
A ROMANTIKUS TOLDY. 
(Első közlemény.) 

1. Toldy Ferenc Gyulai Pá l megállapítása alapján mint 
klasszicista élt az irodalmi köztudatban.1 Gyulai állítását meg-
okolás nélkül, tekintélyi alapon teszi, de mintegy a sorok között 
érezteti, hogy Toldyban Kazinczy irányának követőjét s munkás
ságának szerves tovább folytatóját látja,— Kazinczy klasszicista, 
következéskép Toldy is az lesz. Kutatóink Gyulai megállapítá
sával nem szálltak szembe, s csak Bánóezinak Kisfaludy Károly
ról szóló,2 valamint Farkas Gyulának a magyar romantikát 
tárgyaló könyvében3 találunk — ott inkább ösztönszerű, i t t 
tudományosan megalapozott — véleményt arról, hogy Toldy 
— már nemzedéke szempontjából is — romantikus. Romantikus 
volt Toldy, erre utalták családi körülményei, neveltetése, ezt 
bizonyítják saját és kortársai vallomásai, ezt igazolja — főleg 
ifjúkori — munkássága. 

Mindkét szülője német s föltehetőleg magyarul nem is tudtak. 
Édesapja, Schedel Ferenc, Budán postatiszt, aki azonban tár
sadalmi állásánál lényegesen magasabb szellemi műveltségről 
és főleg érdeklődésről tett tanúságot. Mintegy 500 kötetnyi 
könyvtárában jobbára a francia racionalisták voltak képviselve, 
s ő maga törhetetlen híve maradt" II . József felvilágosodott 
irányának. A magyarság iránt nem annyira nemzeti, mint 
inkább kenyérkereseti szempontból viseltetett érdeklődéssel: 
hivatalában találkozót adott egymásnak Buda akkori szellemi 
vezető rétege s első kézből olvasta a postahivatalban a folyó
iratokat. Ez az állandó érintkezés feltétlenül felébreszthette 
Schedel érdeklődését a magyar nép iránt, s talán megérezte 
azt, hogy ezen a földön csak annak lehet jövője, ki nemcsak 
testileg, hanem szellemileg is együtt él a magyar fold birto
kosaival. Éppen ezért fiát elküldte egy évre Ceglédre magyar 
szóra. Milyen szép alkalmat szerzett vele, hogy rámutassunk 
a magyar föld romantikus átalakító erejére, mely a német 
embert már az első nemzedékben átalakítja s őt a magyar 

1 Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1807-1848. Egyetemi előadás. 2 Bánóczi József: Kisfaludy Károly és munkái. I-II. 1882—1883. 3 Farkas Gyula: A magyar romantika, 1930. 
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föld szerelmesévé teszi. Farkas Gyula csakugyan így magyarázza 
Schede] postatiszt tettét, és Toldy Ferenc magyarrá válását 
az ébredező magyar irodalom nemzetiesítő hatásának érezteti.1 

Alig hihető azonban, hogy ez a ridegnek tetsző ember, kinek 
«politikai kátéjában a nemzetiségi eszmének hely nem jutott», 
ilyen megértéssel, sőt megérzéssel viseltetett volna a magyarság 
célkitűzései iránt. S valóban maga Toldy életrajzi visszaemléke
zéseiben egészen világosan és félreért hetes nélkül kimondja, 
hogy atyja «álláspontja még tisztán világpolgári volt», s midőn 
őt magyar szóra fogta, «a hasznosság tekintete vezette elhatá
rozásában».3 De nem is lehet ez másképen, ha meggondoljuk, 
hogy a gyermek Toldy a gimnázium hatodik osztályát Kassán 
végezte, hogy a tót nyelvben is jártasságot szerezzen. Bár a 
pánszlávizmus már kezdte bontogatni szárnyát, — és épen Pesten 
— mégis alig érthető, hogy Schedelt a tót nemzetiségi mozgal
mak jövőjébe vetett bizalom késztette volna fiának tót nyelvre 
való taníttatására, vagy ha igen, az is csak tételünk helyes
ségét: Toldy atyjának opportunitását igazolja. 

Mégis otthonról hozta magával Toldy nyelvünk, nemzetünk 
s annak hagyományai iránt érzett szinte megfoghatatlan 
érdeklődését. Édesanyja oltotta belé hazánk iránt érzett szere
tetét. Sajátosan romantikus vonás ez. Schedelné ifjúkorát Bécsben 
töltötte, ahol még élénken élt az emlék Mária Teréziáról, a 
gáláns magyar urakról, a vidám magyar testőrökről. Thalherr 
Jozeíin ezt a magyarral rokonszenvező levegőt szívta be gyer
mekkorában Bécs falai között, s ezt nem rejtegette kis fia 
előtt sem. Ennek a németül beszélő magyar asszonynak — magyar 
nemesleány volt s ezt mindig büszkén hangoztatta is — «emel
kedett, mondhatni költői lelkülete» ismertette meg a gyermekkel 
a magyarság «specifikus szeretetét», jóval előbb, mint bárki más.3 

Goethe ismert mondásának igazolódása Toldyn megmagya
rázza, hogyan vált a Víziváros német gyermeke lélekben és 
nyelvben magyarrá, de nem világosít fel magyar íróvá válá
sáról. Ebben a korban — a XIX. sz. húszas éveinek elején 
vagyunk — fölébred égisz Európában a nemzetiségi eszme, 
visszahatásképen Napóleonnak nemzeteket eltipró törekvéseivel 
szemben, s céljául tűzi ki, hogy a nemzetiségeket öntudatos 
nemzeti életre kelti. Nálunk ez az önálló nemzeti életre való 
nevelés Bessenyei óta a magyar irodalom fejlesztésében lelte 
jóformán egyetlen megmérhető nyilatkozását. A nyelv fejleszti 
a művelődést, a műveltség viszi előbbre a nemzetet, írjunk tehát 
magyarul, — ez az összefoglalása irodalmunk célkitűzésének. 

* Id. m. 183. 1. 
2 Toldy Ferenc hátrahagyott irataibői. Kiadta T. I. Budapesti Szemle. 

19. k. 397-399. 1. 
3 U. o. 
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Ezt a szellemet találja a fiatal Toldy már Kassán, hol először 
ismerkedik ,meg Pető Krónikája, és Baróti Szabó Dávid Vers-
Jcoszorúja, által a magyar múlttal és az addig számára ismeretlen 
magyar költészettel. Mindkettő magával ragadta és elhatározó 
hatással volt jövőjére. Megerősítette ezt a hatást a «szent 
öreg», Virág Benedek, aki 1820. december 31-én öt és jó pajtását, 
Bajzát, e szavakkal fogadta be a magyar írók rendjébe: «Ne 
feledjétek, mivel tartoztok a közös édesanyának s maradjatok 
hívei érzésben és testben.» 

Ez a jelenet kijelölte pályáját; de még nem tette azzá, 
ami lett belőle: romantikus íróvá, majd romantikus teoretikussá. 
Ehhez egy sokkal kifejezőbb, sőt erőszakosabb egyéniség kellett, 
mint a szelid, jóságos Virág. Ezt is elérte Toldy. Az egyetemen 
hallgatta Horvát Istvánt, annyi derék magyar nemzedék fá
radhatatlan, lelkes, magával ragadó tanítóját. Általa nemcsak 
az irodalomnak, mint a nemzetiség egyik fenntartójának 
szeretetével telt meg a lelke, hanem sétáikon, közösen eltöltött 
estéiken, sőt éjjeleiken is a romantikával nem mint elmélettel, 
hanem mint gyakorlattal ismerkedett meg. Horvátban a roman
t ikus tudós általános exaltációjában való megrögződést lát
hatunk. 0 a romantikát minden magyar író és tudós előtt 
először és elsőkézböl kapta. Mikor Schlegel Frigyes 1809-ben 
Magyarországon járt, Horvát lefordította neki a Himfyt németre, 
majd a romantikus elméletírót magyarra tanította.1 Abban az 
időben, mikor a haza fogalmát oly kevesen érezték át nálunk, 
s a magyarság munkáiról a külföld, de még a magyarok sem 
igen vettekr tudomást, mindenesetre nagy jelentősége volt túl
zásainak, ö volt a magyar tudományos romanticizmusnak 
legjellemzőbb képviselője. Nem tudjuk, hogy mikor Toldy 
néhány esztendő múlva Handbuchjá,ba,rí Etele király korából 
való énekekről szól, majd Hunfalvy ellenében a hún-mondák 
magyarságát vitatja, nem Horvát délibábos magyarsága szól-e 
korához, mindenesetre az ő józanságán és nyugodt vérmérsék
letén megszűrve. 

Horvát István mellett két egyéniség volt Toldyra — még 
nem a romantikusra, hanem az íróra és literátorra — döntő 
hatással. Az egyik akkor ejtette ki sok harcban, polémiában 
megedzett tollát kezéből, mikor a kis Schedel az első német 
szavakat gügyögte, a másik élt és közvetlen hatással volt 
Toldy kialakulására. Az első Révai. Az ő tanítását Toldy 
fenntartás nélkül magáévá tette. Az ő elveiért szállt először 
vitába a jóformán még gyermekifjú gyűlölt professzorával, 
Verseghy védőjével, Czinke Ferenccel. Virág és Horvát mellett 
Révai nevelt a magyarul beszélő ifjúból magyar írót. 

1 V. ö.: Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 
Bp. 1936. 194. 1. 
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Kazinczy, a másik egyéniség, Toldy számára több volt, 
mint irodalmi vezér, több mint jóbarát: eszményképe lett, kinek 
agitátori, irodalmi vezéri és központi munkáját ő akarta foly
tatni. Kazinczyhoz, mondhatni, rokoni vonzalmak fűzték: 
annak ellenére, hogy nála negyvenhat évvel volt idősebb, 
Kazinczy mindig a legmélyebb tisztelettel és szeretettel 
közeledett ifjú barátjához. 1828. február 18-án találkoztak 
először Pesten s ez után Kazinczy elragadtatással írja: «Sze
rettelek, mielőtt lá t ta lak volna, de látásod neveli becsedet 
előttem, nem fogy aszta. Te nemcsak tanult, munkás társam vagy, 
hanem oly szeretetreméltó ember azonfelül, kit nem lehetne 
nem szeretni, ha semmit sem ír t volna is. Oh, majd ha nem 
leszek is, hidd, hogy a sírban is örülni fogok ragyogásodnak, 
s örvendeni, hogy Téged láttalak kevélykedni, hogy szerettél.»1 

Majd másutt ismét ezt olvassuk: «Én az Urat szerettem társai 
között leginkább.»2 Ezt a meleg vonzalmat megmagyarázza 
hasonló egyéniségük: Toldy is ép oly meleg barátsággal for
dult minden kezdő író felé, mint a széphalmi mester, és segítette 
őket az egyelőre még keskenyre taposott csapáson. Természe
tesen nem volt oly kritikátlan, hisz az izmosodó magyar irodalom 
elejthette a csak viszonylag sikerültet is. A társas érintkezés 
formáiban mindketten egyaránt szeretetreméltóak, szívesek, 
megértők, barátságosak voltak. Hasonló volt bohémségük, teljes 
érzéketlenségük az anyagiak iránt, amely mindkettejüket gyak
ran sodorta nehéz helyzetbe.3 S ha még hozzá tesszük, hogy 
mindketten céltudatosan vezetik, irányítják az irodalmat, ért
hetőnek és elfogadhatónak látszik Gyulainak Toldyra, mint 
klasszicistára vonatkozó megállapítása. Valóban, az ifjú Toldy 
Kazinczy nyomán indul, 0 látszott a legalkalmasabbnak arra, — 
különösen közvetlenül fellépése után —hogy Kazinczyt kövesse. 
Hiszen ugyanakkor, amikor megismerkedik a romantikával s 
annak hatása alatt lefordítja — jellemző a még kialakulatlan 
ízlésre a tárgy választás — Schiller Räuberjét, nekilát egy 
jellemzően klasszikus munka fordításának is : megismerteti a 
magyar közönséggel Isocrates erkölcsi intéseit. De ugyanebben 
az időben már azt írja Kazinczynak: «Alig várjuk már 
Szallustot. . . bár Őt soha nem . . . studiroztam, csak olvastam, — 
mert az új népek literaturája elkapott.»* Az új népek literaturája 
pedig a német romantikus irodalom volt. De minden hasonlóságuk 
mellett is volt egy lényeges elválasztó sajátság, mely elegendő 
volt, hogy Kazinczyt klasszicistává, Toldyt romantikussá avassa 
és evvel Gyulai állítását megcáfolja: állásfoglalásuk a nemzeties-

1 Kazinczy levelezése. XX. kötet. 520. 1. 2 Kazinczy levelezése Kisfaludy Károllyal. 204-5. I. 3 V. ö. Ipolyi Arnold levelei Toldy Ferenchez. IK. 1926. 76—86.1. 
* Kazinczy levelezése. XX. kötet. 470. 1. 



A ROMANTIKUS TOLDY 33 

seggel szemben. Kazinczy szeme előre néz, csak a jövőt látja, 
tényként kezeli, hogy magyar irodalom nincs, nem is volt, 
tehát meg kell teremteni a jövő számára. Ezért nem restell 
semmi fáradságot, nem sajnál anyagi áldozatot, hogy az alig 
sarjadó magyar irodalomból a jövő számára a Nyugattal is 
versenyképes irodalmat teremtsen. Toldy célja ugyanez volt, 
de ő azt tartotta, hogy jelen múlt nélkül, ma tegnap nélkül, 
fa lombja annak gyökere nélkül nincs. Kazinczy látnoki szem
mel érezte meg a jövő irodalmát, Toldy ellenben, a «magyar 
irodalom kincstárnoka,» a multat kereste meg, abban látta 
magyarságunk zálogát, átnézte az elhanyagolt könyvtárakat, 
végigböngészte számos főúri padlás egérrágta anyagát, hogy 
bebizonyítsa, hogy nekünk szellemi téren nincs semmi szégyelni 
valónk gondtalanabb életű nyugati szomszédainkkal szemben.1 

De messze még az út odáig! Egyelőre az alig húsz esztendős 
ifjú válaszúton áll. Vonzza Kazinczy egyénisége, vonzza bűv
körébe a német klasszicizmus, melynek alkotóelemeivel az atyai 
házban ismerkedett meg. Ez az irány nemzetközi, vagy legalább 
is világpolgári jellegű. Nem a magyarságból indul ki és halad 
az általános emberi felé, hanem az utóbbiból kiindulva keresi 
— sokszor hiába — az utat a nemzeti irányába. Ez érteti meg 
velünk Kazinczy fanyar kritikáját a Zalán futásáról: «Nem 
szeretem azt a nekidühödt nemzetiséget, szeretném, ha a rein 
menschlich is szólana a mellett. Addig éneklik az Árpádiászokat, 
míg végre belecsömörlünk.»3 Toldyt ekkor már az új irodalom 
lelkesítette, Kazinczyhoz való, túlságosan személyes kapcsolata 
feszélyezte, nem érezte magát elég szabadnak, s ezért is, azon-
kivűl pedig igazságérzetétől vezetve, mely nem engedte neki 
elviselni azt, hogy a szerinte legnagyobb magyar költőt, azon 
keresztül a magyar irodalmat, sőt az egész nemzetet gáncs 
érje,keményebben nyomta meg tollát: «Nem nézhettük fájdalom 
nélkül, hogy a legközelebb múlt években oly ítéleteidet kellett 
olvasnunk, melyekért legjobb esetben korod vádoltatott.» Evvel 
az 1827-ben kelt levéllel zárul Kazinczy és Toldy viszonyának 
első része. A másodikat már kemény viták, csatározások zaja 
teszi hangossá, s a Pyrker-féle fordítási perben találjuk tető
pontját, a harmadikat — s ez már az irodalomtörténész Toldyra 
vonatkozik, nem is tartozik tárgyalásunk menetébe — Kazinczy 
szelleméhez, mint ifjúsága nemtőjéhez való visszahajlás és iránta 
érzett mélységes kegyelet jellemzi. 

2. Toldy ekkor már bejutott Bajzával együtt Kisfaludy 
Károly baráti körébe. I t t új barátok, új eszmék s főleg új szel
lemi vezér várt rá. Révai, Horvát, Kazinczy után Kisfaludy 

* V. ö. Szász Károly: Toldy Ferenc. Kisfaludy Társ. Évi. XI. 285-314.1. 
2 Kazinczy levele Zádorhoz. 1825. dec.-ben. id, Bánóczi 145. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. LT. 8 
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volt a negyedik s talán legerősebben ható egyéniség Toldy 
életében. Kisfaludy tudatosan felégette a hidat a Kazinczy-
nemzedék irói felé és az ifjú írókat gyűjtötte maga köré. 
0 volt ennek az ifjú írógárdának lelke. Közte és tanítványai 
között kölcsönhatást látunk: buzdítja és megbírálja tanítványai 
munkáját, ezek pedig felhívják figyelmét a külföld fontosabb 
munkáira. Különösen Toldy volt alkalmas erre a szerepre. Rend
kívüli olvasottsága, jártassága a német, angol és francia elmé
leti művekben, mindinkább erősödő nemzeti érzése, mely magá
baszívta és átformálta a kölcsönzött eszméket, alkalmassá tették 
őt a kis társaság külügymiaiszterségére. Mindazt, ami eddig 
tudatlanul, vagy féltudatosan a lelkében égett a nemzetről, i t t 
csokorba szedve, elméletileg megalapozva megtalálta. Nem 
áll tehát az, hogy a német romantikának Toldy volt a szállás
csinál ója. Ellenkezőleg, a Kisfaludyéknál talált, sokszor kifor
ratlan gyakorlatot iparkodott magyar romantikus, s ahol ez 
nem sikerült, német romantikus alapon megmagyarázni. 

Kisfaludy Károly körének irodalma a német romantika 
alapján állva, a goethei és schilleri általánossággal szemben 
az egyénit hirdeti. A német klasszicizmus az általános, a nem
zetfeletti, mert már nem élő, görög-latin kultúrát hirdette esz
ményének. Ezt és ezzel a tökéletességet elérni, — ez volt a 
célja a klasszikusoknak. A romantika az általános helyébe a 
sajátosan egyénit, vagy ennek legjellemzőbb kifejezőjét, a 
nemzeti kultúrát akarta helyezni. 

Schelling bölcseletében minden tünemény, így a természeti 
is, valamely élő eszmének a lecsapódása. A romantikusok tehát 
minden természeti tüneményben jelképet, allegóriát találnak. 
Ez a bölcselet hívta életre a német mitológiát. Ebben találta 
meg a romantikus közösség vágy egyik tárgyát. De a mitológia 
mélyebb vizsgálata azt mutatta, hogy a görög és germán 
istenek nem istenné vált emberek, hanem misztikus jelképei a 
végtelen természetnek, a természet teremtő erejének és termé
kenységének. Ez vezet át a közösségvágy másik tárgyára, a 
romantikus természetkultuszra. A romanticizmusban a termé
szet a láthatóvá vált szellem, melyet a végtelen erő, az éter, 
az óceán, a föld és a fény alakjában Hölderlin énekelt meg. 
A klasszicizmus őshazája Róma, de még inkább Athén. A 
görög istenek Ázsiából vándoroltak át Görögországba, — a 
német romantika megteszi ugyanezt az utat visszafelé. Számára 
India, Grörögország, Egyiptom istenei és istennői összefolynak. 
Maga Schlegel Frigyes is azt hitte, hogy az indiai istenekben 
feltalálta az igazi isteneket, hisz ezek az emberiség őshazájá
nak védői. De megtalálta az uta t a romantika a germán ős-
mitológia felé is: az Edda-dalok a romantikus költészet forrásai 
lettek. Ezek a germán istenek a maguk érintetlenségében a 
végtelen természet elemi jelenségeit ábrázolták. 
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Az eszme valamely formában jelenik meg, tehát minden 
forma mögött megtalálhatjuk az eszmét. Ha tehát az eszme 
legjellegzetesebb lecsapódását, a költészetet vizsgáljuk az egyes 
korokban, azt találjuk, hogy minden kornak megvolt a sajátos 
vezetőeszméje, melyet az illető kor költészete fejez ki teljesen. 
Ha tehát az eszmék fejlődését, az eszmék kialakulását akarjuk 
figyelemmel kísérni, akkor elég, ha a letűnt korok költészetét 
vesszük vizsgálódás alá. Az eszmék tanulmányozása a költé
szeten keresztül vezet a múlt megismeréséhez. A klasszicizmus 
a harmóniát kereste, az ősképet, a törvényt, az örökérvényű 
embert, tehát szemben állt a történelemmel, sőt ellensége volt. 
A romantika a klasszicizmus általánosításával szemben a közös 
iárgyat , a nép közös életét kereste és találta a történelemben. 
Tehát a nemzetet és annak kialakulását keresik a romantikusok 
a történelemben. A romantika történelemszemléletének koro
náját Schlegel Ágost Vilmos tette fel a drámai művészetről 
tar tot t előadásában. Ebben kimondja, hogy a romantikus szín
műnek legméltóságteljesebb fajtája a történelmi. De a törté
nelmi színmű legyen valóban nemzeti tárgyú, igazán törté
nelmi és ragadjon vissza minket a felemelő múltba. Az eszmét 
a formában nem mindenki ismeri fel, ahhoz beavatottnak, a 
schleiermaeheri láthatatlan egyház tagjának kell lenni. Éppen 
ezért a romantika nem a tömegek, hanem a kiválasztottak 
tana, — ez magyarázza meg a benne nyilvánuló ariszto
kratikus vonást. 

A német irodalomban nemzetiről nem lehetett beszélni, — 
i t t a nemzeti érzést inkább a lovagi múlt és az ellenőrizhe
tetlenül távoli Kelet iránt nyilvánuló érdeklődés helyettesí
tette. A magyar lélek már alkalmasabb volt a romantika befo
gadására. Népünk lelkében megvan az ingadozás a szélsőségek 
között: derűlátás és mélységes levertség, lelkesedés és búsko
morság, megpróbáltatás és belenyugvás vegyüléke. De megta
láljuk a magyar romantikában az arisztokratikus vonás ismer
tető jegyeit is. Irodalmunk kiválasztódási elve korábban 
mennyiségi jellegű volt, vagyis a nagy magyar tömegekből 
csak kevesen, s nem mindig alkalmasok éreztek erőt és hiva
tottságot az irodalomhoz. A romantikának és a romantikusok
nak kiválasztó tevékenysége következtében ez helyet enged a 
minőségi kiválasztódásnak. Ez azt jelenti, hogy mostantól 
kezdve csak a legkiválóbbak jutnak szóhoz irodalmunkban. A 
német romantika legjellemzőbb vonása, a nemzeti, nem jut el 
a magyar irodalomba — mert már i t t van századok óta. 
A magyar irodalomnak a nemzeti gondolat a leghívebb kísérője, 
de ez nem csupán a múlt szemléletében ju t kifejezésre, mint 
á németeknél, — számunkra a mindig aktuális jelen is épen 
elég nemzeti vonást tüntet fel. A mi romantikánknak nincsen 
kiforrott elmélete; aki meg tudta volna írni, — Toldy — mindig 

3* 
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csak annyit alakított ki belőle, amennyi a pillanatnyi gya
korlathoz épen elég volt, í g y a magyar romantika elméletét 
Toldy kritikáiból, tanulmányaiból és értekezéseiből kell össze
szedegetnünk. Ha ezt megtesszük, meglátjuk, hogy német szár
mazása, részben német földön szerzett, de mindenesetre ott 
kiegészített műveltsége ellenére is magyar talajból, magyar 
szellemben sarjaztatja ki a magyar romantika elméletét, mely
nek középpontjában a nemzetiség található. Egyéniségét az 
imént szemléltük Kazinczyéval egybevetve, ehhez a képhez 
most csupán néhány kiegészítő vonást adunk, amelyek meg
magyarázzák és érthetővé teszik fáradhatatlan romantikus 
te t t vágyát és öt egyénileg is alkalmassá teszik a magyar 
romantika elmélet- és történetírójának tisztjére. Ilyenek szél
sőséges vérmérséklete, hevessége, akár valódi, akár vélt igaz
ságához körömszakadtig való ragaszkodása, tárgya iránt érzett 
szenvedélyes érdeklődése és mindenekelőtt törhetetlen, megal
kuvást nem ismerő magyarsága. Mint romantikus nem volt 
spekulatív elme, romantikus irodalomszemléletének nyilatko
zásában nem helyezkedik bölcseleti elgondolások ingatag és-
szubjektív talajára, hanem magukból a tárgyalt művekből 
indul ki és belőlük vonja le a magyar romantika elméletét.1 

Toldyt a romantika jellemző sajátságai közül főleg a nem-
zetiesség ragadta meg, — mint láttuk, mestereinek vezetése 
és irányítása következtében a magyarsággal szemben jóformán 
gyermekkora óta a legnagyobb csodálatot s a legmelegebb 
szeretetet érezte, de a romantika hatása alatt ez a bámulat, 
ez a szeretet szinte a furor sacerig emelkedett. Toldyn is be
teljesedett az, amit minden korban látunk: a beolvadtak sokkal 
türelmetlenebbek, mint a «bennszülöttek». Mint romantikus tár
sai, Toldy is áhította, kereste a borongónak ismert magyar 
multat. De minél inkább belemélyedt multunk tanulmányozá
sába, annál inkább azt kellett látnia, hogy annak számos 
oldala tisztázatlan, vagy épen homályos. Ezeknek az ismeret
len, felderítetlen részleteknek feltárását Toldy is, mint a többi 
romantikus, elsőrendű feladatának érezte. Az ő nemzeti érzésére 
hatással volt a magyarságnak nehéz helyzete, az, hogy a jelent 
szomorúnak látták, a jövő reménytelennek tűnt fel előttük.. 
Nemcsak munkásságuk eredménye, hanem egész fellépésük, az r 
hogy működtek és dolgoztak, már romantikus volt. Hallgassuk 
meg erről saját szavait: «Kik az 1820-as években, sőt általá
ban a magyar akadémia megnyitása előtt, de azután is 48-ig^ 
működtek a magyar írói pályán, legfőképpen a hazafiasság 
által vezéreltettünk . . . Mint az első keresztyének rejtekeikben, 

4 A romantikára vonatkozólag 1.: Farkas Gyula íd. m, és Romanos, — 
romántos, — romantikus c. dolgozata, Minerva, 1929., Bánóczi József íd. n> 
és Fritz Strich: Deutsche Klassik und Romantik, München, 1922. 
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úgy a magyar írók összejöveteleiken bátorították egymást, 
erősítették egymást, azon büszke Önérzetben, hogy végre is ők 
fogják a nemzetet életbentartani addig, míg megjŐ annak 
politikai föltámadása, — mely hogy megjövend, hit tük ugyan, 
de e hitet mindmagunk előtt igazolni nem tudtuk.»1 

A romantikus nemzedék fiai nem tudnak őszintén hinni a 
jövőben. A regényes múlt felkutatása náluk nem öncél, hanem 
tetteket keresnek benne, hogy hasonlóra buzdítsák kortársaikat. 
Magát Toldyt sem a fényes, csillogó korszakok lelkesítik, hanem 
cselekedeteket keres, nem gyönyörködtetni akar, hanem fel
rázni. Tennünk kell, többet kell tennünk, mint eddig, «a nemzet 
percei drágák.» A történelembe való elmélyedését és a roman
tikával érzett lelki közösségét mutatja, hogy — Schlegel és 
Jean Paul hatása alatt — történelmi drámaterveket forgat a 
fejében. Igen jó történeti érzékkel nyúl a magyar múlthoz és 
szerencsés beleéléssel találja meg az igazi romantikus tárgyat. 
Az utolsó nemzeti királyt, Szapolyai Jánost trilógiában akarja 
életre kelteni. János király igazi romantikus hős: egész éle
tében az elérhetetlent kergette, s amikor már a kezében érezte, 
amikor úgy látszott, hogy vágya teljesül, a halál összezúzza 
terveit. A trilógia második részének a hőse János Zsigmond, 
a harmadiké pedig Martimizzi György lett volna. Mindketten 
a vágyak ámokfutói: amikor már előttük van a beteljesülés, 
a halál tesz pontot az emberi törekvések végére. Romantikus 
játékot tervezett Imre királyról és tragédiát Kis Károlyról. 
Ez utóbbi megint jellemzően romantikus hős: szinte hipnózis 
alatt tör a Szent Korona felé és már-már eléri, de a halál 
fagyos érintésére lehull a kinyújtott kéz, semmivé válnak a 
rózsaszínű álmok. Kisfaludy Károly átnézte a készülő dara
bokat, de irodalmilag értékteleneknek látta. Az o hatása alatt 
azután Toldy abbahagyta a drámaírást. Ugyanez a sors érte 
verseit és novelláit: belátta, hogy nincs elég színes teremtő és 
életrekeltő képzelete, s igazi tere az elmélet. 

A romantikus elmélet elvetette Goethe világirodalomtör
ténetét, de nem vetette el az idegen irodalmak megismerését 
és tanulmányozását. Minden irodalomnak a javát akarták kapni 
és adni, épen ezért a romantikusok született fordítók. Toldy2 

tizenkilencéves korában fordítja le Schillernek hozzá hasonló 
korban írt drámáját, a Räubert. Gyakorlata még gyönge lábon 
áll, még nem tudja az igazán kiválót annak csírájától elvá
lasztani. A megjelent fordítást a Tudományos Gyűjtemény 1824-i 
évfolyamában Horvát István igen keményen bírálta meg s 
feltűnő szigorúsággal mutatott rá az ifjú fordító túlzott neo-
logizmusaira. Toldynak ez a bírálat nagyon fájt, annál is inkább, 

1 Bp. Szemle, id. h. 388. 1. 
2 V. ö. Strich id. m. 74. I. 
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mert már ezt a fordítást is nemzeti ügynek tekintette, olyan
nak, amely a magyarság ügyét van hivatva előbbre vinni. 
Legalább erre utalnak Bajzához intézett ajánló sorai: «Azon 
munkámat veszed által, melyre minden eddigi tehetségemet 
reá költöttem, hogy . . . literaturánknak is becsületet szerezzek». 
Elkeseredésében már hátat akar fordítani az irodalomnak.. 
Mélabúsan fakad k i : «Minden kedvem elveszett a literaturá-
hoz . . . mindenki úgy viseli magát irántam, mintha mintegy 
elnémítani akarna, s ez könnyen meg is történhetik.» De lelkese
dése, szeretete nemzete iránt nem engedte, hogy a tollat letegye. 

3. Kisfaludy társaságának élve, inkább még jobban elmé
lyed a magyar múlt tanulmányozásában és megkülönböztetést 
tesz a magyar nyelvű munkák között a szerint, hogy van-fr 
bennük nemzeti szellem, vagy nincs. Ekkor él először a máig 
használatos magyar és magyaros irodalmi fogalmakkal s a 
magyar irodalom és a nemzeti magyar irodalom kapcso
latokkal. Vállalta az irodalmi irányítónak nem mindig rokon
szenves szerepét: «Mindent csak a tudományért, mindent csak 
a hazáért.»1 Tudatossá vált nála, hogy a hazaszeretetből «a 
nemzeti jólét, erő, dicsőség fog kikelni,»2 ha a nemzeti tudo
mányokat műveljük. Fel kell tehát támasztani a letűnt korokat 
tetszhalottaikból s művelni kell a jelenkor tudását, ízlését, 
hogy nagyjaink lelkéhez férjünk. Feladatának azt tekintette, 
hogy földeríti nemzeti életünk ismeretét, s ezáltal a «nemzetben 
önbizalmat, önérzetet gerjeszt.»8 Ezért 1834-ben ezt írja: 
«Nem a képzelet hiú szüleménye a nemzetiség, nem oktalan 
vágy a honszerelem.»* Nála a nemzeti eszme, a magyarság 
iránt érzett szeretet, a magyar nyelvhez való sokszor féltékeny 
ragaszkodás nem felvett magatartás, benne a nemzeti érzéa 
élményszerűen jelentkezik. Számára magyarsága nem csupán 
művészi felfogás, nem puszta megjelenési forma, hanem a leg
egyénibb, legféltékenyebben őrzött lelki élmény. A német 
romanticizmus nem tudott a német történelemhez fordulni^ 
hisz külön német történelem nincs, hanem csak az egyes ki
rályságok, fejedelemségek történelméről beszélhetünk, vagy a 
német faj, a német nyelv, a német irodalom történetéről. Épen 
ezért a német költők, de még az elméletírók is középkorukat 
keresték fel legszívesebben, ebben élték ki magukat, ezt ele
venítette meg felgyúlt képzeletük, A magyar romantikus költő
megtalálhatta romantikus tárgyát az egységes magyar törté
nelemben, s a romantika elméletírója sem hiába tallóz a 

1 Összegyűjtött munkái. Pest, 1868-74. V—IX. 1. 
2 Ö. M. VIII. 344. 1. 
» Bp. Szle, id. h. 394. 1. 
* Ö. M. V. 21. 1. 
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magyar nralt mezején. Toldy figyelmét elsősorban i t t is 
romantikus szellemű alkotás köti le : a többi között kiadja 
a Szendrei névtelennek regényes költői elbeszélését és Balassi 
Bálint gróf Átkát.1 Ezeken keresztül mélyen behatolt a magyar 
múltba s megismerkedett annak nem külsőségeivel, hanem 
szellemével. Romantikus érdeklődése űzte, hajtotta a magyar 
múlt felé: történelemszemlélete tágult és mélyült. De nem úgy 
közeledett a történelemhez, mint tárgyhoz, melynek keretén 
belül szabadjára engedheti képzeletét: szamára a történelem 
minden körülmény között bizonyitó és ösztönző anyag maradt. 
Bizonyító, mert jól látta, hogy a külföld nem vesz tudomást 
a magyar műveltségről, azt mint alsóbbrendűt kezeli és sem 
megítélni, sem felmérni nem tudja. Toldy fel akarja tárni, 
hogy a magyar ezen a földön megteremtette a maga sajátos 
műveltségét, amely arányaiban sem marad el a Nyugat mű
veltségétől. Honfitársainak a figyelmét pedig rá akarta irányítani 
a magyar múltra, hogy a múlt példáin munkára, tettre, építő 
akaratra serkentse őket. Toldy célja az volt, hogy a múltban 
a magyar szellem útját, kialakulását vizsgálja s ezt kortársainak 
bemutatva, megjelölje az utat, melyen haladnunk kell. Több, 
mint félévszázados pályáján ez a cél vezeti, lelkesíti és buz
dítja. De minden lelkesedése és tüze ellenére sem tért le az 
igazság ösvényéről: tévedhetett, aminthogy gyakran és 
súlyosan tévedett is, ám tévedései jóhiszeműek s nem egyoldalú 
beállítottságának, hanem módszere kezdetlegességének, a mo
nográfiák hiányának tulajdoníthatók. Romantikus képzeletét 
a történelmen belül nem engedte szabadjára s ez tudományos 
működése közben legfeljebb a tárgy megválasztásában, de 
sohasem annak feldolgozásában ju t kifejezésre. Ebből a szem
pontból jó iskolába já r t : Horvát Istvánéba, aki büszkén vallotta, 
hogy háromszázezer okiratot olvasott el. Maga Toldy is min
dennek maga jár t utána, mindent maga olvasott el, mindent 
első kézből dolgozott fel. «Nem hinni a hitelesség első feltétele. 
Sohasem állítok semmit, mit utolsó nyomig ki nem kutattam.»2 

BERCZIK ÁRPÁD. 

1 A Császárlány, vagyis Szilágyi és Hajmási históriája, sib. kiadta 
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