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A BUDAPESTI ÁRVÍZKÖNYV MINT IRODALMI ANTOLÓGIA 

A tizenkilencedik század harmincas éveinek vége felé, 1838-ban érte Pest-Budát 
az a természeti csapás, a nagy árvíz, amely nemcsak azért emlékezetes, mert nagy 
pusztítást végzett, hanem mert emlékét az irodalom is megőrizte. így az „árvízi 
hajós" alakja, Wesselényi, Vörösmarty versében; Jókai regényének, a Kárpáthy Zol
tánnak nagy romantikus jelenetei vagy Liszt Ferenc, a „hírhedett" zenész koncert
je, melynek alkalmát ismét csak Vörösmarty használta fel a nemzeti összefogás 
meghirdetésére emelkedett, Liszthez intézett ódájában. Az árvíz, a természeti 
katasztrófa természetesen nagy visszhangot váltott ki, s nemcsak itthon, hanem 
külföldön is írtak róla.1 Ezúttal azonban nem ezzel, s közvetlenül még csak nem 
is az árvízzel akarunk foglalkozni, hanem azzal a kiadvánnyal, amelyben a nagy 
veszteséget szenvedett „kiadó könyvárost", Heckenast Gusztávot kívánta némi
képp kárpótolni a magyar írók egy jelentős csoportja. 

A Budapesti Árvízkönyv (érdemes felfigyelni arra a körülményre, hogy a kiad
vány fővárosunk későbbi elnevezését mintegy megelőlegezi) elsősorban, sőt 
mondhatni, hogy a tágabb műveltebb körökben szinte kizárólagosan arról neve
zetes, hogy benne jelent meg először Eötvös A karthauzi (itt még: A' Carthausi) 
című regénye. Am mivel éppen a fiatal Eötvös szerkesztésében, az ő regénye 
mellett, amely kétségkívül a legterjedelmesebb darabja az egész gyűjteménynek, 
még számos alkotás szerepel a többkötetes könyvben, a kiadás alkalmától némileg 
függetlenül, s talán a szerkesztő szándékával sem feltétlenül egybehangzóan - e 
kiadványt tehát úgy is tekinthetjük, mint a harmincas-negyvenes évek fordulójá
nak egyfajta seregszemléjét.2 

A szerkesztés szempontjairól nem értesülünk, a kiadvány célját alcíme árulja 
el, az első kötet rövid bevezetője mindössze egy jelenetet idéz fel a megpróbáltatás 
napjaiból. Egy hölgy a szereplője ennek a szcénának, aki segítséget nyújt a bajba 
jutottaknak: „Csak hozzám jertek, szóla az asszony, jó szomszédok... házamban 
csak nyolcvan ember van még, 's nálom sok meg fér! 'S az asszony tovább ment, 
's 'a szegények tolongva gázlódtak utána, 's 'a népnek szemeiben könyek ragyog
tak, mellyeket nem bánat facsart ki szemeikből. Ez asszony LÁSZLÓ FERENCZ-
NÉ volt." Az úrhölgy személye abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy 
segítőkészsége mellett, mely nyilván meghaladta a részvét szokott mértékét, nem
csak magánszemélyként, hanem egyesületi tagként is buzgólkodott, ami az akkori 
városi élet egyre fontosabbá váló mozzanata. „Tekintetes László Ferencné, szüle
tett Szűcs Josepha asszonynak 'a budai asszonyegyesület tagjának mély tisztelet
tel" - szól az ajánlás.3 

1 TOLNAI Gábor, Pest-budai ember a Szent-Szövetség korában (Az 1838-as nagy árvíz és az irodalom) = T. 
G., Tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1970. Ez a tanulmány elsősorban nem az Árvízkönyvről szól, 
hanem e természeti katasztrófa hazai és külföldi visszhangjáról. 

2 Budapesti Árvízkönyv, Heckenast Gusztáv kiadókönyváros úrnak baráti ajándékul, Pest, 1839-1841. 
3 Budapesti Árvízkönyv, első kötet, VII. lap. A továbbiakban csak a kötet- ill. lapszámot jelzem. 

25 



Mármost az a körülmény, hogy a fiatal Eötvös szerkesztette ezt a kiadványt, e 
foglalatosság egyúttal lehetőséget adott regényének közrebocsátására (ami miatt 
a kiadvány hosszabbra nyúlt a tervezettnél, s kötetszáma is gyarapodott), nyil
vánvalóan nem könnyítette meg fáradozásait. Igen valószínű, hogy az ilyen típu
sú gyűjtemények abban az időben sem készültek lényegében másként, mint ma
napság. Minden bizonnyal fontos volt, hogy a közreműködők, azok tehát, akik 
írásaikat rendelkezésre bocsátották, bizonyos irodalmi (netán közéleti) tekintéllyel 
rendelkezzenek, hiszen e tény a kiadvány értékét s ezáltal kelendőségét növelhet
te, a kiadót pedig elsősorban ilyen módon lehetett, ha csak részben is, vesztesé
geiért kárpótolni. A szerzők névsora mindenesetre impozáns: szerepel közöttük 
Bajza József, Csató Pál, Döbrentei Gábor, Erdélyi János, Fáy András, Gaal Mózes, 
Garay János, Czuczor Gergely, Jósika Miklós, Kazinczy Gábor, Kölcsey Ferenc, 
Kovács Pál, Lukács Móric, Pulszky Ferenc, Schedel Ferenc, Szalay László, Székács 
József, Szemere Pál, Szontagh Gusztáv, Teleki József, Teleki László, Tóth Lőrinc, 
Vachott Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós. 

Mindenképpen jeles névsor ez, itt közzétett műveik összege, melyek műfajilag 
is szerfelett különbözőek, jól reprezentálhatja a harminckilenc-negyvenegy közöt
ti esztendők, tehát lényegében az évtizedforduló hazai irodalmának jellegét. Tud
ható, illetőleg vélhető természetesen, hogy miként általában, az egyes szerzők az 
alkalmat felhasználva avagy az ifjú szerkesztő kérésére, netán unszolására adtak 
át olyan kéziratokat, melyek talán az Árvízkönyvtől függetlenül is elkészültek vol
na, illetőleg készülő írásaikból kínáltak fel részleteket. Arra azonban van bizo
nyíték, hogy Eötvös kifejezett kérésére készült el valamely mű (mint ahogy arra 
is, hogy a kiadvány előkészítése már a katasztrófát közvetlenül követően megin
dulhatott), tudniillik korán elhunyt barátjának, Palocsay Tivadarnak a német 
nyelvű költeménye (Der Jüngling) Kölcsey átköltésében jelent meg Az ifjú címen, 
s a költő a kiadvány megjelenése idején már nem élt. Voltaképpen ez volt az 
egyetlen eset, amikor Kölcsey és Eötvös között kifejezetten irodalmi ügyben sze
mélyes kapcsolat jött létre. 

Nem kívánunk foglalkozni az egyes kötetek összeállításának gyakorlati kérdé
seivel. Ezeket részben nem ismerjük, másrészt pedig nyilvánvalóan ez esetben is 
közrejátszottak gyakorlati tényezők (a közlésre szánt mű megérkezésének, il
letőleg átadásának időpontja, a műfaji változatosság követelménye az egyes kö
tetek összeállításánál stb.). Ezúttal sokkal lényegesebb annak latolgatása, hogy 
milyen az az összbenyomás, amelyet ez a vállalkozás a maga sokoldalúságával a 
korabeli, illetőleg a mai olvasóban kelt, milyen régebbi és újabb stílusminták mu
tatkoznak meg benne. Ez utóbbi szempontból kiváltképpen tanulságos lehet egy 
ilyen szemle. 

Már csak azért is, mert egyes szerzők nem egy esetben nem arról az oldalukról 
mutatják meg magukat, amelyet általában ismerünk, hanem attól meglehetősen 
elütő, az adott környezetben meglepő sajátosságukkal. Fáy András például, aki 
elsődlegesen egyáltalán nem mondható a történelmi miliőhöz különösen vonzódó 
írónak, e kiadványban a Szádvár és vidéke című, némileg az első világháború előtti 
vidéki lapok elnevezésére emlékeztető Históriai Novellával szerepel, ezzel kezdve 
meg egyébként az írások sorozatát.4 (E táj a színhelye Kisfaludy Károly A tatárok 
Magyarországban című darabjának is.) A szerző, túl A Bélteky ház nevezetes regény
kezdeményén, írói és közéleti tevékenységének csúcsán és virágkorában ebben az 

4 Szádvár és vidéke, első kötet, 1-55. 
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írásában már egy látszólag elfeledett stílusmintához nyúl vissza (ámbár lehetsé
ges, hogy éppenséggel régebbi írásai közül kereste ki), amelyet bízvást sorolha
tunk a történelem felidézésének „gótikus" változatához. Felvonulnak ebben a -
mondhatni - „erdőkkel övezett" tájon mindazok a szereplők, akiknek az ilyen 
típusú történetekben óhatatlanul fel kell bukkanniuk. Az üldözött ártatlan szép
ségtől az áldozatot vállaló anyán keresztül az öreg, ám szívós, régi katonai eré
nyeit még őrző hű szolgáig mindenki, akinek az ilyen történet pozitív oldalán 
helyet kell foglalnia. Az ártatlan szerelem, a rossz hírbe kevert hűség és az intrika, 
a szinte már önmagáért való gonoszság, továbbá a heves vérű, meggondolatlan 
szenvedély egyként szerepet kap a történet folyamában. A Bebek család históriai 
múltjának fiktív, stilizált epizódja a történet, patetizáló és érzelmes hangszínek 
váltogatásával előadva. 

A múlt, azaz a tizennyolcadik század elbeszélő technikájának alkalmazása azt 
mutatja, hogy az elbeszélő prózában még meglehetősen elevenek a leírásokat kró
nikás történetmondással elegyítő előadási módok, szembetűnő ellentétben az egy
korú témák feldolgozásával. (Ez jellemző egyébként Kisfaludy Károly történelmi 
illetőleg egykori témákat feldolgozó prózai műveire is.) A kevéssé eredeti tehet
ségű prózaíróknál ez a módszer még a napi érdekességű, divatos történetek el
mondása során is dominál. 

Nem lehet feladatunk az Árvízkönyv kapcsán az egyes itt megjelentetett mun
kák minősítése és kommentálása, hiszen alkalmi jellegük kézenfekvő. Az összkép
hez azonban kétségtelenül hozzájárulnak a gyűjteményben megmutatkozó stílus
jelenségek. Kortársi vonatkozásban egyébként sok érdekes mozzanatról értesül
hetünk Pulszky Ferenc emlékirataiból. Az olyan intimitásokról, melyek az ilyen
fajta emlékezésekben óhatatlanul szerepelnek, ha meg nem is feledkezhetünk, 
óvatosan illik szólni, noha kétségkívül jellemzőek lehetnek. Annál is inkább, mert 
a szerkesztő Eötvös alakja érdekesen rajzolódik ki Pulszky soraiból. A szkeptikus 
hajlamú Pulszky például nehezen tudja elképzelni, hogy az ideges természetű 
Eötvös kitüntette volna magát az árvíz eseményeiben. Fontosabb viszont az a 
megjegyzése, hogy regénye, A karthauzi, az író fájdalmára, nem talált olyan ked
vező fogadtatásra, mint amilyenre számított. Már ekkortájt megfogalmazódtak 
azok a közkeletű vélekedések, miszerint az ernyedt világfájdalom, mely a regé
nyen elömlik, a fiatal szerző ha nem is értelmi, de érzelmi fogyatkozása. Márpedig 
a kiadvány szövegének nem jelentéktelen részét éppen e regény teszi ki. 

Pulszky azért is foglalkozik hosszasabban e kiadvánnyal, mert benne jelent 
meg első hosszabb magyar nyelvű munkája, az Úti vázlatok 1836-ból5 Az útirajz 
mint műfaj e korban a kedvelt műfajok egyike, amely egyként szolgálja az oly 
fontos tájékozódást, tehát a hazai és külhoni viszonyok összevetésének politikai
ideológiai szempontjait, s a megírás módját tekintve bizonyos esztétikai igényeket 
is kielégít, sok tekintetben a széppróza lehetőségeit is növeli. A szerkesztő szem
szögéből, a barátság mellett, mely Pulszkyhoz fűzte s így eleve indokolta annak 
szerzőként, munkatársként való felkérését, bizonnyal az a körülmény is motiválta 
egy ilyen típusú írás közzétételét, hogy az ő első regénye is egy ilyen típusú utazás 
élményeiből táplálkozott. 

így tehát az első kötet lényegében az említett prózai munkákból áll össze, ki
egészítőlég egy történelmi tanulmánnyal Péczely Józseftől, mely Buda 1686. évi 

5 Úti vázlatok, első kötet, 67-170. Az Eötvösre vonatkozó megjegyzések a Budapesti Szemle 1877. 
évfolyamában jelentek meg (Életem és korom, BpSz, 1877,13. köt., 279). 
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visszavételéről szól. Ám ha így egymás mellé sorakoztatjuk ezeket az eltérő típusú 
munkákat (történelmi beszély, útirajz, történelmi tanulmány, érzelmes vallomás
regény), már szembeszökő az a tervezett változatosság, amely megfelel a zseb
könyvek és almanachok szokott „magazinszerű" szerkezetének. Érdekes, hogy 
viszonylag szerény szerepet kapnak a verses műfajok. Az ekkori nagy nevek kö
zül Vörösmarty A hű lovag című, a verses kisepika műfajába sorolható, a hős Zá-
mor és a szép Róza történetét regélő költeményével találkozunk, amely kétségkí
vül nem tartozik a költő sokat emlegetett munkái közé. Ezen kívül a fiatal Erdélyi 
János féltucatnyi versével gazdagítja a kötetet,6 Kunoss Endre, az ekkor népszerű 
„biedermeier" költő pedig „vándordalaival". Valóságos kuriózum gróf Dessewffy 
József verse, aki valóban az árvízről „énekel": A duna-parti s kivált pesti víz-ár 
1838-ban. „Gyász megszokta magyar, te a' kinek folytoni jajjait / A' jóléti remény 
egy ideig kezdte lefojtani, / Ah hivd vissza könnyeidet! 's önts le szemekről / 
Art, 'a két duna-parf bő javait fedte özönre most." 

Az eddigiekben, úgy tetszhet, a „komoly nem" uralkodott, noha az Arvtzkönyv 
abból a szempontból is érdekes és jellemző antológiának fogható fel, hogy egyként 
bemutatja a romantikus irány patetikus, többnyire homályos eredetű bosszúvágy
ra alapított történeteit, a középkori családi villongások kegyetlen és értelmetlen 
leszámolásainak túlfeszített hangulataihoz nyúlva, s azokat a hol érzelmes, hol 
pedig kedélyes történeteket, amelyek a társasági témákat foglalják prózai vagy 
vígjátéki keretbe. Mondhatnók, hogy a színek e sajátos keveredése a fiatal szer
kesztő eddigi munkásságára is jellemző, s így a maga ízlését is követte, való
színűbb azonban az írók és a közönség kedvelt olvasmánytípusainak tapasz
talaton alapuló, ösztönszerűen alkalmazott ismerete. Mármost az előbbi típusra 
jellemző Jósika Miklós Adóriánok és Jenők című színműve, melyet már elő is adott 
a „pesti nemzeti színház" (1838).7 Jósikának ez a szomorújátéka aligha tartozik 
drámairodalmunk jelesei közé, ám mégis érdemes az itt közzétett szöveg bevezető 
soraiból idézni, amennyiben e helyütt szó esik a jellemábrázolás egyik fontos 
kérdéséről, amely, úgy tetszik, a szerzőt már régebben foglalkoztatta. „Már egy
szer, az Abafiban, birkóztam azon feladattal meg: hősemnek a' darab' folyama 
közben kiérlelni lelkűletét, 's őt a' cselekvés útján regényhőssé alakítani; színmű
ben ez még nehezebb volt: 's az újabb romantikái oskolának (műértők nem fogják 
ezt tagadni) legmerészebb, legritkábban mert, feladatai közé tartozik" - olvassuk 
e programszerű nyilatkozatot. 

Az emelkedetten homályos és kalandosan titokzatos történetek a korabeli pró
za egyik tipikus válfaját képviselik, akár mintapéldányként említhető ebből a 
nemből Petrichevich Horváth Lázár A' tőr és a' kéz című hosszabb elbeszélése.8 Ez 
a beszély is a régi időket idézi, mint Fáy Andrásé, ám tárgya nem a magyar 
történelem, hanem az olasz hercegségek világa, Velence és Firenze, sőt más olasz 
városok hatalmasságainak vetélkedése abban a sajátságos stilizációban, melyben 
az álarc, a tőr, sejtelmes sötét öltözetek, ködös és szinte követhetetlen bosszúter
vek a legfőbb motívumok, s mindezt keretezi a dekoratív városok palotáinak sora, 
a szépséges nők, a pompázatos öltözetek ragyogása. Rajzukhoz szükségeltetik a 
művelődési viszonyok ismerete, sőt művészettörténeti jártasság. Pontosan arról a 
fentebb stílről van szó, mely a Honderű körét jellemezte, amely az almanach-lí-

6 Nemzeti zászló, Rokonság, A" halom, Orombál, első kötet, 170-176. 
7 Adóriánok és Jenők: Szomorújáték 3 felvonásban, egy előjátékkal, második kötet, 1-77. 
8 A' tőr és a' kéz, második kötet, 81-141. 
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rának ezt a változatát inspirálta: a felsőbb társadalmi körök ízlését nem is annyira 
kiszolgáló, mint inkább egy stilizációt valamiféle képzelt igényesség jegyében lét
rehozó törekvésről. 

Ez a minden talmisága mellett meglehetősen bonyolult „irály" azonban a maga 
korában korántsem vált el oly megkülönböztethetően a kalandos-romantikus 
múltidézés szokványos típusaitól, s elképzelhető, hogy éppen a biedermeier irány 
keltette szórakoztató célzat következtében az ilyen típusú olvasmány egy széle
sebb publikum igényeivel is találkozott. Az Árvízkönyvnek egyébként éppen az az 
egyik legfőbb érdekessége, hogy - s talán nem pusztán a Heckenast cég megsegí
tésének praktikus szándéka okán - benne a legkülönbözőbb stílusrétegek, eltérő 
minőségű alkotói szintek békésen megférnek egymás mellett, ami mindenképpen 
utal az olvasói tájékozódás minden differenciát befogadó homogén alapminő
ségére. 

Az elbeszélés szövésének ez a módja, tudniillik a sejtető, párbeszédekre nem 
igen vállalkozó, de annál több leírást alkalmazó, ünnepélyes vagy éppenséggel 
elérzékenyült hanghordozás jellemző a kortársi témákra is. Ebből a szempontból 
érdemes megemlíteni az azóta is inkább kuriózumként emlegetett, a Flóri könyvé
vel híressé lett, az Árvízkönyv megjelenése idején már fiatalon elhunyt Bezerédj 
Amália A' remeték című elbeszélését.9 A világ hívságai elől szerelmi bánata követ
keztében elvonuló fiatal hőse, aki a szokott nemesi életforma folytatása helyett 
szemorvosként teszi magát hasznossá embertársai számára, figyelmével (s szerel
mével) tünteti ki a szeme világát vesztett szépséges, szegénységét méltósággal 
viselő hölgyet (aki elrejtőzve a világ elől él egy szerény hajlékban), sőt szemor
vosként még ráadásul vissza is adja látását. A posztszentimentalizmus jellegzetes 
alkotása ez a hosszabb elbeszélés, a szenvedés és a bánat valamint az erkölcsi 
igazságtétellel mintegy megváltott sors sztereotípiái mentén alakul a történet, va
lahogy úgy, ahogy a kor folyóirataiban és azok irodalmi mellékleteiben szokásos 
volt. Hagyományként ez a tematika, a meghatottságnak ez a tónusa, a szenvedé
sért kijáró kárpótlás didakszisa még igen sokáig él, női olvasóknak szánt maga
zinokban, populáris érzelmes regényekben századunkban is létezni, sőt időnként 
virágozni is látszik. Az írónő idejében azonban az ilyen típusú nemes szórakoz
tató irodalom még kielégítette a némileg gyarapodó publikum igényeit, s ennek 
az olvasmánytípusnak még volt eredetisége és hasznos funkciója. 

Bármily nagy is a témabeli különbség a vérgőzös reneszánsz-kori történet, az 
érzékeny, önként vállalt remeteség, illetőleg a korabeli társasági élet humoros fel
fogása között, tipológiailag azonos kategóriába tartoznak. Ebből a szempontból a 
sokáig oly népszerű Kovács Pál A' hideg víz mindent meggyógyít című humoros 
elbeszélése is ide sorolható. A helyzetkomikumra, félreértésekre alapozott törté
netek a korabeli társasági élet bemutatásának szokványos keretei, melyeknek ép
pen az a funkciója, hogy e sztereotip megoldások segítségével a jeles szerzők 
felvonultathassák e kor, a harmincas évek jellegzetes figuráit: ez az eljárás a ráis-
merés élményét nyújtja az olvasónak. A biedermeier rajzoknak ez a vonása a pol
gáriasuk irodalom egyik tartós sajátossága. Kétségtelen, hogy ebben a nemben 
Csató Pál sokkal többet, jobban és főleg könnyedebben, konverzációs képességeit 
illetően pedig szellemesebben közöl e stilizált világból. Gaal József Olyan írói sze
mélyiség még, aki ebben a témakörben jeleskedik, ő azonban ebben a gyűj
teményben a Szerelem és champagnei című vígjátékával szerepel, egyébként ponto-

9 A' remeték, második kötet, 159-212. 
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san az említett sztereotípiák keretei között mozogva1" (bár Vörösmarty szerint 
méltán dicsérhetők Gaal vígjátékainak jól rajzolt, életszerű figurái, pezsgő párbe
szédei). E tényezők is mutatják, hogy mindezen témákban és cselekményszerke
zetekben ott munkál az a közös irány, melynek lényege a romantikus couleur 
locale erőteljesebb hatásainak vegyítése egyfajta könnyedséggel, közvetlenséggel, 
a publikumhoz szólás játékos elemeivel. Ez vonatkozik az emeltebb hangnemű 
témákra csakúgy, mint a szellemes-ironizáló, stilizáltán mindennapos történetek 
előadásmódjára. Vélhetőleg a játékos mozzanat későbbi elhalványulása gerjesz
tette azt a vélekedést, amely mintegy megülepedett irodalomtörténet-írásunkban, 
hogy az ilyen típusú munkák kezdetlegesek, mintha íróink valami későbbi minta 
előérzetében komponálták volna műveiket, s innen nézve azután valóban nehéz 
ítéletet mondani róluk. 

Pedig a maguk idejében a lektűrnek ez a neme korántsem volt másodlagos 
jelentőségű, amire példa lehet a kritikus-filozófus, elmélkedő hajlandóságú Szon-
tagh Gusztáv Beszállásozás című egyfelvonásos vígjátéka is, amelyről más vonat
kozásban még említést kell tennünk.11 Az ilyen típusú, sokak által művelt szóra
koztató irodalom, amelyet látszólagos igénytelenség jellemez (s amelyet például 
Gaal és Csató egyként kiválóan művel), éppen azt a funkciót tölti be, amely oly
annyira hiányzott a régebbi, nagyobb publikummal még nem rendelkező iroda
lomból. Ugyanis a nevelő, az emelkedett és még a vidámabb műfajokban is vala
miféle szentenciózusan megfogalmazható morál jelenlétét hangsúlyozó, lényegé
ben klasszicista felfogású irodalmiságból hiányzik a művészet „kényelmi" dimen
zió] a, a „nemes" időtöltésnek az a mozzanata, amelynek a polgári irodalom tö
meges elterjedését köszönheti, s így egészen másképp helyeződik el a mindennapi 
tevékenység, a létezésmód tartományában. Bizonyítéka immáron a polgáriasuk 
(biedermeier) ízlés szokványos működésének. 

Céloztunk már arra, hogy az Árvízkönyv még nem mutatja igazán érzékelhető 
jeleit annak, hogy a későbbi, a konzervatív-hagyományos és az újító irodalmi 
törekvések közötti harcok átjárnák az irodalmi életet, noha kétségkívül, az Athe
naeum körének megerősödésével ezek már - némiképp a felszín alatt - folynak. 
Itt azonban, talán a Heckenast kiadó megsegítésére létrejött, hogy úgy mondjuk, 
összirodalmi összefogás jegyében azok a szerzők, akik később a Petőfi körüli, 
katalizáló jellegű ízlésbeli összeütközések főbb szereplői, békésen megférnek a 
másfajta esztétikai (és politikai) nézetek képviselőivel. Irodalomszociológiai 
szempontból is érdekesnek mondható például a ma már inkább a Petőfi-ellenes 
támadásairól ismert Császár Ferenc esete. O ugyanis egyike azon keveseknek, 
akiknek költői pályája szinte párhuzamosan bontakozik ki hivatali pályafutásá
nak emelkedésével. Magasrangú bíró, a társadalmi hierarchiában tekintélyes he
lyet elfoglaló úr, akinek konzervativizmusa nem pusztán valamiféle alkati adott
ság, hanem egyúttal pozíciójának járuléka. O lehetne egy személyben a Honderű 
tipikus munkatársa és olvasóinak ideális megtestesítője. 

Ám mégsem lenne illő ez utóbbi megjegyzéssel az irodalomtörténet mellékes 
lábjegyzetei közé utalni tevékenységét, mégpedig több okból. Az a fajta érzelmes, 
ünnepélyes emelkedettség, átszellemült finomkodás, amely üres banalitásnak tet
szik az idő távlatából, mindenképpen új s nem is hatástalan stílusjelenség volt a 
kor lírájában, kisebb-nagyobb mértékben jelen van a harmincas-negyvenes évek 

10 Szerelem és champagnei, harmadik kötet, 27-163. 
11 Beszállásozás, negyedik kötet, 1-53. 
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lírájának egészében, nem véve ki akár Vörösmarty, sőt Petőfi költeményeinek egy 
csoportját sem. Az úgynevezett almanach-lírát tehát mint a korszak költői nyel
vének egyik összetevőjét egyszerűen figyelembe kell vennünk. Másrészt a folyto
nos használat következtében a költői alakításnak ez a módja, tónusa és szókész
lete, éppen a kedvező fogadtatás révén rutinszerű gyakorlattá vált, az igénytele
nebb publikum szemében egyenest a „költészet" szinonimájává. Mintegy a költői
ség etalonja tehát, ami, ha nem is menti, de talán érthetővé teszi a Petőfi-ellenes 
kritikákat a későbbiekben, s talán azt a körülményt is, miszerint a költő pártfogói 
(közöttük Eötvös is) éppen a romantikus-beidermeier konvenció befolyása alatt 
nem mindenben értették meg az új stílusjelenség lényegét. Kétségtelen, hogy az 
elfogadott formanyelv milyensége valamilyen módon behatárolja a lírai egyéni
ség lehetőségeit, ám az erőteljes lírai egyéniség meg tud nyilatkozni a jelzett ha
tárok között is. Császár nem volt ilyen. 

Ám ennek az életműnek is van néhány olyan sajátossága, melyek, ha nem is 
szolgáltatnak különösebb okot Császár munkásságának újbóli, tüzetesebb vizsgá
latához, érthetővé teszik egykori ismertségét, s így azt is, hogy szerepel az Arvíz-
könyvben. Témái közül figyelemre méltóak (az egyébként életpályájának alakulá
sával összefüggő) adriai, illetve dalmát tárgyú versei, melyek ritkák irodalmunk
ban, s éppen ebben az időszakban válnak (gazdasági-politikai szempontból) idő
szerűvé. Ilyen a Magyar partvidéki matróz' dala.12 „Szűk tengerünkre bús / Halotti 
lámpaként / Hint föllegek közül / A' hold rezegve fényt: / 'S a' mint habok fölött 
/ A' szende fény terül, / Nyomán, a' természet / Álomba szenderül." - olvashat
juk e sajátosan stilizált szöveget annak tudatában, hogy magyar matróz aligha 
dalolhatott az almanach-líra ennyire tipikus modorában. Maga a tény azonban 
érdekes, a hajózás és a tenger ugyanis itt nem a barokkból örökölt szimbolika 
eleme csupán, hanem az ipar és a kereskedés jellegzetes reformkori koncepciójá
nak, jövőképének része. A romantikus egzotizmus érdekes példája A' sussáki vak 
című elbeszélése,13 amely az ismert-ismeretlen szférájában játszódik, a magyar 
királyságnak honunk centrumában alig ismert tájain. 

Ebbe a témakörbe tartozik Kiss Károly Keglevich Etelke című hosszabb elbeszé
lése is. Maga a szerző is figyelemre méltó, amennyiben a mára már elfeledettnek 
tekinthető író, aki még a tizennyolcadik században született, ekkortájt az idősebb 
nemzedékhez tartozik, s mint hivatásos katona (a hadtudomány jeles művelője, 
ő alkotta egyébként a honvéd szót) jellegzetes „delectans" író, Szontagh Gusztáv
val szolgált egy időben Lembergben, s részben az ő közvetítésével ismerkedett 
meg a magyar irodalom művelőivel, köztük Vörösmartyékkal. Irodalmi műveit 
mintegy mellékesen, de nagy buzgalommal írta meg. Az említett elbeszélés vol
taképpen történelmi beszély, cselekménye a tizenhatodik században játszódik. 
Szabályos vadromantikus történet, melyben a török elleni harcok egy sajátos dél
szláv változatával találkozunk. A harcok historizáló leírása az egyéni bosszú mo
tívumával társul, váratlan fordulatok teszik „olvasmányossá" a cselekményt, cse
lek és az ehhez szükséges álöltözetek biztosítják a titokzatosság mozzanatát. A ro
mantikus cselekményvezetésnek az a fajtája ez, amely immár legalább oly fontos
nak tudja a történelmi miliő egyedi megjelenítését, effektivitását, mint valaminő 
tanulságot. Külön aktualitást kölcsönöz a történetnek - mai megközelítésben - a 

Magyar partvidéki matróz' dala, második kötet, 277. 
A' sussáki vak, második kötet, 279-297. 
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helyszínek baljós közismertsége: Bihács, Szrebrenica, s megannyi a huszadik szá
zadi boszniai polgárháborúból ismert helynév. 

Az Árvízkönyv s általában véve a harmincas évek irodalmának kuriozitását 
szemléletesen mutatja Kiss Károly egykori tiszttársának, Szontagh Gusztávnak e 
kiadványbeli szereplése. Tudjuk róla, hogy Kisfaludy Karoly kultuszának jeles 
előmozdítója, az elmélyült, gondolati megalapozottságú kritika művelője, az úgy
nevezett egyezményes filozófia kidolgozója. Tudjuk, hogy ismert gazdasági szak
értő, aki a gyakorlati részét is ismerte e területnek, mégpedig az irodalomelmélet 
és a filozófia tárgykörétől ugyancsak messze eső tartományban: ezek a dinnyeter
mesztés és a dohánytermesztés, e tárgyakban a maga korában elismert, sőt koszo
rúzott munkákat írt (A szenvedelmes dinnyész, Útmutatás az okszerű dohánytermesz
tésre). Tudhatjuk természetesen, hogy az itt szereplő egyfelvonásost a pesti ma
gyar színház már megnyitása évében bemutatta Magyar Bábel címmel. A Beszállá-
sozás a társasági és a katonai élet találkozásának sajátos területén bonyolítja azt 
az egyszerű szerepcserén alapuló vígjátéki cselekményt, amely a későbbiekben az 
operettek kedvelt témája lesz. Egyébként akár egy apokrif Kisfaludy-darabnak is 
felfoghatnók. Megfontolásra az ad okot, hogy a sokoldalú tudós szerző ezt a víg
játéki típust még mindig aktuálisnak és hatékonynak tartja, s így az Árvízkönyv
ben, bizonnyal némi sikert is remélve, közrebocsátja. 

Azon túlmenőleg, hogy az említett szerzők a szépirodalom terére inkább csak 
alkalmilag kirándulnak (s ez a típus korántsem ritka, ami irodalomszociológiai 
szempontból sem teljesen mellékes), e tény arra a körülményre is utal, miszerint 
a forgalomban lévő és az irodalmi ízlést messzemenően befolyásoló olvasási szo
kások csakúgy, mint az irodalommal szemben táplált igények igen sok vonatko
zásban még az előző korszakban (korszakokban) gyökereznek. Duby mutatja ki,14 

hogy a tizennyolcadik századi francia olvasók a világszerte híres felvilágosult írók 
évszázadában még mindig élvezték a lovagregényeket, a heroikus és a gáláns 
történeteket, sőt statisztikailag kimutathatóan a forgalmazott és az olvasott iro
dalmi művek többsége ebből a körből került ki. Az értékek kiválasztódása, az 
irodalomtörténeti szelekció a beigazolódott minőségi szemléletet érvényesítve, a 
tényt szinte elnyomta. Pedig itt korántsem egyszerűen az elit- és a tömegkultúra 
szokásos kettősségéről van szó, ezt egyébként kifejlett formában e kor nem is 
ismerte. Mondhatni, hogy a külföldi irodalom recepciója során a magyar iroda
lomban is megjelennek hasonló arányok, s ami talán még fontosabb: az említett 
olvasmányrétegek között nincsenek egymást kizáró válaszfalak, az avultabb és 
populárisabb formák, kivált a szórakoztató irodalomban, mindkét oldalról érint
keznek egymással. Márpedig az Árvízkönyv kétségkívül nem pusztán az egyes 
közlemények egymásutánja szerint, hanem egészében is, a nyomdász-kiadó kár
pótlásán túlmenően, mint változatos olvasmány funkcionál. Feltehetően még 
A karthauzi is, megírása szándékát illetően, egyfajta morális épülés igényét is ma
gában hordozza, ilyen módon érzelmessége, aforizmáinak sokasága valamikép
pen visszanyúl a morális folyóiratok lappangó hagyományához. 

Arra vonatkozólag, hogy a régebbi ízlés s egyáltalán egy régebbi kiadvány 
milyen hosszú ideig tud eleven maradni olyan korszakokban, amikor a megjelenő 
újabb munkák egymást cserélő ritmusa az újabb korokéhoz viszonyítva még meg
lehetősen lassú (noha ez az eltolódás még a legújabb időkben is megfigyelhető), 
tanulságos lehet egy hétköznapi példát megemlíteni. A Hasznos Mulatságok, 

14 Georges DUBY, L'Histoire des mentalites (L'Histoire et ses méthodes), Paris, 1961, 937-965. 
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Kultsár István Hazai s Külföldi Tudósítások című lapja mellékletének egyik évfo
lyama (1819) került véletlenül a kezembe, amelynek előzékén olvasható a tulaj
donos neve. Cirkalmas betűkkel véste fel nevét a kötet elejére: Tallián János, hoz
záfűzvén: „1836 Január 12. Napon kaptam". A megajándékozott tehát tizenhét 
évvel később jutott e hasznos és változatos olvasmányhoz, s a bejegyzés tanúsága 
szerint még örült is neki, s nyilván eszébe sem jutott, hogy nem éppen a legfris
sebb gyümölcsét fogyasztja szellemi életünknek.15 A könyv azonban még ezentúl 
is, hosszú időn át jó szolgálatot tehetett, újabb generációk feltűnte után, történelmi 
korszak el- és letűntén, Petőfi életének lezárultán, Jókai népszerűségének növeke
dése idején még mindig valakinek a kezébe kerül, hiszen a kötet hátlapjára tartotta 
érdemesnek feljegyezni: „Az 1859 Évi Január hó 6todik napján Vízkeresztkor olly 
nagy égzörgés volt hogy a harmadik valahol be is ütött". Tehát huszonhárom 
évvel az említett ajándékozás dátuma után, s negyven esztendővel megjelenését 
követően jegyzi be a kötet hátlapjára rendkívüli időjárási megfigyelését egy Laura 
nevű hölgy, aki akár az említett Tallián János lánya is lehetett. 

E példa akár általános érvényű is lehet, hiszen az egyes hatások megjelenésé
nek, hozadékuk meggyökeresedésének sávja, amely az előző időszak (alkotó 
nemzedék) gyakorlatát, jellegzetes beszédmódját a következőtől elválasztja, meg
lehetősen széles és mindkét irányban átjárható. Nyilvánvaló, hogy ez a körülmény 
a befogadó ízlésében és gondolkodásában is érvényesül, s így egy olyan típusú 
stíluskeveredéshez vezet, amelyben korántsem egymáshoz nem illő elemek jelen
nek meg véletlenszerűen az egyidejűségben, hanem vegyes mivoltuk ellenére 
szinte harmonikus egységet alkotnak, legalábbis összhangzatuk egy jellegzetes 
tónust képvisel. Szorosabb poétikai terminológiával: a rokokó és a szentimenta
lizmus utóhatásai, a klasszicizmus jól megtanult és feltűnően hosszan érvénye
sülő, már-már rutinná vált normái a romantika érzésvilágával érintkezve, sőt ez 
utóbbi gyakorlatát, ábrázolási sémáit befogadva hozzák létre a sokféle színt tar
talmazó mezőnyt, amely mint valami tarka szőnyeg, egybeszőtten mutatja meg a 
korban jelenlévő törekvéseket, szinteket, egyfajta mindennapi közízlést, amely a 
biedermeier-jelenség talán leglényegesebb vonása. 

Az ilyen típusú kvázi-antológiák, sok szerzőt bemutató alkalmi kiadványok, 
mint amilyen az Árvízkönyv is, általában nem valamilyen irányzat tudatos bemu
tatása vagy valamilyen norma szerinti minőségi elv mentén szerveződnek, hanem 
valamilyen gyakorlati, illetőleg reprezentatív elgondolás szerint. E tény következ
tében eliminálódnak az élesebb választóvonalak, s oszlanak meg egyenletesebben 
a valóságban ténylegesen működő különféle törekvések. Am talán éppen ezért 
lehet olyan módon felfogni őket, mint valamiféle statisztikai mintákat. Az ilyen 
mintában óhatatlanul érvényesül egyfajta átlag, melynek eredményeként kidom
borodik az a sajátos tónus, beszédmód, amely egy adott periódusnak nemcsak az 
irodalmi alkotásait, hanem tágabb, a közlésmód egészére kiterjedő sajátosságait 
jellemzi. 

Ebben az időben, amikor még nincs messze a nyelvújítás, a stiláris neológia 
megannyi szokatlan újdonsága és idegenszerűsége, s a sorozatosan alkalmazott 
újszerű elnevezések (köztük a technikai találmányok, s egyáltalán, a természet
tudományokkal kapcsolatos magyarosító szakkifejezések sora), e nyelvi tényezők 
érzékelhetőek úgyszólván minden típusú közlemény szövegében. Áthatják a 

15 Hasznos Mulatságok, 1819. 
16 NAGY Iván, Magyarország családai címerekkel és leszármazási táblákkal, Pest, 1857-1867. 
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szépirodalmi közleményeket is, s terjedésüknek kiváltképpen kedvez az az emel
kedett „irály", mely az almanach-lírának fő stiláris vonása, de mindinkább rá
nyomja bélyegét azokra a részben az irodalom útján közvetített stílusmintákra is, 
amelyek a társalkodás tónusát szervezik. így aztán a lírai alkotások mellett (me
lyeknek eme sajátosságát az irodalomtörténet bőségesen leírta és jellemezte) a 
kifejezésnek, a beszédnek ez a módja az elbeszélések, sőt a színművek szövegvi
lágát is áthatja. Nem véletlen ebben az összefüggésben a fiatal Eötvös lírájának és 
regényének, A karthauzinak feltűnően hasonló hangvétele, a lírizáló aforizmák 
belső rokonsága, egyazon fogantatása lírai frázisaival. 

Ha kisebb szövegegységeket veszünk szemügyre, alig találunk különbséget 
Császár, Kunoss vagy akár Erdélyi itt közzétett verseinek karakterisztikumát il
letően. Nyilvánvaló, hogy a szerzőkre jellemző specifikumok a nagyobb stiláris 
egységekben revelálódnak, gondolati motívumokban, egyes individuális voná
sokban. Elmondható mindez a középszintű struktúrákra vonatkozóan is, mint 
aminők például az egyes cselekményelemek, a hősöket (szereplőket) mozgató 
motívumok. E stiláris sztereotípiák jellemzik, legalábbis statisztikailag, az átlagos 
szépirodalmi szövegeket. Mivel mindenféle szöveg egyben valamiféle stilizáció 
is, tehát szelektíve alkalmazott, s valamilyen irodalmi irányra jellemző válogatás 
révén összeálló stílusképlet: e tényező a párbeszédek tónusát, s a tágabb mintára 
való tekintettel a szereplők gesztusait, érzelmi nyomatékait is messzemenően be
folyásolja. Valahogy olyan módon, ahogy a kifejezésmódok árnyalatai összehan
golódnak egy körülírható világlátás kereteiben. E körülmény egyszerre jellemző 
a kor íróira-költőire, akiket az elsajátított irodalmi kultúra eszköz- és célrendszere 
egyként befolyásol és inspirál, s a befogadó közegre, a recipiáló olvasóra, aki 
ebben a közegben formálódik, ebben a környezetben tudatosul valamilyen szin
ten az elvárása, s ennek megfelelő igényt támaszt olvasmányaival szemben. E kor
reláció összegét nevezhetnénk ízlésnek, dominanciája esetén közízlésnek. 

Ez az olvasmányanyag nehezen fogható meg egyszerűen a romantika, a 
klasszicizáló hagyomány, ezek hazafias változatai nyomán, de még a biedermeier 
terminus sem meríti ki e sajátosságok összegét. Ha például a negyedik kötetet 
forgatjuk, akkor találhatunk benne Kisfaludy hagyományát folytató egyfelvoná
sost csakúgy, mint a művészsors és az érzelmi élet egzaltált kifejezését (Kazinczy 
Gábor Norma c. beszélve).17 Ebből az utóbbiból érdemes egy jellemző mondatot 
idézni. Egy ifjú áll egy hölgy előtt szemlélődve: „És a'mint sóvár álmai mámorá
ban tovább és tovább függe rajta, lelopva a' lebelt, melly ajkai' szerelemtavaszán 
olvadozott, lelopva az álmot, melly e' kebelből felsóhajta: magát, istenülete' és 
álmai' ez összesítő mindenét szerette volna lelke' szentségébe benézni, hogy ol
tárába tegye 's imádva borulhasson el ideála előtt." E stílusból nem hiányzik a 
nyelvi lelemény, ám kétségkívül dominál benne valamiféle fentebb stíl s egy 
olyanfajta neológia, amelyet egy új és szokatlan tárgy kényszere hoz létre. Talán 
ezzel magyarázható az a modorosság, manír, amely elömlik nemcsak az Árvíz
könyvben közzétett, kivált komolyabb tárgyú elbeszéléseken, hanem a korszak 
átlagprózájának lapjain is, s amelynek hatásától még a pályakezdő Jókai sem tel
jesen mentes, sőt a negyvenes években (vagy korábban) induló nemzedék más 
képviselőinek műveiben is nagyon sokáig jelen van. 

Ezen a sajátosan stilizált nyelven szólalnak meg egyébként, noha más termé
szetű akadályokkal küzdve a humoristák is. Kovács Pál, a népszerű elbeszélő 

17 Norma, negyedik kötet, 79-110. 
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például A' hideg viz mindent meggyógyít című beszélyében (amely címéhez illően 
az e korszakban oly divatos fürdői élettel foglalkozik, mint a társasági élet egyik 
kitüntetett színhelyével) az obligát természeti párhuzamot a következő módon 
idézi fel: „Van a' természetben, különösen tavaszkor, valami elragadó leírhatlan 
báj, mellynek szokatlan éldelete a' lelket mintegy kedves részegségében rengeti, 
minden érzés, minden gondolat el látszik hagyni unt tanyáját a' testet, hogy új, 
még ízeletlen gyönyörökben részesüljön a' nyíló természet' igéző pongyola kebe
lén."18 Még a negyvenes évek oly kedvelt életképeiben is visszatérnek ezek a frá
zisok, sőt kiterjednek a társalgás fordulataira is, és birtokba veszik és meglehető
sen bonyolítják az élcelődés nyelvi tartományát. E gyakorlathoz mérve tűnik ki 
igazán az az arányérzék és mértéktartás, amely jelentősebb alkotók, így Kisfaludy, 
Csató vagy akár Eötvös kifejezésmódjára jellemző. 

A mértéktartás és arányosság említése azonban nem jelenti azt, miszerint náluk 
valamiféle klasszicizáló letisztultságról lenne szó, pusztán azt célozza e megálla
pítás, hogy e sajátosságok bizonyos egyenletességgel oszlanak meg s nélkülözik 
azok oly meghökkentő halmozását, amely annyira jellemző még a későbbi divat
lapok, sőt az életkép-műfaj prózájára is. Ez utóbbi egyébként gyakorlatilag még 
nem szerepel. Talán e tényező is magyarázza, hogy A karthauzi narratívájából oly
annyira hiányoznak azok a pihentető és környezetrajzoló epizódok, amelyek ez 
idő tájt úgyszólván kötelezőek az európai regényben. A karthauzi ebben az össze
függésben még egytónusú regénynek nevezhető, s ezért erősebben gyökerezik a 
régi típusú érzelmességben, míg Eötvös következő regénye, A falu jegyzője már 
bőven merít az ironizáló leírásoknak abból a gyakorlatából, melyet nálunk ebben 
a műfajban alkalmaztak először. 

Az Arvízkönyv mint alkalmi kiadvány, egyfajta antológia, szerkesztési gyakor
latából következően, s abból az egyébként külsődleges tényből eredően is, misze
rint több kötetben s így elnyújtva jelenik meg, óhatatlanul magán hordozza vala
mely virtuális folyóirat tulajdonságait. Ilyen értelemben vett alkalmisága abban 
is megnyilvánul, hogy olyan anyagból kell összeállítani, amilyennel a szerzők a 
kiadványt megajándékozzák, s ezek természetüknél fogva meglehetősen külön
bözőek, egyaránt tekintve műfajukat és értéküket. Szükségeltetik továbbá olyan 
típusú elrendezésük, amely megfelel e korszak bevett és elterjedt műfaji klasszi-
fikációinak. így a hagyományos lírai és elbeszélő költemények mellett szinte ma
gától értetődően foglal helyet a beszély, a regényrészlet, a regénykísérlet, sőt a 
teljes regény is, s ezek nemcsak megférnek (drámák társaságában) egymás mellett 
a történeti, sőt pedagógiai tanulmányokkal s az oly kedvelt útleírásokkal, hanem 
szinte feltételezik egymást. 

Ez utóbbiak közül, a már említett Pulszky-féle útleírás mellett érdemes meg
említeni Trefort Ágostonét, aki Utazási töredékek címmel oroszországi utazásáról 
szól,19 amely téma igazán ritkaságértékű ebben az időben. Miként ez az írás, álta
lában véve az útleírás, az útirajz műfaja s a többi tanulmányoké is mindig valami 
praktikus célt szolgál, tanulságok levonására adnak alkalmat, s általában a 
műveltség, a tudomány, a társadalmi intézmények vizsgálatával foglalkoznak. Ez 
a tendencia nagyon is megfelel annak a kulturális felzárkózási tendenciának, 
amely oly jellemző a reformkorra. Az Árvízkönyvben bizonnyal nem szerepel a 
szerkesztési elvek között (hiszen ezekre vonatkozóan semmiféle utalást nem ta-

18 A' hideg víz mindent meggyógyít, második kötet, 225-267. 
19 Utazási töredékek, negyedik kötet, 215-261. 
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lálhatunk) az az igény, hogy a fiatal szerkesztő főként eredeti munkákra számít, 
ez a szempont mégis érvényesül, s így a fordítás meglehetősen ritka. Bizonyos 
értelemben a Kölcsey Palocsay-átköltése is az (Az ifjú), ám jelentékeny ilyen irá
nyú munkákkal, egy kivételével, nem találkozunk. Amivel mégis, az több szem
pontból is tanulságos. Már az idegen szerzők neve miatt is. Szerepel Victor Hugo 
egy költeménye (a fordító Z.-ként jegyzi magát, talán Zsoldos) Holdvilág címen, 
Victor Hugo Órientales-jaiból. 

Ezekkel összevetve kiváltképpen tanulságos és meglepő, hogy ez idő tájt, a 
Byron-kultusz nagyobb mérvű terjedése idején Lukács Móric, aki elsősorban tör
ténelmi és államtudományi tanulmányai révén ismert, az Arvízkönyvben Byron 
egyik drámai költeményének első felvonását adja magyarul (Lord Byron Elváltoz
tatott idomtalanjából). Aligha fontos annak latolgatása, hogy miért éppen e műből 
tolmácsolt egy felvonást, melyet nem tartunk számon Byron kiemelkedő alkotásai 
sorában. Pedig a maga módján (befejezetlenségében is) érdekes mű, hiszen mesé
jének kevéssé ismert angol forrásai mellett nem kisebb munkát vall inspirátorá
nak, mint Goethe Faustját Valóban: a The Deformed Transformed20 ama csodás át
változások példáját mutatja, valahol a római korban elhelyezve, melyek a Faustból 
ismeretesek. Itt a hatalomhoz jutó nyomorék, a megszépült torzszülött egyetemes 
érdekű példázatával találkozunk. Természetesen e torzszülött létének és átválto
zásának alapmotívuma jellegzetesen romantikus, azon irányzat terméke, amely a 
látszat és a valóság, a test és a szellem, az érték és a megjelenés kettősségében 
némileg morbid gyönyörűséget lel, s e szélsőséges léthelyzet megjelenítéséből 
származtatja esztétikai erejét és jogosultságát. Nem akármilyen mozzanat, amint 
az anya megtagadja torz gyermekét, nehéz munkára kényszeríti, s hozzá (Lukács 
Móric tolmácsolásában) ily szavakkal szól: „Miként a' süldisznó, melly a tehénből 
/ Éjjel kiszopja tápláló tejét / Hogy a' fejő sebhedten 's szárazan / Találja tölgyét 
más nap' reggelén. / Öcséidnek ne mondd testvéridet; / 'S ne hívj anyádnak 
engem! Szültelek / Ugy mint veszett tyúk kigyót költ tojásból. / Ki véled törpe 
rém! Eredj hamar!" 

A fordítás puszta tényénél, amely egyébként erőteljesnek és hűnek látszik, fon-
tosabb az a művelődési sokszínűség, amely ezt a nemzedéket, azaz a fiatal cent
ralistákat, jellemezte. Az elvontabb tudományokhoz vonzódó Lukács Móric pél
dául a szíve mélyén (sőt a gyakorlatban is) mindvégig őrizte literátori hajlamait, 
s ezek egyáltalán nem álltak ellentétben érdeklődésének meghatározó vonásaival. 
Maga ez az „esszéizáló" magatartás sokkal inkább hasonlít a korabeli angol iro
dalomtörténet-írás és kritika gyakorlatához, mint a nálunk szokásos, német tudo
mányossághoz igazított tárgyalásmódhoz, noha Lukács Móric korai kísérletei a 
német literatúrához kapcsolódnak, sőt német nyelvű versekkel is kísérletezett. 
Ám egyéb fordításai révén a hazai Byron-kultusz, sőt bizonyos mértékig az angol 
irodalom megismertetésének is egyik kezdeményezője. A reformkor, sőt a követ
kező korszak e „poligráfusai", a történész-politikus-államtudományi-közgazda
sági (hogy ne mondjuk: politológiai)-költői-irodalmi életművek remek példái an
nak a művelődési típusnak, kulturális-tudományos magatartásnak, melynek a 
fokozódó szakosodás véget vetett, s amelynek helyét elfoglalta a mélyfilológia és 
a teória kényszere, sőt e kettő már-már követhetetlen kombinációja. így tehát némi 

211 Elváltoztatott idomtalanból töredék, Lord BYRON után LUKÁCS Móricz, negyedik kötet, 111-141. The 
Deformed Transformed: A Drama = The Poetical Works of Lord BYRON, vol. Ill, Leipzig, F. A. Brockhaus, 
1867. 
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fájdalmas nosztalgiával tekinthetünk vissza arra a szellemi tartásra, amely homo
gén módon szerveződött az összefoglaló személyiség tengelye körül, sőt feltéte
lezte hasonló kulturális egyedek olvasóként való létezését. 

Az a viszonylag széles skála, melyet az Arvízkönyv bemutat, olyan végletekre 
is kiterjed, mint a papköltő, a Kazinczy-ismerős Guzmics Izidor Az első dal21 című 
őstörténeti költeménye („Ott üle Lámek, nap' leáldoztával, / Sátora előtt, remegve 
testében, / Mert vett sebéből most előszer / Gyógyulva, nézheté a természetet") 
- és a sokoldalú Tóth Lőrinc külhonban játszódó novellája, a Donna Sol, amely 
éppenséggel az inkvizícióról mond kemény szavakat: „A nép áll bosszút azokon, 
kik Ős atyjait, a' kegyes és türelmes isten' szent nevében kinos tűzhalállal ölték el, 
egy vigyázatlan szóért, egy véleményért, egy semmiért!" A témák, stílusok, nem
zedékek eme felvonultatása e kiadvány kétségtelen érdeme. 

Az Árvízkönyv anyagának tarkasága egyrészről az ilyen antológia-jellegű kiad
ványok természetéből adódik, másrészről viszont e spontánnak látszó változatos
ságban van valamiféle rendszer. E rendszer nem feltétlenül a szerkesztői szándék 
révén nyilvánul meg, hanem sokkal inkább a különböző tárgyak természetében 
rejlik. A kor szellemi szükségleteiben, az érdeklődést kiváltó jelenségekben lap
pang, s megmutatkozik akkor is, ha a megfelelő szövegek a kötetekben egymástól 
távol helyezkednek el, s összekapcsolásukra utaló szerkesztői törekvés nem érvé
nyesül. Egyébként is: ezek a kapcsolatok oly sokrétűek, hogy semmiféle csopor
tosítás sem tudná egyszerre érvényesíteni mindegyiküket. Nyilvánvaló például, 
hogy a különböző társadalmi rétegekből jövő szerzők ilyen kötöttségei, gondolati 
irányultságai is megmutatkoznak, így kerülhet egymás mellé a nemzeti nyelv 
kultusza és az arisztokrácia nevelődési gyakorlata (Magyar nyelv és előkelőink' ne
velési rendszere) Dessewffy Aurél írásában.22 Az viszont már a véletlen tényezők 
közé sorolható, miszerint a kép soha nem teljes, nem látható minden, amit az 
utókor esetleg ide tartozónak vélhet. így Dessewffy mellett Wesselényi is szerepel 
a kötetben, hiszen egy árvízi hajós nem maradhat ki egy árvízkönyvből, viszont 
a politikai árnyalatokat illetően hiányzik Széchenyi neve. 

A témák sorába beszüremkednek a közelmúlt eseményei is, noha talán nem 
mindig a legilletékesebbek előadásában, ám az a körülmény, hogy a benyújtott 
írásokban mely szerzőket befolyásolt valamely nevezetes történet vagy eset, nem
igen firtatható. így Berzsenyi néhány évvel azelőtti haláláról Horváth Cyrill ír 
emlékező és méltató ódát, Kölcsey emlékezetét pedig a fiatal Szemere Bertalan 
idézi fel az emelkedett romantikus retorika modorában. E virtuális összefüggések 
tehát sejtetik nemcsak a különböző irányok és minőségek itteni megjelenését, ha
nem a különböző generációk fellépésének természetes rendjét is. 

Az Árvízkönyv ebben a megközelítésben minden esetlegességével együtt egy
fajta metszet, melyben egymás mellett helyezkednek el az időszak irodalmi, szel
lemi életének térbeli, ha úgy tetszik, kultúrszociológiai jelenségei s az időbeliek 
is, tehát a folyamatszerűség jegyei. Olyan módon, hogy ebben a rajzolatban felis
merhető valamiféle mintázat, amely a maga vonalaival és színeivel egyként meg
különbözteti s ábrájában összeköti a harmincas-negyvenes évek fordulóján hatás
sal bíró ízlés- és felfogásbeli tényezőket. Az irodalomnak és a gondolkodásnak 
érvényes vonulatairól ad képet, azokról a módokról, ahogyan az írások és azok 
olvasói egymást szellemileg gazdagítják, s nemes, ámbár olykor könnyed szóra-

21 Az első dal, negyedik kötet, 65-67. 
22 Magyar nyelv és előkelőink' nevelési rendszere, harmadik kötet, 1-23. 
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kozásaikban, tudásvágyuk kielégítésében, a pátosz és mulatság kellemes véglete
iben művelődést nyújtanak és művelődési élményre tesznek szert. 

Antal Wéber 
EINE LITERARISCHE ANTHOLOGIE ZUM GEDENKEN 
DER FLUTKATASTROPHE IN PEST-BUDA 

Im Jahre 1838 überflutete die Donau die damals noch getrennten Städte Buda und Pest und hat die 
beiden Ortschaften beinahe völlig zerstört. Die Überschwemmung hat auch dem Verlag und Buch
handlung von Gustaw Heckenast schweren Schaden angerichtet. Das Budapesti Árvízkönyv, 
zusammengestellt und redigiert von dem jungen Schriftsteller József Eötvös, der einen Roman (Der 
Karthäuser) in der fünfbändigen Anthologie veröffentlichte, sammelte zahlreiche Schriften, Werke der 
namhaften Dichter, Schriftsteller in dieser Ausgabe, die dem Zweck diente, dem Verlag Heckenast 
finanzielle Hilfe zu leisten. Diese Sammlung, die von 1839 bis 1841 erschien, beinhaltet Werke 
verschiedener Gattungen, Gedichte, Kurzgeschichten, Erzählungen, Theaterstücke, Reisebeschreibun
gen, pädagogische und historische Abhandlungen von Vörösmarty, Erdélyi, Jósika, Gaal, Bajza, 
Pulszky usw., führende Persönlichkeiten im damaligen Ungarns literarischem und kulturellem Leben. 
Die Anthologie ist mit den erwähnten Charakterzügen gleichzeitig Ausdruck verschiedener Stil
richtungen, literarischer Bestrebungen, ein Panorama der ungarischen Literatur und des Denkens an 
der Wende der dreißiger und vierziger Jahren, von traditionellen Formen bis zu der Romantik, von 
gehobenem Stil bis zu Erscheinungen des Biedermeier. 
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