
A M A G Y A R I R O D A L M I N É P I E S S É G . * AMINERVA c. folyóirat első évfolyamában (1922) egy méltán nagy vára-
kozástkeltő tanulmány jelent meg Horváth Jánostól e cím alatt: 
«Magyar irodalomismeret. A rendszerezés alapelvei». A szerző a követ-

kező megjegyzés kíséretében bocsátotta útjára dolgozatát: «Egy tanulmány 
bevezetéséből, mely a magyar irodalomtörténet önelvű rendszerezésére tesz 
kísérletet.» 

A véletlen, mely oly sokszor nyer szemünkben szimbolikus jelentőséget, 
úgy akarta, hogy Horváth János említett tanulmányának megjelenése időben 
körülbelül egybeessék Beöthy Zsolt halálával. A szóban forgó tanulmány eleje 
csakugyan olyanformán hat reánk, mint egy kegyeleteshangú nekrológ, mely 
elbúcsúztatja a magyar irodalom anyagát rendszerbe foglalni igyekvő korábbi 
tudósok érdemes gárdáját, benne a legutolsót, a jelenkori nemzedékre igen erős 
hatású Beöthy Zsoltot; végigtekint munkásságukon, e munkásság vezérlő 
eszméin, megadja nekik teljes mértékben azt az elismerést, amelyre a történelmi 
szempontú kritika ítélőszéke ezután is mindig érdemeseknek fogja minősíteni 
őket, s aztán kitűzi az új programmot, melynek megvalósításán egy új nem-
zedéknek épúgy legjobb tehetsége szerint kell majd munkálkodni, ahogyan 
a Beöthy Zsolttal bezáruló tudós gárda munkálkodott a maga elvi szempont-
jainak szolgálatában. 

Horváth János eredeti koncepciójú programmja korszerű kapcsolattal 
illeszkedik bele abba a modern eszmeáramlatba, amely a külföldön, főként 
Németországban buzgó céltudatossággal igyekszik azon, hogy az irodalom-
történetet önálló tudomány rangjára emelje, azaz olyanná fejlessze, mely a maga 
módszerét tárgya természetéből származtassa, ne pedig más, szomszédos vagy 
rokon tudományoktól kölcsönözze, mint ahogy eddig jobbára tette. 

Hogy tehát a helyes módszert megtalálhassuk — mondja Horváth — 
először azt a kérdést kell tisztáznunk, hogy tudományunknak, az irodalom-
történetnek mi a tárgya? Hát az irodalom! De mi az irodalom? Hiszen úgy-
szólván minden nemzedék mást-mást ért ezen a szón. Az irodalom fogalmát 
tehát úgy kell meghatároznunk, hogy az ne csak a «mi» felfogásunkat, ne csak 
egy nemzedék gondolkozásmódját elégítse ki, hanem olyan legyen, amelynek 
szilárd és széles talapzatán elférjen minden eddigi és ezutáni korszerű módosu-
lata az irodalmiság lényegileg mindig azonos fogalmának. Az eddigi meghatá-
rozások ilyen vagy olyan művek összességét teszik meg irodalomnak ; pl. Wal-
laszky Pál (1785) minden olyan munkát beletartozónak vél a magyar irodalom 
fogalmi körébe, amelyet magyarországi ember írt, Pápay Sámuel 1808) a ma-
gyarnyelvű, Toldy Ferenc a nemzeti szellemű, Beöthy Zsolt a művészi értékű 
írásművek összességét tekinti irodalomnak. Mindez a meghatározás kielégítette 

* Horváth János: A magyar i roda lmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest, M. T. 
Akad. 1927. 8-r. 390 1. 
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a maguk korabeli köztudatot, de ha az irodalom egész történeti életére akarjuk 
rákényszeríteni bármelyiket az említettek közül, legott kiderül, hogy ez a 
fogalmi köntös vagy túlságosan bővé, vagy túlságosan szűkké válik. Horváth 
tehát az irodalom hagyományom fogalmi jegyeit addig rostálja, addig selejtezi, 
míg csak el nem jut ahhoz az általános jellegű alapzathoz, amely minden kor-
szerű változástól függetlenül, nélkülözhetetlen hordozója az «irodalom»-nak. 
E fogalmi alapvetés szerint az irodalom : «írók és olvasók szellemi viszonya 
írott művek közvetítésével». Minden irodalom végső létfeltételét ebben a most 
említett alapviszonyban kell tehát látnunk ; ennek az örök állandóságú alap-
viszonynak aztán különféle változó tényezők adják meg az örök mozgalmas-
ságot, sarjasztják ki és táplálják a fogalmi alap gyökerének korszerű lomb- és 
virágtenyészetét, vagyis az irodalom történeti életét. Ezek a változó tényezők 
a következők : az említett alapviszony forgalmazói (kézírás, könyvnyomtatás, 
sokszorosítás, reklám stb.), részesei (írók, olvasók), közvetítői (a művek mint írói 
alkotások, melyek magukban változatlanok, de az egymásutáni nemzedékekre 
tett hatásuk a «hagyomány» változó mozzanatát szüli), az írói gyakorlat, mely 
ú. n. alaki szerzeményeknek (nyelv, műformák) egyengeti az útját . Az örök 
állandóságú és szükségességű szellemi alapviszony fentebb elsorolt változó 
tényezői együttesen rányomnak minden «korszak»-ra valami kollektív bélyeget, 
egy közös lelki formát, melyet ösztönös, öröklött oldaláról nézve irodalmi ízlés-
nek (irodalmi «stíl»-nek), elvszerű, tudatosított oldaláról nézve pedig irodalmi 
tudatnak mondunk. Az irodalomtörténet tulajdonképeni vizsgáinivalója tehát 
az a folytonos módosulás, amelyen az irodalom lényegileg, örökké azonos alap-
jellegének tudati felülete időről-időre keresztülmegy. Minthogy pedig a gene-
tikus módszer az, amely egy jelenségben egyszerre figyeli a változatlan lényeget 
s ennek folytonos «színeváltozásait», — ezért világos, hogy az irodalomtörténeti 
módszer vezető szempontja csakis a fejlődés elve lehet. 

Nagyjában és körülbelül így foglalhatjuk össze azt az elvi álláspontot, 
melyet Horváth 1922-ben az irodalomtörténet számára kitűzött. Ezt az állás-
pontot érdekessé teszi az a szabatosság és éleselméjűség, mely a kérdés fogalmi 
tisztázása terén egyszerre tudja kielégíteni analitikus és szintetikus vonatkozású 
igényeinket. A módszertani programm iránti általános elismerés persze azonnal 
átváltozott várakozássá és kiváncsisággá : a gyakorlati alkalmazás eredménye 
vájjon mennyiben fogja igazolni a programm helyességét. 

Mindjárt 1922-ben döntősikerű példával szerzett becsületet Horváth a 
maga eredeti felépítésű elméletének. Petőfiről szóló nagyszabású tanulmánya, 
melyet a M. Tud. Akadémia a nagy jutalommal tüntetett ki, már a fentebb 
vázolt módszer alapján készült. Újszerűsége eleinte szokatlannak tűnt fel sokak 
előtt, némelyek félre is értették ezt az újszerű vizsgálatmódot, mely az átfogó 
nagy szempontok érvényesítése mellett bámulatos lelkiismeretességgel és türe-
lemmel bele tud merülni a legjellegzetesebb filológiai részletkutatás munka-
körébe is, — de ma már mindenki elismeri Horváth Petőfijének imponáló tudo-
mányos értékét. Ez a hatalmas tanulmány csakugyan szellemi viszonynak 
fogja fel az irodalmat, melynek egyik tényezője, egyik «részese» a költői láng-
elme ; ezzel a költői egyéniséggel már veleszületnek bizonyos öröklött adott-
ságok, azután irányítólag hatnak rá egyideig ilyen és olyan irodalmi hagyo-
mányok, a saját legigazibb énjének mindennemű életműködése is tulajdonképen 
fokozatos módosulást jelent, — de ez az örökös módosulás mind nem egyéb, 
mint az alapjában azonosnak maradó egyéni lélek és tehetség természetes 
kialakulása, azaz : fejlődése. A költői művek pedig (itt Petőfi költeményei) az 
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irodalmiságot jelentő alapviszonynak a «közvetítői»: egy-egy Petőfi-vers, vagy 
Petőfi költészetének egésze a kortársakra és utódokra tett hatás útján egyik 
nagyjelentőségű «hagyományi» tényezője volt és lesz az irodalmi alapviszony 
korszerű módosulásainak, lépcsője vagy láncszeme az irodalmi ízlés, irodalmi 
stílus, irodalmi tudat korszakos fejlődésének, s mindezideig csúcspontja a ma-
gyar dal, tájkép és genrekép műfaji genezisének. 

Horváth irodalomtörténeti módszerének tehát főérdeme : a «fejlődés» 
szempontjának tudományos, elvi megalapozása. Ez a módszeresen megalapozott 
elmélet megszünteti a lángelme irodalmi diktaturáját és mintegy alkotmányos 
rendet teremt az irodalmi jelenségek világában. A lángelme is csak egyik döntő-
fontosságú részese az irodalom azonosgyökerű, de örökösen módosuló életének. 
A Petőfi-tanulmány egyik szenzációs eredménye épen annak a kimutatása volt, 
hogy a megelőző korszak irodalmi ízlése és tudata minő hagyományi szálakkal 
fűzte a kezdő Petőfi költői egyéniségét ahhoz a Bajza-féle lírához, amellyel 
szemben aztán reakcióként érvényesült az ő későbbi, a népiesség jegyében 
végbement fejlődése. De Petőfi fejlődésének ez a másik, látszólag hagyomány-
törő eleme bizonyára szintén hagyományra is támaszkodott, hiszen másként 
nem «fejlődés»-ről, hanem «ugrás»-ról kellene beszélnünk. Már a Petőfi-tanul-
mány is foglalkozik Petőfi költői fejlődésének népies vonatkozású előzményeivel, 
de ezt a témát még nagyobb apparátussal veszi vizsgálat alá Horváth legújabb 
munkája : A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Ez a munka úgy 
tekinthető, mint grandiózus bevezetés a Petőfiről szóló munkához. A módszer 
itt is az, amelynek alapelveit s gyakorlati alkalmazását a fentebbi sorokban 
ismertettük, csakhogy most nem egy költő egyénisége és működése áll a gene-
tikus vizsgálat középpontjában, hanem egy egész korszak irodalmi teljesít-
ménye, illetőleg ennek a több mint fél évszázadot magába ölelő irodalmi életnek 
az a szegmentuma, amely a népiesség határvonalai közé esik. 

A kitűzött feladat széleslátókörű területére a fogalmi analízis kapuján 
lépünk be. Mit jelent a «népiesség» szó? Miféle «nép»-re kell gondolnunk, mikor 
a magyar «népies» szellemről, mozgalomról, eszmeáramlatról beszélünk? A «nép» 
ilyenkor nem politikai vagy társadalmi osztályt jelent, hanem — irodalmi 
vonatkozásban — azoknak a magyar embereknek a közösségét, akik nem 
részesei, vagy csak kis mértékben részesei annak a szellemi viszonynak, amely-
ben Horváth elmélete szerint az irodalom alapfeltételét kell látnunk; nem 
részesei ennek, mert nincsenek névszerint ismert költőik, sem irodalmilag lerög-
zített szövegű költői műveik,— szájhagyományként élő költészetük azonban van. 
Ez az ú. n. népköltészet a tulajdonképeni irodalommal mindig mutatott több-
kevesebb érintkezést, sőt a kettő közötti állandó kölcsönhatást is meg lehet 
állapítani. Ennek a kölcsönös hatásnak a közvetítője az a társadalmi réteg 
szokott lenni, amely műveltsége révén félig már kinőtt a népköltészet szín-
vonalából, de esztétikai ösztöne, művészi igénye rendszerint nem tud lépést 
tartani az irodalmi fejlődés irányaival és iramával, hanem csak annyit fogad 
el és tesz magáévá belőle, amennyi összefér a szájhagyományos, iratlan köl-
tészet ki tudja milyen régi öröklöttségű eszme- és érzésvilágával s ennek meg-
nyilatkozásmódjával. Mikor a népköltészet és az irodalom találkozik egymással 
úgy, hogy az utóbbi keresi az előbbit: ott kezdődik a tudatos irodalmi népiesség. 
A Faluditól Petőfi fellépéséig terjedő időszakban körülbelül a vidéki, falusi 
magyar középosztály volt az a társadalmi réteg, amelynek az esztétikai szük-
ségletét sem a népköltészet, sem a művelődés élén haladó irodalom nem tudta 
igazán kielégíteni, hanem az a bizonyos «népies» költészet, mely az előbbi kettő-



1034 

nek a kölcsönhatásából jött létre úgy, hogy az említett középosztály tagjai 
részint «leírták», azaz irodalmivá rögzítettek egyes népköltészeti termékeket 
(különösen népdalokat), részint maguk is alkottak (mint «műköltők») olyan 
költeményeket, amelyek többé-kevésbbé — külső vagy belső értelemben — 
rokonok voltak a népköltészeti termékekkel. 

Ugyanez az ösztönös hajlam és ízlés, amely irodalmi vonatkozásban a nép-
költészet és az irodalom egymással való összeegyeztetése révén tudott legjobban 
kielégülni, egyéb téren is következetes volt önmagához, s a kulturális élet min-
den ágában szintén aszerint értékelte az egykorú intézményeket, szokásokat, 
elveket, hogy mennyiben férnek ezek össze azzal a világnézettel, amelynek 
a gyökere visszanyúlik a minden idegen befolyástól mentesnek hitt tősgyökeres 
magyar lélek időtlen messzeségébe. 

A népiesség alapját tevő «nép» fogalmában tehát egyrészt benne volt az 
irodalomalattiság kissé lebecsülő hangzású jegye, de másrészt benne volt az 
idegenmajmolás közepette érintetlenül megmaradt magyar fajiság büszke privi-
légiuma is. Ilyen vonatkozásban pl. Apor Péter emlékirata a régebbi Erdély-
nek még a főnemességét dicsőíti olyan erényekért, amelyek a Petőfi fellépése 
előtti félszázad idején már csak a falusi köznemességnek voltak az eszményei, 
lassanként pedig hovatovább lejebb kellett szállani a társadalmi ranglétra 
fokain, ha romlatlan és tősgyökeres faji észjárást és életmódot (és költészetet) 
akart látni az ember. Végre aztán az európai politikai viszonyok hatása alatt 
a mult század második negyedének nemzedéke a demokratikus látásmód szű-
rőjén át mindinkább a «köznép»-pel kezdte azonosítani a nép fogalmát. A «né-
piesség» alatt tehát olyan eszmeáramlatot kell értenünk, amely részint irodalmi, 
részint általában művelődési téren a magasabbrendű, de gyakran idegenszerű 
haladás közepette konzerváló erőként hatott, az újításokkal szemben néha 
maradiságot, de mindig fanatikus magyar fajszeretetet is jelentett, a nemzeti 
hagyományok őre, az idegenné fajulás féke volt. Valaha ösztönszerűen érvénye-
sült csupán, később tudatossá és tervszerűvé vált. Legnagyobb szükség lett rá 
a Petőfi fellépését megelőző félszázadban, a XIX. század első felében, «a nagy 
újítások, a műveltségváltás, a politikai rohamos átalakulások, az újabb európai 
alkalmazkodás, a végleges nyugathoz fordulás e nagy félszázadában . . .» 

Ennek a nemzeti élet minden ágára kiterjedő mozgalomnak az irodalmi 
vonatkozású oldalát s ennek keretén belül a dalműfaj fejlődését teszi Horváth 
a vizsgálat főtárgyává. 

A magyar irodalmi tudatos népiesség első képviselője Faludi Ferenc 
(megh. 1779). A magyar irodalom megújhodásának határmesgyéjén áldásos 
szerepet fejtett k i : az elodázhatatlan nyelvújítás számára egészségesebb utat 
mutatott a maga népnyelvi tanulmányozás révén tökéletesített, művészien 
magyaros prózájával, mint amilyenen majd Kazinczy fog haladni. De nemcsak 
a próza, hanem a lírai költészet terén is nagyjelentőségű a Faludi működése. 
Nem volt ő eredeti költői tehetség, de az idegen dallamú és talán kölcsönzött 
tartalmú strófaszerkezeteket szerencsésen meg tudta tölteni szabatos magyar 
ritmusú sorfajokkal; a szótagmérő németes dalritmussal szemben Faludi a 
magyaros hagyomány képviselője. Költeményei még ú. n. «énekek», nem igazi 
dalok, de már közelednek az igazi dalműfaj felé. 

Míg Faludi formai hagyományokat keresett és sajátított el a népnyelv és 
népköltészet tanulmányozása közben, Dugonics az anyagi néphagyományok 
(a pogány magyarok hitvilága, állami, hadiszervezete, szokásai, köntöse és 
nyelve) iránt érdeklődött, írói céljának megfelelően, mely a művészi szempont-
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nak elébe helyezte a hazafiast. A népies mozgalom további fejlődése a Faludi 
mutatta irányban halad ; Dugonics módszerét a későbbi évtizedekben regények 
és hexameteres époszok hasznosítják s így ez a módszer kilép az irodalmi népies-
ség köréből. 

A népies irodalmi mozgalom célkitűzése jóideig meglehetősen zavaros 
maradt. A Faludi utáni időszak középpontjában, ebből a szempontból tekintve, 
Révai Miklós áll. Ő adja ki újra s terjeszti el Faludi műveit, mert felismerte 
ezek nagy jelentőségét. Ugyancsak Révai tett közzé 1782-ben egy felhívást, 
melyben énekek gyűjtésére szólítja fel honfitársait, s egy «Régi és új elegyes 
versgyűjtemény» kiadását tervezi. Révai tehát meg akarja menteni az elkalló-
dástól a régi költeményeket s ezek közé a megmentendő kincsek közé sorozza 
a soha le nem írt, csak szájhagyományként élő verseket is, — de a «népi» eredetű 
vagy jellegű költészetet még nem különíti el, még kevésbbé állítja szembe egy-
mással a népköltészet és műköltészet fogalmi kategóriáját. A népi termékekben 
is inkább csak a régiséget becsüli, aminthogy ez a két fogalom sokáig párhuza-
mos lesz még egymással a magyar köztudatban : a «nép»-ben körülbelül a nem-
zet ősi, romlatlan múltjának megmaradt hordozóját látják, annak az időnek 
a tükrözőjét, amikor még nem volt «irodalom», hanem a szájhagyomány köz-
vetítette az egész nemzet lelkének költői termését. . . Tehát ebben az időszak-
ban az elmélet még nem tesz különbséget népköltészet és műköltészet, népdal 
és műdal között, úgyszintén a műköltői gyakorlat sem indul még népi minta 
után, csak a Faluditól megmutatott magyaros irányt, a nemzeti ritmusú, 
de komplikált strófaszerkezetű ének-(nem dal-)költészetet folytatja tovább. 
E korszak költői között különösen Csokonai és Pálóczi Horváth Ádám az, akik 
nem igazi tudatossággal ugyan, hanem természetes hajlamuk révén néhányszor 
már közel jutnak a népdal műfaji jellemvonásainak eltalálásához. 

1818-ban Kultsár István már a «köznép dalai»-nak a gyüjtése érdekében 
közöl felhivást s ez a felhivás eredménnyel is jár : mind sűrűbben kezdenek 
megjelenni «népdalok» (ez a műszó 1818-ban merül fel először). Persze nem 
mindegyikre illik rá mai értelemben ez a meghatározás, de mindenesetre meg-
kezdődik a «népiesség» fogalmi tisztulása, mikor a népi ( = köznépi) szó jelen-
tése elválik a magyaros szó fogalmától s mint az irodalomalattiság jegye a mű-
költészet fogalmi köréhez viszonyul, ezzel kerül szembe. Irodalmi vonatkozás-
ban t . i. csak a műköltészethez való viszonyítás adhat értelmet és jelentőséget 
a «népiesség» fogalmának. Ennek a viszonynak a dalműfaj terén való tisztázása 
(részint elméleti, részint gyakorlati úton) a következő nevekhez fűződik : 
Kölcsey, Bajza, Toldy, Kisfaludy Károly. Kölcsey úgy tekinti a népköltészetet, 
mint az idegen hatásoktól megszeplősödött kozmopolita műköltészetnek ere-
deti, tiszta, romlatlan, nemzeti forrását; tehát a népiességet úgy értelmezi, 
hogy a műköltő a népköltészetben rejlő nagyértékű esztétikumot igyekezzék 
felszívni a saját egyéniségébe, vagyis ne mondjon le a maga műköltői rangjáról, 
minőségéről, céljáról, ne akarjon beszegődni a nép szórakoztatói közé, hanem 
a műköltészet megnemesítésére használja fel a néplélek költői tehetségének 
üdítő, ösztönös, naiv értékeit. Bajza is ezen a véleményen van s a magyar 
műnépdal legsikerültebb példányát Kölcsey Hervadsz, hervadsz kezdetű köl-
teményében látja. Másforma, mondhatni: amazokéval ellentétes álláspontot 
foglal el Toldy ; ő azt kívánja a műdalköltőtől, hogy ne a maga érzelemvilágát 
énekelje meg (mert ezt a nép úgy sem értené), hanem lesse el és utánozza a nép-
dalokban megnyilatkozó érzéstartalmat, helyzeteket, formákat, — tehát a mű-
dalköltő a maga dalait a nép számára írja, azaz olyanokul, hogy a nép meg 



legyen velük elégedve, hajlandó legyen magáéinak elfogadni s szájhagyományi 
készletébe felvenni. Ezt az elméleti álláspontot képviseli a gyakorlatban Kis-
faludy Károly. 

Tagadhatatlan, hogy eleinte meglepődve olvassuk Horváth fejtegetéseit, 
melyekben ő határozottan Kölcsey mellé áll Kisfaludy Károllyal és Czuczorral 
szemben s hangoztatja, hogy a Hervadsz, hervadsz c. dal helyesebb utat követ 
a népies dalköltő feladata terén, mint Kisfaludy Károlynak vagy akár Czuczor-
nak a népdalai, — de aztán kénytelenek vagyunk elismerni érvelésének igazsá-
gát, mely röviden így foglalható össze : a műnépdalköltőnek nem az a hivatása, 
hogy a nép daligényeinek legyen a kiszolgálója ; a népköltészet, igenis, állan-
dóan érintkezik az irodalommal, de a nép mindenkor maga fogja meglelni azt, 
amit az irodalomból a maga számára értékesíthet, e tekintetben úgysem ver-
senyezhet vele semmiféle utánzó műköltő ; a népiesség helyesen értelmezett 
célja nem az, hogy a műköltő helyzeti, anyagi népiességet zsákmányoljon össze 
a népköltészet kellékes tárából: a sokféle rózsámat, tubicámat, üngöt-gatyát, 
gulyási, betyári stb. helyzetet s más effélét, hanem hogy a maga műköltői 
eljárásmódjáról vetkezzen le minden olyan vonást, amely nem fér össze a nép-
dal nemes egyszerűségével, ösztönös művészetű formáival, érzelmi őszintesé-
gével, vérbeli magyar dallamosságával. (Ez utóbbi követelményt nem ismerte 
fel Bajza s a maga egyébként helyes álláspontját elrontotta a metrumnak 
a műnépdal sajátságai közé való beiktatásával.) 

A költői gyakorlat azonban eleinte túlnyomó részben a Toldy-féle elmélet 
irányát követte, vagyis azt az utat, amelyet Vitkovics, Kisfaludy Károly és 
Czuczor műnépdalai jeleznek. Az ilyen műnépdal voltaképen a helyzetdal ma-
gyaros jellegű változata, amelyből szükségképen hiányzott a személyes élmény 
igazsága (egy pár ritka kivétel akad Kisfaludynál). «Felemás műfaj maradt : 
dal, mely sem a költőé, sem a képzelt népi dalolóé nem lehetett egészen.» «De 
egyelőre épen ilyenre volt szükség» — teszi hozzá Horváth; — «ugyanazok, akik 
ez ártatlan formájában szívesen propagálják, megijednek tőle, mikor majd 
Petőfivel igazi mivoltában megjelen». 

Kölcsey után Vörösmarty lép rá a népies műdalköltő feladatának helyesen 
értelmezett útjára, arra az útra, amely a népies helyzetdaltól fokozatosan vezet 
a Petőfi-féle népdalig. Vörösmarty tulaj donképen egyaránt továbbfejleszti a 
Vitkovics-, Kisfaludy- és a Kölcsey-féle daltípust: vannak helyzetdalai, de 
ezek aztán a maguk nemében igazán sikerültek, mert legalább illuziót tudnak 
kelteni azon népi jellem igazsága iránt, akinek a szájába van adva a helyzetdal. 
Helyzetdalai aztán a bennük szerepeltetett népi alak révén mindinkább tárgyi 
érdeket is nyernek, vagyis sikerült dalszerű genreképpé lesznek, méltó elő-
futáraivá Petőfi remek genrenépdalainak. A genrenépdalból aztán már Vörös-
martynál is természetesen fejlődik ki a népies genrekép s vele a magyaros 
humor (Laboda kedve, Gábor diák, Becskereki, Pelike, Mák Bandi)... Ez tehát 
idáig mind: a Toldy ajánlotta s a Vitkovics-Kisfaludy-Czuczor művelte 
helyzetdalnak a tökéletesedése. De Vörösmarty a Kölcsey-féle műnépdalválto-
zatot is nagy eredetiséggel fejlesztette tovább (Haj, száj, szem stb.). 

A műnépdal műfajának Petőfi magaslata felé való szerencsés segítésében 
még a következő költők érdemelnek figyelmet: Szakái Lajos, Erdélyi János, 
Kriza János, Szentiváni Mihály. Lassanként az eleinte modorosságba vesző 
népies helyzetdal műfaja is megnemesült; lírikuma tisztulttá szűrődött s vagy 
igaz sajátjává lett a műköltő egyéniségének, vagy pedig elveszti minden rikító 
helyzeti jellegét s általános emberi érzéstartalmával mint naiv dal az igaz köl-
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tészet magaslatára emelkedik. Ez az alanyi irányban való differenciálódása és 
megnemesedése a népdalutánzó egykori helyzet dalnak. Tárgyi irányban is meg-
történik ez a tökéletesedési folyamat s kifejlődik a genredal és a genrekép. 
Az út elő van készítve Petőfi zsenije számára . . . 

Csüggedten hagyom abba a tartalmi ismertetést, mert érzem, hogy holmi 
szűkszavú kivonatolás még csak sejtetni sem tudja a munka «tartalmasságát». 
Az irodalmi népiesség különben is csak főtárgya, de nem egyedüli tárgya 
könyvünknek ; a népies mozgalom egyéb ágaira is állandóan tekintettel van 
a szerző : széleskörű kutatás alapján ismerteti, hogyan terjed és növekedik 
egyre jobban az érdeklődés a nép nyelve, a hazai nyelvjárások iránt, az ethno-
grafiai vonatkozású kérdések (népviselet, étkezésmód, lakodalmi szokások stb.) 
iránt, a magyar tánc és zene iránt, a magyar verselmélet és nemzeti ritmus 
iránt, sőt a tősgyökeres néprétegeklakta vidékek (különösen a nagy Alföld) 
iránt, hogyan terjed a népköltési termékek gyüjtésére irányuló buzgalom, 
hogyan szaporodnak a népiesség fogalomkörére vonatkozó elméleti vizsgáló-
dások stb. Azt mondhatnánk : épen az könyvünknek egyik főérdeme, hogy 
nem elég kikapdosni belőle a leszűrt eredményeket, talán az elért eredmények-
nél is fontosabb és tanulságosabb az a módszerileg tökéletesre épített úthálózat, 
amely a végső eredményekig juttatja el az olvasót. Horváth az irodalomtörténet 
elméletének sajátmaga faragta alapelveivel kövezte ki a maga számára a kutatás 
útját, de ő azonkívül az intuició szárnyán is biztos könnyedséggel tud hozzá-
férkőzni olyan problémák titkaihoz is, amelyekhez nem vezet szabályokba fog-
lalható módszer. Igazán kitűnő példái a módszeres és intuitív boncolás együttes 
munkájának azok a mesteri fejezetek, melyek egy-egy műköltőnek a népies dal-
költészetét veszik vizsgálat alá : Vitkovicsét, Kisfaludy Károlyét, Kölcseyét, 
Vörösmartyét, Czuczorét, Krizáét, Erdélyi Jánosét, Szakái Lajosét, Szentiváni 
Mihályét. A mintaszerű elemzésmód eredménye nem egy pontban módosítja 
az eddigi kritikai köztudatot: Kisfaludy Károly és Czuczor népdalköltői nim-
busza egy kissé halványabb lett könyvünk érvelése folytán, Kölcsey, Vörös-
marty, Erdélyi János pedig ebből a szempontból fokozottabb figyelmünkre tart-
hatnak számot, mint amilyenre eddig méltattuk őket. 

Ha azonban a részletek gazdagsága után megint a munka egészére gon-
dolunk, mégis csak nehéz eldöntenünk, hogy vajjon ne az irodalombölcseleti 
átfogó elvszerűséget mondjuk-e könyvünk legfőbb érdemének. Mert végső ered-
ményben ez a könyv is : győzelmes igazolása azon elmélet helyességének, 
melyet Horváth ezelőtt öt évvel hozott nyilvánosságra. A népiességben a ma-
gyar irodalom élő szervezetének egy eleven részét ismerjük meg itt. Állandóan 
szemünk előtt funkcionál az irodalom örök lényegét tevő alapviszony, előttünk 
élnek és működnek e viszony részesei: nemcsak a költők, hanem azok is, akik-
nek írnak a költők. Egyik legérdekesebb része könyvünk anyagának az a lát-
vány, hogy a «közönség»-nek milyen jelentős szerepe van az irodalmiság alap-
viszonyának korszerű színeződéseiben. Költők és olvasók között költemények 
révén szövődő szellemi viszonynak, vagyis az irodalomnak egyik legérdekesebb 
színeváltozása, egyik legjelentősebb ízlésbeli és tudati módosulása az, amit 
a népies irány félszáz esztendőn át érlelve magában, végül Petőfivel és Arany-
nyal a művészi és nemzeti fejlődés páratlan magaslatára emelt. 

És még egy nagy érdeme van Horváth könyvének. Általában elmondhat-
juk, hogy a kiváló értékű munkáknak a maguk konkrét igazságán kívül valami 
magasabbrendű, távolibb vonatkozású, szimbolikus érvényességük is szokott 
lenni. Horváth könyvében szinte az első laptól kezdve végigérezzük ezt a körül-



1038 

tünk lebegő szimbolikus érvényű igazságot. Az a középosztály, amely a Faludi-
tól Petőfiig eltelt időben a népies költészet ellensúlyával korrigálta a franciás, 
deákos, németes idegenségű irodalmi újítások veszedelmessé válható küengéseit, 
hogy így ösztönösen előkészítse az utat Petőfi és Arany irodalmi aranykorához, 
mely egyszerre tudott lenni klasszikusan művészi és gyökeresen nemzeti: az 
a magyar középosztály a nemzet legértékesebb rétege volt s ragyogó példát adott 
az utókornak arra, milyen magaslathoz (nem pedig «kettészakadás«-hoz) készít-
heti elő egy emberöltő az irodalmi s vele együtt a nemzeti élet értékvonalát, 
ha ez a két életoldal egymás testvérévé tud édesedni. Ez az egyetemes érvényű 
igazság, ha — sajnos — pozitív irányban nem is, de tagadólagos értelemben 
annál égetőbb aktualitásként hangzik a mai magyarság fülébe. 

Zsigmond Ferenc. 

AVATÁS. 

Csodákkal teljes, bűvös, holdas éjjel. . . 
Ezüstbeszőtte indák, harmatggöngyös pázsit, 
Halk szellő, fűszeres, hűs illatok 
És én — magam vagyok . . . 

Lelkem kitárul, átölelve tartja 
A bűvös éj ezer szépségeit, 
Lecsókolja a tünde harmatot, 
Magára ölti holdezüst palástját 
És kincses képzelet trónjára szállva, 
Rajongó hű alattvalóinak — 
(Eszmék, vágyak, teremtő akarások), — 
Pazar kezekkel osztja kincseit. 

Minden betelhetik ez éjjelen! 
Valóra váró vágyaim lobognak, 
Fejedelmi pompát szór kifogyhatatlan 
Gazdagságából holdfürdette lelkem. 
Titokzatos hozsánnát zeng az éjjel, 
Gyöngyök peregnek trónom szőnyegére . . . 

Csak egy méltó, hogy ily királyi pompa, 
Ezüstös, gyöngyös, bűvös éj jogadja, 
Hogy trónom lépcsőjén leszállva várjam 
És kézenfogva büszkén felvezessem 
És holdezüst palástom ráborítva 
Jobbom felől ültessem. 

Ez egy: Te vagy! 
A hold zenitre hág, 
Gyöngyöt hullat eléd száz harmatfürtös ág... 
A perc elérkezett. S most, — hogy minden beteljen: 
Jöjj és avass királlyá csókoddal, Szerelmem! 

Tichy Kálmán. 
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