkedett, egyike a régi szabadgondol
kodású ifjaknak, ki hosszú fogságban is
sínylett, melyből’ csak a század első évében
szabadúlt. írói munkásságát korán kezdte,
Dayka Gáborral együtt és egy irányban:
érzelmes,, németes dalokkal, melyeket költői
értékre meghaladtak utóbbi elmés epigrammjai s eleven, tanító és vagdalkozó episztolái.
De tekintélyét nem is ezeknek köszönte,
hanem rendkívüli fogékonyságának, bámu-
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latos lelkességének, nagy tanúltságának és
müveit ízlésének, egész egyéniségének, mely
ben először testesült meg Magyarországon
a modern «literátor» fogalma. Elet és ter
mészet, történet és politika, mindez csak
eszthetikai viszhangot ébresztett lelkében,
melynek minden gondolatával és érzésével
a mívelödésnek múlt és jelen, nagy és kicsiny
jelenségeiben élt. Tömérdeket fordított az ó
és új világ íróiból, köztük Ciceróból és Sallustiusból, Shakspereböl, Moliéreböl és Goe
théből, kit különösen bálványozott. E fordí
tásait, de eredeti Írásait is, melyek közt
legérdekesebbek erdélyi útleírása s nehány
irói arcképe, folytonosan, úgyszólván egész
életén keresztül csiszolta, újra meg újra javít
gatta, hogy nyelvben minél tökéletesebbet
adjon. Felkutatta és kinyomatta régi irodal
munk emlékeit, s az élet gondjaitól nyomva,
szegénj^en, mecenáskodott költőtársai közt.
Folyóiratokat szerkesztett; ismertetett, bírált,
lelkesített a nyomtatott és Írott szó minden
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erejével. Levelezése Írókkal és irodalombará
tokkal, a vaskos kötetek hosszú sorát tölti
meg s majd egy félszázadra nézve irodalomtörténetünknek leggazdagabb forrása. E gy
élő akadémia volt ö, kinek széphalmi házá
ban futott össze irodalmi életünknek minden
szála. A kifejezés választékosságára, könnyed
s elmés rövidségére, jellemző hangzására
törekvő stíljének is ezek a levelek legszebb
példái. Hiúsága mellett tele vannak önzetlen
lelkesüléssel, kicsinyessége mellett az Ízlésnek
nemes kényességével. Szavakkal és sorokkal,
rossz rímek és sántító verslábak javításával
bíbelődve: egy új kultúra nagy eszménye
lebeg előtte. A Goethe-féle német-görög
klasszicizmus lelkesíti, a tiszta emberi, a
szép, nemzeti sallangok nélkül. Erre az
ízlésre akarta nevelni s ezzel fejleszteni leg
méltóbban nemzetét, nem sokat törődve
vele, ha eredetiségéből egy és más áldozatúl
esik is. Sőt követelte ezt az áldozatot.
Hogy úgy beszélhessünk, mint a régi és
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idegen nagyok: új szavakkal kell gazdagíta
nunk nyelvünket s formáiban is az idegenek
mintájára idomítanunk. Mint egykor Ronsard
a francia irodalomban, Kazinczy is «az egész
müveit világról összeharácsolt kincsekkel
akarta díszíteni a magyar nyelv templomát.»
Különösen fordításainak igen gondos, de
sokszor idegenen és mesterkélten hangzó
stíljében a reformátor túlzásával mutatott
példát, s fejtegetéseiben, bírálataiban, gúny
verseiben ugyanezzel követelte az egész iro
dalmi nyelv reformját. A költői nyelv fö
törvénye a szép, törvényhozója az irodalom:
ezt hirdette a nyelvújítás elvéül, s tanítvá
nyaival harcot indított a Dunántúl és Debre
cen ósdiai ellen, kik a nyelv gyökerességét,
eredetiségét védelmezték. E harc folyt három
évtizedig a tudomány, szenvedély és elmésség fegyvereivel s az irodalom hadi táborain
túl elharapódzott az egész közéletben. Egy
politikai hallgatásra kárhoztatott kor úgy
szólván a nemzeti politika kérdésévé tette
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s ennek izgalmával tárgyalta a nyelvújítást.
Egész pamflet-irodalom keletkezett, melynek
termékei közül legemlékezetesebb a reformá
tort és híveit gúnyoló Mond ólat. Beleszóltak
az országos vitába költők, nyelvtudósok és
politikusok, még a vármegyék is. Kazinczy
annak a helyes meggyőződésének erejével,
hogy kulturális haladásunknak életkérdése,
nyelvünk bővítése és stílünknek könnyebbé,
változatosabbá fejlesztése: makacsul és fáradhatatlanúl kitartott.
A nyelv ügye a József-korszak után az
eszmélő nemzet közérdeklődésének tárgya
lett s erre támaszkodva, tudományos mívelése is nagy haladásnak indúlt. Miután az
ugor nyelvhasonlításnak Sajnovics János, a
lapp földön járt magyar jezsuita, azután
Gyarmathi Sámuel megvetették alapját, a
század első éveiben a legnagyobb magyar
nyelvtudós: a piarista Révai Miklós kiadta
Antiquitásait és, bár befejezetlenül, Elaboratior Grammaticá)éx. E munkáiban, a régi
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nyelvemlékekre alapított vizsgálataival, nem
csak nálunk, hanem az egyetemes tudo
mányban is, Boppot és Grimmet megelőzve,
a nyelvészet történeti módszerének, a törté
neti nyelvtudománynak első nagy képviselő
jéül, megalapítójául jelenik meg. Tanítványa
Horvát István, ki utóbb történetíróvá lett s
rengeteg tudásával és éles kritikájával a
nemzeti nagyzás ábrándjait szolgálta, de
«tanítóink között nem volt senki, kitől anynyian tanúlták volna a hazát szeretni», s
tudósaink közül sem, ki több mint egy év
tizeden keresztül költészetünkre oly nagy
befolyást gyakorolt volna. Révai ellenfele
Verseghy Ferenc, ki a költészetben is jó
nevet hagyott, nem kis elmeéllel irta meg
a szokásra alapított Tiszta magyarságát.
A nyelvfejlesztés kérdése is külön gazdag
és érdekes irodalmat teremtett. Erre az
ügyre vonatkozó pályázatok, tanulmányok,
tervek, röpiratok, vitatkozások szakadatlanul
szították az érdeklődést és érlelték a meg-
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oldást. A döntés kulcsa azonban voltakép
az írók, különösen a költők tehetségében
rejlett. Azok tettek e részben legtöbbet, akik
Kazinczy reformtörekvéseit az övénél na
gyobb tehetséggel és mérséklettel vitték be
az irodalomba. Képzeletök és érzésök erejé
vel életet tudtak adni müveik új színének s
elfogadtatták és megkedveltették.

XII.

A z agg mesternek is megvolt Plé'iadeja.
Leghívebb bolygója Kis János, a derék luthe
ránus szuperintendens, kenetes költeményei
vel és számos jóravaló fordítmányával. Ott
csillanik föl Szemere Pál is, finom szonett
jeivel. De a csillagkorböl különösen ketten
váltak ki.
Az egyik Berzsenyi Dániel, a kemenesaljai gazda volt, minden idők legelső ódaköltőinek egyike. Benne voltakép deákos is
kolánk éri meg legfelső fejlődését. Majdnem
csupa antik formákban írt, de nemzeti érzé
sének lángoló hevével töltve meg őket. Mithologiája oly kevéssé hangzik idegenül, mintha
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az Olympust isteneivel együtt meghódította
volna nekünk. Megragadó és fölemelő erő
hatja át költészetét, veszi szárnyára gon
dolatait, tömöríti nyelvét. Az ős magyar
motívum, Zrínyi epikai indítéka: a magyar
vitézség sugallja első sorban líráját. A nemesi
fölkelő seregek a hősi múltba ragadják kép
zeletét s fel-feltüzelik reményeit. Lelkesítő
énekeinek tüzével versenyez hatásra hazafias
elborulásainak fenséges fájdalma, melylyel
az örök fátum keze alatt romlásnak indúlt
nemzetét siratja, s melancholiájának nemes
mélysége, melyben szívéletét tünteti föl.
A magyar vallásos költészetnek legtisztább
és mélyebb tüzű gyöngyét, a Fohászkodást
is ö irta. Horatiustól bizonyára sokat tanúit;
de fenséges tüzét nem tanúlhatta senkitől
a világon.
Berzsenyi villámokat szóró erejével szem
ben áll Kazinczy ifjú barátjának, a szatmármegyei Kölcsey Ferencnek finom, majdnem
átszellemült érzékenysége. Életének csak egy
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rövid szakaszát foglalta el a politika, mikor
az 1832-iki pozsonyi diétának legünnepeltebb
szónoka volt; a többit jogi, történelmi és
kritikai tanulmányok, s egy sóvárgott, de el
nem érhető ábrándvilág képei közt töltötte.
Egy ilyen felsőbb világ tiszta érzelmei lakták
kebelét s nemes eszményeiért való sóvárgás
sugallja dalait. A német szentimentális líra
hangja ez, de az ö «nem emberek közé való
lelkének» őszinte hangja. Bürger nyomán
meghonosítja a balladát; de égöbb szenve
dély csak kétségbeeséséből fakadt hazafias
ódáiban lüktet, mint Z rín y i híres énekeiben.
Annak az ős eredetű énekköltésnek, mely
a vallásosság és hazafiság indítékait a magyar
léleknek legnemesebb-fölemelkedésében öszszetartja: Kölcsey írta meg legkitűnőbb emlé
két, a Himnuszt, mely Erkel Ferenc fenséges
dallamával a nemzet ünneplő énekévé lett.
A költőieknél azonban mindenesetre fonto
sabbak kritikai és szónoki müvei. A magyar
mű bírálatnak és akadémiai szónoklatnak ö
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a megalapítója*, az eszthetika bontó kését ö
forgatja először a tudás és ízlés teljes avatottságával; s Berzsenyi és Kazinczy parentációiban a költői szellem dicsőségének és szen
vedéseinek képeivel ö ragad el először ma
gyar hallgatóságot. Irodalmunk filozófiájának
első kísérlete szintén tőle való. Régi politikai
szónoklatunknak is ö képezte ki irodalmi
formáját, a cicerói stil hatása alatt, ennek
átlátszóságával és kerekségével, de az érzés
nek, a lelkesülésnek melegebb áramlataival
hatva át. Mint moralista, öcscséhez írt Párái?iesisébm első rangú remeket adott, egy er
kölcsi ideált rajzolva, melyet a magyar élet
szabad levegője fejlesztett és éltet.

XIII.

K ö lcsey pályája Kazinczy világából politi
kai és irodalmi fejlődésünknek egy egészen új
korszakába nyúlik át. Századunk első tize
dében a francia háborúk akadályozzák a
haladást; utánuk a szent szövetség reakciója
nyűgöz le nálunk is minden erőt. Az alkot
mány félretéve, az országgyűlés kapui bezárva,
minden szabad mozgás elfojtva, a rendöruralom és kémrendszer virágjában. Az atyás
kodó elnyomás alatt a nemzet anyagi,
szellemi és erkölcsi ereje zsibbad és fogy.
A szótalan érzés a zenében keres útat; ekkor
születnek, a régi kuruc-nóták folytatásaként,
Bihari Jánosnak, a híres cigányprímásnak,
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kit a bécsiek «magyar Beethovennek» nevez
tek, színben, érzésben, eredeti dallam-vezetés
ben remek hallgató magyarjai és táncnótái.
Ezeknek a sötét napoknak nyomasztó
légkörében

gyülekező

vihar villámszikrája

fellobbantja Katona Józsefnek, egy, az újra
Pesten tengő magyar szinészhad közé ke
veredett fiatal ügyvédnek képzeletét. Nap
jainak hangulata, kétségei, az Árpádok tör
ténetének egy epizódjához vezetik, egy költői
koncepcióra, melyben ez a hangulat tragikai
eszmévé tisztül. Katona i 8 i 4 -ben, abból
az alkalomból, hogy az idősebb W esse
lényi Miklós buzgólkodása folytán ujonépült kolozsvári szinház megnyitó darabjára
pályázatot hirdettek: megírta Bánk bánt,
a magyar

tragédia - költészet

első

díszét.

Bánk, a hü és nemes lovag, megöli a gőgös
királynét, kiben fajának ellenségét, népének
megnyomorítóját és családi becsületének
megrontóját látja. E mü, hatalmas ütközésé
vel, megragadó hangulatával, remek jellem
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képeivel és csiszolatlan nyelvének drámai ere
jével sokkal többet jelent egy kitűnő tragédiá
nál. A külső küzdelem az idegen hatalom
s a nemzeti erkölcs féltékeny ereje között
folyik, a belső meg a király iránti hűség s
a nemzeti érzés között. A magyar közélet
örök tragédiája ez; az egész magyar történet
tragikai ellentéteinek századról századra fel
villanó eleven szene lobog fel Bánk bánban.
Shakspere tanúlmányát mutatja; de nem
mintáját: a legnemzetibb drámák egyike,
nekünk legnemzetibb költeményünk. Kora,
melynek lelke rejtekéböl merített a költő,
nem értette meg. Pályabírái nem vették
figyelembe; könyvben is majdnem észrevét
len maradt. De utóbb, a negyvenes években, a
nemzeti lélek ráismert magára benne s lel
kesedő tapssal kereste ismeretlen költőjét,
ki azonban már akkor rég a kecskeméti
temetőben pihent.
A huszas évek ünnepelt drámairója s a
magyar színpadi költészet tulajdonképeni
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megalapítója Kisfaludy Károly volt. Hánya
tott ifjúságában, otthagyva iskolás könyveit,
majd tiszti kardját, festőnek készült s egy
ideig külföldön bolyongott; de hazatérte után
Sándor bátyjának híre az írói pályára vonta.
Modernebb míveltségével, sokoldalú tehetsé
gével és nagy termékenységével az ifjú iro
dalom élére emelkedett s nemzetiesebb for
dulatának vezetőjévé lett. E fordulat a deák,
a francia és a német-görög klasszicizmus
rendszereitől a modern irodalmak eszméi és
formái s a magyar élet költői anyaga felé
hajlást mutatja. Kisfaludy történelmi drá
mákkal lépett föl, melyeknek elseje, a Tatá
rok M agyar országban 1819-ben addig pél
dátlan sikerrel került színre Budán. Hatott
szinszerűsége, de különösen dicsekvő magyar
szelleme. A gyönge, de lelkes drámának szóló
tapsok a zsibbadt nemzeti önérzet általános
ébredésének talán legelső jelei voltak. A költő
könnyű és lázas termékenységgel táplálta
népszerűségét a színpadon, a történeti szin-
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müveknek is egész sorát adva, melyek közül
a bizánci tárgyú Iréné emelkedik költői ér
ték tekintetében a legmagasabbra. A nemzeti
múltnak e drámai kultuszában, különösen
lovagi szellemű feltüntetésében a német ro
mantikus iskola hatása mutatkozik; de me
gint egészen sajátos módosulásban. A múlt
nak lelkesítő képei iránti vonzalmat ugyanis
a nemzeti érzés táplálja; de a bennök való
ábrándos elfogúltság helyett a magyar élet
jelenével is foglalkoztatja a képzeletet. Nem
nyugszik meg a múltban, ennek erejét csak
a nagy jövő érdekében akarja érvényesíteni,
s hogy ezt tehesse, ismernie kell a jelent is,
erejével, gyöngeségeivel, a maga igaz színé
ben. Ebben az eszmeáramlatban fogant meg
a magyar világ reális rajza, melynek első
képviselője Kisfaludy Károly, «a magyar
vígjáték atyja». Víg beszélyeiben is a magyar
természet és élet félszegségeivel tréfálkozik,
melynek egész szeretetreméltó és vidám kép
csarnokát mutatja be munkásságának lég
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jelentősebb oldalában, komédiáiban. Közülök
egynéhány, mint a Kérők és Csalódások,
máig él színpadunkon. Kotzebue formáit
magyar élettel, szellemmel, alakokkal tölti meg,
a Ferenc császár korabeli magyar nemes
világ mulatságos képviselőinek egész sorát
vivén színpadra, köztük a külföldieskedő
mágnást, a deákos prókátort, a mokány
gavallért s még sok mást, melyeknek külön
böző változatai máig élnek költészetünkben.
Egy patriarkális világ humoros kedvessége
mosolyog nála szemünkbe, amint tapoga
tózva keresi a jövő útjait. A népszínmű csirái
is az ő szellemében fakadoznak s a népi
költészet formáival és hangjával újabb műköltészetünkben az ö népdalai teszik az első
kísérletet.
Sikerei, tekintélye, tanácsrakészsége köréje
gyűjtik a fiatal irodalom legtehetségesebb
tagjait, az 1822-vel kezdődő költői évköny
veikről elnevezett Auróra-kört, melynek a
nemzeti tárgyak s a való élet iránti hajlama,
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Kazinczyval szemben a továbbfejlődés ellen
tétét képezi. E körből alakúi 1831-ben, a
korán elhúnyt mester emlékére, a Kisfaludyemléktársaság, mely utóbb szépirodalmi inté
zetté szervezkedett. E társaság, melynek köré
ből emelkedett ki Arany és Madách, a mely
a magyar népköltés termékeinek gyűjtését
megindította s az első teljes Shakspere- és
Moliére-fordítást adta: vezérlő szerepét máig
megtartotta.

X IV .
A z Auróra-körből emelkedett ki a fehérvármegyei Vörösmarty Mihály, költői pályá
jának olyan grandiozitásával, melyre eladdig
példa nem volt nálunk. A huszas évek kez
detén, mikor a költők által ébresztgetett
nemzet forrongani kezdett, a megyék tábo
rokhoz hasonlítottak, a vészjósló ellenállás
megtörte az elnyomás rendszerét s az 1825-ki
országgyűléssel a nagy átalakúlás reform-kor
szaka megnyílt: e mozgalmak lelke ihlette
epikai múzsáját. Z a lá n fu tásán ak nagy époszában, mely a hexameteres hősköltemények
divatát megalapította s hatásával nemcsak
irodalmi, hanem politikai történetünkben is
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helyet kér: Árpád és az első honszerzés
dicső képeivel buzdítja nemzetét az új hon
alapításra, melynek szüksége előtt áll. Szer
kezete málladozó, mithologiája önkényes,
korrajza nem elég valószerü; de feledhetetlen
részleteinek hosszú sorában, különösen az
egész hangulatának varázsában mégis egy
nagy költői erő megnyilatkozását érezzük.
A hajnalnak aranyos, meleg biborfénye ez,
mely beragyogja a tetőket s küzd a völgyek
ködével. Az ódák és elégiák sorozatának köz
vetetten ereje hatja meg szívünket. Titkolt
szerelmének bánata reszket hazafiúi kétsé
geiben s ezek vigaszért a múlt dicsőségéhez
menekülnek. A győzhetetlen erőnek és hódító
bájnak képeit mély érzése és gazdag képze
lete szövi s oly nyelv tolmácsolja, mely
szineinek gazdagságára és zengésének szép
ségére nézve egyetlen költészetünkben. Gaz
dagsága feloldja a hexameter egyhangúságát,
természetessége idegenségét, zengése feltá
masztja a görög világot, mikor vers és zene
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egy volt. Nem a rhetor dikciója ez, melyen
hazafias emlékezései, borongásai, lelkesedése
megszólalnak, hanem szinte a szerelmesnek
áradó ékesszólása. Festései ragyogó színeinek
s hangulatai borongó édességének vegyülete
csodás hatással játszik kisebb époszai közül
a Cserhalomban és E gerben ; de a legtelje
sebb koszorú az utolsónak jut, a tragikai
erejében megrendítő Kél s\oms\édv árnak.
A színpad számára írt szomorújátékai még
drámaiságra is elmaradnak ettől az elbeszélt
tragédiától. Fő érdekök nyelvük költőisége
s közülök az Argirus és Tündér Ilona régi
meséjéből készült Csongor és Tünde, a
szenvedély és játszi naivság, a reflexió és
humor szeszélyes szövedékében és elragadó
színeiben, a magyar költői nyelvnek legszebb
diadala. A hangulatoknak és színeknek e
sajátságos egymásba játszása, a tiszta dal
mellett az ódái lelkesülésnek s a gondolatok
és érzelmek világába való elegikus elmélye
désnek vegyülete jellemzi Vörösmarty lírai

100

BEÖTHY ZSOLT

költészetét, melylyel talán legmélyebben és
legmaradandóbban hatott nemzetére. A deákosok külsőségei, mithologizálása elmarad
nak; formáik helyett is a nyugati rímes
versalakok kerülnek uralomra, de a német
szentimentálizmus nélkül. Képeinek és sza
vainak elragadó nyelvén az érzés komolyabb
hevületei szólalnak meg, az emberiség, a haza
és önnön szíve megérdemlett boldogságáért.
Reflexióra hajlik; de gondolatai nemes szí
vének melegén érnek s ragyogó képzeletének
szárnyain szállanak. Hazafias ódáiból a vál
ságos küzdelemnek induló nemzet fenséges
elszánása és felzajló kétségei

hangzanak;

ünnepi harangszó, mely a harcra, munkára
és imára szólít. Hosszú idők után Vörös
marty lírája kapcsolja újra nemzetének sorsát
az emberiség ideáljaihoz. Lírikusaink közül
ö fejezi ki

S ^ a/áb an ,

melynek zenéjét

Egressy Béni írta, legteljesebben és legmé
lyebben a sokat
nemzeti érzését.

hányatott magyar lélek
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Kisfaludy Károly és Kazinczy halála után,
a harmincas évek elejétől Vörösmarty lesz
irodalmunk elismert fejévé. Köréje gyülekez
nek, az Auróra zsebkönyv, majd az
naenm hetilap szerkesztőségében, az akadémia
és Kisfaludy-társaság ülésein a legjobb és
legbuzgóbb tehetségek. Vele majdnem egy
időben lép föl Czuczor Gergely, a lelkes
benediktinus, az ősidőkből vett kis époszaival,
közöttük a

Botond-monda.vonzó feldolgozásá

val; mind hexameterek, de a paraszti szár
mazású költő utóbb a népdal felé is hajlik
s jóízű paprikás verseket ír. Vörösmartynak
legbensőbb barátja a kritikus Bajza József,
az első kitűnő magyar hírlapíró, ki költői
irányában a német érzelmes lírának utolsó
jelentősebb képviselője nálunk: öt is, mint
Kölcseyt, csak a nemzeti keserv ragadja
mintegy ki magából és tanítja szenvedélye

sebb hangokra. A
Sió ját énekesének leg
tanítványa Garay János, ki szónokias hangon
lelkesítő balladáinak hosszú sorában költőileg
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dolgozta fel az Árpádok történetét. Az ifjú
Toldy Ferenc, a hazában és külföldön ismer
tetőjükből, historikusukká lett: egy félszáza
dos pálya fáradhatatlan lelkesedésével, a
múltakon csüggö megható és makacs kegye
letével, a kiadások, gyűjtemények, anthologiák, történeti és széptani bírálatok, beszédek,
rendszeres feldolgozások roppant tömegében
megalkotta a magyar irodalomtörténet tudo
mányát. Az ő körükhöz csatlakozott az
idősebb s még a tizes években föllépett Fáy
András, a táblabíró-költő.

Tele józan és

egészséges életbölcseséggel: nemzetének Ezópusává lett, de

igazi magyar

Ezópussá,

kinek tanítása nemcsak emberi, hanem mindenekfölött nemzeti bölcsesség. Hatszáznál
több prózai meséjében az ö képes lelemé
nyességével oktatja magyarját a haladásban
való kitartásra, erőgyűjtésre, okosságra. O
írta meg Bélteky-há\ cimü regényében a
reformkor leggazdagabb és legtalálóbb rajzát,
az átalakuló magyar élet képét, midőn a régi
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világ elhaló szelleméből és formáiból bonta
kozik az új.
Ennek az új Magyarországnak vezére gróf
Széchenyi István volt. Nagy családi hagyo
mányai és erős fajszeretete elszánást ébresz
tettek benne, hogy egész életét hazájának
szentelje. Nemzetének elmaradottságán, sőt
pusztulásán felizgúlt nagy szelleme megta
lálja a nemzetiségi eszmék legmagasabb
formuláját: a nemzetet meg kell tartani az
emberiség érdekében. Külföldi tapasztalatai
s különösen közgazdasági tanúlmányai a
nemzeti boldogulás egyetlen útjára nézve is
tisztába hozták. Ez az út nem lehet más,
mint szakítás a múlt nagyságon csüggö s
voltakép tétlen ábrándjainkkal, avúlt feudális
jogrendünkkel s vele kapcsolatos társadalmi
előítéleteinkkel és meddő gazdasági rendsze
rünkkel, mindenekfölött pedig a mívelődés
iránti szűk látkörü közönyünkkel. Legyünk
magyarokká mindnyájan szóval és szívvel;
a nemzeti öntudat és önbizalom hassa át
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minden köreinket, a legalsóbbaktól a legma^
gasabbakig. Kevesen és szegények vagyunk;
az elnémetesedett főúri osztályt vissza kell
hódítanunk, a jogtalan népet befogadnunk a
politikai nemzet keblébe; alkotmányunknak
és közintézményeinknek korszerű átalakításá
val szabadon fejlesztenünk anyagi és szellemi
erőnket. Mivelödnünk és gazdagodnunk, mint
a nyűgöt nemzetei; minden lépéssel, melyet
feléjök teszünk, magyarságunk nyer új bizto
sítékot. Az áldozatban és a munkában egy
aránt példát mutatott Széchenyi. Az 1825-iki
országgyűlésen megalapítja az akadémiát,
mely öt év múlva, gróf Teleki Józsefnek, a
Hunyadiak történetírójának elnöklete alatt,
megkezdi működését. i 83 o-ban megjelenik
Széchenyi Hitele, majd egymásután többi
reformíratai, melyekben részletesen kifejti
programmját. Az angol gyakorlati szellem
iránti vonzalom vezeti tollát; de izgékony
idegalkata s forró fajszeretete izgató erőt
adnak könyveinek, melyekben a tudás, lelke-

/
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sülés és gúny hangján korholja, buzdítja
nemzetét. Munkában is előtte jár s az
országgyűlés törvénycikkeiben, a társadalmi
téren és a gazdasági életben az új idők
minden alapvető alkotása az ő izzó szelle
mében villant fel s az ö buzgalma által
létesült. Nemzete lelkesedve vallja vezérének
s «a legnagyobb magyarnak» nevezi. Az
országgyűléseken a bécsi reakcióval küzdve,
valahára megindúl a reform-munka az elnyo
mott magyar nyelv, nép, felekezetek, szellemi
és gazdasági erők felszabadítása érdekében.
Magyarország nem volt, hanem lesz! kiáltja
Széchenyi; de, naplóinak tanúsága szerint,
a válság éveiben az ő hánykódó lelkét is
meg-meglepi az a borongó kétség, a honfi
érzésnek az s chiaroscurója, melynek a kora
beli költők oly szívreható kifejezést adnak,
s a mely Vörösmarty hazafias lírájának is
jellemző hangulata.

XV.
N e merengjünk a múlton, hanem dolgoz
zunk a jövőn, tanította Széchenyi, s a mint
szelleme áthatotta egész közéletünket: a múlt
dicsőségével lelkesíteni törekvő époszaink is
elhangzottak már a harmincas évek elején.
A regénynek adtak helyet, még pedig kiválólag a történeti regénynek, mely azonban
a múlt rajzával nem ébreszteni kívánta többé
közönyét, hanem felébredt magyarságában
gyönyörködtetni s talán a történet népszerű
tanúságaival jelen feladataira nézve útbaiga
zítani. A forradalom előtt három legkiválóbb
regényírónk mindegyike Séchenyi reform
munkájának szolgálatában, mint politikus
lépett föl.
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így mindjárt az első: báró Jósika Miklós.
Az erdélyi fönemesség magyarabb légkörében
növekedve, régi kastélyaiban, fegyvergyűjte
ményeiben, kéziratos krónikáiban, de nyelvé
ben, szokásaiban, családi emlékezéseiben is
élőbbnek érezte azt a magyar múltat, melyet
a Királyhágón innen Mária Terézia, József
és Ferenc kora feledségbe borított. A múlt
hoz való ezen közelség érzete: a történeti
regényíró legbeszédesebb sugallója. Jósika
első regényét, az Abafit, közönség és kritika
hódoló tapssal, «kalaplevéve» fogadta, méltó
tetszéssel még a következőket, különösen a
Cseheket, Bátliorit és Rákóczit, érdeklődéssel
mind a százharminc kötetét. A hajdankor
nyilvános és magánéletét senki sem állította
még ily szemléletes és gazdag képsorozatban
eléje; a fejedelmek udvaraiban, nemesek és
polgárok házainál ki sem forgott ily otthono
san; régi nemzedékek szokásait és érzelmeit
ki sem tolmácsolta ennyire mindenkinek
érthetően; örömeikről és fájdalmaikról addig
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ki sem tudott ily érdekes történeteket. Jósika
Scott Valter tanítványa volt, ennek érdeklő
désével a múlt kis és nagy dolgai iránt, de
igazi megelevenítő ereje nélkül. A történetnek
inkább külső képét festi, mint lelkét tárja
föl; jobban szereti, mint a mennyire ismeri.
Történetei szövésében találósabb mint jel
lemző, felfogásában nemesebb mint mély,
előadásában körülményesebb mint meleg és
színes. Külföldi száműzetéséből, Brüsszelből
és Drezdából küldött öregkori könyveiben
képzelete izgékonyabb, de még külső hűsége
is foszlik; Scottól inkább Dumashoz tér s
ereje fogy anélkül, hogy termékenysége is
apadna. A közönség olvassa, de a kritika
már ellene fordúl s az agg száműzött méltó
önérzetéből merít erőt: a magyar regényirodalmat megalapította s a magyar olvasó
közönséget megtízszerezte.
Jósika fellépte után nehány évvel az a
nagy siker, melyet az ifjú báró Eötvös József,
később Magyarország első közoktatási minisz

A MAGYAR IRODALOM KIS-TÜKRE.

109

tere, a Karthausival aratott, nemcsak irodal
munk gazdagodását jelentette egy kitűnő
regénynyel, hanem szellemünkét is az eszmék
egész seregével. A legelső nagyobb munka
ez a könyv, mely a bölcseleti eszmélkedést
beviszi tárgyi költészetünkbe. Elhagyja a
haza földét, embereit s Franciaországban
játszik; de az elragadtatásban, melyet ébresz
tett, megnyilatkozott annak a benső kapcso
latnak öntudatlan érzése, melyben tárgya a
mi életünk akkori áramlataival állott. Midőn
összes törekvéseinkkel szinte mámorosán
sietünk egy csak félig ismert világ felé: a
költő feltárja előttünk e világot, a civilizáció
kételyeit, meghasonlásait, sebeit, férgét, a
francia társadalom kibékítetlen ellentéteiben
s egy érző lélek vívódásában. Hőse vallomá
sát s ebben az élet erkölcsi bírálatát azzal
az emelő tanúlsággal végzi, h ogy: az önzet
len munka legnagyobb javunk. Bölcselkedő
részleteinek hosszúsága s nyelvének nem
könnyű és nem is magyaros folyása ellenére,
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a közönségnek egyik legkedvesebb olvasmá
nyává lett s maradt mostanig e könyv, mely
a költő érzelemvilágának

oly

közvetetlen

erejével hat, mint akár egy lírai költemény.
Őszinte kiáradása egy nemes szívnek, melyet
korának szenvedései gyötrenek s mely ifjú
természet-érzésével füt, fát, virágot, hegyet
és völgyet képzeletébe von. Eötvös, első
nagy müve után, mindjobban belemerült a
gyakorlati magyar politikába s későbbi re
gényei is ennek uralkodó eszméivel kapcso
latosak. Chateaubriand-nal merengett lelkét
az emberjogok tisztelete, haza- és ember
szeretet sugallják költői alkotásokra, politikai
törekvéseivel párhuzamosan, ezeknek mintegy
a nemzet képzeletéhez és szívéhez szóló
argumentációi gyanánt. A rendi alkotmány
nagy igazságtalansága s a vármegyei rend
szer visszaélései ellen megírja a Falu jeg yző 
je t, a magyar Tamás bátya gunyhóját, az
igazságérzet e hatalmas jajkiáltását, melynek
vármegyei rajzai a magyar szatirai költészet
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ben cimü történeti regényével a Dózsa-lázadás véres jeleneteit idézi fel, intő szózatúl
kora legnagyobb kérdésének gyökeres meg
oldása érdekében. E megoldást követeli, mint
a centralisták feje, röpirataiban, cikkeiben,
beszédeiben: a rendi alkotmány helyett népképviseletit, a kancellária, helytartó tanács
és megyerendszer helyett felelős és erős köz
ponti kormánynyal. Szellemében, mely a
legkitűnőbb magyar állambölcseleti munkát,
A X IX . s\áiad uralkodó eszméit alkotta
meg, a gyakorlati politika terén is először
villannak föl mindazok az eszmék, melyeket
a következő évtizedek, egészen a kiegyezésig
és a német szövetségig, megvalósítottak.
Eötvösben a íilozóf, szónok és költő egye
sül ; egyénisége Kölcseyre emlékeztet, több
vonatkozással a valóság világára, de a lélek
nek ugyanazzal a törhetetlen idealizmusával.
Ezt tolmácsolják a Kölcsey beszédeivel forma
tekintetében is rokon akadémiai szónoklatai,
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közöttük a hazaszeretetnek az a fényes apo
lógiája, melyet az őshaza kutatása közben,
messze Indiában elpusztúlt Körösi Csorna
Sándor fölött tartott; ezt lírai költeményei
is, közöttük az, melyet gyászoló nemzete
szívéből vett: Búcsúja.
Utána jött, már a negyvenes évek köze
pén, az erdélyi fejedelmi családból szárma
zott báró Kemény Zsigmond, mélyebb szel
lemmel az okok s élesebb szemmel a jelen
ségek iránt, de zordonabb képzelettel, mint
magyar költőtársai. Sőt a legnagyobbak kö
zül való, kik az emberi sorsot és szivet
valaha költött történetekben magyarázták.
Első regényétől, a G yulai Páltól kezdve, a
Rajongókon, az Ö\vegy és leányán át egész
a Z o rd időig, Izabella korának e bámulatos
rajzáig, nagyobb alkotásainak tárgyát mind
Erdély történetéből merítette: a Zápolyák,
Báthoriak és Rákócziak udvaraiból, váraiból
és nemesházaiból, a politikai és vallási ellen
tétek vészes harcai közt kiégett, kiábrándúlt
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és eltiprott szívek világából. E múlt idők
lelke elevenedik meg személyeiben és törté
neteikben, melyek mind az emberi gyarlósá
got példázzák, jóval és roszszal szemben
egyaránt, a szenvedély és végzet kölcsön
hatásait. Eles szeme, félelmes biztossággal
ismeri és mutatja föl lelki szervezetünk rejte
kező szálait s nyomon kiséri legfinomabb
megrezdüléseit a szenvedélyek pusztító viha
ráig. Úgyszólván az erkölcsi felelősségnek
természetrajzát adja regényeiben. A hősben
az ember érdekli inkább s a történetnek az
emberi lélekböl bontakozó szálai és abban
való tükrözése. Költeményeiben érvényesül
az arisztotelesi tanítás: igazabbak, mint a
történelem. Szellemében megvan Balzacnak,
de Hugó Viktornak is a nyoma; amazé
több képzelettel, emezé több igazsággal
Minden tragikus világításban áll előtte s
emberszeretetének kegyetlen őszinteségében
kevés a vigasztaló. Stíljének kissé nehézkes
választékosságával, szerkezeteinek egyenetlen-
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ségeivel, tudásának gazdag felsöségével igen
komoran és magasan áll közönsége felett,
így történeti munkáit, melyek közül Széche
nyi és a Wesselényiek jellemrajza a legkivá
lóbbak, sőt politikai dolgozatait is, melyeknek
révén »a magyar hírlapirás fejedelmének«
nevezték el, többen olvassák, mint regényeit,
költészetünk ez örök kincseit, melyek még
várnak a teljes elismerés koszorújára.

X V I.
A francia hatás, mely a múlt század vége
óta inkább a németnek engedett helyet, így
kezd újólag szellemünkbe szivárogni. Legna
gyobb erővel természetesen drámairodal
munkban lép föl, mely föllendülését színé
szetünk fejlődésének köszöni. Amint Pest,
főként Széchenyi által, mind inkább köz
pontjává lesz nemzeti életünknek: annál
sűrűbben látja vendégeiül Erdélynek és a
Dunántúlnak szinésztársaságait, melyek buzgó
írók és vármegyei urak, majd az akadémia
támogatása mellett játszanak. Végre Pestmegye állandó házat épít nekik s ezzel
1837-ben megalapítja a magyar művészet

8*
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első intézetét, melyet nehány évvel utóbb
egy országos határozat nemjeti sjinhájjá
emel. Míg képzőművészetünk, a pesti műegyesületnek körülbelül egyidejű alapításakor
csak szárnyát emelgeti; a szobrász Ferenczy
István inkább hazafias mint művészi hevü
letben szövi nagy terveit; a világhírre jutott
Markó Károly Olaszországnak festi eszmé
nyi tájképeit; Barabás Miklós pedig, ki
utóbb egy nagy magyar kor összes nagyjai
nak galleriáját festette meg, még épen csak
hogy kezébe veszi ecsetét: szinművészetünk a
nemzeti színház alapításakor már hőskorát
éli. Legkiválóbb tehetségei alapítják meg az
új intézet hírét és dicső tradícióit. Némelyek
csak elkísérik a vándor múzsát új palotájá
nak kapujáig, mint Kántorné, a nagy tragikai, és Déryné, a bájos vaudéville-müvésznö,
ki Naplójában a sanyarú vándoréveknek
legkedvesebb krónikása. Mások otthont is
találnak benne, mint a kitűnő komikus:
Megyeri Károly, a shaksperei hősök legjele-
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sebb ábrázolója: Egressy Gábor, a hevével
és szeretetreméltóságával elragadó Lendvay
Márton, a nagy jellemszinész: Tóth József
és a magyar versszavalás első mestere:
Jókainé.
Az intézet Vörösmarty A tyá d ébredése
című ünnepi játékával nyílt meg, jelezve,
hogy a minden téren ébredő magyar erő
egy részének érzi magát s ilyenül kíván
érvényesülni. Eredeti műsorában eleinte oly
irány uralkodott, mely, költői törekvései és
érdemei mellett, nem a színházi élet levegő
jén, vele kapcsolatban, hatásainak megfigye
lésével fejlődött: az akadémiai dráma. Az
idegen fordítások szinszerüsége és hatásos
sága háttérbe szorították a magyar kísérle
teket, Vörösmarty ragyogó rhethorikáját.
De hamar kiemelkedett az az iró, kinek
tehetsége megfelelt a közönség ízlésének,
munkássága a legnagyobb befolyással volt
szinköltészetünk fejlődésére s bámulatos ter
mékenysége műsorunkon körülbelül negyven
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évig uralkodott. Szigligeti Ede volt ez, a
bihari nemes fiú, ki, mint társainak legna
gyobb része, hazafias lelkesedésből lett deák
ból szinészszé s színészből színműíróvá
Történeti drámáival a francia romantikusok
éles ellentéteinek, szertelenségeinek és meg
lepetéseinek utánzásán kezdte; de azután
mintái irányában épen ellenkező fejlődést
mutat Jósikával. Leleményeinek érdekességét
és szerkezeteinek szinszerü hatásosságát meg
őrizvén, mindinkább tisztúlt s a hajmeresztő
mesék világából eljutott az egészséges ember
világba. Bár koncepcióiban az igazi fenség
ihlete s előadásában a megkapóbb költői
előadás varázsa nélkül: a történeti dráma
terén is sok nemes és hatásos müvet adott,
mint a Trónkeresöt. A forradalom hangu
latát is ö fejezte ki drámai alakban legna
gyobb hatással a Rákóczifogságában. Egész
séges és leleményes ember volt, inkább a
vígjátékra való, amelyben több jeles müvet
irt; nem nagyobb társadalmi bajokkal és
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kérdésekkel, inkább a házi élet mulatságos
félszegségeivel foglalkozván. Legkitűnőbb,
legeredetibb munkája Liliomfinak a vándorszinészéletböl vett bohózata. Kisfaludy K á
rolyt folytatja s ö is alkot jellemző magyar
típusokat, de nem az úri, hanem a népvilág
ból. A demokratikus áramlat hatása alatt a
népélet felé fordúl s ennek alakjaiból és
viszonyaiból, költői érzéséből, dalaiból és
humorából, a francia vaudeville befolyására,
megteremti a Szökött katonával és Csikós
sal a negyvenes évek elején a magyar nép
színművet. Ez első népszínműveink zenéjét,
legszebb népdalaink felhasználásával, Szerda
helyi József szerzetté. A magyar dalmű is,
melynek első kísérlete, Ruzsitska József Béla
fu tá sa , még Kisfaludy Károly korába esik,
a negyvenes évek elején találja meg igazi
alapítóját s máig legnagyobb mesterét, a
H unyadi Lás\ló költőjét, Erkel Ferencet.
A vonzalomban, melylyel közönségünk a
föld népe egyszerű és igaz lelkének, hamisí
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erejének

színi ábrázolatait

nézte, a kor szelleme nyilatkozott, melynek
nemzeti reformtörekvéseit a Szigligeti mellett
gazdagon fejlődő dráma motívumai és irány
zatai nyomon kisérték. E korszerű színmü
vek közül Nagy Ignác Tis\tüjitása aratta a
legnagyobb sikert. Magasabb költői törekvé
sekben sem volt hiány, minők Czakó Zsigmond lázas fantáziával festett s egy nagyokra
törő kor izgékony ideg-életét erősen meg
hatott színpadi képei. Ilyen különösen gróf
Teleki Lászlónak egyetlen szomorújátéka, a
Kegyenc, mely föcselekményében nem ki
fogástalan lélektannal, de korrajzában élesen
látó, szenvedélyes és megrázó iróniával mu
tatja be a végromlásban sinylö római csá
szárság erkölcsi sülyedését. Különben fel
fogása, hősének jellemrajza, cselszövése erős
nyomát mutatja a francia színpadi roman
tikának.

XVII.

M in d ez idegen, deák, német és francia be
folyásokat, melyek irodalmunk újjászületése
óta benne érvényesültek, mind hátrább szo
rítja a reform-kor beköszöntése óta egyre
fejlődő nemzetiség. A szíveket, melyek költői
megnyilatkozásra törtek, minden időben ez
dobogtatta legerősebben; erre nézve a leg
szélső utánzó iskolák sem tettek kivételt, a
franciás testőrök épp oly kevéssé, mint a
deákos jezsuiták. De most az illést is kezdi
áthatni és irányozni. Visszásnak kezdi érezni,
hogy a magyar monda, történet, élet, érzés
idegen alakokban, e stil által föltételezett
korlátozottságban jelenjék meg előtte. Teljes
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mivoltában és színében, gazdagságában és
erejében kívánta volna. A nemzeti forma
félénk kísérleteinek fejlődését siettette, hogy
Vörösmarty lírai epigonjainál, főleg Bajza
követőinél nemcsak az idegen alakok, de az
üres szónokiasság s a finomkodó és egy
hangú érzelmesség is terjednek s mintegy a
költői zsebkönyvek édeskés acélmetszeteinek
tolmácsául

bizonyos

virágzásra

kap

az

almanack-lira. Ennek a virágzásnak már
nincs igazi gyökere s a szobai költészet
lágy olvadozása mindinkább ellentétbe ke
rül a nemzetnek hatalmasan felébredt s min
den irányban kifejezésre törekvő öserejével.
A költészetnek, mely ehhez a nemzeti lélek
hez akar férni, belőle is kell szólania; nem
elég többé magyarúl éreznie és beszélnie,
hanem magyarossá is kell lennie.
A kor szeme és szíve a nép felé fordúl:
a demokrata politikáé, mely benne keresi a
nemzeti erőnek új forrásait, s vele az iroda
lomé, melyet a nemzeti lélek a népköltészet
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által hat át a maga teljességében és eredeti
ségében, sajátos képzelet- és érzésvilágával,
eredeti gondolkozás- és kifejezésmódjaival,
jellemző és kedves formáival. Meséinek és
mondáinak, balladáinak és dalainak ideálja:
a faj szeretetnek és büszkeségnek, a kitörő
és megfékezett erőnek, a boldogságában
meleg és csöndes, keservében dacos és
gúnyos szerelemnek, a sírva-vigadásnak, a
szabadságszeretetnek, az értelmi és erkölcsi
egészségnek képei, alakjai és hangjai ihletik
az irodalmat s új és erősebb szárnyakat
adnak neki. Az első nagy magyar népköltési
gyűjteményt, a Kisfaludy-társaság megbízá
sából, Erdélyi János, Hegel kitűnő tanítványa
s a magyar mübölcselet alapvető mestere,
indítja meg a Népdalok és mondák gazdag
köteteiben s nagybecsű fejtegetésekkel kíséri
népköltésünk s ebben lelkünk jellemző saját
ságairól, melyeket utóbb számos kiváló tanúlmánya követ szellemi életünk fejlődésének
belső törvényeiről. Népkölteményeink gyüj-
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tésében egyre többen követik, legérdemeseb
ben Kriza János, unitárius püspök, a magyar
Percy, kinek Vadrózsái az ismeretlen székely
balladák kincsesbányáját tárják föl. Ok ketten, Erdélyi és Kriza, mint költők is az elsők
közé tartoznak, kik népies szellemben és
formákban pendítik meg lantjokat.
E gyűjteményekből, de a mesélgetö kukoricafosztók és dalos aratók ajakéról közvetet
ten is hatni kezd irodalmunkra a népköltés.
Megtanítja a tárgyakra, melyek a múltból
emlékezetébe

vésődtek,

tehát

érzelmeivel

fonódtak össze, vagy a jelenben lelkét meg
ragadják ; a hangra, mely csodálatát és neve
tését, búját és örömét fel tudja kelteni; s a
természetesebb és egyszerűbb nyelvre, melyet
mindenki megért. Az ősi ritmusban énekeket
sugall, melyeket nemcsak gitár és zongora
mellett, hanem hegedűszónál is énekelni
lehet, amelyeknek tétele már a Volga-menti
lovas szivében is zengett s csak vátozataira
tanították unokáit a századok. E hatás alatt
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fellépett nagy költőink szellemében, a nép
költés nemzeti, elevenítő elemeinek felvételé
vel, fejlődik ki az a költői irány, mely a
naivot és művészit, az egyénit és egyetemest
egy művészetbe olvasztva: a magyar nemzeti
lelket legmélyebben, leggazdagabban és leg
hívebben fejezi ki. Megszületik az új kornak
az a költészete, mely jellemző színeit és
illatát magyar földből és magyar levegőből
kapja.
Mesterei: Tompa, Petőfi és Arany.

XVIII.

Elsőnek lépett fel köztelük Tompa Mihály,
egy szegény rimaszombati csizmadiamester
fia, a pataki kollégium deákja, utóbb kies
fekvésű gömöri falvak kálvinista papja. Az
ottani várlakokban Gyöngyösi emléke él s
a Sajóvidék lakossága a legmesélgetőbb nép.
A vidék elevenebb képzelmi élete, ős magyar
eredetisége s természeti képeinek változatos
szépsége ihlették a fiatal pap-költőt, kinek
az egyszerű szív melegétől áthatott egyházi
beszédei is irodalmunk legkitűnőbb e nemű
termékei közé tartoznak.
Tompa 1841 -től közölni kezdett első lírai
költeményei még a régi stil idegenes termé-
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kei; de Népregéiben és mondáibap a közön
ség elragadtatása már az újnak első jelenségeit
üdvözli. A Sajó-menti nép regéit alakítja s a
maga leleményeit hatja át népi indítékokkal
és hangokkal. A költői mesevilágban a ma
gyar, nép dalai zengenek, életéndt egyszerű
képei hatnak meg s földjének, a vízi tájaknak
festői szinti ragadnak el. Egészen a nép
leikéből és leikéhez * szól már Tompa nép
dalaival és költői adomáival, min** a S^uhar •
Mátyás és a Vámosujfalusi jegy\ö> melyeket
kényelmes,-jóízű, tréfás elbeszélésök módja,
eredeti motívumaik és alakjaik a magyar
humor legszeretetreméltóbb ' alkotásai közé
soroznak. Tompa • szellemének legjellemzőb
ben népi vonása: terrnészetszeretete. A ter
mészet életét nemcsak szemléli, hanem látja,
hallja, érti, éli maga is. Úgyszólván bensőbb
kapcsolatban van vele,.mint bárki költőink
közűi: képeiben gondolkodik, tátiít és érez.
Legnagyobb és legállandóbb varázszsal az
ősz képei vannak lelkére. Vonzalma allegori-
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záló hajlammá fejlődik; de nem a reflektáló
fej, hanem

az egyszerű szív példázásává,

melyet mindenki megért, sőt a mely a sza
bad szó elnyomatásának szomorú napjaiban,
a kifejezett nemzeti érzés erejének és igaz
ságának benyomását csak növelte. Termé
szet-érzése s honfi-fájdalma összeszövődő
motívumának legmélyebb és legragyogóbb
alkotása s a magyar lírának egyik első
dicsősége a Piis\tán cimü költeménye. A
megpróbáltatás idején magyarságában megindítóan békülnek ki népi hajlama s a régi
magyar arisztokratikus világ honfi érdemei
nek mély átérzése.
Általában a forradalom után leigázott nem
zet legkedvesebb költője, hangulatának leg
mesteribb tolmácsa Tompa. Érzései, haragja,
fájdalma, hite, mint az
népé a templomban, az
fenség vigasztaló erejére
ben, a népi egyszerűség

otthonából kiűzött
erő fenségére s a
emelkednek. Stíljé
mellett, megjelennek

a biblia hangja és szólamai. Égő faj- és
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hazaszeretete s az örök igazságba vetett
hite sugallják szivigható panaszait és esdekléseit, mint A gólya, A madár fiaiho\, s a
költőtársa, Kerényi után Amerikába küldött
L e vél; ezek az ódának és elégiának ama
sajátságos vegyületeit, mint az U j Simeon,
Öreg szolga , F o ly a m , Pusztuló erdő ,
Szarvas, Gályarab és a többiek, melyek
allegorikus

formájokban

mesteri

hangot

adnak a vonagló magyar szív egész világá
nak: önkinzó kétségeinek és szenvedélyes
keserveinek, mély gyűlöletének és magába
szállásának, méla bánatának és erőre kapó
hitének. A kor finom és erős érzékenységé
nél fogva, e nagyrészt allegorikus költemé
nyekben szinte csodás könnyűséggel és tisz
tasággal érvényesül a költői világnak az a
körfolyama, mely a költőt érzéséről a képre,
az olvasót pedig a képről a költőével közös
érzésre vezeti.
A jobb napok első sugarait is ö köszön
tötte Kazinczy- és Lorántfi Zsuzsánna-ódái-
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bán s Horváth Mihály történetére írott
versében. Megérte a megváltást is; de nem
tudta elnyomni az aggodalomnak egy-egy
keserű hangját: vájjon a ránk köszöntő jobb
napok nem vesztegetik-e meg nemzeti erköl
cseinket. Mintegy a Vörösmarty kora költői
érzésvilágának utolsó hullámverése ez a szenvendö Tompa szivében ki, a nemzeti élet
tavaszán, hanyatló életerejében, az ősz képeit
látta maga körül s költészetének legmeghatóbb strófáiban búcsúzott el tőlük.

X IX .
M í g Tompában a magyar népiélek voná
sai közül különösen az a gyöngéd természetszeretet jelenik meg, melylyel kedvesét virá
gok nevével illeti s virágénekeket dalol neki,
holmiját tulipánokkal és szegfűkkel festi be
és színezi ki, bánatát kalapjának hervadt
bokrétájával jelenti s kezében rozmaring
szállal gyászol: e lélek érzelmi gazdagságának
és lázas hevületeinek más adott halhatatlan
versekben kifejezést. Mert a népköltés első
irodalmi hatásainak jelentkezése után nem
sokkal a nemzeti élet izgalmas napjai köszön
töttek b e : a reform-kor egyre gyorsuló lép
tekkel sietett teljessége felé. A bécsi udvar

9*
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s a konzervativek akadályozó politikája csak
élesztette és terjesztette a nemzetben a minél
gyökeresebb és minél előbbi alkotmány-re
form heves vágyát. Egy méltóbb nemzeti
életért s ennek egy független és demokratikus
közrendben leendő kifejezéséért égtek a szí
vek. A nagy kor jelei mutatkoztak: a nemzet
fényes tulajdonainak kiváló képviselői állot
tak elő. Széchenyi az általa megindított fej
lödés rohamosságán tépelödö aggodalmakba
merült, melyeknek irodalmilag legértékesebb
müvében, a Kelet népé ben megrázó kifeje
zést ad. A nagy és érzékeny telkeknek ama
sajátszerü divinációjával látja előre a forra
dalommal fenyegető jövőt, mely rajta kívül,
a mieink közül, talán csak Petőfi adománya
volt. A kor élén már nagy ellenfele, Kossuth
L ajo s. áll, minden koroknak és népeknek
egyik legkitűnőbb szónoka. A költői kép
zelet gazdagságával, az autokrata érzelmek
ellenállhatatlan hevével, a szónoki művészet
világosságával és minden varázsával, a szén-
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vedély kápráztató logikájában mutatja be
nemzetének az eszmék genezisét és kap
csolódását s a helyzetek következéseit. Az
európai viszonyok kedvezésével 1 848 -ban
kivitte a jobbágyság felszabadítását s az ön
állóbb és szabadabb nemzeti létre és szer
vezetre vonatkozó törekvéseinknek törvénybe
igtatását és királyi szentesítését. A csak
hamar ránk következett megpróbáltatások
napjaiban fajunk politikai mérséklete, az esé
lyek okos fontolgatása háttérbe szőrűit. De
másik tulajdonságával: Kossuth lángszavára
felbuzdúlt vitézségével, katonai erényeivel,
két császárság ellen, az utolsó nagy magyar
hadvezér, Görgey Artúr alatt vivott diadal
mas csatáiban, új dicsőséget szerzett nevé
nek világszerte s időleges bukásának ellenére
kivívta jövendőjét. A magyar nép leikéből
ez évek forgószele által fölszinre vert min
den igaz gyöngy ott ragyog Petőfi

Sándor

költészetében.
A népből született maga is a pestvárme-
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gyei Kis-Kőrösön. Egy gazdálkodó mészá
rosnak volt a fia, mint Shakspere, kit annyira
csodált. A rendes életkorlátok között nehezen
fért meg: iskolai pályáját, noha szívesen és
sokat tanúit, még klasszikusokat is, többször
megszakította és sohasem fejezte be. Konok
és becsületes atyja le is vette róla kezeit;
de ezzel korántsem játszotta el fia gyöngéd
ragaszkodását, melyet egypár, a humor mele
gétől áthatott költeményében fejez ki. Deák
korában a színpadra vágyott s többször tett
sikertelen kísérleteket. Katona is volt, köz
legény; csak a költészethez maradt hu
mindvégig. Amint nyomorgó kóborlásaiban
nem bírtak vele sem az emberek, sem a
sors: nem voltak képesek egy percre sem
megingatni

hitét

magában, egyéniségének

értékében és törekvéseinek sikerében. Ez a
«fejedelmi önérzet», mely egyéniségének tel
jes és szabad kifejezésében nyilatkozik, úgy
szólván alapja költészetének.
Lírai nagyságának és rendkívüli hatásának

I
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egyik fő forrása: egyéniségének von\ö ereje,
nagy fogékonysága minden benyomás iránt
s költői hangulatának szinte állandó rezgése.
A természet, azután a közélet, a népélet,
a szívélet kis és nagy mozzanatai mind
meghatják képzeletét és érzését s sajátos
költői viszhangot ébresztenek benne. Életét
nemcsak éli, mint más költő, várva és keresve
a benyomásokat, hanem egész teljességében
át is költi. Hozzá érdekesebb életet él, mint
más s eredetibb lélekben tükrözi. A maga
szemével néz, a maga világába von, a maga
érzésével és képzeletével áraszt el min
dent. Az érzelmek vegyületeit, fényhomá
lyát alig ismeri: egyszerű, világos, tiszta
mindegyik motívuma s ezeknek minden
hatása. Családi költeményeiben a kedves
tűzhelyhez s a körűié gyülekezőkhöz gyer
mekes ragaszkodás; természeti képeiben a
tiszta szemléletnek elmélyedő, csöndes öröme;
a külső élet benyomásaiból merített verseiben
a szeretet, részvét, fájdalom, erkölcsi felindú-
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lás tiszta kiáradása; hazafias dalaiban és
ódáiban a fajszeretet izzó büszkesége. Önér
zetével kapcsolatos

nyíltsága,

őszintesége

talán olykor többet is elmond, mint kellene;
de mikor százszor annyi igazi mondani valója
van, mint másnak. Verse is oly könnyen és
egyszerűen foly, mintha csodálatos lírai öszszefoglaló, jellemző ereje valami egészen
közönséges, természetes adomány lenne s
rímekben mesélgetné napjai folyását.
Hatásának másik forrása; egyéniségének
népi alapja. Népünknek egész érzésvilága,
a maga igazságában él benne s jut kifeje
zésre dalaiban. A legtisztább magyar nép
földjét, az Alföldet, ennek szívével szereti és
megteremti költészetét. Nagy pusztaságának
apró képei fenekéig megrezegtetik lelkét s a
szilajságnak és a borongásnak ugyanazokba
a hangulataiba ragadják, melyeknek jellemző
végletei között a magyar népiélek hullámzik.
Szülőföldének szeretete kiélesíti szemeit képei
iránt, melyeket: a puszta síkját, a kanyargó
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Tiszát, a csárda romjait és annyi mást, jel
lemző vonásaikkal oly remek festő költe
ményeiben örökít meg. De lelke nemcsak
ehhez a legmagyarabb természethez köti,
hanem népéhez is. Alakjai közűi a szamarán
bandúkoló juhászt, a korcsmában mulató
legényeket, a pusztán száguldozó betyárt, a
szeretőjére nem alkuvó legényt, a pitvarban
gubbasztó anyókát és annyi mást tett hal
hatatlanná. Még pedig az ö egyszerű és ki
fejező nyelvükön, kedves versidomaikban és
sajátos alakító módjaikon: a dalok kezdő
sorainak hangulat-képeivel, a megjelenítésnek
frisseségével s az érzelmek hullámzásának
drámaian fejlesztett képeiben. A nép meséi
nek természetét is jól ismeri s míg egyéb
elbeszélő költeményei messze maradnak lírája
mögött, a János vité\ben kitűnőt adott, épp
úgy, mint a saját lelki világát festő Bolond
Istókban.
De népszerűségének van még egy forrása:
egyéniségének kapcsolata korával. A nem
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zeti érzés életitalától a reformkorban megifjodott Magyarország ifjúságának nemcsak
bálványa, hanem eszményi képviselője Petőfi.
A mi jellemző amarra: ideális lelkesedés
és kihívó türelmetlenség, a nemzeti függet
lenség szenvedélyes vágya és dacos hiúság,
szilaj tűz és önfeledt áldozatkészség: mindez
jellemzi Petőfi politikai líráját. Ha a múltba
tekint vissza, azt sem tudja másként látni,
mint jelenének tükrében. Epikája is a Lehel
től az Apostolig merő líra; balladái a poli
tikai szenvedélynek gúnyos, olykor dithirambikus hangjába csapnak. A márciusi na
poktól kezdve, mikor a felszabadított sajtó
alól az ö Nemzeti dala került ki először,
végig kíséri ez a líra, ragadva korát és elra
gadtatva korától egész a vad szenvedély
nyerseségeig, forradalmunk fenséges tragédiá
ját. Addig zeng, míg költője a segesvári csata
téren kilehelli lelkét, melyet Grimm Hermán
Homérével, Shaksperévelés Goethéével mond
rokonnak. Bizonyára a legnagyobbak közül
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való volt, akik nemcsak költők, hanem prófé
ták. Megjósolta költői hírét, a forradalom
kitörését, hősi halálát s özvegyének elfordu
lását emlékétől: ami iránt legelevenebben
érzett, annak irányában belátott a jövőbe.
Érzékenysége e vonatkozásokban oly erős
volt, hogy az alakulás leghomályosabb ele
meiből képzelete híven megrajzolta a jövőt.

XX.

A

termékeny kor méhe a legnagyobb
magyar lírai lángelme mellé, nála még nehány évvel korábban, megszülte a legnagyobb magyar epikust is. Arany János
szellemében nem egy korszak, hanem úgy
szólván minden koroknak, nem a lángoló
és küzdő szenvedélyeknek, hanem az emlé
kezés világának magyarsága jelenik meg s a
népies, egyetemes nemzeti művészetté emel
kedik. Ő is nádfödeles falusi házban szüle
tett, a biharmegyei Szalontán, s a szegény
kálvinista deák pályáját futotta Debrecenben,
honnan rövid életű ábrándjai elcsalták, hogy
aztán szülővárosának jegyzői hivatalában
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nyugodjék meg. Később is, nagykőrösi tanári
kathedrájából, majd az akadémia titkári szé
kéből a kis alföldi városba vágyódott vissza,
melynek csöndjét, egyszerűségét, eredetiségét
az ö magába vonúlt, mély érzelmű, inkább
emlékeiben mint új benyomásaiban és remé
nyeiben élő lelke egyedüli otthonának érzett.
A szalontai népnek az egész Alföldön
talán legtöbb történeti mondája van : Toldiról,
a török világból, a kuruc harcokból. Ezek a
^mondák és dalok voltak Aranynak első szel
lemi tápláléka; a következők, a régi magya
ros verselöknek mesterkedő vagy faragatlan
ízlésű, de sokszor eredeti humorú és mindig
ép nyelvű könyvei. ízlésének is ezek vetet
ték meg alapját, de művészi kifejlődését a
klasszikus és modern remekíróknak oly szé
leskörű és beható tanulmánya irányozta,
minővel kritikusaink közül is alig dicseked
hetik valaki. Tudása csak ízlését nemesítette,
művészetét fejlesztette s az elméletet is becses
müvekkel gazdagította; de naivitásától és
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eredetiségétől nem fosztotta meg. Lelki éle
tének alapvető benyomásai és formái ural
kodnak egész költészetében: a századok em
lékezetével és képzeletével ható rege; az
istenfélő szülei ház régi szent éneke s hivő
kegyelete a biblia mondáiban; deák pajtá
sainak csufondáros jókedve és vidám élcelő
dése; a népélet egyszerű és megható drá
mái s tréfás történetei; a mezők szabad és
friss költészete: a népdal.
Petőfit már tenyerén hordozta a közön
ség, mikor Arany nevét még senki sem
ismerte. Már meglett férfi-korban, de ifjú
szívvel és kedvvel lépett föl. A debre
ceni deákhumor eleven, rikító színeiben ját
szik, de már nemesen komoly meggyőződést
és mélyebb érzést tolmácsol hexameteres
szatirai éposza:

A{

elvas\ett alkotmány,

melyben a régi kortesvilág haladó és maradó
pártjának durva szélsőségeit ostorozza. E
müvével 1 846 -ban díjat nyert Arany a Kisfaludy-társaságnál, melynek legközelebbi pá
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lyázatán a díj mellett elnyerte 7 o/<i/jával az
első magyar epikus koszorúját is. A szalontai nép a magáénak tartotta Nagy Lajos
király vitézét; de Aranyt Ilosvai rege-foszlá
nyainak művészi feldolgozására nemcsak
gyermekemlékei;, hanem korának sugallata
vezette: az érvényesülésre törő népjogok és
népszellem kora. íme a kapcsolat, mely a
méltatlan életviszonyok közül kitörő s testi
lelki erejének jogához jutó Toldit a reform
korhoz fűzi. A szerkesztés és jellemrajz
mesterének a feldolgozás hangját és módját
is kora súgja: népmeséink kedves indítékait,
melyekkel átszőtte, a falusi életnek valószerüségökben oly igaz képeit és alakjait, elő
adásának tiszta naivitását s mindenekfelett
nyelvének gyökeres eredetiségét, népies ere
jét és színező gazdagságát. A legtisztább
magyar nyelv és magyar szellem e könyv
ből árad, mely azonban a Toldi-mondának
csak elejét adja. Az egésznek trilogikus fel
dolgozása végighúzódik a költő életén. Toldi
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estéjét, a hős utolsó párbajának és halálá
nak történetét, előbb adta a költő, az újba
ütköző réginek, az ősz csalóka másodvirág
zásának megragadó, borongó humorával.
Agg korában fejezte be a romantikusabb
jellemű középső részt: Toldi szerelmét, mely
cselekvényben, képekben, alakokban való
nagyobb gazdagságát, hangban való nagyobb
változatosságát, lírai kitéréseit a mély tragikai eszme egységébe foglalja. Az egész tri
lógia a magyar lovagvilág éposza: minden
eszményével, színeinek teljes ragyogásában,
hangjának összes változataival s magyarsá
gának mély és jellemző erejében.
Toldi mellett a nemzet legősibb hagyo
mányai, a hűn mondák is egész életén át
foglalkoztatták Arany szellemét; belőlük is
trilógiát tervezett, de csak az első részszel,
Buda halálával készült el: a lengő tollas
lovagok után a vasemberek époszával. Nem
a pásztortüznél regél, hanem ünnepi éneket
mond. Felfogása és hangja naiv marad, de
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a haj dánkor fenséges légkörében megkomo
lyodik ; nyelve nem kevésbbé zengő, de ódo
nabb zamatú és méltóságosabb folyású,
mikor a csodás határára emelkedett emberi
nagyságról beszél. A «hún rege» tragikai
fejleményében az ős szenvedélyek ereje küzd
s vezet egy magyar ős eszménynek, a szembeszálló harc egyenességének sérelmére, a
mely motívum Toldi szerelmében is fellép.
A fenség távoli képeinek csodálatos valószerűséget ad az Alföld mai életének vissza
vitt vonásaival. A hűn birodalom pusztúlása
s Árpáddal visszavívatása, hova az egész
trilógia fejlődött volna, a költő képzeletében
összefoly a forradalom bukásával s a nemzeti
feltámadás reményével. A gyászos napok
hangulatában született a genialitás szikrázó
erejére legremekebb alkotása, A nagyidai
cigányok komikus éposza, egy történeti
adomának feldolgozása, melynek mesteri
parodisztikus fölfogásával honfifájdalma, sírvavigadó keserve nyilatkozik meg. E mű ko
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mikai koncepciójának egészséges erejére, ne
vetséges alakjainak gazdagságára, tréfáinak
és fordulatainak eleven frisseségére, egész
hangulatának szilaj szabadságára nézve: fö
léje emelkedik minden versenytársának.
Ugyané szomorú napok tragikus emlékei
nek, fojtott szenvedélyeinek, a sejtetésre és
célozgatásra szoktató viszonyainak befolyása
alatt erősödik és hajtja virágait Arany köl
tészetének az az ága, melylyel talán legma
gasabbra ér: a ballada. E kis remekek, me
lyekről Gyulai «a ballada Shaksperejének»
mondotta Aranyt, különböző tárgyúak: tör
ténetiek, mondaiak, a népéletböl merítettek,
különböző szerkezetűek, hangulatúak és stilüek; de mind megegyeznek abban, hogy az
epikai, drámai és lírai művészet hatását
mesterien foglalják egybe. Az Alföld zsiványnótái, majd Percy skót és Kriza székely
balladái után, Arany a maga tömör és mégis
zengő, gyökeres és mégis gazdag nyelvén
új mintákat alkotott. Nem szónokol és fej
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teget, hanem képzel és képzeltet, érez és
éreztet. Érzéseinek mélysége és hűsége az,
aminél fogva hangulataival egész korok képét
át tudja hatni s mesterien változatos formái
ban ellenállhatatlanúl ragad Ágnes asszony
nak és Kund Abigélnek, László királynak
és Szondi apródjainak, annyi vergődő szív
nek nehány vonással megrajzolt világába.
Ez a mély érzés nyilatkozik lírájában is,
de a férfias szeméremnek bizonyos tartóz
kodásával, inkább a szemlélődés és emlékezés
képeibe olvadva, mint közvetetten erejében
törve elő. Erősebb felindulásban rezeg, mikor
reflexióival az emberi szellem legfelsőbb ré
gióiba szárnyal, mint Dantébán, vagy nem
zeti érzésének ad fenséges hangot, mint a
S\écheriyi-bdában, mely az önkényuralom
után megindult Újabb nemzeti fejlődésünk
nek épp oly hatalmas költői prológja, mint
Vörösmarty R égi dicsőségünkje a reform
kornak. Különben Arany szivvilágának ne
mes tartalmát és mozgalmait szívesebben
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tárja föl a melancholia vagy a humor hang
ján,, de leggazdagabban és legmeghatóbban
az Ősiikékben, másodvirágzásának e váratlan
ajándékában. Szeretetének régi teljességével,
szemléletének régi hűségével, formai művé
szetének régi bevégzettségével, az aggkor
változó, enyelgő és borongó hangulatainak,
mitsem követelő szeretetének és a múltakon
való kedves andalgásának oly mélyen meg
illető képét adja, melynek párját hiába keres
nék. Egyik hattyúdalában, melyet kozmopo
lita költőinkhez intéz, megáldja «a bölcsöt,
mely magyarnak ringatta».

XXI.

E fényes szellemek által ugyanakkor, mikor
a felszabadúlt magyar erő hősi küzdelmei a
világ szemét újra ránk irányozzák, költésze
tünk is a magyar lélek tiszta és teljes ké
pévé fejlődik. A természet-szeretet bensösége
Tompa, a lelkesedés szilaj tüze s az érzésnek
és gondolatnak szabad nyilatkozása Petőfi, a
szemlélet hűsége s a hősi eszmények vará
zsa Arany által képződik ki benne. A költői
előadást is, anyagának és formáinak egész
gazdagságában, a Sajó-menti, bihari és kún
nép eredeti nyelvének forrásaiból elevenítik
új erőre. Népünk mesemondó kedvét és hu
morát, a dunántúli nép nyelvének kincsei-

150

BEÖTHY ZSOLT

vei, eredeti szólásmódjaival, fordulataival,
enyhe ömlésével Jókai Mór hozza meg, a
komáromi nemes fiú, irodalmunknak félszá
zad óta egyik első dísze, kinek nevét, Petőfié
mellett, a müveit világ is legjobban ismeri.
Jókai munkásságának java része későbbi
időkre esik ugyan; de egyidöben lépett fel
nagy pályatársaival, kik közül Petőfinek ifjú
kori barátja volt, s egész szellemével az ö
társuk és osztályosuk. Mint amazok a köl
tészetben, úgy ő az elbeszélő prózában te
remtett új stílt: a réginél zamatosabbat,
elevenebbet, színesebbet és magyarosabbat.
Ennek a stílnek nemcsak megteremtője és
úttörője, hanem leggeniálisabb és legtermé
kenyebb képviselője, ki harmadfélszáz kötetnél
többet irt. Nagyobb szókincse egyetlen Írónk
nak sincs ö nála s ez a nyelv, úgyszólván a
maga teljességében, százféle irányban ható
költői erejét sehol sem fejti úgy ki, mint
az ő gazdag, friss és változatos szelleme által.
E szellem a néplélek sajátságos ellentéteit

A
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egyesíti magában: a nagyítás hajlamát a
távolibb és ismeretlenebb dolgokkal szem
ben, s a
rébe eső
kony és
könnyen

valóhoz való vonzalmat a látókö
jelenségek iránt. Rendkívül mozgé
bámulatosan gazdag képzelődése
vonja a szertelen felé, hihetetlen

mesékre s a jellemrajzban is túlzásokra,
mikor képzelt, idegen világokról vagy a
messze múltról

regél;

de másfelől meg

figyelő ereje és való-érzése mesteri hűséggel,
jellemző erővel állítja elénk a körötte zsongó
élet képeit. Az elbeszélés páratlan kedvessé
gével s humorának öseredeti frisseségével
rajzolja Népvilágéb&n és egyebütt a komá
romi és debreceni nép jellemző alakjait és
jeleneteit; regényeinek számtalan helyén, a
legragyogóbb és elevenebb színekből kifogy
hatatlan palettájáról elfeledhetetlen képekben
festi le Magyarországnak minden szép vidé
két; így, igazán és hatásosan mindazt, amit
maga látott, vagy kortársainak emlékezete
megőrzött. Naivitásával, jókedvével, megin
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dulásaival egészen beléjök olvad s hasonlíthatatlan elbeszélő tehetségével, ötleteinek,
tréfáinak gazdagságával, hangulatainak elbűvölő szinjátékával játszva lesz úrrá olvasóinak
lelkén. Gyermekkorának régies hangjához és
formáihoz való vonzalma, nyájas bizalmas
kodása derűt áraszt és ébreszt. A reform
kortól kezdve máig a magyar életnek oly
dús, jellemző és kedves képtárát egyetlen
írónk sem mutatja fel, mint ő, nagyobb
regényeiben és kisebb elbeszéléseiben. Féke
zetten képzeletének elkalandozásait is haj
landók vagyunk megbocsátani, mikor neki
köszönjük egyszersmind a Széchenyi előtti
magyar társadalomnak legművészibb és leg
igazibb képét A m agyar nábobban; neki
a magyar vidéki nemesség és nép életének
annyi megható, valószerű és ellenállhatatlan
humorú festését, közöttük a magyar népjellemnek páratlanúl igaz és mély megtes
tesítését a S árga rózsában. Szerkezeti gon
datlanságait, könnyű dolgozásából eredő fe
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lületességeit se emlegessük túlságos súlylyal,
mikor az alakítás tekintetében is oly kitűnő
Ú j J'öldesurax, a Bach-korbeli magyar világ
nak ezt a lelke mélyéig való megelevenítését
is tőle kaptuk.
E szomorú korban teljesítette Jókai életé
nek legnagyobb nemzeti feladatát: az irgalmatlanúl nyomott magyar szellemi élet ele
venségét, s az üldözőbe vett nemzeti eszmé
nyeket senki fáradhatlanabbul és nagyobb
sikerrel nem szolgálta, mint az ö bűvös kép
zelete, hódító érzése és lankadatlan munka
ereje.

XXII.

M in t Tompa a Heródesben, Arany a
Rákhelben példázták, az örök igazság nálunk
is betelt: a szellemmel nem bírtak a mi
ellenségeink sem ; hatalmuk, erőszakuk, bilin
cseik ellenére élt az és elevenített.
Szellemi életünknek legkülönbözőbb ágai
soha a nemzeti érzésekkel és törekvéssel ben
sőbb kapcsolatban nem voltak, mint a minden
nemzetinek hadat izent önkény e sötét ide
jében. így a tudomány, főként a történetírás.
Teleki József Hunyadiak korán kívül a ma
gyar történelemnek két monumentális feldol
gozását végzi, Horváth Mihályét és Szalay
Lászlóét, amazzal inkább bíztatni és lelkesí-
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terű, emezzel irányzani és eszméltetni kíván
ván. Históriai és irodalmi emlékeinknek,
forrásainknak, adatainknak roppant gyűjte
ményekbe foglalása és kiadása újból kezdetét
veszi. Toldy Ferenc munkáival megindúl a
modern magyar irodalomtörténet, a szellem
erejére hivatkozva az erőszak ellen, Disraeli
szavával: «A múlt hatalmunk egyik eleme».
Ipolyi Arnold kiadja nagy magyar mithologiáját s aztán a magyar műemlékek leírá
sára fordítja gondját és tehetségét. A magyar
nyelv nagy szótárának megalkotásán fáradnak
Czuczor Gergely és Fogarasi János, s a
nyelvünk eredetét és természetét megvilágító
adatok gyűjtésére és feldolgozására, Hunfalvy
Pál vezetése alatt, a tudósoknak új és buzgó
iskolája alakúi, melyből Budenz József és
Vámbéry Ármin is kikerültek, amaz az ugor,
emez a török nyelvek világhírű búvára.
Mind e törekvések központja az anyagi és
szellemi gyarapodásában minden módon
gátolt akadémia.
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Ugyanaz a titkos tűz, mely az elnyoma
tás napjaiban tudósaink munkáját vezeti:
ugyanaz hatja át szerény művészi életün
ket és útjait is megvilágosítja, a mennyire
az ellenséges hatalom ébersége mellett teheti.
A cenzúra zaklatásaival küzdve legalább a
magyar szó szeretetét ápolgatja szinmüvészetünk, mely a nemzeti színháznál tehetsé
gekben új virágkorát éli: a shaksperei és
moliérei jellemek kitűnő ábrázolójával, Szi
geti Józseffel, a szalon-drámák elmés és finom
hangjában jeleskedő Szerdahelyi Kálmánnal
és Prielle Kornéliával, s népdalaink bájos
énekesével, Hegedűsnével. A hatalomtól kevésbbé tartva veszélyesnek s így kevesebb
akadálylyal küzdve fejledezik képzőművésze
tünk, különösen képírásunk. Különböző isko
lákból, az allegorizálásra és régieskedésre hajló
bécsiből, vagy a romantikusabb irányú mün
cheniből, vagy a pathetikusabb párizsiból
került ifjú művészeink kivétel nélkül igye
keznek, legalább tárgyaikkal, táplálni a nem
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zeti öntudatot. Magyar történeti jelenetek
lelkes ábrázolatainak hatásos sorával, a múlt
kultuszával szolgálja a jövő reményét, Than
Mórral az élén, mellette Székely Bertalan
nal, fiatal képíróinknak buzgó csoportja. Ez
iskola maradandó remeke s egyszersmind
hangulatával a szomorú kornak legkifejezőbb
művészi alkotása: Madarász Viktor H unyadi
László ja. Irányzatuk emeli hatásukat; képeik
metszetekben, különösen Vizkelety Béla nép
szerű történeti rajzai minden magyar házban
helyet találnak és némán résztvesznek a nem
zeti biztatás munkájában. Még a tájkép is,
mint Keleti Gusztávtól A siámüiött parkia,
ihletet merít ebből az eszmekörből. A törté
neten kívül a magyar népélethez is, az erő és
eredetiség képeiért, szívesen fordúl ez az új
művészet. E téren teszi első kísérleteit Lotz
Károly, ki utóbb legnagyobb freskófestönkké
fejlődött s monumentális képírásunk legha
talmasabb termékét, az operaház mithologiai
menyezet-képét alkotta. A testi-lelki magyar
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néptípusnak legeredetibb ábrázolójává pedig
a szobrász Izsó Miklós fejlődött, kinek szel
leme összes művészeink között legtöbb rokon
vonást mutat Petőfiével, vagy más szóval:
a legmagyarabb.
De utolsó megpróbáltatásunk e másfél
tizedében, az ötvenes években s a hatvanasok
elején a nemzeti lélek ébrentartására mind
ennél nagyobb, határozó befolyással költé
szetünk volt. Élesztgette nyíltabban, vagy,
a kémszemeket kerülve, burkoltabban; de
legrejtettebb

célzásaiban,

leghomályosabb

allegóriáiban is megértve minden szívtől.
Még a ponyva fő embere, Tatár Péter is,
rossz versekben, de igaz érzéssel és helyes
érzékkel a nemzet mondavilágát és történetét
népszerűsítette. Az irodalmi költészet szelle
mét és motívumait szívéből s a korviszo
nyokból merítette, irányaiban a még alkotó
nagyokat vagy az ép eltűnt nagyot követ
vén. Petőfi költői varázsa uralkodott leg
erősebben;

az

ő g)mjtó tüze és népies
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eredetisége vonzotta legjobban utódait. De
szellemének gazdagsága és mélysége nélkül,
inkább csak szilaj ságában, különködéseiben
és külsőségeiben tudták utánozni. Hogy
e sallangos népieskedök, kiknek vezére a
nem tehetségtelen Lisznyai Kálmán volt s a
kik A ngyal Bandiban elmentek egész a
betyár-époszig, néhány évig felszínen tudtak
maradni, csak annak köszönhették, hogy
akkoriban minden drága volt nekünk, a mi
magyar.
Petőfi iskolájából a nemzetnek ked
ves, tartósabb hatású dalosává csak Tóth
Kálmán lett, szerelmi lírájának gyöngéd,
meleg és gazdag hullámzásával. Ugyanez
iskola irányával, szélsőségei nélkül, kapcso
latban van még Dalmady Győző, szerelmi
és hazafias lírájának szőkébb, de őszinte
hangkörével. Bár nem népies, de mégis szinte
összeköttetésben van ezzel az iránynyal Vajda
János, kinek lírája egyedül hallatja máig a
forradalom világának lázas érverését, erős
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szenvedélyeit, homályos képzelgéseit és belső
meghasonlását.
Hogy Petőfi és Arany művészi magyar
sága mesterkélt népiességbe ne sülyedjen
vissza: ez volt Arany iskolájának törekvése
és érdeme. Sikerét jórészt Arany kisebb költe
ményei gyűjteményének, a világköltészet reme
kei nagyban megindúlt átültetésének és ismer
tetésének, s kitűnő kritikusai nagy és bátor
tehetségének köszöni. Ez utóbbiak közt lépett
föl a mélyen látó és erős itéletű Salamon Ferenc,
kiből utóbb történetirodalmunknak lett első
rangú dísze, s még korábban a nemes ízlésű
Greguss Ágost, az elméleti eszthetikának fő
képviselője irodalmunkban. A nemzetinek és
művészinek kapcsolatát képviselő kritikusa
ink, de az összes magyar mübírálók sorában
első Gyulai Pál, ki nagyszámú tanúlmányaiban és kritikáiban, de különösen Vörösmarty
és Katona életrajzában a históriai és eszthetikai elemzés módszerét az Ítélet ritka élessé
gével s a szabad, hangzatos, világos és meleg
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stil elsőrangú adományával alkalmazza. Min
den nagyzásnak és szertelennek ellensége, s
költészete is, a legyőzött hevületek emlékeiül,
ezt az igazi és tiszta melegséget sugározza.
Szívesen fordúl a néphez és hagyományaihoz
impulzusért, de ezeket erős művészi érzéké
vel fejleszti, s néhány költeményével, mint
a H adnagy urammal és az É ji látogatással,
bejutott a nemzet szivébe. Gyulai mellett s
vele egy irányban működik Szász Károly, ki,
rendkívüli arányú és sikerű műfordító tevé
kenységével, a nyugoti irodalmak számtalan
remekét, művészi tanúságaikkal, egymaga
közelebb hozta a nemzet szelleméhez, mint
a régi utánzó iskolák együttvéve. Eredeti
költeményeiben is, eleven fogékonyságával,
nemes érzéseivel s verselő művészetével emelöleg hatott; a királymondákból szőtte Sala
mon című kitűnő époszát. A nemzeti páthosz, ünnepelt nagyjaink emlékén, évtizede
ken át az ö ajaka által nyilatkozik meg
legméltóbban. Érzésvilágának tiszta, jóleső
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derűjével és formaérzékének finom művé
szetével csatlakozik hozzájok Lévay József.
A hatvanas évek ifjú költői, Arany hatása
alatt, nagyobbára az ö útjokon indúlnak, a
művészien magyaros útján. így a nagy költő
fia, Arany László, ki A délibábok hőse című
verses regényében az újraébredö nemzet
átmeneti társadalmát a humor eleven me
legségével rajzolta; így a testi-lelki nyomor
sötét realistája: Tolnai Lajos, komor balladai
erejével; így az irodalmi kritikában is méltó
feltűnést keltett Zilahi Károly, azután Szász
Béla, Dömötör János és mások.
A prózai költészetben a korviszonyok a
magyar múlt kultuszának, a történeti regény
nek kedveznek, mely Kemény működésével
ez években éri tetőpontját, s a melynek
divata körülbelül a kiegyezésig tart. Nem
nagy eredetiséggel, de annál nagyobb buzgósággal, a nemzeti múlt lelkes szeretetével
és tisztes ismeretével míveli P. Szathmáry
Károly. Mellettök azonban jeles képviselői

fc.
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lépnek föl a társadalmi novellának, mint a
fiatal szívek gyöngéd festésével s emlékira
tainak gazdag és jellemző elevenségével Vadnai Károly, a főúri életnek nemesen valószerű rajzával pedig Bérczy K ároly; mindaketten előkelő és választékos stiliszták. A
népregénynek és beszélynek fő képviselője
Vas Gereben,

ki

sallangos, néha

szinte

Dugonicsra emlékeztető stíljében, a falusi és
vármegyei világhoz való vonzalmával, patriarkhális életbölcseséget tanít; ugyané téren
költőibb és jellemzőbb nála Abonyi Lajos.
A rossz idők megtermik humoristáikat is,
költészetünk sirvavigadóit, kiknek tehetségét
azonban szellemök meghasonlása, melyből
kacagó hangjok fakadt, nem engedte teljesen
kifejlődni.
A színpadon Szigligeti uralkodott; a tör
téneti drámák hangja Jókai páthoszával
emelkedik s a S íigetvári vértanúkkal meg
illeti a nemzet képzeletét; a népszínmű pedig
Szigeti Józsefnek, ki egy jóízű rajzot is írt

11*
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a vándor szinészéletböl, valószerü elevensé
gével és gyökeres humorával gazdagszik. A
hatvanas évek vége felé következik be a fejlő
désnek egy új fokozata az Ae\opussal, Rákosi
Jenő föllépésével, ki a szinköltészetnek költöibb lendületet adott a szinszerünek a köl
tőivel való bensőbb kapcsolata, a képzeletnek
szabadabb szárnyalása s a dikció nagyobb
gazdagsága által. Rákosi úgy a politikai,
mint az irodalmi sajtóban éles Ítéletével s
erős és magyaros stíljével a leghatásosabb
polemikusok közé tartozik; leghevesebb hir
detője és terjesztője a nemzeti eszmének,
melynek erejét a milléniumra írt ünnepi
játékában mély költői felfogással fejezte ki.
Az ö s a hozzá csatlakozott Dóczi Lajos
regényes és történeti színmüvei a szokatlan
hoz, kivételeshez való vonzalmat mutatnak
a belőle keletkezett fogyatkozásokkal; de a
lélektani dialektika elevenségével, ragyogó
színeikkel és költői hangjokkal erős és álta
lános hatást tettek.
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E tizenhét évnek legnagyobb költői alko
tása s irodalmunknak egyik legfőbb büsz
kesége : a nógrádmegyei Madách Imrének
drámai költeménye, A f ember tragédiája,
melynek kéziratban olvasása után Arany
János üdvözölte a nemzet új nagy költőjét.
Goethe és Byron után emelkedik a költői
bölcselet legmagasabb régióiba; de innen az
emberiség küzdelmeit a maga szemével nézi
s a maga szívével érzi. Családi életének s
hazafias törekvéseinek a forradalom utáni
nagy csalódását, majd az ébredező közélet
ben fakadt új reményeit átviszi az emberi
ség életére s megírja az örök ember tragé
diáját. Egy álom képeiben vezeti Adám elé
egész jövőjét, az emberiség életének nagy
jeleneteit, a piramis-építő fáraóktól kezdve
a hiúság és érdek jelenkori vásáraiig, sőt,
a sociologia és természettudomány vezeté
kén, tovább a jövőbe, a testi és erkölcsi
elnyomorodásig. Diadalról diadalra, de ezek
ben foganva egyszersmind csalódásról csaló
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dásra viszi. Elméjének kétségeit szívében oldja
meg: a végtelenséghez emelkedés örömével
s a szeretettel engeszteli ki. Az előadás
költői művészete s a képzelet megtestesítő
ereje alatta marad ugyan az eszmélkedés
fenséges gazdagságának, de egészének és
egyes színeinek mély és megragadó koncep
ciója, tragikai gondolatának fensége, merész
sége és igazsága: költészetünknek első reme
kei közé sorozzák Madách drámáját.

XXIII.

A z irodalom ekként ápolván a magyar
szellemet, jogaink mellett való kitartásunk
sem erőszakra, sem édesgetésre nem tört
meg, s úgy ez a kitartás, mint a nagy világesemények hovatovább mind inkább tágí
tottak békóinkon. Végre elkövetkezett az idő,
melyben «vér nélkül győzött» Deák Ferenc,
ez a hazafiságában, bölcsességében és önzet
lenségében egyaránt nagy ember, ki a magyar
szabadelvüségnek már harminc esztendeje
egyik vezére volt. Feliratai és beszédei nem
csak szónoki müvek, melyek a felfogás és
nyelv páratlan világosságának és egyszerű
ségének erejével hódítanak s a legmélyebb
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igazságokat a találó formulázás kristálytisz
taságában közkincscsé teszik: hanem a Lustkandl ellen irt nagy tanulmánynyal együtt
a magyar közjogi irodalomnak legbecsesebb
termékei. 1 867 -ben a nemzetet kibékítette
királyával, elkobzott alkotmányát visszasze
rezte s ezzel sorsának intézését saját kezeibe
tette le. Az eleinte mutatkozott ingadozások
ellenére is, egy alig sejtett fölvirágzás kor
szaka következett, még pedig úgy a politi
kai és gazdasági, mint a közművelődési élet
mezején: a mindenfelé felszabadúlt erők ver
senye. Az életre törő új eszmék megvalósí
tásának, az új alkotásoknak serény mozgal
masságában a nemzeti élet nem szorítkozott
többé, mint a közelmúltban, a tudomány,
irodalom és művészet körére, sokkal kevésbbé, mint korábban bármikor.

Készen

illeszkedtek ezek a nagy nemzeti szervezet
egészébe s felismerték ebben új feladatukat:
hogy minden irányban kifejtsük és érvénye
sítsük szellemi erőnket, a modern népeknek
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ama nagy versenyében, melynek sorompói
immár előttünk is megnyíltak.
Az akadémia, egyetemek, múzeumok, tu
dós társaságok, mint egyesek, tudományos
munkálataikkal, kiadványaikkal, búvárlataikkal nemcsak a közmí veit ség terjesztésén,
hanem tudományos életünk minden ágának
európai színvonalra emelésén igyekeznek.
Az emberi kultúra világmunkájában részt
kérünk s tisztességesen meg akarunk felelni
ennek a résznek. Tudósaink hajlama kivált
olyan, nemzeti életünkkel kapcsolatos fel
adatok megoldására irányúi, melyekre ma
gunkat a leghivatottabbaknak érezzük s
amelyekkel az egyetemes tudománynak és
nemzeti kötelességünknek egyszerre tehetünk
eleget. Ilyenek politikai és mívelődési törté
nelmünk azon emlékeinek és forrásainak
gyűjtése, kiadása és becses monográfiák
hosszú sorában való feldolgozása, melyek
az európai közéletben való részességünkre
is világot vetnek s így ennek szempontjá
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ból is tanúlságosak. Jogászaink munkája: a
köz-, magán- és egyházjog magyar intézmé
nyeinek

és alakulatainak tudós búvárlata

nem egy ponton vet fényt az európai jog
rend fejlődésére. Régiségbúváraink buzgón
kutatják és ismertetik az őskori emberi életnek, s a római világnak azokat a maradvá
nyait, melyeket hazánk földje őrzött meg.
Nyelvtudósaink az ugor összehasonlító nyel
vészetnek legelső, s immár egész könyvtárra
gyűlt dolgozataival bizonyára legjelentéke
nyebb iskoláját alkották meg; a magyaror
szági középkori latinság nagy lexikonét ké
szítik; s a Corvinák feldolgozásával tesznek
szolgálatot a klasszikai nyelvtudománynak.
Nemrég fejezték be a magyar nyelv nagy
történeti szótárát s nemsokára elkészülnek
tájszavaink gyűjteményével is. Törekvéseik
közül irodalmunkra, sőt egész szellemi éle
tünkre legközvetetlenebb és legnagyobb ha
tással volt a Szarvas Gábor által megindított
és vezetett orthologiai mozgalom, mely a
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nyelvújítás óta elharapózott idegenszerűségek
kiirtását s nyelvhasználatunknak és nyelvmívelésünknek olyatén irányzását tűzte ki
céljául, mely nyelvünk eredeti természetének
megfelelőbb. Erdélyi János magyar bölcse
let-történetéhez kapcsolódva, Alexander Bernát a filozófia fejlődésének a nemzeti szel
lemben rejlő tényezőivel foglalkozik. És ha
mindezen túl arra a szorgalomban, kiterje
désben és eredményekben egyre emelkedő
munkásságra tekintünk, melylyel a politikai,
orvosi, természeti és mathematikai ismeret
ágakban találkozunk; a magyar természet
nek számos kutatójára és ismertetőjére, kik
közül mint iró is kiválik Hermán O ttó: látni
fogjuk, hogy tudományos életünk és igye
kezeteink köre messze túlterjed az imént
nagyjában lerakott jelzöfákon.
A nyűgöt kultúrái életéhez emelkedésünk
nek szellemi munkánk egyetlen ága sem
mutatja szembetűnőbb és meglepőbb példá
ját, mint képzőművészetünknek gyors és ál
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talános fejlődése. Vannak mestereink, kik
nek tehetsége a magyar képírás hírét széles
e világon meghordozta: a magyar képírásét,
mert sem a világhír, sem az idegen kör
nyezet, melyben éltek vagy élnek, nem sza
kította ki őket a magyar szellemi életnek
jellemző közösségéből. így Benczúr Gyulá
nak a színek fényében s a rajz harmonikus
szépségében ragyogó művészete a magyar
történetben kereste és találta legmagasabb
feladatait, a nyugothoz tartozásunk két kor
szakosán döntő jelenetében: Szent István
keresztelésében és Buda visszafoglalásában.
Zichy Mihály is , képzeletének bámulatos
elevenségével és gazdagságával s rajzművészetének virtuozitásával külföldön szerezte
hírnevét, finom rajzai és nagy allegóriái ott
arattak elismerést; de szivében a messze
északon is magyar maradt s az illusztrációk
remekeinek egész sorával járúlt a magyar
szellem két dicsőségének, Aranynak és Madáchnak művészi tolmácsolásához. Azután
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Munkácsy Mihály, a festői plasztikának ez
a nagy mestere, ki borús hangulatú magyar
életképeivel szerezte hírnevét, melyet a pas
siójelenetek hatalmas ábrázolataival még
emelt. Tisztán látó, a levegő távolán átható
éles szemében mintha ép úgy fajunk egy ős
tulajdonsága jelentkeznék a művészi erőnek
magas fokán, mint hangulataiban a magyar
s z í v borongó kedve. E mély magyarságában
foganhatott csak egész hősi és politikai éle
tünk uralkodó jellemének az a mesteri kife
jezése, mely a honfoglalásról festett képét
kitünteti. A magyar természet sajátos leve
gőjét, színeit, részleteit legigazibb hűséggel
és legköltőibb felfogással Mészöly Gézának
balatoni tájképei adják vissza. Mellettük és
utánuk az új s részben kiváló tehetségeknek
egész serege. Szobrászaink egyre emelkedő
erővel s egyre hatalmasabb alkotásokban
örökítik nagyjaink emlékét s nemzeti életünk
eszményeit és jeleneteit. Építő mestereink
pedig, kiknek élén Ybl Miklós működött, a
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kegyelet és tudás avatásával restaurálják régi
műemlékeinket s a tanulmány és tehetség
sikerével emelik egymásután fővárosunk új
palotáit.
A költészet, különösen Szász Károly kez
deménye óta, mind buzgóbban lát hozzá a
külföld nagy szellemeinek magyar tolmácso
lásához, miben, az újabbak közül s az eredeti
dolgozataik révén is említetteken kívül,
Radó Antal, Ábrányi Emil és Fiók Károly
működnek érdemesen. De az idegen nagyok
hatása mellett a selejtesebb divatok befolyása
is mutatkozik s eredeti költészetünk újabb
fejlődését a mindenfelől áradó új eszmék,
jelszavak és elemek némileg megzavarták.
Azonban mindennek ellenére, legkiváló kép
viselőiben mégis megőrizte nemzeti jellemét
s védelmezni és fentartani igyekszik. A ha
gyományok közül még mindig Arany és
Petőfi hatása a legerősebb. így amazé Kiss
Józsefnél, kinek költészete javát egyszerű,
elegikus lírája s kisebb elbeszélő költemé
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nyei képezik, melyeknek tárgyát szívesen me
ríti a magyarországi zsidó életből. Nyelvére
s mesteri verselésére egészen Arany tanít
ványa Kozma Andor, kinek politikai versei
ben és szatíráiban a magyar felfogás tiszta
sága egyesül az érzés bátor egyenességével.
Vargha Gyula egyszerű és meleg dalaiban,
a jeles műfordító tanulmányai mellett, a
népdal és Petőfi hatása érzik. Más utakat
keresett s az új világ kétségein vérzett, han
gulatainak megható hullámzásában, a korán
elhunyt Reviczky Gyula. Kölcsey nemes ál
modozásai közé visz vissza Endrödi Sándor,
a balatoni képek költője, nyelvének gazdag,
olvadó színeivel és behízelgő zenéjével. A
legújabbak közül a magyar érzésvilágnak,
jellemző hangulatainak, kedves alföldi képei
nek énekese Szabolcska Mihály.
Ezt a hangot, költői naivitásában és öserejében, a színpadon Tóth Ede, a nyomorú
ságnak korai áldozatává lett vándorszínész,
szólaltatta meg legnagyobb hatással; A fa lu

176

BEÖTHY

ZSOLT

j'oss^a a magyar népvilágnak kétségkívül
legjellemzőbb és legköltőibb drámai képe.
Föllépésével, melyet Csepreghy Ferenc sike
rei követtek nyomon, összeesik a magyar
népszínmű színpadi virágzásának kora is,
melynek föereje Blaha Lujza eleven és ter
mészetes bája s Tamási József tősgyökeres
eredetisége volt. Az új magyar társadalom
viszonyait és alakjait legnagyobb számmal
s legzajosabb és méltóbb sikerrel Csiky
Gergely vitte a színpadra, melyen egy év
tizedig, mint Kisfaludy Károly és Szigligeti
utóda uralkodott. Költői vígjátékokat, tör
ténelmi drámákat és tragédiákat is írt, Vö
rösmarty stíljében; érdemeket szerzett Sophokles és Plautus-fordításaival; de legna
gyobb jelentősége a modern társadalmi szín
műben van, melynek a szinszerü iránti erős
érzékével, nagy termékenységével, a valószerű vonásokban és komikai ötletekben való
bőségével ö lett, Toldy István után, igazi
megalapítójává.
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Herczeg Ferenc követi, ki azonban inkább
a novella terén fejti ki erejét. A társas és
személyi élet jelenségeinek éles szemű és
pontos megfigyelője, ki legkisebb vonásaival
és igénytelenségükben művészi formáival
mélyre tud világítani; előadásának ötletes
elevenségével s éreztető rövides erejével esz
méltet, mulattat és megindít. A vidéki és
fővárosi modern úri életnek és alakjainak
ma ő a legváltozatosabb és leghatásosabb
rajzolója, különösen apró képeiben; de Sza
bolcs házasságával a lélektani regényben
is maradandó becsüt adott. Egyszerűbb
Baksay Sándor világa és stílje: ez jóízű,
elmés, magyaros vidámságú, amaz a falusi
kálvinista élet, melynek múltjából merítette
a magyar prózai költészetnek egyik legszebb
termékét, a Patak banyát. Rokon vele, de
elevenebb és leleményesebb nála új irodal
munk legnépszerűbb novellistája: Mikszáth
Kálmán, ki a magyar adomának új, művészi
formát adott. A vármegye és a nép életének
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jelenéből és múltjából veszi legszívesebben
tárgyait, melyeket eláraszt friss humorával,
a legegyszerűbben rejlő költői magot is
játszi könnyedséggel fejtvén ki. Föereje elő
adásának folyamatos kedvességében, naiv
kecsében és élénk fordulatosságában. van.
Rajtok kívül is számos tehetséges novella
író keresi a méltó elismerést, kik közül a
naturalizmusra hajló irányával, erősen szem
léletes stíljével s bő és érdekes találékony
ságával még Bródy Sándor válik k i; de
sokuk szelleme már nagyobb fogékonyságot
mutat a külföld áramlatai, mint a magunk
valója iránt: hol vaskos, hol csillogó rajzaik
nagyobbára utánzatok. Azonban épen az
önállóbb tehetségek, kikhez az irodalom jövő
fejlődése fűződni szokott, úgy a lírában,
mint az elbeszélés terén, megőrizték a ma
gyar szellem folytonosságát, változó alakok
ban kifejeződő erejét. A jelen iránt való
teljes folyékonyságuk mellett kapcsolatosak
elődeikkel s elődeiknek elődeivel.
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A rendkívüli lendületet vett sajtó a
politikai s különösen a társaséleti tárcát is
kedvelt és gazdagon mívelt műfajjá fejlesz
tette. A kiegyezés ideje körül amabban Kecskeméthy Aurél konzervatív szatírája ural
kodott, emebben Ágai Adolf jóízű ötletes
sége évtizedek óta mulattatja közönségünket.
Méltók a kiemelésre Eötvös Káfoly, a régibb
magyar életet jellemző, érdekes emlékezései
nek eredeti, széles és mégis friss, magyaros
előadása módjával; Keszler József, lelkes,
hosszú és sikeres kitartásával művészeti éle
tünk bírálatában s a nyugot-európai élet,
irodalom és művészet bő tanulmányával;
az újabbak közül pedig Tóth Béla, finom
stilmüvészetével, és Kenedi Géza, nemes és
elmés moralizálásával.
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íg y irodalmunknak az az uralkodó jel
lemvonása, mely élete folyásában végighúzó
dik, bármekkora erőre jutott múló áramlatok
ellenséges sodrában, nem veszett és nem
veszhet el; inkább él és elevenít mind e mai
napig. Képzeletét, érzését, törekvéseit magyar
sága hevíti legerősebben és iellemzi, ősi voná
saival, minden időknek változó alakulataiban.
Mindnyájunkban van egy csepp a Volgamenti lovas véréből. Az öshagyomány érzelmi
erejéből, melylyel a pogány vitéz a sas röp
tébe mélyed, él valami a keresztyén magyar
főpap lelkében, mikor az egyik lelkesedve
kutatja mithoszainkat, a másik újra költi
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pogány mondáinkat, a harmadik pedig, az
összetartozás eleven érzésével, oly felekeze
tek fő embereinek, melyek a múltban az
ö feleire keserű napokat hoztak, mint a
magyar irodalom jeleseinek, tiszteletemléket
állít. A Volga pusztáinak végtelenén szerető
ámulattal csüggö vitéz szemei: a bihari rónán
s a Tisza síkján gyönyörködő Petőfinek
és Aranynak szemei, melyeknek tekintetét
fajunk ős fejlődése élesítette ki s legnyája
sabb melegök és legtüzesebb szikráik is e
faj tulajdonaiból és szeretetéböl áradnak.
A mint faj, természet és életmód

ez ős

magyar szellemet megalkották: tisztán látni
minden láthatót, a mezőt, vizeket, sivatagokat
végesvégig: szellemi életünknek ma is ez
adja erejét és ez szabja, talán szőkébbre
szomszédainkénál, korlátáit. Egész szellemi
életünk tanúskodik róla, hogy e korlátok
közé eső képességeinket fejleszteni igyekez
tünk, a nyugoti mivelödés hatásainak kész és
hálás befogadása által; de tanúskodik arról
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is, hogy érzésünk és képzeletünk ma is őrzi
a magyarnak legrégibb eszményét. Az az
erős és ügyes, fajáért minden veszélylyel
szembeszállani kész s ebben felsöbbségét
érző lovas, amint a századok során mindig
feltámadt, ha szükség volt reá: lelkűnknek
s költői világunknak is legkedvesebb és leg
jellemzőbb alakja maradt. Petőfi ennek az
eszménynek nemcsak nagy költője, hanem
hősi képviselője és áldozata.
Az a magányos őrszem, kinek barbár lel
kében a népéhez való tartozás érzése volt
talán a legerősebb, ezt az érzést eltékozolhatatlan örökségül hagyta mindnyájunkra.
Nemzeti lelkűnknek s ezt a lelket megszó
laltató irodalmunknak eszményei között,
melyeket szolgált, mindig ott Yolt s szelle
münk változó tartalmára irányzólag hatott:
a magyarság eszménye és közérdeke. Mikor
a nemzetben, egyes osztályaiban el-elhomályosodott és meg-meggyengült: az irodalom
mindig új és mindig erősebb életre keltette.
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íme ez a magyarázata, hogy talán nincs
nemzet a világon, melynek irodalma oly
egyenes, benső és szoros viszonyban állott
volna politikai életével, mint a magyar. A
mi irodalmunk nemcsak kifejezte, hanem
fentartotta a nemzeti lelket.
Ha már ez a magyar nemzeti lélek, ez
a magyar erő tett szolgálatot az európai
műveltségnek, a határvédelem százados har
caiban: ez a védelmezett emberi míveltség
köszönettel és megbecsüléssel tartozik a mi
szerény irodalmunknak, mely az őt védel
mező magyarság erejét fentartotta.

