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Anyanyelvoktatásunk a Habsburg-birodalomban (1713–1830), 
a reformkorban, a forradalom és szabadságharc korában (1830–1849), 

a Habsburg önkényuralom idején (1849–1867) 
az anyaországi oktatási rendszerbe tagoltan 

 

IX.IX.IX.IX.    
 

 
A bitófa árnyékában… 

 
1849 őszén másodszor fejezte le a magyar irodalmat a Habsburg-dinasztia. 

Miként Ferenc császár 1795-ben, úgy most Ferenc József (1830–1916) intézke-
dett a magyar írók ellen, a magyar nyelvű oktatás ellen is. Egyébként is komolyan 
elhangzott, elhatároztatott, hogy a magyar nyelvet elsorvasztják, megszüntetik. 
Magyarországot, az államot gyakorlatilag megszüntették, bekebelezték, Erdélyt is 
közvetlenül a bécsi kormány alá rendelték. A rendszer Schwarzenberg herceg, 
miniszterelnök, Lichtenstein erdélyi kormányzó és Bach belügyminiszter nevé-
hez fűződik. Akik azt vallották, hogy csakis egy centralizált és abszolutisztikus 
hatalom képes a forradalomban megtépázott monarchia tekintélyét helyreállítani. 
A törvényeket és a rendeleteket az uralkodó nemcsak kibocsátotta, hanem az 
utolsó pillanatban módosíthatta, vagy visszavonhatta, így minden állami te-
vékenységre végső soron az ideiglenesség nyomta rá bélyegét. A magyaros ru-
hába bújtatott idegen hivatalnokokat a nép Bach-huszároknak csúfolta. A minden 
eddigieknél kegyetlenebb megtorlást Haynau, a „bresciai hiéna” vezette, százakat 
lövetett agyon vagy akasztatott fel — Aradon 13 honvéd tábornokot, Pesten Batthány 
Lajos volt miniszterelnököt — ezrekre börtön vagy kényszerű katonáskodás 
várt. 

Az önkényuralom éveiben drákói szigorral hallgattatták el a szabadságharc 
eseményeit felidéző költészetet. Nemcsak Kossuth-bankóért, nemcsak a rejtett 
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fegyverekért, zászlóért hurcolták meg az egykori honvédeket, üldöztetés járt a 
szabadságharc dalainak énekléséért is… Pl. a Kossuth-nótáért. „Kossuth Lajos azt 
üzente: / Elfogyott a regimentje. / Ha még egyszer azt üzeni: / Mindnyájunknak 
el kell menni! / Éljen a magyar szabadság! / Éljen a haza! // Esik eső karikára / 
Kossuth Lajos kalapjára. / Valahány csepp esik rája, / Annyi áldás szálljon rája! 
/ Éljen a magyar szabadság! / Éljen a haza! // Kossuth Lajos íródeák. / Nem 
kell neki gyertyavilág: / Megírja ő a levelet / A csillagok fénye mellett, / Éljen a 
magyar szabadság! / Éljen a haza!” 

A szabadság gondolatát megszólaltató költői alkotásokat ugyanúgy üldözték, 
mint e gondolatok megfogalmazóit, köztük az oktatókat is, anyanyelvünk taná-
rait is. Sajátos, földalatti — mai szóval szamizdat — írott folklór alakult ki, titkon 
másolt, dugdosott kéziratos költészet, amely emlékeztetett a nagy napokra, hóna-
pokra, a forradalom vívmányaira. 

Az ország megtört lelkiállapotáról fogalmat alkothatunk Vörösmarty Mihály 
soraival: „Most tél van és csend és hó és halál”. Nemes Nagy Ágnes szerint: „ez 
a magyar költészet legnagyobb verssora… Az s-ek egyre halmozódó hatására 
mintha dadogóvá válna a verssor, mintha megközelítené egy beteg nehéz lég-
zését, aki még él, még akar valamit mondani, de mondatfűzése már a féltudaté… 
Egy haldokló végső szavai ezek”. 

Arany János is így élte meg a tragédiát: „Letészem a lantot, nyugodjék, tőlem 
ne várjon senki dalt…” 

Vajda János (1827–1897) A virrasztók című versében „nagy halott”-ként látja 
nemzetét, s körülötte virrasztóknak az írókat, a költőket tekinti. Reménykedik, 
hátha még nem halt meg, hátha csak tetszhalott, s ha szempillája rebbenne, ak-
kor a virrasztó költők segíthetnék őt tovább élni. 

Tompa Mihály (1817–1868), Petőfi és Arany eszmetársa, az allegorikus ki-
fejezésmód egyik legjobb magyar művelője, A gólyához (1850) című versében a 
visszaérkező kedves madárnak szólva sokak helyett mondja: „Ne járj a mezőn, 
temető van ott. / Ne menj a tóba, vértől áradott. / Toronytetőkön nézve nyug-
helyet: / Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. / Csak vissza, vissza! Dél szigetje 
vár. / Te boldogabb vagy mint mi, jó madár, / Neked két hazát adott a végzeted. 
/ Nekünk csak egy — volt! Az is elveszett!” Sorai bizonyára az akkori prédikáci-
óiban is megjelennek — Halotti beszédként is —, próbálja vigasztalni életben 
maradt költőtársait, bátorítani híveit, az akkori diákokat, fiatalokat, szülőket, ro-
konokat… Mert az anyanyelvoktatás is megtorpan a Bach-korszakban, az 
Entwurf (1849) idején, és utána is évekig tartott a terror. Tompa Mihályt is be-
idézték, s figyelmeztették: „aztán több gólya nem csinálni!” 

Több romantikus költőnk művében a nemzethalál gondolata jelentkezett: 
Herder Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához (1791) című művében 

leírt jóslata Oláh Miklós 16. századi latin nyelvű  — Hungaria —  művéből ered: 
„századok múlva a  nyelvüket is alig lehet megtalálni majd”. 
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Berzsenyi Dániel A magyarokhoz (I.) (1796) c. versében a magyarság elképzelt 
kihalását nem tekinti egyedi esetnek, általánosít, a sorszerűséget, a végzet hatal-
mát látja a szomorú fejleményekben. 

Kölcsey Ferenc Zrínyi dala, Zrínyi második éneke (1830, 1838) verseiben a pusz-
tulást kész ténynek mutatja, az okok közt a hősi önfeláldozás hiányát tartja a leg-
fontosabbnak. A második vers még tovább megy, az új nép felvirágoztatja a föl-
det... 

Vörösmarty Mihály Szózatának (1836) sorsszerűsége megmarad: „ha jőni 
kell”… 

Petőfi Sándor Szörnyű idő (1849) című versében a sorsszerűséget emeli ki, s a 
szabadságharc (és saját élete) utolsó napjait rögzíti. 

Arany János Ősszel (1850) című verse az évszak és az 1850-es történelmi hely-
zet, valamint a minta (Osszián dalai) elégikus  módon szólal meg. Arany szerint a 
nemzet kihalása a művészet halálát is magával hozza... (Somos Béla szerk., 2005. 
157.). 

De ellenpéldákat is találunk! Borsos Miklós Nemzetőr (1848), Barabás Miklós 
Alföldi táj gémeskúttal (1838) festményei, Nagy Sámuel acélmetszete Marosvásár-
helyről (1827), Pollack Mihály Nemzeti Múzeuma (1847), a Pannonhalmi könyvtár 
épületének képei és más képek talán ott lehettek néhány iskola falán, az iskolai 
énekórákon bizonyára énekeltek a vallásos énekek mellett népdalokat is, olvastak 
népmeséket, s a pesti és kolozsvári diákok bizonyára — az iskolai tiltások ellené-
re — be-besurrantak Kelemen László társulatának színielőadásaira, a kolozsvári 
előadásokra… Az iskolázottak számának növekedése a megnyíló közkönyvtárak, 
olvasókörök látogatására is ösztönözték a fiatalokat és idősebbeket. A korabeli 
kollégák — ha éppen nem maradtak a harctéren, nem sínylődtek börtönben, 
nem bujdokoltak — oktatták a nép fiait, megpróbálták átvészelni a korszakot, ti-
tokban esetleg beszéltek Kossuth apánkról, énekeltették az ekkortájt keletkezett 
Kossuth-nótát. 

Magyar nyelvű könyvek kiadását, ha csak tehették, gátolták a hatóságok. Ke-
mény cenzúra működött. Mindent elölről kellett kezdeni… De sokan nyilatkoz-
ták: mindegy, hogy mit olvasok, csak magyar legyen. Naptárak, évkönyvek, ka-
lendáriumok — csupa olyan nyomtatvány, amelyekre jellegüknél fogva kevésbé 
figyelt a cenzúra. Még így is el-elkoboztak egy-egy „lázító célzatú” kiadványt, pl. 
a Népszerű Naptár 1851-re elnevezésű kalendáriumot, mivel a címlapján: „Mind-
azok használatára, a kik az 1850. év után Magyarhonban még magyarokul meg-
maradtak” ajánlás mellett, még két sor is szerepelt: „Ne szomorkodj, légy víg! / 
Nem lesz ez mindig így”. Talán Erdélyben is olvashatták, forgatták ezt a nap-
tárt… 

Ilyen, Magyarhonban magyarnak megmaradt irodalmár volt Szilágyi Sándor, 
kolozsvári nemzetőrtiszt, ő élesztette fel a tetszhalálából a Schwarzenberg her-
ceg, meg Bach belügyminiszter által megbénított magyar irodalmat. Anyanyel-
vünk dicsőségére is. Mert lassan iskolai anyanyelvoktatásunk kereteit is szétfe-
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szítve, a már írni-olvasni tudó, az irodalmat kedvelő, az irodalmat terjesztő fiata-
lok és idősebbek tevékenységét is figyelembe kell vennünk, akik volt tanítóiktól, 
tanáraiktól átvéve a stafétabotot, otthon, baráti körben, „a márciusi fiatalok” 
szellemében szervezik az irodalmi ellenállást. Ahogyan a márciusi fiatalok elő-
készítették a forradalmat, a szabadságharcot, kényszerítették ki a magyar állam-
nyelv kinyilatkoztatását… Nos, ez a Szilágyi Sándor (és társai!) 1850-ben négy 
különböző címen 22 füzetet adott ki, a magyar irodalom, a magyar nyelv s köz-
vetve a levert szabadságharc ügye mellett agitálva. Szilágyi a konzervatív papa ér-
demeit s nevét fölhasználta (Szilágyi Sándor a magyar nyelvű kormánylapot szer-
kesztette), hogy új meg új címeken lapengedélyeket kapjon: Magyar Emléklapok 
1848 és 1849-ből. Történeti és szépirodalmi közlöny az utolsó forradalom korából. A hato-
dik megjelent szám után kapott észbe a cenzúra (de hiszen ez nem az a Szilágyi 
Sándor!), már olyan versek jelentek meg hasábjain, mint Tompa Mihály: A gólyá-
hoz, Arany János: Letészem a lantot, Gyulai Pál: Hadnagy uram, Jókai-novellák, Pe-
tőfi-szövegek… Következett a Pesti röpívek, benne: „Nemzetiségünk, a gránit-
szikla, melyen annyi hullám tajtékká tört, melyre jövendőnk fellegvára emelve 
van: él! Legtisztább s legerősebb alkotóeleme a nyelv és az irodalom; ezt ápolni, 
ennek erős sarjú-virágait hervadástól megmenteni célunk s feladatunk. A nemzet 
élni akar!” 

Elévülhetetlenek Jókai Mór érdemei is: 1850 júliusában Forradalmi és csataképek 
1848 és 1849-ből, s október végén Egy bujdosó naplója című köteteit jelentette meg, 
nyílt vakmerőséggel, kihívóan szemrehányó daccal, őszinte fájdalommal (Nemes-
kürty István, 1983. 491-194.). Hányan olvasták e naptárakat, köteteket? Petőfi, 
Jókai nevét látva bizonyára meg is vásárolták azokat… 

A folyóiratok, könyvek, naptárak kiadói, Emich Gusztáv, Hartleben Konrád, 
Kozma Vazul, Landerer és Heckenast, Müller Emil és Gyula, Rózsavölgyi Gyula, 
Trattner és Károlyi… akik „soha annyi áldozatot nem hoztak a nemzeti művelt-
ség érdekében, mint Világos után. A bár felemásan, de mégiscsak polgárosodó 
Magyarország kulturális és tudományos közéletének publikációs előfeltételeiért, 
érdemeik, hogy a honi könyvkiadás az ’48 előtti állapotokhoz képest az évtized 
közepére körülbelül kétszeresére növekszik” (Somogyi, 1965. 4. 100.). 

Voltak kiadásra nem került, kéziratban terjedt, másolt, szavalt, suttogott, bi-
zalmas baráti körökben emlegetett költemények is, mint pl. a halálra keresett s 
udvarházról udvarházra bújdosó Sárosi Gyula Farsangi dala, vagy Medgyes Lajos-
nak a kolozsvári börtönben szerzett, s onnan kicsempézett verse: „A sorvasztó 
rabságot / Mosolyogva hordozom, / Éretted, szent szabadság! / Éretted, drága 
hon! / …Egy szellő jő, s lefújja / A korhadt trónokat. / Vér és könny már elég 
folyt / Nem kell több áldozat” (Börtöndal, 1850, a kolozsvári börtönben). 

Jókai Mór Vahot Imrével együtt 1851-ben megindítja a Remény című irodalmi 
folyóiratot. „Nem akarjuk magukat elevenen eltemetni” — serkenti az olvasókat, 
a fiatalokat. Szilágyi Sándor is folytatja a kísérleteit: Nagyenyedi Album címmel an-
tológiát adott ki. 1854 márciusában Pákh Albert szerkesztésében, Heckenast 
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Gusztáv nyomtatásában megjelent a Vasárnapi Újság, tízezer példányban. A lapot 
„az alsó középrend” kedvelte, éppen azok, akikről Bach leginkább feltételezte, 
hogy hamar elfelejtenek magyarul. Az 1921-ig fennálló lap „valóságos nemzeti 
intézménynek számított, s meghatározó módon befolyásolta jelentős rétegek vi-
lágképét és tudásszintjét”. Pákh Albert szerint „azon népet látjuk magunk előtt, 
mely hogyha ezentúl is élni akar, ezt csak ismeretek és művelődés árán válthatja 
meg” (Nemeskürty István, 1983. 496.). 

Az 1850-es években „nemzeti magatartást” jelentő passzív ellenállás képviselője a 
nemesség volt, „a gazdag főúr és a jómódú nemes, az értelmi kereset emberei és 
a jómódú polgár elhatározták, hogy az adót nem fizetik, míg a végrehajtó nem 
jön rájuk. A katonaságnak csak azt szolgáltatják ki, amit elkerülni nem lehet… A 
német nyelv értését megtagadják, s mindenütt magyar tolmácsot, magyar választ 
és ítéletet kívánnak… Ha felvilágosítást kérnek tőle, nem tudommal felel… Ne 
érezze magát az osztrák itthon sehol, soha, semmiben. Legyen s maradjon idegen 
e földön, ne szeresse senki. A társaságok ne fogadják be. A családok és házak 
küszöbei legyenek elzárva előttük. A nők nem bocsássák közelükbe, a férfiak ne 
barátkozzanak, ne mulassanak velük…” Deák Ferenc azt vallotta, hogy ragasz-
kodni kell a ’48-as elvekhez, az ország alkotmányos önállóságához, ébren kell 
tartani „az alkotmányos elv melletti lelkesedést”, magát az alkotmányt azután 
„kedvező pillanatban egy tollvonással helyre kell állítani” (Glatz Ferenc szerk., 
1989. 162.). 

 
 

A Bach-korszak költészetéből 
 

Összeállította: Málnási Ferenc  
 

Vörösmarty Mihály 
 

ElőszóElőszóElőszóElőszó    
 
     Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott. 
Ünnepre fordúlt a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent.  

     Öröm- s reménytől reszketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot, 
Mely által a világot mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. 
     Hallottuk a szót. Mélység és magasság 
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem 
Megszünt forogni egy pillantatig. 
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt. 
A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel lapdázott az égre, 


