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SZAUDER JÓZSEF 

A MAGYAR SZENTIMENTALIZMUS PROBLÉMÁI 

A szentimentalizmus mint történetileg meghatározott emberi magatartásnak, ízlésnek 
és stílusnak terminusa még nem szerepel abban a gunyoros felsorolásban, melyet Szacsvai 
Sándor adott az ő eretneküldöző s felvilágosodás-gyűlölő Zakkariásának ajakára, 1786-ban. 
Az atheizmus, naturalizmus, indifferentizmus stb. elősorolása után kimondja — tudtommal 
először — a később elhíresülő izmus szót is: „és sok más ezekhez hasonló Ismusok... a' mellyek-
nek . . . felettébb veszedelmeseknek kelletik lenniek". Többször is eljátszik a szóval, de tovább 
riem részletezi, mi minden tartoznék még famíliájához. „De el-halgatom mind ezeket az 
Ismusokat; mivel szentül hiszem, hogy Fő Tisztelendőséged-is ezekhez, ámbár amaz leg
igazabb Eretnek-nyomozó Törvény-széken már sok illyetén Ismusokat Isten dicsőségéért meg
égetett légyen-is, tsak annyit tud, mint az ökör az Abcéhez." (30—31. 1.). Ekkor még nincs 
divatban a szentimentalizmus műszó. Kölcsey ezzel szemben már nemcsak a szentimentál 
jelzőt alkalmazza önmagára (Kállayhoz 1814. dec. 17.) s Csokonaira (bírálatában), vagy a 
sentimental-lyrisch kifejezést ismételgeti (Döbrenteihez 1815. máj. 3-án), hanem „lélekvesztő 
szentimentalizmus"-nak mondja egész emberi s írói gyötrődését (Kállayhoz 1815. okt. 7.), 
s egy 1813-as levelében (Döbrenteihez) „az új századok manírjának" nevezve a szentimenta-
lizmust, irányzatának korszerűségét is érezteti; a Nemzeti Hagyományokban, majd a „magyar 
karakteri szentimentalizmus" jelentését igyekszik meghatározni, hogy végül a Körner-bírálát-
ban szembe is forduljon a „német szentimentális világnak" követésével, megjegyezve, hogy 
„könnyebb" — s felületességre csábító — „a szentimentalizmus lélekcsapongását s dagadozó 
beszédárját követni, mint a művészi nyugalomnak józan fellengését", s elősorolja azokat az 
olvasmányokat is, melyekből a különben XVI. századi német hősnő az ő „szivelmeritő meta
fizikai leckéit" és „poétái cafrangjait" merítette: „meg fognál esküdni, hogy a hullámló keblű 
és mézes ajkú szép asszonyka életének legalább is kétharmad részét Siegwarttal, Fanni Hagyo
mányai közt s Bácsmegyeinek gyötrelmeiben töltötte e l . . . " E kritikai visszatekintésnek elő
feltétele a szentimentalizmustól mint egyéni érzelemvilágtól és irodalmi stílusirányzattól való 
elszakadás volt, csakis ezáltal vált felismerhetővé az irányzat elmúlása s múltjában történeti 
arculata is. Kölcseynek ez az esztétikailag s történetileg fordulatot jelző ítélete találkozik 
össze Fáy Andráséval, aki ugyanekkor Érzelgés és világ folyása című levélregényében számol le 
(1824) a szentimentalizmussal. Néhány évvel ezután a szentimentális stílmodor — mely már 
csak az almanachlírában tenyészik tovább — minden jelentékeny írónk gúnyolódásának cél
táblája lesz, időben először Eötvösének, aki 1833-ban, A házasulok című színjátékában, gyilkos 
iróniával teszi végtelenül nevetségessé a szentimentális tónust. „Vigyázz magadra, ne andalogj 
este, mint a szarvas, kit megére a vadász mord fegyvere, mert végre rheumatizmust kapsz" — 
mondja egyik hőse, a másik meg: „ugy állsz előttem, mint egy agyonlövetlen Werther". így 
gúnyolódnak sorra August v. Lafontaine és Kazinczy, a román s az idilli érzékenység, a holdvilág 
s az „ártatlan juhocskák" kiüresült'frázisain, félreérthetetlenül jelezve ezzel is, hogy a Kart
hauzi már nem annak az érzelmességnek vagy szentimentalizmusnak a terméke lesz, melyet 
legjobb íróink a líra, az epika, a dráma s a tanulmány műformáiban elutasítottak maguktól. 
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Ányos művétől kezdve, mely akkortájt zárult le, amikor Szacsvai gunyoros szemléjét 
tartotta az izmusok fölött, Kölcsey, Fáy és Eötvös elítélő kritikájáig húzódik a magyar szenti
mentalizmus történeti korszaka, az érzékenység komoly, pozitív, esztétikai s irodalomtörténeti 
értelemben progresszív megnyilatkozásainak 1780-as évekbeli kezdetétől a nevetségessé,, 
negatívvá s minden tekintetben retrográddá változás 1830 körüli állomásáig. 

E történetileg kötött korstílusnak problematikájából három kérdést kívánunk a továb
biakban megtárgyalni: 1. mi a helye mint irányzatnak, klasszika és romantika között? 2. tör
téneti folyamata, szakaszolása s az abban felmerülő esztétikum milyen osztálykötöttségekből < 
s tartalmakból következik? 3. mi a szentimentalizmus irodalomtörténeti-művészi hozománya 
irodalmunkban? 

Marxista irodalomtudományunk Waldapfel József alapvető, a felvilágosodás irodalmát 
rendszerező monográfiájától, Sőtér István romantika-tanulmányától, meg az ezt követő vita 
eredményeitől kezdve az elmúlt 10 éven át számos szakbírálat, tanulmány, monográfia kere
tében foglalkozott a szentimentalizmus problémáival. A legújabb idevágó stúdiumok, különö
sen Horváth Károlynak A klasszikából a romantikába című értekezése tükrében, arra mutatnak,. 
hogy a kutatómunka korábbi szakaszának eredményeire is építve, de annak módszertant 
alapjaitól eltérően a szintézis, az irányzatok áttekintése és értelmezése felé fordult a figyelem,, 
kiszabadulva az íróportrék szűkebbre vont határai közül. Ezzel a különben irodalomtudomá
nyunk egészére kiható szintézisigénnyel járt együtt a stíluskategória történeti megalapozásának 
követelménye, mint ezt — éppen az irodalomtörténeti szintézis elvi kérdéseiről szólva — leg
utóbb Klaniczay Tibor kifejtette. Végül éppen a szintetizáló törekvésekből és a kor stílus-
kategóriái történeti megalapozásának követelményéből következett, hogy a szentimentalizmus 
kutatóinak is szélesebb körben kellett az analógiákat és törvényszerűségeket vizsgálniuk, mint 
pusztán a nemzeti irodalmon belül: s az alkalmilag eddig is figyelembe vett, de nyilván el
mélyítendő nyugati irodalmi kapcsolatok mellett az eddig elhanyagolt közép-kelet-európai; 
összefüggések felé kellett fordítaniuk tekintetüket. 

E három jellegzetesség — az irányzatok felé fordulás, a stíluskategória történeti meg
alapozása és az egyetemesebb szemléletmód — érvényesülését vizsgálva a szakirodalomban,, 
feleletet kapunk feltett kérdéseinkre. Az áttekintést Waldapfel József és Sőtér István kezde
ményező tanulmányainak vizsgálatával kell kezdenünk. 

A kérdésnek már a felvetésekor, Waldapfel József monográfiájában, sem vált el a szenti
mentalizmus az uralkodó eszmei iránytól, s így kezdettől fogva a „felvilágosodás másik oldala"-
ként jelent meg (mint ott Rousseau-ról olvasható). Baróti Dezső (a könyvvel kapcsolatos 
bírálatában) lényegében elfogadta ezt a megállapítást: „A magyarországi szentimentalizmus 
egyik legjellemzőbb vonása talán, hogy könnyeinek feltörése valamiképp mindig kapcsolatban' 
van a felvilágosodással..." ItK 1956. 176. 1.), csupán hazai társadalmi gyökereit igyekezett 
konkrétabban megmutatni. A szentimentalizmus már e korai felfogások szerint sem volt 
önálló, egyetemes irányzatnak tekinthető, inkább csak egynek a többi alárendelt között. 
Összekapcsolása a felvilágosodással azonban pusztán a világnézet oldaláról történt meg, s ez 
nehézséget okozott a szentimentalizmusnak mint stílusirányzatnak elhelyezését illetőleg. 
Főleg' a klasszicizmussal való kapcsolatai maradtak meghatározatlanok. 

Mivel a klasszicizmusról elvileg s történetileg — legalább oly mértékben, mint a szenti-
mentalizmusról vagy a rokokóról — nem esett szó, a szentimentalizmusnak a tiszta klassziciz
mussal — a miénknél fejlettebbel —való szembenállása kimutathatónak látszott a mi irodal
munkban is; Waldapfel József szerint „a szentimentalizmus irodalmi elveiben fontos elem a 
szembeszállás a klasszicizmus műfaji formakötöttségeivel, az iskolai szabályokkal, tematikában 
és stílusban a klasszikus, elsősorban antik példák követésével, a mitologizálással stb..\ 
az eredetiség követelése, az elvont racionalista stílus helyett életszerű, érzelmileg átitatott 
stílus . . . " (82. 1.). Mindez elvontan igaz ugyan, alkalmazása azonban bajos a mi felvilágo
sodáskori anyagunkra, hiszen a szentimentalizmus Bessenyeitől Karmámig sehol sem bontja. 
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fel a klasszicista formákat, s a jklasszicizmus utile et dulce tanítását, ars poeticáját sem rob
bantja még szét, csak új erőkkel tölti fel. Konkrét elemzéseiben Waldapfel árnyaltabban is 
mutatott rá a kétségtelenül meglevő antiklasszicista törekvések s a nem észellenes szentimen
talizmus együttélésére. 

A romantika-vita bevezető előadásában Sőtér István a másik oldalra, arra a szen+imen-
talizmusra vetette át a hangsúlyt, amely „valóságos nyitánya, sőt mintegy része is a romanti
kának". Ezt a tételét a vitában erős kifogás is érte, s ez helytálló, amennyiben Sőtér elmulasz
totta volna pontosabbá tenni tételét. Ő azonban élt bizonyos fenntartásokkal is, Kazinczy 
érzelmességét a felvilágosodás hozományának nevezte, s rámutatott arra, hogy Kazinczy 
szentimentalizmusának polgárosult formái mögött is a rousseau-i plebejus érzelmességnek mély 
emberi hangsúlyai érződnek. Egyáltalán nem túlzott tehát, amikor megállapította, hogy/ 
„a korszerű, s a felvilágosodás eszméit is kifejezni alkalmas költészet létrehozását ez a „senti
mental-lyrisch" ünnepélyes hang nagyban elősegíti", s hogy „hatása alól Berzsenyi sem vonjai 
ki magát, — de őt a lírai érzelmesség édeskés túlzásaitól megmenti az antik példa". A klasszi
cizmussal való érintkezést Sőtér már megemlíti, éspedig Kölcseyről szólván „látszólag folyama
tos út: a klasszika hajtása itt az érzelmesség, — emezé a romantika.. .", de a folyamatszerűség; 
megtévesztő felfogását hamar helyreigazítja: „Kölcsey a valósággal, a kor égető, politikai kér-
déseivel való találkozás következtében jut el a romantikához — s utasítja el a lírai szentimen
tális modort". 

Waldapfel és Sőtér kezdeményező s a továbbiakban is alapul vett dolgozatai egyformán-, 
egy bizonyos, de már általuk korrigált ellentmondást rejtenek magukban: az előbbinek általános
tétele szerint a szentimentalizmus tiltakozás is volt az arisztokrácia erkölcse ellen és szakítás is 
a racionalizmussal, ennek megfelelően antiklasszicista irányulását hangsúlyozta túl: ez álta
lános tételét azonban a konkrét vizsgálatok során már tompítani kényszerült. Hasonlóképp-
árnyalta saját kiinduló tételét — hogy a szentimentalizmus mintegy része a romantikának — 
maga Sőtér is, helyesen hangsúlyozva, hogy Kölcseynél a romantikába érkezésnek feltétele a 
lírai-szentimentális modornak elutasítása volt, ama szentimentalizmusnak elutasítása, mely 
— Sőtér szerint is — alkalmatlan volt a nemesi liberális eszmeiség kifejezésére. így a két érte
kezés végeredményei a szentimentalizmust illetőleg annak ellenére is egybevágtak egymással, 
hogy az előbbi szerző lényegében a felvilágosodás felől, az utóbbi a romantika felől kívánta 
birtokába venni s megértetni a szentimentalizmust: mert ha kiderült egyfelől, hogy a magyar 
szentimentalizmus irracionális voltát nem igazolja a tényanyag, a mi szentimentalizmus 
sunk viszonylag erősen kötve marad a felvilágosodás racionalizmusához — kitűnt az is, 
főleg Sőtér tanulmányából, hogy a magyar szentimentalizmus nem áll mereven szemben a 
klasszicizmussal, sőt, van valami szükségszerű összefonódás klasszika és szentimentalizmus 
között. 

A két végeredmény abban találkozott tehát össze, hogy a magyar szentimentalizmus 
erősebben van kötve a felvilágosodás eszmei mozgalmához és a klasszicizmus stílusirányzatához,, 
mint a romantikához s a liberális középnemesség reformmozgalmához. 

A további kutatások, tanulmányok lényegében erre az elvi s történetileg igazolható 
alapozásra építettek, szilárdítva s szélesítve is azt. 

Egyes írók — Ányos, Dayka, Batsányi, Kármán, Fazekas, Berzsenyi — életművét 
Bóka László, Kabdebó Lóránt, Keresztúri Dezső, Némedi Lajos, Julow Viktor és Mezei Márta 
vizsgálta meg a szentimentalizmus nézőpontjából is. És már a sort kezdő Ányossal kapcsolatban 
a többiekre is találó volt Bóka László utalása: „Nem mondhatjuk, hogy ez az érzékenység, 
vagy, ha úgy tetszik, szentimentalizmus, azt jelentené, hogy a bánat s az öröm könnyei el
takarnák előle a való világot. Ez a költő nyitott szemmel lát s érzékeny szívvel érez. Költé
szetének behatóbb elemzése azt is megmutatja, hogy okos fővel gondolkodik". Bóka kétségbe 
vonja, hogy érzelem és okosság végletesen összeütközött volna Ányos lelkében (MTA I. O. Közli 
1957. XI. kötet 76—78. 1.)., és kimutatja, hogy Ányos szentimentalizmusát sem szerzetes* 
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életmódjából, sem a jozefinizmusra való reagálásából nem lehet teljesen megmagyarázni, de 
nem rendült meg Ányos hite a felvilágosodás eszményeiben sem, csupán kudarcuk bántotta, 
az győzte meg őt, „hogy a fennálló rend nem támogatja, sőt elgáncsolja az irodalom és a tudo
mány fellendülését, hogy egyelőre nem lehet semmit sem tenni". S még valami tartozik ide: 
„növekvő belső szorongással érzi a felelősséget. A tudomány felelősségét, melynek haladása 
nem a remélt felvirágzást hozza, hanem az elnyomás, a szenvedés fokozását" (89.1.). A szükség
szerű módosulások figyelembevételével többekről — Daykáról, Csokonairól, Kármánról, még 
Batsányiról is — el lehet mondani az idézettek jórészét, legalább annyit feltétlenül, hogy a 
bánat s az öröm könnyei nem fátyolozták be előttük a való világot, hogy érzelem és okosság 
egyikük lelkében sem ütközött össze végletesen. Vagyis: ezek szerftrt szentimentalizmusról 
mint összefüggő, hosszabb ideig tartó életérzésről és stílusról a század végéig egyikük esetében 
sem lehet szó. Különösen hangsúlyoznunk kell — főleg Kabdebó Lóránt értékes (kiadatlan) 
disszertációja alapján —, hogy Dayka Gábort sem lehet a szentimentalizmus legjellegzetesebb 
képviselőjének tekinteni, noha költészete csúcsát mintaszerű szentimentális verseivel érte el: 
egyrészt annyi helyet foglal el benne a klasszicista törekvés és rokokó enyelgés, másrészt az 
élesen támadó antiklerikális szatíra, hogy még szentimentális ihlete és stílusa is racionálisan 
fegyelmezett, formailag pedig nem egyszer klasszikus — horatiusi — köntösben jelenik meg. 
Kabdebó figyelte meg, hogy pl. a Rettenetes éj-ben a természet látszólag külön életet él — objek
tivitása van —, s ez ellentétben áll a szentimentális természetlátással. S nem figyelmeztet-e 
eléggé e líraiság racionális kapcsolataira az a magyarázó kötőszó, mely az utolsó sort eredetileg 
bevezette: Mert holnap újra hajnalom hasad (s amelyből csak Kazinczy csinált, érzelmesebb 
indulatkeltés céljából, ah kezdetet), vagy az a tény, hogy az eredetiben babona állott jámbor 
hit helyett? De még Csokonai dicséretét is felhozhatjuk amellett, hogy a „felséges picturája" 
darab fegyelmezetten arányosítja a „világosság"-ot az „árnyék"-kal; s nem jellegzetesen 
klasszicista-racionalista gyanú szólalt-e meg Csokonaiban, mikor példázó versnek sejdítette 
azt, rejtett, talán politikai értelmet vélvén kihallani belőle? 

Fazekas líráját is megérintette a szentimentalizmus, mint a Csokonaiét is, de az 
Ámelitől búcsúzás páratlan remekművéhez a szerelmi bánatból s mulandóságérzésből fakadt 
monumentális látomás éppoly kevéssé sorolható a szentimentalizmus versei közé, mint Fazekas 
csupa élet, csupa mozgás tájversei sem. Kármánról szinte felesleges Waldapfel és Némedi után 
bizonygatnunk, hogy Fannijának szentimentalizmusa egyáltalán nem azonos a szerző szubjek
tív érzelmességével, éppen ellenkezőleg: Fanni úgy elemzi, foglalja maximákba, racionális 
konklúziókba rövid élete fordulóit, ahogyan csak a fülébe súgó Kármán, ez a klasszicista poé
tikát új erőkkel feltöltő, de fegyelmezett, számító művész diktálhatta neki. 

Ha mindezeknek az 1795 előtti költőknek szentimentalizmusát az írói módszer felől 
kívánnók tömören meghatározni, igazat adhatunk Kabdebó Lórántnak, aki szerint a költő, 
mihelyt belső világa, érzelmei felé fordult — leírja, elemzi, elbeszéli ezeket, „szinte raissoneur-
jévé válik saját érzelmeinek", s ebben keresendő a kor legkedveltebb formái, a levélregény s az 
episztola, de még az átalakított heroida gyakoriságának magyarázata is. Az episztola, mely 
különben a klasszicizmusra jellemző forma, elősegíti, hogy a racionalitás jegyében komponá-
lódjék meg ekkor a legegyénibb érzelmeket kifejező lírai vers is. 

Kovács Győzőnek monográfiája már egységes folyamatként tárgyalta az 1795 előtti 
íróknak s a rákövetkezőknek szentimentalizmusát, kellőképp kiemelve azonban a korszak
váltással, 1795 után bekövetkező stílusmódosulást. A disszertáció megjelent részeiből — melyek 
mind az 1795 előtti szakaszt világítják meg — kitűnik, hogy Kovács Győző erősen kapcsolta 
-a szentimentális magatartást és stílust a politikai válsághoz s annak egyénileg differenciált 
visszatükrözéséhez. Ez a módszer tulajdonképpen Baróti Dezső Waldapfel véleményére vissz
hangzó megállapításainak szerez érvényt, árnyaltabban, annak a véleménynek, melyet Baróti 
Dezső így fejezett ki: „ha társadalmi gyökereit keressük, mögötte leginkább a feudális társada
lommal való elégedetlenség megnyilvánulásáról, a személyiség elnyomásának és megnyomorí-
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tásának arról a visszatükrözéséről van szó, amibe gyakran közvetlenül is belejátszik a haladó 
törekvések elbukása felett érzett keserűség" (ItK- 1956. 176.1.). 

Az 1950-es évek vége felé mind az átfogóbb, műfaji jellegű monográfiákban, mind a 
Kisfaludy Sándorral, Kazinczyval, Berzsenyivel és Kölcseyvel foglalkozó monográfiákban 
s tanulmányokban annak az időszaknak beható vizsgálatára került sor, melyet addig kevéssé 
vizsgáltak, s amelynek feldolgozatlansága megnehezítette a szentimentalizmus kérdéseinek 
átfogó vizsgálatát: az 1795 és 1825 közti korszak, a romantikába való átmenet irodalomtörténeti 
s műfajtörténeti problémái felé fordult a figyelem. Az idevágó értekezések egyrészt a szenti
mentalizmus perspektíváját, fejlődésbeli szerepét igyekeztek meghatározni, figyelembe véve 
összefonódását egyéb stílusirányokkal, másrészt megpróbálták elkülöníteni egymástól az 
1800-as évek eleji szentimentalizmust az 1795 előttitől. Wéber Antal találóan értékeli a már 
avulófélben lévő klasszicizáló államregénnyel egy időben feltűnő „érzelgős" románt, melyről 
kimondja: „még legközelebb a Szigvárt áll a regénynek ahhoz a modern típusához, amilyennek 
a műfajt a kritikai realizmus nagy alkotásainak létrejötte óta látjuk" (A magyar regény kez
detei 31.1.). Mezei Márta hasonlóképpen a román kedveltségének okait nyomozva, megállapítja, 
hogy „A csalódás a társadalmi valóságban az egyéni szubjektív értékek megnövekedését hozza 
magával, s ez az önmagába zárkózó, önmaga szellemiségéhez emelkedő egyén kedvvel alkot 
és kedvvel él át olyan világot, melyet az érzelem és képzelet törvényei rendeztek be". S hang
súlyozza „az elvágyódás lírai attitűdjét, a belefelejtkezést az egyéni-szubjektív szerint meg
teremtett világokba" s mindennek előkészítő jellegét (Történetszemlélet a magyar felvilágo
sodás irodalmában 83. 1.). Látnivaló, hogy Wébernek s Mezei Mártának megállapításai egy
formán s egymással rokonértelműen vonatkoznak irodalmi termelésünknek egy olyan műfajára, 
melyet eddig a szentimentalizmusról szóló tanulmányok szinte nem is érintettek, ők pedig 
főleg az üj érzelmesség, a felvilágosodás korábbi szakaszára jellemzőnek hátatfordító szenti
mentális magatartás nyomait találták meg benne. A szentimentalizmus két szakaszának el
különítésére Solt Andor még határozottabb javaslatot tett: „A dolog azon fordul meg" — írja 
dramaturgiai irodalmunkról szóló értekezésében — „ki mit látott az érzelmességben: értelmi" 
belátás előkészítő mozzanatát-e, mint a racionalista, vagy pedig az érzelmi élet öncélú ápolását, 
mint később a preromantikus írók" (37. 1. kézirat). A későbbi szakaszról pedig a következő, 
Waldapfel József által különben már megpendített gondolatot fejti ki, találóan: „nem volt 
véletlen, hogy az érzelgősség legtöményebben éppen azokban a művekben jelentkezett, amelyek 
a nacionalista kérdésben is elöljártak, így Kisfaludy Sándor regéiben s ezektől inspirálva 
Kisfaludy Károly első drámáiban. Katona helyesen ismerte fel, hogy az Ilka szóvirágai egy 
tőről fakadnak a nemzeti dicsekedéssel" (157. 1. uo.). 

Wéber, Mezei Márta, Solt Andor összefoglaló műfajtörténeti értekezései tehát újabb 
minősítő jegyeket állapítottak meg a 19. század eleji szentimentalizmusról, olyanokat, melyek 
meg is különböztetik e szakaszt a korábbitól: a szubjektív világba menekülés érzelmes román
termésében s az érzelmességnek az értelmi belátás előkészítő funkciója alóli felszabadulásában 
jelölték meg azokat. 

Egyes írókat tekintve főleg Fenyő István Kisfaludy Sándor-monográfiájában s a 
Kazinczyról, Berzsenyiről és Kölcseyről írt dolgozatokban, Bán Imre, Keresztúry Dezső, 
Mezei Márta és mások munkáiban tűnt fel határozottabban a szentimentalizmusnak más 
ízlés- és stílusirányokkal való összevetésére, stílustörténeti helyének kijelölésére irányuló 
törekvés. Fenyő István könyvének abban a kiemelkedő részében, melyet A kesergő szerelemnek 
szentelt, fejezetcím és elemzés szerint is nyomatékot kap az ízlések különfélesége és egysége 
(125.1.), mely szerint megállapítható ugyan az ízléstörzs a Kesergő szerelemben, s ez a szenti
mentalizmus nemesi változata, de emellett egyéb stílusoknak tartalmi-formai elemei is meg
találhatók, mint a barokkos humanista, a rokokó stb. vonásai. Horváth Jánosnak alapvető 
megállapításait a XIX. század legelején beálló ízlésbeli egyneműsödésről e legutóbb említett 
kutatók elfogadják ugyan, de erősen árnyalják, éspedig főleg abban az értelemben, hogy a 
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hagyományos formák fennmaradnak, s új tartalmakkal csak telítődnek, ami a tartalom gyönge
ségének konkrét történeti-társadalmi vizsgálatára kötelez. Fenyő István konklúziója szerint 
Kisfaludy Sándor nemesi szentimentalizmusa szerves folytatása s kiteljesülése is az eddigi 
ízlésrendszereknek, a „diszparát ízlésekből" ő „művészien építi fel sokrétű, mégis homogén 
művét. Ezért nem vált ki tiltakozást a minden téren konzervativizmusra hajló nemességből, 
ezért honosodik meg oly rendkívül hamar s oly széles körben az általa képviselt érzelmiség. 
A hazai szentimentalizmus úttörése Ányos, Dayka és Szentjóbi nevéhez fűződik, ám meg
gyökereztetése Kisfaludy érdeme." Ez utóbbi mondata — melyet különben többek eredményei 
is igazolnak — a szentimentalizmusnak a XIX. század első évtizedében való kibontakozását 
hangsúlyozza. 

Berzsenyi korai költészetének szentimentalizmusa mellett Kazinczynak lefojtottabb, 
polgáriasult érzelmessége és Kölcseynek lázadó, határozottan a romantikába átnyúló szenti
mentalizmusa hasonlóképp részletes elemzésben részesült. 

Ami elmaradt, s igen nagy hiányossága az idevágó kutatásoknak, az Csokonai művé
szetének s azon belül érzelmességének felmérése. Ezek után készült el s jelent meg nemrég a 
kérdést a legkorszerűbb marxista színvonalon s elmélyülten összefoglaló értekezés, Horváth 
Károly dolgozata A klasszikából a romantikába címmel. 

A dolgozatnak egyik nagy előnye minden más tanulmánnyal szemben az, hogy kiaknázza 
s kitűnően alkalmazza Karéi Krejöínek, a cseh irodalomtörténet és a polonisztika nagynevű 
tudósának egy 1958-ban megjelent értekezését, mely a keleti és nyugati szláv irodalomnak 
klasszicizmusáról és szentimentalizmusáról szól. így a vizsgálódás szemhatárát kiszélesíti, 
s a nálunk sajátosnak tűnt — de valójában közép-európai — jelenségek közelebbi, differen
ciáltabb meghatározását sürgeti. Másik feltűnő értéke az, hogy a klasszicizmusnak mint stílus
irányzatnak pontos társadalmi bázisát megjelölve felméri az eltérést egyfelől az angol, francia 
és lengyel, másfelől az orosz, német, magyar, továbbá a cseh és szlovák irányzatok között, a 
szükséges differenciálással, s kimondja: „A klasszikának lehet olyan formája, mely a nyelvi, 
•irodalmi megújulással, nemzetivé válással függ össze, és a francia forradalmi idők utáni helyzet 
is létrehozhat olyan társadalmi-világnézeti kompromisszumot, amely egyfajta klasszikának 
a társadalmi alapja." (237. 1. MTA. I. 0. Közi. XIX. köt.) Horváth Károlynak van mondani
valója azokhoz a tanulmányokhoz képest is, melyeket újabban publikáltunk a nyelvújítás 
és a klasszikus stílusideál benső összefüggéseiről, főleg Kazinczy kapcsán. így például miközben 
— eddigi stúdiumainkkal egybevágóan — leszögezi, hogy a géniének nyelvalakító szabadsága 
a mi klasszikánkban nem a romantikus fantázia szabadságát jelenti, rámutat arra az alap
problémára vagy inkább alapvető feszültségre is, mely az utánzáson át saját belső tendenciákat 
kiművelni törekvő klasszicista elv és a szabadabb nyelvalakító géniusz között húzódik meg 
Kazinczy klasszicizmusában. 

Horváth Károly pontos nyugat- és közép-európai összefüggések közé emeli mindazt, 
amit az eddig ismertetett tanulmányokból tanulságként levonhatunk. A szentimentalizmust 
ő is, mint általában szokás, eredetileg a kispolgári igények megnyilatkozásának tartja, de 
osztálykötöttségét nem értelmezi mereven, s ezért elfogadja a polgári fejlődésben elmaradt 
országoknak — főleg a forradalmi mozgalmak bukása utáni — nemesi jellegű szentimentaliz-
musát, melyben hangsúlyozza „az arisztokráciával bizonyos mértékig szemben álló kisnemesség 
kuriális életformájának érzelmes irodalmi megvilágítását, éppen e nemesi rétegek életformáját 
legitimáló nemzeti múltidézés formájában" (235. 1.). Erre különben később részletesebben is 
kitér, itt azonban a nemesi szentimentalizmusnak inkább már csak egyik változatát, azt a 
típusát ismerteti, mely „éppen nem haladó nemesi szentimentalizmus", mert „az érzelmesség 
a feudális eszményekhez idomul, társadalmi funkciójában mintegy önmaga ellentétévé válik". 
(243. 1.). A két Kisfaludy életművének egy részére értve ezt, így vonja le következtetését: 
„A magyar klasszika, mint a többi kései klasszicizmusok, a szentimentalizmussal ötvozötten 
jelenik meg, de ez a nemesi szentimentalizmus, mely formában sem klasszicizál, nem tartozik 
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magyar klasszikához, ez egy külön irány, mely a XIX. század elején mint második vonal 
-szerepel". Ha most azt kérdezzük, melyik is az a másik, amelyikhez képest ez „külön irány", 
amelyhez képest ez „második vonal", Horváth Károly a XVIII. század végi, XIX. század eleji 
klasszikának azzal a fővonalával válaszol, melyet a szentimentalizmusnak a klasszikába való 
beleömlése idéz elő (247. 1.), s amelyet finoman világít meg a klasszika e késői változatában 
nagy műfajjá lett lírának, az új életérzést leginkább jelző elégikusságnak, az elégikusság okainak 
tárgyalásával. Ezt el is határolja a romantika elégikusságától. Az okok között (mint amilyen 
a kispolgári életérzés, a sírköltészet, a hazafias-kulturális moralizálás, a klasszika elégtelensé
gének érzése) nyomatékkal hangsúlyozza azt, ami szemben a horatiusi múlandóság-tudattal 
a nemesi kúriai életforma látszólagos állandóságának s ugyanakkor válságba fordulásának meg

fejtéséből fakad, főleg Berzsenyi nagy elégiáiban s elégikus ódáiban. 
A Horváth Károlytól megállapított e két változat elkülönítését némileg merevnek 

találjuk: a kúriai életformának múlandósága, ahogy a nagyvilág tükrében feltetszik, a korlátolt 
nemesi biztonságérzetnek megingása, az elégiának kezdete benne van Kisfaludy Sándor 
Kesergő szerelmében, van tehát bizonyos találkozás a kezdő Kisfaludy és az előbbre lépő 
Berzsenyi között, aki különben Kisfaludy „aeoli hárfáját" versben is lelkesen üdvözölte, 
•5 legtávolibb stílusalapjaiban is (a faludias énekforma művelésében) megegyezett vele. Hozzá 
kell tennünk ehhez azonban azt, hogy az átmeneti egyezést mozgásirányaik szétválása 
követi: Berzsenyi éppen annak a kánaáni Magyarországnak érzelmétől távolodik el fokozatosan, 
amelyhez Kisfaludy Sándor a Boldog szerelemmel hamarosan megérkezik. Különben a Himfy 
stílusának kétarcúsága is megérteti, miért fogadták az eltérő ízlésirányok követői egyformán 
nagy lelkesedéssel: Kazinczy az epigrammai szerkezetet s a tárgyiasított líraiságot — a maga 
klasszicizmusával rokonszerűt — dicsérte benne, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Döbrentei 
pedig, Kazinczyval szemben, a nagy képzelődést, az Etna tüzét, a vulkánkitörést. 

A szakirodalom ez áttekintése után próbáljunk felelni azokra a kérdésekre, melyeket 
előadásunk elején tettünk fel: 1. mi a helye a szentimentalizmusnak mint irányzatnak, 2. mi a 
társadalmi bázisa, 3. milyen új irodalmi formákat hozott magával. 

Klaniczay Tibor idézett tanulmányának abból az elvi megállapításából indulva ki, hogy 
«gyes stílusok nem önállóak, hanem pusztán egy nagyobb stílus időben vagy társadalmilag 
korlátozott változatai, a szentimentalizmusról elmondhatjuk, hogy sem nem önálló, sem nem 
vezető ízlés- és stílusirányzat, nem is változat, lényegében a tágabb érvényű, tudatos esztétikai 
rendszerű s uralkodó klasszicizmusnak kísérője, úgy, ahogy annak formakészletét, az előre
haladó s különösen a francia forradalom utáni periódusban újabb ellentmondások közé kerülő 
polgárosodás erkölcse új tartalommal tölti fel. A stílusok — mint Klaniczay egy értékes, még 
kiadatlan s a művészeti stílusok marxista felfogásáról szóló tanulmányából idézem — „a formai 
jelenségek bonyolult és egy stíluson belül is folytonosan alakuló, fejlődő rendszerét alkotják, 
amelyek egy gazdaság- és társadalomtörténetileg meghatározható korszakon belül szorosan 
összekapcsolódnak bizonyos kulturális, magatartásbeli, ízlésbeli, ideológiai jelenségekkel; az 
ilyen bonyolult és folyton változó jelenségkomplexumokat pedig csak leírni lehet, nem pedig 
definícióba szorítani. Az egy-egy stílusra jellemző tartalmi, formai elemeknek nem az összessége, 
hanem csak a túlsúlya, egy-egy stílus nem valamely döntőnek, leglényegesebbnek kikiáltott 
-sajátsága, hanem sajátságainak egy csoportja szükséges ahhoz, hogy az illető stílus jelenlétéről 
beszélhessünk." Mivel tehát a szentimentalizmusra jellemző sajátosságoknak — e hosszabb 
stíluskorszakon belül — mindig más és más csoportosulása jön létre, a következőkben a szenti
mentalizmus társadalmi, illetve osztálybázisának vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a stílus
sajátságok eltérő csoportosulásai között az egységet, majd ezeknek irodalmi értékű s tovább
ható hozományát is megállapíthassuk, illetve leírhassuk. 

Itt adva tehát feleletet az előadásunk elején feltett második kérdésre, a társadalmi 
bázist illetőre igyekszünk tartalmasabbá tenni az előbb megfogalmazott, de még általánosság
ban mozgó definíciónkat. 
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A magyar szentimentalizmus — melyről már megállapítottuk, hogy nem önálló stílus,, 
hanem mellérendelt stílusirányzat — ugyanazon a társadalmi talajon áll fenn, mint a klasszi
cizmus, annak a középnemességnek osztálybázisán, mely a magyar felvilágosodásnak is vezető' 
osztálya. Az osztály életében bekövetkező változások szerint azonban a szentimentális maga
tartás, ízlés és stílus jegyei különbözőképpen csoportosulnak át, s vesznek részt újabb tartalmi 
fejleményeikkel a régebbről örökölt klasszicista formák feltöltésében. A felvilágosodás első 
szakaszában, az ellentmondások közepette is politikailag felfelé ívelő s 1795-tel átmenetileg 
lezáruló fejlődés hordozója egy olyan birtokos nemesség, melynek érdekei jó ideig megoszlanak 
a haladás és függetlenség kérdései körül, melynek sorai nem egységesek, s amely megtűri vagy 
támogatja is a politikai céljait elfogadó kispolgári vagy plebejus értelmiségit. Dayka és 
Batsányi, Csokonai és Fazekas, Verseghy, Szentjóbi Szabó és Kármán tevékeny, sőt irodalmilag 
mértékadó jelenléte az ekkori szentimentalizmusnak polgárosító tendenciáját markánssá teszi,, 
a latinsággal, a feudális nemzetkoncepcióval való szembefordulásuk azonban — noha a klasszi
cizmus alapelveivel ellentétes erők mozgatják őket — nem relativizálja és függetleníti állás
pontjukat oly fokon, mint majd az 1800 körül s után önállósuló, önmagába is zárkózó egyénnel 
történik, akinek szubjektív értékei már megnövekedtek. Ez a korai relativista szemlélet 
— melybe a nemzeti szokások, erkölcsök különbözőségének felfedezése oly erőt visz — az 
egyetemesség és nemzetköziség klasszicizmusával éppen csak kezd szembefeszülni, s ha 
Bessenyei Magyar Nézőjéének a „föld lármás szinén" bujdosó s csupa eredeti változást regiszt
ráló tekintetétől Kármánnak „a magunk környülállási"-ra figyelmeztető tanácsaiig érezteti is 
hatását, ez megközelítőleg sem vezet el odáig, ameddig Dubos abbé esztétikai relativizmusa már 
1719-ben eljutott. Az írói feladatot, hivatást csak racionalista-klasszicista tételekben képesek 
meghatározni, Bessenyeitől Kármánig, akinek elve arról, hogy „a szív az értelmet követi" 
magában is jellemző. Ennek főoka az, hogy az említett nem nemesi írók is a mozgalom sodrában 
éltek, objektíve érdekelt személyekként, akiknek egy adott időpontban bekövetkezett szemé
lyes válsága éppen csak akkor tette szentimentálissá költészetüket, s így nem a válság állandó
sulása, egyáltalán nem az életformára rásútyosodó életérzés vált jellegzetes tulajdonságukká. Mivel 
egy szentimentális írónk sincs 1795 előtt — s ideértem Csokonait is —, akinek szentimenializmusát 
ne éppen a túlhaladásának igénye jellemezné, bajos volna az egyedenként bekövetkező személyes 
válságból valamiféle egységes szentimentális stílusiránynak meglétére következtetni vagy a 
szentimentalizmus mibenlétét megértetni. 

Az 1795 után bekövetkező változást senkinek sorsa nem érzékelteti elevenebben, mint 
a korábbról jövő Csokonaié; előbb életét morzsolja fel a fejlődésének új szakaszába lépő nemes
séggel való ellentéte, utóbb életművét is degradálják annak a stílusirányzatnak javára, mely a 
gazdaságilag erősödő, klasszicista udvarházakat építtető s a klasszicizmus műformai közt új 
életérzést elárasztó nemesség talaján keletkezett. Kölcseyvel az élen egy sor vezető magyar író' 
Himfyvel, a korszerűvel szorítja háttérbe a korszerűtlen Csokonait. Döbrentei két közel egykorú 
s frappáns nyilatkozata (1807-ből) a stílusváltozás okait is, mibenlétét is megjelöli. Azt írja 
Kazinczynak, hogy elolvasta a Der Majestätsprozess in Ungarn 1795 című munkát, s hozzá
teszi: „Jobban kedvelem azolta Horatziust, miólta ezt olvastam !" (1807. márc. 11.). Azt már 
nem írta meg neki, hogy — pedig ezek is az ő szavai — „Dante, Shakespeare megismerése után 
sülyedének előttem Kazinczy és Metastasio, mint nem alkotó költérek. Himfy marada meg új 
csillagzatomul". (693. kg. Bratislava: Licealná Kniznica, kéziratos visszatekintés 1806 körüli 
változására 1830 körűiről.) 

Közismert, hogy a napóleoni háborúk idején beálló gazdasági konjunktúra a nemesség 
Béccsel kötött politikai kompromisszumának idejére esett, s a gazdasági fejlődésnek ebbe az új 
szakaszába lépő birtokos nemesség most érlelhette ki teljesen — még ha a vidékies szétszórtság,. 
a megyékbe visszavonulás, műveltség tekintetében igen fejletlen társasélet körülményei között 
is — klasszicizmusát. Az antikos műveltségű és' antikos irodalmat igénylő réteg, ha szűk mére-
tekbenis, megvan, s nagy erővel nyomul előtérbe az a legfontosabb ideológiai feladat, melynek: 
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megoldása nálunk is, mint az orosz irodalomban, a klasszikára, a klasszikus stílusideál érvénye
sítésére tartozott: az irodalmi nyelv kialakítása. A magyar klasszicizmusnak kétfelé ágazó 
s mégis a klasszika közös jegyeit mutató irányzatát Horváth Károly után mi is a deákos 
klasszicizmusban (mely többnyire rendi szellemiség kifejezője) és a Kazinczy-féle felvilágosult 
változatban látjuk, mely főként görög és német művészi mintákra támaszkodott. A szenti
mentalizmus, mely beomlik e klasszika formáiba, most emeli esztétikailag igen magas fokra 
a lírát. 

Egy elszoruló, valóban másodlagossá vált ágát leszámítva, ez a klasszikát feltöltő szenti
mentalizmus, ha az emberi magatartást és a költői kifejezést tekintjük, csaknem mindig akkor 
nyilatkozik meg, amikor a feudális nemesi élettartalom és szemlélet valami eleven, ingerlő, ön
magára módosítólag visszaható kapcsolatba kerül a polgári tartatmakkal, tendenciákkal. Ebben 
a tekintetben Kisfaludy Sándor és köre és Berzsenyi, a tőlük távolabbi Kazinczy s köre, végül 
Kölcsey érzékenysége egyformán közös alapokkal rendelkezik. Ha a középbirtokos nemességnek 
rétegződését számításba vesszük (1. Mérei Gyula fejezeteit Magyarország története III. Egyetemi 
Tankönyv, 166, 168. 1.), úgy tetszik, Kisfaludy és Berzsenyi éppen a birtok jövedelmezősége 
következtében jut el az életforma olyan polgáriasultabb szintjére, melyre a birtokos nemesség 
jelentékeny része is elérkezhetett a konjunktúra» kihasználásával. Ugyanakkor nem érezték a 
fennálló viszonyok megváltoztatásának szükségességét, konzervatív rendi szemléletük látszólag 
változatlanul fennmaradt. Az egyéniségnek így szükségképpi— haladó politikai tevékenység 
híján való — befeléfordulása olyan repedéseket hoz létre az intaktnak tetsző feudális szemléle
ten, melyek kiszélesülni is képesek, ha a költő már nemcsak az életvitel polgáriasulásának és 
konzervatív életszemléletének ellentétét, hanem az egész életformának mélyebb válságát éli át, 
a látszólagos állandóság s a világtörténelmi értelemben vett korszerűtlenség súlyosabb össze
ütközését. Az előbbi, a repedésből felnövekvő teljesítmény Kisfaludy Sándoré, akinek Himfyjét 
abban az értelemben, hogy az a szerelmi tematikának egy mindenféle előítélettől, cenzúrától 
terhelt feudális közgondolkozással szemben vívja ki polgárjogát, előremutatónak, polgárosító 
funkciójúnak mondhatjuk. Érdemes volna egyszer Himfynek nemcsak a sikerét, hanem szívós 
ellenzékét is bemutatni, azt, amelyik tiltakozott a románok, de főleg a szerelmiek bomlasztó 
hatása ellen. Az utóbbi, Berzsenyi továbbmegy, nemsokára már megrendülten érzi át a nagy
világ mozgása és a belső, holt nyugalom ellentmondásait, s ez nemcsak messze távolítja őt 
egykori — a Kisfaludyéval egyező — feudális alapszemléletétől, hanem a legnagyobbak sorába 
is emeli. 

Jó példának kínálkozik a stílusváltás mibenlétének megvilágítására két vers össze
hasonlítása, Berzsenyi Az esthajnalhoz c. költeményéről van szó és Csokonainak Az estvéhez 
című Lilla-daláról. Egyidejűek, témájuk szinte ugyanaz, ihletük hasonló, címüktől kezdve a 
versszöveg mondatrendjéig megegyeznek egymással. Ha azonban két, egymáshoz leghasonlóbb-
nak tetsző strófájukat összevetjük egymással, két ellentétes költői világ tekint egymásra bennük. 

Csokonai versének hat sora így hangzik: 

Csendes este ! ah tekints le 
Nézd e bánatot. 
Könny helyett szememre hints le 
Tiszta harmatot: 
Mert elfogytak 
Régi könnyeim 

Berzsenyi másfél strófája így: 

Emeld fel bibor képedet 
z Csendes esthajnal! 
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Enyhítsd meg a természetet 
Harmatillattal. 
Hozd alá a fáradt szemnek 
Kívánt álmait 

Az érzelmi alapélmény máris különböző: ott valaki elveszítette szerelmét, most szabadul 
fel fájdalmasan e nyomás alól — itt — az egész vers tanúsága szerint — még elfogódott a költő 
-egy kimondhatatlan érzelmében, titkolt szerelemben. A stílus eltérése végletessé teszi ezt a 
máris alapvető különbséget. Csokonai a megszólított nevét, Berzsenyi az igei állítmányt teszi 
az első helyre, Csokonai csak esté-nek nevezi azt, amit Berzsenyi esthajnalnak: ami ott statikus, 
az itt dinamikussá, ami ott egyszerű, itt zsúfoltan összetett képzetté alakult át. Csokonai a 
tekints le igéjének alkalmazásával a megkezdett könnyűséget lebegteti tovább: hiszen le
tekinteni semmiféle fáradságot nem jelent annak, aki fenn van. Ezzel szemben Berzsenyinél 
az alulról felfelé tartó, valami súlyosat felemelő mozgás képzete uralkodik. S ha még a tárgyat 
is hozzávesszük, Berzsenyinél a bibor képedet olyan részletezés, amilyet Csokonai nem tűr el: 
hiszen a bibor kép ugyanannak a műhelynek a terméke, amelyből a csendes esthajnal született, 
a hangulatot telítő, az egyszerű képzetet komplikáló eljárásnak produktuma. De épp olyan 
következetes Csokonai stílusfejlesztése is, mikor a tekints le állítmányt a nézd felszólítással 
folytatja, s mindjárt kimondja azt is, mi a vers lényege: nézd e bánatot. Csokonainál a vers
tartalom magva a racionális tisztaság stílusában azonnal megfogalmazódik, míg Berzsenyinél 
ellepleződik, hiszen ő csak a megszólított körében marad, s azt nem közli, miért is emelje fel 
bíbor képét az esthajnal. — A következő sorokban ugyanezek a jelenségek ismétlődnek meg: 
a hints le permetező lágy mozgással szemben Berzsenyinek súlyosabb felszólítása áll: enyhítsd 
meg, Csokonai sora ezzel a jelzős főnévvel zárul, tiszta harmatot, melyben a jelző merőben kon
vencionális és semmivel sem bővíti a harmat képzetét, Berzsenyi kifejezése pedig: harmatillattal 
nemcsak az esthajnallal rokonhatású összetétel, hanem szinte a természetellenességig fokozza, 
duzzasztja túl a képzetet. S ha még arra is gondolunk, hogy Csokonai nem átall okhatározó 
kötőszót alkalmazni ily finom líraiságú versben, s ezzel is a magyarázó, racionális, képzetről 
képzetre haladó, egyszóval diszkurzív menetet teszi benne uralkodóvá, világos, mennyire ellen
tétes ezzel Berzsenyinek intuitív típusú érzelemhullámzása, ő szinte rabjává lesz eredeti 
hangütésének, a nehézséget, a súlyosságot kifejező emeld fel kezdetnek — mondattanilag 
ugyanabban a pozícióban ismétli: Enyhítsd meg, hozd alá. Ügy hangzanak e nyomatékosan 
kizengő, sorkezdő esengések, mint a szív nyugtalan, megfejthetetlen dobbanásai. 

Ha Kármán (s elemzésünk szerint Csokonai is) azt mondotta, hogy „A szív az értelmet 
követi", Berzsenyi (s természetesen Kisfaludy is) megfordítva így vallott: a szív után jár az 
értelem. Nem volt ez irracionalizmus, nem bontotta el a lélek fegyelmét, csupán új, a korábbi 
ipolgár-költőtől idegen s éppen a nemesség lelkületén belül sokkalta tisztátlanabbul, dagályosan 
jelentkező érzelmi ellentmondással töltötte fel a magyar éneknek vagy a klasszikus formáknak 
keretét, 

A stílus szentimentális korszerűsödése a Berzsenyi és Kisfaludy jelölte úton ment tovább. 
Amikor a korszak legnagyobb kritikusa felmérte a változást, éppenséggel nemcsak Kazinczy 
felől, hanem az egész új irányzat részéről utasította el Csokonai szentimentalizmusát. Ez történt 
meg Kölcseynek ismeretes kritikáiban, melyek Kazinczy vitái után a második láncszemet 
alkották a múlt legnagyobb stílusirányának a népies, de egyben rokokó és szentimentális 
Csokonaiénak megítélésében. Kölcsey már úgy találta, hogy Csokonaiban több a jókedv és 
makacsság, mint a szentimentalizmus, több a tanulás, mint a tüzes érzés. Ezzel s Himfy dicsé
retével nyíltan is Kisfaludy és Berzsenyi útja mellett foglalt állást. A kezdődő új, mint annyi
szor a történelemben, most is önmagát, saját irányát vélte a helyes normának, s azt is keve
sebbre becsülte az elmúlt irányzat alkotásaiból, ami esztétikailag jóval magasabb rendű volt 
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az új kezdeményeknél. Történetileg nézve azonban Kölcseynek adunk igazat: az új, ami még 
ismeretlen volt Csokonai tiszta metszésű, dagályt nem tűrő költészetében, Kisfaludy Sándorral 
és Berzsenyivel kezdődött el. 

Az új szakaszába lépő stílusirányzatnak két kezdeményező költőjéről szóltunk, Kisfaludy 
Sándorról és Berzsenyiről. A velük — ha fenntartásokkal is — egyetértő Kazinczy és Kölcsey 
társadalmilag is eltérnek tőlük, nem is pusztán a kisebb és kevés jövedelmet hozó birtok alapján, 
hanem azért, mert nem süllyedvén vissza a terménygazdálkodás idilljébe, sőt a fenyegető el
adósodással küszködve, a társadalmi kiút keresésén is kénytelenek elgondolkozni. A reform 
•szükségességének felismeréséig az 1810-es években nem juthattak el ugyan, de Kazinczynak 
Berzeviczyvel folytatott levelezése, ebben a feudális rendszer korszerűtlenségének kinyilvání
tása, éppoly bizonyítéka a kiút még nem programmatikus keresésének, mint Kölcseynek ekkori 
történettudományi és statisztikai stúdiumai. A Kazinczynál klasszikus formákban megjelenő, 
de utóbb visszahúzódó, Kölcseynél pedig már a klasszikus formákat tördelő szentimentalizmus 
tehát határozottabban polgári irányba mutat, mint a kezdetben egymáshoz kapcsolható Kis
faludy Sándornál és Berzsenyinél. Ezt emelte ki nevezetes tanulmányában már Révai József is, 
Kölcseynek a haladás sorsa fölötti aggodalmát mutatva meg a költő korai verseiben. 

Ahogy tehát az 1800 körüli átalakulástól 1810 felé haladunk, a klasszikával többé-
kevésbé egybefonódó szentimentalizmusnak kezdetben homogénabb csoportosulásai fel
bomlanak, a tagok az egyikből a másikba váltanak át. Míg Kisfaludy Sándor A boldog szerelem 
felé tart, Berzsenyi túljut azon a konzervatív rendi szemléletén, mely kezdetben Kisfaludyval 
rokonította őt, s elbontva ezt az ideológiai kapcsolatot, Kazinczy polgárosító s szentimentálisan 
árnyalt klasszicizmusához közeledik. De hasonlóan válik el Kölcsey is attól a Kazinczytól, 
.akivel az 1810-es évek elején még azonos klasszicista ízlésrendszeren és stíluseszményen belül 
gondolkozott együtt, s megy tovább abba az irányba, melyben Katona József alakítja ki 
mindenki mástól függetlenül — a maga szubjektív idealista, lázongó, romantikába vezető 
rszentimentális líráját. Ok ketten, Kölcsey és Katona, a tartalmak és formák olyan újabb, 
egymással harmonizáló összességét teremtik meg, amely — főleg a klasszikát áttörő szenti-

_mentális erőknél fogva — már nem szentimentalizmus, hanem a romantika kezdete. Ez azonban 
csak az 1810-es évek második felében történik meg, a szentimentalizmuson belüli fejlődés előbb 
jelzett két fordulója, az 1800 körüli s az 1810 körüli után. Akkor, amikor Kisfaludy Sándor 
elérkezett a nemesi szentimentalizmusnak ahhoz a változatához, melyet — Kisfaludy Károly 
•első darabjait is ideértve — Horváth Károly külön, nem klasszicizáló irányként, második 
vonalként állít be; akkor, amikor Berzsenyi személyes líraiságának legösszetettebb művészete 
állt elő, az egyetemes elmúlás görögös szemléletének és „a kor lelke: szabadság" felismerésének 
kolliziójában; akkor, amikor Kazinczyról kiderült, hogy fordításaiban, a stílváltozatok annyira 
vágyott kiképzésében „Gessnernek stílusa egyforma lett a Marmontel s Yorick stílusával" 
(Kölcsey), s így őneki sem maradt hátra más, mint saját klasszicizmusába húzódni vissza, 
iokozódó korszerűtlenséggel, miután a valamikor oly sokra tartott Bácsmegyeyjét is megtagadta 
már. Az egyes irányok így jutottak el szélső álláspontjaikhoz és stílusképződményeikhez, 
a szentimentalizmus is utolsó nagy művészi lehetőségeihez. Ami ezután következik, az már a 
romantikába vezet át, ahhoz és nem a klasszicista formákat feszítő szentimentalizmushoz 
tartozik, ha egyetértünk is abban Horváth Károllyal, hogy egyes kiemelkedő alkotók új útra 
térése még nem változtatja meg az egész irodalom klasszicisztikus képét. Valóban, a klassziciz
mussal összeszövődő szentimentális örökség tulajdonképpen az 1830-as és 40-es évek bieder
meier almanach-lírájában múlik ki dicstelenül, Klaniczay Tibor találó megjelölése szerint 
az akkori nyárspolgárság kedvenc stílusirányaként. Még e távoli visszfényben is feltűnik az, 
hogy a szentimentalizmusnak eredetileg nagy művészetet hordozó s érzelmeket polgárosító 
íunkciója kellett legyen, olyan, melyet a „polgár élet finomságok" vegyes nyájassága ízlésünket 
•elbájolván" bevezetéssel a Mondolat konzervatív szerzői még oly gorombán utasítottak el 
maguktól ,(23. 1. Mondolat). 
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Az 1795 utáni szentimentalizmus tehát csak a konzervatív változat egy elkülönülő-
ágában önállósul egy időre, különben a klasszicizmussal ötvözötten jelenik meg. Egyidejű,, 
párhuzamos irányulásokat, szinkron eltéréseket bajos felállítani a szentimentalizmus e második 
szakaszában, mert 1800 körül Kazinczy és Kölcsey még nincs jelen, amikor pedig ők lépnek 
fel, illetve képzik ki jellegzetes stílusukat, Kisfaludy Sándor sem, Berzsenyi sem tart már ott, 
ahol 800 körül volt. Ezért is választottuk inkább a diakrónikus áttekintést. 

Ez nem változtat azon, hogy a különbségek ellenére is belső egység van a szentimentaliz-
musnak Csokonai utáni s az 1810-es évek végéig tartó szakaszában. A stílusegységnek egyik 
biztosítéka az, hogy az 1795 előtti szakasztól eltérően bázisa most a birtokos középnemességnek 
az a rétege, mely korszakunkon belül fokozatosan rákényszerül a nemzeti és polgári fejlődéssel, 
kapcsolatos feladatok egy részének vállalására (ilyen az írott nyelvi egység megteremtése). 
A polgárok nemcsak azért maradtak ki soraikból — ellentétben az előző szakasz sokat ígérően 
tarkább írói együttesével —, mert ez a periódus ellenforradalmi kompromisszum jegyében 
kezdődött el, hanem saját belső elégtelenségük, óvatosságuk miatt is. Virág Benedek vagy Kis 
János tiszteletre méltó, de egyoldalúan klasszicista, minden szentimentalizmustól ment költésze
te jellegzetes példája lehet annak a tisztes szürkeségnek, melybe ők a kor nagy társadalmi, 
emberi kérdései elől egyre inkább visszahúzódtak. Kettejükben szinte már Kazinczy idején 
kezd kialakulni valami nyárspolgári biedermeier. 

A stílusegység másik biztosítéka az, hogy az érzelem nyomása bizonyos állandósággal 
üli meg a lelkeket, ami vitát bensejükben folytatnak, akár Kisfaludy, akár Berzsenyi vagy 
Kölcsey, azt nem egy-egy önálló, elszigetelt, lekerekített versben kötik meg, mint Ányos, 
Dayka vagy Szentjóbi Szabó tette, hanem tartós folyamatossággá, az érzelem hullámzó, néha 
drámai processzusává fejlesztik. Míg 1795 előtt a szentimentálisnak mondott költő túlhaladni 
igyekezett válságos érzelmi állapotán, az 1800 utáni mintha egyre inkább befelé fúrná magát 
abba a lelkiállapotba, hogy kimerítve szüntesse meg lehetőségeit, belülről eméssze fel azt. 

• Ezt a politikai mozgalom visszaesésével és az elszigeteltségben önmagukra találással magya
rázható jelenség élesen elválasztja az 1800 utáni szentimentalizmust a megelőzőtől. 

A stílus egységét különben az is jellegzetesen mutatja, ahogyan e második szakasz -
költői az 1795 előttiekhez közelednek, birtokbavételük céljából: Kazinczy még Dayka Gábort 
is megfinomítja, szentimentálisabbá teszi, mint amilyen eredetileg volt, pedig valamikor 
nagyon közel állott hozzá, s nyelvújításának is egyik lobogójává tette. Kölcsey még úgyabbul 
járt el Csokonai-átdolgozásaiban. 

Végül a stílus egységét lehetett kimutatnunk oly írók között is, akik pedig egymás 
szenvedélyes ellenlábasaiként tűnhettek fel, noha már Kazinczy, a legjobb szemű literátor, 
szorul szóra ugyanolyan „rousseaui Sonderling"-nek jellemezte az egyiket is, a másikat is 
(nem őnekik, hanem másoknak írván ezt): Berzsenyi és Kölcsey közt jó ideig mély érzületi és 
stílusrokonság áll fenn, a dagály, a „szív együgyű nyelvének", a „mitikus gyermekségnek" 
vágyából következő egzaltáció tekintetében. S ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Schillernek 
a naiv és szentimentális költészetről írt nagy hatású műve tartalmi és terminológiai vonatko
zásban szintén csak 1795 után segíti elő a szentimentális alapérzés és stílus egységét, tudato
sítva is azt főleg Berzsenyiben és Kölcseyben. 

Mindez azonban előadásunk harmadik részébe vezet át, melyben arra a kérdésre 
próbálunk felelni, mit is hozott esztétikailag, formailag maradandót a szentimentalizmus 
irodalmunknak. 

Míg az első szakaszban, 1795-ig tulajdonképpen csak bizonyos nemzetközi szentimen
tális közhelyek magyarításáról, kevés esetben önálló feldolgozásáról lehet beszélni, s még 
kevesebbszer néhány eredeti, de írójuk művének egészére nem jellemző remeklésről (Dayka, 
Kármán és főleg Csokonai lírájában és prózájában), a második periódusban a reprezentatív szen
timentális művek az alkotó egyéniség fejlődési folyamatának egy-egy hosszabb időszakát 
töltik ki, s megszakítatlan egymásutánban, füzéresen bomlanak ki. Azért irányítják figyel-
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műnket erre a jelenségre, mert legalább annyira fontosnak tartjuk, mint a szentimentális 
elégikusságnak a klasszicista formákkal, való összeolvadását, melyről különben Horváth 
Károly idézett tanulmányában tömör és pontos képet adott. 

Az alkotói folyamat elindító ihlete, tartalma s a formai jegyek most fejlődési szaka
szokként egyneműsödnek, kiterjedtebbekké válnak és összefüggő, nem egyszer nagyobb kom
pozíciós egységbe kívánkozó darabokban realizálódnak. Ennek a jelenségnek társadalmi s 
lélektani alapjait már érintettük, most műfaji vetületét kívánjuk megjelölni. 

A népszerű olvasmányként ekkortájt, éppen 1795 után elterjedő, példányszámban 
növekvő román és a lírai ciklus műfajáról van szó, s ezzel azt a másik műformát is megjelöltük, 
mely a szentimentalizmus maradandó eredményének látszik. 

Igaz, a román nem szűkíthető le az érzelmes válfajra, számos változatából mégis az 
antikizáló s a szentimentális típus emelkedik ki, mely gyakran egybe is mossa az óvilág s a 
modernség könnyeit. Ezek jellemzik leginkább e korszaknak azt az olvasóját, aki a klasszicista 
formák, antikos külsőségek közt is az újmódi, polgáriasító érzelmességét élvezte. Azt az olvasó
közönséget, melyben most már erőteljesen bővül a női olvasók tábora, azoké, akikhez már 
Ányos intézte Carberi Anná-jának leveleit, akihez Bácsmegyey s Fanni szólt, de őnáluk is 
hatásosabban a sokféle Herfort és Klárika, Elisa, Kriska, Erbia, többnyire polgári érzékeny
séggel. 

Ebben a hatalmas, a kalendáriumterméssel egymagában s egyedül vetekedő román
áradatban, mely főleg német földről magyaríttatott, nemcsak az feltűnő, amiről Wéber Antal 
S Mezei Márta szóltak, hogy tudniillik az erkölcsi problematika előtérbe kerülésével az el
vágyódás lírai attitűdje, a szubjektíve megteremtett világokba való belefelejtkezés dominál, 
hanem az is, hogy minden eddigi műfajnál személyesebb kontaktust teremtenek író és olvasója közt, 
ehhez nem egyszer „kiszólnak", közvetlenül hozzáfordulva, a regény epikus szövetéből, sőt 
halmozzák azokat az ismérveket, melyekből az olvasó arra következtethet, hogy a szerző a 
mi körülményeinkből indult ki, hogy egyenest saját magáról írta művét. így kerül be Ányos 
verse s Ányos Pálnak személye is — mintha románhőssé avatná saját magát — már Carberi 
Anna fiktív történetébe,* így dalolja Bácsmegyey Teréze Daykának híres szentimentális dalát, 
így ölelkezik az idegenből fordított román cselekménye eredeti magyar szentimentális vers
terméssel, miközben a hősök és hősnők azokat a „szép tudományokéról szóló könyveket 
tartják polcaikon (pl. a Herfort és Klárikában), amelyeket Kármán s más vezető magyar 
írók ajánlottak nékik. 

A román nemcsak az elbeszélői közlés prózáját váltogatja a lírai énekekkel, hanem igen 
gyakran, sőt legtöbbnyire színpadiasan dialogizált formában van megírva. A műfajok klasszikus 
értelemben vett elkülönítésének a román a leghatározottabb ellensége. Amit Gaétan Picon 
állapított meg a francia romantika előtti helyzetről szólva (a Pléjade francia irodalomtörténe
tében, 1958, 1001—3..1.), hogy tudniillik a régi értelemben vett költészet s a próza közötti 
határok teljesen elmosódnak, áll nálunk is mutatis mutandis a román teremtette helyzetre, 
az ízlészavarnak persze nagyobb fokán s jelentékeny műveknek szinte teljes hiányával. 

A román ekkor nálunk még irodalomalatti műfaj, s éppen a klasszicizmus következetes 
esztétikája szorítaná vissza. Kazinczy, aki egykor szeretett Bácsmegyeyjét 1814-ben „nyavalyás 
románnak" nevezi, miatta Trattnerrel is összeütközik s Péteri Takács dühét váltja ki, megrója 
Kis Jánost is, aki pénzszerzés céljából románfordításra fanyalodik. Ez azonban egyáltalán nem 
zárta ki azt, hogy egy, a románnal szoros és belső kapcsolatban álló, stilisztikailag egybevágó 
műfaj ne emelkedhetett volna fel a jellegzetesen szentimentális lírai költészet reprezentatív 
műtípusává. 

* Császár E. (Ányos P. versei, RM Kvt. 23. 1907) Egy kis-asszonynak levelében (211.1.) 
megszépítve nyomtatta ki: „egy óra múlva Balaton mellyéki jószágunkhoz kell szüleimmel 
indulnom." Az eredeti 1785-i kiadás 25. lapján azonban ez áll: „egy óra múlva Vértes allyai 
jószágunkra kell Titkos-Irommal Axx Pxx indulnom". . . 
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A lírai ciklusról kell beszélnünk, mert ez a lírai költeményeket nagyobb egységbe kom
ponáló, sajátos műfaji szerkezet nem magyarázható a klasszicizmus esztétikai álláspontjáról,, 
noha nem semmisíti meg azt, hanem csakis a szentimentalizmus felől. 

Emeljük ki előbb, hogy teret csak 1795 után kap, először Batsányi Kufsteini elégiáiban,, 
melyeknek ciklusteremtő kettős pólusát Keresztury Dezső szépen kimutatta (Bevezető tanul
mány a Magyar Klasszikusok Batsányi kiadásához, 1956. 37. 1.). Azután Kisfaludy Sándor 
Himfyjével arat nagy közönségsikert, a románszerűség határozottabb kidomborításával, és ő» 
utána próbál hasonló ciklust szervezni a maga dalaiból Csokonai. A különbség azonban fel
ötlő: Csokonai poétái románjának művészete a darabok önállóságában, egyedi zártságában 
rejlik, s nem az egészen végigömlő tónusban, ez utóbbira éppen Himfy az iskolapélda, az új 
szentimentális stílus bevezetésével. Ezt Csokonai — aki különben nagy elismeréssel nyilatko
zott Himfy Szerelmeiről — már a magáétól való eltérés jegyében tudatosította, az „egyenlő"' 
s „kifogyhatatlan találmányokéról szólva, meg a fül „periodikus csiklandásáról", mely 
számára újszerű, de gáncsolható monotóniát árasztott el Kisfaludy művében. Ez a monotónia,, 
a léleknek ez a magábazártsága, melyből kiszabadulni, ez a hangulati egyneműsége, melyet 
feloldani oly nehéz, válik ezentúl az 1810-es évek végéig jellemzővé. Eláradásával azonban 
nem semmisíti meg a tárgyias fikciót, azt a képzelt önarcképet, melyet a klasszika uralma idején 
a belső egyensúly kedvéért fenn kell tartania. Az én kultuszát már nem feszélyezi a ráció, de 
az én kultusza még nem nő irracionálissá. 

Himfy után Berzsenyi és Kölcsey költészetében is megtalálni a poétái román-szerűség 
nyomait, a regényes attitűd ciklikus fejlesztését. Berzsenyinek korai szentimentális dalain 
~ saját kijelentése szerint is — „szomorgó együgyű tónus" ömlik el, s ha ezt az együgyűt 
éppenséggel nem azonosíthatjuk a schilleri naivval, sokkal inkább a szentimentalizmussal,, 
a tónus egysége megvan. Igaz, hogy a könnyű dalanyag — mint Horváth János írta —/Ber
zsenyit nem elégíti ki, elsúlyosítja azt, s továbbmegy annál, de az is igaz, hogy az 1795 és 1802 
között írt szerelmes bánkódások, panaszok, esdeklések s emlékezések szinte egyetlen, magába 
zárt ciklusnak homogén, részei. Későbbiekről szólván, Keresztury Dezső sejtette először A közelítő 
tél-ről írt igen szép dolgozatában, hogy a lélek történetének lírai fordulópontja van ebben a 
nagy versben, „a középen lebeg (az ihlet), a fordulón, ott, ahol a vágy már megcsuklik, az érzés
céltalanul visszahull önmagába, s a magatartás, a végigszenvedett érzés eredménye még csak 
kibontakozóban van" (Magyar Századok, Horváth János Emlékkönyv, 1948, 208. 1.). Mezei 
Márta legutóbb találóan utalt a Búcsúzás Kemenesaljától, a Búcsúzás és a Levéltöredék egy 
„szubjektív lírai körbe" tartozására (Magyar Klasszikusok Berzsenyi bevezetése, 1961. 26.1.), 
Ilyen önkéntelenül is ciklust alakító verstermés árad ki — lökésszerűen egyszerre s egynemű 
hangulatban — Kölcseyből is 1813 második felében, az önarcképlíra egyik magas fokán, de 
sorolhatnók egymás után a „hajnali édes andalmány"-oknak olyan elfacsarodott nyelvűr 
rokokót s Ossziánt egybekavaró, értéktelen s mégis népszerű termékeit is, mint pl. az a költe
ményes prózai ciklus, melyet ifj. Waandza Mihály bocsátott ki 1806-ban (A' búsongó Ámor 
címmel), s amelyet maga Kölcsey vesézett ki a stílusparódia gyilkos iróniájával a Felelet 
a Mondolatra c. vitairatában. 

Mi teszi már most e ciklusokat, melyeknek némelyikét poétái románnak is nevezték 
gaz eykorúak, stilisztikailag rokonná a művészileg alacsony fokon álló prózai romá
nokkal? 

Elsősorban a lírai s epikus elemek, a személyesség s a fikció éppolyan ölelkezése egymással,, 
mint amilyet — a műfaji korlátok teljes felbontásával A a prózai román is megvalósított. 
Másodszor az egyetlen lelkiállapotnak elhatalmasodása egy hangon, s tartós zengése az érzeimi 
elvágyódásnak vagy panasznak önmaga e közelről való szemléletében elégülvén ki egy ideig 
a költő, hogy csak a kifelé fordulással menekíthesse ki magát e helyzetéből és stílusából. Végül 
az 1795 előtti időből jól ismert motívumoknak s témáknak kidolgozása úgy megy végbe e 
ciklusra hajló lírai költészetben, hogy a költészet érintkezik a prózai románnal, a tudatos 
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költészet a kontár készítményekkel. A tavasz, az ősz szubjektív hangulattal telítődése, a 
gyermekségbe, az ártatlanság, a naivság elvesztett korába való visszavágyódás motívuma, 
vagy a dagállyal kapcsolatos jelenségek és észrevételek alacsony esztétikai fokon a románok 
lapjain s lapalji jegyzeteiben is megvannak, nemcsak Berzsenyi és Kölcsey polémiájában vagy 
költészetében. 

A tudósság különben e korszakban gyakorlatilag is jól megfér a romándivat terjesztésé
vel. Hasonlítsuk össze az Erdélyi Múzeum előfizetőinek névsorát a románírók lajstromával: 
kiderül, hogy sok olyan művelt földbirtokos, pap vagy tisztviselő, aki az Erdélyi Múzeumot 
forgatta, s esetleg valamelyik szaktudományt gazdagította írásaival, ugyanabban az időben 
szentimentális vagy antikizáló románok magyarításán buzgólkodott. 

Ami a régi motívumok akkori kiteljesedését illeti, elég arra utalnunk, hogy Kármán 
stílusvívmányainak, formai eredményeinek egy része különösen elburjánzik Kisfaludy 
Sándornál, hogy Dayka Gábort nemcsak átírják, mint Kazinczy, hanem továbbfejlesztve 
elszigetelt ihletét, jelentékeny új versek vagy egyenest remekművek irodalmi ihletőjeként 
aknázzák ki. így készül el Kazinczy egyik legszebb szonettje (Az ő képe) Dayka sugallatára, 
így termékenyíti meg Daykának Téli dal-a Berzsenyit A közelítő tél-ben. 

Nem lehet célunk — terünk sincs rá — számbavenni azokat a változásokat, melyeket 
a lírai stílus kialakításának részleteiben is meghozott a szentimentalizmusnak e második, 
tulajdonképpeni szakasza. Szándékunk csak az volt, hogy a Horváth Károlytól lírai elégikus-
ságnak nevezett nagy újdonság mellett két, összetalálkozó műformának szintén szentimentális: 
jellegét domborítsuk ki, a románnak s a lírai-epikai ciklusnak újszerűségét. A vers nem próza 
— írta Kazinczy Berzsenyinek (1810. márc. 16.), s ez pontosan az ellenkezőjét jelentette annak, 
amit Kármán, Verseghy s utánuk Kölcsey úgy fogalmazott meg, hogy „lehetsz poéta verselés-
nélkül" is, mert poéta s versificator ezentúl élesen elválik egymástól. Az új poézisnek egyik, 
tovább élő szentimentális iránya éppen ebben a szellemben oldotta egymásba a klasszika szerint 
még szétkülönítendő stíluselemeket, s formálta-sűrítette rétegzettebbé, komplexebbé a 
magyar líra stílusát. 

Ügy találtuk tehát — összefoglalva a mondottakat —, hogy míg az 1795 előtti szakasz
ban összefüggő stílusirányként nem találkozunk a szentimentalizmussal, 1800 és 1820 között 
— a klasszikával ötvöződve — a szentimentális irányzat létrejön, a Csokonai után s vele szem
ben kezdődő — s társadalmi fejlődésünkkel szorosan összefüggő — ízlésváltás után. Bázisa a gazda
sági fejlődésének új szakaszába lépő birtokos nemesség, mely részint életberendezésének lassú 
polgáriasulása következtében, részint az idillinek s állandónak vélt életforma mögötti új &: 
nagyobb feszítő s romboló erők felismerésével mozgásba jön, majd legjobbjainak erőfeszítésével 
az 1810-es években, tehát már a politikai kompromisszum felbomlása és a középbirtokos 
nemesség újabb rétegződésének kezdete idején, eredményes harcot indít el az egységes irodalmi 
nyelv kialakításáért. Mivel a nyelvújítás stíluselvei szorosan a klasszikából erednek, az uralkodó 
vezető ízlésirányzat a klasszicizmus marad, bár 1810 körül s után még erősebben telíti azt a 
szentimentalizmus, mint az 1800 körüli pillanatokban. A klasszicizmustól érintetlenül csak a 
rendi nacionalista szentimentalizmus marad s fut tovább külön vonalként, Kisfaludy Sándortól. 
Károly első darabjaiig. A klasszicizmus formáit modern elégikusság felé a szentimentalizmus 
új érzelmi tartalmai hajlítják, ez a közvetlenül a korból származó elégikusság a szentimentaliz
mus egyik nagy hozománya a lírában; a másikat a románköltészetben s még inkább a vele 
rokonítható lírai-epikai ciklusban jelöltük meg, mely a tónusnak, a hangulatnak egyneműségét 
nyelvi kidolgozását éppúgy elősegítette, mint a régibb szentimentális témák és motívumok 
kiteljesedését, a költőnek egy egész életszakaszára terjesztve ki azt, ami 1795 előtt átmeneti 
s feloldható stílusjegy volt. y 

Amikor a szentimentalizmus sokasodó formai jegyei 1815 és 1818 között a mennyiségből 
úgy csapnak át minőségbe, hogy az alárendelt irányzat az egész klasszicista koncepcióval 
szembefordul — s ez az átmenet Kölcsey kritikáitól 1815—16-os kríziséig, majd elhallgatásáig 
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nyomon követhető —, a szentimentalizmus önállósulása már a romantikát váltja ki: Kölcsey 
és Katona szubjektív idealizmusával, a forradalom s a napóleoni háborúk eredményei fölötti 
kétségbeesésével, majd magvában már politikai lázadásával a romantika indul el. 

Van ekkor valami a levegőben — sokkal inkább, mint eddig gondoltuk — a forradalom 
s a rákövetkező háborúzások eredménytelenségei fölötti mély csalódásból is. A romantika 
kezdeteihez nemcsak a császári-rendi kompromisszum felbomlásával megnyíló út vezetett, 
amit különben most is döntőnek tartok, hanem az a félelmetes csalódás is, melyet nem kevés 
értelmiségi élt át, mikor elgondolta: mit is hozott a nagy francia forradalom a világnak s kivált 
Magyarországnak a szabadságból, s mit is hozott a napóleoni háborúk világtörténelmi viharja? 
„Az emberi nép időről időre revoluciókon megyén keresztül, s minden revolució után bizonyos 
többé vagy kevesebbé megváltozott formák között marad" — halljuk Kölcsey fájdalmasan 
rezignált hangját. „A francia lélek szilajkodása ezer ideákat tett közönségesekké, melyek 
különben csak kevés embernek sajáti voltának . . . S mit nyert mindezzel az emberiség? 
Mirajtunk keresztülment az orkán, szenvedtünk és jajgattunk. . ." — írta 1816-ban. Akkor
tájt, amikor a homályba borult szentszövetségi Európáról s a londoni kapitalista örömtelen 
életéről is elelmélkedett. Kiadás alá kerülő, eddig ismeretlen könyvkivonatai a francia forra
dalom történetéről újszerűen fogják bizonyítani a fent mondottakat. Döbrentei Gábor is ez idő-
tájt írta le egy fiktív alakjának álarcában: „édes hite volt az egész emberiség javát, méltóságát, 
diszét felvirágozva látni. Ott az segít, biztatgatta magát, az törli le a' Századok alatt legázoltt-
nak könnyeit, 's ah ! látja, hogy az tulajdon maga lábait rakja mások nyakára. Kétségbe esés 
íogogatja el az emberiség emelkedése iránt, oda a' hit, csak szépen kezdők mind az emberek 
's utoljára a' legnagyobb is csak nyomó.. . Azt hívé, hogy a' mint az Ész a' maga találmányai
ban, a' költsönös emberi jogok felkereséseiben halad, úgy emelkedni fognak az emberek 
társasági igazságosabban elosztott szerződéseikkel — de nem calculálá, hogy az Önszeretet, 
a' haszonlesés mindég megmarad 's az a' különben legjelesebbet is megdönti . . ." Ebből a 
regényesitett nyilatkozatból is kiérzik a forradalom eredményei fölötti csalódás, a feleszmélés 
arra, hogy a valamikori legázolt most „tulajdon maga lábait rakja mások nyakára", amibe 
persze a napóleoni háborúk keserves tapasztalatai is belejátszottak. (Döbrentei irata a bratis-
lavai Licealná Kniznicaban.) 

A Hazai és Külföldi Tudósítások 1816 júniusában — ez előbb idézettekkel körülbelül 
egy időben — Carnot generális egy magyarul megjelent, híres — mint írják, „egész Európa 
tulajdonává lett" — könyvecskéjét hirdeti s ajánlja melegen a magyar nemzetnek. A nagy 
forradalmár emlékiratát naiv, konzervatív szemlélettel nyújtja át a közönségnek, hiszen 
szerinte a magyar „csaknem ezer esztendők óta szerencsésen él azon törvényes szabadsággal, 
melyre mások még most is nagy erőlködéseik által vergődhetnek". (Kazinczy Levelezése, XI. 
536.) Carnot védi a forradalmat, pontosabban úgy védi a forradalmárokat, hogy ugyanakkor 
a forradalom eredményei fölötti csalódását is kifejezi. Ez a könyvecske, melyre Kazinczynak 
is felhívták a figyelmét, aligha maradt hatástalanul. íme számunkra legérdekesebb passzusa: 
„szomorú bizonyságul fog szolgálni a' jövendő maradéknak a' Franczia Revolutio; Ez csak 
egy öszve halmozott okoskodó tudomány Íráson épült, felemelkedvén a' lelkek egy remélt 
esmeretlen szerentse biztató szárnyain a' képzelet' Tündér világába, itt gyanítottuk elérni 
a' képzelt nemzeti szerencsét, gondolván, hogy szabad társaságot nyerhetünk Anarchia nélkül, 
egy határtalan szabadságot minden rendetlenség nélkül, egy tökélletes egyenlőség alkotmányát, 
minden részrehajlás nélkül. A' következés kegyetlen kimenetellel tsalta meg várakozásunkat, 
mi maradt még, megkábult képzeleteinkből? a' Bánat, a' tökélletesedésbe való kételkedés, 
sok nagy embereknek önnön tehetetlenségek átlátásából származott el csüggedések." (25. 1. 
A' királyhoz intézett Elmélkedés. Júliusba, 1814-be. Carnot generális... által. Ford. francziából 
egy Hazafi. Pesten. Trattner J . T. betűivel, 1816.) 

Carnot e szavai Engels pregnáns meghatározását előlegezik a forradalom eredményei 
fölötti nagy csalódásról, a „burzsoázia eszményített birodalma" fölötti kétségbeesésről. 
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Hogy Kölcsey szentimentalizmusának lázadása szorosan összefügg az emberiség nagy 
kérdései fölötti hasonló elmélkedéseivel, kétségtelen. Ez is segítette abban, hogy túllépve 
antikos mezű, ugyanakkor formákat tördelő szentimentalizmusán, a nemzetért s az erjrberi* 
ségért újrakezdődő harc területére menjen át. Ez azonban már a romantikához tartozik. 

Йожеф Саудер 

ПРОБЛЕМЫ ВЕНГЕРСКОГО СЕНТИМЕНТАЛИЗМА 

Очерк рассматривает проблематику исторической эпохи венгерского сентимен
тализма (1780—1830). После обзора результатов исследований венгерского сентимента
лизма очерк подробно разбирает три вопроса из проблематики венгерского сентимента
лизма: 1. место его как направления среди классицизма и романтизма; 2. процесс его 
исторического развития, его выделение как направления, отдельные его ответвления, 
из каких классовых ограничений вытекает и из чего складывается содержание его эсте
тики; 3. что представляет собой литературно-исторический вклад сентиментализма в 
венгерскую литературу. 

Венгерский сентиментализм основывается на той же исторической почве, что и 
классицизм: на классовом базисе того среднего дворянства, которое явилось ведущим 
классом венгерского просвещения. Но в зависимости от происходящих в жизни класса 
изменений знаки сентиментального поведения, вкуса и стиля перегруппируются по-раз
ному и принимают участие в наполнении наследственных форм классицизма новым 
содержанием. Этот сентиментализм, дополняющий классицизм, с точки зрения челове
ческого поведения и поэтического выражения, почти всегда проявляется тогда, когда 
образ жизни и взгляд феодальных дворян вступает в связь с буржуазным содержанием, 
которое действует на них обратно и таким образом видоизменяет. Относительно первого 
периода сентиментализма в Венгрии (до 1795 г.) можно говорить лишь о венгеризиро-
вании некоторых международных общих положений сентиментализма, о малосамостоя
тельных результатах, вернее, о нескольких оригинальных достижениях. Во второй период 
уже один за другим в непрерывной последовательности возникают репрезентативные 
сентиментальные произведения. То есть: в период до 1795 года мы не встречаемся с сенти
ментализмом как с цельным стилевым направлением. В период между 1800—1820 годами, 
сплавившись с классицизмом, возникает сентименталистская тенденция. Но когда умно
жающиеся знаки формы сентиментализма между 1815—1818 годами из количественных 
переходят в качественные, так что подчиненной классицизму направление поворачивается 
против всей классицистической концепции, становление сентиментализма уже обусла
вливает грядущую романтику. 
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