
SZEMLE 

KLASSZIKA ÉS ROMANTIKA KÖZÖTT 
Szerk. Kulin Ferenc és Margócsy István. Bp. 

Nem könnyű feladat az úgynevezett át
meneti korszakok vizsgálata, különösen ak
kor, ha a kutatás nem mond le a specifikus 
jegyek kereséséről. Nehéz hiteles térképet 
rajzolni a már nem és a még nem között 
fekvő területről. A XIX. század első két 
évtizedével kapcsolatos kutatások, főként 
a nyelv- és stílustörténeti vizsgálatok, szá
mottevő eredményeik ellenére, igazolják e 
megállapítást, hiszen a nyelvújtás korának, 
a magyar romantika forrásvidékének még 
mindig nem ismerjük sajátos tájékozódá
si pontjait. Jól tudták ezt a Klasszika és 
romantika között című tanulmánykötet szer
kesztői, Kuhn Ferenc és Margócsy István 
is, ezért tűzték ki célul az egyedi jegyek fel
tárását, s vállalták azt a kockázatot, hogy a 
feldolgozatlan jelenségek számottevő tisztá
zása mellett még erősebben előtűnnek majd 
a korszak képének hiányosságai. 

A tizenhárom tanulmányt tartalmazó 
könyv kétségtelen, s az efféle gyűjtemé
nyeknél eléggé ritka erénye: egységes szem
léletmódja. Talán csak Szálai Anna egyéb
ként alapos és tanulságos munkája [Adalék a 
Pesti Magyar Tanítószék történetéhez) kívánt 
volna helyet inkább egy művelődéstörténe
ti összeállításban. A nem közös, de így 
mégis együttes gondolkodás tágas íve két, 
választott témájánál fogva különösen fon
tos dolgozat szellemi pillérén nyugszik. A 
szerkesztés tudatosságát jelzi, hogy e mun
kák, Csetri Lajos és Kulin Ferenc tanul
mányai, nyitják, illetve zárják a kötetet. 
Csetri Lajos Kazinczy nyelvújítása című dol
gozatában nemcsak arra mutat rá, hogy 
a széphalmi vezér a német írói nyelvújí
tás híveként tesz hitet az írók nyelvalko
tói joga mellett, de arra is figyelmeztet, 
hogy neológiája belső ellentmondást tar
talmaz, amennyiben a neoarisztoteliánus 
retorika és az adelungi stilisztika képvise
lőjeként követni kíván egy jól differenciált 
európai irodalmi nyelvi normát. Épp ebben 
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az összefüggésben válik meghatározhatóvá 
Berzsenyi jelentősége, aki a német írók el
vi követőjeként a nyelvbővítés forrásának 
a dialektusok összességében létező magyar 
nyelvet tekinti. 

Csetri dolgozatának külön érdeme, hogy 
több csatlakozási pontot is felkínál szerző
társainak. Mezei Márta a levélíró Kazin-
czyról rajzol hiteles képet (A levél műfaj és 
a Kazinczy-levelezés az 1810-es években), kie
melve a levelekből ránk tekintő, visszafo
gottan, ám nagyon is tudatosan megfor
mált önportrét. A szerző az irodalmi tudat 
szempontjából is fontos kérdést vet fel, ami
kor néhány szövegnek a személyes viszony
ból történő kiemelését, más címzett(ek)hez 
való eljuttatásának gesztusát értelmezi. A 
Révai — Verseghy-vita eszme- és kultúrtörté
neti vonatkozásairól szólva Margócsy István 
azt bizonyítja, hogy amikor mindkét fél el 
kívánt szakadni a latin grammatika hagyo
mányától és az általánosító nyelvszemlélet 
vonzásától, a nyelv empirikus vizsgálatának 
időszerűségét s az anyanyelv egyedi megis
merésének fontosságát ismerték fel. Wéber 
Antal tanulmánya (A magyar irodalom né
met forrásai az 1810-es években) azért igen 
fontos, mert Kazinczy német orientációjá
nak változó irányait kijelölve a német iro
dalom hazai recepciójának sokoldalúságára 
és — más életművekben is megfigyelhető — 
rétegzettségére utal, s a reformkor felé te
kintve elemzi a biedermeier kérdéskörét és 
az innerlichkeit divatját. 

Fried István úgy mutatja be a kor szor
gos kismesterét, Kazinczy egyik kegyeltjét, 
Kis Jánost ( „ . . . törpe növény a' cedrusos er
dőn"), hogy viszonyítási pontként a legna
gyobb kortársakat jelöli ki, mégsem csak 
azt tárja fel, hogy Berzsenyi létszemléle
tének megrendítő mélységét nála idillizáló 
egyszerűség váltja fel, a schilleri „Bau der 
Ewigkeit" fenséges távlatainak helyére pe
dig a józan és tárgyszerű magatartás lép, 
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de a virtusfogalom és a jellegzetes motí
vumok értelmezésével e megbecsülésre mél
tó életmfi fejlődéstörténeti helyét is kijelöli. 
Hasonló feladatot old meg Bécsy Ágnes is 
ama bizonyos erdő talán leghatalmasabb 
„cédrusával", Berzsenyivel kapcsolatosan 
(Magány és közösség) a költő 1808-as pá
lyafordulatát értemezve. Az amathusi én 
visszavétele, amiről beszél, azaz a mági
kus líra lezárása a szerző szerint áldozati 
aktusként valósul meg, miáltal a tevékeny 
bölcs szerepét megélő költő elfoglalja helyét 
a nemzet szellemi közösségében. Kölcsey 
„goromba recenziója", mutat rá Bécsy Ág
nes, azért is érinti olyan fájdalmasan, mert 
e kör részéről éri támadás, s így az autenti
kusság tudatának elvesztésével jár. 

Kulin Ferenc Kölcsey Töredékek a vallásról 
című tanulmányának eszmetörténeti helyéről 
értkezve felhasználja ugyan Szauder József 
nevezetes dolgozatának tanulságait, s ez
zel egyet is értünk, de, szintén helyeslendő 
bátorsággal, szélesebb medrű eszmetörté
neti folyamatot rajzol és eltérően ítéli meg 
Kölcsey és a születő romantika vallásos 
szükségletét. Meggyőzően bizonyítja, hogy 
a Töredékek-ben mind a nemzet, mind a 
természet fogalmának kettős értelmezését 
találhatjuk meg. A nemzet nem csupán 
kulturális értékhordozó, nemcsak az euró
pai szellem formáló elveként nyilvánul meg, 
hanem egy organikus, s fejlődése során fel
növekvő közösség létmódja is, melyen belül 
a „religiói érzelem" az egyén és a közös
ség kapcsolódását segíti elő azáltal, hogy 
a cselekvési teret kereső tevékeny individu
um mozgósítja magában a vallásos hit által 
felszabaduló lelki energiákat. Ugyanígy a 
természet sem csupán az erőszakra való 
hajlamot, tehát az erkölcsi rosszat jelenti, 
hanem a jussait minden princípium és dog
ma ellenében visszakövetelő őselvet is, mely 
végső soron a gondviselés megnyilvánulása. 

Szajbély Mihály hasonló módszerek al
kalmazásával készített fejtegetésében (Ung
várnémeti Tóth László episztolái) a kor kuta
tásának egyik fehér foltját segít eltüntet
ni. A tárgyul választott hét költemény a 
szerző következetes érvelése szerint megfelel 
a költői levélről kialakított korabeli poéti
kai tudatnak, eszmei gerincüket pedig a 
keresztény-sztoikus morállal való vita ad
ja. Csupán a Vinczéhez a' Színt-vesztésről 
című episztola kívánt volna tágabb értel
mezést. E műben ugyanis, megítélésünk 

szerint, nem csupán az önszeretet reha
bilitálásáról van szó, mint Báróczi Dusch-
fordításának előszavában, ahol az „önnön 
magunk szeretete" szintén a hasznos cse
lekvések ösztönzőjeként szerepel, hanem a 
fogalom differenciálása is megtörténik, te
hát a vers inkább Bessenyeire tekint vissza, 
aki Pope-átdolgozásának későbbi változatá
ban kétféle „maga szeretet"-et különbözte
tett meg, bűnöst és ártatlant, s ez utóbbi, 
az író szemléletes hasonlatával: a megzabo
lázott tüzes lovat, „élet szeretet"-nek nevez
te. Ungvárnémeti ehhez hasonlóan különíti 
el a nemes önszeretetet, mely mások kárá
val nem jár, s az egyént tartalmas emberi 
kapcsolatokban teljesíti ki, illetve e szen
vedély gyilkos változatát, mely az ént — 
kiszakítva társas kötelékeiből — csupán 
önmagára reflektálni képes tragikus lénnyé 
teszi. Erről írta értékes Nárcisz-drámáját, 
melyben az önszeretet tragikumát nem is 
képes feloldani semmiféle közösségi elv, az 
csak egy másik dimenzióban, esztétikai ön-
szemléletté lényegülve át lelhet enyhülésre. 
Ám a Vincze-episztola, mely tehát a ne
mes önszeretetről szólva a tragédia elvi 
ellenpárjának teinthető, még tovább megy 
a fogalom tagolása terén. Mint másik, a 
Nárciszéval épp ellentétes negatív magatar
tásformaként beszél a „szint-tévesztésről", 
mely akkor következik be, ha a személyi
ség, gyengének és súlytalannak bizonyul
va, feladja önmagát, s ezáltal teszi képte
lenné énjét tartalmas emberi kapcsolatok 
megélésére. A többi episztola értelmezésé
vel egyetértve csupán azt jegyezzük meg, 
hogy bár Ungvárnémetire, ahogy Szajbély 
helyesen hangsúlyozza, erőteljesen hatott 
a XVIII. századi szenzualista filozófia, de 
emberképének kialakításában szerepet ját
szott Kant, sőt, a königsbergi bölcs utáni 
német filozófia tanulmányozása is, tehát, 
miközben magáévá tette a megelőző kor 
morális lázadását, nem mondott le egy új
fajta erkölcsi törvény felleléséről sem. Mint 
ahogy — Poór János Politizáló, muvtlt főúr 
című dolgozata szerint — Dessewffy József 
magatartását is egyszerre jellemezte a tra
dicionális értékek megőrzése, a humanista 
erkölcstan és a szellemi önépítésre törekvő 
sztoikus filozófia követelményeinek elfoga
dása, illetve a naprakész irodalmi s bölcse
leti tájékozódás és a jelent formálni képes 
társadalmi cselekvés igénye. Pedig — Szi-
gethy Gábor Ellenségünk, barátunk: Napóleon 
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című tanulmányából is ez derül ki — nem
csak politizálni, de efféle véleményt nyilvá
nítani sem volt könnyű ebben az időben, 
nem vethetünk tehát követ Kazinczyra, aki 
később „átstilizálta" a császár és Mária Luj
za házasságát köszöntő versét. 

Kuhn Ferenc a Kölcsey-tanulmány esz
metörténeti hátterét vizsgálva a kor szelle
mi mozgásainak lényeges jellemzőjére utal, 
mikor megjegyzi: „különböző minőségű kö
zösségeszmék s az azoknak megfelelő szemé
lyiségkoncepciók ütköztek itt egymással." 
Ez pedig abból fakad, hogy a magyar fel
világosodás, nyilván a felvilágosodás más 
közép- és kelet-európai változataihoz ha
sonlóan, nem csupán új személyiségkoncep
ciót épített fel, hanem sajátos nemzetkon
cepció kibontására is vállalkozott. A nem
zet és az egyéniség újragondolt elve azon
ban végső soron feszültséget is rejtett, mivel 
korlátozó tényezőt fedezhettek fel egymás
ban, s ez a felismerés a XIX. század máso
dik évtizedére egy válságos eszmetörténeti 
szituációt hozott létre. Feltehetően ezzel 
függ össze a feszültség mflnemének, a drá
mának váratlan felvirágzása. S most nem 
csupán egy mennyiségi tényezőre utalunk, 
miszerint ebben az évtizedben több mint 
száz színművet írtak, nem is csupán arra, 
hogy néhány jelentős drámaíró lépett fel (a 
két Kisfaludy, Bolyai Farkas és Katona), 
hanem főként arra gondolunk, hogy a kor 
égető s a reformkor szellemi arculatát ki
rajzoló kérdései olyan értékes drámákban 
szólaltak meg (a Bánk bánt nem is em
lítve), mint Bolyai Pausaniasa, Kisfaludy 
Károly Ireneje, Katona Jeruzsálemé és Ung
várnémeti Nárcisza., melyek az emberábrá
zolás új igényű tanműhelyét is jelentették. 
Amennyiben tehát a dráma a neológia év
tizedének preferált műneme volt, a korszak 
specifikumainak feltárása nem képzelhető 
el erre irányuló műfajtörténeti vizsgálódá
sok nélkül, s nyilvánvaló, hogy az 1810-es 
évek egyik kulcsmflvének, Katona remeké
nek értelmezése sem nélkülözheti a műfaji 
háttér ismeretét. 

A kötet két igen fontos dráma-, illet
ve színháztörténeti tanulmányt tartalmaz. 
Hosszú idő után Pándi Pál vállalkozott 
először a szakmai nyilvánosság előtt Bo
lyai Farkas színműveinek beható vizsgála
tára (Úton Bolyai Farkas drámáihoz). S ha 
részletkérdésekben vitatkozunk is, például 

A szerelem győzedelme értékelését kissé túl
zottnak tartjuk, megalapozottnak véljük a 
minden bizonnyal főműnek tekinthető Pau-
sanias értelmezését a személyiség igényeinek 
a nemzeti elvárásokkal és kötöttségekkel va
ló ütközésének jegyében, s meggyőződésünk 
szerint Pándi az életmű megközelítésének 
egyik kulcsát találta meg, mikor kimond
ta, hogy Bolyainál a megragadott gondolat 
nem mindig válik dramaturgiai tényezővé. 

Kerényi Ferenc Hagyomány és újítás az 
1810-es évek magyar drámairodalmában című 
dolgozata rendkívül gazdag és összetett 
tárgyterületet tekint át. A szerző pon
tosan fogalmaz, amikor a korabeli szín
játékot „kompenzációs műfaj"-nak nevezi, 
s bőséges tényanyag alapján mutat rá a 
klasszicista tragédiahagyomány felerősödé
sére és a korabeli témákat is befogadó vi
tézi játék típusának kitágulására. Bár nem 
minden esetben választja szét a dráma-, il
letve színháztörténeti, továbbá a stílus- és 
műfajtörténeti szempontokat, megbízható
an jelöli ki korábban alig vizsgált szerzők 
(Wesselényi Miklós, Pyrker János László, 
Andrád Elek, Balog István, Éder György, 
Vándza Mihály, Gorove László és Török 
István) műfajtörténeti helyét. Elemzéseit, 
különösen A Somogyi Kupa, a Hunyady János 
és Az esküvés vizsgálatát a látásmód sokol
dalúsága jellemzi, s csupán a Nárcisz értel
mezését egészítenénk ki azzal, hogy miköz
ben a mű — ahogy Kerényi hangsúlyozza 
— egy drámatörténeti tradíció folytatására, 
s bizonyos fokig lezárására is vállalkozik, 
gondolhatnánk itt még a pásztorjáték ha
gyományához való kapcsolódására is, mégis, 
a mítoszhoz való ironikus viszony, továb
bá az önszeretet tragikumának a művészi 
magatartással és az esztétikai önszemlélet
tel való összekapcsolása előre is mutat. E 
sajátságok következtében pedig a szereplők 
viszonyai olyannyira többrétegűvé válnak, 
hogy a jellemábrázolás összetettsége is biz
tosított, s a főhős bensőséges ábrázplása ma 
is figyelemre méltó. 

A tanulmánykötet fontos állomása a 
XIX. század elejére irányuló s remélhetőleg 
a jövőben felerősödő kutatásoknak. Kér
désfelvetései irányt jeleznek, eredményei hi
ányt pótolnak, s megállapításainak fényé
ben a korszak feldolgozatlan tényei és feltá
ratlan területei még jobban kirajzolódnak. 

Nagy Imre 
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