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Bart a János 
; 
„CSAK HANGKÖRE MÁS" 
Keresztury Dezső könyve Arany János 1856 utáni pályaszakaszairól 

Ha a könyvet olvasóként veszem kezembe, szuggesztív, elhitető erejű alkotis. Ennek persze több 
oka is lehet. 

Egyik a hol nyíltan, hol burkoltan megnyilvánuló anyagbőség, szinte teljesség. Mindent tud és min
dent feldolgozott a primer Arany-anyagból, a nagy művektől a töredékekig és a véletlenül megma
radt papírszeletekig, a többnyire csonkán maradt tanulmányoktól a szerkesztői üzenetekig. A régi 
és modern szakirodalomban való jártassága átcsillan a szövegen. 

Nem marad hatás nélkül az olvasóra az sem, hogy Keresztury erős érzelmi rezonanciával fogja föl 
és ábrázolja a költőt és az életművet; az életmódot és a környezetet szinte belletrisztikus közelségbe 
hozza, a műveket együtt olvastatja velünk, s mindezt egy könnyed, briliáns stílus és előadás köze
gében. Nem közömbös az sem, hogy - amiről alább még majd szó esik - meg tudja őrizni a koncep
ció egységét: a képet, amelyet nyújt, világos keretek tartják össze, az olvasónak nem kell óvakodnia 
attól, hogy a bőségben eltéved vagy vakvágányra kerül. Az erős emocionáüs hozzáállást a tárgy, Arany 
és életműve, nemcsak megérdemli, sőt teljességgel meg is kívánja. 

Az igézetet aztán a szakmai bírálónál természetesen követnie kell a kritikusi eszmélkedésnek. 
Ezzel velejár egy kis visszapillantás a megelőző, húsz évvel ezelőtt megjelent kötetre (,,S mi vagyok 
én?", 1967) - nem utolsósorban a benne már kifejtett korszakolásra, amely természetesen az alap
koncepcióhoz igazodik. 

Ezt a korszakolást egy belső és egy külső tényező támasztja alá. A belső, eszmei tényezőt Arany 
költői hivatástudatának változásai adják. A tagolásnak nagy művészeknél és hosszabb életpályák ese
tében, több módja is lehetséges. Keresztury azért választja éppen ezt, mert ahogy ő Arany emberi 
és költői mivoltát megragadja, abból ennek szükségképpen kell következnie. 

így vonul el előttünk, még a megelőző kötetben, némi ,,történelemelőtti" előzmények után, a 
„népköltő" tíz éve (1846-56) , a népies, ősi vagy annak vélt gyökerekből a népies műköltészet meg
teremtésének programjával, - a jelen kötet ehhez a további izületeket csatolja: megint nagyjából 
tíz év (1856—67-ig), amikor Aranyra az újonnan szervezkedő vezető értelmiség ráoszt ja" a „nemzeti 
költő" szerepét, amelyet egyideig vállal és viselni is igyekszik, ezek a szerkesztőség, az irodalmi pre-
ceptorság, a nagy nemzeti eposz kísérletének évei - , hogy aztán a csalódás, a hallgatás évei követ
kezzenek, amelyeket a szerző már a huszadik századtól kioktatva igen találóan „belső emigráció"-
nak nevez, s természetesen az utolsó nagy föllendülés, amikor a „mandátumos" költő levet magáról 
minden feladatot, elzárkózik minden elvárás elől, s megszületik a csak magának felelős, tehát teljes 
eszmei szabadságban csak magának valló költő modern típusa. 

Ezt a korszakolást, egy új korszak kezdetét vagy lezáródását egy-egy konkrét, tünetszerű adat is 
támogathatja: 1846 nyilvánvalóan a Toldi éve, 1856-ban jelenik meg kisebb költeményeinek első 
gyűjteménye, 1867-ben az „összes költemények" - a megrögzött hagyományos szemlélet legfeljebb 
azon ütközhet meg, hogy sem 1849, sem a Pestre költözés nem lép fel a korszakhatár igényével. 

Az előző kötetre visszapillantva, egy-két szót még arról a „történelemelőtti" időszakról, Az elve
szett alkotmány előtt. Hogy Arany ekkor is írogatott, de „műveit" utóbb,, megsemmisítette vagy 
megsemmisíttette, arra hiteles adatok vannak. Egy-két dráma-kísérlete is így hullott volna a semmiség
be. Merésznek tartom Kereszturynak azt a föltevését, hogy kedvezőbb körülmények közt Aranyból 
jó drámaíró lehetett volna. Ha a hangsúlyt a költői hivatástudatra vetjük: ennek legtermészetesebb 
tere, ereje és eszköze abban a korban és Arany talentumában is a verses epika volt. 
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A történelemelőtti korszak dokumentuma gyanánt szokták felfogni azt a pályarajzot, amelyet a 
Bolond Istók II. énekének végén ad a főhős költői kísérleteiről. Megnyugvással veszem észre, hogy 
Keresztury is hajlandó ezt inkább fiktívnek mint hitelesnek tekinteni, hivatkozik is a „Dichtung und 
Wahrheit"-re. Föltehető, hogy Arany ezt inkább csak költői játék gyanánt vetette oda. Egy bizonyos 
elvi igazság mégis leltet benne, amit természettudományos fogalmakkal lehet kifejezni: az ontogene
zis magában foglalja a filogenezist. azaz Arany fejlődése átmegy az ö magáratalálását megelőző irodal
mi irányzatokon és változatokon - hogy alkotva-e vagy csak olvasva és megemésztve, az már másod
lagos kcrdés. 

A húsz évvel ezelőtt megjelent kötet Arany működésének ,,második" szakaszaként az 1846-56 
közötti kerek tíz évet foglalja össze; - az egységet az adja, hogy ebben a tíz évben Arany hivatástu
data a „nép" felé irányul, nemcsak költői, hanem politikai színeződéssel is. Az ismert nyilatkozatok 
megerősítik azt. amit jóformán eddig is tudtunk: népi alapú műköltészetet akar teremteni, elsősorban 
az epika terén. Ebbe a keretbe természetesen jól beleillik a Toldi és a Toldi estéje, a Petőfi-inspiráció, 
s a tendencia meglétét erősíti az, hogy a korszak mesterdarabja a Toldi középső része lett volna, ha 
az ezzel való próbálkozásokban a költő el nem akad. 

De mennyi minden az, ami már feszegeti, olykor bizony át is töri ezt a keretet. A hivatástudat, 
a „mandátum" ekkor még nem kerül válságba, de védeni már kell, s a Bach-korszakbeli líra egyes 
darabjai, a Katalin és a vele rokon töredékek azt sejtetik, hogy Aranynak ezt a korszakát mégsem 
lehet egyetlen princípiumból eredeztetni. A morális jellegűnek is mondható kötődés mellett, amely 
válságba is kerülhet, kitör és anyagot és idomot teremt magának a művészi ambíció, a mesterségbeü 
tudás, a költői felelőtlen játék is. Jellemző hogy a ,,S mi vagyok én?" kötetet a koncepcióbői teljesen 
kilógó Bolond Istók első kötetének bemutatásával zárja, a Bach-korszak első felének balladatermését 
pedig szuverén módon átutalja az 1856 utáni ízületbe, - velük tehát a mostani kötetben találkozunk, 
a „nemzeti balladák" címszava alatt. 

Amilyen könnyen belátható és dokumentálható ennek a több évtizedes költői pályának tagolásá
ban a nagy elhallgatás 1867 táján, mint korszakhatár, mintegy az oppozíciónak, a hivatalos „szerep" 
ledobásának aktusa, majd utána a végső nagy fellobbanás, a „csak magának felelős" költői magatartás 
uralma a margitszigeti években, - épp olyan nehéz határt húzni, mint ahogy Keresztury teszi, 1856-
ban vagy 57-ben, Arany „nemzeti költő"-vé avatásának időpontjában. Keresztury - régi eszméje ez — 
valami pragmatista logikával érvel: az ötvenes évek derekától alakulóban van az az ideologikus-intellek
tuális elit, mintegy „sejt" gyanánt, amelyből majd az újból önmagára talált „nemzet" vezető szellemi 
hatalma kialakul. Ennek a csoportnak szüksége van egy költő-reprezentánsra, aki mintegy Vörösmarty 
üresen maradt posztját elfoglalja. Szó szerint idézem: „Ráosztják" Aranyra a „nemzeti költő" szerepét 
- „besorolják az új vezérkarba." 

Eszmei oldalról nézve: egy új integráció és identitástudat keresése valóban nagy támaszt találhat 
a reprezentáns költő-egyéniségben, általában az irodalomban, - másrészt tagadhatatlan, hogy Arany 
nagyjából a Széchenyi-óda óta lírában, szerkesztésben, epikai tervekben (Buda halála, a Csaba-trilógia) 
viseli is ezt a szerepet és funkciót - maliciózusan szólva: mindaddig, amíg rendjelet nem kap érte. 

De mindebből a körösi években még csak annyi látszik, hogy erősödnek személyi kapcsolatai -
levél és vasutazás útján - a lassan alakuló pesti csoporttal - , de kérdezhetjük: mi látszik ebből az utol
só körösi évek során emberi magatartásban és költői gyakorlatban? Nem a letargia, a pangás évei 
ezek, amelyekből az igazi felszabadulást a Pestre költözés hozza? Mi jelét vehetjük észre a költői sze
repváltozásnak? A Széchenyi-óda körüli küszködés nem arra vall-e inkább, hogy fél ettől a szereptől, 
mint ahogy mintegy bűntudattal viseli az akadémiai tagságot is? 

Mármost a lényegre térve: a kötetek legfőbb jellemzője az, hogy az életpálya és a művek elemzése 
során egy erősen dramatizált Arany-portré bontakozik ki előttünk. Annyira, hogy olykor már a görög 
tragédiák vagy Shakespeare légkörét érezzük Arany körül. A „dramatizálás" során oda kell figyelnünk 
bizonyos ismétlődő megjelölésekre. Előbb a kötet-végi összegezésből idézek: ebben szó van az „izzó 
mélyréteg"-rőí, „amely Arany költészetének első látásra oly harmonikus felszíne alatt áramlik, s élet
művét vulkáni kitörések sorozatává teszi". Mintha még mindig Petőfi nyomában járnánk, aki a maga 
kissé egzaitált képzetetével Aranyban először látott „tűzokádót". S Keresztury ábrázolásában prote-
uszi módon ismétlődik ez a képzet: vulkáni kitörés, majd a „gejzír" s a valamivel szelídebb „örvény". 
Rokon ezzel a másik képzetkör: ,,Arany jól ismerte a természet ijesztő, pusztító, démoni arcát." 
Egyik, már a nagy csalódás után készült fényképen ,,a meghasonlás démonai törnek elő." A példákat 
még szaporítani lehetne. 

Vajon hiteles-e ez a jellemkép, s nem csupán a beleérző méltató költői, felnagyított látomása? 
A „vulkán"-nal talán csak a költő Keresztury nyomta meg egy kissé a tollát: Arany, mint éppen ő 
tudja, ritkán képes spontán, friss ihlet hatására alkotni; a „munkaösztön"-nek, a nem mindennapi 
költői alkotóerőnek gyakran kell belső gátlásokkal vagy külső nyomással szembeszegülnie, az is lehet, 
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bár alig erezhető, hogy „fojtva erősödik", inkább csak lassan emésztődik - , s amikor a nyomás alól 
külső inger vagy belső' talpraállás felszabadítja, az alkotáson nem a láva izzása érzik, csak az óhajtott 
megszólalás melege és könnyűsége, esetleg a művesseg diadala. 

A sokat emlegetett „démonokat" sem nehéz megtalálni: ilyenként érezhetett Arany mindent, 
ami az ő szilárd istenhitét, vallásosságát, az erkölcsi világrendbe vetett hitét fenyegette - s amitől 
igyekezett is magát védeni. Pedig ilyen sok akadt azokban a vészterhes években-évtizedekben, nem
csak nagy csalódásokban, bukásokban, összeomlásban, de még a magánélet szintjén is: bűn, nyomor, 
betegség zord árnyképei. Megjelenési formájuk azonban inkább az epikus kivetítés. 

Kulcsfogalom az a bizonyos „izzó mélyréteg" Arany egyéniségében. Lehet, hogy itt is csak a hang 
van kissé megemelve. Amire a megjelölés nyomán gondolunk, annak nyilvánvalóan a magasabb szint, 
az Aranyban uralkodó nemesebb érzületek alatt kell lappangania. összetett, bonyolult valaminek kell 
lennie annak, ami ezt a mélységet kitölti.Gondolhatunk először is Arany vitalitására, élet-gerjedelmére. 
amely, ahogy azt valóban csak olykor feltörő áruló jelek bizonyítják, erősebb lehetett, mint ahogy 
általában gondoljuk. Ott feszenghet erős önbecsülése, önértéktudata, amelyet többnyire a szerénység 
kordájában igyekezett tartani. Az alapvető életérzést is tetten kell érnünk, szinte állandó hatékonyság
ban: nyomasztja a sorsnak való kiszolgáltatottság nehezéke. Neki a sors nem „csak csahol, a bátraktól 
szalad" - mái indulásakor ,jött a sors kereke és útfélre vágott" - és még az Epilógusban is panaszolja, 
hogy életét hamis pályán futotta le. S talán a legfontosabb: a költői tehetség frusztrációja. Minél 
inkább érezzük zsenialitását, az eszmeüeg csak világirodalmi mércével mérhető tehetséget - s minél 
inkább bámuljuk produkcióját, annál tagadhatatlanabb, hogy ez a virtuális erő nem tudott teljesen 
kibontakozni, nem tudott magabiztosan célratörni; nagy tervek és nagy ígéretek lohadtak le, önmagára 
nem találó töredékekben, visszafogott próbálkozásokban. Mindez együtt összefonódva izzani éppen 
nem izzik, de a talajt, amelyen a költő életét leéli és alkotóerejét megalapozza, valóban mégis ha nem is 
„vulkanikussá", de lebegővé és kiszámíthatatlanná teszi. 

És ennek az alkatnak és alapnak kell hordozni Arany költői tehetségét és produkcióját. Keresztury 
könyvének ehhez mérten is megvan a maga jellegzetessége. 

A hagyomány és nem csupán a megszokás kategóriáiban gondolkodó kutató Keresztury ábrázolása 
nyomán újból átél egy régi dilemmát: epikum és lírikum viszonyát Arany produkciójában. Kérdések 
tolulnak föl; van-e a költészet birodalmán belül tiszta epikum? De hát mégis feltűnnek az elemző 
előtt a világirodalom nagy költői és regényírói, akik tisztán epikusnak születtek: a homéroszi, tolsztoji, 
Thomas Mann-i típus ez, hogy csak néhány beszédes példára utaljunk. 

Vajon egyet kell-e értenünk azokkal, akik a szemmel láthatóan tiszta epikum mélyében is valami 
lírai fogantatást éreznek? A német regényíró Spiegelhagen elméleti nyilatkozataiban kereken visszauta
sítja ezt. Melyek a tisztán alkotó epikus személyiségjegyei, s melyek az eszközök, amelyek által meg
nyilatkozik? 

Vallomásai alapján nem lehet tagadni, hogy Arany is elsősorban epikusnak érezte magát, és hogy 
„hajlama ellenére" lett szubjektív költő. Nyilvánvalóan megalkotta, nemegyszer csak töredékekben, 
a szubjektív epika néhány változatát, - ezek az interpretátornak nem sok fejtörést okoznak. Már 
műfajilag is erős a lírai indíttatás a balladákban. De ott van - a félbemaradt katedrálisokra emlékezte
tően a nagy nemzeti eposznak szánt hun trilógia, és az emberi-költői kötelességtudatból befejezett, 
annak nem is igen nevezhető Toldi-trilógia, - „Mátyás, Lajos, Csaba" - és a költő szerint még több is, 
a tiszta epikumra törekvés emlékjelei gyanánt. Kereszturyt a maga emocionális beleélése könnyen abba 
az irányba sodorja, hogy ezekben is a szubjektív-személyes lírai gyökereket (és lírai minőségeket) 
érezze és elemezze ki, a tiszta epikum rovására. 

Arany teljesen magáévá teszi az ún. romantikus axiómát: a nemzeti kultúrához hozzátartozik a 
nagy, népi eredetű vagy legalábbis népi ihletésű reprezentatív nemzeti eposz, voltaképpen epopeia. 
Benne magában, most már nemcsak ideológiai, hanem poétikai-alkati szemmel nézve is kezdettől fogva 
ét a leküzdhetetlen nosztalgia az úgynevezett széles, extenzív, monumentális epika iránt, bálványai 
mindegyre kísértik: Homérosz, Firduszi, a Nibelung-ének. A Hebbel-bírálat idején már maga is tudja, 
hogy a műköltő számára a hagyományos kellékekkel kidekorált eposzi műfaj már lejárt, nem időszerű, 
- de ő maga továbbra is megmarad a nagyepika bűvöletében, s hogy csupa ilyen terveket dédelget, 
„Mátyást, Lajost, Csabát s még vagy hetet" - arra utóbb már maga is mintha fájó öngúnnyal emlékez
ne vissza. 

A művészi tragédia most már abban van, hogy ő maga - és ösztönzői is - egy illúzió foglyai 
(súlyosabb ez, mint a „palota" foglyának lenni): Aranyt tehetsége nem az extenzív nagyepikára, 
hanem a szűkebb, tömörebb kisepikai műfajokra predesztinálja. Ennek változataiban már helyet kap
hat a lírai indíttatás vagy mellékzönge, - úgyhogy, amint Keresztury példája is mutatja, ezeket az 
interpretátornak könnyebb átlírizálni, valami személyes, szubjektív „mélyrétegéből eredeztetni. 

Az alkotásoknak és az alkotóerőnek ez a különössége determinálja Keresztury Arany-képét is: 
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valahogy kevés hangsúlyt kap, kissé homályban marad a tisztin epikus Arany, az ábrázoló, jellemfor-
iiuíló, jellemekben gondolkodó, a konfliktusokat teremtő, a plasztikusan láttató és megelevenítő' 
Arany, a fantasztikumot is érzékletessé sűrítő ,,vaskos" realizmus. 

De ugyanezen okból nem kap elég figyelmet (a tragédiák árnyékában) a komikus Arany sem, 
nemcsak az ironizáló és szatirizáló, hanem a tiszta komikumnak a burleszkig hatoló mestere sem. 

Alkotói fölénye éppen ezen a területen jut szóhoz leginkább, - még az Arisztophanész-fordításokban 
is. Tűnődhetünk és búvárkodhatunk akármeddig a Nagyidán: a magyar költészetben talán nincs is 
még egy ilyen bőséges tárháza a komikum változatainak. 

Ahogy már említettem, mi hiányzott Aranyból ahhoz, hogy vérbeli ,,nagyepikus" legyen: az a 
bizonyos ,,nagyepikai" költői magatartás, a kiegyensúlyozott, átfogó szemlédődés, az egyensúlyt tartó, 
nyugodt és akár kényelmes előadás, a szenvtelen és természetes aprólékosság, az e\tenzív valóságszint
ben való elmerülés. 

Tovább boncolgatva a problémát, úgy velem: még egy erő, még egy tényező kell ahhoz, hogy a 
költőből igazi nagyepikus legyen. - így tudnám megnevezni: JLÍ abszolút alkotói szuverenitás. Miti
kus hasonlattal: az alkotó legyen olyan úr a magateremtette világban, mint Poszeidon a tenger hullá
main és élőlényein. Nem lehet azt mondani, hogy az effajta szuverenitás teljesen hiányzott volna az 
epikus Aranyból. Két művében - hamarjában a példákat előszedve - A: elveszeti alkotmányban és 
A nagyijai cigányokban. Ilyesminek Arany maga is tudatában lehetett, s ezt Keresztury is regisztrálja, 
amikor az ,,ihlet percé"-ről beszél, többször is a/ ,,átvillanyozás"-ról - de ug\anakkor annak illanó, 
múlékony jellegéről. .,Megállásról", „megszokásról" hallunk éppen a/ epikus témákkal kapcsolatban. 
Mindez arra vall, hogy ez az ihlet, ez a szuverenitás nagyobb birodalmakat már nem képes átfogni. 
Amily briliánsán érvényesül a kisebb műfajokban, a ,,tömör" epikában, annyira ellankad a szélesebb 
dimenziókban. Újraindított rohamok és töredékek a bizonyság iá, holott a ,,tervvázlat" papiroson 
már többszörösen megvan. 

Persze, Kereszturyval és az előző szakirodalommal együtt számba lehet venni ennek a „szuvere-
nitás"-nak külső korlátait is. „Mandátumos" költő', aki közösségi elvárást és szerepet akar betölteni, 
beteges lélek, aki mindig gyanakvóan figyel alkotásai visszhangjára pályatársak és a közönség körében, 
s aki csupa irigyektől és rosszakaróktól véli körülvéve magát, no meg a „hivatal" sem hagy neki 
iilöt nagyobb lélegzetű alkotásokra, bezzeg a s/atontai áhított „független" nyugalomban! 

Mindez természetesen igaz lehet, a „szegett s/árnyú" költő analógiája is de hogy Madáchot idéz
zem: kiben erő van és isten lakik, annak a külső körülmények, élethelyzetek nem tudjak szárnyat 
szegni. És nem lehet tagadnunk, illetve észre nem vennünk, a fojtó szituációkban Arany akarva-akarat-
lan maga manőverezi bele magát. „A palota foglya" milyen szépen hangzik Keresztury ismételt 
plasztikus helyzetfelmérése. A valóságban nemcsak és nem egészen a palotának volt ó'a foglya, inkább 
annak a baráti körnek, amely a „nemzeti költő" szerepét- „ráosztotta", és vegyük észre, hogy Arany 
élete jelentős részében tudott fogságot teremteni vagy szerezni magának; az iskola, az irodalompeda
gógia - ismételt kedvező hívások ellenére milyen nehezen szakad el Nagykorostól! Petőfinek, a tüne
ményes jóbarátnak emlékéhez mindvégig ragaszkodik, tle vajon mindig szárnyat adott-e neki ez a pél
dakép és hagyomány? 

A ,,tömör" epika klasszikus műfaja nyilvánvalóan a ballada. Arany is ebben emelkedik a legmaga
sabbra. Keresztury is idézi Gyulai Pálnak még fülünkbe esengő értékelését: Arany a ballada Shakes-
peare-je. Magyarul és magyarán értő literátor számára a világirodalmi rang vitathatatlan: milyen erőtle
nek a kortárs Meyer és Fontane balladának mondott históriái. Érthető érdeklődéssel vesszük tehát elő 
Keresztury könyvének idevágó fejezetét „A nemzeti halladák"-ról. Tartogat is számunkra egy-két meg
lepetést. Nem választja vezércsillagának a műfaj „ideáltípusát", ahogy azt Arany a maga esztétikájában 
megfogalmazta, s valahogy ehhez idomulva Greguss a sokat emlegetett formulát áthagyományozta: 
a ballada „tragédia dalban elbeszélve". Nem tartja jelentősnek a sokszor emlegetett népi jelleget és 
gyökereket sem: a műballada, aminőt Arany ír, nem vezethető le a hajdani epikus körtáncból. Az a 
megállapítás, hogy Arany ,,mú'bailadákat" ír, Keresztury kontextusában egyáltalán nem jelenti a kör 
szűkítését. Sőt: talán kissé váratlanul, ha nem is egészen szokatlanul egy nagyon tágas birodalomba 
lépünk be. 

Azt érezzük, hogy egy nagytudású, széles látókörű, magas szintű útikalauz jár előttünk, azt is tudja, 
hogy már jártunk ebben a birodalomban, de talán érzésünk, fogékonyságunk, szemünk nem nyílt meg 
eléggé jellegzetességei, szépsége, rejtelmei iránt. Vagyis föltételezi, hogy az olvasó már sokat tud 
Aranyról, de ezt a tudást élményi szintre kell emelni, ismereteinket alaposan le kell porolni, föl keli 
frissíteni. 

De ahogy ez a gazdag panoráma elvonul előttünk, már jelentkeznek a kérdések és kételyek is. 
Voltaképpen ma már nem újdonság, de meggondolandó a műfaji keretek hangsúlyozott kiszélesítése. 
A fejezetcím meg is téveszt, hiszen Aranynak csaknem az egész kisepikája ebbe a rovatba kerül: az is, 
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amit Arany maga balladának nevezett, amit a szakmai hagyomány annak tart, és az is, amiben „balla
daszerű" vonások vannak. Nagyon sokrétű verstenyészet ez, és növekszik a kísértés arra is, hogy egyre 
bővítsük ezt a kört, - egészen odáig, hogy Adyval (a nagy pendanttal) azt érezzük: Arany művében 
a legfontosabb, mert legjellegzetesebb az, amit manapság ,,balladának" szokás nevezni. Keresztury 
nyomán: a Pázmány lovagban és Az egri leányban Arany éppen azt akarja bizonyítani, hogy a műfaj 
határai elmosódottak. 

Protestálni a parttalanság ellen ma már kétes dolog, sem a tudomány, sem a költői gyakorlat nem 
ismeri vagy nem szereti a merev válaszfalakat. Ha nem ragaszkodik is Keresztury az ,,ideáltípusához, 
ezért azonban kárpótol bennünket nem a tudós elemzésével, hanem a műértő ámulatával, nem mindig 
részletesen kiteregetve, olykor epigfammatikus tömörséggel, az ábrázolásba mintegy elbújtatva meg 
tudja éreztetni a vers ,,balladaszerűségét", hangulati értékét, atmoszféráját, sejtelmes drámaiságát. 

Igen, a líra és dráma dominál ebben a bemutatásban: ami háttérben marad, az az epikurn. Csak futó 
utalást kapunk arra, hogyan mutatkozik meg Arany mélyült emberismerete, a balladahősök galériájá
nak jellemtani értéke. S amit nem győzünk eléggé hangsúlyozni: bűnhődő hőseinek ábrázolásában a 
modern pszichopatológia előlegezése. Már a vén Márkus is reszket: „Tán a lelki vádtól vénség álarcá
ban" - aztán az elfojtott bűntudat neurotikus kivetítődése Ágnes asszonyban, V. Lászlóban, Edvárd 
királyban. 

Egyet azonban megérzünk Keresztury előadásában, noha ő is sokszor csak felvillantja: az új eszté
tikai minőségek hordozója lesz. Ezek a balladák az esztétikai hatások széles skáláját fogják át, a Mátyás 
anyja mesei naívságán, a Szondi két apródja hősies, ünnepies, lovagias pátoszán át A velszi bárdok 
komor, mégis diadalmas tragikumáig. 

Végül az egész 62 oldalas fejezetről: mondanivalóját széles keretekbe fogja, végigvezet a ballada
műfaj európai társadalmi és irodalmi előzményein, figyelmeztet azokra a rejtett erőkre, amelyek a 
megírandónak érzett nagy nemzeti eposz felé munkálkodnak. A bőségben az olvasó egyet hiányolhat: 
az erősebb kontúrokat, a markánsabb vonalvezetést, amely bizony nemcsak ezt az egy fejezetet 
jellemzi. 

Kedvtelve olvasom, noha lehangoló olvasmány, a kötet „Csapa királyfi" című fejezetét. Először is 
és nem első ízben meggyőz arról, hogy ha kell, Keresztury filológusként is megállja a helyét. Igaz, 
hogy Ádámnál kezdi, de aprólékosan felrajzolja azt az utat, amely a Petőfihez intézett, a „népeposz"-
ra vonatkozó kérdéstől a Buda haláláig vezet. Nem hagy figyelmen kívüi semmit, Arany személyes 
nyilatkozataiból, az epikai hitelről szóló elméleti fejtegetéseiből, a koncepció, a hangnem, a töredék
ben maradt kísérletek tanulságaiból, - és végez nem csekély kronológiai munkát is. A Buda halála 
esetében a kéziratot is jól megnézi, próbál belőle olvasni, és még a grafológiára is utal. 

Valójában egy tragikus küzdelemnek leszünk tanúi, ha nem is ,,pokoljárás"-nak, mint ahogy a szer
ző a szokott módon egy kissé felajzva kifejezi. A lángelme küzd egy előbb magaválasztotta, majd ké
sőbb inkább ,,rádisputált"-nak érzett feladattal, miközben nemcsak az elvárás bénítja — ez már alkati 
vonás Aranynál - , hanem az is, hogy a tervezett nagy műnek eleve meg van határozva a funkciója: 
az autochton nemzeti kultúrához a kor és a kortársak hiedelme szerint hozzátartozó nagy „nemzeti 
eposzt" kell megírnia. 

Nincs még egy témája, amelyhez ennyi forráskutatást végzett volna. Maga is kutatja, barátai is 
szállítják neki az anyagot. Odaállítja maga elé az „epikai hitel" követelményét. Nem tudom, ez az 
anyagbőség, a ráfordított energia használt-e vagy ártott a kivitelnek, miközben Aranyban magában sem 
volt sziklaszilárd a hit a nagy verses epika időszerűségében. Nekifutások és ellanyhulások váltogatják 
egymást: az a bizonyos „átvillanyozás" mégis csak egyszer, talán már el is késve következik be: a 
Buda halála az első pesti évek eufóriás hangulatában születik meg, és egyelőre folytatás nélkül marad. 

A fogadtatásból tudjuk: nem is az lett belőle, amit vártak, a közhangulat legalábbis nem lángolt 
fel, holott kétségtelenül remekmű született. De a mi számunkra tudomásul kell venni, amit már előbb 
kifejtettem: ha az epopeiára gondolunk, Arany nem „nagyepikus" alkat; a trilógia-tervben a lángelme 
küzd egy elérhetetlen, nem is rászabott céllal és szereppel. Vajon sejtette-e ezt az a baráti kör, amely 
oly buzgón ellátta őt dicséretekkel és ösztönzésekkel? 

Arany László a Buda halála befejezéséről azt írja: a költő 1863-ban annyira benne élt, bűvkörében 
volt az inspirációnak, hogy a trilógia további két részét is könnyen befejezhette ,,volna". Miért nem 
tehát? A fiú is tudja, hogy Arany valamely műve befejezése után valami más jellegűbe szokott belefog
ni. Most az irodalmi preceptorság következett volna? Százhúsz év távlatából nem hiszek Arany László
nak, és úgy veszem ki: nem hisz Keresztury sem. Előbb azonban szögezzük le: az előzmények bőséges 
bemutatása után magának a Buda halálának bemutatásával érezhetően takarékoskodik. Nyilvánvalóan 
nem akarja megismételni azt, amit már mások elmondtak. A maga élményi szintjén, bőséges idézetek
kel, az epikus előadásba beolvadó drámai és lírai elemekben, a nyelvkezelés művészetében, fönség és 
báj harmóniájában gyönyörködtet. „Hogy egy-egy nagyobb alkotásának befejezése után másba fogott, 
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régi szokása volt." Most egyebek közt A szentivánéjidlom fordítása volt soron, esetleg az irodalmi pre-
eeptorság. 

És egyet keil értenünk Kereszturyval, amikor rámutat az abbamaradás leglényegesebb okára: 
Arany maga érezte meg, hogy a nagynak szánt trilógia, a Buda haldia után művészileg folytathatat
lan. „Látnia kellett, hogy a csodálatos nyelvi, poétikai ötvözet nehezen fejleszthető tovább, már ebben 
az aranyműves remeklésben is helyenkint túldíszítettnek látszhatik, s egy egész trilógia menetében 
modoros, unalmas vagy követhetetlen lesz"; és halljuk csak: „szerkesztő', építő ereje nem elégséges a 
tervezett roppant boltívek lebegő statikájának biztosítására" (389). A művesség nem fér össze a nagy
epikai alkattal. Azt az egyedi és egyszeri remeklést, azt a csodálatos dimenziószintézist Arany, ha 
akarta volna sem tudta megismételni: meg kellett akadnia a folytatás igénye előtt. Maga a. Buda halála 
sem nagyepikai mű, csak „rege". Talán Adynak van igaza: Arany legnagyobb méretű balladája. 

És itt néhány szót a mi „irodalmi preceptoraink"-ról. Osvát Ernőnek sikere volt, amíg egy felfelé 
ívelő irodalmi áramlatnak lehetett a preceptora, tekintélyt is tudott szerezni magának, de ki is merült 
munkálkodása ebben a preceptori szerepben. Horváth János, akit Keresztury méltán Arany legkiválóbb 
utódának nevez, pályája első időszakában (a hadbavonulás előtt), majd a Napkelet-epizódban szintén 
táplált ilyen preceptori hajlamokat (az új „közízlés" megteremtése), ugyancsak kudarccal és megnem-
értéssel. Világos okból: mert ebben a minőségben az irodalmi fejlődésnek lehajló, elsorvadásban lévő 
áramához csatlakozott. 

Arany maga vonta le a keserű tanulságot, hogy irodalmi preceptorsága nem kell senkinek. A „nem
zeti költészet" továbbvirágzása helyett, amelynek istápolója szeretett volna lenni, voltaképpen pangás 
uralkodott ekkor az irodalomban: önmagukat túlélt öregek, epigonok és még alig észrevehető újrakez
dés időszaka. Ö maga eljutott egy olyan stádiumhoz, amely folytathatatlan volt, a közönségi igény 
lomhaságáról nem is szólva. 

A „preceptorság" bonyodalmainak ürügyén hadd térek rá egy „kényes" kérdésre, mentségem, 
hogy maga Keresztury sem tér ki egyáltalán előle, sőt... egy korábbi dolgozatomban már idéztem 
Welleknek, az ismert irodalomtudósnak figyelmeztetését: az irodalmi műből soha ne következtessünk 
arra: milyen volt az írója mint ember. A (modern) költészetnek az ,,élmény"-re való alapozása ellen is 
többen tiltakoztak. Valami „parnasszista"-féle elv áll emögött, amelyet a konkrét irodalomtudomány, 
főként nálunk, nemigen szokott megszívlelni. S vajon nézhetjük-e így Arany életművét, akinél nemcsak 
a kor, az emberi viszonylatok, de az egyéni alkat is annyira intenzíven belejátszik a költői alkotásba 
és az életműbe? 

Ezt annak az orvén mondom el, hogy Keresztury éppen ezt az emberi hátteret nemcsak nem mel
lőzi, hanem szervesen beépíti a maga koncepciójába. A „test" és a „lélek" bevallott és rejtegetett 
betegségeivel küszködő, panaszkodó és szenvedő Aiany is ott áll előttünk, - nemcsak azokban a ví
vódásokban, amelyek „örvényekké", „lávaömlésekké", alkotói gyötrelmekké fokozódnak, hanem va
lóságos szenvedéseiben és betegségeiben is. Hogy Arany depresszióra hajló alkat volt, és szerencsésebb 
körülmények közt is az maradt volna, azon bajosan lehet kételkedni; önértékelésének is megvoltak a 
válságai, - és nemcsak azért volt „ezerek közt egyedül", mert a társak hiányoztak mellőle, hanem mert 
a bizalom, a kommunikáció erői gyengék voltak benne, vagy talán kora előrehaladtával gyöngültek 
benne. így lehetett belőle „fogoly". 

Keresztury is említi néhány „mániákus" vonását, például a nyomortól való rettegést még dús
gazdag korában is; én magam, éppen az ő nyomán, két különösen patologikus esetet óhajtanék említe
ni. Az egyik, ahogy folyóiratai megszűntén érzett méltatlankodását kiadja magából. (399.) Hogy zú
dítja magára a veit megbélyegzés pejoratív jelzőit: vaskalapos, pedáns tudós, munkátlan here, feketevé-
rű embergyűlölő stb., „amit ha nem is írnak így ki nyüván, de mutatják minden alkalommal foguk 
fehérét". 

Hasonlóképp a „megbélyegzettség" jegyében támad az ominózus viszolygás a hírhedt kitüntetés 
körül, amelyet annyi év távlatából már lehetetlen patologikusnak nem tartani. (442.) „Hanem azért 
én nem tudom, micsoda lekenyerezett, tizetett hazaáruló lettem... nem a vétség, hanem a vétség 
látszata vagy puszta föltevése elég porba rántani azt, kit a sokaság valami módon kitüntetett." Legyen 
szabad itt pusztán a magam véleményeként megjegyezni, hogy ebbe a belső viharzásba a politikumot is 
bele kell érteni - de elsődlegesen a háborgás más, mélyebb szinten mozog. Keresztury itt is fölajzza 
egy kicsit a húrt: a kitüntetés híre „villámcsapásként" éri a költőt. Ne csodálkozzunk azon, ami talán 
szintén túl van feszítve, amikor a vagyoni és egyéb ügyekkel kapcsolatban „eszelős lidércnyomás"-
ról, ,,a rejtőzködés mániájá"-ról olvasunk. (543.) Ne értsenek félre: nem Császár Elemér és társai 
szenttéavató álságát akarom feltámasztani, sőt becsülöm a nyíltságot az összképben - de óvnék attól, 
hogy ez: a mégiscsak háttér maradjon meg az olvasó emlékezetében. De mégiscsak észre kell vennünk, 
hogyan torzítja el, félig komolyan, félig játékosan még sikerélményeit is. Amikor az Akadémián szék
foglalóját (a Zrínyi és Tassomk, szintén be nem fejezett tanulmányának egy részletét) fel kell olvasnia, 
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„kiültem a szégyenpadra", uja Tompának, holott, ahogy a torrasokból tudjuk, „Csengcry lelkesülten 
számol be az eseményről". S valóban Aranynak sikerélményben lett része: munkakedve növekedett -
de sajnos nem a megkezdett úttörő jellegű tanulmányt fejezte be. Hadd jegyzem ide még egy ré« tur
káló gondolatomat: kerestük-e, megtaláltuk vagy megtalálnánk-e azokat az „úri lócsiszárokat", akik a 
költőt életútjában beverték sárral? Inkább vélem, hogy ez is csak excentrikus rémlátás volt, mint a/ 
az agorafóbia-féle, amely az öregedő költőn úrrá lesz, és ott mozog az országos hírnévből és szilárdan 
megalapozott, már szinte nagypolgári egzisztenciából a szalontai „kunyhóba és vadonba" való vágya
kozásban, s majd a szigeti elrejtőzésben oldódik fel. 

A Toldi szerelmének külön fejezetett szentel Keresztitry, noha az előzmények még a korábbi pálya
szakaszhoz tartoznak, a befejezés HK*g a későbbibe. Nyilvánvalóan nem látta filológiai szempontból 
jogosnak a szétdarabolást. A szakirodalom, főleg a kritikai kiadás után nem látjuk szükségesnek, hogy 
ezt az utat a Szép idó'kloí a második dolgozat félbemaradásáig végigkísérjük, - az eddigiek után talán 
megértjük, miért maradt ez is befejezetlen. De a csonka „második kidolgozás" utolsó versszakainál 
mégis meg kell állnunk: a nápolyi alkony és heesteledés leírása ez, Arany tollából, aki nemhogy Nápoly
ban, de még Itáliában sem járt soha. Csak nagy költő tudja ilyen divinációs erővel megálmodni egy so
ha nem látott táj hangulatát, abban a bizonyos ,.szent őrületben", amely röl a Szentivánéji álom beszél. 
S mindezt a körösi sivatagban, talán az lulen kapujánál, amely, úgy érezte, előtte bezáródott'.' 

A lassan készült „verses regény" első öt éneke még a már említett felfelé ívelő pályaszakaszba tarto
zik, a Bitda halála szomszédságába. A nagy nemzeti eszmevilághoz ugyan vékony szálak fűzik, de meg
győződésem szerint (s ebben a szakirodalom is osztozik velem) ebben a kereken öt énekben kell lát
nunk az epikus Arany életművének csúcsát - sajnos, megint csak töredékben, liz a néhány ének még 
elementáris ember- és életélniéuy, a folytatás, amely már egyébként is az utóhangszerű pályaszakasz
hoz tartozik, már csak művészi gazdálkodás a világirodalom uagyepikai közvagyonával. 

Ami a mondott énekeket illeti, itt van módja az irodalmárnak Arany epikus erényei bemutatására. 
Kereszturynak is kell, hogy kapóra jöjjenek: konvulziók, örvények, „lávaömlés", immár nem a koltó 
lelkében, hanem a témából, közeli élményekből kifejtve és tárgyiasítva. Itt azonban már nem is tud és 
akar elindulni, mert - korrektül - belátja, hogy már megelőzték. A Toldi-Piroska-tragédiára utalva 
Sőtér Istvántól vesz kölcsönt, az ö elemzését idézi, sőt még előbb Voinovichot is, - ő maga megelég
szik a „nagy jelenet" (a tragikus végű ebéd) kommentált idézésével, már nem a sors, hanem az emberi 
szenvedélyekben, botlásokban, könnyelműségekben és véletlenekben rejlő végzetesség kiemelésével. 

egyébként a fejezet, a filológus-szépíróhoz illően művészi, kerek munka, a jórészt ismert, de önál
lóan interpretált adatok alapján végigvezet a nagy mű genezisén, a költő próbálkozásain, tervein, 
ígéretein és kudarcain, egészen a végső kidolgozás fázisainak dátumszerű beállításáig. 

S hogyan tagadhatná meg önmagát, ha Aranynak ebben a valóban legtöbb szálból szőtt művében 
személyes elemeket nem keresne.' Nyíltan csak a kezdő és végső strófákban talán - a Juliskát elsirató 
betét már a későbbi időszak terméke - szóval személyes elemeket, szószerint így mondja: „halom-
számra" lehetne a műből kiböngcszni. Tüzetes fürkészés talán igazat adhatna neki. Annyi mindenkép
pen igaz, hogy a témával évtizedeken át küzdő Arany benne van a költemény szövevényében. 

Külön meggondolást érdemelne Aranynak az a magyarázkodása is, hogy a „népies naivság örve 
alatt" akar egyet-mást a mondai és történeti hagyományból a műbe beolvasztani. Furcsán állhat a do
log a népies naivsaggal, amikor a költőnek külön szójegyzéket kell függesztenie művéhez, többnyire 
népi, olykor régies szavakból és mondásokból. Ami a műnek a nagy tragédia utáni énekeit illeti, 
Keresztury, bár csak néhány sorban, de találóan utal a témának és eseménysornak a századközép 
nyugati, nem első vonalbeli regényeivel való hasonlóságára, talán inkább csak motívumok összecsen-
gésére. Ha nem tudatosan is, de ez lenne Aranynak egyetlen alkalmazkodása a változó, neki biztosan 
nem rokonszenves korízléshcz. 

Korábban már, a teljesség igényével számba veszi Keresztury Aranynak nemcsak szépprózai fordítá
sait, hanem néhány töredékben maradt prózai elbeszélő kísérletét is. Azt azonban már igazán kétellyel 
fogadhatjuk, hogy aki egy életen át sikertelenül küzdött a verses nagyepikáért, e tekintetben a próza 
terén tudott volna teljeset alkotni. „Komoly szerepe lehetett volna ezen a területen is" - olvassuk a 
156. lapon. 

Az Őszikékiői szóló fejezetnél szinte megáll az ismertető tolla - annyira beszél ez önmagáért. 
Kcreszturyrak való anyag ez: itt már mellőzheti a merev kontúrokat, és szabadon adhatja önmagát. 
Az utolsó nagy fellángolásnak ő adta a találó nevet: az a költő képes ilyesmire, aki már levetett magá
ról minden elvárást és elkötelezettséget, az egyedül önmagának felelős lírikus ez, aki már egy kies zug
ba rejtőzve nem akar mást, csak vallani, és csak önmagának. „Amit a nyűgeitől szabadult lélek az ihlet 
percében csak magának, szórakozásul, erőpróbaként, a sikerélmény gyönyörűségében-gondjaiban, 
a lelkifurdalástól könnyebbülve, a nyilvánosság hercehurcáit kizárva létrehozott..." „Egy gúzsait 
lerázó, magát és költészetét megújító lángelme remeklése..." 
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A ciklus Mindvégig című verséből emelt ki kötete címét, s az egész verset, mintegy költői mottó 
gyanánt - a maga számára is - odailleszti nyitányként a kötet elejére. S a valóban ritka tünemény 
megértésére kétszer is használja a „vulkáni kitörés" minősítést. 

Bizonyára a ciklus jobb megértését óhajtja szolgálni azzal, hogy a tárgyalásban mintegy kívülről 
halad befelé: nemcsak a szakma, az átlag-olvasó számára is jó szolgálatot tesz az előtér gondos, rész
letező megrajzolásával. A szépíró és a filológus fog kezet: amit lehet, megtudunk a környezetről, 
a keletkezés előzményeiről és sorrendjéről, a Kapcsos könyv titkairól, a szövegváltozatokról, a megje
lenés kényszereiről, a fogadtatásról - talán túl részletezve is. 

Arról, hogy az oly sokáig hallgató Aranyból most mi minden és miért szabadult fel, mások is 
írtak már. Amiben én Keresztury körképének többletét és érdemét látom: a költó'i felszabadulás mű
vészi oldalának nyomatékos kielemzése. A fő helyet foglalják el verselemzései, nem a megszokott 
iskolás vagy mindenáron újszerű modorban, hanem a művészi beleélés, felmutatás és parafrázis egyéni 
vegyületében. Mintapéldányként a Tetemrehívási és a már említett MindvégigeX emelném ki. Itt min
den művészi elem értelmet kap: a versforma, a strófa, a ritmus, a rím: vele együtt olvassuk újra a 
verset. 

Igazat kell adnunk Kereszturynak abban is, hogy a ciklus egészén ott lebeg az önarckép-jelleg, 
hol teljes egzisztenciális mélységben, hol csak ját»,.;os-fájdalmas szösszenetekben. De éppen ezen a 
réven kell eljutnunk oda, amit Keresztury is hangsúlyoz: az egyszerűség, kereset lenség, könnyedség 
fátyola mögött,,többszólamú" ez a ciklus: hol egész versben, hol csak rövid sóhajban utat tör magának 
egy-egy fájdalom-sejtelem, egy-egy sajgó felnyilallás. Hogy a költő „megtorpan" e komor háttér 
„kivallása" előtt - hiszen a „sziget", a derűs magány oltalmában ilyesmi csak lappang - azért mégis 
ott mozgolódik a „létértelmezés" igénye (Keresztury megjelölése) — és természetesen az önértelmezésé 
is - és mindazok az ismétlődő rebbenések, amiket az utolsó évek röpverseiben Voinovich „haláltánc"-
nak nevezett. Persze nem kísértő erejű riadozás ez, inkább egy sztoikus-hívő lélek megadó főhajtása. 

És most hadd zárom le ezt az Arany-portrét egy olyan vonással, amelyet már régebbről ismerünk, 
s amely logikusan illeszkedik Keresztury koncepciójába is, de az utolsó száz év új megvilágításba 
helyezte. Az 1867 körüli csalódás és kiábrándulás mélyebb sebet ejtett Arany lelkén, mint ahogy lát
szatra gondolnánk. A seb lassan hegedt, de tompa sajgást hagyott maga után, - bizonyíték rá a tíz
éves hallgatás: a ,,belső emigráció". „Nekünk Mohács kell" - mondta századunk elején Ady Endre, 
- de Arany már negyven évvel korábban írta Tompának: „Most igazán oldott kéve nemzeted... kor
bács kell ennek, különben előrjöngi a hazát." Az a - nem először felbukkanó, de Aranyban új erőre 
kapó sorsélmény ez - talán a végzet szelének megérzése, az ,4dő rostájáé", Ady borzongató szimbó
luma szerint. S mint valami „mene tekel"-bénulat ott dolgozik az öreg Aranyban, ha olykor meg is 
próbál szökni tó'te. 

És a tölgyfák alatt mélázó, a hajókerekek zubogására figyelő költő-aggastyán: íme ki hinné el, hogy 
most jut „prófétalelke" legmélyebbre a magyar sors átélésében, évszázaddal előrelátva? Mélyebben, 
mint bárki a magyar költők közül, - nekem beszédesebb az ő halk, de egész lényét átjáró megin-
dultsága, mint Petőfi vagy Ady indulatos próféciái. A Kozmopolita költészethez hadd fűzöm hozzá 
Kosztolányi vallomását: Az, hogy magyarnak születtem, életem legfontosabb eseménye. Arany e ver
sében még mintha a „bölcsőtől" fogva ott érzett szilárd talajról védekezne, de már védekezik, minden 
látható bizonyosság ellenére - ne kutassuk, hogy mely konkrét hazai ellenfelek ellen: a történelem 
vihara az, amely elől a maga magyarságtudatának és magyarságféltésének szigetecskéjére óhajt vissza
vonulni. De, és ez a fő, érezte a vihart, akármilyen messziről is, a „zúgó árt", és Széchenyivel együtt 
ő is úgy vélte: egy nemzetet kell az emberiség számára megmenteni. 

Igaza van Kereszturynak: a Kozmopolita költészetet együtt kell olvasni A régi panasz-sza.1. Egy 
tőről hajtott a két vers, de az utóbbinak feljajduló számvetése és az élő fájdalomnál többet mondó, 
fásultságba takart végső víziója már az utolsó remény elvesztésének sejtelmét sugalmazza. Ha voltak 
valaha, akik nem értették, elutasították vagy félremagyarázták: olvassák el ma, száztíz év után, és 
próbáljanak vele szembenézni. 

Ha most záró ítéletemet kérdezik: Keresztury könyve az első Arany-monográfia (noha egyes ré
szeiben inkább tanulmánysorozat-féle), amely az egész életművet egységes eszmei koncepcióba fogja 
össze. A koncepciót magát: Arany népi-nemzeti hivatástudatának kifejlődését, változásait és válsá
gait bajos volna megingatni, - ez alapul szolgál minden további tárgyalásnak. A költőről magáról 
alkotott képet, mint már kifejtettem, túl dramatizáltnak érzem, a költői életmű elemzése talán a kel
leténél jobban át van lírizálva, - mindezt azonban ellensúlyozza az átélés átható, mély őszintesége 
és sugalmazó volta, s nem utolsósorban a filológiai anyag teljessége, hézagtalansága. Keresztury egy 
nagy hagyománynak örököse: Horváth János tanítványa volt, Voinovich-csal munkakapcsolatban ál
lott, könyve a teljes hagyomány szintézise, egy kivételes műértő szubjektív érzékenységén átszűrve. 

Ez az a könyv, amelyet továbbadhatunk a jövő nemzedéknek. 
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Mészáros István 

MAGYAR IRODALOM REFORMKORI KÖZÉPISKOLÁINKBAN 

Magyar nyelv- és irodalomoktatás 

Az iskolai magyar irodalomoktatás történetének első szakaszáról szólva az erre vonatkozó gyér 
szakirodalom általában a magyar irodalom két jeles személyiségét hozza szóba. Toldy Ferenc magyar 
iro da lomtan könyve 1851-ben új szakaszt nyitott a hazai magyar irodalornoktatásban; és előtte 1816-
ban Verseghy Ferenc írta meg az első ,,hivatalos" magyar nyelvtankönyvet (latinul), irodalmi gyukor-
lókönywel együtt. 

A középiskolai „magyar nyelv és irodalom" tantárgy megjelenését Verseghy e könyvétől, pontosab
ban kötelező használatának elrendelésétől, vagyis a/. 1819/20-as tanévtől számíthatjuk. Ettől kezdve 
Toldy Ferenc említett tankönyvének kiadásáig számtalan magyar irodalomtankönyv jelent meg a ko
rabeli középszintű iskolai oktatás számára. Tanulmányunkban ezeket vesszük számba azzal a céllal, 
hogy bemutassuk: a reformkori hazai irodalmi fellendülés - a „kortársi irodalom" - hogyan tükrö
ződik ezekben a tankönyvekben. Ez ugyanakkor arra is rávilágít, hogy milyen előkészítést adott e 
kor középiskolája a felnövekvő olvasóközönség számára a kortársi és a korábbi magyar irodalom be
fogadására, elsajátítására, élményszerű élvezésére, 

A kor hazai „királyi" középszintű iskolai oktatásának egyik intézménye az 1806-i Ratio Eduea-
tionis által korszerűsített gimnázium volt. Legfőbb tananyaga az első négy osztályban a latin grammati
ka, az ötödikben a latin poétika, a hatodikban pedig a latin retorika volt. Az 1806-i Ratio Educationis 
rendelte el, hogy a latin nyelvi tanulmányokkal párhuzamosan kell a magyar nyelvi képzést végezni 
(korábban ilyen nem létezett). 

Ugyancsak a középszintű „királyi" iskolarendszer része volt ebben az időben a gimnáziumra 
épülő bölcselet-tagozat,. más néven liceum. Ennek két évfolyamára 16- 17-18 éves fiúk jártak (a gim
názium ugyanis a 10-16 éves fiúké volt). A bölcselet-tagozaton, azaz a líceumban az 1790/91. évi 16. 
törvény alapján folyt a magyar nyelv oktatása, önálló magyartanár vezetésével. 

A hazai iskolai élet hagyománya, valamint konkrét gyakorlata 1806-tól sajátos módon alakította 
a magyar nyelv és irodalomoktatást: ez a sok évszázados gimnáziumi latin nyelv- és irodalomoktatás 
pontos tükörképe volt. Annak keretében ugyanis a kezdő tanulók az elemi latin nyelvtant tanulták, 
azaz a „nyolc beszédrész"-re vonatkozó alapvető tudnivalókat, az ige- és névszóragozás mintapél
dáit vésték emlékezetükbe, még a népiskolában, illetve az előkészítő osztályokban. A tulajdonképpeni 
„latinos" tanulmány a gimnázium alsó négy osztályában a tudományos-rendszeres latin nyelvtan elsa
játításával kezdődött és folytatódott. A gimnázium magasabb osztályaiban azután a latin poétikával
retorikával foglalkoztak a diákok. 

A magyar nyelvet-irodalmat ugyanígy oktatták, de a fokozatokat - alighanem didaktikai okokból 
- feljebb csúsztatták. Ennek megfelelően a gimnáziumi osztályok tanulói az elemi magyar nyelvtant 
sajátították el alapszinten, majd a líceumi osztályokban a tudományos-rendszeres magyar nyelvtant, 
valamint a magyar nyelvű költői és prózai irodalmi művek elméletét és gyakorlatát tanulták meg. 
A tantervkészítők talán a hatékonyság pszichikai-pedagógiai vonatkozásait is érvényesíteni akarták: 
a líceum növendékei - akik előzőleg már birtokba vették a latin poétikát-retorikát - már túlvannak a 
gyermekkoron, már érettebb fejjel foglalkozhatnak a magyar írók és költők munkáival, gondolataival. 

A magyar nyelv- és iro da lomoktatás e kettős lépcsőzetű folyamatában nem jelentett változást, 
hogy a Helytartótanács 1814. január 3l-i rendelkezése alapján a gimnáziumok II—VI. osztályaiban 
heti két órában kell a magyar nyelvvel foglalkozni. Ugyancsak a Helytartótanács intézkedett arról, 
hogy minden tanulót osztályozni kell magyar nyelvtudásból minden tanév végén. Erre első ízben az 
1819/20-i tanévvégén került sor. 

De túl a szervezeti kereteken s az oktatás menetén, az elvi koncepció is a hagyományból öröklő
dött. Az iskola tulajdonképpen a magyar nyelvet akarta megtanítani, annak tudatosan helyes, szabatos 
és választékos használatára kívánta késztetni növedékeit.. 

Ezért először a magyar nyelv alapszintű, majd tudományos-rendszeres nyelvtanát sajátíttatta el 
velük, azt is bemutatva, hogy a magyar nyelv kiválóan alkalmas a prózai, valamint a költői és drámai 
művek alkotására. Az elméleti képzéssel párhuzamosan a tanulók maguk is megpróbálkoztak - a min
ták alapján - prózai és költői írásművek készítésével. Elméleti-gyakorlati magyar grammatika, poéti
ka és retorika - lényegében ezt kívánták nyújtani a tanulóknak. 

De korán bekerült a tankönyvekbe a magyar irodalom történetének rövidebb-hosszabb összefog
lalása is. Egy - ami szemmel nézve is - ideális komplex magyar nyelv- és irodalomoktatás folyt 
reformkori iskoláinkban. 
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Ebben az időben a középszintű oktatás hivatalos nyelve még mindig a latin volt, de - ugyancsak 
az 1806-i rendelkezés alapján - a gimnázium mindegyik tantárgyának tananyagát magyarul is meg 
kellett magyarázni Az 1830-as években azután már egészen háttérbe szorult a latin nyelvű oktatás, 
egyre kizárólagosabbá vált a magyar nyelv használata a középiskolák mindkét szintjén. Ezt a gyakorla
tot végül az 1844. évi II, torvény legalizálta: ettől kezdve közép- és felsőszinten a magyar lett az ok
tatás nyelve, hivatalosan is. 

Lényegében a királyi (azaz katolikus) gimnáziumokhoz és líceumokhoz hasonlóan folyt a pro
testáns iskolák megfelelő tagozatain is mind a magyar nyelv és irodalom oktatása, mind pedig a magyar 
nyelv tanítási nyelvként való használata. 

A középiskolák mellett a népiskolák magyar irodalomoktatásáról még nem beszélhetünk ebben 
az időben, a XIX. század első felében; erre itt ekkor még nem érlelődött meg a tananyag-igény. 

Magyar irodalomtankönyvek 

E reformkori középszintű iskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás szolgálatában álltak a tanköny
vek: az 1816-ban megjelent Verseghy-tankönyv, majd az 1820-as évek közepétől egyre erőteljesebben 
nekilendülő tankönyvkiadás. Ezek a magyar nyelv- és irodalomtankönyvek azonban - sajátos módon 
- már nem a központi állami tanügyi hatóság által elrendelt „hivatalos" tankönyvek voltak (mint pél
dául a Verseghyé), hanem tulajdonképpen egy-egy iskola, illetőleg annak! szűkebb-tágabb vonzásterű-
lete számára készültek,egyéni-helyi kezdeményezésre, az illetékes szervek jóváhagyásával. 

Az alábbi regiszterbe azok az 1816-1848 között kiadott hazai tankönyvek kerültek, amelyekben 
magyar irodalmi tananyag található. Azokat a korabeli magyar nyelvtankönyveket, amelyek — a nyelv
tani anyag mellett - nem tartalmaztak ilyent, itt nem említjük. 

1. Verseghy Ferenc 1816-i tankönyve 
Epitome institutionum grammaticarum linguae Hungaricae. Tom I-V. Budae, typis typogr. Regiae 
Universit. Hungar. 1816. - Exercitationes idiomatis Hungarici secundum regulás Epitomes concinna-
tae in usum gymnasiorum Regni Hungáriáé. Budae, typis- typogr. Regiae Universit. Hungar. 1816. 

1816-ban jelent meg tehát a gimnáziumok számára a latinul írt első hivatalos magyar nyelvtan
könyv. Szerzőjének neve nem szerepel a címlapon. A tankönyvsorozat öt kötete a gimnázium II—VI. 
évfolyama számára készült s a magyar nyelvtan anyagát tartalmazza. Az egyes kötetek címlapján pon
tos jelzés található, hogy melyik osztály számára készült. 

Ugyanebben az évben látott napvilágot a nyelvtankönyvhöz szervesen kapcsolódó, az irodalmi 
szemelvényeket tartalmazó kötet. 

Az Epitome előszavában idézi a Helytartótanács 1814. január 31-én kiadott, 25.342. számú rendel
kezését. Eszerint úgy kell összeállítani egy-egy osztály nyelvtankönyvének anyagát, hogy az egy tan
év alatt rendben elvégezhető legyen. ,,Ha a tanév tíz hónapjából - szól a rendelet - két hónapot a 
vizsgákra fordítanak (=egyet-egyet a félévek végén), és ha a megmaradó nyolc hónap mozgó ünnepeit 
is leszámítjuk, akkor a magyar nyelvtan tanítására szánt heti két órából összesen mintegy 60 óra áll 
rendelkezésre. Továbbá az Epitome mindegyik kötete egyenként összesen 45 szakaszt tartalmaz, ezek 
egyike-másika hosszabb és nehezebb, vannak viszont éppen annyira könnyűek és rövidek, hogy ama
zok három, legfeljebb négy óra alatt elvégezhetőek." 

Az Epitome kis kötetei az elemi magyar nyelvtant, lényegében a nyolc „beszédrészt" tartalmazzák, 
legnagyobb részletességgel az ige- és névszóragozás paradigmáit. Az Exercitationes prózai és költői 
szövegeinek tanulmányozása is ezt, a magyar nyelv alaposabb megismerését szolgálta. Anyaga tíz 
fejezetre oszlik. 

Az I. részben a leggyakoribb magyar alapszavak (főnevek, melléknevek, igék) jegyzékét találhatta 
a tanuló, magyar-latin formában. Comenius „Orbus Pictus"-könyvéből valók a l l . rész magyar-latin 
tükörszövegei; a témakörök: A világ. Az ég. A levegő. A tűz. A víz. A felhők. A föld. Az ércek. A kö
vek. A hét emberkor. Az embernek külső tagjai. A fő és a kezek. A külső érzékenységek. (Érdemes 
megjegyezni, hogy a magyar szöveg nem a 17. századi kiadások fordítását követi, de nem is a Szomba-
thy-féle új, 1793-i pozsonyi változatot. Nyilván Verseghy készítette ezt a nyelvújítás utáni modern 
fordításválozatot.) 

Ugyancsak magyar-latin szövegű a ,,Barátságos beszélgetések" című III. rész: két diák kérdései
feleletei öt témáról. A IV. rész egy-egy magyar alapszó képzett változatait hozza, latin jelentésekkel 
együtt. 

Az V. rész rövid ..aesopusi" meséket ad a tanulók elő: A tyúk és a csibék. A róka és az álorca. A he-
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gyeknek szülése. A szamár az oroszlyány bőrében. A halászok. A várasi és a falusi egér. Az öreg asszony 
és a szolgálók. A sas és a ganajbogár. Az oroszlyány, a szamár és a nyúl. A gőzük és a tölgyfa. 

Egy-egy szó jelentésváltozatait mutatja be különféle szövegkörnyezetben a VI. fejezet, majd pedig 
12 rövid történet következik a VII. részben. Igen terjedelmes a VIII. rész: közmondások sokaságát ta
lálhatta itt a tanuló, latin változataikkal együtt, A IX. fejezet tartalma: levelek, amelyeket diákok ír
nak szüleiknek, azok pedig válaszolnak rájuk. 

Végül a X. rész költeményeket tartalmaz, Verseghy saját verseit adta itt közre, a kövctkezó'ket: 
A barátság,. A vízkórságos. Az igaz bölcs. Egy goromba poétára. Egy ártatlan felelet. A középszerű
ség. A zsémbes öreghez. Az oroszlyány. 

Verseghy Ferenc tankönyv-együttese kétségtelenül az első magyar nyelv- és irodalomtankönyv. 
Magyarázó szövege — paradox módon - latin nyelvű, mivel azt a célt is szolgálta, hogy a korabeli 
soknemzetiségű Magyarország magyarul nem tudó gimnazistái is megtanulják belőle az állam nyelvét. 

A budai Egyetemi Nyomda Verseghy e tankönyv-együttesét - az 1816-i első kiadás után - 1820-
ban, majd 1822-ben újra megjelentette. 

2. Szabó Román tankönyve 1825-ből 
Compendium Hungaricae poeseos in usum jucundo isthoc studio delectantium adolescentum per R. Sz. 
minoritám conventualem anno 1825 concinnatum. Miskokzini, typis Michaelis de Szigethy anno eodem. 

A miskolci minorita gimnázium tanára volt Szabó Román (nevét rejti a címlap monogrammja), 
aki könyve előszavában közli: a Helytartótanács 1814. január 31 -i rendelkezése szerint heti két órában 
kell a gimnáziumokban a magyar nyelvet tanítani, s Verseghy Ferenc magyar nyelvtankönyvsorozata 
alapján folyik az oktatás. A hatodik gimnáziumi osztály tanulóinak szánt kis kötet tartalma azonban — a 
miskolci tanár szerint - hiányos, ezt kívánja pótolni saját könyvecskéjével. Célja: „hogy ezekkel - bár 
csekély számú - mutatványoktól ösztönözve és irányítva magyar hazánk parnasszusi csapatát ugyan 
jókora távolságból, de nem tétovázó lépésekkel remélhetőleg követni tudjátok." 

A tankönyv első kérdése: mi a ,,poesishungarica", azaz a magyar költészettan? A válasz: mint akár
melyik más nyelvű költészettan, ez is „az emberi cselekedetek - kitalálással és annak megfelelő kife
jezéssel való - utánzásának művészete- tudománya". 

Két részből áll ez a magyar poézis: egyik az „ars metrica", másik az „ars poetica". Ez utóbbi „az 
ügyes kitalálást tanítja, valamint egy bizonyos mű tökéletessé tételét célzó elvek alkalmazását adja elő"; 
az előbbi ,,a versek elegáns megalkotásának módszerét mutatja be." 

A könyv az „ars metrica" rövidre fogott anyagát tartalmazza három fejezetben: a szótagok mértéké
ről, a verslábakról, végül a különféle versfajtákról tárgyal. A költemény lehet rímes (versus per cadenti-
as), valamint időmértékes (versus per pedes). E második csoportban szóba kerül a hexameteres vers 
(a leoninus is), az elégia, a sapphói, az alcaicus és az asclepiadesi versszak. Közben a szerző számos 
illusztráló verssort, versrészietet közöl Virág Benedek, Verseghy, Kisfaludy Sándor, Csokonai, Baráti 
Szabó, Rájnis, Gyöngyösi költeményeiből. De számos példájának szerzője nincs jelölve, a következő 
strófánál sem, amely a „Metrum Alcaicum"-ot példázza: 

lm nemzetünk is Verseghy, Berzsenyi, 
Mátyásy, Horvát, Kisfaludy, Virág, 

Rájnis, Szabó, Nagy szárnyain már 
Bátran üget Helikon virányin. 

A kötet végén terjedelmes rím-szótár, ábécérendbe rendezve. Néhány példasorozat a gyűjteményből: 

pora, szapora - zápora,tora 
hóra, óra - sóra, tóra - kontóra, szóra 
cakó, akó - fakó, lakó - hajó, a jó - komló, omló, ostromló 
káromló, romló - holló, olló - Apolló, szószólló 
gyarló, tarló, sarló - mángorló, kóborló - fondorló, vándorló 

3. Bitnitz Lajos 1827-i tankönyve 
A magyar nyelvbeli előadás tudománya. Irta Bitnitz Lajos, a szombathelyi egyházi megye papja, 
philosophia doctora, a boroszlói tudós társaság tagja, a szombathelyi kir. lyceumban mathesis és 
magyar nyelvtudomány tanítója. Pesten, Petrozai Trattner Mátyás berűjivel. 1827. 
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A szombathelyi királyi líceum magyartanára volt Bitnitz Lajos. 1827-ben adta ki „A magyar nyelv
beli előadás tudománya" című tankönyvét, magyar nyelvtani és irodalmi kézikönyvét. 

A címben szereplő „nyelvbeli előadás" jelentése: nyelvhasználat. A könyv tárgya tehát a magyar 
nyelvhasználat tudományos vizsgálata, a magyar nyelvtudomány kifejtése. 

Az előszóban a szerző világosan leszögezi: ,,a nemzeti nyelv és literatura" alapján ítélhető meg egy 
ország „nemzetisége, fennállása", valamint ,,igaz dicsősége". Éppen ezért „örömmel tartozik fogadni 
a valódi hazafi azon kegyelmes felsőbb rendeléseket, melyek a hazai nyelves literatura előmozdítását 
tárgyazó országos határozásokat újabban sürgették". Ezek majd azt eredményezik, hogy a gimnázi
umok és líceumok végzett növendékei, „ezek a tudományoknak jövendő mívelőji, ezek az egyházi 
gyülekezetek és oskolák jövendő tanítóji, ezek a népnek jövendő bíráji és ügyvédó'ji anyai nyelvün
kön hibátlanul és szépen mind beszélni, mind írni vezéreltessenek." 

A kötet két főrészből áll: egyrészt a helyes magyar nyelvhasználat legfőbb feltételeit tárgyalja; 
másrészt a nyelvhasználat három legfőbb irodalmi területének sajátosságait vizsgálja: a prózai, a költői 
és a szónoki művek helyes magyar nyelvhasználatát részletezi. 

A növendékek számára elméletileg alaposan és szakszerűen ki kell fejteni a magyar nyelv helyes 
használatának szabályait. De - teszi hozzá a szerző - „ezen tudomány szabásainak könnyebb, vilá
gosabb és teljesebb megértésére, valamint a nyelvbeli előadásban megkívánt szerencsés ügyességre is 
nagy segedelmet nyújt a régi és a mostani remekírók szorgalmatos olvasása és tanulása, minthogy a 
példák sokkal hamarább és tökéletesebben tanítanak, mintsem a szabások." 

Örök példa a régi görög és római irodalom, kiváló mintát nyújt számos felenkori külföldi irodalmi 
mű is. De „legtöbbet segíthet a jó magyar könyvek olvasása. Ugyanis vannak az idegen remekírókhoz 
nagyon közelítő magyar munkájink, vágynak derék utánozásaink, melyekre nézve az legyen fő szabá
sunk: annál érdemesebb az eredeti magyar munka, mennél kevesebb nyomát találjuk abban a régi 
s idegen szokásoknak, s mennél alkalmatosabb még azon magyar ember szívének megindítására is, ki 
honi nyelvén kívül másokat nem ért." 

* 

Ezután terjedelmes fejezet foglalkozik a magyar nyelv történetével, a magyar nyelv múltbeli hasz
nálatáról, a régibb és újabb magyar nyelvű irodalmi és tudományos művekről tárgyalva. 

Ami a kezdetet illeti: „nyelvünk eredete nemzetünk regekorának homályában vész el", őseink 
„hihetőleg Közép-Ásiának magosabb részéből" hozták magukkal. A magyar nyelv „eredeti nyelv" 
ugyan, de „az ujabb nyelv-egybehasonlítások nyilván oda mutatnak, hogy a keleti nyelvekkel és a 
fennek Ofinnek) vagy lappok nyelvével szembetűnő rokonságban vagyon." 

Szóba kerülnek ezután a középkori legendák, krónikák, bibliafordítások, nyelvemlékek. Például: 
„Fennmaradóit a boldvai apátság misemondó könyvében két rövid halotti beszédecske, melyek, 
mint Koller megmutatta, 1210-dik évből valók. Ezeket először Prayjegyzé ki." 

Majd következnek a történetírók (Székely István, Heltai Gáspár stb.), költők (Tinódi, Balassi, 
Rimay stb.), szónokok (Telegdy, Pázmány, Szenczi Molnár stb.)., tudósok (Bél Mátyás, Pereszlényi 
Pál, Pápai Páriz Ferenc stb.). A 17. században élt többek között Apáczai Csere János, ,,ki tudomány
tárkönyvet és togicát írt oly időben, amikor még semmi más nemzet anyai nyelvét e tudományokra 
alkalmaztatni nem próbálta." 

S a korábbi költők műveire „homályt vont a valóban nagy elmével és igaz költői tűzzel bíró G. Zrí
nyi Miklós, tanítványa a rómaiaknak és olaszoknak", aki ,,e napig legfényesb hősi költeményünkben 
a nyelv tisztaságára, csinosságára ugyan keveset ügyelt, mindazáltal előadásának nagy, bájoló együ
gyűséggel párosodott költői erőt adott ".Jelentős volt Gyöngyösi István munkássága. 

Majd a magyar nyelv és irodalom felvirágzása vette kezdetét a 18. század utolsó évtizedeiben. 
Jeles prózaíróink „folyó ékes beszédben festegették az emberi szív titkait", főként Bessenyei György 
és Báróczy Sándor. A történeti próza kiváló művelője Virág Benedek a Magyar Századokkal; nyelv
tudósok Révai Miklós és Verseghy Ferenc, vitájukról is szól az ismertetés. 

Megjelennek a magyar újságok, megindul a magyar nyelvű színjátszás („A magyar Thaliának és 
Melphomenének már 1790-ben nyújtánk zsenge áltozatot, de játékszínünk mindeddig csak bölcsőjé
ben szendereg.") 

Francia példák nyomán indult Orczy Lőrinc, Ányos Pál költészete, ,,új utat tört Faludi Ferenc 
szép tiszta és ékes magyarságával". Majd pedig ,, G. Ráday Gedeon tőré meg a francia ízlést, azt a római 
tisztább, természetesebb költés felé visszavonván. Ennek dicső nyomán nagy szerencsével haladtak 
Rájnis, Révai, Baróti Szabó, és későbben Virág Benedek". Mások „a németeknek a görög példák által 
megtisztult román tos ízlést kapták fel, és ebben Dayka, Csokonai, Kazinczy, Superint. Kis és más most 
élő költőjink yerének orostyánt." Majd Kisfaludy Károly és Berzsenyi Dániel arattak költői sikereket. 
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E költők mind, ezek „a dicső hazafiak sinűták költői nyelvünket annyira, hogy az már most az ér
zelmeket helyesen festheti, belső erejére és bájoló fordulásaira nézve más mivolt nyelvekkel bátran mér-
kőzhetik." 

Ezzel fejeződik be Bitnitz Lajos tankönyvének e fejezete, az első magyar irodalomtörténeti össze
foglalás hazai tankönyvben. A következő művek szerepeltek forrásaiként: Pápay Sámuel: A magyar 
literatura esmerete. Veszprém 1808.; Kazinczy Ferenc: A magyar literatura történetei. Erdélyi Múzeum 
1.; Jutalom feleletek a magyar nyelvről. Pest 1821.1. 

A szerző magyar irodalomtörténeti áttekintésének tanulságait így foglalta össze: hogy a korábbi 
időszakokban ,,nyelvünk azon tökéletességre nem juthata, melyre természeti együgyű kellemei, belső 
ereje és keleti szépsége mellett alkalmatos, okát másban nem kereshetni, mint hogy nyelvünk ügyében 
egész nemzetünk nem véve részt; hogy a németek ügyes, mívelt nyelve uralkodék a felsőbb rendek tár-
saságos életében, kik hazai nyelvünkre ennek nemtudása miatt megvetőleg tekintenek; hogy oskoláink 
idegen nyelven közölvén tudományaikat, a nemzeti nyelv felsőbb míveltetésére, a nemzet kifejlődésére 
és csinosodására kívánt sikerrel be nem hathatának; hogy idegen nevelők vezérlék mind a két nembeü 
felsőbb rendű ifjúságot az emberi hang első dadogásától kezdve idegen szokásra és nyelvre." 

Saját kora, az 1820-as évek időszaka azonban már más: széles körben művelik és tanulmányozzák 
a magyar nyelvet. 

* 

A kötet nagy fejezetben tárgyalja a helyes magyar nyelvhasználat legfőbb feltételeit. Előbb e felté
telek lélektani magyarázatára kerít sort, vizsgálja a tárgy és a forma viszonyát, majd a helyes nyelv
használat formai vonatkozásait részletezi. Ezek: a forma hibátlansága, valamint a forma szépsége. 

A forma hibátlanságának jegyei: rend, értelmesség, tisztaság, rövidség, egység. Majd - az ízlés mivol
tának fejtegetése után - a szépség jegyeinek kifejtése következik, hármas csoportosításban. Itt minde
gyik rövid alfejezet után irodalmi példákra történik utalás. E rész alfejezeteinek címei és irodalmi pél
dái (tehát utalások ezek, nem idézetek): 

Aj „Tisztagyönyörködést' keltenek: 
\.,A legszabadabb érzékenyités" - Teleky József: Eger várának ostroma 1552-ben. Auróra 1822.; 

Rozgonyi elbeszélése a nándorfejérvári ütközetről. Kisfaludy Sándor: Hunyadi János. 5. felv. 6. jel. 
2. ,A különbféleség helyes egyeztetése" - Kisfaludy Károly: Az élet korai. Auróra 1822.; Horvát 

Endre: Enyingi Török Bálint. Auróra 1824.; Szalay Benjamin: Vigasztaló dal. Auróra 1824.; Ének a 
harangról. Schiller után Szenvey. Auróra 1825. 

3. „Világosság és árnyék helyes felosztása" - Dal a távolból. Matthisson után Helmeczy Mihály. 
Auróra 1823.; Kisfaludy Károly: Szellőhez. Auróra 1824.; Dayka Gábor: Titkos bú; Étének esküvése. 
Részlet Vörösmarty Mihály Zalán futása című művéből. 

4. ,Az újság" - A téma „más formában jelenik meg Kisfaludy Károly Ilka című színjátékában, 
Döbrentei Nándorfejérvárjában. Auróra 1823. Vagy Wesselényi Ferencet és Szécsi Máriát másképpen 
festi Gyöngyösi István Murányi Venusában, máskép ismét Kisfaludy Károly Szécsi Mária című szín
játékában." 

5. „Az ellenkezés" - Verseghy Ferenc: A korosabb szépség, Dayka Gábor: A vak szerelem, Teleky 
Ferenc: A víz becse, Hébe 1824. 

6. „Az elmésség és éles elme" - Vitkovics Mihály epigrammái, Dessewffv József: A bor és víz. Hébe 
1825. 

7. irAz erő" — Faludi Ferenc: Nádasdy, Virág Benedek: Károly győzedelme Oszteráknál. 
8. „A merészség" - Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, Széchy Dénes érsek beszéde. Kisfaludy 

Sándor: Hunyadi János, 2. felv. 7. jel. 
9. „A kecs, kedveltetőség, kellem és kegy" - Verseghy Ferenc: Klárikához, Berzsenyi Dániel: A ta

vasz; - Liliom és rózsa, Az echó, A haldokló hattyú. Herder Paramythiáit fordította Kazinczy Ferenc, 
SzépUteratura I. 

, 10. „Az együgyűség" - Faludi Ferenc: Klorinda, Kisfaludy Sándor: Antiochus. Óvilági rege. Auróra 
1824. 

11. ,A nagyság" - Virág Benedek: A bölcsről, Berzsenyi Dániel: Wesselényi hamvaihoz. 
5/ „ Vegyest gyönyörködést" okoznak: 
1. „A nevetséges" - Fáy András: A régi pénzek. Eredeti vígjáték, Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya. 
2. ttA tréfa" - Virág Benedek: Bosszúállás; Kisfaludy Sándor: Hunyadi János, 4. felv. 7. jel.: Toldi 

beszéde. 
3. „Az érdeklő" — Az ideálok. Ford. Kis János, Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenesaljától. 

678 



4. ,.Az indulatos" - Csokonai Vitéz Mihály: Egy kétségbeesett maga-gyilkosa, Kisfaludy Sándor: 
Somló, III. ének. 

5. „A váratlan és csudálatos" - Virág Benedek: A tó'rbe esett oroszlánról és egérró'l, Dayka Gábor: 
A bosszús szerelem. Kisfaludy Sándor: Gyula szerelme, II. ének: Zongor regéje. 

6.„/l romántos" (,' ,.a kcllemetesscl vegyes nagy és nemes") - Berzsenyi Dániel: A melancholia, 
Majláth János: A bosszuló kard, Hébe 1824., Kisfaludy Károly: Viszontlátás. Auróra 1824. 

C/,,Elegy es esztétikai érzelmeket' keltenek: 
1. „A gúny" - Virág Benedek: A poéta és Pontyi, Kis János: Az ephesusi matróna. 
2. ,*A fellengző és ünnepi" — A mennydörgés. Denis után Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel: 

Fohászkodás, Révai Miklós: A lélek halhatatlansága, Kisfaludy Sándor: Hunyadi János, 4. felv. 4. jel.: 
Hunyadi János beszéde. 

2>.,A nemes, erkölcsös és felséges" - Goethe: Egmont. Fordította Kazinczy Ferenc. Szépliteratú-
ra 8. kötet, Szemere Pál: Zrínyi szigeti kirohanása. Szépliteratúrai Ajándék 1. évf. 

4. irAz egyenesség" - A jámbor falusi leány. Blumauer után Révai Miklós, Verseghy Ferenc: 
A téj-áruló menyecske, „több példát láthatni Gessner idyll., ford. Kazinczy Ferenc, Szépliteratúra 
II. kötet". 

5. irA szeszély" - A kedv-csiklandóról. Tudományos Gyűjtemény 1825., Kazinczy Ferenc: Érzé
keny utazások. Szépliteratúra 4. kötet, Fáy András kedvcsapongásai, Szalay Benjamin: Sulyosdi Si
mon. Auróra 1824. 

Bitnitz Lajos tankönyvében pontosan megadta az említett művek leló'helyét, pontos kötet- és ol
dalszámokkal. Ebből jól kivehető, hogy egyrészt egy-egy szerző önálló kötete alapján adta meg az 
adatokat: Dayka, Gyöngyösi, Vörösmarty, Verseghy, Vitkovics, Faludi, Virág, Berzsenyi, Fáy, Csoko
nai, Kis János, Kisfaludy Sándor, Révai kötetei a kezeügyében voltak. Másrészt az Auróra 1822-1825 
közötti, valamint a Hébe 1824—1825-i, s a Tudományos Gyűjtemény 1825-i évfolyamából vett példá
kat. De több idézet található a Szépliteratúra I, II, IV. és VIII. kötetéből, valamint a Szépliteratúrai 
Ajándék I. évfolyamából is. 

* 
Míg a tankönyv tárgyalt fejezetében Bitnitz ugyan konkrét módon, de csupán megjelölte a tárgyalt 

nyelvi anyag kapcsán elolvasandó, tanulmányozandó irodalmi műveket, addig az ezután következő, 
„A képes kifejezések" című fejezetben rövid, néhány soros idézeteket is közölt tankönyvében. 

Az írásművet díszítő, élénkítő, szépítő képes kifejezések kétfélék. Ha az alapszó reális jelentésű, 
jelzője pedig képes kifejezés, akkor ,,figurák"-ról beszélünk. Ha viszont maga az alapszó képes értel
mű, akkor az egész mondat ,,kép"-pé válik: az a ,,trópus". 

A következő írók-költők műveinek részletei olvashatók a. figurákat tárgyaló részben: 
18 vcrsrészlet Berzsenyi, Vörösmarty (2 idézet), Rájnis, Horvát Endre (4), Virág, Kis János, Kisfa

ludy Sándor (4), Teleky Ferenc, Döbrentei, Szeder Fábián, Báróti Szabó Dávid műveiből. 
9 prózai műrészlet a következő szerzőktől: Verseghy, Kazinczy, Fejér György (2), Fáy (2), Róka 

Imre, Horvát János (2). 
Végül három dráma-részlet: kétszer Kisfaludy Károly „Iréné" című drámájából, valamint a híres 

részlet - összesen 22 soros szemelvény! - Shakespeare ,,Hamlet"-jébó'l, Döbrentei Gábor fordításában. 
A trópusok szemléltetésére Szemere, Dayka és Kazinczy egy-egy verse, valamint Verseghy prózája 

szerepelt. 
Majd a nyelvtisztaság, nyelvhibátlanság, nyelvszépség, valamint az ,,alsó, közép és felső írásmód" 

tárgyalása következett. Ez utóbbi során Berzsenyi, Verseghy, Virág Benedek és Kis János versét, 
Faludi, Döbrentei, Májer József, Horvát János és Kazinczy prózáját idézte a tankönyvszerző. Ezzel 
zárul a könyv első része. 

* 

A második rész a helyes magyar nyelvhasználat három legfőbb irodalmi területével foglalkozik. 
Itt nincsenek idézetek, de pontosan eligazít a tankönyv abban a tekintetben, hogy kik foglalkoznak az 
egyes műfajokkal. 

tyA prosa nyelvéről oktatás"-ban az oktató előadás, a történeti előadás, a levelező előadás és a „tiszti 
előadás" (vagyis a hivatalos iratok stilisztikája) szerepelt. Ezekkel kapcsolatban Rájnis, Gvadanyi, 
Verseghy, Kisfaludy Sándor, Döbrentei (5), Kazinczy (6) műveire történik utalás. Kazinczy egyik 
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Herder-fordítása is szóba kerül. Itt van - kétszer is - az clolvasandók között Mikes Kelemen törökor
szági leveleinek kötete is. 

A következő' szakasz címe: „Oktatás a költés nyelvéről". Az egyes költői műfajok reprezentáns hazai 
képviselői (sok esetben konkrét költeménycímekkel) a tankönyv szerint a következők: 

/. „Lantos költés" 
1. Ének: egyházi énekekben ..Faludi, Verseghy, a világi énekben Faludi, Ányos, Verseghy, Kazinczy, 

Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, Superint. Kis, Csokonai Vitéz, Kisfaludy Károly, Sz. Miklóssy, Teleky 
Ferenc, Döbrentei nevezetesek." 

2.Óda: „Az ódában fénykoszorút érdemelnek: Báróczy, Virág, Berzsenyi, Dayka, Superint. Kis. 
Kazinczy, Verseghy, Döbrentei." 

3. „Hymnus": Kiss János Berzsenyi, Virág, Szentmiklóssy, Batsányi, Dessewffy József. 
4. Dithyrambus: „Ide lehet számlálni Csokonai Vitéznek ódáját Bacchushoz és Orgiák." 
5. „Alagya" (=elégia): Kis János, Berzsenyi, Kisfaludy Károly, Guzmics Izidor. 
6. „Heroide": Dayka, Kis János, Horvát Endre. 
7. „Cantata": Kis János, Szemere Pál. 
8. „Hangzatka (Sonetto) ": Szemere, Kazinczy, Kisfaludy Károly, Helmeczy Mihály, Szentmiklóssy, 

Guzmics, Virág. 
//. „Oktató költés", ebben Kis János, Batsányi, Rájnis, Virág és Döbrentei jeleskedik. 
/77. „Elbeszélő költés" 
1. „Komoly hősköltemény": Zrínyi Miklós, Gyöngyösi, Döbrentei, Czuczor, Vörösmarty, Baróti 

Szabó, Kazinczy, 
2. „ Vig hősköltemény": Csokonai. 
3. Románc és ballada: Kisfaludy Sándor, Kis János, Majláth János, Kölcsey, Kisfaludy Károly. 
4. Legenda: Edvi Illés Pál, 
5. Költői elbeszélés: Horvát Endre, Teleky Ferenc, Kisfaludy Sándor, Döbrentei. 
6. Mese: Fáy, Kazinczy, Virág, Kis János, Vitkovics, Szentmiklóssy. 
IV. „A drámai költés" 
1. Szomorújáték: Virág, Kazinczy, Kisfaludy Sándor és Károly, Döbrentei, Szemere. 
2. Vígjáték: Fáy, Kisfaludy Károly, Döbrentei. 
3. Színjáték: Endrődi, Kisfaludy Sándor és Károly. 
4. „Énekes játék": az operának és operettnek nincs hazai képviselője. 
V. Egyebek: 
1. Idill: Faludi, Guzmics, Rájnis, Kazinczy, Szentmiklóssy. 
2. Költői levél: Révai, Kazinczy, Kis János, Vitkovics, Berzsenyi. 
3. Költői leírás: Csokonai, Szenvey, Horvát Endre, Dukai Takács Judit. 
A. „Parabola és paramythia"': „Kazinczy fordítá Herder Paramythieit; Ponori Thewrek József". 
5. Szatíra: Kis János, Verseghy, Vitkovics, Fáy. 
6. Paródia: Verseghy, Szalkay Antal. 
7. „Román": Dugonics András, Báróczy, Kazinczy, Kis János, Verseghy, Gorove. 
8. „Rege és novella": Kisfaludy Károly, Majláth János, Szentmiklóssy. 
9. Epigramma: Kazinczy, Vitkovics, Rájnis, Kisfaludy Károly, Szentmiklóssy. 

A fejezet harmadik szakasza következik ezután: „Oktatás az ékesszólás nyelvérőt'. A részletes ki
fejtés után a felosztás első tagja: „Egyházi beszéd" („Cardinal. Pázmán, kinek ékesszólása s mívelt nyelve 
ma is példányul szolgálhat", majd Molnár János, Horvát János, Fejér György, Majer József, Kis János 
neve szerepel). A második („Polgári beszéd") és a harmadik („Vegyesbeszéd") felosztási taggal kapcso
latosan nem hoz neveket a szerző. 

Bitnitz Lajos - gazdag tartalmú, világos felosztású, logikus tárgyalású tankönyvével - teljesítette 
az előszóban vázolt programját. „. . . Fájlalva tapasztalam, hogy emelkedni kezdő nemzeti literatúránk 
oly munka nélkül szűkölködjék, melyet az útmutatásnak közlésében alkalmatos alapul lehetne használ
ni — írta az 1820-as évek elejére utalva - . Munkámban kijegyzett célom az vala, hogy belőle mind hallga -
tójim a kevés időre határozott szóbeli előadás által szerzett esinereteiket gyarapíthassák, mind egyéb 
míveltebb hazafijaim nyelvüket egész kiterjedésében megesmérhessék." 

* 
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Az irodalomtörténetileg nevesebb írók-költők közül nevével, vagy nevével és művének részletével 
egyszer szerepel ebben a tankönyvben Zrínyi, Pázmány, Gvadányi, Dugonics, Ányos. Kölcsey, Czuczor, 
Dukai Takács Judit. 

kétszer: Gyöngyösi, Mikes, Báróczy, Baróti Szabó, Batsányi, 
háromszor: Révai, 
négyszer: Vörösmarty, 
ötször: Rájnis, Vitkovics, 
hatszor: Paludi, Dayka, Csokonai, Fáy. 
A legtöbbet idézett szerzó'k: tizenkétszer Kisfaludy Károly, tizenháromszor Verseghy, Berzsenyi, 

Virág, Kisfaludy Sándor, tizennégyszer Döbrentei. 
Leggyakrabban Kazinczy neve szerepel saját műveivel: huszonegyszer. De ezeken kívül szóba kerül 

Goethe-, Herder- és Gessner-fordítása is. (Mások fordításában említó'dik Schiller és Matthisson egy-egy 
műve.) 

Számos drámaszerzó't is a tanulók elé idézett a tankönyv: Kisfaludy Sándor (Hunyadi János), Kisfalu
dy Károly (Ilka, Szécsi Mária, Iréné), Döbrentei (Nándorfejérvár), Fáy (A régi pénzek). De a magyar 
drámákon kívül Shakespeare híres Hamlet-monológjának részletét is olvashatták az iskolások, Döbrentei 
fordításában. 

E ma is nagyra becsült írók-költó'k közül Bitnitz Lajos tankönyvének megjelenésekor, 1827-ben élt -
tehát kortársi szerző volt — a legtöbb: Kölcsey, Czuczor, Berzsenyi, Dukai Takács Judit, Batsányi, 
Vitkovics, Fáy, Kisfaludy Sándor és Károly, Virág, Döbrentei, Kazinczy és a nemrég színre lépett Vö
rösmarty. 

A másik nagy csoportot az 1-3 évtizeddel korábban tevékenykedő' szerzó'k alkotják: Gvadányi, 
Dugonics, Báróczy, Baróti Szabó, Révai, Verseghy, Ányos, Dayka, Csokonai. 

Viszont „irodalomtörténeti" messzeségben volt már ebben az idó'ben is Zrínyi, Pázmány, Gyöngyösi, 
Mikes. 

jól látható: Bitnitz Lajos tankönyvének említett jelentős újdonsága mellett - hogy hazai tankönyv
ben itt olvasható az első magyar irodalomtörténeti összefoglalás - ez is kiemelkedő érdeme: megtalál
ható benne az iskolában tanulmányozandó magyar írók-költők első kánonja. Már ebben a legelső vál
tozatban - helyes választással - a legjelentősebb alkotók és művek szerepelnek. És ez is fontos: lénye
gében a kortársi szerzők állnak a középpontban, melléjük elsősorban a közvetlenül megelőző korszak 
íróit-költőit állítva. 

4. Papp Ignác tankönyve 1828-ból 
Magyar poézis, alapúi a verselni kívánók kedvéért szerzetté Papp Ignácz, a veszprémi fő nemzeti oskola 
rendes tanítója. Veszprémben, Számmer Alajos betűivel. 1828. 

A veszprémi népiskola tanítója volt Papp Ignác, aki 1828-ban Veszprémben jelentette meg költészet
tanát. 

Rövid első szakaszában ,A prosodiáról közönségesen és különösen" címen értekezett, kérdésekben 
és feleletekben. Első megállapítása: „Mi a prosodia? Oly tudomány, mely a szótagok mennyiségének 
feltalálására vezet". A prozódia szabályait a szerző hexameteres verssorokban fogalmazta meg. 

,A versnemekről" címet viseli a második terjedelmes szakasz. Az egyes költemény-műfajokról előbb 
magyarázat olvasható, majd szemléltető példák következnek, végül pedig ajánlat: hol olvashatók hason
ló, de teljes művek. Csoportosítása a következő: 

I. ,,Vitézi vers" vagyis eposz - idézetek Horvát Endre, Verseghy műveiből, Vörösmarty két mű
véből. „A vitézi versek olvasásására ajánlom: Virág munkáit; Zircz emlékezetét Horvát Andrásiul; 
Zalán futását Vörösmartytól; Verseghy Ferenc maradvánnyai és élete." 

II. ,Alagya" - Révai- és Vitkovics-idézetek, Ovidius-részlet Egyed Antal fordításában. „Alagyák 
olvasására ajánlom Ovidius keserveit Egyedtűi; Révai munkáit és Homonnay Imre fordításait. Rímes 
alagyát olvashatsz a megvetett Édes Gergelynél és Poocs Andrásnál. Gyöngyössy Istvánnál is egy gyö
nyörűt." 

III. Jambus-vers. ö t különféle példa Virágtól, azután Berzsenyitől, Kisfaludy Sándortól. ,,Olvasd: 
Virág: Hunyady László, Zrínyi (tragédia, Élet és Literatúra 1826.), több apró daraboka Vegyületben." 

IV. >rAlcaicus" - Példa Virágtól. „Az alcaicus versnek Uteraturánkban nagy a böcse. Eleget olvas
hatsz a Vegyületben; Virág Benedek és Berzsenyi Dániel munkájiban." 

V. „Sapphicus" - , Szemelvény Virágtól, Berzsenyitől. „Saphicusokat olvashatsz Virágnál, Berzse
nyinél és a Vegyületben." 

VI. >yAnekreoni vers" - Három Csokonai szemelvény. „Olvashatsz Csokonai, Berzsenyi, Édes Ger
gely munkájiban." 
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VII. „Ádonicw" Virág-idézettel, ajánlva a Vegyület. 
VIII. „Trochaicus vers" - Virágtól idézet, „ezen nyolcadik versnemnek magyar költőinknél csekély 

a keleté ". 
IX. ,Asclepiadeus" - Két Berzsenyi- és három Virág-idézettel. „Több gyönyörű Asclepiadeusokat ol

vashatsz Berzsenyi és Virág poétái munkájiban." 
X. ,,Sonet", idézet Szemerétó'l. 
XI. ,,Rimes vers" kétféle van. Egyik a „Himfy-dal", idézet Kisfaludy Sándortól és Ballá Károlytól. 

„Olvasd: Himfy szerelmei, Ballá Károly: Hős regék". Másik a „tizenkettös vers". Példaként Ányos Pál 
teljes verse („Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál"). „Olvasd: Gyöngyösi Istvánnak költe
ményes maradvánnyi, Peleskei nótárius Gvadányitúl, Hunniás Horváth Ádámtúl." Ugyanez páros rímek
kel: idézet Kis Jánostól, „olvasd Ányos Pál és Kis János munkáit, Rontó Pált Gvadányitúl ". 

A tankönyv harmadik szakasza „A költői készület" címet viseli, s azt tárgyalja, hogy aki eló'zó'leg 
alaposan megtanulta „a prosodiát és a versnemeket", hogyan fogjon a verskészíteshez. A szerző' hat 
kívánalmat fogalmazott meg: „1. Legyen gondolatja, melyet versbe akar foglalni. 2. A felvett gondolat-
rúl tökéletes ösmerete legyen. 3. A gondolat vagy tanító vagy múlató és gyönyörködtető legyen. 4. A 
gondolatnak alkalmatos formát adjon. 5. Elmés mondásokkal éljen. 6. Classicus költőket olvasson." 

E feltételek kifejtése közben a tankönyv szerzője bőven idéz Virág Horatius-fordításaiból, Virág, 
Ányos és Berzsenyi műveiből. 

Végül „a helyes olvasás szabályai' zárja a kötetet: miért érdemes olvasni? „Az olvasás gyújt az ész
nek világot, élesíti az elmét, hevíti, buzdítja a lelket, az eleven, könnyű és bő fantáziának kapujit ez fe
szíti fel." 

5. Szabó Román 1832-i tankönyve 
Compendium Hungaricae poeseos in usum juaindo isthoc studio delectantium adolescentum per R. Sz. 
minoritám conventualem anno 1825 concinnatum, ac paucis mutatis reimpressum. Miskolczini, typis 
Michaelis quondam Szigethy, Caesarea regii privilegiati typographi haeredis. 1832. 

Az 1825-ben kiadott tankönyv változatlan utánnyomása. 

6. Kis Pál szöveggyűjteménye 1835-ből 
A magyar literatura remek darabokban. Kézi könyvül a tanító intézetek számára öszve szedte Kis Pál, 
győri megyebeli pap, a cs. k. Theresianumi nemes Akadémiában a magyar literaturának professora s 
több tudós társaságok tagja. Bécsben. Nyomtatta Gerold Károly. 1835. 

Irodalmi szemelvénygyűjteményt adott ki 1835-ben Kis János, a bécsi magyar nemesi nevelőintézet, 
a Theresianum magyartanára. Amint könyve címlapján is jelzi, kézikönyvül szánta kötetét ,,a tanító 
intézetek" vagyis a hazai iskolák tanulói számára. Benne kizárólag irodalmi művek találhatók, a kisérő 
magyarázó szövegeket mellőzte. Megtalálható itt azoknak a verseknek és prózai műveknek a nagyobb 
része, amelyet a korábbi magyar tankönyvek páldaként említettek. 

(A korábbi, tehát 1835 előtti magyar nyelv- és irodalomtankönyvek - mint láttuk - nem közöltek 
teljes költői vagy prózai műveket: vagy csupán szerzőneveket említettek, illetőleg egy-két soros, vagy 
egy-egy szakasznyi idézeteket hoztak illusztrációként.) 

Az ,,előbeszéd"-ben hangsúlyozza a szerző, hogy azok a nemzetek, amelyek ,,a szép literaturában 
valódi kincsekkel bírnak", gyakran állítanak össze gyűjteményeket, válogatott irodalmi művekből. 
„Nálunk azonban, noha tagadhatatlanul literatúránk mezején már igen gazdag kalászokat szemlélhetünk, 
még nagy ritkaság volt az ily chrestomathiai munkák megjelenése, holott nyelvünknek ügye, a tör
vényektől újólag dicsőén pártolva, ezt öléggé sürgette, s evégett rendelt tanítói székek felállítása pedig 
szükségessé tet te" (ti. a magyar nyelvtanári állások megszervezése a liceumokban, akadémiákon s az 
egyetemen). A „minden jóra és nemesre oly igen hajlékony magyar ifjaknak" akart a szerző könyvével 
szolgálatot tenni. 

Első részének címe: „Folyó beszéd", s a közölt prózai szemelvények az alábbi csoportosításban ol
vashatók: 

{.Elbeszélés. Kisfaludy Károly: Tihamér. Viszontlátás. 
2. Leírás. Kisfaludy Károly: Mirigyhalál Nápolyban, Papp: Tengeri utazás, Fáy: Olaszországi utazás. 
3. Erkölcsi oktatás. Takács: Az élet veszélyei. A valódi boldogság megszerzése. 
4. Filozófiai értekezés. Fáy: A társaságos élet, Jósika: Köznép. Bátorság, öszvehasoniítás. Kor. 

Gyengédség. 
5. Allegória. Kisfaludy Károly: Élet és halál. Pálma és ciprus. 
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6. Mese. Fáy: Egy úr és vendégei. Flora és virágjai. Egy per kivonatja. A vén bútorok átka. A két 
rózsa. A diófa és almafa. A kakas. A varjak gyűlése. Az okos elefánt. Az agár és fiai. - Kazinczy: Az 
állatok versengése az elsó'ségért. A jótétei. A pásztor és fülemile. 

A második részben - „Kötött beszéd" - a költemények ilyen rendben sorakoznak: 
1. Elbeszélés. Horvát Endre: A régi magyarok foglalatossága. A régi magyarok religiója. 
2. Leírás. Horvát Endre: A láthegyi oltár. Etele. Álmos lemond a fejedelemségről. Árpád alakja. . 

Csóka, egy remete jövendői Árpádnak; Vörösmarty: Ugek csatája. Árpád és Alkes. Árpád. Viddin ha
lála. Salamon Cserhalomnál. László Cserhalomnál. Dobó Egerben; Czuczor: A magyarok Augsburgnál. 
Vak Béla Tolnán: Kisfaludy Károly: Mohács. 

3. Dal. Berzsenyi: A magyarokhoz. Osztályrészem. Melancholia. Fohászkodás; Virág: A lanthoz; 
Kisfaludy Sándor: Kesergő szív. A jó verselő; Kis János: Hymnus a böleseséghez; Bajza: A vidékhez; 
Teleki Ferenc: Orvosomhoz. A magyarok három szent szava. A víz becse; Desseuffy József: Bor és 
víz: Kölcsey: Zrínyi dala; Kisfaludy Károly: Honvágy. Torda. Elhagyott harcmező. Estvéli tájkép. 
Karc-kezdet. Győzedelem. 

4. Ballada. Vörösmarty: A búvár Kund. 
5. Drámarészletek. Kisfaludy Sándor: Hunyadi János (az 5. felvonás 6. jelenete). Kún László 

(a 3. felvonás 5 - 6 . jelenete). 

7. Papp Ignác tankönyve 1835-ből 
Magyar poézis, a tanuló ijjuság köz hasznára. Irta Papp Ignác. Második kiadás. Pesten 1835. Eggenber-
ger Jóséf könyvárosnál. 

Az 1828-ban megjelent első kiadás - kissé tömörített — változata. Részlet az előszóból: „Magyar 
poézisom 1828-ban jelent meg először 1200 példányban. Az üdő (sejdítve csak) megérlelé, az éven
kénti kelendősége a példányok teljes elfogyta után a másodszori kiadást szükségessé tévé, amit jelenleg 
eszközleni tisztemnek tartom." 

8. Fleischer Jakab versgyűjteménye 1835-ból 
Magyar és német declamatiók és köszöntők. Egy toldalékkal, melly franczia köszöntőket foglal magá
ban. Gyűjtötte Fleischer Jakab. Kassán. Literatúrai Intézet. 1835. 

A gyűjtemény összeállítója, Fleischer Jakab alighanem kassai magánnevelő volt, más könyvéről, 
írásáról nem tudunk. Erre vállalkozott kötetével: „Ezen gyűjteménynek célja az, hogy a házi és más 
oktatóknak, kik próbatét alkalmával örömest hallatják tanítványaik szavalati tehetségét s kiknek nem 
mindenkor van kezök alatt bővebb könyvtár, vagy idejök szükséges kivonatokat tenni, segédkönyvül 
szolgáljon." Tehát a tanévvégi vizsgák diák-szavalatainak repertoárját akarta színvonalasabbá tenni. 
De a diákok szabadidejükben „hasznosan mulattató olvasókönyvként" is hasznát vehetik. 

Figyelmezteti a szerkesztő a tanítót, hogy a gyűjteményből mindig ,,nevendékéhez illőt' válasszon 
szavalásra. „Szembetűnik magától is - írja - , hogy Berzsenyi költeményeit gyenge korú és silány te
hetségű gyermekeknek adni nem lehet, de igen is, teszem a költészet jelesebb hallgatóinak. Kis János 
meséit pedig a serdüítebbek nem örömest szavalnák, úgymint akik már fennebb-héjázók kívánnak len
ni, de annál nagyobb Örömmel a kisdedek, kiknek a bennök előforduló élet, cselekvés egyszerű, ér
telmes s új, és így kedves és érdekes." 

Hogyan adja a tanító a hosszabb költeményeket a tanulóknak szavalásra? „Néha a költemény hosz-
szabb; azt vagy többek között felosztani vagy csak töredékesen, némely részét kell kiadni, kivált 
ahol az ily töredékben is elég összefüggés van." 

A gazdag tartalmú kötet első felében az ábécérendbe szedett költő-nevek alatt sorjáznak a köl
temények. Mindegyik szemelvény teljes, rövidítés nélküli; megértésüket sok magyarázó lábjegyzet 
segíti. A következő költők műveit tartalmazza a gyűjtemény: 

Berzsenyi: A jámborság és középszer. Mulandóság. Megelégedés. A tudományok. A magyarokhoz. 
Mi maradandó? Valódi nagyság. Fohászkodás. A musához. A halál. A reggel. Megférhetőség embertár-
in kkal. 

Csató: Beszélgetések: Egy toborzó és napszámos közt. Fördésről. Hitelező és adósa. Csacskaságok. 
Paraszt és kuruzsló. 

Csokonai: Eelvidulás. A rózsabimbóhoz. 
Döbrentei: A nemes lélek. Egy gazdag alávaló sírjánál. 
Faludi: Tarka madár. Forgandó szerencse. Pásztor versengés. Koridon és Tityrus. Thirsis. Mikon 

s később Palémon. 
Fáy: A vak és siket. A pásztor gyermek. A sas és fülemile. Az oroszlán. A kutya. Vadász és gyík. 
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A kert virágai. Az ahi. A veréb. A gyermek és a macska. Jupiter és az ember. A bagoly. A telién. 
Fészek a cseresznyefán. A szarka és a nyúl. A majom-csoport. A csipkebokor. A kertész és a rózsa. 
A házi ebecske. A két veréb. A szilvafa és hernyók. A veréb és fogoly madár. Az idó'próféta. A perga-
men-bó'r. A mogyoróbokor. Discordia. A kis eb s gazdája. A papválasztás. A kolompos. Az óra és fű
rész. Ábel és az anya. Minerva baglya. A barátság fogadása. A disznó. A tót és nyírfa. A három gyűrű. 
Az olympiai játék. Aezop és a félszemű. A bagdadi égés. A légy. A macska és házi eb. Az ember. 
A róka packázásai. A mívész lepke. Az úr és macska. Az asztalos és inasa. A háxom testvér. A diófa 
és almafa. A sertés és róka. A kasznár és paraszt. A gólyafi és az anya. A napszámos és felesége. A 
macska és sármán. A szamár fontos foglalatosságban. A hörcsök és ürge. A cserebogár és méhecske. 
A toborzó. Flora és virágjai. Egy pör kivonatja. 

Kazinczy: Aurora. Az éj és nappal. A rózsa. A szövés. Amintas. A bagoly és a kincsásó. A bika és 
a szarvas. A haldokló farkas. A holló és a róka. A szó'ló'gerezd. A róka. Salamon lelke. A sas. Bátornak 
a szerencse. Intés. A hit szava. 

Kis János: A vétkek és a büntetés. A méh és a galamb. Az esztendő' részei. A megfosztott almafa. 
A két majom. A gyermek és az élőfa. A gyermek és a diófa. Aezop. A holló. A szegény és a szerencse. 
A két kutya. A madarász és a kis madár. A darázs. A szamár és agár. A bárány. A fejér egérke. Halo
gatás. A rendetlen. Az idő eljár. , 

Kisfaludy Károly: Gyermek-kor. Honvágy. A Rákoson szántó. Remény. írói tanács. A legszebb 
gyöngy. A bánkódó férj. 

Kisfaludy Sándor: A szív. A jelen pillantatot használd. Silányok vigasztalása. Az ember. 
Kölcsey: Zsarnok. Munkács. 
Márton József: Az egyházfi és a parasztok. 
Mericzay: Pénznek és fösvénynek ura ki? A nagylelkű. 
Ráday Gedeon: Mátyás király három restje. Víz, szél, becsület. 
Révai: A vagyon használása. A természet. 
Szentmiklóssy: A majom. A lúd és a tyúk. 
Teleky József: Mi akarsz lenni? Huszár-dal. 
Vörösmarty: Az átok. Árpád emeltetése. A búvár Kund. 
Végül egy fejezet e címmel: ,,Különféle szerzőktől', ebben név nélkül, vagy teljesen ismeretlen 

nevű szerzőktől való versek. Köztük két, irodalomtörténetileg jegyzett szerző: Dayka: A tavasz, 
Guzmics: Nemjavallása azon mondásnak: Farkas az ember egymáshoz. 

A kötet második felében német nyelvű költeményeket helyezett el a szerkesztő ..Deutsche Decla-
mationsstüeke" címmel. A következő költők szerepelnek műveikkel: Blumauer, Braun von Braunthal, 
Bürger, Gellert, Gleim, Goethe (13 költeménnyel), Hagedorn, Herder (21 verssel), Hoffmann von 
Fallersleben, Keene, Körner, Krummacher, Langbein, Lessing, Matthisson, Michaelis, Pfeffel, Schiller 
(két hosszabb vers), Steinmann, Tiedge, Uhland, Zachariä. ,,Von verschiedenen Autoren" cím alatt 
itt is további szerzők versei. 

Végül magyar, német és francia nyelvű köszöntők, különféle alkalmakra, ugyancsak tanulók szá
mára. 

9. Horváth Elek tankönyve 1836-ból 
A szép tudományok ismertetése. Irta néhai Horváth Elek, a kapocvári kir. gymnasium helybeli igaz
gatója, és a m t. társaság levelező tagja. Pesten, Esztergami k. Beiméi Jósef tulajdona. 1836. 

A kaposvári gimnázium igazgatójának az volt a szándéka e tankönyvével, hogy tanulói számára 
részletesebben összefoglalja e témakörben mindazt, amit az iskolai órákon csak röviden hallanak, 
a tanulási idő rövidsége és a tananyag egészének terjedelme miatt. 

„Miután rendeltetésem úgy hozta magával - írta az 1843. május 15-én kelt előszóban - , hogy 
hivatalom szentségénél fogva nemcsak külsőképpen kormányozzam azon ifjú polgárokat, kik szü
leik bizodalmabol lelkiismeretes fölvigyazasom alá jutottak, hanem hogy amit faradatlan oktatóiktól 
a tanulmányok sokasága és idő rövidsége miatt nem egészen kimerítve hallanak, azt pótoljam." 

S a könyv további haszna a tanulók szabadidejét illeti: általa „üres óráik haszonnal töltésének meg
szerzésével elmei csinosodásukat és tudományos előmenetelüket is" szolgálja. 

De az irodalmi nevelés pedagógiai szempontjai is a szerző szeme előtt lebegtek, ügyelt ugyanis 
arra, hogy azok a tanulók, „kik főképpen a külső virágzóbb nemzetek régiebb s újabb remekíróinak 
míveit vagy nem értik, vagy meg nem szerezhetik, azokat e jelen mívben körülményesen megismerhes
sék s láthassák legalább néhány nevezetesebb míveiket, melyekből a többire is terjeszthetik néminemű 
ismeretségüket." De gondolt a többre vágyó diákokra is, hogy ők ,,a számos fölhozott jeles példák 
olvasásával szomjukat kielégítsék s azok múlatkozás közben nekik tettleges gyakorlásul szolgáljanak." 
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A tárgyalás közben közölt példák egy részét meghagyja eredeti latin szövegükben (főként Vcrgili-
ust, Horatiust, Ovidiust idézi), másokat viszont magyar fordításban hoz. Azt várja ugyanis, hogy a latin 
példák nyomán ,,az eredetiség végtelenül beható ereje érdekes benyomást tegyen annak lelkében, ki 
érti, s hogy az, kinek a latin nyelv gyakorlása különben is tisztében áll, a válogatott gyönygyöknek 
hasznát vehesse". Más esetben magyar fordítást pedig azért alkalmaz, hogy ,,a nyelvet nem értő is meg
ismerje a fölhozott írónak lelkét s aszerint fűzhessen szárnyakat tulajdon képzelődésének ". 

A kaposvári igazgató célja e könyvével „egyedül ifjaink tudományos előrehaladásának óhajtásában, 
s nemzeti tudományosságunk gyarapodásában állott "', 

A kötet első fele a költészettan általános kérdéseiről tárgyal (..A poesisról általányosan"). Közben 
gyakran említi a görög és latin szerzőket, műveikből idéz is latinul, illetőleg Rájnis, Baróti Szabó 
és Virág fordításában (a számos név nélküli fordítás - a bevezető szerint - a tankönyv összeállítójának 
munkája). Elvétve magyar szerzők is szóba kerülnek, idézetek azonban csak Horvát Enarétől vannak. 
Alkalmanként további külföldi szerzők neve is felbukkan. 

Például ,,a Stylus harmóniájáéról szólva a versműfajok stiláris tisztaságáról, összevegyíthetetlen-
ségéró'l olvashatunk. ,,A finomabban halló fül majd csaknem megismeri a vers characteréböl azon ne
mét a versnek, melyben alkottatott. Hozd föl p.o. Virgihust, Horatiust, Ovidiust, Corneille-t,Moliere-t, 
la Fontainet, Segraist. Rousseau-t, vagy honosaink közül Horvát Endrét, Vörösmartyt, Virágot, Édes 
Gergelyt, Berzsenyit, Kisfaludyakat, aki azoknak míveit olvastatni hallja, hajó poétái füle van, el nem 
hibázza, melyik másik? Ovidiusnak csak egy verse elárulja magát Virgilius ezer versei között is.*' 

Második fele a kötetnek a költői műfajokat elemzi („A köitészi tudományról különösen"). Sajátos 
módon azonban csakis a „lantos költemények"-ró'l beszél, az elbeszélő költészetről nem. Az is sajátsá
gos, hogy szerzőnk lényegében minden lírai költeményt az óda valamiféle változatának tart. Rövidebb 
idézet - a klasszikus ókori szerzők mellett - a következő magyar költőktől található itt: Berzsenyi, 
Virág, Kisfaludy Sándor, Dayka, Horvát Endre, Csokonai, Dukai Takács Judit. 

Terjedelmes fejezetsor foglalkozik - „A nevezetesebb lantos költők" cím alatt - a lírai költészet 
múltjával. A szerző ismerteti a legjelesebb görög és latin írókat, majd ,A legjelesebb lantos költ eszek 
characterei" című fejezetsorban külön is képet ad egyes költőkről: Pindaroszrói, Anakreónról, Hora-
tiusról. 

Horatiusról szólva megjegyzi: ..Egész mívét Horatiusnak magyarra fordítva bírjuk Édes Gergely
től, de ez nem a legszerencsésebb, s nem is a leghívebb fordítás, s a munka érdemét végtelenül csor
bítja, hogy ódáit nem mindenhol szabja az eredeti mértékre. Ezen heányt azonban bőven kipótolá 
a mi magyar Horatiusunk, Virág Benedek, ki Horatiusnak nemcsak ódáit, hanem satyráit és leveleit 
is egész horatiusi lélekkel, tiszta nyelvvel és semmit nem erőltetett beszéddel adá nemzetünknek." 

Ismertetésre kerül azután a zsidó költészet, a francia, valamint a német irodalom is. Majd pedig 
ez a fejezet következik: „A magyar lantos költészet ismertetése". 

A rövid összefoglalás kezdete: „A minden tudományra nemesen hajló s alkalmatos magyar, vala
mint minden nemében a költészetnek, úgy a lantos poesisban csuda ügyességgel haladott s halad na
ponként magasabbra. Majd csaknem egy üdőben futak ezen pályát Rájnis, Révai és Szabó Dávid, 
ők megtörék a jeget.. ." 

S a tankönyvszerző e neveket tartotta érdemesnek kiemelni jelene és közelmúltja magyar költé
szetéből: „Virág Benedek már tovább haladott, s úgy tetszik, Horatius szorgalmatos fordítása annak 
lelkével néminemű rokonságba hozta. Berzsenyi Dániel, Döbrentei Gábor, Kazinczy, Dayka, Kölcsey, 
Vitkovics, Verseghy, s a rímes versekben Kis János, a két dicső Kisfaludy, s már régebben Faludi, 
Ányos, Batsányi, Takács József, Dukai Takács Judit (poetai nevén Malvina) dicső haladással emelték 
a lantos költészetet. Ugy Vitéz, Szentmiklóssy, gr. Teleky Ferenc. G. Dessewffy József, és többek 
hálás említést érdemelnek." 

(Érdekes, hogy Vörösmarty neve nem szerepe! e névsorban, jóllehet mint J an tos" azaz lírai köl
tőt is számon tartották, nem csupán mint eposzköltőt.) 

Végül a tankönyv szemléltetésül, illusztrációképpen „néhány méltán remeknek nevezhető mivet" 
közöl. Olvasható a teljes költemény, rövid méltató elemzés kíséretében. A következők: Berzsenyi: 
A magyarokhoz, Dayka: A keserges, Döbrentei: A szenvedőhöz (Malvinanak), Kazinczy: A félénk 
szerelem. Virág: A szent, Dukai Takács Judit: Gróf Stgrayhoz. 

Zárásként még egy rövid fejezet: „Közönséges észrevételek a magyar prosodiáról." 

10. Sasku Károly tankönyve 1836-ból 
Az okoskodás és költészet tudománya a szép tudományok ismertetésével Pesten, 1836. Esztergomi k. 
Beiméi József tulajdona. 
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A szerző neve a kötet etso és második részének végén, a 30. és a 95. oldalon: „Irta Sasku Károly") 
A sokmindenről sokfélét író pesti ügyvéd, Sasku Károly két részből állította össze e tankönyvét. 

Az első, kisebb részének anyaga az „okoskodás alaptudománya" vagyis a logika. A második, nagyobb 
terjedelmű rész címe: „Költészet (poesis) alaptudománya'. 

E második részben a szerző röviden összefoglalta a költészettan hagyományos anyagát, eléggé 
egyeli szövegezésben, még inkább egyéni, ironikus, kritikai hangvétellel. Számos görög, latin szerzőt, 
s más világirodalmi neveket (Tasso, Milton, Gessner, Walter Scott, Gellert, Lessing, Shakespeare, 
Kotzebue stb.) említ témái kifejtése közben, ritkán egyik-másik magyar költőt is, idézetet azonban 
egyet sem hoz, senkitől sem. 

Szellemes, de nagyvonalúan felületes tárgyalásmódjára jól rávilágít már a kezdő hangütés az elő
szóban: 

,,Kétféle emberek vannak a világon: verseló'k és nemverselők. Amazok azt hiszik, hogy ők mind 
koszorús költők (pedig verselő és költő között vajmi nagy a különbség!); a nemverselők pedig azt 
hiszik, hogy egyedül amazok a költészet béavattjai, ők pedig nem lehetnek költőkké, s így csüggesztő 
hiedeímök miatt nem is igyekeznek a költészetet tanulni, s minthogy azt nem tudják, nem tesznek 
egyebet annál, hogy azt ócsárolják (mire a verselőkben különben is elég tárgyat találnak). Mind a két 
rész pedig megegyezik abban egymással, hogy egyik sem tudja, mi egy költő, mi a költészet." 

Csak alkalomszerűen kerülnek szóba — mint említettük - magyar szerzők. Például a klasszikus 
görög és latin eposzok tárgyalása után: „Ujabb időkben jeles munka a hőskölteményben Vörösmarty
nak „Zalán futása". Egy tenger- és híres városok nélküli országban, ismeretlen durva népekkel csa
táznak bajnok magyarjai. Ennyi egész tárgya! És mégis mennyit tett! De lehetetlen vala a magában 
jeles ugyan, de egyszerű tárgy mellett a költői ékességeknek csak jókora részét is használnia. A gyö
nyörű Hajnát bámulandó finom képzelődéssel teremte munkájában, úgyde ennek is kimenetelét ter
mészetfölöttinek kellett fölvennie." 

A tankönyvszerző igen határozott eltérő véleményt nyilvánít a hagyományos költészettan egyik
másik pontjával szemben. Például a víg hőskölteményről így vélekedik: 

„A hőskölteménynek van egy különös faja is, ti. a hősitréfa, melyre az elmés Homér adott első 
példát Batrachomyomachia (békaegérharc) nevű munkájában, melyet Csokonai elforgatott (travestáít). 
Ez abból áll, hogy csekély dolgot fontos kifejezésekkel adván elé, éppen azért nevetségessé tegyük. 
Az üy munkák, vagy helyesebben szólva költői gyermekjátékok, elmefuttatások nem egyebek (ily 
formában kivált) haszontalanságnál; legföljebb is nevettetni jók, de egyébaránt semmire. Ide tartozó 
a különben eredeti és külsőleg igen jeles, de erkölcs- és ízlésnélküli Dorottyája Csokonainak." 

Viszont kik a legkiválóbb költők tankönyvszerzőnk szerint? „Sokan írtak és írnak lantos dalokat, 
de Schillert a lángészben, Kölcseyt az érzelemben s a virtus iránt lángoló gerjedelemben senki utol nem 
érte, Kölcseynél senki még eddig a költészet célját jobban nem értette; Ő virtust hirdet s romlott az, 
ki munkái olvasása után a virtus szerelmére föl nem gyúlad." 

A tankönyv gunyoros megfogalmazásainak egyik példája: ,,Az újabb időkben, az értetlen idegent 
- ebben is csak a szókat — majmoló tudáskórság sok más idegen nevű nemeit különböztetett meg a 
költészetnek, leginkább az olaszok, és azután a németek majmolására. Minden száj petyeg a sonette, 
ballada s a t. nevektől, anélkül, hogy meg tudná mondani, mik ezek. Ezekről meg kell jegyezni, hogy 
nem egyebek a már föntebb elészámlált költészetnemeknek, csakhogy idegen (és azért affectált) 
értetlen nevekkel, melyek magyarra fordítva csak azt jelentik, amit amazok." 

A kis kötet végén „Toldalékrész" található ,A költészet történeteiről" címmel, furcsa egyéni kor
szakolással: 

, I-ső évszak. Az írás kezdetétől a hőskölteményekig. 
Il-ik évszak. A hőskölteményektől a színjátékokig. 
III-ik évszak. A színjátékoktól a rímekig. 
IV-ik évszak. A rímek divatba jöttétől mostanig. 
A harmadik korszak vége lényegében az ókori költészet végét jelenti szerzőnk értékelő korszakolása 

szerint, aki így vélekedik a rímes költemények megjelenéséről: ,,A rímeknek - e képtelen csudáknak -
behozása ezen időszakban nem csak a jó ízlést semmivé tette, hanem ezenfölül a legrútabbat elter
jesztette." 

Sasku Károly egyéni hangú, különcségektől sem mentes kis összefoglalásából kiderül: véleménye 
szerint csakis a nevelő hatású költemények értékesek, csakis ezekkel szabad az iskolában foglalkozni, 
az ifjúságot csakis ilyen művekkel szabad megismertetni. Befejező gondolatai is ezt fejezik ki: 

„Tirtaeusról olvassuk, hogy sípjával hősi lelket tudott lehelleni a harcolókba. Ha csak egy sípdal 
(mely pedig mennyire van még a tökéletes költészettől!) ily csodát tehet, mit nem várhatunka költé
szettől, úgy amint kellene, kimívelve? Csudákat, valóban oly csudákat a virtusokban, milyeneket ed-
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dig a világ nem, vagy csak elvétve látott. Akkor, ha a kimíveló'dés helyes útján menne, akkor lehetne 
az emberektől várni azt, hogy átaljában virtusosak, és így boldogak légyenek. Erre pedig a költészet 
jól intézve leghathatósabb eszköz." 

11. Bitnitz Lajos tankönyve 1837-ből 
Magyar nyelvtudomány. Irta Bitnicz Lajos szombathelyi megyebeli pap, philosophia doctora, a szom
bathelyi kir. lyceumban mathesis és magyar nyelvtudomány tanítója, a szombathelyi püspöki szent
szék és Vas várm. táblabírája, a boroszlói s a magy. tudós társaság és a magy. kir. tudom, egyetemben 
philosophiai kar tagja. Pesten 1837. Trattner-Károlyi nyomtatása. 

Első' tankönyvének megjelenése után tíz esztendővel újabb tankönyvet jelentetett meg „Magyar 
nyeívtudomány"címmeÍ a szombathelyi líceumi magyartanár. Bevezetésében az ismert rendelkezésre 
hivatkozik: „Nevelési rendszerünk a magyar nyelvtudományt iskoláinkban rendes tanulmányul tűzvén 
ki, azt kívánja, hogy philosophiát tanuló ltjaink ezen iskola céljával egyezöleg honi nyelvünket mind 
tudományosan esmérni, mind gondolataik helyes kifejezésére ügyesen fordítani oktattassanak." 

A könyv első részének címe és tárgya: ,A magyar nyelv természetéről". Anyaga nem más, mint 
részletes-tudományos magyar hangtalan, szótan és mondattan. A szerző szerint ez alkotja a magyar 

nyelvtudományt, amely „nyelvünk természetét s azon törvényeket fejtegeti, melyek szerint általa 
gondolatainkat tökéletesen előadhatjuk''- Végül terjedelmes fejezet található „a nyelvművelésről". 

E rész a korábbi kötet anyagának rövidre fogott, annak lényegét összefoglaló szűkebb változata. 
Tulajdonképpen ilyen a második rész is: ,Az írásbeli előadás természetéről", de alapvető különbség
gel. Benne ugyancsak a magyar nyelvhasználat három legfőbb irodalmi területe, ezek sajátosságainak 
bemutatása történik: a prózai, a költői és a szónoki művek stilisztikájáról tárgyal. Az anyag rövid, 
tömör kifejtése közben azonban itt mindenütt teljes versek, illetőleg terjedelmes prózai idézetek 
találhatók. 

Mondanivalóját ugyanis tankönyvszerzőnk szükségesnek tartotta „honi íróinkból kölcsönzött pél
dák által felvilágosítani. E példák választásában tanítványim iránt szükséges legtisztább gyengédség
gel törekedtem eljárni, s azért olyakat szemeltem ki, melyek az adott (nyelvi) törvényekkel egyezvén, 
mind az itt megkívánt rövidséggel ajánlkozának, mind a nevendékek köréhez szabottaknak látszanak." 

De más szempontja is volt: „Egyszersmind arra is ügyeltem, hogy a példákat újabb időbeli más és 
más írótól vévén részint e gyűjteménynek kellemes változatosságot adjanak, részint újabb műveinkat, 
így nyelvünk mostani állását tanítványimmal legalább némikép megesmertessem." Tehát a legújabb 
irodalmi müvek megismertetését is feladatának tekintette. 

A kötet második részének első szakaszában - az „Előesmeretek" után - az irodalmi művek általá
nos törvényszerűségeiről tárgyal a szerző. „A mű belső szépségéről" szóló fejezet rövidrefogott alfeje
zetei után illusztrációként teljes versek találhatók. Az alfejezetek címei s a közölt versek a következők: 

1. „A tárgy legszabadabb érzékítése" - Kisfaludy Károly: A bánkódó férj. 
2. „A különfélék helyes egyeztetése" - Vitkovics: Horvát Istvánnak. 
3. ,,Az árnyékolás és aesteticai színadás" — Teleky Ferenc: Orvosomhoz. 
4. ,,Az ellenkezet" - Kölcsey: Zrínyi dala. 
5. ,,A kecs, kellem" - Berzsenyi: A közelítő tél. 
6. „Az egyszerűség" — Részlet Vörösmarty Zalán futása c. művéből. 
7. „A nagy és fenséges" - Virág: Lantomhoz, Kazinczy: A hit szava. 
8. „A nemes és felséges" — Batsányi: A bujdosók. 
9. „Az indulatos" - Részlet Czuczor: Az aradi gyűlés c. művéből. 

10. „Az érzékenyítő" - Berzsenyi: Búcsúzás Kemenesaljától. 
11. „A tragicum" - Részlet Vörösmarty Omár és Ida c. művéből. 
12. „A váratlan és csudálatos" - Fáy: A varjak gyűlése, Kisfaludy Károly: Karácson-éj. 
13. „Az őszinteség" - Részlet Vörösmarty Cserhalom c. művéből. 
14. „A romános" - Berzsenyi: A melancholia. 
15. „Az elmésség és elmééi" - Vitkovics: A mai világ. 
16. „A tréfa" - Csokonai: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. 
17. ,,A comicum" - Kisfaludy Károly: Sulyosdi Simon (próza). 
18. „A szeszély (humor)" - „Töredékek az Élőbeszédből. Élet és Literatura I." 
19. „A gúny" - Dayka: Az érzelős Philotas. 

Itt is tárgyalásra kerülnek a képes kifejezések, prózai és költői idézetekkel illusztrálva. 
Az egyes figurák rövid kifejtése közben összesen hét prózai és húsz költői részlet található. A ver-
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sek szerzői: Vörösmarty (4), Horvát Endre (3), Kisfaludy Sándor (2), Teleky Ferenc. Czuczor (2), 
Kazinczy (?.), Fáy, Verseghy, Májer József, Kis János, Horvát János. Itt is szerepel Shakespeare 
Ham let-mono lógjanak részlete, ugyancsak Döbrentei fordításában. A prózai illusztrációk szerzői: 
Fáy, Horvát János, Róka Imre (2), Májer József, Kölcsey. 

A trópusokat kísérő részletek szerzői: prózával Kisfaludy Károly, verssel Kazinczy, Döbrentei, 
Szemere, Kisfaludy Sándor és Károly. 

Itt is szó esik az ízlés mivoltáról, s a helyes fordítás sajátosságairól. 
A második szakasz ,A prosa nyelvéről" szól, ugyancsak terjedelmes példaszövegek kíséretében. 
I. „Oktató prosa". 1. „Rendszeres oktató prosa": Guzmics: Jegyzetek Kölcsey „Hit, remény, sze

retet" c. értekezéséről. 2. „Kurtított oktató prosa": Szilasy: A nevelés tudománya, Imre: A bölcsel
kedés. 3. „A népszerű oktató prosa": Széchenyi: Hitel, Takács: Erkölcsi oktatások; „jeles mondások": 
Kisfaludy Károly, Fáy. 4. „Könyvvizsgálat" (=könyvkritika): Horvát István: Kresznerics magyar szó
tárának vizsgálata. 

II. „Történeti prosa". 1. Leírás: Toldy Ferenc: Pest és Buda; részlet Kazinczy erdélyi leveleiből. 
2. Elbeszélés, a/ „életírás": Kazinczy: Dayka élete, b/ „különös történetírás": Virág: Magyar századok, 
részlet, Bajza: Coriolanus s a háborgó Róma. c/ „közönséges történelem": Szilágyi Ferenc: Európa 
közönséges történetei, részlet, d/ „Az emberi nem története": részlet a szerző nélkül említett ,,Az 
emberi nemzetek történetei" c. műből. 

III. „Levelező prosa". 1. Barátságos levél: Kazinczy Kisfaludy Károlyhoz. 2. Udvarias levél: „A pes
ti levelező könyvből". 3. Mulattató levél: Kölcseytöl. 4. Tanító levél: Guzmics: Philosophiai levél a 
gondviselésről. 5. „Könyvajánlás": Horvát István: Ajánlata e könyvnek: Jutalomfeleletek a magyar 
nyelvről. 

IV. „Tiszti előadás", irodalmi példák nélkül. 
A harmadik szakasz címe: ,A költés nyelvéről", anyagában sok értékes, teljes egészében közölt 

verssel: 
I. „Lyrai költés". 1. Ének: Kisfaludy Károly: Pipadal, Bajza: Dal a vidékhez. 2. Szonett: Szemere: 

Emlékezet. 3. Rondó: Tóth: Ötét szerettem. 4. Triolett: Kisfaludy Károly: Midőn bájos szemed. 
5. Óda: Berzsenyi: A magyarokhoz. 6. Hymnus: Kölcsey: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból. 
7. Dithyrambus: Csokonai: Bacchushoz. 8. Elégia: Kisfaludy Károly: Mohács. 9. Heroide: Horvát 
Endre: Enyingi Török Bálint. 

II. „Oktató költés". 1. „Tulajdon oktató költemény": Szenvey: Vigasztalás, Döbrentei: A szép 
mű készítéséért lángoló. 2. Gnoma: Verseghy: Az igaz bölcs, Szentmiklóssy: A sorson nyerhető diada
lom. 3. Szatíra: Kazinczy: A Músához, Kisfaludy Károly: írói tanács. 4. Mese: Fáy: Az agár és fiai. 
Vitkovics: A ló és a szarvas, Szentmiklóssy: Hébe és a sas (mindhárom prózai szemelvény). 5. Parabola: 
Herder: A haldokló hattyú, Kazinczy fordításában. 

III. ,,Elbeszélő költés". 1. Költői elbeszélés: Kisfaludy Károly: Viszontlátás (prózai részlet). 2. Le
genda: Czuczor: Szűz Margit álma. 3. Ballada: Vörösmarty: Szilágyi és Hajmási. 4. Tündérrege: Képlaki 
Vilma: Rozika (próza). 5. „Román": Jósika: A könnyelműek (prózai részlet). 6. Hősköltemény: 
részletek Vörösmarty: Zalán futása, Horvát Endre: Árpád, valamint Csokonai: Dorottya c. műveiből. 

IV. ,A drámai költés". (E részben nincsenek irodalmi szemelvények: „mivé! a dráma aesteticai 
characterét csak az egészből lehet felfogni, például egyes töredéket adni nem tanácsos, egész művet 
kiírni pedig e munka céljával ellenkeznék." Ezért a törszoveg csupán utal a megfelelő művekre.) 
1. Szomorújáték: Kisfaludy Károly: Iréné, Korner: Zrínyi, Szemere fordításában, Vörösmarty: Vér
nász, Horvát Cyrill: Tyrus. 2. Vígjáték: Kisfaludy Károly: Kénytelen jószívűség, Hűség próbája, Csa
lódások, Fáy: A régi pénzek, Vörösmarty: A fátyol titkai. 3. „Színjáték": Kisfaludy Károly: Kún 
László, Vörösmarty: Salamon. 4. „Daljáték" (nincs utalás konkrét műre). 

V. irA költemények pótolékosztálya". 1. Idyllion: Szentmiklóssy: Myrtil és Chloe. 2. „Epistola": 
Szemere: Vida Lászlóhoz. 3. Paródia: Kisfaludy Károly: Hős Fercsi (próza). 4. Epigramma: Kazinczy: 
Dolce Madonnájára, Kazinczy: Epigrammai morál. Vitkovics: Kérés, Szentmiklóssy: Serlegire. 5. Ta
lány: Kölcsey: Erőm s tanácsom, Szemere: Van eleje. 

A harmadik irodalmi műfaj következik: ,Az ékesszólás nyelvéről". Három műfaja van: 1. Egyházi 
beszéd: részlet Májer József és Szabó János prédikációiból. 2. Polgári beszéd: Kölcsey: A magyar já
tékszínről (részlet). 3. „Vegyes beszédek": Teleki József: A magyar tudós társaság közgyűlését megnyi
tó beszéd, Schedel Ferenc: Kisfaludy Károly felett tartott emlékbeszéd (részletek). 

* 
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A kötet végén rövidre fogott magyar irodalomtörténet található, ,A magyar nyelv rövid története" 
címmel, a korábbi kiadásban szereplő összefoglalást újabb nevekkel egészítve ki. A „Nyelvünk elő-
ideje" bevezető rész után az „első időkör" tartalma „Eleinknek a keresztény hitre tértektől Árpádék 
kihalásáig" terjedő korszak irodalmi emlékeinek ismertetése. A következő fejezet címe: „Róbert 
Károlytól a hitbeli villongásig", tartalmuk a korábbi kötet anyagának tömörítése. 

A harmadik fejezet - ,,A hitbeli villongástól II. Józsefig" - hármas szerkezetű: irodalrn emlékek 
e korból a/ ..prosában", bj ..költésben", c/ ..ékesszólásban". 

Egy részlet a költészeti részből: „Balassa és Rimay szerencsével költöttek egyházi s világi dalokat. 
Ezt elmélkedő szellem, amazt mélyebb érzés, több tűz és képzelet bélyegzi. Zrínyi nem kevésbé jeles 
lyrai, mint epieus költő, szerelmes daíjai idylüai formában kellemesen vonzanak majd görög egyszerű
ség, majd olasz hév által." 

1837-i magyar irodalomtörténeti összefoglalásunk IV. fejezete: ,,//. József császár idejétől mos
tanig", ugyancsak az említett hármas felosztásban, a korábbi kötetnél rövidebb terjedelemben. 

Figyelemreméltó Kazinczy nyelvújításbeli szerepének itteni igen magasra értékelése: „Kazinczy 
volt, ki költőinket oktatá a szókat megválasztani, a költésnek szorgalom és újság által ingert adni, a 
haszontalan hajtásokat leszegdelni s így nyelvünket annyira simítgatni, hogy az érzelmeket helyesen 
festhesse, erőre s bájló fordulatokra nézve más művelt nyelvvel bátran mérkőzhessek. Ami így szeren
csésen meg volt kezdve, azt nagyobb terjedelemben létesíté Kisfaludy Károlynak több évig folytatott 
Aurórája, melyet maga ezen igen hamar elhunyt költőnk, továbbá Kölcsey, Vörösmarty s mások a 
magyar lyra legszebb virágival ékesítenek." 

így értékeli tankönyvszerzőnk Csokonai egyik legfőbb művét: „Csokonai Dorottyája enyelgéssen 
és gúnnyal, néha geniális szökdeléssel díszeskedik, de mulatságos oldala inkább a feltalálásban, mint 
előadásban van." 

Nem elégedett Bitnitz Lajos a magyar színjátékirodalom korabeli helyzetével: „A vígjátékban Kis
faludy Károlyon - a magyar vígjáték atyján - kívül Fáy, Sebestyén, főképp pedig Kovács Pál tett 
említésre méltót. A komolyban többen dolgozgattak, de csekély szerencsével." 

Végül az újságírás is előbbrehaladt: „Ráth Mátyás volt az első, ki 1780-ban nyelvünkön hírlapokat 
kezde írni, a szépen kezdett pályán többen követték, s lassanként ídomíták nyelvünket e lapokban 
előjövő tárgyak természetes, világos, nem erőltetett s szépen folyó előadáshoz." 

12. Homokay Pál 1837-i tankönyve 
Magyar költészet. Tanítványi számára írta Homokay Pál, a losonczi ref. lycaeumban ékesszóllás profes-
sora. Pesten, 1837. Trattner Károlyi nyomtatása. 

A losonci tanár kis könyvében a hagyományos poétikai tananyagot foglalta össze. Első részének 
címe: „Szótagmértékek". Ez erre vonatkozó szabályok hexameteres versekben olvashatók, a lábjegy
zetben példasorok a következő költőktől: Vörösmarty (12), Czuczor (6), Kazinczy (6), Horvát Endie 
(4). 

Majd a különféle klasszikus strófa-szerkezetek ismertetése következik, a végén öt magyar költő 
különféle költeményeiből vett strófa-példákkal: Kisfaludy Sándor (Himfy-strófa), Kisfaludy Károly 
(14 féle strófa), Kölcsey (17-féle), Bajza (9-féle), Vörösmarty (7-féle). 

Végül ,,a véghangok vagy rímek" tárgyalásával zárul az első rész. 
A következő rész „a költészet alapjaival" foglalkozik. Ennek tárgyalásában kapott helyet - akár

csak a többi tankönyvben - a költői mű „egyes tárgybeli szépségei"-vel foglalkozó fejezet. Itt idézet 
nincs, de a példaként említett művek pontos forrásjelzéssel (kötet, folyóirat, évfolyam, oldalszám) 
szerepelnek. 

1.,, Külön féleség" - Kisfaludy Károly: Élet-korok. 
2. „Árnyékolás" - Kölcsey: Endymion, Zápor, Kisfaludy Károly: A szellőhöz. 
3. „Ellenkezés" - Kisfaludy Sándor: Himfy szerelme, Vörösmarty: A szemek. 
4. „Költői vagy képes elmésség" - „Lásd Kazinczy, Szentmiklóssy, Vitkovics, Kisfaludy Károly, 

Vörösmarty epigrammáit." 
5. „Erő" - Kisfaludy Sándor: Kún László, Vörösmarty: Árpád emeltetése, Eger, Két szomszédvár. 
6. „Merészség" - Berzsenyi: A magyarokhoz, Kisfaludy Sándor: Kún László, Vörösmarty: Eger. 
7. „Nagyság" - Vörösmarty: Két szomszédvár, Salamon. 
8. „Érdeklő" - Kis János: Ideálok, Berzsenyi: Búcsúzás Kemenesaljától, Kisfaludy Károly: Tűnő 

életkor, Kölcsey: Ideál, Gaál: Ideál. 
9. „Indulatos" - Csokonai: Egy kétségbe esett maga-gyilkos, Kisfaludy Sándor: Somló, A meg

bosszult hitszegő, Vörösmarty: Két szomszédvár, Kovács Pál: A polgár leány, Kisfaludy Károly: 
Karácson-éj. 
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10. „Váratlan és csudálatos" - Dayka: A bosszús szerelem, Vörösmarty: Az éjféli kéz, Délsziget, 
Fáy: Sió. e 

11. „Uj" - „A már többektől kidolgozott Zrínyi hist. dráma", Kisfaludy Károly és Vörösmarty 
Kemény Simonja. 

12. „Regényes vagy romantos" - Berzsenyi: A mclancholia, Kisfaludy Károly: A viszonlátás, 
Vörösmarty: A rom, Délsziget, Bajza: Rege a hableányról. 

13. „Fellengő és ünnepi" - Berzsenyi: Fohászkodás, Czuczor: Aradi gyűlés, Vörösmarty: Két 
szomszédvár. 

14. „Nemes" - Berzsenyi: Felsó'büki Nagy Pálhoz, Vörösmarty: Hedvig. 
15. „Kecs, kellem, kegy, báj" - Kis János: A Múzsához, A bölcseséghez. Berzsenyi: A tavasz, 

Bajza: Emlékezés, Epedés, Dal a vidékhez, Vörösmarty: A haldokló. 
16. „Együgyűség" - Vörösmarty: Zalán futásában Bodor beszéde. 
17. „Őszinteség" - Faludi „idilüumai", Vörösmarty: Délsziget, Czuczor: Botond, Szende beszéde. 
18. „Nevetséges" - Fáy: Kedvcsapongások, Kisfaludy Károly: Pártütök, Mátyás deák, A fösvény, 

Hó's Fercsi. 
19. „Tréfa" - Kovács Pál: Álkirály, Kisfaludy Sándor: Szigliget, Kisfaludy Károly: A sastoll. 
20. „Szeszély" - Fáy: Kedvcsapongások, Régi pénzek, A tétényi éjszaka, Kisfaludy Károly: Su-

lyosdi Simon, Kovács Pál: Vízkereszt, Húshagyó kedd, A széplelkü. Lukács Lajos: Péntek. 
A hagyományos szokás szerint a „Költemény nemet' című fejezet következik, az egyes versformák 

ismertetésével. Idézetek itt sincsenek, hanem egyrészt nevek találhatók, azoké, akik a tárgyalt műfaj
ban jeleskedtek, másrészt egyes esetekben konkrét művekre is történik utalás, idézés nélkül, pontos 
lelőhely-jelzettel. 

I. „Lantos költemény" 
1. Óda. Dayka, Virág, Csokonai, Kazinczy, Kis János, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy Károly, 

Vörösmarty, Bajza. 
2. Hymnus. Virág, Kis János, Berzsenyi, Szentmiklóssy, Batsányi, Kölcsey. 
3. Dythyrambus. Csokonai. 
4. Ének. Faludi, Ányos, Verseghy, Kazinczy, Kisfaludy Sándor és Károly, Csokonai, Vitkovics, 

Kölcsey, Berzsenyi, Bajza, Czuczor, Vörösmarty. 
5. Elégia. Kis János, Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Berzsenyi, Guzmics: Pannónia panasza. 
6. Heroide. Horvát Endre, Dayka, Kis János, Czuczor: Wesselényi Ferenc Szécsi Máriának, Ilka 

Gyulának. 
7. Cantata. Kis János, Szemere. 
8. „Hangzatka vagy zengzetke (sonet)". Kazinczy, Szemere, Kisfaludy Károly, Szenvey, Kova-

csóczy. „Töltényi sonetjei erőltetettek". 
9. Madrigál. Beczko - Rondó. Ungvár-németi Tóth László, Koronka Antal - Triolet. Kisfaludy 

Károly: Szem hatalma, Hűség, Kis Sámuel: Ősz. - Ritornell. Kazinczy. 
//. Elbeszélő költemény 
1. Komoly hősköltemény. Zrínyi Miklós, Gyöngyösi, DÖbrentei, Czuczor, Horváth Endre, Vörös

marty. 
2. Víg hősköltemény. Csokonai: Dorottya. 
3. Románc és ballada. Kisfaludy Sándor és Károly, Kis János, Kölcsey, Czuczor, Bajza, Vörös

marty. 
4. Legenda. Edvi Illés Pál: Sz. Péter, Ikrek. 
5. Költői elbeszélés. Fáy, Kisfaludy Károly, Kovács Pál, DÖbrentei, Bajza, Kovacsóczi, Lukács 

Lajos. 
6. Rege. Kisfaludy Sándor, Ballá Károly, Fáy: Sió tündérrege, - Novella. Kisfaludy Károly, Maj-

láth, Csató Pál. 
7. Mese. Virág, Kazinczy, Kis János, Fáy, Vitkovics, Szentmiklóssy. 
///. Színjátéki (drámai) költemény 
1. Szomorújáték. Virág, Kisfaludy Sándor és Károly, DÖbrentei, Szemere, Fáy, Vörösmarty, 

Kovács Pál. 
2. Vígjáték. Fáy, Kisfaludy Károly, Kovács Pál. 
3. „Színjáték vagy nézőjáték". Kisfaludy Sándor és Károly, Vörösmarty, Kovács Pál. 
4. Énekes játék. „Operákat a magyarok fordítottak, ilyenek: A tolvaj szarka, A bűbájos síp, A fehér 

asszony, A bűvös vadász, Zampa vagy a márványhölgy s t. - Melodrámát írt Guzmics Izidor. Etelka 
Kréta szigetében." 

IV. Oktató költemény. Rájnis, Batsányi: Intő szózat, Verseghy, Virág, Kis János. 
V. Vegyes szerkezetű költemények 
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1. Idyllion. Faludi, ,,Rájnis (Vergilius-ford.), Guzmics (ford. Theókr. maradv.), Kazinczy (ford. 
Gessner Idyll.)", Czuczor: A vértesi »vadász ifjak. 

2. Költői levél. Révai, Kazinczy, Kis János, Berzsenyi, Vitkovics. 
3. Költői leírás. Csokonai („ford. Kleist Tavaszát"), Horvát Endre: Árpád, Szenvey („Görögország 

istenei, ford. Schiller után"), Nagy Károly: Az alakosok, Takács Judit: Keszthely-vidék leírása. 
4. „Román". Dugonics, Báróczy, Kazinczy, Fáy, Kisfaludy Károly, Bajza: Ottilia, Kovács Pál: 

A polgár leány, Csató Pál („ford. Thaisz, Ivanhoe"). 
5. Mesélés. Néhány népmese (Tündér Ilona, Argirus, Sármánt király, A páratlan királyfi) között 

említve Vörösmarty Csongor és Tündéje. 
6. Szatíra. Kazinczy: Tövisek és virágok, Somogyi Gedeon: Felelet a mondolatra, „Kis János for

dította Juvenalis ,,Satyra"-it". 
7. „Paródia és átöltöztetés" . Kisfaludy Károly: Andor és Juci, Hős Fercsi. 
8. „Parabola és paramythia". Parabolák a bibliában, „paramythiákat hagyott Kazinczy, Herder 

után fordítva". 
9. Epigramma. Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Vitkovics, Szentmiklóssy. 

10. ,Más apró elme játékok". 
Végül rövid „Toldalék" található a könyvecske végén: „Példák a nehezebb alkatú lantos versne

mekre". Itt a következő' teljes költemények találhatók: I. Szonett. Szemere: Echo. II. Madrigál. Becz-
ko: Alkony. III. Rondó. Remény (szerzó'név nélkül). IV. Triolett. Kisfaludy Károly: Hűség. V. Ritor-
nell. Költészet (szerzó'név nélkül). 

13. Táncsics Mihály tankönyve 1840-ből 
Magyar nyelvtudomány kérdések- és feleletekben nagyobb tanulók számára (hangmértékkel). Irta 
Stancsics Mihál. Pesten, kiadta Heckenast Gusztáv. 1840. 

A sokoldalú Táncsics Mihály az 1830-as, 1840^s években a legkülönfélébb tantárgyak tankönyveit 
készítette el, ezeket egyrészt az iskolai, másrészt a magánoktatásban való felhasználásra szánta. 

1840-ben megjelent nyelvtankönyvének négy nagyobb fejezete van: szónyomozás, helyesírás, 
szókötés és hangmérték. 

A negyedik fejezet elsó' része: ,A szótagok mértéke". Példaként egy-egy Vörösmarty- és Kisfaludy 
Károly-idézet szerepel. 

A verslábaknak Táncsics magyar nevet adott, az első négy megnevezése: kicsi (pirrhichius), lépő 
(spondeus), vető (jambus), lejtü (trochaeus). 

A negyedik fejezet második részének címe: „Versnemek". Az egyes versformák ismertetését egy 
vagy többsoros idézet kíséri. 

1. „Hatmértékű" verssor (hexameter), hősköltemény, idézve Vörösmarty és Garay. 
2. /4/ű£yű.-Kisfaludy Károly, Székács. 
3. „Vetős"(jambusos) versek: Vörösmarty, Garay. 
4.A!caicus vers: Kölcsey. 
5. Sapphói vers: Berzsenyi, Virág, 
6.Anakreoni vers: Csokonai. 
7. Adonicus vers: Virág. 
8. „Lejtü-vetős" fasclepiadeus) vers: Virág. 
9. Trochaicus vers: Kisfaludy Károly. 

10. „Rímek" cím alatt a rímes versek kerülnek tárgyalásra: a/ „Szorosan vett rímek" (Kunoss és 
Kisfaludy Sándor versrészleteivel), b/ „Sonet vagy hangzatka" (Szemere- és Kunoss-idézetekkel). 

14. Makáry György tankönyve 1842-ből 
Magyar verstan. Irta Makáry György. Egerben, az érseki lyceum betűivel. 1842. 

Az egri érseki líceum magyartanára, Makáry György tankönyve élén a „vezérszó"-ban arra inti 
azokat a tanítványait, akik megpróbálkoznak a versírással, hogy „midőn - csupán verselésről írt — 
szabályokat olvasnak, a szép formák között el ne tévedjenek. Értem azt, hogy ne tartsák elégnek 
csak a versmérték kívánatinak felelni meg, hanem ültessenek abba virágot és érzést, eleven alakot és 
igaz fényt." A versíró ugyanis „a szenvedélynek s élénk képzeló'désnek nyelvén" szól. Kazinczy szerint 
a költészet kiszakítja az embert „a durva valóból és kiesebb tájra s lelki valóba vezérel". 

A tankönyv első része a betűkró'l-hangokról és a szótagokról, a második rész pedig a verslábakiól, 
sorokról és szakaszokról szól. Majd a harmadik részben kerül sor a „versnemek" részletes tárgya-
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Iására. Mindegyik „versnem" esetében sorokat vagy szakaszokat idéz a szerző szemléltetésül neves 
íróktól, költőktől. A sorrend a következő: 

1. Hexameter. Idézetek Horvát Endre (2). Vörösmarty (2), Kazinczy, Kisfaludy Károly, Czuczor, 
Verseghy, Révai, Ráday, Kölcsey, Virág (5), Bajza, Nagy Ferenc verseiből. 

2. Pentameter. Példák Kazinczy (2), Kölcsey (2), Berzsenyi, Szentmiklóssy (2), Kis János, Kisfalu
dy Károly, Vitkovics, Virág (2), Nagy Ferenc verseiből. 

3. „Jambus vers"'. Vörösmarty (2), Horvát Endre. Verseghy (3), Nagy Ferenc (3), Kazinczy, Virág 
(8), Kölcsey (3), Szemere, Tóth László, Bajza, Czuczor, Kis János, Kisfaludy Károly (2), Dayka (2) 
versrészleteivel. Ide tartozik „Anakreon verse" Csokonai-idézettel; a „kisded jambus" Tóth László 
és Kazinczy versének részletével; a „scazon" Tóth László és Virág példáival. 

4. „Trochaeus vers". Idézetek Csokonai, Gyöngyösi, Vörösmarty, Nagy Ferenc, Matics Imre, 
Virág (2), Bajza, Erdélyi, Kisfaludy Sándor és Károly, Kölcsey, Kazinczy műveiből. 

5. „Sapphói vers". Virág- és Verseghy-versrészletekkel. 
6. „Phaleceus vers". Virág- és Kazinczy-idézettel. 
7. „Asklepiades vers". Virág-, Dayka-, Vörösmarty-, Berzsenyi-, Nagy Ferenc-idézetekkel. 
8. „Alkaeos vers". Kazinczy-, Virág- és Berzsenyi-részletekkel. 
9. „Dactylus vers". Vörösmarty (2), Verseghy (2), Kölcsey, Szentmiklóssy, Nagy Ferenc, Kisfaludy 

Károly példáival. 
10. Az „anapestus versek" magyarázata mellett a tankönyv szerzőjének verse szolgál illusztráci

óul. A „Pindaros versei" tárgyalása mintapélda nélkül. 
Végül „a rímes versekről" szóló fejezet következik. A különféle rímek és rímes sorok mintáit a 

tankönyvszerző saját maga által készített példákkal szemlélteti. 
A függelékben ugyancsak 13 saját verse található a könyv törzsanyagában tárgyalt verssorokat 

és strófákat oly módon teljes darabokban állítva a tanulók elé. 

15. Zimmermann Jakab tankönyve 1843-ból 
Magyar irodalom. Irta Zimmermann Jakab, es. kir. Ter. Lov. Intéz, magyar nevelő, a magyar nyelv 
s literatúra r. tanítója, s.S. m.m. bölcselkedés tanárja. Bécsben. Nyomatott Benko Antal betűivel. 1843. 

A széles körű pedagógiai irodalmi tevékenységet kifejtő piarista tanár, Zimmermann Jakab 1843-
ban a bécsi Theresianum magyar nemesi („lovagi") nevelőintézet nevelője és magyartanára volt. 
Nyilván saját növendékei számára állította össze tankönyvét, amelyet azonban az ország összes isko
lájában használhattak tanárok-diákok egyaránt. 

Újszerű a könyv címe, de tartalma is. A szerző ugyanis már nem a nyelvtudomány keretei között 
tárgyalja a magyar irodalmat, hanem önállóan. Bár - mint a „Vezérszó"-ban azaz a bevezetésben ol
vasható - célja hagyományos: „Jelen munka honi nyelvünknek rövid ismeretét, a gondolatoknak 
helyes kifejezésére ügyes fordítását, s végre szakonkénti történetét foglalja magában." 

A magyar ixodalom ismertetése, a közölt irodalmi művek azonban alapvetően irodalmi-pedagó
giai célok szolgálatában állnak: a tanulók érzelmeit is, gondolkodását is fejlesztik: „Példák a köztisz
teletben álló íróink által készült darabok, s ezek közül is csak olyanok, hogy a serdülő s olvasás után 
vágyó ifjúnak gyenge s még mindenfelé hajló szívét is, elméjét is képezzék." 

A könyv bevezető része általában foglalkozik a magyar nyelvvel. Szó esik itt a nyelv eredetéről, 
az ó'snyelvről, a nyelv változatosságáról és szükségességéről. E háttér előtt tárgyalja szerzőnk a magyar 
nyelv általános vonásait. Például eredetét: „Nekünk magyaroknak nemzeti nyelvünk, mint szokásunk 
nem európai... Mi ázsiaiak vagyunk, mi az emberi nem bölcsejéböl származunk. Mily régi nyelvünk, 
ki tudja? de hogy igen régi, az bizonyos, mert mi közvetlen ivadéki vagyunk a legrégibb kornak." 

S a magyar nyelv jelene? „Napjainkban nemzeti nyelvünk irodalma is már virágzásnak eredt, s 
vele együtt és általa a nemzeti míveltség. Nagyrészint már oktatási nyelvvé is vált az, s nagy a remény, 
hogy nemsokára társalgási nyelvvé is váland." 

Külön alfejezet szól „nemzeti nyelvünk tanulásának szükségességéről". Miért kell a tanulóknak 
alaposan megismerniük a magyar nyelvet? 

Az egyik érv: „a nemzet valódi míveltségének jele az, ha a nemzeti nyelv, mint a honfiak gondol
kodása s jellemüknek ismertető köntöse, becsültetik. Hol az anyai nyelvre nincs figyelem, ott még fel 
nem ébredt a nemzeti lélek, még szó sem lehet a nemzetiségről." 

De praktikus haszna is van: „a gondolkodásnak igaz irányát, a helyesírásnak szükséges módját, 
egyéb hasznos iratoknak tökelyes értelmét, az idegen nyelveknek könnyebb megtanulását is eszközli 
az anyai nyelvnek gyökeres ismerete." 

Tehát: „nemzeti nyelvünk tanulása nem csak szükséges, hanem minden igaz hazafinak legszentebb 
kötelessége is. Köteles ugyanis a magyar joggal élő (ember) a magyar nyelvet tudni." 
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De ki „tudja" a magyar nyelvet? Aki alaposan ismeri annak szabályait. .,Balvélemény" ugyanis az, 
hogy az anyanyelvet nem kell tanulni. Akik ezt vallják, „elveszettnek tartanak minden idó't, melyet 
annak tudományos tanulására kellene fordítaniuk, sőt gúnyolják azon újabb rendelést, melynek kö
vetkeztében az ifjúság anyai nyelvének gyökeres értésére taníttatik. Pedig tagadhatatlan, hogy ki 
nyelvét, mint gondolatainak tolmácsát, szorgalmasan nem tanulta, még igazi logicai rendben sem képes 
gondolkodni." 

A könyv első része rövid magyar nyelvtan. Itt tisztázza a szerző' a „literatúra" fogalmát, két jelenté
séről beszélve. Az egyik: „mindazon tudományos ismeretek öszvegét értjük alatta, mely könyvekben 
foglaltatik, s ekkor ez valamely nemzetnek literatúrája tárgyilag." A másik felfogás: a literatúra névvel 
„bizonyos osztályokhoz tartozó irományokat bélyegzünk, melyekben tudni illik bizonyos rendű 
tudományos foglalatosság vagyon, p.o. a költészet vagy történet. Eszerint ahány osztály van a tudomá
nyok országában, annyiféle a literatúra is." 

Piarista tanárunk a „literatúra" kifejezést az első értelemben használja (akárcsak a reformkori 
összes szerző): a magyar „irodalomba" azaz literatúrába az összes, magyar nyelven írt mii beletarto
zik, a prózai-költői művek éppen úgy, mint a tudományos könyvek mindegyik fajtája. 

De miért kell járatosnak lennie a magyar ifjeknak a magyar irodalomban? „Tetemes haszon árad 
a literatúra ismeretéből - bizonyítja szerzőnk - . Ugyanis már magában igen érdekes tudni azon uta
kat, melyeket valamely nemzetnek nagy küzdéssel kell vala törnie, hogy a míveltségnek valamely fo
kára jusson, mely által végre a tudatlan néptömeg a nemzetiségre emelkedhessek." 

Más oldalról tekintve: „mindenki csak úgy gyarapodik önmíveltségében, ha figyelemmel kíséri 
azt, mit más jeles elmék őelőtte gondoltak, s nem csekély fáradsággal csinos köntösbe - jól szer
kesztett szavakba - öltöztettek. Ki minden nemzeti literatúra-ismeret nélkül van, az szinte ridegen 
áll a nemzet között; az valóban idegen honosinak körében s igazi hasznot hazájának nem tehet." 

A konklúzió: „A literatúrát nem ismerő (ember) gondolataiban, szavaiban és írásában igen darabos, 
szegletes, sértő s érthetetlen marad. Tehát hogy írásainkban csinosak s értelmesek legyünk, s hogy 
honosainkat is megérthessük, végre hogy fő célunkban - a míveltségben - hátra ne maradjunk, litera-
túra-ismeretekre kell szert tennünk." 

A következő nagy fejezet: „írásbeli előadás nemei", s ennek két részét, a ,,poézist" és a ,.prózát" 
tárgyalja, igen részletesen, érzékletesen és színesen kifejtve közös és eltérő lényegüket, sajátossága
ikat, felosztásaikat. 

A részletekbemenő tárgyalás során minden esetben teljes prózai szövegek és költemények talál
hatók példaként. 

A prózai művek műfajainak belső rendszere és a közölt illusztrációs anyag a következő: 
1. Emlékbeszéd. Kölcsey: Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett. 
2. Értekezés. Horvát Endre: Hazafiság. 
3. Oktató próza. Kölcsey: Kölcsey Kálmánhoz. 
4. Közönséges történetírás. Szilágyi Ferenc: Görögország 1827-ben. 
5. Különös történetírás. Horváth Mihály: IV. Béla. 
6. Néptörténet. Bajza: Coriolán s a háborgó Róma. 
7. Elbeszélés. Kisfaludy Károly: Tihamér. 
8. Leírás. Fáy: Olaszországi utazás. 
9. Életírás. , j d " : Abd el Kader. 
10. Barátságos levél. Kazinczy Kisfaludy Károlyhoz. 
11. Udvarias levél. „Pesti levelező könyvből" 
12. Tanítói levél. ,,Ktn": Az okossági algebráról. 
13. Törvényszöveg. Az 1840. évi országgyűlés VI. törvénycikke a magyar nyelvről. 
14. Felirat. A magyar kir. Helytartó Tanácshoz. 
15. Meghívó levél. Az 1843. május 14-én tartandó országgyűlésre. 
16. Könyvvizsgálat. Warga János: A kisdedóvó intézetekről. 
17. Fordítás. Briedl Fidél: A természet, mint temploma az istenségnek (németből). 
Majd a költészet fejezete következik, ugyancsak részletes elméleti bevezetővel. (Végén a megjegy

zés: „Berzsenyi Dániel igen tudósán értekezett e tárgy felett, legújabban pedig Schedel Ferenc. Lásd 
Athenaeum 1843."). A tárgyalás során ,A költészetnek nemei' című rész így sorolta rendszerbe 
a különféle lírai műfajokat: 

/. „Lyrai költés" 
1. Óda. Berzsenyi: A magyarokhoz. 
2. Hymnus. Kis János: A bölcseséghez. 
3. Ének. Kisfaludy Sándor: A kesergő szív, Teleky Ferenc: A víz becse, Kisfaludy Károly: Tűnő 

életkor. 
4.Alagya. Kisfaludy Károly: Erzsébet. 
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5. Heroide. Baróti Szabó: Mária királynő férjéhez, Zsigmondhoz. 
//. Oktató költemények. 
1. Tulajdonképpeni oktató költemények. Szenvey: Vigasztalás. 
2. Gnoma. Verseghy: Az igaz bölcs. 
3. Gúnyvers. Kisfaludy Károly: írói tanács. 
4. Mese. Fáy: Az agár és fiai. Szentmiklóssy: Hébe és a sas. 
5. Parabola. A haldokló hattyú. Herder után Kazinczy. 
///. Dráma. 
1. Szomorújáték. ,,Kisfaludy Károly Irénéje, Kömer Zrínyije (ford. Szemére), Vörösmarty Vér-

násza, Horváth Cyrill Tirusa főleg e nemben említendők." 
2. Vígjáték. „Kisfaludy Károlytól A kénytelen jószívűség, Hűség próbája, Csalódások, Fáy András

tól A régi pénzek, Vörösmartytól A fátyol titkai igen ajánlhatók." 
3. Daljáték. E dráma-fejezethez Kisfaludy Sándor Hunyadi János című drámájának 5. felvoná

sából a hatodik jelenet szövegét közölte a tankönyv. Megelőzően részletesen kifejtésre került a drámai 
műfajok elmélete is. 

IV. Elbeszélő költészet. „B. Jósika Miklós, b. Eötvös József, Kuthy Lajos, Kisfaludy Károly, Kiss 
Károly e költészet nemében igen jeleskednek." - állapítja meg a szerző az elméleti kifejtés után. 

1. Költői elbeszélés. Horvát Endre: A régi magyarok foglalatossága. 
2. Novella. Kiss Károly: Keglevich Etelke. 
3. Legenda. Czuczor: Szűz Margit álma. 
4. Ballada. Szilágyi István: Árpád. 
5. Román. Jósika: A könnyelműek. Részlet. 
6. Hősköltemény. „Legjelesebb hőskölteményt írtak: Vörösmarty Zalán futása, Horvát Endre: 

Árpád, Csokonai Dorottya cím alatt." Czuczor: Augsburgi ütközet. Részlet. 
V. Költemények pótlék osztálya. 
1. Pásztori versek. Faludi: Pásztor versengés. 
2. Költői levél. Horvát Endre Horvát Istvánhoz. 
3. Paródia. ,,rt": Hős Fercsi. 
4. Epigramma. Berzsenyi: Napóleonhoz. 
5. Talány. Kölcsey: Van egy, ki nincs. 
Zimmermann Jakab tankönyvének utolsó fejezete: a terjedelmes maevar irodalomtörténet. 
Az első rész címe: ,A legrégibb kor irodalmunkra nézve". Eszerint a magyar nyelv története már 

a hunokkal kezdődik: „Az íróknak egész serege azt állítja, hogy nemzetünk a régi hunok maradéka". 
Ismerteti a körükben feltételezhető magyar nyelvhasználat esetleges lehetőségeit, történeti műveket 
idézve, azok megállapításaira alapozva. Szóba kerül a rovásírás, a hősi ének stb. 

A következő, „Irodalmunk sz. Istvántól Róbert Károly uralkodásáig (1000-1308)" című fejezet
ben kolostorokról, könyvtárakról, iskolákról, illetőleg a magyar nyelvemlékekről szól a szerző, majd 
az „Irodalmunk Róbert Károlytól I. Mátyásnak haláláig (1308-1490)" című fejezetben ugyanezeket 
a témákat folytatja, szóba hozva a bibliafordításokat, s más magyar nyelvű iratokat. A latin nyelven 
itt keletkezett művekről nem szól, de megemlíti a humanizmus-kori hazai latin költészetet: „A classicai 
irodalom, mely ép akkor jött létre Olaszországban, csakhamar lábra kapott Magyarországban", s ennek 
bizonyítására közli Janus Pannonius sírversét („Hic situs est Janus..."), majd méltatja a Dunai Tudós 
Társaság működését. 

Részletezőbb a feldolgozás (bibliafordítások, vitairatok stb.) az „Irodalmunk I. Mátyás halálától 
Maria Theresia uralkodásáig (1490-1740)" című fejezetben, a királyi Magyarország és Erdély ide
vonatkozó tényeit egyaránt számba véve. Míg Balassi Bálintot csupán megemlíti, Pázmányról már több 
szót ejt: „Pázmán Péter bíbornok. Irt Igazságra vezető kalauzt, szent beszédeket s egyéb hittudományi 
munkákat, igen jó magyarsággal." S a korszak három további kiemelkedő alakja: 

„Apáczai Csere János írt magyar Encyclopaediát, Ultrajectomban, 1653. és magyar logicát, 1650. 
- Gyöngyösi István Gömör vármegyei alispán, igen jeles költő s könnyű verselő volt. Több munkáit 
bírjuk. 1664-1734. - Gróf Zrínyi Miklós 1651. ki ősének, a szigetvári hősnek tetteit igaz lelkesedés
sel és tűzzel éneklé, úgy, hogy e költemény remek darabja maradand örökké irodalmunknak." 

Végül a betetőző nagy korszak: „Irodalmunk Maria Theresiától jelenkorig". Ez Bessenyeivel, 
Báróczyval, Orczyval, Péczelyvel indul. Majd „nevezetesebb költőink egyike Ányos Pál vala 1778! 
Érzeményei tüzesek, nyelve tiszta s képzelete fellengző. Ezután említendő Faludi, kinek versei 1786. 
jelentek meg. Ö mind folyó, mind kötött beszédben írt munkái által méltán elhíresedett. Gróf Gvadá-
nyi József 1787. első költőink között, comicai tárgyakat ada elő. Művei: A peleskei nótárius budai 
utazása, halála sat. Idejekor Dugonics András s Horváth Ádám nem igen érdekes elbeszélő dolgozato
kat adának." 
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A latinos iskola költői ,,a latin ciassicusok után indultának": Baróti Szabó, Révai, Rájnis. „E latin 
iskolának tündöklő két csillaga azonban Virág és Kazinczy. Ékesebben már alig lehet a régiek érzemé
nyeit kifejezni, mint e két derék férfiúnál láthatni. Virág csupa hazafi, Kazinczy pedig a világ polgárja 
ódáiban." 

Ide tartozik még Ráday, Verseghy, Dayka és Csokonai. Ez utóbbiban „kétség kívül nagy comicai 
erő létezett, de nagyobbrészt míveletlenül maradt" (ti. ez a komikai erő). 

S elkövetkezett az aranykor, a 19. század! „A bájos hajnal eképp, mely a lefolyt előbbi század 
utolján a magyar tudományos égen felderült, helyt ada végre a dicső napnak, mely is 19-dik században 
irodalmi életünkben sugárzik. Ez ugyan még el nem érte a déli pontot, de ahhoz - kivált a költészet
ben - hatalmasan közelít." 

Újra szóba kerül Kazinczy, szerepe a nyelvújításban, majd az egyik legkiválóbb szereplő, Kisfaludy 
Sándor műveinek elismerő jellemzése. Mellette „Berzsenyi Dániel különös lény volt az irodalom meze
jén. Ö saját kebeléből merített heves érzelmeit s görög classicitással jeleskedik". Bemutatásra kerül 
Szemere Pál, Kis János, Teleky Ferenc, Fáy, Döbrentei, Vitkovics, azután Kisfaludy Károly munkássá
ga. Az ő Auroráján keresztül „több elmés fiaival ismerkedhetett meg a haza. Kölcsey ezeknek egyike, 
ki a regényes költészetben szinte elérhetetlen példa gyanánt áll. Ö egyszersmind éles kriticus is. Bajza 
enyelgő, tiszta nyelvű, jó verselő, de kiváltképpen Vörösmarty a lyrában fő polcon áll: majd Ossian, 
majd Calderon lelkével ihletve saját eredetiségében tündöklik." 

Ez az időszak a magyar eposz fénykora: Döbrentei, „Székely" (Aranyosrákosi Székely Sándor), 
Czuczor, Horvát Endre jeleskedtek e téren, de kivált „a tűzkeblű Vörösmarty". 

A szónoklati művek alkotói, illetőleg a szónokok két csoportra oszlanak: az egyháziak és a vilá
giak, A név szerint felsoroltakból az előbbiek közül ma már mindegyik ismeretlen, viszont „világi szó
nokaink közt Kölcsey, Deák, Széchenyi gr." emelkedik ki. 

Felsorolásra kerülnek a bölcseletben, hittudományban és a történettudományban jeleskedő könyv
szerzők nevei, majd pedig a különféle hazai irodalmi körök, lapok és újságok címe, szerkesztői is. 

Zimmermann Jakab magyar irodalomtörténetének záróbekezdése: „Színművek nyomaira honunk
ban már 1677. akadunk. Nagy Leopold ada.szabadalmat a színművek előadására s többen írtak szín
darabokat. Múlt század végén Illei, Simái, Dugonics s mások főleg kitüntették magokat. Most ez 
írásnem is mindinkább halad előre. Már nemzeti színházunk is van. Vajha céljának illőleg megfelelne!" 

16. Ballagi Mór versgyűjteménye 1845-ből. 
Költészeti készikönyv vagy magyar költemények példagyűjteménye, a költészet fajai szerint elrendez
ve, költészet tanulók számára. Szerkezte Dr. Bloch Móricz, nyilvános oktató. Pesten, 1845. Kilián 
György tulajdona. 

1844-1848 között a szarvasi evangélikus gimnázium tanára volt Bloch Móric, a későbbi Ballagi 
Mór, amikor 1845-ben Pesten megjelent versgyűjteménye,.költészet tanulók számára" vagyis a gimná
zium költészeti (volt poétikai) osztálya részére. 

Elméleti kifejtés nincs a kötetben, lényegében a korábbi magyar (illetőleg latin) költészettanok 
rendszere szerint helyezkednek el benne műfajuk szerint az egyes költemények. 

A kötet első fele „a lantos költészet' azaz a Urai költészet darabjait tartalmazza, ebben az elren
dezésben: 

/. Ének. a/ Szentének: Guzmics: Üdvözlégy, Székács József: Árvízi fohász, Sujánszky: Reggeli 
ima, Elefant M.: A reformatio ünnepén. 

b/ Világi énekek: 
1. Szerelmi dal. Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem. A boldog szerelem. Kölcsey: Óhajtás, 

Czuczor: Első szerelem. Népdal, Vörösmarty: A kis leány baja. A kérő, Vachott Sándor: A gyöngy 
kereső', Kisfaludy Károly: Népdalok, Erdélyi: Elmennék én katonának. 

2. Társasági dal Vitkovics: Életphilosophia, Kisfaludy Károly: Pipadal, Vörösmarty: Fóti dal, 
Kunoss Endre: Vándordalok. 

3. Nemzeti dal. Döbrentei: Huszárdal, Czuczor: Uj kortesdal, Erdélyi: Intés. Uj ébredés, Kisfaludy 
Károly: Népdal, Petőfi: Honfidal. 

4. Természeti dal. Berzsenyi: Az esthajnalhoz, Garay: Tavaszi dalok, őszi dalok, Vajda Péter: 
Számadás, Tóth Lőrinc: Bányadal, Tihany fokán. 

5. „Alkatilag különböző dalok". Szonett: Kazinczy: A sonett musája, Szemere: Emlékezet, Kisfa
ludy Károly: Tűnő életkor, Erdélyi: Az égi leány. 

A triolett, a ritornell, a rondó, a madrigál, a „ghazel" és a „kantate" műfajokra cím-nélküli példá
kat hoz a szerkesztő, a következő szerzőktől: Kisfaludy Károly, Kazinczy, Garay (2), Kerényi, Nagy 
Imre, Vajda Péter. 
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//. Óda. Kazinczy: A hit szava, Berzsenyi: A magyarokhoz, A fölkelt nemességhez, Bajza: Apotheosis, 
Székács: Óda, Eötvös József: Búcsú,Tóth: Melpomena. 

III. Hymnus. Kis János: A bölcseséghez, Berzsenyi: Fohászkodás, Kölcsey: Hymnus, Horvát Endre: 
Dies irae (műfordítás), Vörösmarty: Hymnus. Garay: Hymnus, Székács: Fohász. 

IV. Rhapsodia. Kölcsey: Rákos nymphájához. 
V. Dithyrambus. Csokonai: Bacchus. 
VI. Alagya. Kisfaludy Károly: Mohács, Berzsenyi: Búcsúzás Kemenesaljától, Vörösmarty: A magyar 

költő, Kis gyermek halálára. 
VII. Heroida. Baróti Szabó: Mária királyné férjéhez, Zsigmondhoz, Horvát Endre: Enyingi Török 

Bálint. 
VIII. Gnoma. Verseghy: Az igaz bölcs, Szentmiklóssy: A sorson nyerhető diadalom, Az öröm, 

Kisfaludy Károly: Az irigy és erős. 
IX. Epigramma. Kazinczy: Az epigramma, Az iskola törvényei, Vitkovics: Az igazság képe, Egy 

atyához, Berzsenyi: Napóleonhoz, Szentmiklóssy: Egy magahitt széphez, Dalmára, Vörösmarty: 
Sziget, Kisfaludy Károly sírverse, Vajda Péter: Bezerédyhez, Székács: Aide toi, Nemzeti színház, 
Garay: A hajadon. 

X. Satyra. Kazinczy: A musához, Kisfaludy Károly: írói tanács, Vajda: Magyarország. 
XI. Költészi levél. Vörösmarty: Virág Benedekhez, Szemere Pál: Vida Lászlóhoz, Császár Ferenc: 

F. Endréhez. 
A gyűjtemény második fele: „Epicai költészet', s így sorjáznak egymás után a műfajok: 
/. Mese. Fáy: A kakas, A varjak gyűlése, Az agár és fiai, Szentmiklóssy: Hébe s a sas, A pillangó 

s a cserebogár, Szilágyi: A kánya és a házi madarak, A fűz és a cser, Czuczor: A vén zergék és gidáik. 
//. Allegória, parabola és paramythia. Berzsenyi: A tudományok, Vörösmarty: Elhagyott anya. 
///. Költői beszély. Kisfaludy: A bánkódó férj, Vörösmarty: Szép asszony, Garay: Az obsitos. 
IV. Legenda. Czuczor: Szűz Margit álma, Vörösmarty: Hedvig, Garay: A fekete kutya. 
V. Rege. Kisfaludy Sándor: Dobozy, Erdélyi: A harang csudája, Tarkányi: Máté gyilkosa. 
VI. Idylla. Faludi: Pásztor versengés, Szentmiklóssy: MirtyI és Chloe. 
VII. Ballada. Kölcsey: Dobozi, Vörösmarty: Salamon, Garay: Kont. 
VIII. Románc. Kisfaludy Károly: A jövevény, Bajza: Isten hozzád, Garay: A két dalnok. - „Nép

románcok": Petőfi: Fürdik a holdvilág, A csaplárné a betyárt szerette. 
IX. Eposz. Vörösmarty; Cserhalom, Czuczor: Augsburgi ütközet (részlet). 
Mint „toldalék" került a felsorolás végére: 
1. Tanköltemény. Kisfaludy Károly: Az élet korai, Kölcsey: Remény, emlékezés. 2. Paródia. 

„A Kritikai Lapokból". 3. Talány. Kölcsey: Tükör vagyok. 4. Betürejtvény. Vincze: Szép megye. 
Ballagi e versgyűjteménye 1857-ben - mennyire megváltozott közben a társadalmi-politikai közeg! 

- új kiadásban jelent meg Pesten, változatlan tartalommal. 

17. Táncsics Mihály tankönyve 1845-ből. t 
Alkalmi köszöntések, próbatételi beszédek, levelek s írásbeli föltevények az ifjúság számára. Irta s 
részint gyűjté és módosítá Stancsics Mihály. Második bővített kiadás. Pesten 1845. Eggenberger 
József és fia acad. könyvárusoknál. 

Egyelőre még nem sikerült kideríteni, hogy e kis kötet első kiadása mikor s milyen tartalommal 
jelent meg, példányt nem ismerünk belőle. 

A második kiadás lapjain sokféle anyag zsúfolódik. 
Első része ezt a címet viseli: „Alkalmi költemények". Ennek első fejezetében újévre, név- és szü

letésnapra s más alkalmakra szóló köszöntő verseket hoz, szerzők neve nélkül. Ezek nyilván ország
szerte szavalt, helyi tanítók által készített versezetek, költői érték nélkül. A második fejezetben 
prózai szövegek találhatók az ünnepélyes tanévvégi iskolai vizsgák elejére és végére, tanulók számára. 
A harmadik fejezet: „Szavalati költemények". 

A második rész a legkülönfélébb levélszövegek sorozata, míg a harmadik rész a hivatalos iratfor
mák mintáit adja a tanulók elé. 

Az első rész harmadik fejezetében értékes költemények olvashatók (megjegyzendő azonban, hogy 
ezek legnagyobb része aligha való gyermekszavaló szájába). 

A versek sora: Kis János: Az esztendő részei, Kisfaludy Sándor: Az ember, Kisfaludy Károly: 
A legszebb gyöngy, A Rákoson szántó, Berzsenyi: A halál, Jámborság és középszer, Megelégedés, 
Szenvey: Élés a jelennel, Barcsai: Megbékülés a sorssal, Föltétel, Kölcsey: Remény és emlékezet, 
Garay: A részvét gyöngye, Faludi: Forgandó szerencse, Tarka madár, Vörösmarty: A szép virág, 
Az átok. 
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18. Papp Ignác tankönyve 1846-ból 
Elemi költészet-tan, segéd-könyvül költészet-hallgatók számára. Irta Pap Ignácz. Veszprém. Jesztány 
Totth János nyomtatása, 1846. 

A veszprémi népiskola vezetője 18 esztendővel korábbi poétikája után új tankönyvet jelentetett 
meg, ugyancsak Veszprémben, mégpedig „segéd-könyvül költészet-hallgatók számára", vagyis a gimná
zium „költészeti" (poétikai) osztályának tanulói számára. Érdekes újdonsága a könyvnek, hogy a 
legnagyobb részét alkotó elméleti rész mellett rövid „Gyakorlati költészet-tan" is található. 

A bevezető fejezet („Előtan") a „költészet, költész, költemény" fogalmát és részleteit fejti ki 
kérdésekben-feleletekben. így szól az egyik: „Vannak-e hazánknak költ ész-ír óji? - Vannak, két rend
beliek", tudniillik régebbiek és kortársak. Ez utóbbiak csoportjában a következők nevei olvashatók: 

Bajza, Beöthy Zsigmond, Császár Ferenc, Czakó.Czuczor, Döbrentei, Degré, Eötvös József,Erdélyi, 
Fáy, Frankenburg, Gaál János, Garay, Horváth Cyrill, Petrichevich Horváth Lázár, Jósika, Kerényi, 
Kis János, Kovács Pál, Kuthy, Nagy Ignác, Ney Ferenc, Obernyik, Petőfi, Remellay Gusztáv, Sárosy 
Gyula, Szelestey László, Szemere Pál és Miklós, Szenvey József, „Szigligety Edward", Sujánszky, 
Tarkányi, Tompa, Tóth Lőrinc, Vahot Sándor és Imre, Vajda Péter, Vörösmarty. 

A költeményekről szóló általános tudnivalók közben Horvát Endre (2), Döbrentei, Czuczor (2), 
Kisfaludy Sándor (3), Dayka (2), Vörösmarty (4) műveiből vett szemelvényeket helyezett el a szerző. 

A tankönyv szerzője szenvedélyes nyelvújító volt: a reformkor tüzes magyar nemzeti érzésétől 
lelkesítve tankönyvében az összes idegen szakkifejezés helyébe magyar megnevezést tett. A költői 
„szépítő elemek" például a következők: melléknév (epitheon), mondár (sapientia), hasonlítás (compa-
ratio), csudázat (machina), rémzelés (peripetia), jellemzés (characterisatio), rajz (descriptio), hábor 
(furor), hévnyezet (enthusiasmus), ugrás (saltus), nagyítás (hyperbole), lépcsőzés (gradatio). 

Az első szakasz a „tárgytan", amely a költői és prózai művek tárgyával foglalkozik, először általá
ban, majd pedig műfajonként. Régi feldolgozási módszerét szerzőnk itt is követi: az elméleti kifejtés 
után szemelvényeket hoz, majd pedig felsorolja a további példákat, hogy a tanuló nézzen utánuk. 
A költői műfajok a következők: 

1. „Hőslemény (epopoeia)", két idézet Vörösmartytól, egy Horvát Endrétől, „Hőslemény példák: 
Zalán futása Vörösmartytól, Árpád Horvát Endrétől, Aradi gyűlés és Augsburgi ütközet Czuczortúl." 

2. „A színköltészet', meglepő részletességgel tárgyalva. 
a/ „Komoly színművek", korábbi példák után a „legújabbak közül olvasand: Főúr és pór Ober

nyik Károlytúl, Kalmár és tengerész Czakó Zsigmondtul, Gerő Szigligetytől". bj ,A dalmű". „Eredeti 
példánya a magyar színpadon Hunyady László és Bátori Mária", vagyis Erkel operái, c/ trA lantos 
színmű (melodráma)". „Legújabban: Tihany ostroma Császár Ferenctől." dj ,A vígjáték". „Példák: 
Kisfaludy Károly minden munkáinak 3 -5 . kötetében", Kovács Pál: Thalia, Vahot Imre: Országgyű
lési szállás, Nagy Ignác: Tisztújítás, Vahot Imre: Restauratio, Degré Alajos: Eljegyzés álarc alatt, 
Beöthy Zsigmond: Követválasztás, Szigligeti: Kinizsi, e/ „Népies vígjáték (vaudeville)". Példák: 
Vahot Imre: Farsangi iskola, Szigligeti: Szökött katona, Két pisztoly, A zsidó, f/ A bohózat. Például 
Gaál: Peleskei nótárius, Munkácsy: Garabonczás diák. 

3. „Költészi elbeszélés". Például Kisfaludy Károly, Horvát Endre, Kovács Pál, Döbrentei, Bajza, 
Frankenburg, Kovacsóczy művei. 

4. „Regény (román)". „Első magyar regény-példa: Bélteki ház Fáy Andrásiul. Jelenleg a regény 
nagy mestere: b. Jósika Miklós. Olvasd: Falu jegyzője b. Eötvöstől." 

5. „Tárgyrajz". Idézet Vörösmartytól. „Példák: A csehek Magyarországban, kor-rajz I. Mátyás 
király idejéből Jósikától. Legújabban a Pesti Divatlapban: Népregék, népmondák s várleírások Remel
lay Gusztávtól." 

6. „Idilla". Idézet Faluditól. „Példák Faludinál, Zrínyinél, Szentmiklóssynál és Dayka Gábornál." 
7. „Gunyor (satyra)". Idézet: Kisfaludy Károly: Ah! és óh!. „Nagyobb gunyorpéldák": Csokonai: 

Dorottya, Vahot: Restauratio, Nagy Ignác: Tisztújítás. „Apróbbak Kisfaludy Károly, Virág s egyebek 
munkájiban. Legújabb gunyorpélda Czuczor Paprikás versei és Erdélyi János satyrái. Szabadnyelvű 
gunyoríró: Nagy Ignác." 

8. „Bökvers (epigramma)". Idézetek Vörösmarty, Kazinczy, Vitkovics, Szentmiklóssy, Ráday 
Gedeon műveiből. „Példákat találhatni Kazinczy, Virág, Vitkovics, Szentmiklóssy, Kisfaludy Károly, 
Kölcsey s egyebek munkájiban. Olvasd: Szurony Terhes Sámueltől." 

9. „Aesopmesék". Idézet Fáytól, Rádaytól. „E nemben utolérhetetlen Fáy András; olvasd eredeti 
meséjit és aphorizmáit, vagy minden munkájit Geibel által kiadva. Azután Vitkovics, Tóth László 
és Ráday munkájiban." 
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10. „Képzelet (allegória)". Idézet Fáytól. ,.Olvasd Fáy András munkajit. Két hajós Kisfaludy 
Károlytól, Ámor lakja Szentmiklóssytól." 

11.,,Költészi levéT'. Idézet Kazinczytól. ,,Példák Vitkovics, Dayka, Szemere, Kis, Berzsenyi, 
Ányos s egyebeknél. Olvasd: Kisebb költemények Horvát Endrétó'l." 

12. „Hősiké (heroide)" . Idézet Horvát Endrétó'l. „Olvasd: Wesselényi Ferenc Szécsi Máriának és 
viszont Czuczortúl. Mária királyné férjéhez, Zsigmondhoz Baróthi Szabó Dávidtúl." 

13. „Latka (gnóma)". Idézet Czuczor, Szentmiklóssy, Verseghy műveibó'l. ,.Példák Szentmiklós-
synál, Kazinczynál, Kisfaludy Károlynál s egyebeknél." 

14. ,,Fonda (paródia)". „Egy-két fondapéldányt találhatni Bajza és Kisfaludy Károly munkájiban." 
15. „Ötlike (anecdota)". „Olvasd: Democritusi cseppek Szekrényesitó'l." 
16. „Alkalmi költészet". Sokféle változata van, Mézetek Berzsenyitől, Kölcseytől, Vörösmarty

tól, valamint a tankönyv szerzőjétől. 
17. „Müleges költészet (poesis artificialis)": kronosztichon, betűvers, visszhang-vers, rejtvény stb. 
A tankönyv második szakaszának címe: „Alkat-tan" vagyis a különféle verssor-szerkezetek és 

strófák fejtegetése. 
Alapos tárgyalás alá kerülnek a szótagmértékek, a verslábak. A tucatnál több görög-latin versláb

elnevezés mindegyike helyett új „magyar" nevet fabrikált szerzőnk, A négy legelső: szöknye (pyr-
rhichius), huzma (spondeus), jámbony (jambus), görgeny (trochaeus). 

Ezután „a verssoros alkatok" tárgyalása következik, ilyen rendben: 
1. „Hatonda (hexameter)". Hosszabb-rövidebb idézetek Czuczor és Vörösmarty műveiből. „Ol

vasd: kisebb hősköltemények Vörösmartytól és Zircz emlékezete Horvát Endrétől." 
2. „Alagya". Idézet Vitkovicstól, s Kisfaludy Károlytól: Mohács. „Példák: legmézesb ajkú alagya-

költész Kisfaludy Károly, olvasd ettől: Ersébeth. - Azután alagya írók: Vörösmarty, Szenvey, Révai, 
Vitkovics, Czuczor, Kazinczy s egyebek." 

3. „Jámbony (jambus)". Idézetek Virág, Szemere, Kazinczy, Virág, Bajza verseiből. „Nagy példák: 
Zrínyi Szemerétől, Kont, szomorú játék Vörösmartytól, Salamon, szomorú játék ugyanattól." „A 
szabad jámbony példáját olvasd: Kisfaludy Károly és Kisfaludy Sándor, Vörösmarty színműveiben. 
Kisebb példáját a dalnászat mezején találhatni." 

Szerzőnk terminológiájában a „poesis lyrica" vagyis a Urai költészet megnevezése: dalnászat. 
4. „Görgeny (trochaeus)". Idézetek Virág, Kölcsey, Tarkányi műveiből. 
5. „Anacreon-alkat". Több idézet Csokonaitól, egy Bajzától. „Példák Csokonai, Berzsenyi, Édes 

Gergely, gróf Dessewffy József, Kazinczy és Bajza munkájiban." 
6. „Asclepiad-alkat". Négy idézet Berzsenyitől, Egy Virágtól. 
Eléggé következetlenül (hiszen ilyenekről az előző csoportban is volt már szó) a strófák magyará

zata következik ezután. 
Két versszak-típusról esik szó „Komoly dalnászat" cím alatt. Egyik az „alcaeus-alkat", Virág -vers

idézettel, s a megjegyzéssel: „Az alcaeusi alkat mester-példáji: Berzsenyi és Virág". A másik a „Sappho-
alkat", ugyancsak Virágtól valók a szemléltető szemelvények. „Ezen alkatok mesterpeldaji: Berzsenyi 
és Virág, de Kazinczynál és Köleseynél sem veszt ennek méltósága." 

A másik csoport „Rímes dalnászat" alatt kerül fejtegegésre. A következő „dal-alkatok" tartoznak 
ide: 

1. „Hangzatka (sonett)". Idézet Szemerétől. „Példák Szemerénél, Szentmiklóssynál, Kovacsóczy-
nál, Kazinczynál, Kisfaludy Károlynál, Töltényinéi (100 egy egész kötetben). A jelenkor leghívebb 
hangzatkaírója: Császár Ferenc". 

2.„Himfy-alkat". Három idézet Kisfaludy Sándortól. „Példa Kisfaludy Sándor és Ballá Károly 
Hős regéje és Zsebtükre". 

3. „Ráday-sorú alkat". Idézet Bajzától, Vörösmartytól: Szózat. „Olvasd: Bajza, Garay, Kerényí, 
Petőfi, Császár és Sujánszky verseit; Kölcsey, Kisfaludy Károly és Vörösmarty munkajit és a három 
divatlapot." 

A három „divatlap" ezután többször is említésre kerül, mint a tárgyalt költemény-műfaj lelőhelye. 
4. „Imany (hymnus)". Idézet Guzmics és Sujánszky verseiből. „Imany-példákat adnak: Kis János, 

Kölcsey, Vörösmarty, Guzmics, Virág, Verseghy, Szentmiklóssy." 
5. „Rege". „A szívrege mestere: Kisfaludy Sándor". „Néprege-példa: Mátyás király Czuczortúl". 
6. „Regényke (románcé)". Idézet Vachot Sándor verse: A gyermek álmai. „Példákat adnak: Garay, 

Vörösmarty, Bajza, Kölcsey s egyebek." 
1. „Hősdal (ballada)". Szemléltetésül Czuczor verse: Hunyadi. „Hősdal-például olvasd: Kont Ga-

raytól, Dobozi, Róza Kölcseytől, Dobozi Kisfaludy Sándortúl, Az ősz bajnok, Hontalan, Kemény 
Simon, A hős sírja Vörösmartytól." 

8. „Beszély (novella)". „Beszélyköltészeink: Kuthy, Kovács Pál, Degré, Pálffy, Gaál, Remellay, 
Obernyik, Pompéry s egyebek." 
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9. „Bordal (dithyrambus)". Idézet Vörösmarty Fóti dalának részlete. 
10. Népdal. Szemlvény: Czuczor: Kedélyes népdal. „Kedvelt népdalnászok: a két Kisfaludy, Vörös

marty, Csokonai, Ányos, Vitkovics, Döbrentei és Czuczor. Olvasd: Érzékeny és víg dalok gyűjteménye. 
Második megbővített kiadás Sáros-Patakon 1834." 

11. „Bessenyei-alkat". Idézetek Bessenyei, Ányos, Szemere, Dessewwffy, Kis János műveiből. 
„A Bessenyei-vers mesterei: Kis János, gróf Dessewffy József, Ányos, gróf Gvadányi, Horváth Ádám, 
Gyöngyösi István, Faludi." 

12. „Hármaska (triolett)". Idézet Kisfaludy Károlytól. „Egy-egy példát adtak erről legközelebb: 
Baráth J. és Karácson." 

13. „Röptike (ritomell)", Idézet Kerényitől („P...inek"). „Röptike-példa: három Kazinczynál, 
három a Pesti Divatlapban Kerényitől. Néhány Urházytól." 

14. „Körde (rondeau)". ,A dalnászatban Ungvár-némethi Tóth László emelte, egy magyar példá
ban mutatván meg, hogy nyelvünknek ez sem körén túli." Idézet: egy ,,K" aláírású vers. 

A tankönyv végén található „Gyakorlati költészet-tan" tárgya: annak alkalmazása, „amelyeket 
eddig az elemi költészettan elméletisége élőnkbe adott." Az elméletet alaposan ismerni kell! 

Ez az alkalmazás, gyakorlás kétféle haszonnal jár. ,,A költészeti gyakorlat egyéni haszna abban áll, 
hogy a tanuló önereje által tehesse azt, mire az elméletiségben oktatást nyert: tehát hogy kóltész te
hessen." De a tanulók közül ilyen csak kevés van. Ezért e gyakorlatok „tárgyas haszna az, hogy ha 
bizonyos körülményeknél fogva költésszé nem lehet is, belőle legalább értelmes költészolvasó válhas
son." Tehát „költész-olvasó", vagyis a költők műveinek értő-élvező olvasója. 

E fejezet révén bepillanthatunk a reformkori iskolai költészettanórák apróbb részleteibe is. Hogyan 
történt a „költészet" gyakorlása? 

„Minő módszer legalkalmasabb a gyakorlatra? Legalkalmasabb a fokonként emelkedő." Ezek kö
zül a legnehezebb, a legmagasabb fok: „mikor puszta cím adatik föl tájékozódás nélkül, hogy arról 
költemény készítessék". Ez azonban csakis az iskolai, tehát személyes kapcsolatokon alapuló okta
tás keretében lehetséges, tankönyvön keresztül nem. 

A gyakorlás „legalsóbb, legkönnyebb módja" az, „amikor a szétszórt lábak által a vers hibássá 
tétetik, mit a gyakornoknak értelme tanúsításául alkarjába vissza kell helyezni, mi rendezőgyakorlat
nak, a szétszórt verssorok pedig zavarék-nak (fractum) neveztetnek '*, 

Tankönyvünk gyakorlórészében először egy Czuczor-epigrammát talált a tanuló, ennek sorait 
szavanként sorra véve magyarázta a szerző „a szótagmértékeket"'. Ezután öt példán keresztül a „rende
ző gyakorlat" megoldási lehetőségeit fejtegette. Végül pedig négy költői műfajban „zavarék"-ot adott 
a tanulók elé, útmutatásokat nyújtva a megfejtéshez. A négy műfaj: „hatonda", „alagya", „alcaeus-
vers", sapphói vers". 

s a befejező bekezdés: „Fő szabályok a költészi önállás kezdetén." 

19. Papp Ignác 1847-i tankönyve 
Ékesszólástan. Irta Pap Ignácz. Nyomtatott Veszprémban. 1847. 
A szerző 1846-i és 1847-i kiadványainak címlapján saját nevét „Pap"-nak írta.) 

A „Vezérszó"-ban azaz a bevezetésben ezt írja a gyakorlott tankönyvíró: „A szónoklás szinte mint 
a költészség nemzeti érdek; egyik úgy, mint a másik rendszeres tanulmány a hon tanodájában, s ta
nulja mindeniket a magyar ifjúság, de sem a költészségben, sem a szónoklásban nem sajátját, hanem 
latin nyelven a latinét." 

A szerző alighanem már jóval korábban megfogalmazta ezt az előszót. 1847-ben ugyanis már jó 
néhány éve igyekeztek a gimnáziumok magyar nemzeti érzésű tanárai a latin retorika mellett a magyar 
retorika, szónoklattan ismeretébe bevezetni tanulóikat. A „magyar nyelvtudomány" keretei között a 
szónoklati művek elméletével és gyakorlatával is foglalkoztak, 1844-ben pedig hivatalosan is magyar
rá vált a középszintű iskolákban az oktatás. 

Az első rész „A szónok. A szónoklat" címet viseli, s a címban jelzett téma kifejtésébe a szerző rö
vid logika-összefoglalást is iktatott, amelyben a szakkifejezéseket magyarrá formálta: kerime (Syllogis
mus), vagyka (dilemma), vezemény (inductio), folany (sorites), kerekbeszéd (periódus) stb. 

A második rész >rA szónoklatról különösen" tárgyal, vagyis a szónoklat speciális vonatkozásairól 
tárgyal, kettős csoportosításban: egyházi szónoklat és világi szónoklat. 

,Az ékesszólás külkellékeiróT' szól a kötet harmadik része. Mindhárom részben sok rövid szó
noklat-részlet található példaként, illusztrációként, ma már elfelejtett nevű hazai szerzőktől. 

A kötet zárórésze különféle alkalmakból elmondott és nyomtatásban közölt teljes szónoklatokat 
tartalmaz, egyházi és világi szerzőktől. Irodalomtörténeti jelentőségű név nincs közöttük. 
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20. Szuppán Zsigmond tankönyve 1847-ből 
A prosa s költészet nyelve. Irta Szuppan Zsigmond, nagyszombati Esztergom-érseki lyceumban hit
szónok s a magyar irodalom r.n. tanára. Pozsonyban. Schmid Ferencz és Busch J.J. betűikkel. 1847. 
A magyar s külföldi irodalom története. Irta Szuppan Zsigmond, a nagyszombati Esztergom-érseki 
lyceumban hitszónok s a magyar irodalom r.n. tanára. Pozsonyban. Schmid Ferencz és Busch J.J. 
betűikkel. 1847. 

A nagyszombati érseki l'ceum magyartanára, Szuppan Zsigmond az 1840-es évek elején készí
tette el négy kötetből álló tankönyvsorozatát „Magyar nyelvtan serdültebbek számára" összefoglaló 
címmel. Az elsó' kötet nyomtatásban 1844-ben jelent meg (.Magyar nyelvtan, előkészítésül s útmutatá
sul a jó stylusra") Nagyszombatban. Eló'szavában részletesen ismerteti a sorozat egyes tagjait, anyaguk 
egymásraépülését (tehát ezek kéziratai ekkor már készen lehettek). 

A következő' esztendőben ugyancsak Nagyszombatban látott napvilágot a második kötet: ,^4i írás
beli előadás törvényei, útmutatás a jó stylusra" címmel. Ebben - az első fejezetet tartalmazó logika 
után - az írásművek általános stilisztikai kellékeiről értekezett a szerző. Az írásbeli előadás" fogalma, 
lélektani vonatkozásainak, a tartalom és forma viszonyának elemzése után a jó stílus, majd pedig a 
szép stílusjegyeit tárgyalja ebben a kötetben. A zárófejezet tárgya: az ízlés. 

A harmadik kötet 1847-ben Pozsonyban került ki a sajtó alól e cím alatt: ,A prosa s költészet 
nyelve". A szerző az előszóban beszámol könyve, illetőleg a hazai középiskolai magyar nyelv- és iro
dalomtankönyv általános helyzetének alakulásáról. Eszerint a Helytartótanács 1845-ben felszólí
totta a Tudós Társaságot - vagyis az Akadémiát - , hogy a már korábban elkészült és használatba 
vett középiskolai magyar nyelvtanok valamelyikét jelölje ki hivatalos tankönyvül. „Ennek következ
ménye Ion, hogy a szerzőnek 1844-ben „Magyar nyelvtan serdültebbek számára"cím alatt kibocsátott 
kézikönyve a többinél célszerűbbnek találtatott, és a középtanodák alsó osztályai számára a nagymél
tóságú magyar kir. Helytartótanácsnak meg is ajánltatott azon hozzáadással, hogy a magyar Tudós 
Társaság maga efféle könyveket kiadni készül." 

A Tudós Társaság vállalkozásának azonban nem lett semmi eredménye az azóta eltelt két esztendő
ben, ezek „csak később fognak kiadatni". Ezért a nagyszombati tanár kinyomatta sorozatának harma
dik és negyedik kötetét is. Ez utóbbi ugyancsak 1847-ben jelent meg Pozsonyban ,A magyar s kül
földi irodalom története" címmel. E két kötet „a bölcsészeti itjúságnak szánva vagyon", vagyis a líce
umi tagozaton folyó oktatás céljaira készült. 

A III. kötet - címének megfelelően - a prózai és költői művekkel, sajátosságaikkal, különféle 
változataikkal, rendszerbefoglalásukkal foglalkozik. Nem következetesen, de sok helyen megemlíti, 
hogy a tárgyalt prózai vagy költői műfajban milyen hazai, illetve külföldi szerzők jeleskedtek. (Alább 
csakis a magyar vonatkozásokat idézzük.) Szemelvények a könyvben nem találhatók. 

A prózai művek felosztása: oktató próza, történeti próza (ez lehet leírás vagy elbeszélés), levelező 
próza (vagyis udvarias, barátságos, mulattató, tanító levél), végül „tiszti próza" vagyis a hivatalos 
iratok stilisztikája. 

A költői művek így rendszerezhetők: 
1. „Lantos költészet" („hol heves személyi érzelmek festetnek"): ének („hazánk legnevezetesebb 

énekköltői ezek: Vörösmarty, Czuczor stb"), óda („Virág Benedek, Berzsenyi Dániel"), elégia. 
2. „Tanító költészet" („hol az igazság megérzékíttetik"): tulajdonképpeni tanköltemény, gnoma 

(„A magyaroknak sok ilyen jelmondása van"), mese (ez lehet „aesopi" mese vagy parabola). 
3. „Elbeszélő költészet" (,,a történeket megérzékítése beszélési formában"): eposz vagy hősköl

temény („magyar eposköltők ezek: Vörösmarty, Czuczor, Horvát Endre stb."), regényes eposz („Cso
konai Vitéz Dorottyája"), románc és ballada („magyarok: Kisfaludy Sándor, Kölcsey"), legenda, 
tündérrege; regényes beszély-költészet, ide tartozik a regény („Jósika, Fáy, Gyöngyösi, Dugonics stb.") 
és a novella. 

4. „Drámai költészet" („az élet megérzékítése most történő jelenetek képében, beszélgetési formá
ban"): szomorújáték, „színjáték", vígjáték, daljáték. 

5. „ Vegyes költészet" : levél, idill, epigramma, szatíra. 
A IV. kötet törzsanyagát „a magyar nyelv és irodalom története" alkotja. 
A bevezetésben a magyar irodalom őstörténetéről esik rövidebb szó (szittya és hún nyelv; a hét 

vezér korában a magyaroknak voltak-e saját betűik?). 
Ugyancsak rövid az első két korszak tárgyalása. Az elsőben (,A magyar nyelv állapota az árpádi 

királyok alatt") a legrégibb nyelvemlékek és iskolák ismertetése történik. A második korszak tartalmát 
címe jól kifejezi: ,A vegyesházi királyok alatt a magyar nyelv emelkedik s hanyatlik", s a 14. század 

Jcözepétől a 16. század közepéig tart. A középkori prózai és verses nyelvemlékek, valamint a humanis-
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ta szerzők tárgyalása teszi e fejezet fő anyagát. Ebben olvasható: „Vitéz János (zrednai) esztergomi 
érsek. Mátyás király nevelője és a pozsonyi egyetem kancellára, a történetírók előtt igen becsesek 
levelezései, melyek egy részét összegyűjté Ivanics Pál nagyváradi kanonok. Hogy Joannes de Zredna 
egy személy Vitéz Jánossal: Keller Gottfried kéziratából kitetszik. Horányi Elek Memoria Hun. P.M. 
- Cesinge János, Vitéz János rokona, ki által növeltetett és 13 éves korában Veronába Guarinóhoz 
küldetett. Visszatérvén onnan pécsi püspök lőn 26 éves korában. A király legfontosb ügyekben hasz
nálta a tudós férjfit, nyelvészt és költőt, azonban későbben elvesztvén királyának kegyelmét, negyven 
éves korában a bú és bánat törte meg szívét." 

A 16. század közepétől a 18. század közepéig tart a harmadik korszak {,A magyar irodalom álla
pota az ausztriaházi királyok és a hitvillongások alatt"). A tárgyalás során itt a szerző már „személyi" 
alfejezeteket is alkalmaz. Ismertetve a korszak irodalmi termékeit, a körülményeket, külön kis alfe
jezetben tárgyalja Pázmány Pétert. Másik eljárása az, hogy az alfejezet címében egy-egy szerzőt kiemel, 
de másokat is megidéz melletük. Ilyen például: „Zrínyi, a költő s író-kortársai." 

E módszertani megoldásokkal a szerző az olvasó előtt jól kiemelte az irodalmi fejlődés fővonula-
tát, de az is érdeme, hogy e kis alfejezetekben'érdekes, olvasmányos portrékat, egyszerű és világos 
életmű-jellemzéseket adott az iskolai tanulók elé. így szól például a Balassi Bálintról szóló bekezdés: 
„A hős, költő és művész, Gyarmati Balassa Bálint gróf szülét. 1550 körül és származásához illőleg 
neveltetett, olaszul, latinul, tótul s lengyelül beszélt, és a táncban ügyes volt oly annyira, hogy Ru
dolfot is mulattatá vele. Fogékony szívében Turnovszky grófnő társalgása a költői szellemet felébresz
tő. Harcolt Békesy mellett, később Eger vár kapitánnyá lett és Dobó István leányát nőül veszi. Egyet
len fia Boroszlóban meghalt, ő pedig nem tudni, mi okból, az óceán mellett bolyongott, hol éneklé: 
Isten légy vezérem, mert bujdosni űz nagy bú és szemérem. 1594. Esztergom falai alatt végzé életét. 
Még halála előtt néhány nappal verseket költött. Költeményei igen kedvesek lehettek, mivel 14-szer 
kerültek sajtó alá. Legutolszor Vácon 1777." 

E korszakot a „Szenczi Molnár Albert és egyéb nyelvészek" alfejezet zárja. 
A negyedik korszak ezt a címet viseli: „Irodalmi mozgalmak Mária Terézia alatt" s lényegében a 

18. század elejétől az 1790-es évekig terjedő időszak adatait regisztrálja. 
Egyik kiemelkedő szereplő Fatudi Ferenc, mellette Orczy Lőrinc, Haller László (a Telemaque 

fordítója), Barcsay Ábrahám, Ráday Gedeon. 
S e korszak ismertetése keretében jelenik meg egy irodalmi áramlat ismertetése: ,A frank iskola 

alapitói: Bessenyei, Báróczy", vagyis a hazai franciás irodalmi irány két kiemelkedő egyéniségének, 
ugyanakkor az irányzat legfőbb jellemzőinek tárgyszerű szép ismertetése olvasható. Külön alfejezetet 
kapott Ányos Pál. 

A legterjedelmesebb Szuppan Zsigmond magyar irodalomtörténetében az V. korszak, amelynek 
semmitmondó címe alatt (,A felséges ausztriai ház kegyelmesen elősegíti a magyar nyelv terjedését") 
1790-től az 1840-es évekig, saját koráig tekinti át a magyar irodalom alakulását. 

A nyitó alfejezet „A nyelvújítók" címet viseli, s benne Révai Miklós, Kazinczy és Guzmics Izidor 
tevékenységének bő ismertetése kapott helyet. Majd Dugonicsról, Rájnisról, Horváth Ádámról esik 
szó, azután egy újabb áramlatot ismertető alfejezet: „A latin költöiskola", vagyis a deákosok, Baróti 
Szabó Dávid, Virág Benedek s újra Kazinczy. Ezt nyomon követi a harmadik irányzat: „Az újabb köl
tői iskolának kezdete" Verseghyvel, Gvadányival, Batsányival. Felfogásuk újdonsága: ,,A római költők 
a rímre nem igen ügyelének, azért az újabb iskola a rímet is egyesíteniakará a régi költői hangaránnyal." 

Majd „személyi" alfejezetek sora: „Dayka és Csokonai", .JKisfaludy Sándor, a remekköltő", 
„Berzsenyi Dániel s kortársai", „Kis János, Döbrentei Gábor, Fáy András", „Kisfaludy, az első drá
maköltő, az Aurora szerkesztője", „Kölcsey, Bajza". Majd a magyar nemzeti eposz kialakulásának út
ját vizsgálja a tankönyvszerzőnk: a korabeli divatos Horvát Endre, azután Czuczor Gergely munkássá
gának ismertetése után ért csúcsára a magyar eposz Vörösmarty Mihály műveiben. Érdemes az őt be
mutató alfejezetet egészében ideidézni: 

'„Vörösmarty Mihály, a magyar Tasso sok helyen igazi homéri szellemben dolgozott; gazdagság, 
változatos, de főkép fölötte regényes igézet műveinek főjelleme. Kimeríthetetlen bőségben élőnkbe 
vezeti nagy, fenséges, gyengéd, borzalmas s kedves alakjait; és az emberi lélek szenvedélyeinek foko
zatait, a gyermekded szere lem érzettől kezdve a fenséges férj fi erényig, a kisszerű haragtól az ember
telen bőszültségig ritka hűséggel és mélységgel rajzolja. Női jellemképei oly kegyeletesek, oly kedve
sek, miként ezeket más nemzetek legnagyobb költői festik. Eredetiségben, bájteljes színadásban, 
képek és hasonlatosságok csoportozatában hazai4 költőink közt is kiválik. Homéri forma, igaz magyar 
ősélet, keleti mythusok és kecses regényesség költeményeit sajátszerű egésszé és remekművekké 
alakítják. 

Vörösmarty Magyarföld Árpád általi elfoglalását rajzoló Zalán futása, A cserhalomi győzelem, Eger 
ostroma nevét örökíteni fogják. 
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Vörösmarty Mihály, magy. academiai tag, szül. Nyéken Fehér-megyében 1800. Tanulmányait 
Fehérváron és Pesten végezvén magán nevelő volt, később 1824 az ügyvédi diplomát nyeri. Már 13-ik 
évében latin verseket költött, későbben pedig Kazinczy és Shakespeare munkái lobbanó lángra gyú-
laszták a költői szikrát kebelében. Nemsokára megismerkedett Homer, Tasso, Zrínyi műveivel; akkor 
érezni kezdé hivatását és eltökéllé magában nagy epost költeni. Mennyire fejté meg feladatát, művei 
bizonyítják. 

Ezekből megemlítendők: Salamon király, tört. szomorújáték, A hűség diadalma, regényes költe
mény. Zsigmond király, dráma. Zalán futása, Kont, szomorújáték, Cserhalom, Tündérvölgy, Homonna 
völgye; a nagy jutalmat nyerte Vérnász szomorújáték stb. Vörösmarty minden művei ujabban ki
adattak." 

A kor lírai költészetével foglalkozó részben ezt olvashatjuk: „Vörösmarty énekei a jellem külön-
félesége miatt nevezetesek. Ossiani, calderoni vagy sentimental legyen éneke, a szerzőre mindig gazdag 
és legnagyobb mértékben eredeti képzeletében reá ismerünk. Garay János dalai könnyűséggel dolgoz-
vák, balladái és románcai jelesek s oda illeszthetők, hol Berzsenyi, Czuczor és Vörösmarty munkái 
fénylenek. Nyelve tiszta, tömött, gondos, csak néha a hangkellembe ütköző. Erdélyi János kitűnő köl
tő, műveiből csak a Könyörgést, a Pórfiút, Az ifjúkor hattyúdalát említeni szükséges, hogy állításunkat 
igazoljuk; nyelve virágos, szép. Megemlítendők még Kerényi Frigyes romlatlan szívtisztaságú költe
ményei, és Kunoss Endre búsongó lantja miatt, Riskó Ignác, Selesseny László, Buczy Emil, Száz Jó
zsef, Beöthy Zsigmond, Petőfi Sándor, Lukács Pál, Vahot Sándor, Tarkányi Béla, Sárossy Gyula, 
Pap Endre, Nagy Imre s a t." 

Végül a „Regény- és beszélyirók" című alfejezet zárja a magyar irodalomtörténeti áttekintést. 
Ebben Jósika Miklós, valamint Eötvös József jól megrajzolt portréját kapja az olvasó, több korabeli 
„beszélyíró" vagyis novellista említése mellett. 

A tankönyv második, lényegesen kisebb terjedelmű részében tájékoztatást kapott a tanuló „Kül
földi irodalom" címmel a régi görög és latin irodalomról, valamint a spanyol, a portugál, a francia, 
az angol, az olasz, a német, a németalföldi, valamint a svéd irodalom legkiválóbb képviselőiről, legfőbb 
műveiről. Az olasz, a német és a németalföldi fejezetekben képzőművészeti, valamint zenei vonatko
zások is szóba kerülnek. 

21. Laky Demeter tankönyve 1847-ből t 

A költészetnek rövid elméleti és gyakorlati rendszere és történeti vázlata. Irta Laky E. J. Demeter, a 
premontrei rendnek csornai prépostságbeli kanonokja, a keszthelyi kir. gymnasiumban költészet
tanár s hitszónok, és nemes Zala vármegye táblabírája. Szombathelyen. Bertalanffy Imre bötűivel 
1847. 

Az előszóból: „Az európai művelt nyelvek története a költészetet mint a nyelv fölvirágoztatásának 
leghatályosabb tényezőjét dicsőíti. A nemzetnek pedig, legdrágább kincse édes anyanyelve levén, úgy 
hiszem, becses ajándékot teszek magasztos oltárára, ha igénytelen búvárlatom eredményét - mint azon 
drága kincsnek bár parányi, de finomító eszközét - nyújtom át serdülő reményeinek. Az egésznek 
összeállításában iparkodtam, amennyire lehetett, a kül- és belhoni költészettanárok s koszorúzott köl
tői értekezések nyomain fűzni egybe a költői világnak mindennemű terményét." 

Az első szakasz címe ,A rím". Már itt megnyilvánul az egész kötetre jellemző sajátosság: a sok ma
gyar (és csekélyszámú latin) versidézet mellett szép számmal találhatók német nyelvű költemények is. 
Az e részben szreplő szemelvényes versidézetekszerzői: Császár (4), Vörösmarty (2), Fojtényi, Kisfa
ludy Károly (4), Kisfaludy Sándor, Bajza, Kunoss (3), Kazinczy (3), Nagy Imre, Czuczor, Kölcsey, 
Erdélyi, Garay. Két magyar népköltési példa is szerepel. A német költemény-részletek szerzői: Bieder
mann Schlegel (2), Heller. Goethe (3), Stolberg, Platen, Rückert, Schiller, Bürger (2), Thamisso, 
Lenau. 

A fejezet végén: írA magyar rimezés rövid története". Szó esik a kezdetekről. „Némellyek vélemé
nye szerint" Nagy Lajos idejében keletkezett az „Emlékezzünk régiekrül" (idézve két szakasza), majd 
részlet Tinódi „Török Bálint" jából. De igazán csak 1760 után „kezdették a rímezést" hazánkban -
tanítja keszthelyi tanárunk. 

A második szakasz tárgya: „Érzelem vagy lantos költészet". A lírai költészetről szóló elméleti be
vezetés után teljes magyar és német költeményeket.közöl a tankönyv, a következő rendszerben: 

I. „Tiszta lantos költészet". Ide az „Egyházi dal"-on (Fojtényi: Az Oltáriszentséghez) kívül a „Vi
lági dal" tartozik. Ezek lehetnek: 
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1. „Természetiek". Bajza: Esthajnal, Schiller: Die Blumen. 
2. „Kedélyek és szívhangok". Kunoss: Bú és kéj, Schiller: An Emma. 
3. „Nemzetiek". Döbrentei: Huszár-dal. 
4. „Társaságiak vagy kördalok". Csak cím: Vörösmarty: Fóti dal. 
5. „Bordalok". Csokonai: Bacchus, Bajza: Borének, Schiller: Dythyrambe. 
6. „Alakúkon különbözők": 

a) „Hangzatka (sonctt)". Császár: Szilveszter éjén, Schlege: Das Sonett. 
b) „Nyolczaska (stanze, ottave)". Kisfaludy Károly: Gyöngén ringatva, Rückert. Ich hatte. 
c) „Hármazatok (terzin, ritornell)". Szemere Pál: V.L.-hoz, Garay: Kertünk alatt, Rückert: 

O Myrtenkrone. 
d) „Hármaztató". Kisfaludy Károly: Midőn bájos szemed, Tiedge: Fiiess hinab. 
e) , Rondeau". Tóth: Ötét szerettem, Schmitthenner: Es ist vollbracht. 
0 „Madrigal ". Matics Imre: Csalódás, Unland: Lob des frühlings. 
g) .,GhascI". Vajda: Ha megtekintem, Platen: Die Ghaseln. 

További elméleti fejtegetés tartozik még ide „A zengzet kellékei" címmel, számos verspéldával: 
Eötvös József, Császár, Kazinczy (2), Berzsenyi (a teljes „Fohászkodás"), Bajza, Szenvey, Kisfaludy 
Károly (3), Vörösmarty, Horatius és Boileau magyar fordításban, Ovidius latinul. 

II. ., Vegyült lantos költészet". Ide a ,,Pásztor-dal (idyllion)" és a levél tartozik; példák nincsenek. 
III. „Elméncz lantos költészet" cím alatt az epigrammák különféle fajtái kerülnek tárgyalásra, az 

idézett szerzők: Pilisi Zárka (2), Császár (3), Vörösmarty (4), Gyulai Pál, Nagy Ignác; Martialis latinul. 
Ide tartozik a „gúnyvers (satyra)" is, példát erre nem találunk. 

IV. .Alkalmi lantos költemények", köztük részletek Vörösmarty műveiből („A két szomszédvár", 
»Csongor és Tünde"), más Vörösmarty-versek, köztük a teljes Szózat. Illusztrációként szerepel Petőfi 
„Disznótorban" című verse. 

A harmadik szakaszban a „Tanító költészet" kerül tárgyalásra. A nagy példák: „Virgil Georgikái, 
Horácz poeticája, Boileau „a költészetről", Pope „a műbírálatról" s több más". A „velős mondatok 
(gnoma)" példája Verseghy verse: „Az igaz bölcs". 

A negyedik szakasz két részre oszlik. Első fele - ,,Elbeszélő' költészet" - sok részletet hoz Homé
rosz Odűsszeájából magyarul, valamint Vörösmarty különböző elbeszélő költeményeiből. További 
illusztráló teljes versek. Vörösmarty: Az elhagyott anya, Garay: A fekete kutya, Garay: Árpád, a hon
alapító, Czuczor: Mátyás király, Császár: Egy rózsa életéből, Szclestey: Néprománc, Kisfaludy Károly: 
A bánkódó férj. 

Részletes tájékoztatás olvasható ezután a regényről, valamint a hó'skölteményrőt. Ez utóbbiban 
részletek Vergilius Aeneiséből és Klopstock Messiásából. 

A negyedik szakasz második része - „Színköltészet" - részletes drámaelmélet. 
Az ötödik szakasz: „Verstan", sok idézettel a következő költőktől: Bajza, Hiador, Kisfaludy Ká

roly, Vörösmarty, Virág, Csokonai, Kölcsey, Berzsenyi, Kazinczy. 
A tankönyv függelékének tárgya: „Rövid történeti vázlata a magyar költészetnek [nyelvünk viszo

nyaira vonatkozólag)". A korszakok így következnek egymás után: I. „Költészetünk előkora". II. „Ti
nóditól Zrínyiig". III. „Zrínyitől a magyar költészet hanyatlásáig". IV. „A magyar költészet újabb 
föléledése, fejlődése, a nyelvnek diplomaticai polezra emelkedése." 

Ebben a fejezetben „Jelesb költőink e korszakból" cím alatt rövidebb-hosszabb lexikonszerű jel
lemzés olvasható a 18. század második felétől tevékenykedő magyar költőkről. A Petőfiről szóló szö
veg ugyan még a legrövidebbek közül való, de már szerepel: „Petőfy Sándor népdalok szerzésében sze
rencsés." 

22. Tooth István tankönyve 1847-ből 
Költészet-tan. Kézi könyvül írta Tooth István. Pest. Kiadja Heckenast Gusztáv. 184 7. 

A jogász végzettségű s magánneveló'ként tevékenykedő Tooth István tankönyvének első része a 
„ Verselés" címet viseli, s a verselés fogalmáról, a verslábakról, verssorokról és strófákról tárgyal. Itt 
is sorra kerülnek a „versnemek", a magyarázatot rövid versidézeíek kísérik. 

Í.Jambus-versek. Bajza, Kunoss (2), Kölcsey, Vörösmarty (3), Garay, Kisfaludy Károly. 
2. Trochaeus-versek. Erdélyi, Vörösmarty, Garay, Császár, Kölcsey, Kazinczy, Vörösmarty. 
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3. Hexameter-pentameter. Berzsenyi, Döbrentei, Virág, Kazinczy, Berzsenyi, Czuczor. 
4. Sapphói-vers. Virág, Kazinczy. 
5. Asclepiades-vers. Berzsenyi, Vörösmarty, Berzsenyi. 
S.Alkaiusi vers. Vörösmarty, berzsenyi. 
7. Dactylus-vers. Kölcsey (2). Kisfaludy Károly (3), Vörösmarty (3). 
8. Ujabb versszakok. Szerzonév nélküli versidézetek a madrigál, a ritornell, a szonett, a triolett 

és a rondó műfajokra. 
Ezután ,A rímről" című rövid fejezet következik, Csokonai, Szentmiklóssy, Sujánszky és Uosvay 

versidézetekkel (ez utóbbi nem a 16. századi költő). 
A második rész címe: „Költészet nemei". Frappáns kifejtésben olvasható itt a költészet fogalma. 

,,A poesis, mint művészet, a széptudományok sorába tartozik, melyek általán tárgyul a szépnek 
kiábrázolását tűzik ki. Szépnek pedig azt nevezzük, mi egyetemes részeinek aránya és tökélye által 
a kiművelt Ízlésnek élvet nyújt." 

De mi a költészet sajátossága a széptudományokon belül? „A széptudományok a kifejezés mód
jaira nézve egymástól különböznek. A poesis kiábrázoló eszköze a nyelv. E szerint a költészet azon 
képesség, mely a szépet hang és szótagok - nyelv-mértéke által szemléletre hozza. Aristoteles szerint 
a természet szellemi utánozása." 

S mi a költészet céljai „A költő' elmeszüleményeivel szívre és képzeletre óhajt hatni s nincs is 
egyéb célja az élvezetszerzésnél; míg a történetíró, szónok, bölcselkedő' munkásságát az értelem fel
világosítása s az akarat hajlítása felé intézi." 

Vüágos és logikus a tankönyvszerző magyarázata a költészet tagolásáról, rendszerbe foglalásáról. 
„A költészet lényege tehát — mint fentebb láttuk — áll a szépnek nyelv által eszközlött kiábrázolásá-
ban. Az általános szépnek kitükrözése vagy időhöz vagy térhez van köttetve; amaz festi a bel-, emez 
a külvilágot. Innen a költészet alanyira - subjectiv - és tárgyilagosra - objectiv - oszlik el. Amabban 
a költő a szépet úgy hozza szemléletre, hogy saját érzelmeit, indulatait fejezi ki; ebben a külvilág jele
neteit, tüneményeit rajzolja. Az objectiv költészet beszélyi - epica - és cselekvényire vagy színire -
dramatica — ágazik." 

Tehát: „a lyrai, epicai és drámai költemények képezik a poesis három főnemeit." 
Ennek a felosztásnak egyes összetevőit veszi sorra azután a tankönyv következő' fejezeteiben. 

Példák, versidézetek itt nincsenek. 
A ,,lantos költészet" keretében kifejtésre kerül az ének, óda, hymnus, rapszódia, dithyrambus, 

cantate, elégia, heroide, gnóma, epigramma, szatíra, költői levél, tanköltemény. 
A „beszélyi költészet" keretei között foglal helyet a mese, allegória, parabola, páramythia, költői 

beszély, legenda, tündérrege, monda, idill, ballada, románc, eposz, regény, novella. 
Végül a drámai költészet fajai: szomorújáték, vígjáték, nézőjáték, opera. 
A tankönyv zárórésze rövid magyar irodalomtörténet: „A magyar költészet történetének rövid váz

lata, tekintettel a nemzetiségre." 
Sajátos ez a vizsgálati szempont: a nemzetiség. „Nemzetiség alatt a költészetben értjük, midőn a 

költő nemzetének vágyait, hajlamát, kedvenc tárgyait, szóval mi a nemzeti érzelemmel összhangzat-
ban van - tekintetbe vévén műveltségi állását - felöleli, s nemzeti, minden idegen elemtől megtisztá
zott nyelvben magasztos lelkesedéssel tolmácsolja." , 

A régebbi időkben a latin nyelv uralkodott hazánkban, Mátyás király idejében is. „így történt, 
hogy noha korábban is akadunk némi nyomára a nemzeti költészetnek, a latin bírt mégis túlsúllyal. 
Azért monda elkeseredve Kölcsey: Míg Európának végén az éhséggel kűzködő Camoens hazája örök 
dicsőségének szentelte hangjait, a mi pécsi püspökünk római lanton zengette a nemzet előtt idegen 
szép énekét." 

Csak a 18. század második felében virult fel „phoenix módjára" nyelvünk és költészetünk. Tan
könyvünk említi a latinos és franciás költői irány küzdelmét, melynek során „mindkét iskola követői 
szem előtt tartották a nemzeti érdeket", a küzdelemből „a nemzeti elem dicső diadala" forrásozott. 

Külön méltatást kap Kazinczy, Berzsenyi, a két Kisfaludy, Csokonai, Kölcsey, Bajza, végül a leg
teljesebb elismerést: Vörösmarty. 

A magyar költészettörténeti összefoglalás utolsó mondata: „Újabb költőink - Császár, Erdélyi, 
Garay és Petőfi - műveiben mindenütt a nemzeti elem túlnyomóskodik." 

23. Tooth István versgyűjteménye 1848-ból 
Magyar szavalmányok könyve. Különös tekintettel nyilvános s magániskolákra, nevelőintézetekre 
és családi használatra, jelesb magyar költők után. Toldalékul: költészettan. Szerkeszté Tooth István. 
Pest 1848. Kiadja Heckenast Gusztáv. 
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Tooth István az előző évben megjelent költészettanát 1848-ban változatlan szöveggel újra kiadta, 
de eléje terjedelmes versgyűjteményt kapcsolt. A két részből álló kötet élén álló antológia az egyes 
költők szerint csoportosítva tartalmazza a költeményeket. A következőket: 

Kisfaludy Károly: Honvágy. A jövevény. Komámasszony. Mohács. Budai harcjáték. Eprészleány. 
A lantos. 

Csokonai: Dorottya (részlet), Anakreoni dalok (A hévség, Búkergető), Daphne, Paraszt dal. 
Berzsenyi: A felkölt nemességhez. Fohászkodás. Vandái bölcseség. Napóleonra. A magyarokhoz 

(utána ennek paródiája „Pajortól"). 
Kölcsey: Hymnus, Az ifjú. Zrínyi dala. Dobozi. Fejedelmünk hajh... Éji temetés. Pipa-dal. Zrínyi 

második éneke. 
Bajza: Apotheosis. A vezér búcsúja. Rabköltő. Borének. Az éji dal. 
Vörösmarty: Kis gyermek halálára. András és Béla. Magyar költő. Mikes búja. A búvár Kund. 

A pókfi és szúnyog. Toldi. Hedvig. Salamon. Az ősz bajnok. Szép Ilonka. A hontalan. Szózat. Elha
gyott anya. Az árvizi hajós. Fóti dal. Honszeretet. Szabad föld. Cserhalom (részlet), Az élő szobor. 
Kemény Simon. A hazafi. Az elveszett ország. Kisfaludy Károly sírjára. Kölcsey. 

Czuczor: Nemzeti ének. A falusi kisleány Pesten. 
Eötvös József: Búcsú. Végrendelet. 
Garay: A falu kovácsa. Kont. Kont fegyvernöke. Kálmán végnapjai. Cantate. Az obsitos. 
Erdélyi: Könyörgés. Pórfiu. XIX. század. Egy gyermek születésére. 
Kimoss: A szegény. Könyörgés. Csák. Hazámhoz. Baráti szó. Jó éjszakát. A csatábul. 
Császár: Hazámhoz. Egy rózsa életéből. Mátyás király igazsága. Vándorhajós. Szonettek (Visegrád, 

Hunyadi, Agg vitéz), Pályakép, Magyar adózók. 
Petőfi: Az utolsó alamizsna. Honfidal. A külföld magyarjaihoz. Imádságom. A magyar nemes. 

A hazáról. Ha az Isten. A csárda romjai. Isten csodája. Megy a juhász szamáron. Az én torkom álló 
malom. Egy gondolat bánt engemet. A jegy-gyűrű. 

Vachot Sándor: Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő. A parancs. Gyermek álmai. 
Nagy Imre: Árpád. Hattyú-dal. 
Tompa: Márta könnye. Csörsz árka, 
Kerényi: Honi kelmék. Költő. Pórgyermek keresztelésekor. 
Sujánszky: Reggeli ima. Az árva. Szabadság. Az anya. A gyermek. Szirt. Hajadon imája. A számű

zött magyar nő. Nemzeti színek. Lengyel vak. Könyörgés. Varázs szavak. 
Jámbor Pál: Anya és gyermeke. Sz. István király. Játékos. A koldus. Kantavár. 
Barna Ignác: Kórállapot. Bánk bán. Kenyérmező. Zách Klára. 

24. Bitnitz Lajos tankönyve 1848-ból 
Magyar nyelvtudomány. Irta Bitnitz Lajos, a szombathelyi székesegyház kanonokja, bölcselet 
doctora, a szombathelyi királyi lyceum igazgatója, Vas, Zala és Várasd vármegyék táblabírája, a borosz
lói és a magyar tudós társaság és a magyar tudómány-egyetemb. bölcsészeti kar tagja. Első rész: A ma
gyar nyelv természetéről. Második, újra dolgozott és megbővitett kiadás. Kőszegen, 1848. Nyoma-
tottReichard Károly s fijainál. 

1848-ban magyar nyelv- és irodalomtankönyvének harmadik változatát jelentette meg Bitnitz 
Lajos ugyancsak „Magyar nyelvtudomány" címmel. A kroábbi tankönyvek első részét, a magyar 
nyelvtudományt adta közre újra, átdolgozva, kibővítve. Az elejére azonban odaillesztette a magyar 
irodalomtörténeti vázlatot is „Nyelvünk kifejlődésének története" cím alatt. f 

Ez is bővített: az 1837-1848 között színrelépő szerzők is szerepelnek benne. Új nevek például 
a lírában: Garay, Erdélyi. A prózában a novellaírók mellett „regényköltőink közt főhelyen áll báró 
Jósika Miklós és báró Eötvös József. Az sajátsággal és különféleséggel gazdag műveiben jelesen festi 
az emberi élet legérdekesebb eseteit; ez ,A karthausi ' regényében valóságos tengerét mutatja az embe
ri szív érzelmeinek." 

Továbbra sem elégedett tankönyvszerzőnk a magyar drámaírással. Ugy látja azonban, hogy a pesti 
nemzeti színház megnyitása változást hozott: „Drámában leginkább hátramarad irodalmunk, mit an
nak kell tulajdonítani, hogy szinte az újabb időkig nem vala biztos alapon álló s a művészet felsőbb 
kivanatinak megfelelő színházunk. Elmellőzvén némely jól sikerült fordítmányokat, csak az eredeti 
művekről teszünk említést. A vígszinműben Kisfaludy Károlynak, nálunk a költés e neme atyjának je
les művein kívül Fáy és Kovács Pál dolgozatai érdemelnek figyelmet, a komolyban Vörösmarty, Ja
kab István, Tóth Lőrinc, Szigligeti adának jeles darabokat." 

A kötet címlapján levő „I. kötet" jelzés arra utal, hogy a szerző második kötetet is tervezett. 
Nyilván - akárcsak az 1837-i kiadásban - ez foglalta volna magában a prózai, a költői és drámai mű
vek stilisztikáját. A kötet azonban nem jelent meg. 
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Összegezés helyett 

Rövid szemlénkből első olvasásra is kitűnik: e reformkori magyar tankönyvekben a kortárs-költők 
és -írók a főszereplők, Tankönyvszerzőink egyrészt egy-egy tárgyalt irodalmi műfaj legfőbb hazai 
képviselőinek nevét sorolták fel; más esetekben rövid illusztratív idézeteket is hoztak műveikből; 
végű! számos alkalommal teljes költeményeket, illetőleg jelentős terjedelmű prózai részleteket közöl
tek a példaként említett szerzőktől. Leszámítva a bemutatott első latin nyelvű magyartankönyveket, 
Bitnitz Lajos 1827-i tankönyvétől kezdve - statisztikailag is kimutatható módon - az élő kortársi 
irodalom képviselőinek neve szerepel a legtöbbet, mindhárom említési formában. Ez egészen termé
szetes: a reformkori iskolában elsősorban nem irodalomtörténetet tanítottak, hanem a megújult, sok
színű változatos korabeli magyar nyelvet akarták megismertetni a tanulókkal az irodalmi műveken 
keresztül. 

De a tankönyvek szerzői bőven idézik a korábbi, az 1770-es évektől kezdve kibontakozó nagy kor
szak költőit is: Faludi Ferencet ( t i 7 7 9 ) , Ányos Pált f f 1784), Dayka Gábort (f 1796), Gvadányi 
Józsefet ( t 1801), Csokonai Vitéz Mihályt (f 1805). Ä^va/ Miklóst ( t 1807), Rájnis Józsefet ( t 1812), 
Baráti Szabó Dávidot ( t 1819), Verseghy Ferencet í t 1822), Virág Benedeket (f 1830), Kisfaludy 
Károlyt ( t 1830), Kazinczy Ferencet ( t 1831), Berzsenyi Dánielt ( t 1836), Dukai Takács Juditot 
( t 1836), Kölcsey Ferencet (+ 1838), Kisfaludy Sándort ( t 1844), Batsányi Jánost ( t 1845). 

Közülük - az évszámok jól mutatják - számosan még az 1820-as, 1830-as években is élnek, még 
az „élő" irodalom tevékeny képviselői. Ugyanakkor ez az írói-költői hagyaték minden vonatkozásban 
élő-eleven — azaz ismert, olvasott, tanulmányozott, idézett - irodalom volt a reformkor évtizedeiben. 

Különösen figyelemreméltó, hogy ezekben a tankönyvekben aránylag gyorsan megjelent egy-egy 
újként feltűnő, reformkori ,,pályakezdő" író, költő, pontosan nyomon követhető nevük folyamatos 
szerepeltetése az egymást követő tankönyvekben. A tankönyvek - és a tankönyveken keresztül 
az iskola - gyorsan birtokba vette tehát a friss, új műveket. 

Tudjuk, hogy Vörösmarty Mihály (szül. 1800) 1825-ben robbant be a Zalán futásával az irodalmi 
közéletbe. 1327-ben már szerepelt Bitnitz könyvében, s ettől kezdve ő a tankönyvek legtöbbet idézett 
szerzője. 

De a töb'uek is mind, kivétel nélkül jelen vannak e tankönyvek lapjain: Jósika Miklós (szül. 1794), 
Czuczor Gergely (szül. 1800). Bajza József (szül. 1804), Garay János (szül. 1812), Eötvös József 
(szül. 1813), Erdélyi János (szül. 1814), Szigligeti Ede (szül. 1814) és mások. 

A legszemléletesebb példa azonban Petőfi. Még diák, amikor folyóiratban megjelenik első verse 
nyomtatásban 1842-ben, majd első kötete 1844 novemberében kerül ki a nyomdából. S 1845-ben már 
említi őt magyartankönyv (a költő ekkor 22 éves!). Neve azután a legtöbb 1846-1848 között kiadott 
magyartankönyvben szerepel. 

Ugyancsak 1845-ben kerültek iskolai versgyűjteménybe versei: az 1844-ben keletkezett Honfidal, 
s az ugyancsak ekkor készült Fürdik a holdvilág és A csaplárné a betyárt szerette kezdetűek. S az 
1848 késő tavaszán megjelent gyűjteményben 13 verssel szerepel! Köztük vannak ezek a jelentős da
rabok is 1845-ből: A magyar nemes, Imádságom, A hazáról, A csárda romjai, Ha az Isten; valamint 
ezek, az 1846-i keltezésűek: Isten csodája, Egy gondolat bánt engemet. 

Érdekes, hogy Petőfi mai „ifjúsági" művéről, a János vitézről nem esik szó e tankönyvekben; és 
a költői pályán ekkoriban induló Arány János - jóllehet Toldija márkikerült a nyomdából 1847-ben 
- még egyáltalán nem szerepel bennük. Az Arannyal egyidős, ugyancsak 1817-ben született Tompa 
Mihály viszont már helyet kapott két költeményével az 1848-i iskolai versgyűjteményben. 

Az kétségtelen, hogy ezekben a reformkori magyar tankönyvekben mindazok a költők és írók 
szerepelnek, akiket a mai irodalomtörténettudomány az 1770-es évektől az 1840-es évek végéig a 
hazai irodalomban jelentősnek, ,,klasszikus"-nak tart. 

Az már külön tanulmány tárgya lehetne, hogy néhány olyan szerző, akik szerepelnek ugyan a ma 
érvényes irodalomtörténeti értékrendben, de csupán a második-harmadik vonalban, viszont saját ko
rukban - tehát az 1820-as, 1830-as, 1840-es években - sokkal nagyobb, sokkal szélesebbkörű nép
szerűséget élveztek, vajon miért szorultak mára háttérbe? Ilyen volt például Virág Benedek, Döbrentet 
Gábor, Czuczor Gergely, Horvát Endre, Kis János, Vitkovics Mihály stb. 

S ugyancsak érdekes vizsgálódásra adhat alkalmat azoknak, a saját korukban kétségtelenül megbe
csült és tisztelt tollforgatóknak a munkássága, akik azóta teljesen kikoptak az irodalomtörténetből, 
akik ma már szinte teljesen ismeretlenek. Ki tud ma például e tankönyvekben többször szereplő 
számos verssel jelen levő Szalay Benjáminról, Dessewffy Józsefről, Teleki Ferencről és Józsefről, 
Szentmiklóssy Alajosról, Szenvey Józsefről, Majláth Jánosról, Székács Józsefről, Csató Pálról, Kunoss 
Endréről és számos másról? 

* 

706 



Nem lenne érdektelen az ezekben a reformkori magyarkönyvekben található magyar irodalomtör
téneti fejezetek összehasonlító vizsgálata sem. Ezek az első hazai magyar irodalomtörténeti össze-
fogallások, e tényre eddig még nem figyelt fel az irodalomtörténett kutatás. Jól rávilágítanak eze,k-a 
tankönyvfejezetek a tankönyvírók, s az általunk képviselt jelentős értelmiségi olvasóréteg - éppen a 
reformkori iskolák révén szerzett és terjesztett - irodalomtörténeti szemléletére és értékelésére, s 
arra is, hogyan látták saját korukat, saját koruk irodalmának szerepét a hazai és európai irodalmi 
fejlődési folyamatban. 

S ha hozzávesszük az ezekben a tankönyvekben található fejtegetéseket az Irodalom funkciójáról, 
az irodalmi mű mibenlétéről, céljárót és elvárt, feltételezett hatásáról; valamint a tankönyvírók vilá
gosan érzékelhető felfogását arról, hogy a magyar haza különleges történelmi időszakának tartják 
saját évtizedeiket, amelyek sodrában sajátos funkciót betöltve ezek a reformkori írói-költői alkotások 
megszülettek; s mindezt belehelyezzük a korabeli iskolák nemzeti szempontból érzelmileg felfokozott 
közegébe, akkor újszerű, eddig még nem vizsgált oldalról kaphatunk képet e művek korabeli életéről, 
újszerű nézőpontból lesz rálátásunk fogadtatásukra, korabeli értelmezésükre és értékelésükre. 

* 

Nem mulaszthatjuk el, hogy ne tekintsük át azoknak a nagy költeményeknek a reformkori tan
könyvben jelenlétét, amelyek a reformkor óta máig nemzedékek gondolkodásának formálói voltak, 
másfél évszázadon keresztül. Azokat a jelentősebb verseket soroljuk fel, amelyek több tankönyvben 
is teljes terjedelmükben kerültek közlésre. Ezeket a költeményeket általában azok a tankönyvek is 
említik, amelyek csupán címeket említenek példaként, nem hoznak költeményeket. 

(Jelzésünk: a tankönyv szerzőjének névbetűje és a tankönyv megjelenésének éve.) 
Verseghy Ferenc: Az igaz bölcs 
V1816 . .V 1820., V 1822., B 1837., Z 1843., B 1845. 1847. 
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás 
K1835. , F 1835., B 1845., 1847. T1848. 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 
K I 835., F 1835., H l 836., B 1837., Z 1843., B 1845., T 1848. 
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 
K 1835., B 1837., T 1848. 
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund 
K 1835., F 1835., T 1848. 
Kölcsey Ferenc: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból 
B1837. .B 1845., T 1848. 
Kisfaludy Károly: Mohács 
K 1835., B 1837., B 1845., P 1846., T 1848. 
Vörösmarty Mib*Jv: Szózat 
P1846. 1847. l 1^48. 
Petőfi Sándor: Honfidal 
B 1845., T 1848. 

* 

Pedagógiai-didaktikai szempontból végül azt is érdemes regisztrálni, hogy 1843-ban — eltérően 
a hagyományos tankönyvcímektöl - egy tankönyv már a ,Mogyar irodalom" címet viseli. Ezzel meg
kezdte az elszakadást az irodalmi művek alapvetően nyelvészeti-nyelvtudományi kiindulású tárgya
lását célul tűző felfogástól, elindulva a „magyar iroda lom "-tan tárgy középiskolai önállósodása felé. 
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