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A MAGYAR ROMANTIKA KEZDETEIRŐL 

1. 
Az irodalomtudomány még nem alakította ki határozott álláspontját a magyar roman~ 

tika kezdeteiről, amikor egy nagy regényíró hatalmas látomásban — egy lebilincselő regény 
meséjével — mutatott vissza, szenvedélyesen, a romantika forrásvidékére. Ahogy Victor Hugo 
— már erratikus sziklájaként a romantikus hegyvonulatnak — az 1870-es évek elején az 
7793-mal tekintett vissza — romantikusan — a mozgalom történelmi elindulására, ugyanúgy 
nézett vissza, saját romantikus művészetének elvégződésekor, a század legnagyobb magyar 
regényírója 1870-ben a magyar romantikus mozgalom kezdeteire. Irodalomtudományunk 
romantika-szemléletét az év körül három súlyos íróegyéniség kezdte kialakítani: Gyulai, a 
műkritikus, Kemény, az esszéista és. Toldy, az irodalomtörténész. Gyulai 1860-ban írta meg 
Bánk Bánról s Katonáról szóló monográfiáját; Kemény 1864-ben készítette Klasszicizmus és 
romanticizmus c. esszéjét; Toldy 1864—65-ben adta ki főművét, A magyar nemzeti irodalom 
története c. összefoglalását; ismét Gyulai jelentkezett í866-ban a Vörösmarty-életrajzzal; 
1868-ban Toldy irodalomtörténete már a második, javított kiadást érte meg, s kezdett bevonulni 
az iskolai oktatásba. S 1870-ben kezdte el közölni folytatásokban A hon c. napilap azt a nagy 
regényt, mely a magyar romantika forrásvidékének s első hőseinek mindmáig legragyogóbb 
felidézése, az Eppur si muove, most már inkább És mégis mozog a föld címen ismert regényt, 
Jókai tollából. A regényíró pedig — többet látott meg s igazabb összképet nyújtott a magyar 
romantika elindulásának társadalmi és egyéni jellegzetességeiről, mint tudós kortársai a fogalmi 
rendszerezéssel vagy biografikus összefüggések leírásával. 

Nem célunk most azokat az okokat is megkeresni, melyeknél fogva a magyar romantika 
nagyjainak első, tudós értékelése, az irányzat irodalomtörténeti feldolgozása és regényes 
szépírói összképe egyformán az 1860-as "években alakult ki a magyar irodalmi tudatban. 
Az említett Hugo-példán túl egyebek is vallanak bizonyos európai egyidejűségről, pl. Haym 
Rudolfnak szintén az 1860-as években elkészülő úttörő monográfiája a német romantikus 
iskoláról. Űgy tetszik, hogy a romantikus mozgalomnak befejezett, lezárt ténnyé válása után 
a romantika történettudományi megítélésének távlatai Európa-szerte nemcsak összefüggés
ben, hanem kölcsönösségi viszonyban is állanak a nem-romantikus új tudományosságnak, a 
pozitivizmusnak és az új ízlésnek, az új művészeti elveknek és módszereknek — az 1860-as 
években elinduló „renaissance-izmus"-tól a realizmusig kiszélesülő ízlésnek és művészetnek — 
távlataival. Ha ez így van, ez a szabályszerűség is megerősít abban a véleményünkben, hogy 
a nagyképzeletű, romantikus regényíró (Jókai vagy Hugo) a maga távlatából sokkal inkább 
volt képes adekvát képet adni s így mélyértelmű, szuggesztív ismeretet is közölni a romantika 
kezdeteiről, forrásvidékéről, teremtő szenvedélyeiről és hőseiről, mint amennyire a kortársi 
tudomány tehette. 

Az És mégis mozog a föld c. regény minden bizonnyal legtalálóbb, a történelmi s társa
dalmi valóság lényegére világító, szuggesztív összefoglalása a magyar romantikát kiváltó erők
nek, a szerző érzelmes, patetikus életfelfogásának, lélekrajzbeli fogyatékosságainak ellenére is. 
Kemény Zsigmond nagy esszéje ekkor már lényegében elavult: Ő ugyanúgy a középkorból 
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tatja a romantikát, mint — nála óvatosabban — Kölcsey vélte magyarázni annak 
, meg a vele egykorú német s francia történészek; a 18. század végi romantikus vissza

ú t pedig Kemény alig látja többnek, mint lázadásnak a francia klasszicizmus ellen. Nem 
tudja eldönteni, hogy a modern romantika a középkorinak a felújulása-e, vagy pedig új társa
dalmi-nemzeti törekvéseknek, közéleti élményeknek a következménye; ez utóbbira inkább 
hajlanék, ha nem mondana ellene azzal, hogy a romantika eszméit a középkorból, a román 
tájnyelvű vándorköltészetből és a lovagságból eredezteti. — Gyulai két nagy életrajza viszony
lag zárt biográfiai határok között mozog.. Amikor pl. Döbrenteiről s az Erdélyi Múzeumról 
ír Katona József vállalkozásával kapcsolatban, a szerkesztőnek s folyóiratának nem az irá
nyát, esztétikai elveit s gyakorlatát vizsgálja meg, hanem Döbrenteinek jellemét, emberi
írói alakját festi le pompásan. Vagy amikor Vörösmarty életrajzában meg-megemlíti, hogy 
Vörösmarty felhagyott a mitológia divatjával, sőt, szembefordult a klasszika eszményével, 
vagy hogy későbbi drámáiba erősen beszüremkedett a franciás romanticizmus, nem a roman
tika mint jellegzetes, történelmi alapú irodalmi irányzat érdekli őt, hanem az egyéni jellemkép, 
mely a nemzeti irodalom kibontakozásával egyidejűleg alakult ki. Gyulai korrajzai nem ter
jednek ki a kor esztétikai törekvéseinek elemzésére. — Ezek után meglepő Toldy Ferenc kor
szakmeghatározása., akinek irodalomtörténetében az 1808 és 1830 közti magyar irodalmat 
összefoglaló fejezetnek címe: A nyelvújítás és szépítés és a költői klasszicizmus kora. Ő klasszi
cizmust ígér Vörösmarty neve alatt, amikor Kemény ugyanebben az évben a romantikát 
a klasszicizmussal szembenállóként magyarázta, Gyulai pedig magától értetődően utalt Vörös
marty romantikájára. Toldy valójában nem történelmileg kötött irodalmi, esztétikai irány
zatot értett a klasszicizmuson, hanem olyan történelemfölötti, legmagasabb rendű művészi 
teljesítményt, amely klasszikus lehet akkor is, ha történetesen romantikus vagy realista írói 
módszerrel valósult is meg. Az ő klasszicizmusa tehát nem történelmi kategória, hanem 
történelemfölötti értékeszmény. Természetesen ő — aki 1828-ban, a Vörösmarty epikájáról 
írt esztétikai leveleiben a romantikus esztétika nevében magasztalta fel Vörösmartyt — nagyon 
jól tudta, hogy Vörösmarty romantikus költő. A kort mégis klasszikusnak nevezte — benne 
látta a magyar nemzeti irodalom kiteljesülését. Az öreg Toldy 1868-ban már alig emlékezett 
vissza 1828-as önmagára, a romantika keletkezésének mozzanatát igazában ő sem ragadta meg. 

Jókai többet fogott össze, organikusan, a romantika keletkezéséről regényében, mint 
a három tudós a tanulmányokban. S annak ajánlotta regényét, aki a három közül a legromanti
kusabb volt a maga idejében: Toldy Ferencnek. Az ajánlásban elismeri, hogy Toldytól becses 
útbaigazításokat kapott, s hogy Katona, Kisfaludy Károly és Kazinczy emlékéből gyúrta 
össze főhősének jellemét. A hányatott életű, féreismert drámaírót állította a középpontba, 
a félreismertet Katona, a hányatott életűt Kisfaludy Károly példája nyomán. Jókainak 
mélyen igaza volt, amikor a romantika áttörését drámaíró alakja körül képzelte el: a valóság
ban is úgy történt, a magyar romantika Kisfaludy Károly első sikereivel vált nemzeti tudatot, 
közérzést formáló tényezővé, hogy azután Katona hatalmas alkotását is befogadva, a demok
ratizmus irányába mélyüljön el. 

Jókai azonban nemcsak egy hőst állított cselekményének fővonalába: jó történelmi 
megértéssel egy egész kis csapatot indított el a korábbihoz képest megváltozó élet útján. S e 
változást pompás invencióval egy iskolai kicsapatás következményeihez kapcsolta. 

Noha ilyesminek 1870 körül aligha tulajdonítottak fontosságot, Jókai valami lényeges 
történelmi fordulatnak jelentkezését érezte ki — s joggal — a század eleji iskola és világ közti 
meghasonlásból. Bizonyára nem gondolt arra, hogy 1815-ben Kölcsey egy érdekes kis tanul
mányt írt, a később Iskola és világnak címzettet, melyben éles hasadásról tanúskodik iskola 
és élet között. („Érzékenység és spekuláció s a történetnek nyugodt keresése egyformán 
elrontanak bennünket: csinálni, csinálni kellene ! A cselekedetek, a publikumban forgás 
formálnak hasznos embert. . .") Jókai még kevésbé tudta talán, hogy Kölcseynek ekkori 
levelei tele vannak az iskolai szűkösség, a pedantéria, a grammatikusi lélek ostorozásaival 
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Mindamellett kitűnően értékelte az iskolával való szembenállásnak döntő s a jövőre kiható 
mozzanatait. A Csittvári krónika titkon, a kollégiumi hatóságok szeme elől rejtett, ellenzéki 
bővítése olyan iratokkal, melyek akár a kopott nemességről, akár a szent koronához fűződő 
illúziók szertefoszlatásáról, akár a pozitív vallás megtámadásáról szólnak, egészében tiltakozást 
fejeztek ki a fennálló renddel szemben, s ez a tiltakozás a művelődési javak legfőbb letétemé
nyesének, a tisztelt, de elavult, az élettől elidegenült iskolának szólt először. E tiltakozásuk 
miatt vállalják a lázadó diákok a kicsapatást is, s indulnak el azon az úton, melyen majd 
kimozdítják az addig mozdulatlan földet, vagyis a hazát tespedt nyugalmából. Jókai e kiindu
lása pontosan egybevág azoknak a dokumentumoknak tanúságával, melyek szerint iskola és; 
világ meghasonlása szakadékos földmozgássá szélesült ki az 1810-es években s a régi világhoz 
ragaszkodóknak és az új világot megteremtőnek végletes szakításához vezetett. A kiindulás, 
helyességén túl ez a második mozzanat is figyelmet érdemel Jókai regényében. Mert Jenőy 
Kálmán végül megtagadja saját nevelőanyját is, a leszármazás nemesi-családi kötelékeit,, 
s egy oly mélybe vezető úton indul el, mely végképp elszakítja a mozdulatlan maradiságtóL 
Jókai finoman érzékelteti ennek a kis csapatnak egybetartozasat — Jenoynek döntését is a 
vele együtt kicsapott jóbarátok jótékony hatására vezeti vissza. Hiszen a huszárrá lett Csuka, 
Ferkó adja kezébe a Tudományos Gyűjteménynek azt a példányát, melyben harmadik társuk, 
az őshazát kutató Barkó Pál végtelen ázsiai útjáról üzen az otthonmaradtaknak, és ez az üzenet 
akkor ejti meg Jenőy lelkét, amikor már kész volt rátérni a nemesúrfi léha életére; azután meg, 
a negyedik kicsapott barátjukkal, az országot járó vándorszínésszel való találkozás hoz újabb 
fordulatot életében. S amikor felmennek — hármasban — a Kárpátok egyik ormára s a 
színész elzengi szerelmét a földhöz, a mindenséghez s vágyát arra, hogy Magyarország után 
a fővárost, Pest-Budát is meghódítsa művészetével, Jenőy váratlanul az első nagy, nemzeti 
drámának kéziratát húzza elő zsebéből. 

Ettől fogva a regény lazán egymáshoz fűződő nagy képekben mutatja be a drámaíró 
romantikus élményeit, találkozásait a magyar élet valóságával. Mennyire jellemző a Jókainál 
különben ritka realisztikus részlet a gazdag parasztról, aki tudja, hogy csak paraszt s nem is. 
érez közösséget az országirányító nemességgel. Vagy mennyire találó az előadásra szánt nagy
szerű dráma esetleges hatásainak elemzése. "Ha ripacsok kezére kerül a darab, megbukik; ha 
pedig diadalt arat, akkor Jenőy elveszíti gróflány-szerelmét, hiszen veszedelmes nemzeti 
irányhoz kötötte sorsát. „Tollam lesz anyám és kedvesem" — vágja oda az ellenvetésekre 
Kálmán, kimondva a saját írói munkájából megélni akaró, független literátor polgári eszméjét. 
De még ennél is jelentősebb s az egész polgári és nemzeti romantikus mozgalom perspektívá
jába mutató az a beszélgetés, melyet Jenőy a nádorral folytat le. A nádor mélyére lát az 
egyszerű kérelemnek (vándorszínészek adják elő a darabot a várszínházban), s a megmozduló 
Magyarország minden jövendő veszedelmét felfedi az ifjú előtt. „Frank, német, olasz földön 
a demokrácia csak egy új francia, német, olasz nemzetet hozand létre; a magyar földön a 
demokrácia új idegen nemzeteket fog alkotni s minket elenyészt. . ." A nádor szavai a pol
gárosodás által életre támadó nacionalizmusra céloznak, a nemzetek közti ama versenyre, 
mely majd balul fog kiütni az ő idején még a nemzetiségek fölött uralkodó, feudális magyarság, 
számára. Előrelátja, hogy a liberalizmus hovatovább temetőjévé lesz az ún. történelmi, 
feudális nemzetnek. Mindebben a reformkori magyar költészet nemzethalál-motívuma is. 
bennfoglaltatik — még ha Jókai saját aggályait és felismeréseit vetíti is vissza a nádor 
szavaiba. 

Ámde Magyarországnak minden veszélyt, akár a felébredő többi nemzetekkel való 
versengést is vállalva, ébrednie kell álmából, különben — mint Jenőy feleli a nádornak — 
„amíg alszunk, észre sem vesszük, hogy elenyészünk . . . Nem tűz, nem fegyver fogyaszt el 
bennünket, hanem az alvás . . . Ébredjünk fel belőle s lássuk meg, hogy elmaradtunk a siva
tagban; míg el nem takar bennünket a homok s oda nem jutunk, ahova a flamandok, a baszkok, 
akikről senki sem tudja, hogy még most is élnek, pedig számuk millió s nyelvük él — ábécés 
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könyveikben . . ." Mintha e Csokonainak tulajdonított lelkes kifakadást hallanók vissza 
Jenőy ajkán: „félő', hogy míg mi szunnyadozunk, elenyészik a magyar nyelv minden díszé
vel ..._,s a jövő századokban úgy fogják a magyar nyelvet feltalálni, mint ennek a mi száza
dunknak közepe táján az ez előtt 1000 esztendőkkel virágzott celták nyelvét.. ." (1. Csokonai 
levele, közölte Gulyás J. ITK. 1936). 

íme a liberális romantikus nemzedéknek a nyugvó földet kimozdítani akaró heroikus 
— bár súlyos aggodalmakkal teli — hitvallása, ahogyan ezt Jókai a romantika s a reform
mozgalom kezdeteire tekintve vissza kimondotta, kimondatta nagy regényalakjaival. 

A regényből sokat lehet okulni egyéb vonatkozásokban is (a kezdődő reformkor iro
dalmi ízlése stb.) — legyen azonban elég ennyi a történelmi törésvonalak megállapításához. 
Itt következetesen végbement az iskolával, sőt, a családdal való meghasonlás, amiből már 
az életforma súlyos válsága s átváltozása következik: Jenőyt lebilincselően jóakaratú nevelő
anya, gazdag otthon, gyönyörű dáma és angyalképű gróflány, bölcs és okosan előrelátó nádor 
tartóztatják vissza az úttól, melyre kicsapott diáktársaival együtt rálépett, s nem tudják meg
állítani; sőt — végletes szakítássá növelik benne az ellenkezést. Iskolával és családdal és régi 
nemzettel, alvó nemzettel szemben csak a lázongó ifjak barátsága a menedék—mintha Kölcsey-
nek a barátságról ömlengő romantikus leveleit tanulták volna be —, s e barátságban két nagy, 
objektív célpont látszik elérendőnek: felrázni a nemzetet a költészettel, közelebbről a drámá
val, s visszatalálni abba az őshazába, melynek emléke erőt, öntudatot is öntene a zsibbadt 
jelenbe. Barkó Pál, Jókainak őshazát nyomozó romantikus hőse temeti el Jenőy Kálmánt a 
regény végén, s kettejük alakján keresztül a múltért rajongó s a jövőért hevülő romantika 
ölelkezik egymással. 

2. 

Az első jelek, melyek már bízvást romantikusnak mondhatók, sőt döntő impulzusok, 
melyek leginkább részesek a romantikus mozgalom kifejlesztésében, 1814 és 18 közé esnek s 
alapjuk a császári-rendi kompromisszum felbomlása, melynek következtében a magyar uralkodó 
osztály az öl elnyomó Habsburgok és az általa elnyomott parasztság közé kerül (a fenti regény
példán különben szintén lemérhető e tétel igazsága: a Jenőy- vagy Bányaváry-féle romantika 
szintén a Decséry grófok vagy a nádor aulikus, császárhű arisztokráciája és a Tóth Máté-féle 
— a nemességgel sem rokonszenvező — parasztság nyomása között alakul ki). Ha nem így 
történt volna, nem nyílt volna út a tudatos, mozgalomszerű népiesség felé, nem kezdődött volna 
•el egyfelől az ősi dicsőség, másfelől a függetlenségi érzést tápláló szabadságharcos múlt felidézése, 
és hasonlóképp nem indultak volna harcba legjobbjaink — Kölcsey és Kisfaludy Károly — 
egyfelől az eredeti nemzeti irodalom megteremtéséért, másfelől a nemzeti költészet eredetiségének 
elvi megalapozásáért Ha ezek a vonások—melyek Sőtér István kitűnő értekezésében (Amagyar 
romantika) a romantika állandó jelzőiként szerepelnek — megtalálhatók már a 10-es évek 
második felének magyar irodalmában, a romantika forrásvidékét ide kell helyeznünk. 

Ugyanakkor azonban azoknak a világnézeti kérdéseknek korai megjelenése is szükséges 
ebben az első, 10-es évekbeli szakaszban, amelyek a későbbi romantikát is jellemezni fogják, 
s így a fogalom tartalmi egységéhez tartoznak. A romantika kezdeteire jellemző ideológiai 
válság nyomait — ha nem is olyan mértékben, mint a válság okait, kifejlődését közelről átélő 
nyugatiaknál — nálunk is meg lehet találni, már ekkor. Ha itt nem valósult is meg a polgári 
forradalom, a mieink is láthatták azt a folyamatot, amelyben az emberiség az ész uralmának 
bejelentésétől, az emberi jogok proklamációjától óriási véráldozaton keresztül a polgárság 
uralmáig s a bécsi kongresszusig jutott el; beláthatták, hogy „az észnek birodalma nem volt 
egyéb, mint a burzsoázia eszményített birodalma" (Engels). Nyugaton a polgári társadalom 
belső ellentmondásai most tolódnak az érdeklődés középpontjába. Nálunk ez a világnézeti 
kérdés a 10-es évek végén még nem áll világosan a gondolkozók előtt, a kiábrándulás, a csaló-
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dottság a forradalom utáni helyzet miatt azonban tagadhatatlanul jól érezhető már a 10-es 
évek derekától kezdve (elég itt Carnot 1816-ban magyarul is megjelent feljegyzéseire utalnom, 
vagy Kölcseynek ekkori legújabban felfedezett forradalomtörténeti kivonataira vagy azokra 
a filozófiai töredékeire, melyeknek keletkezési idejét 1814—16-ra lehetett rögzíteni). A csaló
dásában forradalomellenes romantika a történelemszemléletet is megváltoztatja, a hősi (— forra
dalmi) életek „gyűjteménye" helyett a nagy egész evolúciójában (s nem a revolúcióban) 
látja a történelem mozgását s erőit, s megszületik a modern historizmus, a történelem dialek
tikus felfogásával, a történettudomány fellendülésével s az irodalomban is uralomra kerülő 
történelmi szemlélettel (Scott, Manzoni, Puskin). Kölcseyn kívül is megvannak e változásnak 
nyomai a magyar irodalomban, azoknak gondolkozásában, akik legelőször használják minálunk 
az egymást felváltó társadalmi formációk, jelen esetben a feudalizmus és kapitalizmus műsza
vait és fogalmait (Batsányi, Kazinczy, Berzeviczy, Kölcsey, Dessewffy stb.). Végül az is tagad
hatatlan, hogy ha a romantikusok irracionalizmusa nem fogja is el a mi íróinkat, már ekkor 
találkozunk náluk az emberi ész világot átalakító erejének fájdalmas, megrendült, kétségeskedő 
vizsgálatával vagy a szentimentalizmusnak a Kazinczyénál irracionálisabb változatával, a vérző 
•szívnek, a dialektikusan egymáshoz láncolt sorsnak és a géniusznak túlhangsúlyozásával az 
1814 körüli Kölcseynél. Az emberiség előbbrejutásának végső kérdéseit a civilizáció, a műveltség, 
a gondolatok értékének megmérésével nem a negyvenes évek Vörösmartyja vizsgálja meg 
először romantikusan, hanem a 10-es évek derekának egyik nagy Berzsenyi-verse, mely külön
ben — mint erre már Horváth János utalt — a Gondolatok a könyvtárban-nak ihletésébe is 
belopódzott. — Az antikizálás, a klasszicista díszítmény iránti ellenérzés pedig egyformán 
benne van a volt jakobinus Verseghy Rikóti Mátyás című szatirikus poémájában, mint a jako-
binizmustól irtózó, inkább nemesi patrióta Téti Takáts elbeszélő költeményeiben. 

Azok a szerzők, akiknek művében és életében először látni a magyar romantika félre
érthetetlen jelentkezését a 10-es évektől kezdve, Katona József, Berzsenyi, Kölcsey és Kisfaludy 
Károly. Még egyiküket sem lehet ekkor kész romantikusnak tekintenünk, de világnézeti s esztéti
kai fordulataik egybeesése, az a tény, hogy 1815 és 18 között áll be művükben, világnézetükben 
a fordulat a romantika eszméi, nemzeti tartalmai, népiessége, eredetiség-gondolata felé, hogy 
Kultsár felhívása köznépi dalok gyűjtésére 1818-ban pontosan egybeesik Kölcsey legfontosabb 
világnézeti és esztétikai foidulatával (a klasszicista — kozmopolita — felfogás elutasítása, s 
a nép felé fordulás), mindez együttvéve arra figyelmeztet, hogy nemcsak egyesekben, hanem 
az irodalom széles frontján készül elő a döntő változás. 

A korszerű fordulatról legvilágosabban vall jeles írók egyidejű — személyiségük és 
egyéni tehetségük különbözésétől független — rátérése az elvileg és stilisztikailag is közös útra, 
mély válság után, tehát oly erőknek engedelmeskedve, melyek nem szubjektív, hanem mélyen 
társadalmi gyökérzetűek. Ismeretes Katona, Berzsenyi, Kölcsey és Kisfaludy Károly egy időre 
eső fordulata, amit másokéval (pl. Széchenyi Istvánéval) is lehetne bővíteni. A legfeltűnőbb 
jelenség az elhallgatás, elnémulás, amit — ha a romantika kezdetét vetődésként, törésvonal
ként fogjuk fel — akár elsüllyedésnek is mondhatnánk. Az elnémuló Katonának, az elhallgató 
Kölcseynek, a nyomtalanul eltűnő (s egy évig talán Itáliában kóborló) Kisfaludy Károlynak 
lélektanilag-biográfiailag legizgalmasabb életmozzanatai tartoznak ide. Ők — és negyedik
ként Berzsenyi is — az elhallgatás és elsüllyedés pokoljárásán törnek majd mind magasabbra 
(a .halálosan sérült Katonát nem számítva közéjük). Tényleg, mintha felemelkedett volna a 
talaj, s az egyéni válságok után az addig különböző irányba tartó folyamatok valami egységes 
lejtőre találtak volna — még akkor is, ha romantikus rokonságukat belső ellentétek bontják 
is majd meg időnként (Kölcsey és Berzsenyi esetében). 

E folyamatok, e nemzeti és világnézeti kérdések 1814 és 19 között kezdenek össze
sűrűsödni irodalmunkban, amikor a nyelvújítási harc második, kiegyenlítő szakasza is lezáruló
ban volt, s így az előnyomuló elvi, ideológiai változást már nem terhelte a nyelvi megosztottság 
polemikus szempontjaival A nyelvi szempontú irodalmiság kora — éppen az írott nyelvi 
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egységesülés bekövetkeztével — elmúlóban van, következik az irodalom tartalmi eredetiségére 
törekvő s ugyanakkor függetlenségi, demokratikus, evolucioner és népies vonások együttesé
ben kibontakozó nemzeti romantika. 

3. 

Nagyon kevéssé esett szó eddig a romantikus költői eszmének s eredetiségnek belső 
előzményeiről, noha sokat írtak a preromantikáról, mintha bizonyos, korábbi eszmei és ízlés
áramlatba ékelődő, szórványos eszmei, érzületi vagy stíluselemek, melyek egy-egy vonatkozás
ban rokoníthatók a romantika kialakult eszme- és ízlésvilágával, kiemelhetők is volnának ere
deti társadalmi-történelmi, tartalmi-formai összefüggéseik közül, s közvetlenül is összekapcsol
hatók lennének a romantika egészével. Ilyen értelemben a preromantika szellemtörténeti kon
strukciója egészében hamis. Annyi kétségtelen, hogy a 18. század végén éppenséggel nem
csak a magyar irodalomban kavarog egyszerre a franciás klasszicizmus, deákos antik-kul
tusz, népiesség, rokokó és szentimentalizmus, hanem a németben s a franciában is egyszerre 
van jelen a másik nemzetnek kulturális hatása, az angol s a német befolyás hathatósan ter
jed ki a francia irodalomra, miközben a német a francia hatás ellen küzd (de Lessing sokat 
megőriz a voltaire-i klasszicizmusból), és a száraz-intellektuális felvilágosodás Voltaire-je 
mellett már ott van a romantika előkészítőjének tekintett Rousseau is, meg az az angol 
befolyás, mely ellen majd ugyanaz a Voltaire fogja felemelni* szavát, aki valamikor elindí
totta Franciaországban az anglomániát. Sem Horváth Jánosnak, sem Farkas Gyulának nin
csen igaza, amikor ekkori irodalmunk sajátos vonásának — s az elkésettségből eredőnek 
— mondja a nyugati áramlatok, diszparát eszmei és ízlésirányok egyidejű beözönlését; 
hasonló keveredést találunk a nyugati irodalmakban is a 18. század végén. Az ízlésbeli 
tarkaságnak, többirányúságnak csak egyik — nyugaton izmos — ága a klasszicizmus, 
egyetlen ízlés vagy stílusirány fogalma alá nem is csoportosítható a korszak irodalmi ter
mése, ami közös és uralkodó felettük, az a felvilágosodás eszmerendszere. 

Azok a részjelenségek, eszmei vagy ízlésmozzanatok, melyek a felvilágosodás átfogó 
világképén belül s ennek a polgári fejlődéssel való szoros összefüggésében nyerik el értelmüket 
és funkciójukat, nem helyezhetők át az eszmék valamely képzelt öntörvényűsége és önmozgása 
jegyében a romantika körébe, úgy sem, mint elvont eszmei vagy érzületi előkészítők. Az a két 
író, akinek hagyománya életszerűen, új impulzusokat is adva szövődött be a magyar romantika 
kezdeteinek irodalmába, nem kevésbé tartozik a felvilágosodás eszmei és ízléskörébe, mint 
akárhány neves kortársuk: Verseghy és Kármán nem romantikusok (Verseghy pályájának 
csak utolsó szakaszán tér át a romantikára), és művük csak a felvilágosodás eszmeiségének 
körében értelmezhető. Csak a későbbiek, a Kölcseyek és társaik fedeztek fel maguknak Ver
seghy és Kármán poétikájából a romantika számára is hasznosítható tételeket. Abba a döntően 
új társadalmi alapélménybe tehát, mely az 1814 és 19 közé eső időszakban a társadalmi átalaku
lás és a politikai változások miatt fogta el alkotó íróinkat, s vitte válságba őket, tudatosítóan 
olvadt bele a belső esztétikai hagyomány e két jellemző képviselőjének néhány fontos tétele-

Karmán hagyománya különben a legkevésbé vizsgáltak közé tartozik irodalmunkban. 
Némedi Lajos és Gálos Rezső, Kármán legújabb s legalaposabb kutatói, egyformán negatívnak 
mondják hatását az utókorra. Verseghy poétikai eszméivel s azoknak továbbélésével pedig 
egyáltalán nem törődött irodalomtudományunk. A valóságos helyzet azonban az, hogy Kár-
mánnak és Verseghynek azokra a költészettani eszméire, melyek rokoníthatók voltak az 1810 
és 20 között érlelődő romantikus koncepciókkal, igenis építettek az utódok. S ha még olyan 
vékony szálait leljük is meg ez eszmék továbbterjedésének, gazdagítják képünket irodalmunk 
önerejéről és tartalmi jellegzetességéről, fogódzót is nyújtanak a további, rendszeresebb kutatás 
számára. * 
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Kármán jelentőségére a magyar romantika szempontjából legújabban s elmélyülten 
Trencsényi-Waldapfel Imre hívta fel a figyelmet (hozzászólás Só'tér I. A magyar romantika c. 
előadásához az 1954-i romantika-vitán). Véleménye szerint a földet elfelejtető tündérvilág 
mint a költői képzelet öntörvényű alkotása először Kármánnál szerepelt programként. Az ilyen 
egyes, izolált, a szerző egész életművétől és a korban gyökerező gyakorlatától különválasztott, 
mintegy kiemelt eszmék önmagukban mégsem döntenek az író tulajdonképpeni esztétikai 
hovatartozásáról. Egy-egy ilyen eszme miatt — mely csak része egy átfogóbb gondolatvilág
nak s írói gyakorlatnak — Kármánt bajos volna besorolni a romantika valamely előtörténe
tébe. Kármán és Verseghy írói gyakorlata éppenséggel nem romantikus, azok az eszméik, 
melyek 1810 felől visszatekintve romantikusnak látszottak, racionalista-felvilágosult írói 
életművük egészébe más alapgondolatokkal összeszövődve illeszkednek bele. Költészetről 
vallott tételeikre különben jellegzetesen felvilágosult nyugati írók — De Sacy, Sulzer — inspi
rálták őket. Az indíttatást aztán a maguk sajátos helyzetében eredeti módon formálták át, 
s kétségtelen, hogy az 1790-es évek elején s derekán már a hazai társadalmi harcok szorítása-
i án , egy már kiterjedtebb fordításirodalom s a vele járó ízlésváltozás után más funkciót 
tulajdonítottak az eredetileg racionalista-felvilágosult tételeknek: e más funkció a költészet 
nem utánzó, hanem eredeti és teremtő jellegének kiemelésében van (ugyanakkor azonban még 
őrzi a felvilágosodás használni akaró, utilitarista és tanító-nevelő célzatát, azt mintegy maga
sabb fokon potenciálja). Kármán ezt írja A nemzet csinosodásában: „Mi teszi a költőt? A merész 
képek, az eleven költés; az ábrázolatok különbfélesége és szépsége,, az az enthuziazmus, tűz, 
sebes rohanás és erő, és az a nem tudom mi a szókban és gondolatokban, amelyet csak önként 
ajándékozhat a természet; lehet írni verset poézis nélkül és poéta lehetsz verselés nélkül," A nemzet 
csinosodásának ez az alkotó szubjektivitást követelő tanítása pontosan megegyezik Verseghy 
Mi a poézis és ki az igaz poéta című »könyvének tételeivel. Verseghy ezt tanítja 1793-ban: 
„A poéta az ő tárgyától elevenebben megérdekeltetik és mintegy elragadtatik, olyannyira, 
hogy elvégre ihletésbe jővén, avagy belsőképpen meghevülvén, egy bizonyos indulatosságba . . . 
merül, mely képzelő tehetségét szabadabban és elevenebben munkálkodtattya". S lejjebb: 
a költő nem csalfaságból tesz hozzá a tárgyi valósághoz költött tulajdonságokat, hanem hogy 
„önnön magát annyival nagyobb tűzbe hozza", hogy a tárgynak „édesgető és érzékeny erőt 
adjon". Ebből látható, írja Verseghy, „melly nagy különbség légyen a valóságos költő és a versező 
között". Világos a megegyezés azzal, amit Kármántól idéztünk, s utánuk Kölcseynek a Ber
zsenyi-bírálat elején hangoztatott különbségtételével a poéta s a versificator között. 

A költészet új neme Verseghy szerint a „prózás költés" (s itt Gessnerre hivatkozik). 
A „prózás" költészet elismerése egy oly korban, amidőn a költészet meghatározásában több
nyire a megverseltség külső formai ismérve dominált, elég bátor s újszerű lépés a magyar 
viszonyok között — s ez a vélemény, mint Kármánnak ismert szavai: „Ne szót vegyünk az 
üllő alá, ne szót kovácsoljunk — dolgot, ne héjt, velőt, ne formát, de valóságot" — tulajdon
képp a klasszicista-retorikus hagyománytól kötött formák felbontására adnak elvi alapot 
s bátorítást. Ez a formabontás azonban az 1790-es évek gyakorlatában még nem történt meg. 
Csak másfél évi izeddel később találkozunk ilyen költői kísérletekkel, formát is bontó stílus
váltással vagy szabadversszerű új prozódiával (pl. Kölcseynél). ; 

Ugyanekkor fordulnak vissza íróink tudatosan is Kármán hagyományához. Verseghy 
ekkor már saját alkotói gyakorlatában is folytatni próbálja elveinek megvalósítását, s óvatosan, 
nevét elrejtve honosítja meg a herderi történelemkoncepciót vagy az antiklasszikus költészetet. 
Kazinczynak az utóbbi éppen nem tetszik, annál inkább Verseghy dunántúli —• Kazinczyval 
szemben álló — barátainak. Verseghy költészettana, úgy tetszik, ekkor már peremére szorult 
azoknak a nagy nyelvtudományi vitáknak, melyeket Révaival kellett megvívnia. 

Kármán hagyománya ekkor érdemel különös figyelmet. 
Már Horváth János említette, hogy Kisfaludy Sándor Himfyjében határozott nyomai 

vannak Kármán Fanm'jának — Kisfaludy Sándor, a tudatos szépíró, szorgalmasan olvasta az 
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Urániát, Kármán folyóiratát. Legutóbb Fenyő István, Kisfaludy Sándor monográfusa mutatta 
ki még részletesebben a Fanni hagyományainak hatását a Himfyre. Ez még csak közvetve 
jelenti Kármán költészettanának hagyományozódását. Közvetlenül is továbbél azonban az 
ifjú Kölcseynél, aki 1808-ban írt egy kis dolgozatot A poézisről, vagyis még azelőtt, hogy 
Kazinczy hatása ráterült volna az érzékeny és fogékony ifjúra. Ebben a kis dolgozatában 
hivatkozik Kármánra — nevének leírása nélkül. A sokszor idegen ihletek nyomába szegődő-
s a reá tett hatásokat sorra legyűrő, fölemésztő Kölcsey pályája legkezdetén mint 18 éves. 
diák, önállóan, minden útbaigazítás nélkül fordult vissza Kármán poétikájához, benne találván 
föl a maga eredetiségének igazolását. Kazinczy már ezt az eredetileg is más irányba tájékozódó, 
romantikus lelkületet veszi egy időre nevelő hatása alá. Kölcsey természetesen nem nevezi 
meg Kármánt, aki nem írta alá Uránia-beli cikkeit. Csak annyit mond, hogy A nemzet csinosodd-
sanak szerzőjétől olvasta azt, hogy „lehet verset írni poézis nélkül s lehetsz poéta verselés 
nélkül". E fontos hivatkozását pedig egy olyan kis tanulmány érvelésének középpontjába 
helyezi, amelyben egyébről sincs szó, mint a spontánul felbuzgó, elfogulatlan, mindennemű 
intellektuális szándék nyűgétől szabad, romantikus és ezért ősi költészetről. Az előbbi meg
határozásokkal való egybevetés céljából érdemes idézni Kölcsey meghatározását: „A poéta 
csak úgy poéta, ha azon tárgy, melyre figyelmetességét függeszti, őt elevenen megilleti, fel
ébreszti benne a képzelőerőt s ezáltal tűzbe s egy magán kívül való állapotba hozza . . . az 
indulatok ereje a legbárdolatlanabb őskori embert is meghatot ta . . . a poézis a felhevült 
fantáziából ered . . ." Mindez terminológiáját tekintve is — tárgytól megilletés, hevülés, 
indulat, képzelőerő-— Kármán és Verseghy tanításával egyezik meg. Az idézett meghatározást 
Kölcsey aztán összeköti azzal a ténymegállapítással, hogy az ősi költészetben nem található-
meg az a bizonyos külső formai gond, mely az újabbkori rím kedvelésében nyilatkozik meg. 
Az ősi költészetre csak a ritmus szabad, fantázia és lelkesültség diktálta hullámzása jellemző. 

így fonódik össze Kármán ítélete a csupa belső tűz és ihlet költészetéről Kölcseynél az 
ősinek, a hőskori hagyománynak költőiségével. Kölcseynek ez első, ifjúkori próbájából fog. 
kisarjadni hosszú küszködés után a Nemzeti hagyományok egész rendszere — s amikor belső 
összefüggést, mély rokonságot állapítunk meg az 1808-i A poézisről, az 1817-i Berzsenyi
kritika s az 1826-i Nemzeti hagyományok között, csak Kölcseynek eszmei erejét, eredetiségét,, 
önmagához való hűségét húzzuk alá nyomatékosan. 

Az Urániának névtelen szerkesztője, Kármán nemcsak Kisfaludy Sándor és Kölcsey 
írásaiban élt tovább egy-egy lényeges megállapításával, hanem egy mind Kisfaludynál, mind. 
Kölcseynél hatékonyabb, bár személyét, erkölcsét, tehetségét tekintve őnáluk jóval kisebb 
íróember műveltségében, Döbrentei Gáboréban. Döbrentei — aki már ifjúkorától kezdve 
kiválóan értett mások kihasználásához — jó érzékkel talált rá A nemzet csinosodásának néhány 
olyan tételére, mely 1815 körül modernül hatott, s nincs kétségünk afelől, hogy ezeket ismétli 
meg, amikor az Erdélyi Múzeum c. igen jelentékeny folyóiratának első kötetében az irodalmi 
eredetiség elvének oly nyomatékosan adott hangot. 

Elég egy- két idézet ahhoz, hogy Döbrentei átvételeit megállapíthassuk. Az Erdélyi 
Múzeum 1. füzetében, 1814-ben az Eredetiség s jutalomtétel c. híres cikkében eredeti teremtő' 
léleknek mondja a költőt, akiben a „lelkesedésnek melegítésbe hozó lángja elélobban" s így 
„újjászült formában állítja elé" tapasztalásait; a „géniének emellett tulajdonsága az is, hogy, 
lelke magától függő, azt teszi, amit még senki előtte nem tett, s maga sem tudja magának 
megfejteni miképpen, de ő ha valamelly különös belső felindulás által hévbe jő, teremt." 
Majd Shakespeare után — a Szentivánéji álomból —idézi a poétának tündéri „elragadtatását"" 
mint jellegzetes lelkiállapotot. Tűz, indulat, lelkesültség — ugyanezek a kifejezések és fogalmak 
fordultak elő Kármánnál, Verseghynél és Kölcseynél egyaránt. A különbség csak az, hogy 
Kármán és Verseghy még nem a géniuszról, a zsenierői beszéltek, hanem csak az igaz költőről, 
míg Kölcsey már a zsenire is vonatkoztatta szavait. De Döbrentei az, aki — mint Gyulai is meg
jegyezte — a lángész korlátlan jogát elsőnek hirdette, ámde terminológiájába, melyet főleg 
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a német esztétikából vett át, a kármáni is belevegyült. Vessük össze Kármánnak ezt a monda
tát: „Eredeti munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják a nemzetet és emelik fel a 
nagy nemzetek ragyogó sorába" — DÖbrenteinek ezzel a mondatával: „Csak a jó eredeti 
mnnkák tarthatják fenn nyelvünket a maga kívánt virágjában, azok terjeszthetik . . ;'* 
Vagy vessük össze ezt a két mondatot. Kármánnál: „Aude incipe ! — Ezt szeretném hangoz
tatni minden írónak fülébe, aki érzi, hogy méltó ezen nevezetre. A tolmácsolás nem haszon, 
kis érdem!" Döbrenteinél: „Merni kell. Ha mindenkor csak a külföld munkáin bámulunk, 
egyedül azokat fordítjuk, soha se tehetünk magunk nagyot." Vagy vessük össze Kármán 
ítéletét az úgynevezett kenyérkereső tudományok káros befolyásáról (hogy ti. sokan „csak 
pengő pénzért és a mindennapi kenyérért nyomják a tudományok küszöbét") azzal, amit 
Döbrentei úgy mond, hogy „tanulunk, hogy hivatalt kapjunk, s hogy mindent mi is úgy 
folytassunk, amint régen folyt, de a tudományok körül való munkálódásnak . . . békét 
hagyunk." S mivel hathatunk oda, hogy a külföldi is tanuljon magyarul? Talán a grammati
kákkal — kérdezi Kármán. Dehogy. S így felel: „Külföldieknek? Ó előbb nagy, hasznos és 
eredeti munkák által kellene szükségessé tenni és elmúlhatatlanná eló'ttök nyelvünk meg
tanulását." Döbrentei pedig így mondja: „a külföldnek az adhat interesszét nyelvünk meg
tanulására, ha sokféle tudomány tárgyú eredeti munkák vágynak." A példákból eléggé kitűnik 
az, hogy Döbrentei cikkének egyes tételei nemcsak hasonlítanak Kármán megállapításaihoz-, 
hanem szorosabban is nyomukban járnak. Döbrentei megismerhette az Urániát Erdélyben, 
mert Aranka György, akinek szervező munkáját Döbrentei folytatta, kapcsolatban állott az 
Uránia szerkesztőivel s terjesztette az Urániát. Döbrentei jellemétől pedig nem volt idegen 
mások munkáinak, eszméinek felhasználása illő hivatkozás nélkül. így szinte bizonyosra 
vehetjük, hogy Kármánnak hatása az 1808-as Kölcsey-íráson túl Döbrenteinél is érvényesült 
az 1810-es évek elején. A különbség csak az, hogy Kölcsey már ekkor a maga eredetiségét 
erősítette Kármán tételeivel, míg Döbrentei a Kármántól lopott gondolatokat egy olyan na
gyobb gondolatmenetbe illesztette be, amelyet viszont német filozófusaitól tulajdonított el. 
— Az már ismeretes, hogy Vitkovics Mihály ugyanekkor, 1815-ben lefordította Kármán 
Fanni 'hagyományait szerbre, s Szpomen Milice ('Milica emlékezete') címen saját neve alatt 
— mintha eredeti műve volna —'• adta ki 1816-ban. 

E kevés adat, mely Kisfaludy Sándort, Kölcseyt és Döbrenteit Kármán olvasójának s 
felhasználójának mutatja, máris módosítja azt az eddigi felfogást, mely szerint Kármánnak 
1816-ig nem lett volna hatása irodalmunkra. S még egy személlyel kell bővítenünk a Kármán-
ismerősök körét, oly valakiével, aki közeli ismeretségben állott Kármánnál, az Urániába írta 
első cikkét, és félévszázaddal az Uránia alapítása után fedte fel Toldynak Kármán szerkesztői 
s írói szerepét a folyóiratban. Ez Schedius Lajos pesti egyetemi tanár volt, aki 1791-ben kezdte 
el professzori pályáját, mint az esztétika előadója. Első magyar nyelvű cikke az Urániában 
A vallás szeretetreméltó voltáról szólt, s visszatetszett a materializmus felé hajló Kazinczynak. 
Jánosi Béla Schedius esztétikai elméletéről írt nagyobb dolgozatában úgy állítja be, hogy 
Schedius Kármán hazafias lelkétől fogott tüzet. Az'bizonyos, hogy az Urániában megjelent 
Kármán-írások nem maradhattak hatás nélkül az esztétikaprofesszorra. Ő maga azonban tunya 
s koncentrálni nem nagyon tudó ember volt, éppenséggel képtelen felhasználni, értékesíteni 
oly nagy ismeretségeit, mint a Friedrich Schlegelhez (aki 1809-ben egy ideig Pesten tartóz
kodott) és Hegelhez fűződőket, pedig ez utóbbival levelezésben is állt. Csak a 2Ó-as években 
adta ki nagyobb esztétikai munkáit, s ezekből már nehéz visszakövetkeztetni arra, mit is 
taníthatott 1810 körül. Az bizonyos azonban, hogy Kármán mellől és Németországból, köze
lebbről a híres göttingai egyetemről már olyan tanokat hozott magával, amelyek a szubjektivi
tásnak és a képzelőerőnek modern, romantikus funkcióit hirdették. Kantnak és különösen 
Schellingnek eszméit már Erdélyi János fölfedezte s hangsúlyozta Schedius esztétikájában. 
Mindennek pedig azért van jelentősége, mert a fiatal romantikus nemzedéknek több tagja is 
őhozzá járt iskolába, s valószínűleg kapott is tőle újszerű tanítást, ha Szemere Pál 1809-ben 
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ta Kazinczynak: „De ha most félbehagyom a pályát, ha Schedius leckéitől elvonnak» 
erálnom kell". Ami azt jelenti, hogy Szemere ragaszkodott ahhoz a romantikus tanításhoz, 

melyet a Kármán mellett nevelődött s Németországban tanult Schediustól nyerhetett. Fontos 
ezt előrebocsátanunk, mert hamarosan látni fogjuk, hogyan kamatozik Szemere írói, elméletírói 
gyakorlatában ez a korai romantikus felkészültség. 

Miután áttekintettük, részben új, először ismertetett adatok alapján a Verseghy és 
főleg a Kármán-hagyomány sorsát, továbbszivárgását azok felé, akik a maguk új életérzésének 
hatása alatt fordultak vissza Kármánhoz mint szellemi elődhöz — vizsgáljuk meg az új 
gondolatrendszer első hatékony poétikai összefoglalásait, vagyis a programokat és mani
fesztumszerű, kritikai és publicisztikai írásokat a- romantika áttörése előtt. Igazán nagy elvi 
program, ha úgy tetszik, manifesztum csak 1826-ban jelent meg Kölcsey Nemzeti hagyomá-
/lyo/íjával. Vannak azonban korábbi, 1815 és 18 közötti cikkek és iratok is, melyekben először 
kap — ha szűk körben is — elvi kritikai és programmatikus megfogalmazást a romantika új 
költészettana, s merül fel az igény a nemzeti nyelvű irodalom eredetivé tételére, új műfajok 
s új ízlés bevezetésére. 

Áttekintésüket kezdjük egy jelentékeny szervező, kisugárzó centrumnak, Döbrentei 
1814 és 18 közt erősen ható folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak vizsgálatával. 

4. 

Az Erdélyi Múzeumnak óriási szerepe volt a romantika előkészítésében, publicisztikai-
irodalomelméleti és irodalomtörténeti szinten valósággal telítette új eszmékkel az írogató 
s olvasó értelmiséget. Ez új eszmék túlnyomórészt a német idealista filozófiából származtak 
át, Döbrentei igen nagy tájékozottságát és terminológiai biztonságát mutatva, de nem önálló
ságát is. Mert jobban szerette az elméletieskedő írásokat, mint a kritika s önálló megvitatás 
harcait. Jellemző, hogy félt a bírálattól, már Kazinczynak Kisfaludy Sándorról írt kritikája 
is kényelmetlenül érintette, Kölcseynek Csokonai-bírálatát pedig nem merte közölni. Annak 
ellenére nem, hogy Kölcsey ebben a bírálatában nem keveset vett át a Döbrentei hirdette új 
esztétikából. 

Félt közönségének elvesztésétől is — de alapjában véve saját önállótlansága, eredeti 
alkotásra képtelen lelkülete rettent vissza olyan fiataloktól, akik vakmerően az életbe vitték 
át s eredetien kezdték gyakorolni a Döbrenteitől oly nagy hangon hirdetett romantikus elveket. 

Közönsége a lapnak nagy volt; az első füzet két kiadása másfélezer példányban fogyott 
el, a második füzetnek 680, a harmadiknak 750 előfizetője volt (írja Jancsó Elemér monográ
fiájában, 1944). Döbrentei igen nagy körben tudta elterjeszteni új eszméit, mert élt már a 
közönségben bizonyos igény a romantikus költőiség iránt. 

Az 1813 novemberi beköszöntő Előbeszéd még nem árul el sokat a tulajdonképpeni 
tartalomból, a szerkesztő tendenciájáról. A hazai és külföldi híres személyek életírása, a nem
zetek karakterét ismertető útleírások, a hazánk történetére vagy a régi nyelvre vonatkozó 
megjegyzések, a poézis nemeinek teóriája stb. még mind hagyományos keretűek, a felvilá
gosodás hagyományos tudománytörténeti érdeklődését csak kevéssé színezik át nemzeti s 
történeti irányba. Az első szám közleményei tekintélyes részben Kazinczytól származnak 
(a tübingai pályaírás egy részlete, bírálata Kisfaludy Sándorról, epigrammák), két cikk szól 
Barcsay Ábrahámról, egy Alvinczyről, a hadvezérről, egy hosszú filozófiai értekezés Szabó 
Andrástól, melynek elavult, önállótlan voltát később Kölcsey bírálta meg, egy történeti cikk 
a római költészetről Pataky Mózestől, aki Wesselényinek volt a nevelője, s akinek cikkében 
már feltűnik a genie-nek emlegetése, különösen abban a romantikus értelemfjen, hogy a rómaiak 
a görög példákat követve elveszítették saját zseniális, vagyis teremtő erejüket, végül a füzet 
végén áll Döbrenteinek Eredetiség és Jutalomtétel c. híres pályázati felhívása. Tudjuk, erre 
jelentkezett Katona a Bánk bánnal. Az egész dolgozatnak, melynek Kármántól származó 
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egyes tételeire már felhívtam a figyelmet, két alapelve van: az egyik a teremtő zseni és az 
eredetiség romantikus elmélete, a másik a drámaírás és az eposzírás fontosságának hangsú
lyozása, sőt éppen a nemzeti tragédia megteremtésének sürgetése. — Az áttörés nyugaton 
a drámában következett el, éspedig a klasszicista tragédiával s annak szűkös reguláival szembe
forduló középfajú drámában. Magyarországon nem hogy nyomasztó, hanem egyáltalán nem 
volt klasszicista tragédia, ennek hagyománya Bessenyei, Péczeli körül már meg is szakadt, 
1790-tájt — mint ismeretes, akkor már Goethe- és Shakespeare-fordításokra került a sor —, s 
így Döbrentei pályázati felhívásában több volt az iskolás-elvont kérdésfeltevés, mint az orga
nikus szemléletű számvetés a hazai állapotokkal. Hogy mégis Katona jelentkezett ekkor már, 
mutatja a hazai fejlődésnek rejtett átalakulását, melyről Döbrentei nem tudott. így az ő 
elvont, németes, elméleties pályatétele mégis összekapcsolódhatott az attól függetlenül végbe
menő hazai irodalmi átalakulással, mely akkor is kibontakozott volna, ha Döbrentei nem ülteti 
át már ily korán a romantika külföldi tanait. így az ő hatása legfeljebb tudatosító, eszmeileg 
erősítő lehetett ahhoz, ami már a saját viszonyainkból, létfeltételeinkből volt felsarjadóban. 

Döbrentei Kant nyomán tanítja a zseni elméletét, Kant pedig a filozófia fordulatát 
vezeti be a romantika felé. így írja Kantról: „Kant a geniet oly veleszületett elmebéli tehetség
nek nézvén, mely által a természet regulákat szab a szép mesterségeknek . . . csak a magát 
nagy méltósággal kimutató lelket nevezi géniének; azt pedig, aki egyéb tudományokban nagy 
feltaláló is, nagy észnek." „Az, akinek munkájára másokat meg lehet tanítani, hogy azt ismét 
úgy vigyék véghez, amint a feltaláló, az nagy ész; az, akinek munkálkodása módjára se meg
tanítani sem lehet mást, sem azt megtanulni, hanem a dolgozóban magában kell lennie a te
remtő erőnek, az Genie." Mindebből Döbrentei azt a következtetést vonja le, hogy a zseni 
akkor is érvényesülhet,- mintegy önerejéből, amikor nincs előtte törve az út, más jeles írónak 
azonban szüksége van az élet és irodalom tört útjaira. így mondja: „Shakespeare támadhat 
a literatúrának még nem díszes korában is, de ha egy Schiller a kritika virágzásának idejében 
él, sokkal tisztábban, klasszikusibb karakterrel jelenhetik meg." „A géniének emellett" — 
írja a dolgozat másik pontján, de egybehangzóan — „tulajdonsága az is, hogy lelke magától 
függő, azt teszi, amit még senki előtte nem tett, s maga sem tudja magának megfejteni mikép
pen, de ő ha valamelly különös belső felindulás által hévbe jő, teremt. Ollyant hoz elé, ami 
még nem volt....." Álljunk meg egy pillanatra s olvassuk el, mit ír Kölcsey az ő 1815—16-os 
bírálatában, a Csokonairól s a Berzsenyiről szólókban. Csokonai bírálatában ezt: „A genie sok 
klasszisokra oszlik fel. Vágynak nagyok, kik nem találnak utat magok előtt, s önerejökkel 
futják a még ismeretlen pályát. Vágynak kisebbek, kik ha nem találnak utat magok előtt, nem 
is lépnek fel soha. Mindnyájan függenek a környülményektől, .a kornak véleményeitől." — 
íme Kölcsey józanabbá, racionálisabbá teszi Döbrentei fellengően idealisztikus tanítását — 
,,de a nagyobbak a sötétben is tudnak világot terjeszteni, s nem ragadtatnak el úgy koroknak 
durvaságától s rossz Ízlésétől is, hogy nagyságok jeleit ne adhatnák, a kisebbek, pedig lerogy
nak a teher alatt s olyakká lesznek, mint akiktől vezettetnek. Homér, Shakespeare és Goethe 
nagyok lettek volna minden környülményekben, de Horác egy filozófi század megjelenése 
nélkül nem fogott volna születni . . ." A megegyezés Döbrentei és Kölcsey zseni-tana között 
több mint felötlő: szoros kapcsolatról van szó, az Erdélyi Múzeumot mohón olvasó Kölcsey 
átvette s csak bizonyos fokig, a körülmények meghatározó jellegének erős hangsúlyozásával 
módosítva alkalmazta a maga kritikájában Döbrentei kölcsönzött eszméit. Ma már azt is tud
juk, egyelőre még kiadatlan Kölcsey kéziratokból, hogy Kölcsey maga már az 1810-es évek 
legelején mohón tanulmányozta Kantot, sőt belefogott A tiszta ész kritikája c. művének fordí
tásába is. így még könnyebben csatlakozhatott Döbrentei kantiánus eszméihez, könnyebben, 
de saját kritikai álláspontját máris fenntartva. Mert látni fogjuk, a körülmények társadalmi 
meghatározó tényezője nagy szerepet fog kapni Kölcsey tanában. 

Azért vetettük közbe mindjárt ezt az összehasonlítást Döbrentei és Kölcsey zseni-tana 
közt, hogy megvilágítsuk Döbrentei hatásának kisugárzását, és hogy máris átvezessünk ahhoz 

3 Irodalomtörténeti Közlemények 669 



a nagyobb és izgalmasabb témához, mely Kölcsey, Szemere és Berzsenyi romantikus költészet
tanának ismertetésében áll. Tulajdonképpen nem kell már sokat beszélnünk Döbrenteinek 
romantikus költészetszemléleti publicisztikájáról, legfeljebb még egy írását említjük meg az. 
Erdélyi Múzeum 3. füzetéből. Címe: Magyar Litteraturát illető jegyzések — Egy szépelméjű 
ifju-bar-atomnak. Ez az alcím elgondolkoztatott. Kinek szánja — akárcsak szimbolikusan — 
ezeket a tanácsokat az atyáskodó Döbrentei? Ki ez a szépelméjű ifjú-barátom? Korábbi gyaní-
tás után ma már bizonyítani lehet, hogy Döbrentei JKölcseyhez intézte ezeket a magyar 
literatúrát illető jegyzéseket. Ebből az is következik, hogy a Kölcsey—Szemere—Berzsenyi
vitatkozás sorozata elé még egyet lehet odailleszteni, éspedig a Döbrentei—Kölcsey-vitát. 

Kölcsey 1813-tól került levelezésbe Döbrenteivel, akit Szemere bíztatott fel arra, hogy 
kérjen verset Kölcseytől. Kölcsey küldött is neki. Ezek a versek nem tetszettek Döbrenteinek: 
megijedt a homályosságtól és dagálytól, attól a szubjektivitástól, melyet pedig éppen ő maga 
jelentett ki a zseni tulajdonságának. Megijedt attól, hogy valaki máris zseniálisabbnak mutat
kozik, mint amilyen ő maga. Azt persze nem tudhatta, hogy az a bizonyos zseniális fiatal
ember, aki védte a maga homályosságát és érzelmes dagályát, saját maga is állandó küzdelem
ben volt ön-szubjektivitásával. Döbrentei felé természetesen védekező attitűdöt vett fel. Ezt 
írta 1813. november 15-i levelében (melyet az Élet és Literatura 1827. II. kötetében 
ki is adtak) Döbrenteinek: „Nekem a géniusz határtalan lángoló szivet s határtalan hév beszé
deket nyújtott. Innen ez a hiperbolákkal teljes nyelv; innen ez a homályos dagadó ének. így 
fogok én talán örökre gyermek maradni. — Hogy verseim homályosak? Azt én elhiszem; sőt 
talán tudom i s . . . Dagályos, ugy mondod. Igenis; de ezen dagály a szentimentalizmusnak, 
s sokaknál igazán a szívnek a nyelve. Nem igy szól-e Rousseau is? Nem-e ez a természetnek 
s igaznak fia? . . ." Mit válaszol erre öt nap múlva Döbrentei? A válasz azért érdekes, mert 
1813. november 20-i levelének ez a passzusa csaknem szorul szóra egyezik A magyar literatúrát 
illető jegyzések egy fontos passzusával. Állítsuk a kettőt egymás mellé: 

Döbrentey levele Kölcseyhez 1813. nov. 20. A magyar litteraturát illető jegyzések 
„A hyperbolákkal s átaljában figurákkal Próbáljuk itten egy a poézisre született 

s trópusokkal teljes írás épen nyelve a költő- ., ifjúnak természetét festeni. Az ő nyelve 
nek; és nyelvének kell lennie, még minek- figurákkal, trópusokkal teljes, még minek
előtte a retorikát tanulta volna. Állíts nekem előtte az ékesenszóllásnak ezen cikkelyeit 
valakit elé, aki annak tanulása-után hozhatja tanulta volna. Nem is állithatunk elé senkit 
írásában a soknemú, különös, meglepő, érzé- is, ki azok tanulása után hozhatja Írásába 
kenyitő, elragadó kifejezéseket, ha azok a különös, meglepő, érzékenyítő, elragadó 
önmagából nem jönnek. És éppen mivel a kifejezéseket, ha azok önmagából nem jőn-
költőben praxisban van, teória nélkül ezen nek. A költőben ezek cselekedetben meg
írás módja, azért ragadtatik el általak. vágynak, útmutatás nélkül elébb az ő kép-
Minden csendes megfontolás, absztraktumok- zelése, tüze fejezte ki magát, azokkal. . . 
kai való foglalatoskodás kedvetlen előtte, az ő Minden csendes mély megfontolás, elvont 
ifjúi fantáziájának istenekkel társalkodó vilá- tárgyakkal foglalatoskodás kedvetlen előtte, 
gában; ir a társaságban is — nyelvével pedig mert az ő ifjúi képzelésének istenekkel tár
nem igen gondol; de lassanként hűlvén tüze- salkodó világában csak azt szeretné látni, 
bői, melyben elébb egeket ostromolni kész ami szép . . . Matériája önnön magából ömlik 
lett volna, megáll repülésében, nyugszik, ki; untalan teremti, változtatja, s ha mások 
gondolkozik? ez által s a kritika által ítélete között vagyon elfoglalva . . . Nyelvével pedig 
erősödik . . . nem gondol . . . De igy marad-e mindenkor? 

Nem. Az érzéseknek ezen szép részegségéből 
diadalommal jő elé lelke, hűl tüzéből, megáll i 
repülésében, s gondolkodik . . . 

(Erdélyi Múzeum. 3. fűz. 103—104.1.). 

Az egyezés szorul szóra bizonyítható. Mi történt? Az, hogy Döbrentei levélben írta meg 
Kölcseynek tanácsait az ő ifjú költészetére vonatkozólag, mert valami vadzsenit gyanított 
benne; azt nem tudhatta, hogy Kölcsey mögött nagyobb s eredetibb filozófiai múlt állott, 

670 



mint saját maga mögött, s azt sem, hogy Kölcsey, miközben védte saját géniuszának homályos, 
sötét-tiszta költészetét, ugyanakkor szenvedett is e végleges szubjektivizmusától; Döbrentei 
nem tudta, hogy az ő tanácsai az érzékek lehűlésére, a gondolkozásra sokkalta felszínesebbek, 
elvontabbak voltak, mint amilyen harcot folytatott a gondolkozó Kölcsey .önmaga zseniális 
szubjektivitásával, hogy racionálisan fegyelmezze azt; vagyis semmi újat nem mondott Döb
rentei Kölcseynek, bár kétségkívül világosan kimondotta, amit Kölcsey ennyire doktriner 
módon még nem tisztázott: a zseninek is szüksége van a ráció fegyelmére, az Önregulázásra. 

E helyzetnek megfelelő volt a hatás is. A levélben Döbrentei még odavetette ez idézett 
részlet után, hogy „Ezeket édes Kölcseym, nem neked írom, s nem verseidre; mert te tudod 
magad is a poéta világát érteni", azután pedig ugyanazt a szöveget, egy év múlva, beletette 
az Erdélyi Múzeumba ezzel az alcímmel: Egy szépeiméjű ifjú-barátomnak. Vagyis az öt évvel 
idősebb Döbrentei atyáskodva oktatta ki ezúttal a nyilvánosság előtt is Kölcseyt. Persze csak 
Kölcsey tudta, hogy ez a szépreményű ifjú — ő; Kölcsey neve az Erdélyi Múzeum-beli közle
ményből természetesen kimaradt. Hogyan fogadhatta hát Kölcsey mindezt? Bántotta az, 
hogy Döbrentei egyszerűen ellentmondásba kerül saját elméletével, mert nem érti meg Kölcsey 
verseit, s fél a Csokonai-kritikának közzétételétől is. Ezért el is távolodott Döbrenteitől. Ugyan
akkor azonban Döbrentei tanai azt a folyamatot is erősítették benne, sőt terminológiát adtak 
neki annak a harcnak kifejezéséhez, amelyet önmagával, önlelke csapongásával, az önmagából 
kiömlő, homályos, dadogó költővilággal és ihlettel kellett vívnia. 

így kell megérteni Kölcsey 1816-i Berzsenyi-bírálatának híres, sokat ismételt mon
datait: ,,Ő soha sem a tárgytól vészen lelkesedést, hanem önmagától, önmagából ömlik ki 
minden szó, minden gondolat . . . A könnyüség hamar szül gondatlanságot, a nagy erő durva
ságot, a fenség dagályt. . ." Pontosan egybeesik ez Döbrenteinek géniuszt-magasztaló monda
taival: „matériája önmagából ömlik . . . " S ugyanakkor pontosan fedi azt a lelkiállapotot is, 
ami Kölcseyre magára volt jellemző 1—2 évvel azelőtt. Mert nem ő volt-e az, aki így jellemezte 
saját költészetét: „Nekem a géniusz határtalan lángoló szívet s határtalan hév beszédet nyúj
tott . . . innen ez a homályos, dagadó ének . . . " Ha pedig így van, kit jellemzett úgy, hogy 
„ő soha sem a tárgytól vészen lelkesedést, hanem önmagától, önmagából ömlik ki minden szó?" 
Kit? Csak Berzsenyit? Nem. Önmagát is. És amikor Csokonaiba, de még inkább Berzsenyibe 
vágott bele, önmaga kínjait oszlatta, önnön testébe hasított a bírálat tőrével. Berzsenyi 
bírálatán keresztül egyszerre foglalt állást irodalompolitikailag, s szorította sarokba önmagát, 
a megfegyelmezett romantikus szubjektivitás költészettanát saját szubjektivitásának bírála
tán keresztül adva elő. Persze csak fogantatásban mélyen szubjektív s ezért jellegzetesen 
romantikus a Kölcsey kritika születése: nem impresszionisztikus, nem szubjektivista kritika 
ez. Hibáit, súlyos' tévedéseit vagy ellentmondásait mindenesetre a még saját — hasonló jellegű 
zavarával küszködő — énjének válsága okozta a kritikában, annak az embernek a válsága, aki 
mint 1814 legelején írta Döbrenteinek „haragjában legkedvesebb játékait rontja széjjel". 
Fiatal korában képzeletének s költészetének bizonyos Csokonai s Berzsenyi művek voltak leg
kedvesebb játékai. Most azokat rontotta széjjel — meg akarván haladni önmagát is. 

Forduljunk a Berzsenyi-bírálathoz. Eddig a költészettani vitatkozásnak első, rejtettebb 
szakaszát vizsgáltuk Döbrentei és Kölcsey viszonyában. Most hangosabb, izgalmasabb sza
kaszra térünk rá, Kölcsey, Szemere és Berzsenyi vitájára. 

5. 

Kölcsey 1816-ban készítette kritikáját Berzsenyiről, de már 1813 — Berzsenyi verseinek 
első megjelenése — óta készült szembefordulni Berzsenyivel, akit nemcsak szeretett, hanem 
akinek a hatása alá is került. A befogadásra, a rá tett hatásra nagyon fogékony Kölcsey sorra 
küzdött meg bálványaival: előbb Csokonaival; azután a voltaire-i felvilágosodással; majd 
Kazinczyval, végül Berzsenyivel. Most Berzsenyi ledöntésére került a sor — de jól ügyeljünk, 
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annak a Berzsenyinek a ledöntésére, akit Kölcsey éppen a zsenialitás jegyében mélyen rokon
nak érzett önmagával; vagyis Berzsenyivel viaskodva tulajdonképpen saját dagályossága, 
ömlése, szubjektivitása és formabontása ellen küzködött. Természetesen lényeges és 
korszerű eszmei alapállásban különbözött is Berzsenyitől, akivel a romantikus szub
jektivitás terén egyezett meg: s ez a különbözés határozottan a világnézetinek s a világnézet 
szerinti irodalmi fejló'déselvnek különbözése volt. Révai József Kölcsey tanulmányában bizo
nyára leegyszerűsíti Kölcsey két fő kritikájának jelentését: de egy nagyon fontos vonatkozás
ban telibe talál: éspedig abban, hogy míg a Csokonai-kritikában Kölcsey a provinciális népies
ség ellen küzdött, a Berzsenyi-kritikában a feudális gyökerekből is eredő, sőt talán legfőképp 
azokból származó nemesi ízlést, ezt a dagályt s szűkkörűséget kifogásolta. Révai azokra az 
objektiv társadalmi ízlésirányokra figyelmeztet, melyek egyformán gátolják irodalmunk pol
gárosítását, egyfelől a népies írók parlagi-provinciális korlátoltságára, másfelől a feudális ön
elégültségre, dagályra, eszmei-érzelmi szűkkörűségre. Mindegy most, hogy Kölcsey Csokonain 
verte el a port amiatt, ami inkább a Csokonait kedvelő népies írókra volt jellemző, s Berzsenyi
bírálatán keresztül azokat támadta, akik Berzsenyi stílusából modort és fétist alakítottak ki 
maguknak. Tény az, hogy — egy, az akkori viszonyokra bajosan alkalmazható, de kifejező 
szót alkalmazva — irodalompolitikai tekintetben Kölcsey teljes elvi határozottsággal szállt 
szembe — úgy mondhatnók két fronton — a magyar irodalmi fejlődés, polgárosulás legfőbb 
akadályaival, azokkal, melyeknek némelyikét önmagában is érezte. Ez az objektive meghatá
rozott alaptendenciája akkor is rendkívül értékessé és kezdeményezővé teszi kritikáit, ha azok 
több tekintetben tévesek, elfogultak, igazságtalanok. Csak az téved a kritikában, akinek esz
ményei vannak. S ezek az eszmények Kölcseynél lényegileg egybeestek a magyar irodalmi 
fejlődés objektív igényeivel. 

Nagy kritikus tehát Kölcsey, azért mert ezt az objektív — irodalompolitikainak 
mondható — tendenciát tökéletesen egybeolvasztja azzal a szubjektivitással, melyet — mint 
önmaga legfőbb veszélyét is — leküzdendőnek tart s valamennyire mégis megőriz bírála
taiban. 

A Berzsenyi kritikát a pesti Tudományos Gyűjtemény felszólítására készítette, olyan 
időben, amikor a pesti írókat Virág Benedeknek egy Berzsenyi-ellenes verse s az ennek nyo
mán meginduló viták erősen foglalkoztatták. A Tudományos Egyesület tehát rábízta a kritikát 
Kölcseyre, akiről tudták, hogy kezdettől fogva szigorúan nézte Berzsenyi verseit. A Tudo
mányos Egyesület csak eggyel nem vetett számot: azzal, hogy két végletesen érzékeny, való
ban zseniális hipochondert ugraszt egymásnak. Kénytelen vagyok azt hinni, hogy minden elvi, 
ízlés és világnézeti különbség ellenére is Berzsenyi és Kölcsey mégiscsak közelebb álltak egy
máshoz, mint a pesti írókhoz. Mert ők voltak azok, akik elbámultak 1810-ben Berzsenyi szokat
lan figuráján s ugyanők írták kevéssel azután Kölcseyről Kazinczynak, hogy ez a világtól el-
ktilönöző fiatalember megveti az ő kényelmes, élvező filozófiájukat. Kazinczy talán mosoly
gott a pestieken: ő már előre sejtette ezt, mert Sonderlingnek, különcnek, kis Rousseaunak 
nevezte Berzsenyit is, Kölcseyt is, jól rátapintva a kettejükben közös vonásra, a lázongásra 
a közönségesség ellen. 

. . Kölcsey annak megállapításával kezdi kritikáját, amit Kármánból, Verseghyből már 
jól ismerünk: a poéta s a versificator, vagyis a verselő közti megkülönböztetéssel. A kigondoló 
a költő, a verselő csak kivitelező. E gondolatról megy át arra, hogy nálunk a magyar költészet 
történetében sok verselő volt, de kevés igazi poéta; s a költészet való szelleme nálunk nemcsak 
későn, hanem idegen tűznél, vagyis kölcsönzésből gerjedt fel. Erre hozza fel irodalomtörténeti 
példáit, csak Balassinak és Zrínyinek kegyelmezve meg, de őt is nagyrészt Tasso követőjének 
mondja. 

Ez áll a kritika bevezető lapjain. Ez a súlyos ítélet nagyon visszatetszett a Tudományos 
Gyűjtemény nacionalista szerkesztőinek, de Szemerének is, mint még látni fogjuk. Teljesen 
félreértették. Ők azt hitték, Kölcsey mindenestül az idegennek szolgáltatja ki az eredeti 
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magyarságot, az idegent tartja többnek, holott fordítva történt: Kölcsey a magyar eredetiséget 
keresve és követelve (azt követelte, kérte számon sanyarúan is, már Csokonaitól is) szigorította 
meg ítéletét a múlt felett is. Mind a két fél a nemzeti irodalom eredetiségének elvében gondol
kozott: de Kölcsey kevesellette azt, ami eddig eredeti termett, a többiek pedig kielégültek 
abban. 

Mit mond már most Berzsenyiről? Együtt veszi elő őt Daykával és Himfyvel. Ők hár
man ugyanis nemcsak kedveltjei, hanem az eredeti magyar költés kezdeteit is jelentik. 

Berzsenyi poétái karakterének meghatározását így adja: „Ő sohasem a tárgytól vészen 
lelkesedést, hanem önmagától, önmagából ömlik ki minden szó, minden gondolat. Az ő legjobb 
darabjai közt nincsen egy is, mely reflexiónak következése volna, minden csupa érzés, minden 
csupa fantázia, ifjúi erő, ifjúi lángolás." Eddig teljesen rendben is volna. De ezután jön egy 
némileg ellentmondó, ugyanakkor Berzsenyi komplexebb lényét helyesen megvilágító ítélet: 
nem az a hibája, hogy Berzsenyit legsebesebb lángjaiban is szelídnek mondja, tehát ifjúi erő, 
lángolás és ugyanakkor szelídség organikus együttesének, hanem az a vétke, hogy az előbb 
megtagadta Berzsenyitől a reflexiót, pedig éppen az a reflexió volt az, nagyon is jelentősen, 
ami a szelídséget váltotta ki a lángolásban, a csupa érzésben, ifjúi erőben. 

Kölcsey a már úgy-ahogy leküzdött szélsőségeinek tagadásaképp ekkor már erősen 
szerette hangsúlyozni a stúdium, a tanulás, a fej, szem és kéz gyakorlásának jelentőségét. 
Nem csoda, hogy Berzsenyi karakteret a következőkben úgy határozza meg, mintha az 
Matthisson és Horatius egyesült stúdiumának lett volna szerencsés eredménye. Ez hasonlítás 
és dicséret akart volna lenni, de szerencsétlenül ütött ki, mert minden józan olvasó úgy gon
dolhatta ebből, hogy Berzsenyi Matthissonnak és Horatiusnak tanulmányozásából teremtette 
meg a maga költészetét. Holott Kölcsey csak a stúdiumnak akart valamiféle mögöttes hát
teret adni, egyáltalán nem gondolt szolgai követésre. Gyanításában, mely szerint Berzsenyi 
tanulmányozta Horatiust, teljes igazság van, s nyilvánvalóan nem mechanikus egyesítésére 
gondolt a két költő ihletének, hanem arra, hogy Berzsenyi szerencsésen egyesíti magában a 
szelídnek, kellemnek és a fenségnek, a bájnak és az erőnek ellentétes lelki tulajdonságait. A fél
reértésre azonban ő maga adott alapot. Hogy ő maga éppen nem gondolt mechanikus követésre, 
azt élesen bizonyítják azok a sorai, melyekben kiemelve a Melisszához, A közelítő tél, a Nagy 
Pálhoz, a Magyarokhoz stb. ódákat, ezt írja: „Az a költő, ki ily ódákat zengett, kevélysége lehet 
a nemzetnek. S nem lesz idő, mely őt elhalni hagyja." 

Nagy megbecsülés jele ez, s őszintén nagyra értékelése Berzsenyi költészetének. 
A kritikának e nagy megbecsülést kifejező első két lapja után több, vagy kétszer annyi 

szól Berzsenyi hibáiról. Az arányok így alakulása máris bántó volt, főleg azok előtt, akik azt 
sem vették észre, mennyire dialektikusan indul ki Kölcsey, vagyis a nagy erények árnyékai
ként fogja fel a hibákat is, oly költőnél, aki nem végzett elég tanulmányt saját művészete kö
rül. „A regula még inká-bb tartozik a geniere, mint más akárkire: mivel a jó és rossz igen gyak
ran ugyanazon forrásból erednek." — így kezdi bírálatának hibáztató részét. Ennek első 
pontja ez: „A könnyűség hamar szül gondatlanságot, a nagy erő durvaságot, a fenség dagályt. 
Innen van, hogy a poétái kitételekben gazdag Berzsenyi gyakran dagályos, feleslegvaló s érte
lemtől üres expressiókra téved el". Ez volt az első vádja a recenzensnek, Berzsenyi 1825-i 
Észrevételekéi szerint. 

A második — Kölcsey szerint — a „helyenként becsúszott provincializmusok" ellen 
irányul. Az ilyen szavak használata ellen, mint méhe, pirholagos, csatináz, döngécsel stb. Köl
csey azt írja, hogy ily szólásokkal „a poézis fentebb nemeiben élni nem lehet". A „fentebb 
nem" említése Kazinczy esztétikájára vall. 

A harmadik vád azokat a „készületlen" vagyis kiforratlan és fiatalkori darabokat illeti, 
melyeket Berzsenyi felvett gyűjteményébe. 

A negyedik gáncs azt hibáztatja, hogy Berzsenyi egy regét aszklepiádészi versekben 
írt meg — a kettő Kölcsey szerint nem fér meg egymással, a poétának ugyanis arra kell töre-
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kednie, hogy „minden tárgynak saját hangot adhasson, s így stílusnak, gondolatainak, érzel
meinek többoldalúságot szerezzen". 

S ennek megkövetelésével lép át Kölcsey annak a nagyon fontos és ugyanakkor Ber
zsenyit nagyon sértő ténynek megállapítására, hogy ,,ő minden kifejezésbeli bősége mellett 
is a gondolatokban s érzésben szegénynek látszatik, azaz, hogy ő némely gondolatokat, némely 
érzelmeket a lehetséges hévvel önt ugyan ki, de ezen gondolatok, ezen érzelmek szűk körben 
forognak, s igen sokszor fordulnak elő." Az „igen sokszor"-t alá is húzza Kölcsey, s azt akarja 
ezzel mondani, hogy a viszonylag kevésszámú versben túl sok a visszaemlékezés egyéb, előbbi 
versekre, s a kifejezések ismétlődése„ugyanazokat az ideákat s érzeményeket" hozzák maguk
kal. Innen a ragyogó kitételekkel teli darabok, melyek csak látszanak valamit jelenteni — ál
talában üresek az érzelemtől s értelemtől. — Erre a vádra, mint az elsőre is, igen részletesen 
válaszol Berzsenyi, hiszen ezt saját -„legbelsőbb charakterisztikája"-ként kellett értelmeznie. 

Kölcsey legvégül Berzsenyi episztoláit támadja, mint „durva jambusokba öntött dekla-
málásokat", s kifogásolja Berzsenyi rímes verselését, bántóan primitív verselményre hivat
kozva a bírálat legvégén — mintha Berzsenyi merőben ilyen régies ócskáságokkal volna rokon
ságban, legalábbis a rímes vers tekintetében. Látnivaló, hogy a bírálat befejezése nagyon bántó, 
igazságtalanul lesújtó — s mert az egész bírálat efelé gravitál, nem lehetett fel nem háborító 
a különben is beteg Berzsenyi számára. Mert már most jegyezzük meg, Horváth János szavai
val, hogy nem Kölcsey bírálata döntötte Berzsenyit feneketlen hipochondriába, hanem beteg 
állapota, a jóval előbb kezdődő, éreztette vele a kritikát bajai betetőzőjének. 

Az egész bírálatra a láncolatos érvelés, a gondolati egység és szoros összefüggés nyomja 
rá bélyegét; éppen azért vehetők zokon olyan fogalmazásbeli pontatlanságai vagy lazaságai, 
melyek könnyen elíene szögezhetők, s ha ellentmondás benyomását keltik csak egy ponton is, 
az egész ellen fordíthatók vissza. 

A bírálat — hangsúlyozni szeretném — korántsem egyértelműen kazinczyánus felfogású 
alkotás,-vagyis Horváth Jánostól eltérően is az újat emelném ki, ami az egyes, még Kazinczy 
sugallatára visszavezethető tételek mellett erősebben mutat a romantika felé. Különben azt 
is láttuk, hogy a Csokonai-bírálatban Kölcsey már azt a zseni-felosztást alkalmazza, melyet 
Döbrenteitől vett át, aki viszont Kant nyomán alakította ki. Ha ez romantikus beütésekkel 
teli bírálat volt, a Berzsenyi bírálatnak, mely későbbi, még inkább kellene tanúskodnia Köl-
cseynek a romantika útján való továbbhaladásáról. így is történt. Az a szemle a költésnek 
való szelleméről a magyar irodalomban, amely a recenzió élén áll, éppen azért romantikus, 
mert a poéta s a verselő megkülönböztetését a nemzeti eredetiség jegyében terjeszti ki az egész 
irodalomtörténeti folyamatra, vagyis azt az elvet alkalmazza történelmileg, melyet esztétikai
irodalompolitikai síkon Kazinczyval szögezett szembe ekkori leveleiben. Aztán ha igaz az is, 
hogy első, dicsérő, bár dialektikus jellegénél fogva könnyen visszájára forduló megállapítása, 
az, hogy ,,ő sohasem a tárgytól vészen lelkesedést, hanem önmagától, önmagából ömlik ki 
minden szó" stb. — rokon Kazinczynak megállapításaival, éppannyira rokon DÖbrentei tételé
vel is, és igaz az is, hogy ennek a megállapításnak dialektikáját már maga Kölcsey fejti ki, éspe
dig úgy, hogy a zsenire tartozó, vagy a zsenire mindenki máshál inkább tartozó regulának szük
ségességét hangsúlyozza. A romantikus szubjektivitásnak mintegy saját magán kiismert és 
saját maga példáján elszenvedett szűk körét, zárt körét panaszolja fel Berzsenyinél is, rámu
tatva az abból eredő sajátos feszültségre a csekély tartalom és az expresszív látszat, az üresség 
s a ragyogás között. Természetesen a tisztogatás, a jobbítgatás, a stúdium megkövetelésében 
felfedezni Kazinczy klasszicista tanítását is. 

Kölcsey bírálatában tehát erős áthajlás van a romantika irányába, csakhogy már egy 
a túlzó szubjektivitást megfegyelmező, a sorssal birokra kelő s mélyen önkritikus romantika 
értelmében. 

Ámde Kölcsey ekkor még Kazinczy oldalán állt, főleg pedig így könyvelték el — tehát 
sem a kortársak, sem az utókor nem vették figyelembe levelezésének s ekkori filozófiai írásai. 
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nak tanúságát arra vonatkozólag, mennyire eltért már Kazinczy felvilágosult klasszicista útjá
tól, sőt, éppen szembefordulni készült vele. Pedig ha az életmű s az emberi fejlődés egységét 
keressük, világosan kiderül, hogy a Berzsenyi-bírálat (mely 1816-ban készült), s az akkori 
filozófiai iratok és levelek pontosan összecsengenek egymással, s a Kazinczytól elszakadó Köl
cseyt állítják elénk. 

Nem tudták tehát, vagy nem akarták észrevenni azt, hogy a romantikus Kölcsey bírálja 
a romantikus Berzsenyit: azt hitték, hogy Kazinczy hű követője támadja meg Berzsenyit 
idegen, klasszicista poétika szemszögéből. 

Alighanem azért volt félreértés Szemere Tudósításában is a romantikának az,a heves 
védelme, mely valósággal Kölcsey kioktatásának készült, mintha Kölcsey merőben tudatlan 
lett volna a romantika vagy az ízlésváltozás dolgában. 

6. 

Szemere Tudósítását nem vizsgáljuk önmagában, hanem már Berzsenyinek a Kölcsey 
kritikájára készült feleletével együtt, párhuzamosan a kettőt, mert — Berzsenyi sokat merí
tett önvédelmére Szemere .nagyon értékes, alapos ellenbírálatából. Címe: Tudósítás a Tudo
mányos Gyűjtemény dolgozó társainak egyesületéhez Kölcsey könyvvizsgálata felől Berzsenyi 
verseihez 1817, A Tudósítás tulajdonképpen lektori vélemény, mellyel a Tudományos Gyűjte
mény folyóirata mögött álló írótársaság (Horvát, Fejér stb.) Szemerét bízta meg; 134 lapra ter
jed, kéziratban megtalálható a pesti Ráday-könyvtár Szemere-tárában. Jó részét — nem az 
egészet — kiadta Waldapfel József az ITK 1936. évfolyamában (3. és 4. füzet), Berzsenyi meg
ítélésének történetéhez címmel. Ezt a szöveget használom én is az összevetéseimben. 

Egyfelől tehát Szemere Tudósítását, másfelől Berzsenyinek Kölcsey bírálata ellen írt 
antirecenzióját hasonlítjuk össze egymással. Néhány szót előre kell bocsátanunk Berzsenyi 
antirecenziójáról, mert a dolog nem éppen egyszerű. A helyzet az, hogy Kazinczynak békítő, 
némileg Kölcseyt is bíráló levelei nem tudták megvigasztalni Berzsenyit, aki most már sorsára 
hagyottnak érezte magát. Még 1817 végén vagy 1818 elején megírta, mint Horváth János 
mondja, különösebb hozzákészülés nélkül, első antirecenzióját, s felküldte kiadás végett a 
Tudományos Gyűjteménynek. Ott 1818. április 4-én foglalkoztak vele, s noha értékelték, 
személyeskedőnek, érvelését tekintve bizonytalannak s terjengősnek találták, s visszaküldendő
nek ítélték. Gr. Teleki József írta alá azt a véleményt, mely szerint ,,azt a szerzőnek oly kérés
sel ítélem visszaküldendőnek, hogy azt újra általnézvén, tulajdon ítélete szerént minden ke
ményebb, személysértő kifejezésektől szorgosan megtisztítván, vagy jóval megrövidítse, vagy 
pedig egy inkább értekező, mint antikritikai formába öltöztesse, hogy így az értekezések közé 
vétethessék fel". Szemere ezt írta Kazinczynak 1818. július 13-án: „Az utolsó gyűlésben kap
tam meg Berzsenyinek Antirecensióját Kölcsey ellen . . . Visszaküldetni rendeltetet t . . ," 
Ugyanekkor pedig Berzsenyi maga is rádöbbent arra, hogy felkészületlen lévén efféle esztétikai 
stúdiumokhoz, másikat kell írnia, mert „azzal igen nevetségesen végezné el literátori életét". 
Tehát visszakérte a Tudományos Gyűjteménytől antirecenzióját, azt, melyet különben a Tudo
mányos Gyűjtemény is visszaküldendőnek ítélt. 

Hogy mi történt most, pontosan nem tudjuk. Az bizonyos^ hogy Berzsenyi nem kapta 
vissza az antirecenzió első fogalmazványát. Pedig még 1822-ben is kérte Majlathot, hogy azt 
a bizonyos Kölcsey ellen írt, hipochondriás antirecenzióját vegye magához a Tudományos 
Gyűjteményből s küldje vissza neki, hogy elégethesse. S elkeserítette Berzsenyit, hogy soha
sem kapta vissza. Tartott tőle, hogy később fegyverként akarják szembefordítani vele. Valójá
ban Kölcsey csak az után adatott ki egyes részleteket az első számú antirecenzióból, miután 
a második számú már megjelent; a második számú 1825-ben került a nyilvánosság elé a Tudo
mányos Gyűjteményben, s rá egy évre Kölcseyék az Élet és Litteraturában tették közzé Ber
zsenyi első válaszának szemelvényeit. Tehát inkább a pör históriáját megvilágítandó, s nem 
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Berzsenyit kisebbítendő, publikáltak ebből az eiső antirecénzióból, melyet Berzsenyi maga is 
el akart égetni. 

Sokkal érdekesebb már most a második antirecenzió története, vagy inkább keletkezése, 
melyről historiée ugyan éppoly keveset tudunk, mint arról, hogy miért nem küldték vissza 
Berzsenyinek a visszakért cikket. E második antirecenzió címe, ahogy a Tudományos Gyűjte
ményben megjelent: Észrevételek Kölcsey recenziójára. S azért érdekesebb, mert ebbe már Ber
zsenyi átvette jó részét annak, amit Szemere írt meg az ő védelmében, Kölcsey ellen, a Tudósí
tásban. Különös, hogy a szoros egyezéseket, melyek a szemerei Tudósítás és Berzsenyi 2. számú 
antirecenziója közt állanak fenn, az egész eddigi szakirodalom szem elől vesztette. Horváth 
János legutóbbi Berzsenyi-könyvében úgy gondolja (176. I.), csak „néhány év múlva, anti
recenziója végleges kidolgozásában, jobb esztétikai tájékozódás után, jutott el" oda Berzsenyi, 
hogy saját költői jellemét a romantika színében tudatosította. Egy más ponton azt írja Hor
váth, hogy „betegsége lassú enyhültével jobban elmélyedhetett esztétikai tanulmányokba". 
S nem mondja meg Vargha Balázs sem, akinek monográfiájában (1959) már felmerül az igény 
Berzsenyi esztétikai tudatosságának forrásai iránt, csakhogy ő Bouterwerk és főleg Teleki 
József tanulmányaiban látja a Berzsenyire ható, őt új irányba s új felismerések felé vezető 
gondolatokat (230.1.). Meglepő, hogy aki Szemere Tudósításának jórészét publikálta 1936-ban 
(ITK), Waldapfel József sem emlékezett a Tudósítás és Berzsenyi második Antirecenziójának 
megegyezéseire. S a legújabb Berzsenyi-monográfia szerzője, Merényi Oszkár sem mond 
többet e kérdésről egy óvatos félmondatnál. 

Fontos, hogy be is bizonyítsuk a megegyezést a szemerei Tudósítás s az antirecenziő 
között. Nem öncélú filológia ez: mert ha bebizonyosul az, hogy Berzsenyi jelentős mértékben 
Szemere írásából merített érveket önmagának s a romantikának erős védelmére, akkor vilá
gosán látjuk magunk előtt azt a társaságot, melynek teljesen hazai, teljesen sajátos viszo
nyainkból kinőtt körében a romantika gyakorlati áttöréséhez szükséges elvi tisztázódás meg
történt. S ezzel nyugodtan módosíthatjuk azt az eddigi felfogást, mely — Farkas Gyula roman
tika-monográfiája (1930) nyomán még a marxista romantika-vita előadásaiig vagy mindmáig 
tartja magát, azt a felfogást, mely szerint a németektől tanultuk volna az irodalmi elméletet, 
és Teleki József kísérelte volna meg először a romantika irodalmi értelmezését egy tanulmá
nyában, mely 1818-ban jelent meg a Tudományos Gyűjteményben A régi és uj költés különb
ségeiről címen. Ehelyett a leegyszerűsítő s a szellemtörténetnek és német befolyásnak kedvező 
koncepció helyett újabb eredményeink Döbrenteinek még valóban németes, de korábbi kez
deményezését, Kölcseynek a Döbrenteiétől már eltérő elméletét, Szemerének már Berzsenyire 
épített romantika-koncepcióját és Berzsenyinek Szemere eszméitől erősített önvédelmét állít
ják oda az 1810-es évek második felébe, lényegében előbbre téve az eszmei önállósulást, mint 
Teleki 1818-as tanulmányának hatását, és főleg önállóbbnak mutatva eszmei érlelődésünket, 
mint eddig hitték. Farkas Gyula még úgy állította be, hogy az irodalmi elméletet a németektől 
vettük át, míg az irodalmi gyakorlat „mind jobban önállósítja magát a német befolyás alól". 
(274. 1.) Nem tudni, mit értsünk ezen az utóbbi mondaton, hiszen a német befolyás irodalmi 
gyakorlatunkra korántsem volt oly egyoldalúan erős, hogy mellette például a franciának is ne 
jutott volna jelentős szerep, s egyáltalán egyik sem volt oly erős, hogy ne a hazai, eredeti 
körülmények hatására, elsődleges eredetiséggel támadt volna fel romantikus irodalmunk; 
de bosszantó az is, hogy Farkas mereven elválasztja a gyakorlatot az elmélettől, ez utóbbit 
a németeknek ajándékozva. Nem így volt, azt már láttuk az eddigiekből: ha Döbrentei hozott 
is át német romantikus eszméket, ha Szemere Schédiustól tanult is, Kölcseynek és Szemeré
nek összekülönbözése Berzsenyi romantikáján oly hazai gyakorlatot vetett az elméleti kon
cepció elé, mellyel mint eredeti magyar fejleménnyel kellett megbirkózni; tehát a magyar 
gyakorlat máris belső fejleményként késztette elméleti állásfoglalásra íróinkat. 

Ennek a belső elméleti állásfoglalásnak legizgalmasabb példája Szemere Tudósítása és 
Berzsenyinek második antirecenziója. 
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Állítsuk most egymás mellé a megegyező részeket. 
Szemere Tudósításának bevezető részével, melyben szembeszáll Kölcsey első tételéver 

(a poéta és versificator megkülönböztetésével, a magyar nemzeti költészet viszonylag késői 
kialakulásának tanával stb.), most ne foglalkozzunk, lássuk csak a Berzsenyitől átvett passzu
sokat. 

Szemlénél 
A kifejezésbéli dagály, szószaporítás és 

értelemtől való üresség hibáztatását meg-
okolatlannak tartja, s azért is helyteleníti, 
mert a hármat nem választja külön Kölcsey. 

Berzsenyinél 
,,Ezen előadás igen rossz... azért 

mivel... lehetetlen kilátni, melyik expresz-
szió neveztetik dagályosnak melyik feles
legvalónak és melyik értelemtől üresnek."' 

Az antirecenzió első változatában még szó sem volt arról, hogy Berzsenyi Kölcseynek 
gáncsaira, vádjaira így, rendszeresen, lépésről lépésre — s látjuk, Szemére lépteit pontosan 
követve — válaszoljon, tartalmilag ez pedig nem is szerepel. 

Szemere 
„érezte a szükséget a rec, midőn a virágos 

stílus és exaltait expresszió példája gyanánt 
nem csonka frázisokat, hanem egész vers
sorokat, sőt éppen egész egy versszakot 
mutatva elő; így lett volna köteles cselekedni 
jelen esetben is . . . nem pedig Becker és 
Cicero mondására emlékeztetni bennünket." 

(357. 1. ITK. 1936.) 
„Ha a rec dagályt, feleslegvalóságot s 

értelmi ürességet nem talál e mondásokban: 
Álmaim tündér ligetét te himzed bájos 
ecsettel: mennyivel kevésbé találhat akkor 
ebben: tündér ambrózia . . ." 

Berzsenyi 
„némelly expressziókat csúfokká csonkí

tott, mint . . . mely recenzesi operatio ter
mészet szerint csak oly kritika mintha valaki 
a szép müvet ugy ítélgetné, hogy annak 
fülét, orrát letördelné s akkor bizonyitattná 
Beckerrel és Ciceróval, hogy a szobor valóban 
nevetséges" 

,,a rec. ezen kitételt: Álmaim tündér 
ligetit te himzed bájos ecsettel" magasz
talja . . . a „tündér ambróziát" nálam gán
csolja" 

Kölcsey hibáztatta mint dagályos — vagyis nem tiszta értelmű — kifejezést a „pólya 
örömébe mártani" verssort. Szemere s Berzsenyi Ő utána makacsul megmagyarázzák a sor 
értelmét "(tehát tkp. igazat szolgáltatnak Kölcseynek, hiszen a költői képnek nem szabad 
allegorikus kifejtésre szorulnia). 

„B. a szonettről azt mondja, hogy azt 
Laura ölén Cypris rozsalehellete nemzette, 
Laura öle volt tehát pólyája a szonettnek 
s e születésnek, a pólyának örömébe mártsd 
te szonett Kazinczy lelkét s zárd ki tőle a 
Petrarca busongását, vagy ismét képpel: 
Zárd ki Ciprusodat Kazinczy húrjaitól..." 

„Ő (rec.) elválasztja a pólyát a külömb-
féle poétái ideáktól, s a sonett pólyáját, 
azaz annak születése helyét — Vaucluset 
gyermekpólyává fabrikálta." 

Kölcsey félreértését —a gigászi örök vár chaossa körül — egyformán utasítják vissza: 

„Az örök itt nem adjektum, hanem sub-
stantivum . . . örökkévalóság helyett; a vár 
hasonlólag nem substantivum, hanem ige" 

„expressziómat hol a gigászi Örök vár... 
egészen érthetetlenné rontotta azáltal, hogy 
ezen mindennapi verbumot, vár . . . substan-
tivummá változtatta." 

Egyenest feltűnő az egyezés. Szemere és Berzsenyi közt, amikor Berzsenyi átveszi 
Szemerének egy német nyelvű példáját is. 
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A „gőztorlatok alpesi"-hez Szemére 
Csokonaiból „e kenyér sík óceánját", Schiller
ből az Aufgewältzte Tatenberge-t idézi pár
huzamul, majd így ír: „A gőztorlatok igenis 
hegyek módjára jelennek meg s mint a tenger 
hullámai mondatnak hegyeknek, igy mondat
hatnak hegyei a gőztorlatoknak is . . . 
Wesselényi mint orkán, mint olympi láng . . . 
megrázá nem a gőzt, mert a "gőzt rázni való
ságos bombaszt volna, mert minden félig fej
le t t figura bombaszt, hanem megrázá a gőz
torlatok rengetegét, s minthogy a rengeteg
nél még specifikusabb az Álpes tehát érzékibb 
s tehát poétaibb, megrázá W. a gőztorlatok 
Alpesit." 

„A már prózában is vásott gőzhegyek 
felleghegyek helyett gőzálpeseket mondani, s 
azzal az ideát megújítani nem volt egészen 
szükségtelen. Mert mikor a képzelődés 
annyira felmagasztaltatik, hogy az embert 
orkánnak, istennek, villámnak nézi. már 
akkor semmi köz-képet nem tűr, s legmeré
szebbnek szemléletére el van készítve . . , 
Schillernél az aufgewältzten Tatenbergen 
igenis dagá ly . . . a felhőket hegyeknek, 
a hegyeket alpeseknek nevezni mi egyéb, 
mint mindennapi dolog? 

Itt mind a schilleri szólásnak megegyezése, melynek megítélésében Berzsenyi azonban 
— igenis dobbantásával — szinte vitatkozik titokban tartott forrásával, Szemere szövegével, 
mind az a megegyezés, mely egyfelől a gőz-hegyek-alpok képvonulatban, másrészt az ember-
•orkán-képben fedezhető fel, világosan mutatja Berzsenyi kölcsönzésének módszerét. — Az 
persze túlzás tőle, hogy mindennapi dolognak tartja azt, ha valaki a felhőket hegyeknek 
mondja s így némi ellentmondásba is kerül önmagával (a mindennapi eredetű szókép felnagyí
tott, költőiesített használata körül); oly ellentmondásba, mely Kölcsey igazát erősíti, hiszen 
é is az exaltáltságot, a nedv bőségéből eredő efféle kinövéseket tette szóvá. 

Kölcsey második vádjára, a provincializmusokra térve rá: 

Szemere kijelenti, hogy a legszokat-
lanabbakkal Berzsenyi maga is nem ünnepi, 
hanem hétköznapi dalaiban é l . . . 

„A méhe ugy lehetne kétalaku, mint az 
orcz és orcza, s pof és pofa, moh és moha" 

„az alemanni versek provincializmusai
ból netalán megtömendő ódáira hivatkozni 
valóságos itéletbeli feleslegvalóság, itélet-
beli dagály" 

Berzsenyi: „A pirholagos és csatináz nem 
ódákban, hanem csak két gyermekes dalok
ban vágynak . . . " 

„Méhe épen mint moha, kehe, terhe . . . 
az euphoniát nevelik, mert minden bizonnyal 
szebb a méhe, moha, kehe, terhe, mint a 
méh, moh, keh, terh . . . " 

„ . . . vádja a rec.nek az, hogy én provin
cializmusokkal, Voss Idilljeiből s Alemanni 
versekből tanult szavakkal, mint méhe, 
pirholagos stb. tömtem meg ódáimat" 

Berzsenyi főleg a megtömés szó ellen tiltakozik, s van is igaza, mert Kölcsey maga is 
ingadozik, hiszen egyszer „helyénként becsúszott provinciaüzmusok"-ról, másszor meg ódák 
teletöméséről is provincializmusokkal. Van benne is ellentmondás. Berzsenyi válaszát azonban, 
amint a következő érvelésből fogjuk látni, szintén ellentmondás terheli. 

A harmadik vádnál ugyanis — sorrendben Berzsenyi követi a Szemere féle tudósítás 
tokait—; amellyel azt hibáztatta Kölcsey, hogy Berzsenyi fiatalkori munkákat is felvett kötetébe: 

Szemere Tehetetlennek mondja az elkü
lönítést, mert szerinte e darabokban nem 
„kevésbé uralkodik a mindenkit elragadó 
fenség és erő", s nem lehet regulákat szabni, 
mellyel szűkebb körre szorítsuk a k ö l t ő t . . . 
többoldaliság, többfélesége az érzelmeknek 
teszi a köl tőt . . . kezdődő szépliteraturánk-
ban ennyi érdemnek mindig igaza van arra, 
hogy a publikum előtt megjelenjen. 

Berzsenyi Szemerének utolsó érvét veti 
előre, mondván, hogy a publikumra, a közép
szerű publikumra volt tekintettel e fiatalkori 
verseinek kiadásával, s azután tér át egy 
olyan vallomására, mely szintén megegyezik 
azzal, amit Szemere előbb úgy mondott, hogy 
azokban a fiatalkoriakban is kellem és háj, 
fenség és erő uralkodik, s amely vallomása 
nemcsak igen jellemző Berzsenyi önismere
tére, hanem egyben eloszth'atatlán homályba 
borítja verseinek kronológiáját. 
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így vallja Berzsenyi sokkal kifejtettebben, mint Szemere mondja, saját költői jellemé
ről s hangjának egységéről: „szintúgy tetszenek az én gyermekkori darabjaim, valamint leg
jobb ódáim, melyek között nincs is egyéb különbség, sem koraikra, sem természeteikre nézve, 
mint az, hogy a dalokban a szívnek együgyű nyelvén beszéltem, az ódákban pedig a tárgy ter
mészete szerint harsogtam: aki az ódák lelkét meg tudja tekinteni, láthatja, hogy azoknak 
nagy részében még szembetűnőbb a csupa gyermeki értelem és gyermeki gondolkozás, mint ezen 
együgyű dalokban". Ezzel a kijelentésével Berzsenyi kronológiailag is (mert koraikra nézve 
sem lát bennük különbséget) elmossa a határt a kétféle termés között, és egylényegűnek mondja 
természetüket is. Ámde ezzel nem éppen Kölcseyt igazolja-e, aki valami szűk körű egyformaság
ról írt, és nem Szemerét cáfolja-e, aki viszont többoldalúságra következtetett ebből? Az bizo
nyos, hogy Németh Lászlónak igaza van, amikor ezt írja: „A gyermekség Berzsenyinél nem 
naptári, hanem mithoszi fogalom — a tulajdon szívétől napvilágosított poéta kezdeti romlat-
lanságát jelenti, a forrás-költői jelleget" (tegyük hozzá, azt a-» romantikus ősi felbuzgást is, 
.azt a szimbolikus gyermekséget, melyet nem sokkal korábban Kölcsey is a maga stílusának 
mondott). -

íme ez lett Szemerének abból a célzásából, hogy e korai darabokban nem kevésbé 
uralkodik kellem és báj, fenség és e r ő . . . 

A negyedik gáncs visszavetésében is találni egyezést Szemere és Berzsenyi szövege közt. 
Szemere az aszklepiádészi mértékben írt rege védelmében azt mondja, hogy „a poétika és 
metrika sem Horácnak, sem Tibullnak nem tulajdonít saját különös óda vagy elégiaformát, 
saját különös metrumot . . . hiszen elsőbb funkciója a léleknek a vers belső formáját meghatá
rozni, s ezèn meghatározottságból foly aztán a külső forma vagyis a versmérték . . . a költe
ményforma meghatározása megelőzi a versmérték-formát". Berzsenyi pedig így szól: „hiba . . . 
hogy itt a mértéknek és módnak oly szörnyű erő tulajdoníttatik", mintha ,,a lelket a külső 
Semminek és saját eszközeinek" vetnék alá, „holott tudnivaló az, hogy a lélek uralkodik a 
testen. A mérték nem egyéb, mint edény, amelybe a poéta önthet, amit akar . . . " 

Az ötödik, nagyon fájó „gáncs" Berzsenyi számára az volt, hogy Kölcsey őt „egyoldalú
sággal, érzeményi, gondolati szegénységgel, érzeményi és gondolati szűk körrel vádolta . . . " 
I t t is találunk egyezést Szemere s Berzsenyi szövege közt, például ott, ahol Szemere a szó
ismétléseket a költő úgynevezett szavajárásainak mondja, Berzsenyi pedig „poétái kedvenc
nek". Nem kell azonban halmoznunk tovább a bizonyítékokat arra, hogy Berzsenyi kimutat
hatóan Szemere Tudósítás-szövege olvasásának, meggyőző érvelésének hatása alatt dol
gozta ki -önvédelmét., néhol többet s jobban, eredetibben mondva ki azt, amire Szemere meg
közelítő szövege indítékot adott neki. Láttuk saját költészete egyetemesen gyermeki karakteré
nek kifejtését. Látnivaló, hogy mond ellene is Szemere szövegének, melyben ez áll: „A közelítő 
télben Berzsenyi nem vissza repdesett a hellének felé, hanem valóságos hellénné alakult 
.át", Berzsenyi pedig így mondja: „Kérdést nem szenved, hogy néhány ódáim nyelve eltávo
zott a görög egyszerűségtől, de eltávozott azoknak szelleme is a görög együgyüsegtől, s ha ez 
változott, természet szerint kellett amannak is változnia, mert a dictiót az érzés természetéhez 
kellett alkalmaztatni. Érzem én is az egyszerűnek kellemeit, s követem is azt munkáim na
gyobb részében; de érzem azt is, hogy az egyszerű mellett vágynak másnemű szépek is . . . " 
Ez a vallomása már a romantika mellett szól. S még nyíltabban egy korábbi részében, ahol 
kimondja a romantika terminust is: „A nimbus, lángkör, csillagkorona, Sonnenkrone stb. a 
romantikában csak az, ami volt a hellenikában a koszorú, úgyhogy a dithirambok lángköre 
semmi nem egyéb, mint a dithirambok koszorúja. így változnak az ideák, s így kell a nyelvnek 
is változnia ! s valamint szabad volt a koszorúnak görög nevét magyarra fordítani, éppen ugy 
szabad a nimbusét is, de szabad volna még a dithirambokét is, ha tudnánk. így kell a romantiká
nak egész stiljárói ítélnünk, mert valamint változnak az ideák, aszerint kellett változni az 
•egész költői szellemnek és nyelvnek; sőt igy kell azoknak változniuk minden eredeti költőnél, 
mert minden uj világszemlélettel uj ideának, uj szellemnek s uj nyelvnek harmóniája születik, 

679 



s ahol ez nem születik, ott eredeti sincs. Ugyanazért a költői nyelvet nem a Hellenikáéhoz,. 
annyival inkább pedig nem a magunkéhoz méregetve kell megítélnünk, hanem leginkább az uj 
s individuális szellem természete szerint." 

Ezt az individualitást hirdette Szemere is, amikor a poétái individualitás karakterét 
emelte ki a szokatlan szavak gyakori használatával kapcsolatban. De Berzsenyi továbbment, 
korszakos változás műszavával jelölte saját stílusának újszerűségét. Sőt ilyen végső következ
tetésekig jut el: „Mindezen expressziók (céloz a „gigászi örök vár"-ra, a „tündér ambróziá"ra. 
stb.) tehát az én szemeim előtt nem egyebek, mint cifra és fent járó képletes beszédek, melyek 
néha közelítenek ugyan a feleslegvalóhoz, de nem a dagályhoz." E vallomásával kezd izgal
massá válni írása, hiszen bevallja, elismeri, hogy a romantikus képnyelv oly mértékben túloz, 
hogy közelít ahhoz, amelyet Kölcsey feleslegvalóként, a bőség túlömléseként kárhoztat. De 
ez nem dagály, teszi hozzá izgatottan Berzsenyi. Mi hát a dagály? Két lappal odébb ezt írja:, 
„én azt látom, hogy a dagály éppen az erőtlennek hibája . . . ahol az (erő) csak tanulva van 
ott tetszik ki az erőlködés, pedig éppen az erőtlennek helytelen erőlködése a dagály." Ámde 
mit mond Szemere Tudósításában (Berzsenyi aszklepiadészí regéjével kapcsolatban)?: „a 
romantikus világ tűnik elő (ti. belőle), sőt leginkább csak a romantikus világ ; mert ez a világ; 
mindenütt túlemberi, felülemberi, gigászi egész a caricaturáig . . . de éppen azért, mert a túlság 
e világban határtalan, inkább erőlködés, mint erő következése . . ." Eddig Szemere, aki ugyan
azt mondja ki, mint Berzsenyi: a romantikára jellemző az erőlködés, az erőtlennek erőlködése. 
Ami viszont Berzsenyi szerint azonos a dagállyal. És ami végső következésben már nemcsak a 
feleslegvalóhoz való közeledésének elismerése, hanem a dagálynak rejtett bevallása is. 

A viták gondolati köre itt zárul be. Szemere s Berzsenyi hevesen megvédik a Berzsenyi
ben megtestesült romantikát, s noha logikailag egy-két ponton sikerül rámutatniuk Kölcsey 
fogalmazásbeli hibáira, ellentmondó fordulataira, egészében véve őt igazolják: hiszen mind a. 
jeleslegvalónák, mind a dagálynak, mind az érzelmi egyneműségnek, s azon belül az exaltáció-
nak és szelídségnek igazolására, beismerésére kényszerültek, mintegy magukra véve, de pozi-
tíve értékelve azt, amit Kölcsey szemükre vetett. Ámde nem tudták, hogy Kölcsey márl813-
ban így írt Döbrenteinek: „Nekem a géniusz határtalan lángoló szivet s határtalan hév beszédet 
nyújtott. Innen ez a hiperbolákkal teljes nyelv; innen ez a homályos, dagadó ének. így fogok
én talán örökre gyermek maradni."— Figyeljük meg, mennyire s mily pontosan a Berzsenyi 
későbbi önvédelmével s Szemere szövegével egybehangzó ítéletek ezek, különösen a követke
zőkben: „Dagályos, úgymondod; igenis, de ezen dagály a szentimentalizmusnak, és sokaknál 
igazán a szívnek a nyelve . . . " Kölcsey itt ugyanazt védi Döbrenteivel szemben, amit később 
Berzsenyiek kell védenie ővele szemben Szemere segítségével: az alkotó romantikát. 

Romantikusan önmaga ellen küzdő ember és gondolkozó volt Kölcsey, a kritikus, a 
romantikának mélyebben lehúzó erői, szubjektivitása ellen szállt harcba, mélyebb s veszedel
mesebb örvényekkel, mint amilyenek Berzsenyit környékezték. Felfedezvén Berzsenyiben 
ugyanazt a dagályt, feleslegvalót, vagyis erőlködést, vagy még inkább stílromantikát, meg; 
exaltációt és a léleknek egy bizonyos szűk körben való végletes hullámzását, ugyanazokat 
a vonásokat, melyeket sajátjainak ismert, saját magát is perelő indulattal vetette rá magát a 
rokonlelkű költőre. Berzsenyi természetesen azt hitte, hogy valami merő idegenségből, meg; 
nem értésből, rossz szeműségből (innen a sanda teória kifejezés, ez a bántó megjegyzése) ered 
Kölcseynek kritikája. 

Nem így volt. Kétségtelen, hogy Kölcsey ment tovább, a teljesebb romantikus, akinek 
még súlyosabban kellett megküzdenie a pályáért, mint Berzsenyinek. Berzsenyi valóban be
fejezni készült nagy alkotó korszakát. S éppen Kölcsey bírálata volt az, amely Szemerét és 
Berzsenyit önnön romantikájuk tudatosítására bírta. 

Ez a legnagyobb jelentősége ennek a különös, mindmáig tisztázatlanul hagyott vitának 
hármójuk között: Kölcsey, Szemere és Berzsenyi között. Nem tudjuk, hogyan került Berzsenyi 
elé Szemerének őróla szóló Tudósítása, de könnyen odakerülhetett: talán a Tudományos Gyűj-
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temény valamelyik vele különösen rokonszenvező tagja lopta át hozzá. Mindegy — ezt nem 
lesz nehéz megállapítaniuk a további kutatásoknak. Az bizonyos, hogy Kölcsey Döbrenteivel 
szemben megvédte a maga romantikáját; hogy Szem ere a Berzsenyiét Kölcsey vei szemben; 
és hogy Berzsenyi, már Szemere Tudósításának alapján ismét megvédte, legalaposabban, 
saját, most tudatosított romantikáját. Mindez 1817 és 1819, legkésőbb 1820 között játszódott 
Je — levelekből tudjuk, hogy 1819—20-ban Berzsenyi már a második antirecenzióval foglal
kozott.'Akkor tehát, amikor Kisfaludy Károly sikerével a romantika átütő győzelmet is ara
tott. Ott vagyunk tehát a romantika áttörésének küszöbén. 

József Szauder 
DIE ANFÄNGE DER UNGARISCHEN ROMANTIK 

Verfasser behandelt anknüpfend an seinen Beitrag zu der im Jahre 1954 von der Unga
rischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten Diskussion über die Romantik einige 
Kernfragen der Anfänge der ungarischen Romantik auf breiterer Grundlage. Als eine anläß
lich der Diskussion bewiesene (und seither durch neuere Forschungsergebnisse bestätigte) 
Tatsache wird festgestellt, daß der wirkliche Beginn der ungarischen Romantik auf den 
Zeitraum zwischen 1815 und 1819 fällt, und durch die Krise der Schriftsteller der Aufklärungs
bewegung (Verseghy, Kölcsey, Kazinczy usw.), durch das entschiedene Auftreten 
des Evolutionsgedankens, der Volkstümlichkeit des Historismus der lyrischen Formzerlegung, 
des Geniekultes gekennzeichnet ist. Die Anfänge der Romantik hat Jókai, der Romancier 
im Jahre-1870 in seinem Roman „Eppur si muove" (gleichzeitig mit der europäischen Syste
matisierung der Romantik) durch den Gegensatz von Schule und Welt, ständischem Kompro
miß und liberaler Opposition, veralteter „berechtigter" und neuer, rebellischer, „unbefugter" 
Literatur viel zutreffender charakterisiert, als die zeitgenössische ungarische Fachliteratur. 
Die ungarische Romantik hat, sich auf bedeutende innere Antezedenzien stützend, die Poetik 
von Kármán und Verseghy an die neuen Verhältnisse adaptiert. Schedius und Döbrentei 
waren um das Jahr 1810 bedeutende Vermittler der Kantschen und Schellingschen roman
tischen Reflexion. Die grundlegenden Fragen der Romantik (Abrücken vom Griechentum, 
Schwülstigkeit, Irrationalismus, Notwendigkeit einer neuen Terminologie, starker Subjekti
vismus usw.) wurden in der Debatte, die Kölcsey erst mit Döbrentei, dann mit Berzsenyi, 
ferner Pál Szemére mit Kölcsey, und Berzsenyi mit Kölcsey zwischen 1816 und 1820 ausge-
fochten hatten mit absoluter ungarischer Ursprünglichkeit geklärt. Im Mittelpunkt stand 
die Dichtkunst Berzsenyis, des enttäuschten, mit sich selbst ringenden Dichters. Seine 
Schwülstigkeit, sein aus dem Barokk zur Romantik überleitender Stil wurde von jenem 
Kölcsey scharf kritisiert, der das überhandnehmende Erlebnis des Sentimentalismus an sich 
selbst erfahren und die Krankheit des Subjektivismus soeben irgend wie überwunden hatte. 
Im Antrage der Zeitschrift „Tudományos Gyűjtemény" (Wissenschaftliche Sammlung) 
übernahm Pál Szemere, ein Schüler von Schedius die Verteidigung Berzsenyis gegenüber 
Kölcsey, und wies in der Poesie von Berzsenyi die Hauptzüge der Romantik nach. Dieses 
Gutachten gelangte aller Wahrscheinlichkeit nach in die Hände von Berzsenyi. Dafür zeugt 
die Selbsverteidigung Berzsenyis, die er als Antwort auf die im Jahre 1817 erschienene Kritik 
von Kölcsey verfaßte. Diese Selbstverteidigung stimmt in vielen Punkten mit dem Artikel 
von Szemére überein — ein Umstand, der bisher der Aufmerksamkeit der ungarischen Philo
logie entgangen war. Berzsenyi nennt seine Dichtkunst bewußt romantisch und charakteri
siert sie als solche, wobei er — unfreiwillig — die ihm von Kölcsey vorgeworfenen Züge 
zwar anerkennt, jedoch positiv wertet. 
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