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A MAGYAR CLASSICAI ISKOLA TRIASZA.

A XVIII. század szellemében önkéntelen idegenség mutatko
zott mind attól, a mi nemzeti. A történelmi érzék nemcsak nálunk, 
a műveltebb államoknál még inkább eltompult, s új szervezetek 
alakultak, melyek a régivel lehetőleg mindenben iparkodtak szaki - 
tani. Az erkölcsi alappal egyik kormány sem sokat törődött. 
A nemzetiségi eszmék csupán csak csírájokban éltek s a távol jövő 
derengő sugára kezdé egy-egy bimbaját kifejleszteni, mely azonban 
csakhamar újra elenyészett. A külön nemzeti érdekek nagy eszmé
jéről mennél kevesebben gondolkoztak.

Ha más országok nemzetiségi eszméinek fejlődésével a 
magunkét összehasonlítjuk: az eredmény, határozottan, előnyünkre 
üt ki. Máshol a nemzetiség, a faj eszméje majd teljesen elmosódott 
az egyenlőség, testvériség eszméjében. Igaz, hogy az aristokratia 
nálunk is megérezte a korszellem hatását; de a köznemesség s a  
városi osztály hű őre maradt alkotmányunknak, nemzetiségünknek.

Mária-Terézia udvarába édesgette főnemeseinket. De nem 
azért, hogy germánisálja őket, mert hiszen az ő udvara is inkább 
a franczia szellem visszatükrözője volt, hanem, hogy a királyságot 
hatalmassá, a külföld előtt is imponálóvá tegye. Vagy melyik 
monarcha nem gyűjti körébe az ország előkelőit, a mely biztos 
alapon akar fejlődni ? A baj csak az volt, hogy főrendüink könnyen 
megfeledkeztek a bájos királynő udvarában ama czélokról, melyek
nek eszélyes kiküzdése emelheti vala hazánk fölvirágzását. Azon
ban főuraink voltak, a dolog természete szerint, a nemzetiségi 
eszméknek legkevésbbé buzgó ápolói, nem rossz akaratból, hanem 
a korszellem irányánál fogva. Azért mi nem tudjuk eléggé csodálni 
ama különös ítéletet, mely az ország előkelőit szinte megbélyegezni 
igyekszik, mert kivetkőztek nemzetiségökből. Ez oly önkéntelen 
önfeledség következménye, melyért a magyar főurakat ép oly kevés 
mértékben tehetjük felelősekké, mint magát az uralkodó házat. 
A német-franczia műveltség őket mintegy elbűvölte, de e művelt
ség végkövetkezményeiben nem vala*e áldásos nemzeti irodalmunk, 
nyelvünk fejlesztésére ? . . .

Elhánytuk a nemzeti viseletet, odahagytuk apáink egyszerű 
erkölcseit, idegen után kapkodtunk, majmoltunk mindent, mi 
külföldi — mondogaták egyesek. De vajon csak nálunk volt-e ez
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így? nem látunk-e egész Európában hasonló áramlatot? S külön 
ben is mit ártott nemzetiségünknek az, hogy a külföldi eszméket 
befogadtuk? Nem az volt-e inkább a baj, hogy ezeket az eszméket 
nem szabtuk a magyar szellemhez?.. íme, egy század múlt el 
azóta. Hol van most apáinknak annyiszor dicsért, gazdagon suj ta
gozott kaczagánya, kucsmája? S mégis ki mondaná, hogy nemze
tiségünk nem indult erősb, szilárdabb fejlődésnek, mint ama 
dicséretes korszakokban, mikor külsőleg annyiszor szeretett csil“ 
lógni a nemzet, hogy bensejét, mely nem vala mindig a legtüzesebb 
magyar érzéssel tele, eltakaija?

Valóban a panasz, mely e korbeli költőink lantjain megzen- 
dűl, nem annyira az idegen nyelv, mint inkább az idegen szokások 
ellen irányul. De e panasz is a törzsök ös, mondtatnék, az ÓEdi 
Sághoz ragaszkodó, szűk látkörü, de minden régi intézményre 
féltékeny, hü magyar panasza, ki az idegen műveltség hódításait 
megrettenve látja, félvén, hogy általa a nemzetiség eredeti szelleme 
végkép kioltatik.

Nincs szándékunk e korról valami hízelgő képet rajzolni. Volt 
benne sok, mi a honfi keblét bánattal töltheté el. De azt bízvást 
elmondhatjuk, hogy a királynő jó akarata egyáltalában nem állt 
útjában fejlődésünknek, s a mi baj történt, részint a korszellem 
áramlatában, részint minmagunkban találja megfejtését.

A külföldi eszméket, a német-franczia műveltséget magunkba 
szívtuk. Valóban e hatásnak társadalmunk nagyon alatta állt.

De vajon hiba-e eszméket kölcsönözni? Dicsekedhetik-e vele 
csak egyetlen nemzet is, hogy műveltebbtől sohasem kölcsönzött 
eszméket és irányokat ? Az emberi alkotó képesség távolról sem 
oly gazdag, hogy mindig biztosan tudjon haladni, magára hagyatva. 
Egyesek úgy, mint nemzetek gyakran megszorulnak e tekintetben 
s nem mindig szívhatnak saját magukból új erőt, új táplálékot. 
Csak gondoljunk ama sötét, szerencsétlen századokra, melyek a 
római birodalom végképi elhanyatlásától a renaissanceig és refor- 
matióig tartottak. Mily eszmeszegénység, mily tunyasága az erők
nek, mennyi czéltalanság, iránytalanság mindenfelé egész Európá
ban! Mennyi zavar, mily sötétség, erkölcstelenség és babona! Hogy 
nem tudja egyetlen nemzet is felküzdeni magát önerejéből, hogy 
tévelyeg az ösvényen, míg végre az ókor kincsei sugárt lövellenek 
a sötétségbe s megszületik az olasz renaissance, mely átalakítja a 
félsziget társadalmát, politikáját és irodalmát. Az olasz és antik
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műveltség hatása alatt születik újra a többi román és germán 
népek irodalma, s figyelmes vizsgálónak épen nem volna nehéz 
kimutatni, mily útat követett az új műveltség, fölébredésétől ama 
pontig, midőn hatását a legkisebb nemzetek is megérezték és mohón 
szívták magokba. Ez oknál fogva, legalább is fölületesség nemze
tünket azért vádolni,mert idegen eszméket kölcsönzött más népek
től, hogy nem tudott teljesen ellenállani a XVIII. század szabad 
szellemének, mely kapkodott minden után, mi idegen vala. A német 
a franczia irodalom emlőjén növekedett, a franczia tanulmányozta 
az olaszt és angolt, az angol viszont a francziát és olaszt. A magyar 
nem tehetett jobbat, mint, hogy szomszédaitól kölcsönözzön. így 
jutott hozzánk Ausztrián keresztül a román népek műveltsége.

Ennek a műveltségnek kinyomata nemzetünk társadalmi, 
politikai és irodalmi élete egyaránt a múlt század második felében. 
Ennek képviselője különösen a közszellem, melyet irodalmunknak 
ama korbeli történetéből tanulmányozhatunk legalaposabban.

A franczia iskola Bessenyei aegise alatt, franczia eszméket, 
vagy megfrancziásított antik eszméket ültetett irodalmunkba. Az a 
szabad gondolkozás, mely a Diderot, D’Alembert és Rousseau 
munkáiból az egész világra elhatott, nálunk is megtette hatását. 
Épen az iskola fejénél, Bessenyeinél nyilatkozik a legpraegnan- 
sabban.

Megszoktuk különböztetni a népies iskolát, melynek Dugonics 
volt leghíresebb tagja. Ez az iskola mintegy a régi históriáé énekek 
folytatójakép tűnik föl, de eszméi, melyeket a társadalom alsó 
osztálya közé hint, korántsem oly tiszták, mint a régi históriás 
énekek szerzőié. A romlatlan magyar nép, mely a franczia ízléstől 
és iránytól nagyon messzeállt, megtalálta pihenő órájában Dugonics 
verseit és regényeit, Gvadányi Rontó Pálját, Fazekas Ludas Matyi• 
ját, melyek legjobban illettek hozzá. Ki-kiütötte ugyan belőle magát 
egy-egy hamis hang, egy-pgy idegen eszme, sokszor az idegen alak 
is élvezhetetlen maradt, de a szerzők a nyelv és tartalom által 
igyekeztek e hiányokat pótolni, főczéljok lévén a nép kezébe adni 
olvasmányt.

E két iskola közé esik a claeeicai iskola megalapítása.*)

*) Nem időrendi tekintetben. Mert Hájnis már 1760-ban kezdett antik 
alakú verset írni, míg Bessenyeinek csak 1772-ben jelent meg Agisa,. Hanem 
tényleg a franczia iskola lépett ki először a közönség elé.
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Három buzgó szerzetes alapítja meg a classicai iskolát: 
Baróti Szabó Dávid, Kőszegi Rájnis József és Révai Miklós. Esek 
a régi latin és görög poézis forrásaiból merítenek lelkesülést, erőt 
és irányt. A classicai iskola nem honosított meg oly általános 
eszméket, mint a franczia, de a nyelvben és irodalomban sokkal 
nagyobb forradalmat indított meg, mint akár a franczia, akár a 
népies. A franczia iskola a nemzet legfelsőbb osztályának írt, mely 
maga is ismerte azt a műveltséget, melynek kifejezői leginkább a 
testőrök voltak; a classicai iskola verseit leginkább a deákos, közép 
nemes osztály olvasta. Amaz élvezhetőbbnek tetsző nyelven írt, 
mint ez, de dictiója a népiesekével majdnem hasonló laposságú, 
gyarló rolt. Mind három iskolának vannak egymással közös tulaj
donságai, elkülönítő vonásaik azonban könnyen szembetűnnek. 
Mindhárom iskola kifejezése a kornak, mely őket alkotá. Orczy, a 
franczia iskola tagja, ép úgy siratja a nemzet elkorcsosulását, mint 
B. Szabó Dávid, a classicai iskola tagja. Ányos csakúgy örül a 
nemzet ébredésének, mint Révai. Mindhárom iskolát erős hazafi 
érzés lengi át. Irányuk különböző, de küzdelmük czélja csak egy: 
a nyelv kifejtései csinosítását a műveltség terjesztése, szóval, a nem
zetiségnek 8 mind annak, mi vele összefügg, ápolása, fejlesztése és 
fölvirágoztatása. íme e közös czél, melynek elérésére indul meg az 
áramlat, a mely József császár alatt még tovább fejlődik s alapjává 
válik a legújabb kornak.

Honnan fejlődött a classicai iskola?
Irodalomtörténetíróink e kérdést épenséggel nem vizsgálták, 

megelégedtek magának a ténynek száraz elmondásával. Pedig oly 
történetnek, mely az eszmék fejlődését kutatja, nem szabad e 
kérdést figyelmen kívül hagynia. Bánóczi József Révai életében 
annyit mond, hogy e kor a magyar renaissance, s hogy amaz 
áramlatban, melyet a román és germán népek e néven ismernek, 
nekünk, magyaroknak, semmi részünk, s hogy ez nálunk meg 
sem volt.

Annyi bizonyos, hogy a renaiesancenak nálunk kevésbbé 
érezhető hatása volt, mint nyugat népeinél; de, hogy meg ne lett 
volna egyáltalában s a fejlődés különféle irányaiban seholsem volna 
kimutatható — legalább is elhamarkodott állításnak látszik. Igaz 
hogy nemzeti jellegünktől ez irány távol állt, de a renaissance első 
érintését azért nálunk is kimutathatjuk.

Miben áll ez első érintés ?
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Az emberi szellem, veleszületett természeténél fogva, mint- 
egy ellenállhatatlanul ragadtatik minden után ,am i új, mert eddig 
nem ismert ingert vél benne föltalálhatni. Ez az inger fölvilla
nyozza az érzékeket, melyek a régitől, a megszokottól s így közön
ségestől, tehát némileg a megunottól is, örömest szabadulnak, hogy 
azután eddig nem látott, nem hallott, mindössze csak képzeli 
tájakon kalandozva kereshesse mindegyik azt, mi természetével 
leginkább összefér. Oly eszmeáramlat, minő a renaissance vala 
rendkívül gyorsan hódított.

Az antik kincsek csakhamar a közcsodálat tárgyai lőnek. 
Minden, ki valamire való embernek kívánt tekintetni, ha már tú l 
vala is élte delén, mohó vágygyal fordult a classicusok tanulmányo
zásához. Az uralkodók szegényeknek érezték magokat egy Petrarca 
mellett, s Róbert, siciliai király nyilván bevallotta neki, hogy egész 
birodalmát odaadná annyi tudományért, ékesszólásért, mennyivel 
egy antik tudós bírt.*) A régieknek nemcsak nyelvét iparkodtak, 
elsajátítani, hanem szokásaikat, ruházat s életmódjukat is, szóval 
teljesen visszaidézni az ókort egész pogány színezetével. Olymp 
istenei ismét fölléptek s a keresztény világ hátrálni volt kénytelen 
előtte. Pogány játékok, a régieknek lehetőleg hü utánzásával, saty- 
rok táncza, a rómaiak és görögök minden erkölcstelenségeivel újra 
napireden voltak. A keresztény világ elcsigázott embere most kezdó 
érezni, hogy a test nem kevesebb igényekkel léphet föl, mint a 
szellem. Eddig teljesen el vala nyomva, most az ellenkező végletbe 
ragadtatott. Alig elképzelhető az a frisseség, pezsgés, új erő, mely 
egy század alatt teljesen más alakot adott a világnak. Nem volt talán 
soha áramlat a reformatión kívül, mely kevesebb idő alatt nagyobb 
tért hódított volna meg. Semmi sem volt életrevaló, ha nem a 
classicusoktól került ki, vagy legalább tekintélyök nem támogatás 
Költők léptek föl, kik görögül, vagy még inkább latinúl írtak a 
megvetették a nemzeti nyelvet. Kezdetben nem is látunk mást, 
mint a régieknek, úgy szólván, lelketlen utánzását. A költőknek 
Vergil és Horác, a szónokoknak Cicero a mintaképe. A vígjáték- 
íróknak pedig Plautus és Terentius. Nem igyekeznek a nemzetihez 
semmit idomítani. Átveszik a régit teljesen, minden vonatko
zásával.

Nem kell mondanunk, hogy e hatás, habár nem is ily mér-

*) Voigt: Die Wiederbelebung des Iflas. AUerthums. I. k.
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tékben, de nagyon érezhetőleg nálunk is megvolt; hogy költőink 
Róma nyelvén szóltak, szónokainknak és tudósainknak pedig nem 
vala nagyobb igénye, mint Cicero virágos nyelvét utánozhatni a 
felhasználni mindent, mit a régi classicusoktól elleshettek. A nemzet 
társadalmi életén és erkölcsén szintén nagyon érzik e hatás. Balassa 
Menyhárt árultatásáről szóló drámánk személyei hü képviselői az 
új, eredeti, pezsgő életerőnek s vele együtt az erkölcstelenségnek is. 
Természetesnek találjuk, hogy nálunk először a papi osztály lépett 
föl e téren s egy Vitéz Jánosnak, s egy Janus Pannoniusnak élete 
és működése világosan mutatja, hogy, ha a nemzet sorsa máskép 
fordul: a nyugat renaissancea, a nemzet eredeti jelleméhez mérten, 
nálunk is megteszi mind azt a hatást, melyről a nagyobb nemzetek 
irodalma szól. Mátyás király a renaissance korának valódi képe. 
Igaz, hogy idegen műveltséget terjesztett uralkodása, de, ha utána 
a nemzetiség ereje háborítatlanul fejlődhetik: nem vált volna-e 
apródonkint ez idegen műveltség ép úgy nemzetivé, mint nyugat 
népeinél ? Nemzeti sajátságainknál fogva lassúbb lesz vala e fejlő
dés, mint a román és germán népeknél, de, hogy befogadtuk és 
tovább is fejlesztjük, semmi kétség, ha viszonyaink máskép ala
kulnak.

Lassankint a mohó élvezetből és lelketlen utánzásból 
gyógyulni kezdenek a nemzetek. Már nem veszik át a régiek összes 
világnézetét, csak azt, mit a nemzet saját jelleméhez idomíthatnak. 
Még mindig utánzók, de már a nyelv nem a régi, hanem a nemzeti. 
Utánozzák azt, mi könnyen vala utánozható. Költői műnél az alak 
legkönnyebben elsajátítható: ezt iparkodnak most már utánozni. 
A tárgy még rendesen a classicai világból van véve, vagy, ha nincs 
is, régies színezettel bevont. Istenek szerepelnek benne, a classica 
mythologia teljes vagy helyenkénti felhasználásával.

Ez a második fok.
Nem egyszerre fejlődik ez ki az elsőből. Átmenetűi szolgálnak 

a fordítások. Nyugat minden nemzetének irodalma tele van a XV. 
és XVI. században a classicusok fordításaival, melyek gyarlóságuk
nál fogva rég leszorultak az ízlés teréről, csupán irodalomtörténeti 
fontossággal bírnak. Majd felváltva, mások inkább a tartalomra 
helyezik a fősúlyt, s az értelmet igyekeznek jól-rosszúl visszaadni, 
hogy így a kevésbbé műveltek is megismerjék azt az örök forrást, 
melyhez ezrek zarándokoltak, csodálni, bámulni a szépségnek, a  
művészetnek eladdig ismeretlen mintaképét.
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Ki valaha irodalmunk történetét forgatta: tadja, hogy a clas_ 
sicusok a XVI. és XVIL században nálunk is számos fordítóra 
találtak. E fordítások semmi tekintetben sem tarthatnak igényt 
dicséretre, de Dálnoki, Decsi, Kéri, Forró és Balogh legalább bizo
nyítják azt, hogy az átmenet nálunk is megkezdődött, ha szinte 
később is, mint nyugat népeinél, s már-már elérte a második fokot, 
mikor a nemzetiség erős harczai mindent leszorítottak a fejlődés 
teréről, mi nem függött össze szorosan alkotmányos életünk bizto 
sításával. ErHősi Sylvester János distiehonai nagyon nevezetesek e 
tekintetben. Az ő kezdeményezése nem vala kősziklára vetett mag. 
Többen léptek nyomába. Igaz, hogy az a néhány név, melyet 
irodalmunk történetében följegyezve találunk ide vonatkozólag. 
mind igen elmosódott, gyönge munkásság képviselője. Egy-egy 
disticbon mind az, vagy nem eléggé jól szerkesztett nehány sapphi- 
cus strópha, melyet fel tudunk mutatni. Mindazáltal e jelentékte
lennek látszó kezdet kétségkívül azt mutatja, hogy a classicai 
szellem mélyebbre kezde szűrődni nemzetünk szellemébe, s mind 
nagyobb tért foglalt épen akkor, mikor egy, még ennél is erősb 
eszmeáramlatnak kelle engednie. Értjük a reformatiót, mely ter
mészeténél fogva sokkal közelebb állt az emberi szellemhez, mert 
a vallást alakítá újra s evvel együtt a társadalmat s mindent, mi 
még a régi nézetekből fenmaradt. Az új vallás apostolai csatára 
léptek a katholika egyház papjaival s kényszeríték szigorúbb 
erkölcsre, jellemesb életre, hacsak nem akartak minden előnyt 
ellenfeleiknek átadni. Ily. körülmények közt mi vala természetesbe 
mint hogy mindkét egyház papjai oda forditák tevékenységök 
oroszlán részét, hol leginkább fenyegetve voltak. A kath. papok 
kiragadtatva tétlenségökből kényszerültek az új vallás tanítóival 
megmérkőzni s ekként minden egyebet mellőzni a hitvitákon kívül- 
A reformált egyház apostolai a humanismus zászlaját is kiragadni 
iparkodtak ellenfeleik kezéből s csakugyan az a nehány pap, kiktől 
egy-egy antik alakú strópha maradt ránk, mind az új vallás taní
tója. A XVI. század végén azonban a renaissancenak e fejleménye 
mindinkább elgyöngül s bár a következő században Zrínyinél és 
Gyöngyösynél szembeszökő hatás érezhető: csak a XVIII. század 
második felében élénkül föl újra, hogy aztán költészetünket, nyel
vünket, szóval egész irodalmunkat átalakítsa.

Nemzeti életünk válságos korszakai, mikor legfőbb czél vala 
az ország feldarabolt egysége mellett is lehetőleg megőrizni az ősi
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alkotmány biztosítékait, nem lehettek kedvezők a classicai szellem 
tovább fejlesztésére. Folytonos harca, örökös fegyverzörgés, német
től, töröktől való rettegés, más áldozatot követeltek a hazafiságtól.

Mi azt hiszszük, hogy a XVIIl. század második felében megala
pított classicai iskola csak folytatása annak az iránynak, mely már a 
XVI. században hajt vala egy pár gyönge csírát. Irodalomtörténet- 
íróink e tényt rendesen úgy mondják el, mintha az a véletlen játéka 
volna. Korántsem az. Fejlődés az és pedig, miután a béke s nyuga
lom napjai földerülni kezdtek, oly fejlődés, mely szintén összefügg 
a nemzetiség védelmével, csakhogy más szempontból indul ki s 
más irányt vesz.

De ez még magában nem fejti meg a classicai iskola keletke
zését. Hozzá kell vennünk az irodalmi viszonyokat is, melyek 
jobbára azonosak más nemzetekével azon időpontban, mikor a 
cla8sicismus határozott fejlődést vesz nálunk.

Az önállóságát visszanyert szellem, bár még mindig példány
képeket keres, utánzása másnemű, mint az, melyről a renaissance 
kezdetén szóltunk. Nyugat népeinél a classicismus ez időtájt, sőt 
előbb is, már önállóan fejlődő nemzeti irodalmat teremtett. A fran
czia cla8BÍcusok a XVII. században már virágzásra emelték irodal
mukat, megmutatva a világnak, hogy a régiség tanulmányozása 
mire teheti képessé az emberi szellemet. Nem szabad átvennünk a 
régiek egész világnézetét minden erkölcstelenségével, pogányságá
val, mert a közöttünk élő emberek már nem görögök, sem rómaiak. 
A classicai költészetben nyilvánuló magas eszmény az, mely
hez hasonlót törekednek adni. Ez a renaissance hatásának harma
dik s legfelsőbb foka, mely legtisztábban a francziáknál látható. 
E megfrancziásított classicismus nálunk szintén akadt képviselőkre 
8 eleinte épen a dráma terén nyilatkozott. Rokon vala ez a később 
alakúit classicai iskolával, de emez gyökeresb újításokat hozott be, 
mintha csak azért ment volna vissza az eredeti forráshoz, hogy 
annál tisztábban mutathassa fel az életerőt. Amaz, hasonlóan a 
népies iránynyal, kevesebbet törődött nyelvünk megújításával. 
Tetszelgett magának a divatosnak látszó eszmékkel, de föllépése 
nem látszott eléggé erősnek és maradandó hatásúnak. A népies 
iskola lapos nyelve, színtelen, bőbeszédű, kevésértelmü leírásai 
ellenirányt keltettek.

Nyugat népeinél is mindenhol ott fejlődik ki igazán a classi- 
cus alapra fektetett költészet, hol a nemzetinek elgyöngülése
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-érezhetővé válik. Mintha a nemzetiség tüze is kialvó félben volna 
s költészete nem állana egyebből, mint üres szóhalmazból. Eszmék 
és érzések hiányait pedig nem képes pótolni a ragyogó színezet, 
így történik, hogy a nemzet figyelme önként más irányhoz fordul, 
mely, ha eleinte nem is dicsekedhet tartalma gazdagságával, lega
lább az újság ingerével hat. A nemzeti költészet maradványa elpó- 
riasodik, élvezhetetlenné válik annyira, hogy a társadalom magasb 
osztálya gúnynyal fordúl el tőle. Németországban is a barmincz 
éves háború után a mesterdalnokok ízléstelensége, a népénekesek 
köznapi és pórias hangja maga után vonta a classicai irodalom 
mélyebb tanulmányozását. Egy nagyszerű utánzási kor veszi itt 
kezdetét, mely csak Klopstockkal és Lessinggel ér véget.

így volt ez más nemzeteknél is. A classicai iskola keletkezése 
seholsem egy pár szeszélyes agy játéka; — megteremtették az 
irodalmi és korviszonyok együttvéve. A classicai iskola nálunk is 
>ép úgy a belső szükségesség fejlődése, mint például a későbbi nép- 
nemzeti irányé. Az volt ennek alapja.

A classicai irodalom kezdeményezői papok voltak; a kik 
nyomukba léptek, szintén a kolostor falai közt tanultak lelkesülni 
a.z antik költészetért. Igazában ők lehettek leginkább az új irány 
képviselői helyzetüknél fogva.

Molnár János, ki a classicai iskolának mintegy előfutárjakép 
tűnik fel, szintén szerzetes vala. Tagja ama sokat elitéit jezsuita 
szerzetnek, mely, legalább a múlt századi műveltség történetében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Nem a hivatás tette íróvá, hanem 
a hazafiság. Ez a hazafiság közös jellemvonás a classicai triász 
lapjaival; közös az irodalom- s nyelv összes művelőivel. Molnár 
működése kevés nyomot hagyott, de nevezetes, hogy a classicai 
iskola alapítóinak többé-kevésbbé ő volt példányképe. Révai maga 
bevallja ezt.

A classicai triász tagjait mély hit, erős meggyőződés vezette 
az írói pályára. Azt hitték, hogy evvel legtöbbet használnak nem
zetüknek. Mindhárom igénytelen szerzetes. Kettő: Baróti Szabó 
és Rájnis jezsuita, Révai piarista volt. Korán megszokták a szem
lélődő életet, kevésbbé ismerték a külvilágot, pedig sokat hányod* 
tak benne. Tanári pályára készültek s tanítottak is az ország külön
féle helyein. Baróti székely születésű volt, Révai az alföldön 
pillantotta meg először a napvilágot, Rájnis német ajkú szülők 
gyermeke, de azért nem kevésbbé tüzes magyar érzésű, mint társai.
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Rájnis és Révai sokat.voltak az országon kívül, Baróti mindig 
itthon maradt. Amazok nyelveket beszéltek, ez dicsekedett vele, 
hogy a magyaron kívül nem szólt más nyelven, kivéve a latint. 
Azok korán kezdték irodalmi tanulmányaikat: ez teljes férfi korában 
fogott hozzá és mégis legelőbb lépett föl nyilvánosan Verskoszorú- 
jával.

Azok lassan készültek, sokat és mohón tanultak, több appa- 
ratnssal szálltak ki a síkra: ez könnyedén, minden nagyobb előké
szület nélkül adta ki könyvét.

Mindhárman silány anyagi viszonyok [ közt tengődtek. A je
zsuita szerzet megszűntetése után Rájnisnak sokszor napi kenyere is 
alig volt meg. Révai örökös szükségben szenvedett. Baróti is sokat 
tűrt egy ideig, de leghamarább akadt pártfogója, ki a szükségesekkel 
ellátta. Révai volt a legmozgalmasabb életű. Neki is akadt pártfo
gója, de izgékony természete nem bírta sokáig az egy helyben 
maradást. Vagy összeveszett környezetével, vagy megunta s más 
helyre kívánkozott. Rájnisnak csak végső évei voltak kevésbbé 
gondtalanok, mikor Festetich gróf Georgiconához vette. Baróti a 
Pyber család védszárnyai alatt nyugalmat és megelégedést talált s 
különben is hármuk közt a legkevesebbel beérte.*) Rájnis és Révai 
némileg rokon természetűek voltak. Barátság fejlődött ki köztük, 
mikor Győrött együtt vitatták meg a pozsonyi Hírmondó szerkesz
tőjének, Rátnak észrevételeit. Úgy látszott, hogy folyton belső 
barátságban maradnak. A József császár alatti szabadabb szellem
nek mindketten hódoltak. Szerzetesi ruháikat, ha szerét tehették, 
gyakran fölcserélték polgári öltöny nyel. Megszólták őket, de ők 
kitudták magokat menteni. Érezték, hogy emberek is, nemcsak 
szerzetesek. Azon fölül volt mindkettejökben bizonyos rátartiság, 
vagy legalább némi hiú becsérzet. De Révai tudott alázatos is lenni, 
ha a körülmények úgy fordúltak. Rájnis kevélyebb s makacsabb 
volt. Ö8sze-összetüztek. Rájnis nem engedett, míg Révai simulé
konysága és engedékenysége ki nem békíték. Sokat vigasztalták 
egymást elhagyott helyzetükben és segíteni igyekeztek egymáson. 
Mindkettő tűrt, remélt és folyton munkálkodott. Baróti is írta 
verseit halomszámra, mit amazok nem a legjobb szemmel néztek. 
Révainak és Rájnisnak küzdenie kellett a megélhetéssel, Baróti

*) 600 firt nyugdijt húzott Ferencz császártól, irodalmi törekvéseinek 
megórdemlett jutalmáúl. (Magyar Merkurius 1797 óvf. 93 szám.)
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erről nem gondolkozott. Kevesebbet törődött az irodalmi mozgal
makkal, mint akár Révai, akár Rájnis, de azért megvoltak össze
köttetései ép úgy, mint emezeknek.

Rájnis kemény, makacs, heves, ingerlékeny s gúnyos termé
szetű volt. Gúnya sok helyen a mocskolódó pasquillba csapott át, 
s ha ellenfele az ő sértegetéseire feleim elég vakmerő vala: addig- 
addig duzzogott magában, addig készült, gondolkozott, míg, —  
legalább hite szerint — semmivé nem tette. Ilyenkor a sértő düh
nek egész mértékben való nyilvánulását érezni kelle ellenfelének 8 
egyedüli fegyvere az ellhalgatás lön. Révainak csak a magán élet
ben voltak ily kellemetlenségei, a szerzet főnökével, meg a győri 
tejesasszonyokkal, kikre mérges jambusáit irta. Rájnisnak a köz 
és magánéletben egyaránt. Révai őrizkedett a végletektől, Rájnia 
nem bánta, bármi történjék, csak ő epéjét kiönthesse. Révai köny- 
nyebben tudta feledni az irodalmi megtámadásokat s természete 
meg vala áldva ama dicséretes tulajdonságok némelyikével, melyek 
az embert a józan közép úton szokták tartan i: Rájnisban sok volt 
az engesztelhetetlen haragból, mely a magán és közéletben egya
ránt számos kellemetlenség okozója. Révainak nagyobb ismeretsége 
volt és némely aristokrata családdal is viszonyban állt, kikhez sűrűn 
folyamodott segélyért. Rájnis nem tudta magát annyira megalázni 
s inkább koplalt, éhezett. Mindkettőben sok volt a világiasból, de 
míg ez Révainak határozott előnyére, Rájnisnak addig határozott 
hátrányára vált. Amaz annyi hajlékonysággal, gyöngédséggel for- 
dúlt társaihoz, mennyit ké6Őbb csak egy Kazinczyban s egy Toldy- 
ban találunk: emez jobbára magába vonult, kevés szavú s titko
lódzó volt, különösen idegenekkel szemben.

Baróti Szabó e tekintetben is a középúton maradt. Volt benne 
valami Révai simulékonyságából és Rájnis elzárkozottságából s a 
kettő oly mértékben egyesült benne, hogy azok, kikkel barátságban 
állt, őszintén ragaszkodtak hozzá, de sokszor önállóságát is felál
dozta. Rájnis dicsekedett azzal, hogy neki nem volt mestere,nem szo> 
rult senkire: Révai és Baróti nyíltan bevallották, mit köszönhetnek 
másoknak. Baróti a legtürelmesebb volt. Czellája komor falai közé 
tudta temetni az élet keserűségeit. Rigója fütyölése űzte olykor 
unalmát s olajlámpája gyér világánál, mely éjjel-nappal egyformán 
égett asztalán, írta merész szórakású verseit. Szobája, hogy úgy 
szóljunk, valóságos költői rendetlenségű vala. Könyvei egymáson 
halomszámra s szerte-szóllyel, beírott s beíratlan papírdarabok
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közt. Oly apró betűkkel irt, hogy nagy mesterség vala írásán 
elmenni. Külsejére szintén kevesett adott. Öltözete, Kazinczy ként,1) 
nem sokkal jobb, mint a milyennek Keresztelő Jánosét festi az 
evangélium. Nem sokat tartott tisztaságáról maga sem, s egész 
modora egyáltalában pedáns s inkább visszataszító vala, mint 
rokonszenves. Lassan és halkan beszélt, mintha poétái fölhevülé- 
sében zavartatott volna meg* Szálas, nyúlánk alak, ki nem szokott 
a hajlongáshoz, nem keresi senki kegyét s beéri azzal, a mije van. 
Szedeijes arczán azonban a figyelmes szemlélő könnyen észreve
hette erkölcseinek, jellemének azt a tisztaságát s feddhetetlenségét, 
melyek a lelkiismeret n} ugodtságának, a kedély jóságának alapjai. 
Éles ajka sajátszerűen nyílt meg, mikor szíve a hazafiság tüzes 
érzésével csordultig telt, mikor tanítványait buzdította, hogy ne 
engedjék magokat a verselés nehézségei által elrettentetni, s midőn 
sokszor idézé Plinius szavait, hogy igyekeznünk kell ugyan minél 
jobban írni, mindazáltal csak írjunk, a hogy tudunk. a)

Révai és Rájnis, mikor Győrött együtt voltak, sokszor a késő 
éjjeli órákig maradtak együtt, különösen, ha valamelyik közös jó 
barátjak látogatá meg őket. A «Bárány fogadó • ilyenkor sok érde
kes beszédnek, hazafiái lelkesülésnek, tervezésnek, élénk szórako
zásnak s csevegésnek volt színhelye. Rájnis hízni kezdő, későbben 
egészen elhízott, zömök, alacsony termetével épen ellentéte volt 
Révainak. Ez hajlékony, vékony, majdnem szikár alak, csontos 
arczczal, melyen halálsápadtság ült a sok éjszakázástól.8) Szemei 
majd melancholiát, majd jó kedvet tükröztek vissza, de folyton 
sejtetni engedték a sorsával elégedetlen, nagyratörő, a zsibongó 
eszmék és érzések harczává vált elmét és szívet. Föl-földerült 
barátjai társaságában, jól mulatott Rájnis pajkosságain: de jobbára 
hallgatagon és csendesen viselte magát. Rájnis meghitt barátai 
körében szeretett adomázni, s ha neki hevült, beszéde szinte a 
•harsogásba* csapott 8 jóízün kaczagott, ha ötleteit nem értették. 
Sokszor ilyenkor is előhozta irodalmi vitáit s gondolatban és 
beszédben nem egyszer tette tönkre ellenfeleit, mit, ha barátai nem 
helyeseltek, százféle színt öltött arcza s daczos lett. Azt hitte, az 
iskolában van, hol a tudós tanár beszél s tanítványainak el kell

*) Kazinczy: Magyarországi utak. Olcsó könyvtár. 16 1.
*) Pályám emlékezete. Budapest. 1880. 90 1.
3) Pályám emlékezete. Budapest. 1880. 324 1.
Philologiai Kflrlöny. X. 3. 19
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fogadni az ő nézeteit. Nem tudta levetkőzni a szerzetes papnak azt 
a tulajdonságát, mely ly el a theologia betűiben csalhatatlanságot 
hitt. Ő azt gondolta, hogy a magán és irodalmi életben is az 
a szokás, mely a kolostor sötét falai közt szinte természetévé vált. 
Ez sok kellemetlenséget okozott neki irodalmi pályáján. Erős 
polemikus természetével nem tudta megegyeztetni a mások véle
ményét. Abban a korban ő volt az irodalmi kritika legfőbb képvi
selője s annyi epével s gúnynyal írt, mennyinek fele is elég lesz 
vala az alig fejlődni indult irodalomban. Méltó ellenfelekre akadt* 
Rát, a pozsonyi Hírmondó szerkesztője, Baróti Szabó és Bacsányi 
megfeleltek neki, de ő úgy hitte, hogy ezek nem értenek a dologhoz. 
Révai nem szeretett sérteni senkit, nem is keveredett oly polémiába, 
milyent Rájnis végigharczolt. Epistoláiban simán elmondotta 
véleményét egyik'másik íróról, de egész könyvvel, mint Rájnis, 
nem lépett föl senki ellen. Jól értette mind ama kérdéseket, melyek 
napirenden voltak, el is mondta rólok véleményét: de sokkal 
inkább foglalkoztatta nyelvünk története, sokkal mélyebben át volt 
hatva hivatása fontosságától, semhogy ama mérges vitákba eresz
kedhetett volna, melyek fölött Kazinczyvul együtt nem egyszer 
rosszalását fejezte ki. Ő volt a legtöbb oldalú a classicai iskola 
tagjai közt. Értett a rajzoláshoz, festészethez, mathematikához. Irt 
verseket, fordította a classicus költőket, értekezett prosodiáról, 
mint Rájnis és Baróti, fejtegette a grammaticának s a nyelvtörté
netnek eladdig nem is sejtett nagy fontosságú kérdéseit, mint senki.

Rájnis Ó8 Révai szókimondók voltak. Véleményeiket nyiltan 
hirdették, versbe szedték s világ elé bocsátották. Baróti tartózkodóbb 
vala, de, ha ösztönözték, ő sem húzta meg magát. Révai és Rájnis 
dicsérték egymás munkásságát s felháborodtak Barótinak merész 
szórakású versein és latinismusain. Baróti tehén úton czammogók- 
nak nevezte őket b azt mondta, hogy gyönge magyar az, ki a 
szóknak imide-amoda rakásához nem ért. 0  jól értett hozzá s épen 
nem mentegette magát még az ilyenféle distichonokért sem:

Hát szál (mely az idén itten készűle) szövétnek 
Már fogytára siet; már oda része nagyobb.

Vagy:
Lilkoinorodva valék első leveledre, verembe

Mint az esett farkas megkomorodni szokott.
Vagy:

Ládát is küldök, bérakhatd melybe. Barátom
É lj! s vakaríts egy-két verset, ha lészen tidőd.

2 8 2  v á czy  já n o s .
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Ez ntóbbi pár verssel szólítja föl Rájnist, hogy lépjen föl vele 
•együtt. Természetes, hogy Rájnis, ki a «nonnm prematur#-t szósze
rinti értelemben veszi: irtózik ily költővel szóba állni. Baróti 
tehát maga lép ki a síkra 1773-ban megjelent verseivel, melyek 
még két kiadást érnek megjobbítva s bővítve.

Ez nagyon bántja Rájnist. Mily szorgalommal, mennyi elő
készülettel látott Ő munkájához s az elsőség babérját, íme, kény
telen átengedni egy olyan poétának, ki még a prosodiai szabályokat 
sem ismeri. Révai elegyes versei szintén elhagyják pár év múlva 
ti sajtót s legutoljára lép ki Rájnis, ki alkalmasint társai közt 
leghamarabb írt magyar distichont.

Mind a hárman csatolnak verseik mellé prosodiai magyará
zatot. Baróti és Révai azonban csak inkább néhány észrevételre 
szorítkoznak: míg Rájnis egész rendszerbe igyekszik foglalni a 
magyar versmértan elveit. Mindhárom kiválóan lelkesül a régi 
cla88Ícueok példáin: de Révai későbbi korában kezd rímes verseket 
is írn i; Barótinak és Rájnisnak csak az a jó, a mi óclassicus for
mában van írva. Különösen Rájnis annyira lenézi a rhytmistákat, 
hogy megkísérti Gyöngyösy szép alexandrinjeit hexameterekbe 
ezedni. Legyünk már egyszer, úgy mond, tudósabbak s vessük meg 
azokat, kik csak a sorok végeinek összefelelgetésében gyönyörköd
nek. Lám a tudós nemzetek már régóta Vergiliust utánozzák, ki — 
szerinte — a legnagyobb poéta. Utánozzuk.mi is s meglátjuk, hogy 
nyelvünk és irodalmunk virágzásnak indul.*)

íme a classicai iskola ezélj a. Látjuk, mivel akarja e czélt 
megvalósítani: a görög és latin remekírók utánzásával. A kor poli
tikai, társadalmi és irodalmi viszonyaiba olvadt e törekvés, egymást 
táplálta, s végeredményül jól esik látnunk, hogy a még fejletlen 
nemzetiség érzése folyvást erősbödött társadalmilag és politikailag, 
a mint fölzendült az irodalom s megindult a nyelvmívelés. A clas- 
8Ícai iskola tagjait erős nemzeti érzés hatja át. Mindhárom tüzes 
magyar érzésű, kikben, már neveltetésüknél fogva is teljesen hiány
zik minden világfías és cosmopolitai; szívökön viselik a haza ébre
dését s azt hiszik, hogy mind a franczia, mind a népies iskola 
iránya és müvei múló becsüek ahhoz képest, a mit ők producálnak. 
Baróti a legtöbb verset írta, jobbára hexameterekben. Még drámát 
is próbált ilyen schémában írni. Sok túlságba m ent: de a kezdő

*) A magyar Helikonra vezérlő Kalaúz előszava.
19*
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merészsége és határon túli buzgalma megbocsátbatók egy oly 
poétánál, ki költői nyelvünk megalapítására, ha szinte nem is elha
tározóig, de értbetőleg befolyt. Vörösmarty és Berzsenyi sokat 
tanultak tőle. Dictiója sok helyen lendületes, élénk és színezett* 
Epistoláiban és lyrai költeményeiben a mélyebben vizsgáló könnyen 
fölfedezheti azt a szépen és erőteljesen folyó nyelvet, melynek 
tovább fejlesztéséből Berzsenyi és Vörösmarty ragyogó dictiója 
kimagyarázható. Szorgalmasan gyüjté a phrasisokat, és szótárt irt. 
Általában a classikai iskola tagjai mind nyelvészek is, és jól ismerik 
a múlt irodalmát. Révai és Rájnis sokat kutattak és találtak. Ez 
felsorolja mindazokat, kik tudtával classikai formájú verseket írtak, 
amazt pedig nyelvtörténeti tanulmányozásra vezeti a classicai 
költők ismerete. így indul meg ez az irány, melynek nyelvünk és 
irodalmunk újjászületését köszönhetjük. Kiindul a régi classicai 
költészet tanulmányozásából s a nemzeti irodalmat segíti ébredésre, 
kiindul a múlt emlékeiből s megveti a jövő alapját.

Azonkívül megvan mindegyiknek speciális érdeme. Barótinak 
költői dictiónk megteremtésében eladdig legtöbb érdeme volt, s 
mint székely születésű, leginkább értette a nyelv dialectikai saját
ságait s iparkodott azokat az irodalmi nyelvbe olvasztani. Egyik 
úttörője volt az alakúlni kezdő irodalmi társaságoknak, s Kazinczy- 
val és Bacsányival folyóiratot szerkesztett. Rájnis prosodiánkat fog
lalja rendszerbe s irodalmi polémiáival s kritikáival nagyon befolyt 
az irodalmi nézetek tisztázására. A szabad vizsgálódás felé tö rt 
útat s megmutatta, mikép lehet és kell a hibákat ostorozni. Ő is 
túlment a határon e tekintetben, de a kezdő merészsége csak ter
mészetesnek tűnhet föl. Révai a «nagy pancratiasta,» önálló alapra 
fektette nyelvészetünket s történeti szellemének vizsgálásában a  
külföldet is megelőzte. Szerkesztette az akkor fennálló egyetlen 
magyar hírlapot, sürgette az akadémia felállítását, s egyszerű szer
zetes létére József császár elé terjeszté tervét.

Mindhárom összeköté a jelen törekvéseit a múlt hagyomá
nyaival. Ebből merítének erőt és bizalmat a jövő megteremtéséhez. 
Fordítottak latin és görög classicusokat, fejtegették a műfordítás 
elveit, tisztogatták nyelvünk elnyúlósodott szavait és gondosabb 
írmodorra törekedtek. E tekintetben sokkal magasabban állanak, 
mint akár a franczia, akár a népies iskola tagjai.

Az ébredező politikai és társadalmi élet hatalmas impulsust 
adott törekvéseiknek. József kormányát Lipóté váltá fel, ki alatt
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a  nemzetiség oltára, mintegy varázsütésre, lángra gyűlt. E láng 
élesztésében alig volt valakinek nagyobb érdeme, mint e bárom 
igénytelen szerzetesnek, és senki sem örült igazábban, mint ők, 
midőn újra a Zrínyi-kucsma lobogott minden fejen s gombkötőink 
nem győzték varrni az aranyzsinórt és snjtást. Egyszerűbb emberek 
aligha tettek volna nagyobb hatást. Peragit tranquila potestas, 
-quae violenta neqnit. És ennyi munkásság képviselőit megáldá 
Isten hosszú élettel. Bármennyit küzdöttek is éltük delén: alko
nyán mindhárman élvezheték a kiküzdött életpálya nyugalmát.

Az a szellem, melyet a classieai iskola fölébresztett: tovább 
fejlődött és más irányt vett ép úgy, mint nyugat népeinél. Az után
zás eleinte tisztúltabb ízlésre, erősebb formaérzékre és a történeti 
szellem kellő méltánylására vezette nyugat nemzeteit. így történt 
nálunk is. 8 mikor a romantikái szellem mozgalmasságával és 
ezernyi szálú szövevényeivel mindenfelé nagy hódítást tesz is : a 
classicai ott lebeg mindig, mint a szertelennek és bizarrnak ellen
lábasa, mint a szigorú formák és rendezettebb conceptiók veze
tője, mely megóvja az irodalmat fejlődésében mindama túlságoktól, 
melyek nélküle bizonyára más irányt adnak a közszellem fejlődé
sének. S végeredményében úgy tűnik föl, mint a nemzetiség ébresz
tője, oltalmazója, erősítője és fentartója.

íme a classicai iskola triumviratusa, íme az örökös anyagi 
viszonyokkal küzdő szegény szerzetesek törekvése, czélja és hatása!

Dr. Váczy J ános.

Geminustól.
Anth. Pál. VE. 73.

Kis sír dombja helyett Hellast tedd síri halomnak,
És a perzsa hajók roncsait arra tetézd 

S a perzsák hadait 8 Xerxest írd kívül a boltra,
És a Themistoklest ebbe a sírba temesd I 

Oszlopomúl Salamis legyen ott s hirdesse, mi voltam.
Mért teszitek ti kicsiny hantok alá a nagyot ?

P. T. E.
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