
TANULMÁNY. 

Vörösmarty és Kazinczy. 

Ó és új magyar.1 

I r t a : BRISITS FRIGYES. 

Vörösmarty Mihály költői és literátori működésének meg-
világítása a történeti teljesség címén igényli a maga részére 
Kazinczy Ferenchez való viszonyítását. A két lélek egymástól 
az irodalmi felfogás és az írói alkotás alapvető távolságában áll. 
Vörösmarty nem Kazinczy ú t ján jött meg s nem is őt folytatta. 
Az életet mindegyikük másként váltotta át irodalomra. Elütő 
volt a szemlélet-módjuk; a műalkotás folyamán, a fo rma és 
anyag egymást átható munkájában, különbözőképen juttat ták 
érvényességre az ihletet, azaz más volt az alakító elviségük és 
ízlésbeli időszerűségük. Kettőjüket azonban — minden alkatbeli 
különbözőségük ellenére — egymásra u ta l ja az irodalmi életnek 
mult század elején kifejlett nyilvánossága, megbővült fejlődés-
menete, a nyelveszményiség problémaadó és oldó közössége. Iro-
dalmi jelentőségük is, a mértékszabás különbsége szerint, más 
és más területre sugároztatja szét pályájuk értékeit. Ezek azon-
ban mind összefolynak s odatartoznak annak a fogalomnak a 
magasságába, amelyet mindketten a magyar irodalomról alkot-
tak s amelyre azt pályájuk minden érdemével fel is emelték. 

Bessenyei György irodalmának ihletője, belső meghatáro-
zója a haladás gondolata volt. „Ah bártsak el érhetném — í r ja 
a Holmiban — azon vigasztalásomat, hogy tiz, vagy husz meg 

. 1 Egy készülő Vörösmarty-életrajzból. 

Irodalomtörténet. 3 
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sértetet Magyar í ró ellenem támadna! Mihent az írók nyomta-
tásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, 
azonnal meg indúl a szép elmélkedés. Ezt keresném én, azért 
garázdálkodom néhol Írásomban. Tudom hogy ki tzáfolni akarna, 
igyekezne hozzám szeb magyarsággal beszélleni, mint én szok-
tam. Harmadik jönne, ki mind kettőnket felül kivánna haladni. 
A nemzet mulatná velünk magát, s nevetne mikor mi egymásnak 
előtte bosszúságokat mondanánk, de a tudomány, magyarság 
épülne."2 Ebben az építésben azonban csak „a tűzzel származott" 
elme vesz részt, amely ellentétben „az erőtlenül, és bután szár-
mazót . . . a rekedt elmével.. . szüntelen ú j dolgokat kíván".3 

Bessenyei György e szavaiból két nagy célzat messzesége lát-
szik, amely szinte összefoglalja munkásságának értelmét is: Az 
egyik a magyarság nemzeteg.véniségének gondolata, a másik pe-
dig a magyar nyelvnek, mint a nemzetegyéniséget tudatosító s 
ugyanakkor irodalomteremtő erőnek a hangsúlyozása. Mindket-
tőt programmszerűen hangoztatja A természet világában is:4 

„Nemzeti személyed a nyelveddel elvész." 
A nemzeti személyeseégre törekvés tehát irodalomerkölcsi 

kötelesség. Megvalósulása azonban nem képzelhető el a nemzet-
nyelviség személyes képviselője: az irodalom nélkül. író és iro-
dalom ezentúl a nemzeti egyéniség eszméjének szolgálatával, 
önmagának törvényül szolgáló erkölcsi hivatástudatával illesz-
kedik bele a nemzet életébe s e kapcsolat címén kapja meg elő-
ször működése illetékességét, ma jd később értékrendjét is. A 
magyar irodalomnak oly alapvonása alakul ki itt Bessenyei 
programmjában. amely még az esztétikai elvszerüség fölé is ke-
rülve, sőt azt nem egyszer magába is olvasztva, jó ideig politi-
kailag határozza meg életét. „Mond meg az í rónak, hogy ha ér-
demeivel Hazá ja Magyarainak kinyomtatott munkáiban nem 
szó-lgál, s ekként Párnássus alatt annak szüzeinek nem áldoz, te-
hát ki töröljük nevét a jó polgárok ée Poéták társaságából" — 
í r j a Bessenyei Bartsainak.5 Mivel pedig író és irodalom eddigi 
története során inkább bizonyos alkalomszerű feladatok során 
teljesített hivatást, most a nemzeti művelődés egyetemesen át-
fogó szervi egységében kell keresni a maga végleges helyét, 

2 A Holmi. Béts, 1779. 325. 1. 
» U. o. 12. 1. 
4 Régi Magyar Könyvtár. Budapest , 1898 243—47., 273. 1. 
5 A Bessenyei György Társasága. Bétsben, 1777. 18. 1. 
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hogy a nemzeti élet ez anyajegyével megjelölve fejlessze ki 
majdan egész egyéniségét a nemzeti klasszicizmus idején. 

Ebben az egymásra utal t és egymást tápláló közösségben 
azonban szinte magától jelentkező kényszerűséggel világlott fel 
a haladás törvényszerűségének elve: ,.Minden nemzetnek vál-
tozva kell a maga Tzéljaira vonattatni, s ugyan ezen okból soha 
nem vólt Nemzet, nem is lész, melly magába a változásókat fel 
függeszthesse" — hirdeti Bessenyei alapvető felismerését.6 E gon-
dolatnak gyakorlati következménye azonban egy egészen újszerű 
írói lélekalkat kialakulása lett, amely annak a különbségnek az 
elvszerűen hirdetett tudatosságán épült fel, amely a nemzeti 
személyű ország és irodalom céljával elválasztotta egymástól a 
Bessenyei előtt, volt s utána jött kort. Így születik meg Bessenyei 
lelkében is ez a különbségtétel, amelyet az előtte élt irodalom 
nem ismert, mert nem is volt rá szükség s mely tulajdonképen 
vezető ihlete lesz az utána következő irodalomnak. Ezt a különb-
séget ő így nevezte el: régi magyarság — mai magyarság? 

Mint mindenütt, ahol Bessenyei eszmélkedik, itt is nehézkes 
és fogalomvezetése nem mindig egységes irányú. Éppen ezért 
szükséges e maga felállította gondolatellentét használati értel-
mét megállapítani s így megjelölni az ő „mai", az az „új" ma-
gyarságának tartalmát és célját. Legelőször Lukánus fordításá-
ban használja ezt a megkülönböztetést, tisztán csak a fordítás-
ban követett nyelvi eljárásának, szólásmódjának jellemzésére és 
igazolására.8 A Magyar Néző-ben már összefoglalóbb magaslatra 
emelkedik s az itt megállapított különbségekben egy egészen ú j 
irodalomfaj megvilágítását lát ja és ad ja : „Olvasd Derelinkurt 
a régi Frantzia Hugcnotáknál Frantz iául . . . Olvasd a halhatatlan 
Jungot, Pópet, Lucanust sat. Meg látod majd az irás módját 
mitsoda. Még Magyarúl a mint szokták mondani Profanus irók 
nem is voltak. Hallcrbul ki Telemakhust fordította és Gyöngyö-
siből áll a világ. A többi szent í rás módja volt, mellyeket a Be-
formatus Papoktól tanúltunk; de mi világi irók a' szerint nem 
mehetünk. Hi jába ajánlod nekünk a régi áhítatos Magyarságo-
dat . . . Mi ugyan itt meg nem állunk a magyarságban . . . Mi-
tsoda Magyar írókat kövessünk hát inkább, mint az Anglusokat 
és Frantziákat? - Markalfot, Argeliust, Almos könyvet, mert a 

6 A Magyar Néző. 20. 1. 
7 A Holmi. 108. 1. • 
8 Lukánus Első Könyve. Posonban, 1776. A5. 
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többi Magyar könyv, mind szent í rás magyarázója, vagy lelki 
dolgok, mellyekbe világiság, Poétaság nintsen."9 

Bessenyei szemléletében, amely erős kritika is egyúttal, 
kétféle írói típusról esik szó. Először arról, amelynek képviselői: 
Markalf, Arg i rus és az Álmos könyv, amely ugyan ki nem mon-
dottan, de sejtetten szembe van állítva a külföld korabeli klasz-
szikusaival. Továbbá arról a „mai" magyar típusról, amely még 
nincsen készen, amely csak mint a sejtelem óhajtott vágya él 
Bessenyei szándékában s ihlető P r o g r a m m j a : „Mi ugyan itt meg 
nem állunk a magyarságban." Ez az ú j író a „régi áhítatos ma-
gyarsággal" néz szembe s világi gondolatú, mondjuk: világi 
ihletésű irodalmat követel az európai irodalom mintájára, ennek 
„irás módja" szerint. A mai, tehát ú j magyarság összetett ideál, 
amelynek elemei adva vannak az új írásmódnak és az új szem-
léletnek feltételeiben. Bessenyei lelkében ezentúl ez az irány foga-
lom lesz ú r rá s e körül alakul ki munkásságának belső értelme. 

Írói gyakorlatába is á tvi t te ezt az elvét. Bornemisza Péter 
Sophokles-fordításának egy részletét a „mai" magyarság elvi és 
gyakorlati módjával alakítja át francia versformába.10 ,A- ma-
gyar szíveket gyönyörűségre hozó" Haliért, Telemakus fordító-
ját is ennek az ú j magyarságnak írásszempontjából veszi javí-
tás alá.11 Az írásmódon Bessenyei „tisztáb és igazab Magyar-
ságot"12 ért. S ha most azokra a tapogatódzó, kereső szóláskísér-
letekre, fordítói eljárását megokoló szabadságra13 gondolunk, 
mellyel ő elindította ezt az ő ú j magyarsága írásos elemét, meg-
kapjuk jelentését: a magyar nyelv alaki készségének újabb, ûno-
multabb idomulását, a kifejezésnek önmagát fokozó erejét. Bes-
senyei a nyelv belső természetébe nem hatolt bele, a műalkotás-
sal összefüggő esztétikai szervességét nem vizsgálta. Előtte egy 
gyakorlatilag is alig igazolt nyelv állott, amelyben azonban hitt 
s amelyet egytől féltett: „ . . . a szép dolog nyelvünkön idét-
lenül esne".14 Ú j volt tehát Bessenyeiben a szóízlés gondja, 
de mindenekfölött ú j volt a hite a magyar nyelvanyag eszté-

' Jegyzés c. fejezet , 55—02. 1. 
10 A Holmi. 106—111. 1. 
11 ü . o. 255—«0. 1. 
1S U. o. 242. 1. 
" Nem hogy szőrül szóra nem fordítok; de gondolatrúl gondolatra, dolog-

ró l dologra mégyek, tsnpáti magamtúl , mellyeket tettzésem szerint alkalmaz-
tatok az író gondolat tyai közzé. U. o. 367. 1. 

14 U. o. 367. 1. 
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tikai képességében. Ezért hirdette bizonyításul is, igazolásul is: 
„Melyik nyelvnek is lehetne több édessége, méltósága, mélysége 
és könnyű ki mondása mint a Magyarnak? mind a deák, mind 
a Frantzia, mind a német görtsösebb nálla. Kivált Poétaságra, 
éneklésre, régi történetek elő beszéllésére, ditsérő beszédre, egy 
nyelv sem haladja meg."15 

Hasonló programmindítást mutat Bessenyei munkásságá-
naki másik iránya: „a világiság", amelyet annyi erővel hang-
súlyozott „a régi áhítatos Magyarság" ellenében. Bessenyei vi-
lágisága ú j irodalmi tárgyterületet elvi fölfedezését jelentette. 
Az, hogy ez az irodalmi tárgybővítés s ami szükségképen együtt 
jár t vele: az élet- és világképváltás idegen forrásból s nem 
egyéni élményéből fakadt, összefügg egyrészt lelki alkatával, 
melyben a világiság sohasem tudott poétasággá válni, mert a 
költészetet mindvégig azonosította a „szép elmélkedés"-sel s a 
képzeletet ,.a világról tett gondolat"-tal, másrészt azzal az iro-
dalmi felfogásával és szándékával, amellyel munkáit, fordítá-
sait program mvetése kísérleti igazolásul tekintette. Van ebben 
az eljárásban valami racionalista vonás, amely a fejlődés ter-
mészetes menetének helyébe tőle idegen, kívülről származó elvi-
séget helyez. De viszont Bessenyei így teremtette meg azt a lég-
kört, amely a későbbi fejlődés során lehetővé tette az irodalom 
végleges elvilágiasodását. 

Miközben Bessenyei az ú j magyarságért dolgozott, lehetet-
lenség volt észre nem vennie, hogy szembekerült a magyar szel-
lemi élet két nagy hagyománytartozékával: „a deákság"-gal és 
a régi magyar poétákkal. „A Deákszó — í r j a A Holmiban16 — 
a Deákszó, már az haszontalan. . . A Frantzia, Anglus szóba, 
ezerszer méllyebb böltsesség fekszik már, mint valaha a Deák 
ezóba voit." A latin nyelv nagy irodalmi és művelődési hagyo-
mányait Bessenyei nem érinti, bár a latin lélek elsőségét a gö-
rög felett nagyon vitatja.17 Ö csak a deákosformájú művelődés 
ellen harcol, amely megállott merevségében a magyar nyelvet a 
szellemi élet hordozására képtelennek minősítette. A magyar 
iskolai és közéleti deákság irodalmi értéke és hatalmi súlya el-

>s Magyarság. 1778. 8—9. 1. 
" 161. 1. 
17 A Holmi. 161—2. 1. B. amikor e munkájá t í r ta , már nagyon gyengén 

tudott latinul. Az előbb említett Lukanust isi franciából fordítja, „mert deákul 
csak annyiban érte, a mennyiben arra a f ranc ia nyelv által segéltetett". 
Kazinczy F.: Báróczynak Minden Munkái. Pesten, 1814. VIII . 11—12. 1. 
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len a harc később fog megindulni. Bessenyei elvégezte az elvi 
áttörés munkájá t s így — talán ezt is a racionalizmus történe-
lemellenes ihletése alatt — programmszerűen megindította a 
deák szóműveltség uralmának felgöngyölítését,18 

Más volt a helyzete a régi magyar poétákkal szemben. A 
korábbi magyar irodalmat, f rancia és angol olvasmányainak ú j 
és szabadabb távlataihoz viszonyítva, szellemében naivnak, for-
mában meghaladottnak tekintette. Nem is közeledett hozzájuk 
az irodalmi minta mértékvevésének szándékával. A belső író-
kat, mondja, külső dolgokkal nem követhetjük.19 Talán egy kiesé 
magabízottan is érzi s hirdeti: Tegyék ezekhez a mai magyar-
ságot, hadd tessék ki a különbség.20 Mindazonáltal Bessenyeiben 
erőeebb volt hagyománytartó magyarságának ösztöne, mint a 
gyökértelen felvilágosult művelődés hatása. Bárcsak „az épülés1' 
kedvéért is. de mégis számon ta r t j a a régi magyar poétákat s a 
deákosság kizárólagos műveltségteremtő tudatával szemben rá-
juk hivatkozik, mint a nemzeti nyelv hordozóira, akiknek örök-
sége immár az övé: „Lássuk némej Magyar Poétáinknak mun-
káikat s épüllyünk belőlük. Hadjuk-meg Gyöngyösinek ditsösé-
gét, a ki gyönyörű Poéta. Kohári, ki fogságában irt, hasonlóúl 
tiszteletet érdemel. Zrínyi örök emlékezetünket meg nyerte egyen-
lőül. Tinódi is sokat ér, ki a régi Magyaroknak nótáját szedte 
versekbe. De többen is vannak még ezek u t á n . . . Ennek az Ilos-
vai nevű Poétának, nem tudom, mibiil fiizziink koszorút."21 Bes-
senyeiből hiányzik az értékelés ereje. A felsorolt írókat mint a 
magyar nyelv munkásait tekinti. í ró őseit l á t j a bennük, akik-
nek nem alkotásai érdeklik őt, hanem munkásságuk, életük elvi 
értelme, kisugárzó erkölcsi jelentősége, „az épülés". A deákmű-
veltség ellen megindult törekvése csak így tudott termékeny és 
nyugodt átmenetet biztosítani az ú j magyarság kialakulásához. 
A hagyomány fenntartott gondolatával megadta a fejlődés nem-
zeti célú irányát, a latin műveltség megkötő egyoldalúságának 
•félrehárításával pedig szabadságot adott ú j irodalmiság létre-

18 Más szempontból hangoztatja ugyanezt már Bod Péter Ráday Gedeon-
hoz írt levelében: „ . . . m i n t h o g y a Magyar nyelv erősen kezdett megromlani 
a mi időnkben, jó volna annak ékesítésére s megerősítésére valami jót tsi-
nálni a más Nemzetek példájok szerént." Bod Péter három levele gróf Ráday 
Gedeonhoz. Figyelő. 1876. 175—76. 1. 

í 9 A Magyar Néző. 57. 1. 
20 U. o. 60. 1. 
21 U. o. 59—60. 1. 
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jöttéhez. Ilyen értelemben joggal írhatta: „A régi módhoz ne 
ragaszkodjúnk, mert a' hoz ragaszkodni annyit tészen mint a tu-
datlanságot sóhajtani. Csak nékünk is jobb lészen hát a' nagy 
Világ után menni. Legyen ú j tanulás módja, fogadjuk el. Nem 
szükség minden iíjítót meg vetni; mert nem minden újság rosz 
köztünk, mivel igen sok veszedelmes és tudatlan óságok is van-
nak e' Vi lágba . . . Mozgásba, tűzbe kell hozni a Nemzet elméjét 
úsággal, még pedig a' maga nyelvével."22 A kérdés most már 
csak az volt, hol ütközött ki ez „az újság"!? 

* 

Bessenyei lelkiségében és műveltségében mindig volt valami 
állandó, egyensúlyba jutni nem tudó kettősség. Bécs és Szabolcs 
megye, ösztönös történetiség és racionalista ízű műveltség, az 
újság izgató ingere s a visszatérő hagyomány elfogadása, ke-
mény gondolkodások szorongó vívódása s kedélyi élet ki nem 
elég-ült nyugtalansága, „franciás kifejezés és a legcsinatlanabb 
párbeszéd,23 Monteskiö, „e nevezetes, és ditséretes iró" és Ilosvai 
kinek „nem tudom mibül füzzünk koszorút" — kétkedő hit24 s 
nyugtalan racionalizmus, ezek a szélsőségek alkotják e kettősség 
tartalmát, amelyet Bessenyei harmonikusan soha megoldani nem 
tudott.25 De mindazt, ami e két, egymást szinte kizáró sorok közé 
esett, nyugtalanságában s ugyanakkor kapcsolatban is az ú jság 
ihlete tartotta. Az ú j mintaszabás és adás azonban csak azzal a 
költői formakészlettel szemben volt reformszerűen bemutatható, 
amely mint uralkodó hagyomány benne élt a köztudatban. Ez 
pedig Gyöngyösi István volt. 

Bessenyei iskolája középpontjában mint serkentő példa — 
„az épülés" eredményeként! — Gyöngyösi áll. Ö az élő irodalom 
fogalma, a kívánt és irigyelt költő, kinek tehetsége és dicsősége, 
nem különben pályájának értelme átsugárzik a múltból s tovább 

22 Magyarság. 13., 12. 1. 
23 Kazinczy: Báróczynak Minden Munkái. V I I I . 27. 1. 
24 Tarimenes utazása. Budapest , 1930. 25—26., 425—28. 1. 
25 Best embert a világon ollyat mint én vagyok, nehéz gondolni. Ellen-

ben elmét nyughatat lanabbat , í rást fárathatat lanabbat nem láttál. Rettenetes 
testi restség és erköltsi diihösség ez egyiitt egymás ellenében téve — í r ja 
önmagáról. Értelemnek keresése. Id . Eckhardt Sándor: Bessenyei és a f ran-
cia gondolat. Egyet. Phil. Közi., 1921. I—V. 34. 1. — Nekem könyvházam a ter-
mészet. Ebben van két író helyheztetve: az egyik a szivem, másik az eszem. 
Rómának viselt dolgairól: Id. Závodszky Károly: Bessenyei Gy. Pest, 1872. 
142. 1. — Egyszer érzéstiil ég az elme, másszor elmétül zajlik az érzelem. 
Bihari remete. Závodszky I. m. 151. 1. 
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adja ..próbára nyomdokait", egymaga a magyar Parnassus. Az 
öreg Orczy Lőrinc azt í r ja róla: „Még fen tartom reménysége-
met, hogy a jelen való idő is honnan onnan egy Gyöngyösit elől-
vet, ki a hazánk nyelvit szeretőknek Párnassus hegyére utat 
mutat."26 Bessenyei szinte rajongással emlegeti: „Miolta a Ma-
gyar szó emberi nyelveken forog, a mi izünkig, olly Poéta benne 
mint Gyöngyösi nem vo l t . . . Kár, hogy mai időnkbe nem él-
het."" Barcsay „Gyöngyösi lelkével titkon egyesülvén" kíván 
Tarna felé menni.28 Ányos ősét látja benne. Egyben azonban el-
távolodnak tőle: A tárgyi és szellemi indításokon kívül, nem 
tőle kapnak forma ösztönzést, hanem a franciáktól s ezáltal las-
san-lassan immár csak történelmi kapcsolatba kerülnek vele. Sőt 
Bessenyei már kritikai szándékkal í r ja : „Ezek a négyes .vers 
sarkak, Cedentiák mint látod, több Poétákat megszorongattak, 
mivel sokszor nem őket húzzák a dolog után, hanem nékik ál-
dozzák fel azokat.29 Ezért is kísérli meg páros rímű alexandrin-
ban átírni Kemény János elejét, beledolgozva Voltaire-t. Orczy 
pedig programmszerűen hirdeti: „Én Verseket más forma lá-
bakra is mértem, és nem követtem Gyöngyösinek módját, kinél 
jobb Poétánk ugyan teak nintsen. De azt csak azért tseleked-
tem, hogy valamelyly más formábann is öltöztessem ver-
seimet".30 

Ebben az eltávolodásban található fel a haladó irodalmi 
magyarság első újítása. Összeütközésnek, szembefordulásnak 
semmi nyoma.31 Gyöngyösinek csak a „mód"-ja változott. De 

2Í A Bessenyei György Társasága. 9. 1. 
" A Holmi. 285. 1. 
28 A Bessenyei György Társasága. 27. 1. — A Gyöngyösi-hagyomány 

hatásáról futólag megemlékezik Endrődi Sándor: Dugonics András. Figyelő. 
VIII . 199. 1. — V. ö. még: Arany János: Gyöngyösi jó tulajdonit megette az 
idő, hanem gyarapodott is belőlük ; ez volt a sorsa. Mívelő szellem volt, tovább 
egy századnál épen a kor embere, szükséges lánczszem a fejlődésben. Gyön-
gyösi István. Munkái VI., Budapest, 1907. 183. — Horváth János: A X V I I I . 
század közepe t á j án vagyunk: irodalmi multnnk e nagy jelentőségű forduló 
szakán . . . most válik tápláló hagyománnyá Pázmány és Gyöngyösi. A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest, 1927. 23. 1. 

29 A Holmi. 294. 1. 
30 Költeményes Holmi Egy Nagyságos Elmétől. Posonbann. 1787. 12. 1. 
" V. ö. Arany: A hagyományos költészetből legészrevehetetlenebb az 

átmenet a f rancia iskolához. I . m., 218. 1. — Gyöngyösi hagyományához elő-
ször Ráday Gedeon nyúl új í tó szándékkal. Törekvéseinek elvszerű indítéka egy-
részt szorosan vers-formai érdekű volt, másrészt, ezirányú munkásságát csak 
öreg korában hozta nyilvánosságra, amikor az más oldalról, éppen Besse-
nyeiék részéről is, támogatásra talált . L. Váezy János: Gróf Ráday Gedeon 
összes munkái. Budapest, 1892. 14—15. 1. 
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ebben a módváltozásban, a forma köntöse alatt, készül, alakul, 
bár még határozatlanul körvonalazva, irodalmunk egyik leg-
nagyobb elváltozása: az írói egyéniség s vele az irodalmi ízlés-
és irányváltoztatás szabadságának felismerése. Valami sok 
irányban kikívánkozó zsiífoltság torlódott össze ebben a szabad-
ságban, amely nem maradt meg tisztán csak irodalmi ihletésű-
nek. Átcsapott r a j t a s a francia felvilágosultság mindent újon-
nan összetevő szelleme, ú j politikuma, világnézeti nyugtalansága 
hullámoztak benne. Ennek a szabadságnak ingerkedő vonzalma 
szólaltatja meg Orczyt úgy, hogy már „szent halottak"-róI 
beszél, akikkel szemben 

. . . én előttem Poéták kedvesek, 
Kik nagyobb részére fu r t sák , és szelesek. 

Benne azonban, csakúgy, mint Bessenyei valamennyi követőjé-
ben, inkább a költői és irodalmi hivatásnak, a literátorságnak 
rajongó átélése nyilatkozik meg. De ebben a maga hevületében 
gyönyörködő ú j élménykeresésben májr mindegyik kívánja a 
saját külön út já t s idegen minták u tán kezdi érezni önmagában 
a személyiség szabadságának értékét. „Minden nagy ember — 
ír ja Bessenyei — iskoláján túl emelkedett fel; minekutána 
regulát, engedelmességet, félelmet, mestert széllyel szórt magá-
ról és önnön lelkének világa utána ragadtatott. Ki legyen annak 
mestere, kit a természet sziilt mesterré?"32 Az írói én e maga-
élvező s függetlenítő vonása magyarázza meg, miért nincs meg 
a franciás írókban kizárólag egy irány tisztasága. Mind-
egyik úgy hat, mint egy el nem készült szobor. Csak a pro-
gramm-ihlet friss gyönyöre dolgozott bennük, amelynek fon-
tosabb volt a nyelv munkába fogása és kidolgoztatása, mint a 
tárgyi invenció avagy a műalkotás eredeti reformténye. Ezért 
marad meg értékmérőnek most is Gyöngyösi, akit Bessenyei 
nem haladott meg, csak uralmában osztozott, s akinek hatás-
egységét szétoldotta. Jellemző e kapcsolatra Kreskai Imrének 
Révay Miklóshoz 1778-ban írott verse: 

Vágynak, ó nagy Árnyék! kik fognak követni, 
Gyorsan igyekeznek utánnad igetni, 
Kérkedve látszanak hozzád közelgetni, 
S ditsőségnek tar t ják véled említtetni. 

Ez a jelenség nem áll magában elszigetelten. Mikor Pesten 

82 Töredéke Bessenyei György Értekezésének: A Magyar Nyelv kiművel-
tetéséről. Közli: Mihálkovies József. Tudományos Gyűjtemény, 1823. I . 10. 1. 
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1791-ben gróf Cziráky Antal vezetése alatt megalakul a Pesti 
Magyar Társaság, amelynek tagja i nagyrészt f iatal emberek 
voltak,33 a Társaság kiadásának első darabjában, amelybe Besse-
nyei is írt, szinte jeligeként hangzott Jankovits Miklósnak a 
kötet élére tett „koporsó verse" Gyöngyösi Istvánról: Gyöngyösi 
pediglen él és tiszteltetik.34 Az ú j magyarság hajnalán, a nem-
zeti személyiség szolgálatának kegyeletével, a költői személyi-
ség derengő sejtelmeivel, Gyöngyösinek és a francia fel-
világosultságnak még egymásba kulcsolt, de szándékaiban már 
egymástól szabadulni kívánó küzdelmeiben így jelenik meg 
Bessenyei György Társasága. 

* 

Bessenyei irodalmának ideje nagyon hamar lejárt. De élt 
és hatott Bessenyei pályájának eszméje: a régi és ú j magyar-
ság gondolata, az az állandó jelige, amelynek jegyében egy fél-
századon át keresi magát az egész magyar szellemi világ. Nem-
zedékek küzdelme folyik azért, hogy alakilag és tartalmilag 
meghatározzák és kitöltsék ezt a nagyfeszültségű, de ugyan-
csak bonyolult szövésű fogalmat. Mindenki érezte, hogy a régi 
és ú j eszméje nemcsak tisztán irodalmi folyamatú fejlődést, 
hanem lelkiség átalakulást is jelent egyúttal. Az „új" ihletése 
átfogóan, egyetemesen pezsdít fel mindent, s egyszerre sok-
oldalról oltja be a maga ingerét. A fejlődés ú t j á t ez a hirtelen-
ség egy kissé meg is zavarja, s az újságon kapó kíváncsi és 
kísérletező ingerkedés felszívja az elmélyülés lendületét. Nem 
marad idő sem az eszme, sem az egyéniség kiérlelésére. Min-
denki türelmetlen a tehetségével szemben, s a névszerzés hiúsá-
gát önkritika nélkül azonosítja a haladási nemzeti érdekével. 
„Tudós és a Helikonra erőssen siető közönség" — mondja róla 
jellemzően Benkő József.35 A magyar irodalom ú j ihletű lázá-
ban úrrá lesz az „imitatio", s idegen lelkiség formái hatalma-
sodnak el s ront ják szét az egyéniség maganyujtot ta vonásait. 
„Valahányan vagyunk — panaszkodik Baróti Szabó Dávid —, 
annyi tsapásra ereszkedünk."36 Ra j t a kívül a fiatal Kazinczy 
az egyetlen író, aki ezt észreveszi, bár később ő is ráfeledkezik 

38 Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézikönyve. Budapest, 
1921. I. 279. 1. 

34 A Pesti Magyar Társaság Ki Adásának Első Darabja. Pesten, 1792. 
35 Kazinczy Ferenc levelezése, I . 377. 1. 
56 U. о. I. 581. 1. 
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e megállapítására. „A magyar literatúra munkáit tekintvén, 
í r j a Orczynak 1788-ban, majd igen ráillik az Kassára , amit a 
deák példabeszéd Afr ikáról mond: Africa semper habet aliquid 
novi. De aligha az nem lesz még végső romlása a magyar ütera-
túrának, hogy semper habet, aliquid novi."37 Az idegen minták 
és hatások a könyvek út ján rááramlanak az elmaradt magyar 
életre. „Ez a nemzedék már olvas."38 Az ú j vagy ú j r a előkerült 
könyvek ébresztő vagy ellenszenves kedvet támasztanak, a mű-
veltség fogékonyságát nevelik fel, nemzedékeket sodornak egy-
más ellen s az egyes ember lelkében is nyugtalanságot, ízléshez való 
kedvet keltenek. Alig van író, aki ne lenne csupa hullámzás, aki 
valami elkészült i rányt tudna önmagában megszilárdítani. Ebben 
a forrongó válságban találkozik össze a Bessenyei—Gyöngyösi 
kettős ötvözetű hagyománya s egy magát szintén új-nak nevező 
irányzat, amely aztán végleg feloldja Gyöngyösi örökségét: a 
deákosok munkássága. 

(Folytatjuk.) 

87 Figyelő 1881. 135. 1. 
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