
A ROMANTIKUS TOLDY. 
(Második közlemény.) 

4 A történelem iránt tanúsított érdeklődése, a magyar 
múltba való elmélyedése átvezet munkásságának másik nagy 
ágához, az irodalomtörténethez. A két tudomány egymással 
szorosan összefügg, mert az irodalom nálunk egészen máig 
szoros kapcsolatban volt a nemzet politikai történelmével s azt 
hol megelőzte és az új eszmék szálláscsinálója volt, — • így 
1848-ig — hol pedig a politikai lélek rezdülésével együtt 
lüktetett az irodalmi érzés, mint a szabadságharctól napjainkig. 
Tudománya mindeddig nem volt megalapozva. Pedig milyen 
szükség volt r á ! A magyar nemesi közönség egyrésze — s 
akkor magyar műveltség szempontjából csak ez számított — 
valamelyest ismerte az irodalmat Horányi Elek Memóriá
jából, sőt a fiatalabbak és műveltebbek olvasták már Pápay 
Sámuelnek a Magyar literatura esméretét is, de a nagy tömeg 
mit sem sejtett a magyar irodalom létezéséről. Ezek közé tar
tozott számos, különben derék magyar ember, ki nem vett a 
kezébe magyar könyvet, idetartozott a városok német polgár
sága és főleg idetartoztak a magyar hölgyek. Mint látjuk, 
íróink mintegy légüres térben éltek: nem volt közönségük, 
nem kellettek senkinek. Ezzel a közönséggel először közölni 
kellett, bogy van magyar irodalom, mielőtt vele megszerettetik 
azt. S csínján kellett vele bánni. Azt, aki bátran vállalkozott, 
hogy felnyitja a leszorított szemeket, izzófejű álmodozónak 
nézték, eszméit pedig hóbortnak. Az ilyenre Bécs gyanakodva, 
a magyar nemesség pedig bizalmatlanul tekintett. Ezen a 
ponton sajátságos módon találkozott a két szélsőség, a magyar 
nemesség és a gyűlölt császárváros. Mindkettő egyaránt távol 
akarta tartani a műveltséget, a haladást a magyar tömegektől. 
Természetesen más és más ok játszott közre. Bécs attól tar
tott, hogy a művelt magyarság tekintélyesebb erőt képvisel 
majd elnyomó törekvéseivel szemben, a nemesség pedig attól 
félt, hogy a felvilágosult magyar tömegek nem hajolnak meg 
többé a nemesi jogok előtt. Epen ezért a nemzet inkább 
befogadta az idegent, inkább olvasta a németet, — attól nem 
kellett tartani — azonkívül a legtekintélyesebb magyar író
tól, Kazinczytól is azt hallotta, hogy a magyarság haladásának 
záloga az idegennek a magyarba való beolvasztása.1 

1 V. ö. Greguss Ágost: Üdvözlő beszéd Toldy Ferenchez. Kisfaludy 
Társaság Évlapjai. VII. k. 38-47. I. 
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A magyar irodalom megismertetésére, majd megszeret
tetésére Toldy vállalkozott. Felismerte, talán helyesebben: 
megérezte, hogy az irodalomtörténet sajátosan romantikus tudo
mány,1 Ennek a tudománynak fontosságára a magyarság még 
nem ébredt rá. Meg kell tehát vele ismertetni irodalma múltját. 
Toldyt az irodalomtörténeti munkára részint hiányérzete, 
részint a romantikus elmóletírók tanulmányozása, részint pedig 
nemzeti önérzete késztették. Hiányérzete régi keletű: a szó 
szoros értelmében gyermekkora óta készül a magyar irodalom 
vázolására. Már 1821 novemberében írja iskolatársának, Bajzá
nak : «Ha az Isten éltemet hosszúra nyújtja, alkalmas állapotot, 
időt, tehetséget ad, amily keilend, ki fog még valaha dolgoz
tatni tőlem a magyar literatura lyceonja.»2 De mivel az volt 
a célja, hogy munkáját mennél többen olvassák, elhatározta, 
hogy olyan nyelven ír, amely hazánkban a műveltebb osztály, 
a gyakorlati tudományok nyelve. így esett választása a né
metre. Közrejátszott ebben természetesen a német romantiku
sok olvasása, valamint az is, hogy az első rendszeres irodalom
történetet Haliczky András, német irodalom-tanára adja kezébe. 
Ez a Charaktere deutscher Dichter und Prosaisten Küttertől. 
Végül nemzeti Önérzete késztette irodalomtörténeti munjsára. 
A hazai viszonyokat láttuk. Toldy nyitott szemmel járt , észre 
kellett vennie, hogy közönségünket közönyéből fel kell rázni. 
De nemcsak befelé, hanem kifelé is nézett. Jól látta, hogy a 
külföld gyakran épen nem viseltetik irántunk ellenséges 
érzülettel, hanem sokkal rosszabbat tesz: nem vesz rólunk 
tudomást. 1824-ben Lengyelországban járt, ott is látnia kellett 
jelentéktelenségünket, amelynek oka elmaradottságunk. Mély 
megindultságot érzünk ki hangjából, mikor így szól: «Fáj
dalommal tapasztalja a hazafi, mily méltatlan vetélkedések 
forognak fenn magyar culturáukról nemcsak külföldön, de 
magunk között élő idegeneknél, sőt a magyaroknál is.»3 

A történelem itt sajátságos módon megismétli önmagát: 
Czwittinger Dávidnak is, Bod Péternek is a sértett nemzeti 
büszkeség, a lenézés adta kezébe a tollat, Toldyt is az a vágy 
hevíti, hogy megmutassa Nyugatnak a magyar értékeket, í gy 
született meg a Handbuch der Ungrischen Poesie.4' 

A Handhíichn&k van előzménye is. 1825-ben Majláth 
János Stuttgartban kiadott egy lírai gyűjteményt Magya-

'risehe Gedichte címmel. Majláth gyűjteményében a lírai köl
tészet fejlődését rajzolja és ezt Összeveti a politikai történet 

1 V. ö. Julius Petersen: Die Wissenschaft von der Dichtung. 
Berlin. 1939. 31. 1. 

3 Id. Kunez Aladár: Toldy Ferenc, Budapest 1907. 36. 1. 
3 Felső Magyarországi Minerva. 1827. 1142 — 3. 1. 
4 Handbuch der Ungrischen Poesie, stb. In Verbindung mit Julius 

Fenyéri, herausgegeben von Franz Toldy. 2 Bde. Pest und Wien 1828. 
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kialakulásával, Schlegel hatása alatt arra mutat rá, hogy az 
előbbi az utóbbinak függvénye : a politikai élet virágzásával 
^s tespedésével párhuzamosan fellendül és elhanyatlik köl
tészetünk. 

A Handbuch mást és többet akar nyújtani, mint a Magya
rische Gedichte. Teljes képét akarja adni a magyar irodalom 
történetének, mégpedig fejlődési rendben. Nem elégszik meg a 
magyar írók nevének és adatainak puszta felsorolásával, vagy 
épen a lexikális véletlennel, hanem a nemzeti lelket s annak 
kialakulását művészi formában akarja kifejezni. A magyar 
észt, a magyar szellemet s annak az irodalomban való lecsapó
dását akarta ez a munka a történelem sodrában megrajzolni. 
í g y Toldy műve szervesen beleilleszkedik abba az eszme
áramlatba, melynek lánc-szemei Péczeli csínnal faragott köz
helyei, — ezekkel akarta a száműzött magyar nyelvet főuraink 
házába visszacsempészni — Kármán könnyed és mégis mélyen
járó fejtegetései az Urániábun, amelyekkel a magyar hölgyek 
részvétét akarta felébreszteni a magyar irodalom ügye iránt, 
s végül Kisfaludy hasonló célkitűzése az Aurorában. A nélkül. 
hogy részletesebben foglalkoznánk a Handbuch keletkezésével
beosztásával,1 megvizsgáljuk, hogy Toldy elérte-e kitűzött 
romantikus célját: a magyar társadalom érdeklődésének fel
keltését és a külföld hőn óhajtott értékelésének felébresztésével 
a magyar irodalmi becsület helyreállítását. 

A hazai közönség részvételére a legjellemzőbb Szemere 
Pálnak utóbb, az ötvenes években elhangzott nyilatkozata: 
«Sok jót csináltál első kézikönyved után és sokat fogsz még, 
de nagyobb batású munkát sohasem lészsz képes írni, mint 
amilyen az a maga idejében volt.»2 Szemerének ez a meg
állapítása talán minden egyébnél élesebben világít rá a 
Handbuch jelentőségére. Észreveszi, hogy benne nem az 
abszolút értéket kell keresni, hanem a hatást, amelyet korára 
tett, s ha ítéletei, értékelései talán nem állják is meg helyüket 
•az idő sodrában, ha meglátásaiban sok helyes mellett számos 
helytelent, elhamarkodottat fogunk is találni, mindez csak 
kiigazításra szorul, az alap megvan, legfeljebb csak szélesíteni, 
erősíteni kell azt. A mellett ez a könyv, annak ellenére, hogj-
a romantika hívta életre és romantikusak voltak célkitűzései, 
mégis a magyar közönséget kigyógyította ízlésromantikájából: 

1 Toldytól függetlenül s öt megelőzve Ötettner-Fenyéry már 1819-ben 
foglalkozik A Magyar Poesisz Litteraria Hisztériájának megírásával. 
Vidékről 1826-ban került Pestre s ekkor szövetkezett Kazinczy tanácsára 
Toldyval a, Handbuch megírására. Toldy részben Fenyéry adatai alapján 
irta munkáját, a szemelvények egy részét is tőle vette át s vele, valamint 
Paziazzi Mihállyal és Stettner Györggyel fordította németre. V. ö. Waldapfel 
id. m. 282. s. k. I. 

* Bp. Szle. iá. 390. 1. 
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a közönség Ízlését a pusztán nemzeti fensőbbségét hangoztató 
művek felől — melyekben amúgyis kevés volt a történelmiség 
s főleg a sok hazapuffogatásban merültek ki — visszavezeti 
a szép művészi irányába. í gy Toldy művészileg csekélyebb 
értékű műve a fejlődésben értékesebb lesz, mint utána követ
kező számos művészi munka. Maga mondja: «Ugy vettem észre 
igen sokszor és igen sokszor meg is vallották derék férfiak 
előttem, hogy irodalmunk rendszeres ismeretét e kisérletből 
merítették.»1 

Ami Toldy másik célját, a nemzeti becsület megvédését 
és irodalmunk iránt a külföld érdeklődésének felkeltését 
illeti, legcélravezetőbb, ha röviden felmérjük, mit tudtak Toldy 
könyve előtt külföldön a magyar irodalomról. A felénk irá
nyuló érdeklődés távolról sem állt arányban azzal a csodálattal, 
amellyel a magyar írók adóztak nyugati szomszédaiknak. 
A korabeli német újságok néha-néha hoznak rövid kis könyv
ismertetést, de csak íróink németre fordított munkáiról, s ezek 
között is sok, magyar íróktól névtelenül beküldött önbírálatot 
találunk. Ez utóbbiak természetesen gyakran teljesen érték
telen műveket bőven és érdemen felül méltatnak, — s nem 
ritkán épen a tekintélyesebb német lapokban — ugyanakkor 
derekasabb magyar munkák — akár azért, mert nem találnak 
német fordítót, akár pedig mert a szerzők nem olyan élel
mesek, hogy dicsérő kritikát küldjenek magukról — nem 
kerülnek a német közönség elé. Ez az esetlegesség okozta 
azután azt, hogy szomszédaink irodalmunkról sem összefüggő, 
sem értékrendet szem előtt tartó képet nem kaptak. A rokon-

<és ellenszenv, az irodaimi barátságok és ellenségeskedések 
nagyobb szerepet játszottak, mint a művészi becs, vagy 
maradandó érték. Akadt ugyan mindig néhány lelkes ember, 
aki életcéljának tekintette a magyar irodalom ismertetését, — 
így a lelkileg nem, de nyelvileg németté vált Gaál György, 
Igaz Sámuel, Majláth gróf s alkalomszerűen még számosan, — 
de mindez szerény és figyelemre számot alig tartó, elszigetelt 
iparkodásnak tekinthető. Ez okozta azután, hogy külföldön a 
magyar irodalmat alsóbbrendűnek, nyelvünket durvának, me
revnek és pallérozatlannak tekintették. A magyar közönség 
irodalompártoló részének fájt ez a közöny, ez a semmibevevés, 
— ennek ad kifejezést Edvi Illyés Pál a Morgenblatt für 
gebildete Stände című újságról szólva: «Egész esztendei folya
matokon által elvétve ha fordul elő a Magyar Literaturáról 
holmi.»2 Másutt jó szemmel veszi észre a recenzens, hogy a 
német folyóiratok egyrészónek a magyar irodalom szenzáció, 
a magyar műveket úgy mutatják be az éhes közönségnek, 

1 U. o. 
a Tudományos Gyűjtemény bírálata. 1823. X. 77—78. 1. 
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mint a vándorcirkusz vadállatait: a puszták lakóinak vad és 
férfias költészete csemege az elpuhult bécsi polgárnak. Nekik 
Európa Pozsonynál ért véget, ami ezen túl van, az már Ázsia; 
lakói félvadak, költészetük is ennek megfelelő: «A Literatura 
szót tsak azért szövik be sok éhes Újságírók Újságaik tzimébe, 
mivel ez nálok mintegy szükségben segítő tzikely; . . . s mind 
jó az a papirost betölteni.»1 

Toldy Handbuchj&ra tehát valóban szükség volt. A kül
föld a fejlődő magyar irodalmat nála nem összefüggéstelen 
képekben kapja, nem is a puszta időrend fonalára fűzve, 
hanem fejlődéstörténeti sorba foglaltan, rövid, legtöbbször 
találó méltatásokkal kiegészítve. Nem csodálhatjuk, ha a kora
beli német újságok a kiéhezett ember mohóságával vetik rá 
magukat és Ínyencként ízlelik az egyes költeményeket. «Magyar
ország szépirodalma számára már régóta égető szükséget jelen
tet t ilyen munka hiánya. Mindkét munka szinte meglepetés
szerű hatással van ránk (a Handbuchvo, és annak kivonatára, 
a Blumenleseve vonatkozik a megjegyzés), hiszen hosszú szá
zadok csak mostohán bántak a magyar nyelvvel és akadá
lyozták fejlődését. A felvett anyag oly nagy tárgyi ismerettel 
és ízléssel van kiválasztva és elrendezve, a magyarázó jegy
zetek összeállítása oly gondos, az egész munka oly célszerű 
és tökéletes, hogy nem tudjuk, mit dicsérjünk inkább, a ki
adók szerencsés gondolatát-e, vagy pedig ennek sikerült és 
eléggé nem méltányolható kivitelét.»2 Más újságok ismét más 
húrokat pengetnek. Az eddigi lenézésnek egy csapásra vége: 
amit eddig csak egyesek félve mertek hangoztatni, azt most 
bátran kimondják: « . . . A magyar nyelv rendkívül hajlékony, 
költői nyelv, mely egyformán alkalmas az antik és modern 
formák számára.»3 Alább nem tud a recenzens egy enyhe 
tűszúrást visszatartani, de ugyanakkor észreveszi s bár nem 
fejezi ki határozottan, érezteti, hogy a magyar irodalom leg
sajátosabb meghatározójegye a nemzeti gondolat: «Habár a 
magyarok között mindig voltak és vannak kiváló tehetségű 
költők, mégis a nép a költői szellemnek nagy általánosságban 
híjával van.4 Pedig nincs nép, melynek történeti helyzete 
több indítást nyújtott volna a költészet számára, mint éppen 
a magyar. Ezenkívül a magyar kiváló tulajdonságokkal meg
áldott nép; szabadságszerető, nagylelkű, bátor, tüzes, kedélyes, 

i U. o. 1826. II. 91. 
2 Blätter für literariseke Unierhaltung, Leipzig. 1830. jún. 26. «55» 

jelzésű bíráló. 8 Wiener Jahrbücher. 1829. 45, k. 179—96. 1. A bíráló valószínűleg 
Gévay Antal, bécsi udvari és állami levéltáros, 

4 Ugyanezt a gondolatot megtaláljuk Toldynál is. (Tud. Gyűjtemény 
1828. XI. kt. 107. 1.) Mind a német recenzensnek, mind Toldynak igaza volt a 
gazdag külföldi népköltési gyűjtések után és Erdélyi s Kriza fellépése előtt. 

Irodalomtörténeti Küaleraények. LT. 9 
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szíve könnyen lángot fog, felfogása gyors, éleseszű, képzelő-
ereje élénk, lelkének mélyén valami egészen sajátos bánat 
rejtőzik, mely különös zenéjében nyilvánul meg, . . . és mégis 
külső hatásokra volt szüksége, hogy ezer év után végre szilárd 
alapot találjon nemzeti költészete számára. Végül szomorúan 
kell megjegyeznünk, hogy a magyar szellemi életben sohasem 
alakult ki olyan közös irány, törekvés, melyben mindnyájan 
egyesültek volna. A magyar kultúra színvonala szükségessé 
te t te idegen eszmék befogadását, de a szellemi élet vezetői mér
hetetlen kárt okoztak a magyar irodalomnak azzal,hogy ezeket 
az átvett eszméket elmulasztották magyar ruhába öltöztetni.»1 

A bírálók még elfogultak, még nem tudják mellőzni azt a 
régtől fogva beléjük idegzödött balítéletet, hogy önálló magyar 
költészet nincs, ami van, az nem érdemli meg az említést, a 
többi a klasszikus és a német irodalomnak tükrözése. Baróti, 
Virág. Berzsenyi, illetőleg Ányos, Kazinczy és Kisfaludy 
Károly mellett nem veszik észre az izmos magyar tehetsége
ket, mint amilyen Vörösmarty, Kisfaludy Sándor, Kölcsey, 
hogy csak a kiválóbbakat említsük. A német bírálók közül 
a legmélyebben Gustav Hotho, a berlini egyetem esztétika- és 
művészettörténelem tanára látott. Ismertetőjének bevezetésében 
a bemutatott anyagot is kevésnek tartja. Úgy látja-, hogy a 
magyar irodalom a lírai és epikai műfajok gazdagságában és 
a dráma szegénységében elüt a germán és román népek köl
tészetétől. Rokonságot vél felfedezni épen ezen sajátságok 
alapján a magyar és az orosz, illetőleg lengyel költészet között. 
Két iskolát különböztet meg a szemelvények alapján: a 
franciást és a latinost. Az előbbit általában színtelennek 
tartja, az utóbbiaknál — ide érti Barótit, Virágot, Kazinczyt — 
szerinte hiányzik a belső erő, energia és az emelkedettség. 
A régebbi költők között csak egy Önálló tehetségre mutat r á : 
Kisfaludy Sándorra. Benne látja a magyar érzésvilág első 
független kifejezőjét. Akárcsak Toldy HandbuehjébdLii, külön 
részt szentel bírálatában Hothp a XIX. szazad költőinek, 
ElismerésseL adózik Kazinczy nyelvújításának, Kisfaludy 
Károly drámaírói tehetségének, Kölcsey meleg érzésektől 
duzzadó, lendületes lírájának s végül Vörösmartynál a nemzeti 
tartalommal bensőségesen egyesülő nyelvnek; de végső követ
keztetése számunkra nem fölemelő: «Más irodalmak alkotásaira 
világtörténelmi feladatok megoldása vár; ezek a művek döntő 
jelentőségűek a költészet egyetemes fejlődésében. Nem így a 
magyar irodalom. Ez, ahol nemzeti akar lenni, megmarad le
zárt múltja szemléleténél. Tanul és műveli magát, hogy az 
általános nyelvi tökéletességet az idegenből a saját költői 
nyelvébe tudja átültetni. De ez a műveltség nem hoz létre új, 

1 Wiener Jahrbücher, id. h. 
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egyetemesen fontos anyagot. Ami a modern európai élet 
jelenét mozgatja, ami aktuális belső erjedés és harc, az nem 
motívuma a magyar költészetnek. Ennek főcélja az elmúlt 
tettek művészi, epikus megéneklése és olyan lírai hangok 
megütése, melyeket a képzelet, költői tehetség és általános 
humánus műveltség bárhol elő tud csalni. Ez a költészet külső 
forma szempontjából több műfajban versenyre kelhet más 
irodaimarkkal, de sajátos tartalmát olyan nemzeti érzés teszi, 
amelyet egészen betölt a múltban neki jutott viszonylagosan 
nagyobb fontosság, s amely, hogy valakinek költői élvezetet 
nyújtson, ahhoz magyarnak kell lenni.»1 A bírálat kemény, 
de Csongor és Tünde, Az ember tragédiája, Petőfi lírájának, 
Arany epikájának maradandó kincsei előtt nem mondható 
igazságtalannak. A német műbíráló mindenesetre igen helyesen 
mutatott rá költészetünknek befelé forduló s hangsúlyozottan 
nemzeti jellegére. A magyar költészet valóban mindig önmagá
ból vett indítékot, fajunk árvaságának, testvértelenségének 
megfelelően távoltartotta magát a nagy európai eszmeáram
latoktól. Amikor pedig megvolt a hajlandóság arra, a XVIIL 
század végén, hogy kivegye részét a kontinensünket megmoz
gató legnagyobb eszméből, s a francia forradalom hármas 
eszményét akarta költészete indítékává tenni, hatalmi szóval 
vetették vissza a kibontakozó gondolatot a Lajtán túlra. 
A német műbíráló ismertetésének talán legtalálóbb megállapítása 
azonban az, ahol azt mondja ki, hogy a magyar irodalmat 
csak a magyar értheti meg igazán. Ezen a sajátosan magyar 
zamatú és magyar hangulatú irodalmon a magyar klasszikusok 
fellépése sem tudott változtatni, sőt ezt csak elmélyítette, — 
ez a magyarázata annak, hogy legmagyarabb költőnk, Arany 
János, nem kelthetett feltűnést a magyar nyelv határain túl. 

Németországon tú l a magyar nyelv és irodalom még is
meretlenebb volt. Az irigyelt és a XIX. század eleje óta 
szerelmesen áhított Nyugat-Európa a magyart hol exotikus 
népnek tekintette, hol pedig egyáltalában nem vett tudomást 
létezéséről. Angliában például annyival kevesebbet tudtak 
Magyarországról, nyelvünkről és irodalmunkról, amennyivel 
távolabb fekszik tőlünk London Bécsnél. Előkelő londoni tár
saságban Toldyt arról faggatták, hogy van-e külön magyar 
nyelv, mások pedig — mindig a felső tízezerről van szó — 
úgy tudják, hogy a magyar nyelv a németnek elrontott táj
szólása.2 Ebben a tudatlanságban, ebben a főúri, nemtörődöm-

1 Berliner Jahrbücher, 1830. június 921—28. Ezt, valamint az előbbi 
német bírálatokat idézi Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése XIX. 
századeleji német folyóiratokban, Pécs, 1929. c. dolgozatában az 50—55. 
lapokon. 

2 A magifar literatura Angliában. Toldy Ferenc Kritikai Berke. Ü.M. 
VIII. k. 306—317. 1. 
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ségben a Handbuch igen sokat tehet. Felnyithatja a szemeket, 
legyőzheti a közönyt, felébresztheti az érdeklődést. Toldy 
könyve mindezt meg is tette. John Bo wring, később angol 
főnemes és a Kisfaludy-Társaság kültagja, idegen nemzetek 
népdalainak lelkes fordítója, miután a Handbuchot számos 
angol folyóiratban ismertette, Toldy gyűjteményét alapul véve 
1830-ban kiadott egy angol nyelvű magyar antológiát.1 

Bowring angol könyve révén «legalább egymillió emberrel 
több tudja azon kevéssé tudott igazságot, hogy magánálló 
nemzet vagyunk tulajdon nyelvvel, szép nyelvvel s nevelkedő 
literaturával.«2 A magyarság közvetve a Handbuchn&k kö
szönhette, hogy az 1830. esztendőben tizenkilenc jelentékeny 
angol újság és folyóirat behatóan foglalkozott a magyar 
irodalommal s közülük tizenhat szemelvényeket s bő tartalmi 
ismertetést közölt. Jellemző a kor ízlésére, hogy a tizenhat 
különböző újságban és folyóiratban — köztük oly jelenté
kenyekben, mint a The Star, The Sun, Weekly Dispatch, 
The Spectator, stb. — közölt negyvenkét szemelvény között 
— néhány több helyen is megjelent — tizenkilenc népdal 
szerepel.8 A Bowring-féle antológia százhatvankét fordított 
darabjából hatvanöt népdal volt: az angol közönséget a mű-
költésnél jobban érdekelte az, ami a nép lelkéből fakadt. 

Toldy tehát, a magyar nyelv4, a magyar irodalom sze
relmese, elérte kitűzött romantikus célját: a külföldi szemlék 
ettől kezdve szívesebben és gyakrabban foglalkoznak költé
szetünkkel, — nem mindig elismeréssel ugyan, de legalább 
nem hallgatnak agyon, az angol felsőbb rétegekben pedig 
Bowring Poetry^% s az ezt követő ismertetések nyomán egy 
időre a magyar irodalom jött divatba. Ezt a felébredt érdek
lődést állandóan táplálni hálás dolog lett volna, de a Kisfaludy 
Károly köré gyűlt fordító és átültető romantikus nemzedék 
tudósai közül csak az egy Toldynak volt európai műveltsége, 
széles látóköre, kellő nyelvtudása, az új időket, az új irányt 
megértő fogékonysága s szervező bátorsága, — ő pedig megtette 
a magáét.6 A Handbuch nem művészi, nem remekbe készült 
munka. Célja gyakorlati a igy vitathatatlan, hogy az úttörők
nek számos hibája megvan benne. A fősúlyt inkább az adatok 
teljességére, mint művészi megelevenítésére és elrendezésére veti. 
Szempontja romanticizmusából következőleg történeti volt: 
az írók nem pusztán esztétikai szempontból itélendők meg, 

1 Poetry o'fthe Magyars stb. by John Bowring L. L. Dr. stb. London, 1830. 
« Kritikai Berek, 309. 1. 
' U. o. 310. 1. 4 . , . Egy kincsünk van, mely csak a miénk, s ha nem ismertetik isT 

megérdemli az ismertetést: az nyelvünk. U. o. 307. 1. E Brisits Frigyes: Vörösmarty és az Akadémia. IK. 1936. 391. 1. és 
Császár Elemér: A negyvenes évek kritikai munkássága. IK. 1924. 102. 1. 
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hanem a fejlődés, a korviszonyok szem előtt tartásával is. 
Erdélyi János mélyebben látott, Gyulai Pálnak érzékenyebb 
volt az intuiciója, de olyan lelkesedéssel, a magyar műveltség 
gazdagsága és eredetisége kimutatásának olyan céltudatosságá
val, mint Toldy, egyik sem fáradozott. Semmi sem tudta 
Toldyt kizökkenteni szellemi élvezetéből, a magyar irodalom 
gondja és Öröme neki is elmélyedés és felvidulás volt. Ez 
feledtetni tudja, hogy megállapításai nem mindig helytállóak, 
több közöttük az elhamarkodott. De a legtöbbjén az idő egy 
betűnyit sem változtatott, — úgy mentek ezek át a köztudatba 
és a katedrára, amint azt a Handbuch megállapította. A 
szintézishez ekkor — mindössze huszonnégy éves volt — még 
hiányzott az ereje, magasabb szempontja, szélesebb látóköre, 
de az azt megelőző és feltételező analízist becsülettel elvégezte. 
Aki nálunk az irodalomtörténettel foglalkozik, nem kerülheti 
el, hogy ne éljen az első rendszeres magyar irodalomtörténet, 
a Handbuch megállapításaival. Elfogadhatja őket, szembeszállhat 
velük, kiegészítheti, vagy megtagadhatja őket, de meg nem 
kerülheti. A Handbuchhal alapított meg Toldy egy nálunk 
ilyen értelemben véve egészen új magyarságtudományt, az 
irodalomtörténetet. Az irodalomtörténet gyökeréig romantikus : 
minden nemzet, amely keresztülesett a romantika gyermek
betegségén, megírja irodalmának történetét, mint a nemzet 
szellemi életének tükörképét.1 Természetes, hogy nálunk a 
romantikus elmélet legkiemelkedőbb alakja, Toldy hívja életre 
ezt a romantikus tudományt. Viszonylagos irodalomtörténeti 
értékére elég fényt vet, ha összehasonlítjuk Horvát Istvánnak 
három esztendővel később keletkezett irodalomtörténeti elő
adásával.2 Toldynál rendszer és önálló szempontok, emitt 
hézagos előadás, téves adatok, ott tudományos kritikával meg
rostált anyag, Horvátnál délibábos fejtegetések. Horvát István, 
vagy valamely vele egyívású tudós nem lehetett volna a 
magyar irodalomtörténet kiindulópontja. Igaza volt Gyulai 
Pálnak: Toldy «a magyar irodalomtörténet atyja, s a vállán 
fog emelkedni mindenki, ki e térre lép,» ő a «magyar tudós 
mintaképe, ki a tudományt erős nemzeti érzéssel párosította».3 

5. Ugyanakkor, mikor a Handbuch terve benne megfogan, 
növekvő csodálattal olvasgatja újra és újra barátjának, Vörös
martynak epikus munkáit. Benne látja a magyar költészet 
beteljesülését, — nemcsak most, amikor ez még vitathatatlanul 
igaz, hanem később, Petőfi és Arany után is. Számára mindig 
Vörösmarty marad a legnagyobb magyar költő, utána az idő 

1 Négyesy László: Toldy Ferenc emlékezete. Kisfaludy Társaság Év-
lapjai, XT. k. 135. 1. 

2 Magyar Irodalmi Ritkaságok. 28. k. Horvát István Magyar irodalom
története. Bp. 1934. 

» Gyulai id. m. 111—12. 1. 
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megáll; mindenki, aki később jön, már csak epigon. Úgy látja, 
hogy a romantika elméletíróinak megállapításai jórészbén 
alkalmazhatók Vörösmarty elbeszélő költészetére is. Elmélyed 
e költészet tanulmányozásában, s rövidesen napvilágot látnak 
az AesthetiJcai Levelek Vörösmarty epikai munkáiról.1 Császár 
Elemér észrevette, hogy ez a munka — annak ellenére, hogy 
egykorú íróról és műről szól — nem kritika a szó köznapi 
értelmében, hanem tanulmány, mellyel az elméletin) a közönség 
műélvezetét akarta tudatosítani, ízlését finomítani, véleményét 
irányítani.2 Maga Toldy megmondja műve előszavában, hogy 
ő nem recenziót akar írni, — valóban, az Aesthetikai Levelek 
mélyenjáró értekezéssé kerekednek, mely már legelsőül is 
váratlan éleslátással mutat rá Vörösmarty eposzainak szép
ségeire. De nemcsak ezért fontos ez a tanulmány, hanem azért 
is, mert ez az első szélesebbkörű értékelése az író romantikus 
genie-jének. A romantikus magyar irodalom ekkor még az 
alkotás lázában ég, a közönség még csak most kezdi megszokni 
az új hangokat, az új irányt, — még nincs senki, aki az 
alig megízlelt zamatokat, a még alig felfogott hangokat tu
datosítsa számára. Érthető, hogy Toldy tanulmányát, a magyar 
romantika lételveit első ízben hangoztató elméletet szívesen 
fogadta. A Handbuch csak indítékaiban romantikus, az Aesthe
tikai Levelek minden ízükben azok. Szerencsés volt a forma i s : 
egy barátjának — hihetőleg Bajzának — írt leveleit, melyekben 
Toldy a klasszikus ízlésű fiatalemberrel szemben a romantika 
elveit védte, Kisfaludy felszólítására átírta népiesebb, élvez
hetőbb formába és így terjesztette közönsége elé. A levél formának 
lényege szerint bizalmasabb, közvetlenebb a hangja s ez 
alkalmat ad Toldynak arra, hogy Vörösmarty epikáját ízekre 
tagolva, részenkint elemezze, nem hallgatva el a kifogást, 
kiemelve az elismerést.3 Toldy sűrűn forgatta a német roman
tikus elméletírókat, különösen Jean Pault, Tiecket, a két Schlegel-
fivért, Bouterwecket, Eber bárdot, majd Lessinget és Sehellinget, 
de a kisebbek közül is Jenischt, Köppent. A német esztétikusok
tól azonban csak a kiindulópontot vette s azt nem igyekezett 
erőszakkal a magyar írók műveire alkalmazni. Az Aesthetikai 
Levelekben kevés a német elmélet visszhangja, a tanulmány 

1 Tudományos Gyűjtemény 1826/ VII—VIII. k. 1827. III—V. k. 
Önállóan is fenti cím alatt. Újra megjelent: Toldy F. Kritikai Berke (Ö. M. 
VIII. k.) 10—167. 1. 

a Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika története a szabadsáq-
htrcig. Bp. 1925. 183. 1. 

•'• Császár id. m.-ban azt állítja, hogy a levélforma Toldynál csak írói 
fogás s az Aesthetikai Levelek nem missilis levelek. Ennek az állításnak 
a bizonyítékait minden utánjárás mellett sem találtuk meg, így el kell 
fogadnunk Toldy kijelentését, hogy «Kisfaludy Károly felszólítására . . . 
ezen leveleket, melyek egy társunkhoz kevés gonddal írva valának, bővebben 
kidolgozva kiereszteném.» Kritikai Berek, 3, i. 
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zömét önálló eszmélkedések teszik; az eredeti müvekben akkor 
még szegény magyar elmélet-irodalomnak értékes alkotása a 
magyar romantika elmélete. 

Toldy tudatának és érdeklődésének középpontjában mindig 
Vörösmarty és epikája áll, minden jelenséget hozzámér, belőle 
származtat, vele magyaráz. Vizsgálódását az eposzi kor meg
határozásával kezdi. Nem minden kor tudja szerinte megterem
teni az igazi epi&ust, a nemzet gyermekkora derűsen napirendre 
tér a múlt emlékei felett, az aggkor pedig már képtelen vissza
nézni a múltba. Az igazi nemzeti eposz számára tehát a 
termékeny időszak a nemzet férfikora, amikor az ifjú vére 
már lecsillapodik s szeretettel ugyan, de nyugodt kebellel 
néz vissza őskorába.1 De ez nem jelenti azt, hogy Toldy 
nyugalmat vár az eposztól, ellenkezőleg, az ő epikus eszménye 
az, aki rettegés nélkül nézi, állja a vihart. Az epikus korban 
megalakul az epikus nyelv, de «nem a nyelv teremti a müvet, 
hanem a műyész teremti magának a nyelvet.»3 Vagyis Toldy 
Schlegel Frigyessel a teremtő, alkotó nyelv mellett tör lándzsát: 
ha megvan a nemzetnek a művésze, az majd a rendelkezésére 
álló nyelvanyagból megalkotja a nemzeti eposzt. Nem mondja 
ki.de érezteti velünk, hogy nemzetünk most lépett a férfikorba 
s megjött gondviselésszerűen teremtő nyelvművésze, Vörösmarty. 
Az eposz csak akkor éri el célját, ha a nemzet múltját roman
tikus «tündértükörben» tudja megmutatni, — «ez a poézis 
culminatiója » Ilyen költője nem minden nemzetnek van, mert 
ezt nem lehet tanulni. Ezzel az elmélettel a fiatal Toldy leköti 
magát az őseredeti, eltanulhatatlan költészet mellé s szembe
száll a «poéta doctus» fogalmával, amit pedig két évtized 
múlva megkíván a magyar irodalom legeredetibb tehetségétől, 
Petőfitől. 

Herder szerint a cselekmény az epikus műben mindennél, 
magánál a jellemzésnél is előbbrevaló, s mintegy a háttér, 
színpad, mely előtt a jellemek mozognak. Toldy Jean Paullal 
azt vallja, hogy a jellem az elsődleges, épugy, mint a szellem 
is megelőzi az anyagot. A mese, a cselek vény a jellemek 
egymásrahatásából,összeütközéseiböl születik rneg,«tehát charak-
terek szülik és igazgatják a fabulát, nem ez ragadja magával 
a charaktereket.» A jellem három összetevő erő eredője: a 
nemzetiségé, a vallásé és az egyéné. A három közül a leg
fontosabb az utolsó, A klasszikus költők és elméletírók nem 
foglalkoztak az emberrel, mint jellemmel, épen ezért a magyar 
irodalom is szegény az életszerű jellemekben. Az új irány 
jogcímén száll szembe Toldy a klasszikus irodalom hassznossági 
elméletével, mely minden műben azt böngészte, hogy hasznos-e 

* U. o. 12. i. 
2 U. o. 14. 1. 
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az erkölcsre, tanító értékű-e. Toldy most még az eszményiség 
esztétikai álláspontján áll, ö a műtől azt várja, hogy elsősorban 
szép legyen, hisz a szép magában foglalja a hasznosat és a 
jót is : «Elmúlt már azon kor, melyben az utilét szűk mellel 
vadászták, nem vévén észre, hogy a valóban dulce már magá
ban utile is, ha nem hangzik is úgy, mint egy lecke».1 

A szép kiegészítő vonásának a jellegzetest tartja, a kettő egy
mással szoros kapcsolatban van: a jellegzetes nem véthet az 
esztétikai szépség ellen, s ez nem lehet el jellegzetes nélkül, 
valamint «a festett képben a színeknek is mindig az árnyék 
és világosság törvényeinek kell engedelmeskedniük». 

A romantika értékítéletei hangzanak ki szavaiból, mikor 
az epikus' költő meghatározó jegyeit sorolja fel. A klasszika 
térben alkotott: jellemei, személyei plasztikusan domborodnak 
ki a háttérből. A romantika jellemei síkban mozognak, nem 
válnak el a háttértől, rajta élnek. Ezt aláhúzza a romantikus 
költő festői nyelve, mely nem kizárólag a tartalom, hanem 
egyúttal a hangszínezés által fejezi ki mondanivalóit, azt 
mintegy lefesti. A klasszicizmus végső következményeiben 
plasztikus, a romantika festői művészetté akar átalakulni, s 
ennek megfelelően a klasszikus költő szobrász, aki térben alkot, 
szemben a két síkban ábrázoló romantikus festővel. Toldy a 
romantikus elméletnek megfelelően az epikust festőhöz hason
lítja, «a festő ugyan képét egyszerre adja, mert lapon fest, 
az epikus pedig egymásután, mert időben fest; de külsőségekre 
egyik úgy szorul, mint a másik».2 Mindkettő ugyanis embert, 
testet és lelket rajzol. A költő megnevezi és leírja a személyt, 
akit azután az olvasó képzeletének kell az epikus festése 
nyomán megelevenítenie. Szembenáll a klasszikus szobrásszal 
s a romantikus festővel a drámaíró, ez, Toldy szerint, akár 
klasszikus, akár romantikus, nem farag, nem fest, hanem 
«a charakteristikából akarja . . . a személyt megismertetni.»3 

A drámaíró a néző elvonó és alkotó tehetségét foglalkoztatja 
ugyanakkor, mikor a romantikus epikus költő, ugyanazon cél 
érdekében csupán a képzeletünkre hat. Az imádkozó Árpádot 
Vörösmarty színes, kifejező és festői jelzőkkel állítja elénk. 
Toldy szerint a romantikus költő olyan szemléletesen ábrázolja 
i t t a Mindenható előtt lelkét meghajtó vezért, finom árnya
lataival, megkapó beállításával annyira el tudja velünk kép
zelte tni, hogy ez nem annyira a «képfaragót», mint inkább 
a «képírót» ihleti alkotásra. Lelkesen kiált fel e sorokat 
olvasva: «Mily tableau! Ha festő volnék, mennyi időt, gondot 
és munkát fognék erre szánni! Hiszen ez képírásnak van 

* U. o. 19. 1. 
* ü. o. 32—33. 1. 
» U. o. 33. 1. 



A ROMANTIKUS TOLDY 187 

festve! Árpád a kis halom ormán áll, igen, mert neki, mint 
fo személynek, a kép elülső részén (Vordergrund) van a helye, 
az estveli szél ingatja a deli hősnek barna fürtjeit, s kek
szemében könny ragyog («mint kék levelén szép reggeli harmat) 
stb. Hátuljában (Hintergrund), mintegy átellenében a halomnak, 
felhős esti homályban az alpári vár látszik táborával: mily 
élet zsibong ebben s az a figyelem a fő személyre! Árpád 
halmának megette egy kis távolságban a magyar hadak őr
tüzeik körül sürögnek. De a világítás! a halmot, mint az egész 
prospectusnak concentrálópontját az ezüst hold tölti be fényével, 
kivált pedig a hősnek arcát, fegyvereit, melyeken az arany 
a hold halavány csillámaival vegyül. Alpárra csak gyönge 
világ esik a felhők közül: kiváltkép pedig a vár falaira, 
honnan Zalán Kladnival kémleli Árpádot. A magyar tábor 
világítását részint a holdtól, részint a tüzektől kapja, így 
kettős tónja van. — A festő i t t mind a compositio, mind a 
charakterek, mind a tónusok körül magának sok érdemet sze
rezhetne, s végtelen hathatós képet adhatna.»1 I t t Vörösmarty 
festői nyelvének tolmácsát magát is elkapja a szent ihlet: a 
Tomantikus költőnek romantikus magyarázója száraz prózában 
is költői magaslatokra emelkedik. Toldy a magyar romantika 
kiteljesülését a TimdérvÖlgyhen látja, i t t megtalálja a legjel
legzetesebb romantikus beállítást, a szabad lebegést: «Vörös
martynak legsajátabb oldala . . . ezen .. . mívben . . . egész tisz
taságában mutatkozik: . t. i. a romantika. Fabula, személyek 
szabadon lebegnek az ég alatt egy költött bűbájos világban, 
mely phantasticus teremtésekkel teli, tulajdon törvényeknek 
hódol, mely, ha Vörösmarty egyéb munkáiban inkább mint 
plastikus tündöklik, itt tökéletesen mint festőt tünteti fel.»2 

A klasszikus — plasztikus, romantikus —• festői ellenpárok ki
fejezését i t t találjuk Toldynál a leghatározottabban. De a többi 
romantikus indítékot is keresi Vörösmarty epikus alkotásaiban. 
A romantikus vágyódás legjellemzőbb kifejezését a szerelem
ben találja meg. Ez a vágyódás sokszor személytelen, tárgyat-
lan volt s.a költő veíe csak az elérhetetlen megközelítését 
akarta kifejezni. Fölveti a kérdést, hogy milyen volna Árpád 
mint szerelmes jellem. Elismeri, hogy «interesszáns jelenés» 
volna, de jó érzékkel állapítja meg, hogy ebien az eposzban 
ez az Árpád visszás jelenség lenne a szerelmes ember szerepé
ben. Árpád annyira felette áll az emberi gyengeségeknek, 
annyira személytelen, elvont jelenség, hogy őt mint gyöngéd 
szerelmest el sem tudjuk képzelni. Őt egyetlen gondolat tölti 
be: nemzete sorsa, ez «másnak többé helyt nem adhat.» De 
ha a főhős nem is, lehetnek szerelmesek a mellékszereplők. 

í U. o. 38-39. I. 
s U. o. 145. 1. 
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Ete, a magyar ember megszemélyesítője valóban szerelmes is, 
lelkét két szerelem tölti be: a népe és Hajna iráat érzett 
vonzalom. A sorrend nem véletlen: Ete szerelménél is jobban 
szereti népét, ez után törődik azzal. De benne is, Árpádban is 
megtaláljuk a romantikus költészet másik indítékát: a mély 
vallásosságot is. A magyarok vallása azonban nem misztikus
romantikus elréviilés: ez csak a keresztény, nevezetesen a 
katolikus vallásban van meg. De a magyarokkal szemben 
keresztény népek álltak, ezeknél a költő kifejezésre jut tathat ta 
volna a kereszténység eszméit. Toldy fájlalja, Hogy «a költő 
Zalán s népének religiójáról, ritusairól megfeledkezett, s machi-
náhhal nem segítette. A görögök lobogóin a Krisztus és a Szűz 
Mária képeit látjuk, különben ezeknek hitét nem is sejthetnők. 
En ezt olyan hiánynak tekintem, melyet a költő könnyen s 
szép phantásiája hatalmával gyönyörűségünkre ki tölthetne.»1 

A kereszténységet mint romantikus indítékot nem a Zalán 
futásáh&n, hanem Vörösmarty legkeresztényibb eposzában, a 
Cserhalomh&n találja meg. Szent László, «az istenétől, dicső
ségtől s szeretettől lelkesített bajnok» mellett az öreg Ernyei-
ben ós leányában látja a kereszténység kiteljesülését. «Morális 
fennségében ragyog a christianismus Ernyei és leánya alak
jában. Az a jámbor magát odaadás, az a megnyugvás a búban, 
mely egy magasabb hatalom kegyes igazságában való bizo-
dalmon épül, — a mennyel való rokonságra mutatnak. A magyar
ság itt egy szent szeretet rózsaszínében mosolyog és vonz.»2 

BERCZIK ÁRPÁD. 

1 U. o. 133—134. I 
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