
TANULMÁNY. 

Vörösmarty és Kazinczy. 

Ó és új magyar. 
(Foly ta tás ) 

í r t a : BRISITS FRIGYES. 

A deákosok történeti eredése még ma sem tisztázott kérdés. 
Összetett jelenségről lévén szó, mindenesetre figyelembe kell 
vennünk azokat a felfogásokat, amelyek mind rávilágítottak a 
deákosokat meghozó útvonal egy-egy részletére: a lappangó 
humanista hagyományra,39 Klopetockra, Denisre, a korabeli 
osztrák barokk költészetre.10 Végső elemzésben azonban alig-
hanem Négyesy Lászlónak41 ée Császár Elemérnek42 van igaza, 
akik — nagy általánosságban — a deákosok költői munkásságá-
nak ihlető megindítóit a jezsuita költők példáiban látják. Baróti 
Szabó Dávid és Rajnis József költészete valóban nálunk tovább 
sarjadt s magyarrá lett jezsuita poézis, amely az egyetemes 
latin jezsuita anyaköltészetből kilépve, folytatásában a lehanyat-
lott „magyar latinitas"-sal szemben, a műveltebb magyar deákos-
ságnak lett képviselője. Baróti Szabó és Rajnis utalásai elárul-
ják!, hogy nagyon jól ismerték az egyetemes, s nemcsak a bécsi 
ágazatú jezsuita költészetet. Ennek tipikus műfajai: eklógák, 
pásztorjátékok, idillek ismétlődnek nálunk is. Feltűnő azonban, 
hogy költeményeikben kevés a vallásostárgyú élmény. A jezsuita 

" Váczy János: A magyar classicai iskola triasza. Egyet. Phil. Közi., 
1886. 277. 1. 

40 Kazinczy: A Magyar Verselésnek Négy Nemeiről. Erdélyi Múzeum, 
1814. I I . 126. 1. — Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek és szakaszok. Budapest, 
1873. 350—51. 1. — Csaplár Benedek: Révai Miklós élete. 1881. I I I . 46. 1. — 
Farkas Gyula: A magyar romantika. Budapest, 1930. 222—23. 1. 

4 1 A mértékes magyar verselés története. Budapest, 1892. 65. 1. 
1 1 Deákos Költők. Budapest, 1914. 9. 1. 
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költészetnek pedig uralkodó műfajai: eclogae sacrae, idyllia 
sacra, epigrammata sacra. Egyben azonban megegyeznek velük: 
a magasztaló alkalmi ódákban s a hazafias, hősi eszményérzé-
sek kultuszában. A XVIII. századi latin-jezsuita költészet már 
nemzeti jegyű.43 Legkiválóbb képviselőjének: Jacobus Baldenak 
pl. ilyen ihletkörű versei vannak: Felix status Veteris Germa-
niae. — Prava et perfunctoria Germanicae Iuventutis educatio. 
—• Exteri mores in Germaniam illati. — Disciplina militaris 
nostro aevo profligata. — Ad Germanos.44 — Csupa rokon motí-
vum a mienkeivel! Baróti Szabónak és Rajnisnak tehát rendi 
örökségként adva volt költészetük mintája. Az ő munkájuk 
csak az volt, hogy az alkalmi ódaköltészet kapott formáit ki- ' 
töltsék indítékaiban s tartalomban teljesen magyar vonatkozások-
kal s a hősi eszményérzéseket magyar ideálokról foganatosít-
sák. így szakad el költészetük a családfától s így lesz a deák 
magyarság magyar deáksággá. Csak a stíluson végigfodrosodó 
barokk-ékítés,45 a tájelemekbe beleszövődő rokokó-emlékek, a 
humanista költészet tudós felszerelésének retorikája árulják el 
eredésük hovávalóságát. Egyébként ez a költészet is ,mint az 
egyetemes jezsuita költészet is, elsősorban iskolás, tudós költé-
szet, melyben az alakító és értékelő elv a tudás értelmi mér-
téke. De viszont a magyar deákságú költészet érzelemelemeiben 
ringott az új magyarság érzelemanyaga. Ennek már nem 
„enyelgő materia", nem is „voluptuozus hangzat"-ok kellettek. 
Ez az érzelemanyag megnagyult, idealizálódott és cselekvésre 
képessé férfiasodott a hősi versformákban, amelyek lebegésé-
ben még visszhangott a tőlük meghordozott antik történetek s 
eszmények emlékezete. De e formák szépsége már csak az a 
szolgálat volt, amellyel a ritmus-emlékek asszociációit beleol-
vasztották annak az új hangnak a pompájába, amely új érzé-
sek mélységéből színesedett fel, s amely lassanként szétoldotta, 
végre pedig eltüntette a formákat is. E folyamathoz természe-
tesen más irányú ihlet és képzelet is kellett. A fejlődésnek azon-
ban nagy utat kellett megtennie addig, hogy megjöhessen az, 
aki e munkát majd teljességhez juttatja. 

4S Nagl—Zeidler: Deutschösterreichische Literaturgeschichte. Wien, 1899, 
665. lap. 44 Jacobi Balde: Opera Poetica Omnia. MonachiJ, 1729. 

45 Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban. Napkelet. 1924. IX. sz. 
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Miben volt új a deákos költészet? Először abban, hogy új 
mértéket hozott. A klasszikus verselés magyar történeti kép-
viselői e költészet művelői előtt ismeretlenek voltak. A korabeli 
magyar latinság állandóan felpanaszolt hanyatlása sem szol-
gálhatott nekik tápláló példával.46 A latin nyelv egyoldalú 
osztályműveltséget jelentő uralma amúgy is omladozóban volt. 
A Beesenyeiékkel meginduló új nyelveszményiség hatása alatt 
szétesőben volt a latin nyelvideál, amely eddig a tudós deákos 
népet elszakította a „deáktalan köznép"-től. Ilyen miliőben mi 
mást jelenhetett az új verselés, a magyar szavak deák rendbe 
való szedése, mint szakítást azzal a költői formával, amely nem 
ezen az óklasszikai deákosságon alapult: a rímes magyar verselés-
sel. Ennek pedig klasszikusa most is Gyöngyösi volt. Az egész 
deákos költészet jórészt ezen a formai ellentétben kap értelmet. 
Rájnis József A Magyar Helikonra Vezető Kalauz Elől Járó 
Beszédében nyíltan kifejezi, kikkel szemben indít új irányt: 
„Tudjátok, hogy nem minden jó, a mi régi, nem minden rossz 
az, a mi szokatlan, örömmel vallom, szóval és írással hirdetem, 
hogy Gyöngyösi István, Faludi Ferentz, és sok más Ritmisták 
egyszersmind nagy Poéták; tsak azt vitatom, hogy nem kiseb-
bek, sőt talám nagyobbak volnának, ha lemondottak volna ama 
törvényről: 

Egy rend végének más rendnek vége feleljen". 
Eájnis költői pályája azzal is kezdődik, hogy Gyöngyösi István 
Palinódiáját „alagyás versekbe" foglalja. Baróti Szabó A komá-
romi földindulásról írt költeményébe Gyöngyösi Kemény 
Jánosának cyklops-jelenetét fűzi bele klasszikus formában. 
A Salamon király László királyhoz című heroldjában Gyöngyösi-
emlék található klasszicizáló átalakítással.47 Igazában talán nem 
is annyira ellentétről, mint inkább felfrissítésről volt itt szó. 

46 A folyóiratok tele vannak a magyarországi l a t in nyelv romlottságá-
nak s hiábavalóságának kemény vád jáva l : „Hány százan beszélnek Deákul 
Magyar Országon, a kik soha talán Tacitust, Horatiust, Juvenalist , Persiust , 
Liviust kezekbe se vették. — Anglusok és Frantziák, amikor valamelly rossz 
és konyhai Deákságot említenek, azt egy szóval Magyar Deákságnak szokták 
nevezni." Mindenes Gyűjtemény. 1791. V. 18—36. 1. — „Elgyötörnek rossz 
Gramatikákkal, el a Poeticum, Rhetoricum compendiumokkal, mellyeket a leg-
izetlenebb századokban foldoztak össze a Leoninus versek Papjai ." Erdélyi 
Múzeum. 1817. V I I I . 191. 1. — „Ha feltámadnának Róma f ia i s hallanák, né-
melly betűket miképen ejtünk ma ki, sok szóknak melly idegen s idétlen értel-
met a d u n k , . . . bizonyosan kikacagnának." Felsö-Magyarországi Minerva. 1825. 
IV. 495. 1. — V. ö. még Szacsvay Sándor szatiráját. Figyelő. 1881. 340-42. 1. 

17 Oláh Béla: Baróti Szabó Dávid. Figyelő. 1883. 110—111. 1. 
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Hiszen igaz, hogy a versalakiság felfogása szempontjából szem-
benállottak egymással a deákosok és Gyöngyösi, de viszont 
ugyancsak ebben az időben őt is úgy nézték, hogy: „Gyöngyösi 
a Régieket kívánta, tudta követni. Soha senki a magyar poéták 
közzül a régieket nem igyekezte s tudta úgy követni, mint Gyön-
gyösi; soha egy oly históriában is nem követte annak írója 
oolyan szorosan a régi Mythologiát, mint az a Daedalus Templo-
mának í ró ja . . . nagy poéta lett az Ovidius imitatiója által."*8 

Benne az élő nyelvgéniuszt látják, akinek nincs követője: 
A h meg holt anya nyelvi Féniksz ként tűzzel el égett, 
S tsak nem hűlve ta lá l t Gyöngyösi hamva pora! 

sóhajt fel emlékéhez Horvát Ádám. Az ellentét, az újság kíván-
sága ott pattant ki, amikor a magyar nyelvnek új képesítésére, 
nemzeti, politikai eszmék kifejezésének izgató erejére volt szük-
ség. A deákosok formai újsága itt ment át művelődési jelentő-
ségbe. Itt Gyöngyösi már meghaladott lett. Formái, pályájának 
nyelvművelő értékei tovább éltek és hatottak, de nyelverőin 
egy százéves mult pihent, melynek távlata alatt költői világa 
megállott, elavult, nyelvének dekoratív szépségei meghervadtak, 
kiéltek is lettek, úgy, hogy azt az új feladatot, amely a magyar-
ság lelki világának fordulata is volt, nem bírták el. Ez a munka 
Révai Miklósra hárult. Benne bíznak, hogy ezt a „durva, sze-
gény, darabos, tudománra kietlen" magyar nyelvet fölemeli oda, 
ahová Bessenyei álmodta, e ahová intézményesen vele együtt 
ő is akarta vinni. Ö lesz igazában az új magyar, aki költő, de 
jobb, mint Rájnis; philologus, de megnyugtatóbban tud magya-
xul, mint Baróti Szabó; ápolja s neveli a magyar nyelvet, de 
tovább viszi és időszerűbbé teszi, mint Gyöngyösi; tudósa a 
klasszikus világnak, de megnyitja egyirányú, elzárt kapuit 
s a tudatára ébredt s magát beszéltetni kívánó magyar szón 
szárnyaló nemzeti közműveltség fuvallatát engedi be rajta. 
Ezért nem győzi a hozzá csatlakozó kör magasztalni ezt az új 
magyarságát: 

Te az ó szokásnak határ t építettél , 
Hathatósb szárnyakkal felylyebb emelkedtél; 
Ki úí áldozatot Apollónak tettél, 
Múzsák oltáriról ú j koszorút vettél . 

Révai valóban dolgozott is, hogy mint új Orfeus a magyar 
művelődése „Euriditzie"-jét kivezesee az élet napvilágára. Azon-

" Kovásznay Sándor levele Eáday Gedeonhoz. 1790. Figyelő. 1876. 370, 
372. lap. 
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ban nem sok idő kellett hozzá, hogy ráeszméljen arra: egyete-
mes magyar nyelvkultúrát csak deákos stilizálással teremteni 
nem lehet. Látta, hogy a magyarság a műveltségváltás nagy 
időfordulójához jutott, s ehhez a deákosságot részint szűknek s 
kizárólagosnak, részint pedig kifejezése-múltnak tartotta. Már 
a Baróti Szabóval lefolyt vitájában, amely a körülforgott: Az 
én vádolásom vagy feddésem sommája tsak az egyedül: hogy 
Szabó Dávid verseibenn rontja a Magyarságot, annak természe-
tes rendi ellen helyheztetvén szavait49 látszott, hogy magyarság 
rovására nem hajlandó a klasszikai iránynak föltétlen enged-
ményt adni. Az eltávolodás 1787-ben kezd kialakulni benne, 
amikor Bécsben megismerkedik Denis-szel.50 1787-ben kiadott 
Elegyes verseiben már nemcsakl „hosszú s rövid hangzásra ugró 
versek" formáival dolgozik, hanem új érzelemanyag áramlik be 
lírájába, amely idegen volt a magyar klasszikai költészetben, ö 
azonban éppen ennek az új érzésfajnak a birtokában: „Fonnyadó 
őszi virágzatnak nézte annak (t. i. a klasszikai lírának) lankadt 
erejű terméseit."51 í gy bomlik fel Révaiban a deákosság stílus-
egysége s így hangolódik át arra az érzésterületre, amely las-
san uralkodóvá vált az új magyarság azon részében, amely 
Kazinczy után indult. A deákossággal azonban Révai nem 
tudott végképen szakítani. Osztott, szinte kettős költői lélekkel 
él tovább, deákos műveltsége hagyományainak s „a német s 
írantzia énekesek enyelgésé"-nek ihletései között. Anakreontikon-
jai jól mutatják ezt a kétféle hajlását.52 Hogy azonban a kor-
szellem behatása alatt is mennyire meghaladottnak tekintette a 
deákosságot, amelyhez a Latiná-ban újra visszatért, kitűnik on-
nan, hogy e kötetét nem akarta könyvpiacra adni, mert attól félt, 
hogy a nemzeti szellem ébredése idején — 1792-ben járunk! — 
a magyarságtól való elpártolás vádja alá esik.63 

Bévai nemcsak költői gyakorlatában — ez végső elem-
zésben alkalmazkodás is lehetett volna nála —, hanem elvi fel-
fogásában és literatori működésben is eltávolodott a deákosság-
tól s az egyetemes magyar műveltségéért küzdő új magyart 
dolgozta ki magában. Bévainak ezt az elvi kilépését kitűnően 
szemlélteti a felállítandó tudós társaság tagjairól készített mél-

4» Csaplár В.: I . m. I I . 396. 1. 
50 U. а. I . 325. 1. 
61 Csaplár В.: I . m. I I . 257. 1. 
5 1 Csaplár В.: Bévai Anakreon tik ónjai . Figyelő. 1886. 130., 150. 1. 
55 U. a.: Bévai latin verseinek kiadása. Figyelő. 1886. 129. 1. 
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tatása. A tervezett társaságba mindenkit felvesz, bármilyen el-
vet kövessen is. S hogy milyen érzéke volt más új irányokkal 
szemben is, mutatja Báróczi Sándorról adott méltatása: Hic 
primam quasi facem praetulit elegantiori illi sensui, qui 
posteriore hoc tempore tota fere Hungaria coepit quam dulcis-
sime propagari.54 Ebben az értékelésben Révai már nemcsak át-
töri a deákosság kizárólagosságát, hanem fölismeri az irodal-
mat, mint közösen összefoglaló művelődési fogalmat, mely mint 
eszmény mindenki fölött áll. Ugyancsak ezt az új vonását vilá-
gítja meg benne az a törekvése is, amellyel a különböző stílus-
fajú, régi magyar írókat Benitzkit, Gyöngyösit és Faludit ki 
akarja adni. Gyűjteményes kiadásával az volt a célja, hogy 
mint mondja: „.. .az egész Hazát mozdulóba hozzam". Révai ez-
által irodalmat akar teremteni, hogy a műveltség magyarságá-
nak egymásra utalt egységében összeforrassza az országot. Ennek 
hiányát panaszolja fel egyik levelében: „Köz nyavalya az még 
rajtunk, hogy egyéb idegen nyelvekbenn űzvén a tudományokat, 
és mint egy elmerülvén bennek, bármi nagyra is terjeszkedjünk 
is egyéb iránt: itt még sem veszszük anynyira észre, hogy 
kiki s mi nagy Tudós Férfiak anyanyelvükön mit írogatnak 
nálunk."55 Ez a felfogás már nem a deákosság osztályműveltsé-
gének hagyományöröksége, hanem új programm. Ennek fényé-
nél lép be az irodalomba, majdnem ugyanezen időtájt a másik, 
a szerencsésebb agitátor: Kazinczy. A legszebb s legtalálóbb jel-
lemzést valóban Révai maga nyújtotta egyéniségéről, szándékairól, 
mikor latin nyelven adta munkássága tartalmát: lile Divinus Hun-
garismus me totum abripuit.56 Így is volt. Az anyag, mellyel dol-
gozott, eleinte még a latin öntvény mintáit mutatta, de a fogalom-
alkotó gondolat benne már minden indítékában magyar volt. 
Talán még csak nyelvi ihletésű és feladatú magyar. De ennek 
már tüze is elég volt ahhoz, hogy megolvadjon tőle az antik érc 
s láthatóvá legyen az eddig rejtetten élő magyar gondolat, hogy 
aztán elinduljon először a művelődési, majd a politikai és tár-
sadalmi, azaz az idők sugárzásában álló egész magyarért. 

A deákosság nemcsak Révaiban omlott szét. Ha talán nem 
is hasonló arányban és jelentőségben, de ugyanazon belső át-

54 Candidati Erigendae Societatis Hungaricae et ratio facti in ea pro-
movenda progressus. Jaurini, 1791 81. 1. 

55 Récsey Viktor: Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz. ' Budapest, 
1898. 9. 1. 

58 U. о. 17. 1. 
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változáson megy keresztül Baróti Szabó is. Az antik formától 
kapott jogon ő vívja a legmerészebb harcot a nyelvbirtoklás új 
módjáért s a nyelvképzelet szabadságával, a magyarul beszélni 
nem akaró régi magyarokkal szemben ő vitatja legegyénibb úton 
a magyar szó igazát. Mindaddig, amíg a nyelvről, mint a kife-
jezés öncélúságáról van szó, a „Rómaiaknak gyönyörű nyom-
dokait" kötve hirdeti A magyar Ifjúságnak: az új magyar 
nemzedéknek: 

Apollóval szólly Magyar a jka szerént. 

De Költeményes Munkáinak 1789. kiadásában a nyelvben ízlés-
irányokat szolgáló anyagot látva, a magyar művelődésért lel-
kesedve, már minden irányt elismer. Mintha Bessenyei és Eévai 
programmjának visszhangját hallanók: 

Nézd Ortzit s a két Telekit (több illyeket Isten!) 
Nézd ott Bartsaival Báxótzit, Pétzelit ; itten 
A nagy eszű Molnárt, Cziriéket, Kreskait ; ottan 
A könnyű Rajnis t , Horváthot, Révai t ; a szép-
Tollú Bessenyeit, fel-készültt Verseghit ; és úgy 
Számra menő több Fér j f iakat ! Melly égve minémű 
Hasznokkal fogták ügyünket mind-ezek. — És Ti 
öszve kötött Lelkek! Fel szentelt Társaim! Oh Ti 
Gyenge virágotok jeles érdemeitekkel ajánlók! 
A Magyar I f júság eleven példáj i ! Kazintzy 
•Tersze, Batsányi! Siess! Hadd lásson Ráday! 

De ugyanakkor meginog benne a maga irányába vetett hite, 
elavultnak érzi magát az újabb törekvésekkel szemben. Meg-
jobbított s Bővített Költeményes Munkáji-ban már bizalmat-
lanul írja Gvadányinak: 

I f j abba t kíván a lant, vén kézben nem illik 
Te vagy az, kinek elmés 

S méz édességű Versire tapsol Hazánk. 

S mintha kedvet kapna erre a Gvadányi-édességű versre, ő, ki 
„uj mértékű versezés"-sel akarta „fel-gyulasztani" a magyart 
„ősi nyelvének érdemes szeretetére és gyakorlására", 1790-től 
kezdve, szinte lemondóan „soros", azaz páros rímű alexandrinok-
ban, majd pedig rímes jambusokban dolgozik. így küldi ver-
seit Gvadányihoz, akihez pedig nem a versformái rokonulás 
fűzte, hanem a tartózkodó s konzervatív óvatosság, amely viszont 
Kazinczy új irányának s magyarságának világnézetétől idegení-
tette el: 

A Jakobinusok a pokol kigyóji , 
A hit, az ország, király szabadság rontóji, 
Ezek a sötétben vadászó agarak , 
Kassa tá jékánn — is nem r i tka madarak, 
Már vasat pengetnek közüllök némellyek, 
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V a j h a mindnyájoknak tömlöcz lenne helyek . . . 
De mi hangon szóllokí most veszem eszembe, 
Hogy nem szoktam h á r f a vetődött kezembe. 

Pedig Baróti Szabó Dávid hiába hitt a deákoe költészet állandó-
ságában. Sok ponton ki volt az már kezdve. Ellene fordult még 
az öreg Gvadányi József is. Amikor Péczeli József elküldi néki 
Joung Éjszakáinak fordítását, az öreg generális józan, Gyöngyö-
siért rajongó, nagyon is konzervatív érzéskörén felcsillan a Ka-
zinczy-féle új műveltség szentimentálizmuea és kritikai szelleme.87 

Mindenkihez eljut és mindenkit megérint egy-egy új hullámverés 
Kazinczy világa tájékáról. Szinte észrevétlenül e felé fordult 
Baróti Szabó is. Ö, aki 1799-ben „Az Hangnak szorossabb Mér-
séklése szerint... jobbithatás végett" prosódiai utasításokat ad 
az ifjú Kazinczynak,58 1803-ban, a Magyarság Virági-ban már 
Kazinczy programmjának tieztultabb felfogását indokolva hir-
deti: „A tsinosb világba a darabossan szóllani vagy írni szokott 
ember bé nem i l l ik . . . Tanátsosabb lészen... a már tél tul tsak-
nem el-törölhetetlen, s régtől fogva szokásba vett, s füleinkhez 
jól alkalmaztatott szavakkal nyelvet gazdagítani, hogysem azok-
nak nem tudása miatt ujakat kordéra koholni."66 Szemere ezért 
meri írni róla: „Szabó... szókat (diadal, szörny) rövidíteni, 
régiekkel (ádáz) élni, újakat (visszhang, szörnyeteg) csinálni 
Kezdett, s bátorságokra buzdítgatni bennünket.00 Kazinczy pedig 
a maga küzdelméhez tartozónak érezvén igazolja őt: „Nagy része 
annak, a mit (Révai, Rajnis) Barótiban kárhozattak, minthogy 
a szokástól Baróti eltávozott, ma kérdésen kívül jó."61 

Baróti Szabó Dávid az antik formákon át tovább jutott 
annál, hogy a magyar nyelvnek csak formabíró erejét igazolja. 
Felavatott egy az élettől eltávolodó, pathetikus feszültségű, szó-
zatos nyelvet is, amellyel a költői nyelvet új kiindulás küszö-
béig vezette el. Odajutott tehát, ahová Kazinczy ért. Kazinczy 
azonban, amint látni fogjuk, tudta táplálni ezt a nyelvet. Baróti 
Szabóra nézve a további lépés az lett volna, hogy nyelvének, a 
formai otthonosulás és megbővülés után, történeti távlatot is 
adjon. Ezt a feladatot helyette Virág Benedek) végezte el. Ennek 
jelentősége éppen az, hogy az óklasszikai antik-irodalom letéte-
ményéből elvonta a mult fogalmát e ehhez az analóg értelmezett 

67 Gvadányi levelei Péczelihez. Figyelő. 1887. 42., 44. 1. 
68 Kazinczy Ferenez Levelezése. I . 14—15. 1. 
" Toldalék a Kisded Szótárhoz 25. 1. 
, 0 Kazinczy Ferenez Levelezése. X I I I . 340. 1. 
•• U. о. XVI. 204. 1. 



T A N Ú I . M Á N Y 7 3 

magyar múlthoz rokonította az antik képzetanyag elemeit. így 
nemzetiebítette a klasszikai gondolatot s így lett költészetében 
a klasszikai gondolat alkalmazása és érvényesítése a konzerva-
tív, történelmi magyarság hagyománya. Ezért tartja meghala-
dó ttnak Baróti Szabót, mert még mindig csak ortográfiai, szó-
rendi kérdésekkel foglalja el magát;62 ezért nem tudja megérteni 
azt az új érzésvilágot, amelyet Kazinczy kulturáltabb lelkiség© 
hozott meg: „a szerelmesen bolondoskodó melankhóliát";63 ezért 
nem szereti Schediust, jobban vonzódik Dugonicshoz s becsüli 
Sajnovicsot, mert „a Hetumogernek nyomait feltalálta";61 ezért 
kezdik érdekelni a régi dolgok, „eltörlött magyar szokások, a 
legkisebb folyónak, tónak régi vagy új neve";65 ezért kívánja, 
hogy „a magyar theatromi darabokat a magyar természethez 
kell alkalmaztatni";66 hogy a románokban is, melyekről nem 
tudja, „mi féle hasznuak, hazai legyen a tárgy", „ez által a meg-
romlott hon a régi vitézségre emlékezvén titkon sóhajt."67 Ebből 
a klasszikai antik-magyar mult párhuzamos szemléletből, szinte 
magától termett ki a magyar mult mitológizálása. Ebből bukkan 
föl Árpád hősi eszménye, amely mint asszociációs gondolat már 
régóta kísérője a deákosok vágyódásának. Mikor Rajnis be-
végezte Ecloga-fordítását, Révai ezt írja hozzá; 

Azt csodáltában az u tánn tanulhat : 
í r n i Árpádot diadalmi fénybenn 
Vagy mi más Nagy Vért valamelly Anyának 
Drága Szülöttje. 

Révai Miklósnak, az Üj Magyar Vers Szerzőjének pedig így örvend 
egy igaz barátja: 

Pannon ö rü l j : nevedet viszi m a j d ú j szárnyon Apolló 
Túl a tengereken égig ereszti bötsöd. 
Fel költvén Eleidnek aludt hamvakba merített 
Szép ditséretekkel tel veri rozsda porát. 
Majd meg j á r j a hideg földön öblös gödreit, ássa 
Halmait , és mélyen dombokat is ki keres. 
Ott leli országunk fénnyét, ott régi vitézit. 
Ott őseit szomorú porba keverve leli. 

Már ez a szemléletváltás is a klasszikai szellem kizáró-
lagosan magát fenntartó erejének kezdő kilobbanását jelentette. 
Virág Benedek azonban más irányban is együtt dolgozik az 

" I I . -504. 1. 
•» I I I . 112. 1. 
" I I I . 6. 1. 
«6 I I I . 208. 1. 
•« I I I . 7. 1. 

V. 502. 1. 
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időknek a klasszicizmust szétoldozgató törekvéseivel, amelyek-
nek Kazinczy volt a megszemélyesítője. Ö sem tudja Kazinczy 
elől elszigetelni világát. Mindaz, ami nem lehel történelmi leve-
gőt, idegen marad előtte; de már megragadja Ossián s az ő 
egyszerű, természetes lelke is ráhajlik „az érzékeny poéta" fel-
fogására68 és szereti Gessnert, bár elgyengíti69 s Klopetockot, aki 
emeli. Megvan a „tulajdon stilje, nem érti meg sem Kazinczy 
jambusait, sem Verseghy verseit",70 de kezdi érdekelni „a paraszt-
dal".71 „Itt az idő — hirdeti —, hogy a tisztelendő régiséget 
keresve keressük";72 de aztán Kazinczynak mintegy az új idők 
hangját utánozva így ír: „írogatok és talán egy néhány hol-
napok után mutathatok Szépet (légyen szabad így szólnom) Szép-
halmának."73 Gúnyosan emlegeti, hogy „Erdély nagyon szereti 
az antikvitást";74 s Kazinczy szándékát követve igyekszik tisz-
tultabb stílusra: „Most nagy Grammatikus Világ kezd lenni, vi-
gyázva kell írnunk."75 A rímes verselés ellen mindvégig küzd, de 
aztán Kiss János és Kisfaludy Sándor hatása alatt elvileg meg-
hajol előtte, sőt Kazinczytől elfogadja a „háromrímű Versifica-
tióról" szóló tanácsokat s a klasszikus forma karjain vezeti be 
költészetébe a rímet, amelyet már Hangzatkái-ban is felcsendí-
tett: 

A sokaságra ne nézz. a régi legényre, szegényre, 
Ezt valamely rezgő torkú kán to r ra bocsásd 8 hagyd, 
Vagy ha neked tetszik, mint soknak tetszik imilyen 
Hang, nem is ok nélkül, bízvást zengj ra j ta , de r i tkán 
És röviden. 

A magyar deákosság elvégezte feladatát. A Bessenyei-féle 
nemzeti személyü irodalom a Virág-meghozta „nemzeti lélek"7' 
fogalmában öntudatára jutott. Az új magyarság egyik típusa 
elkészült. A magyar Parnassuson árnyékba merültek az antik 
istenek. A messzeségben új fényt lövelt Széphalom. S a magyar 
lelkiség tájain aranyos hajnali fényben felragyogtak a magyar 
romantika első sugarai. Berzsenyi útja elő volt készítve. Vörös-
marty jöhetett. 

» 

e s IX. 131. 1. 
69 I I . 469—70. 1. 
70 XIV. 423. 1. 
71 I I I . 5. 1. 
78 I I I . SO—81. 1. 
75 V. 292. I. 
7 1 XI . 333. 1. 
75 I I I . 9. 1. 

I I I . . 102. 1. 
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Bessenyei új magyarságát fejleszti tovább Kazinczy Ferenc 
is. Ö azonban sokoldalúbb életszerűséggel építi ki Bessenyei pro-
grammját, mint azt eddig láttuk. Kazinczy egész pályája maga 
az új magyar személyiségért s az új magyar életért vívott küz-
delem. Szemere Pál találóan jellemezte: „Első vonatja az Uram 
Bátyám literatori characterének: Küzdés Győzedelem az Ususon 
minden értelemben.77 Az ő újság fogalmának sugara nem elkülö-
nülő nyelvi és stilisztikai kört írt le, hanem egész életkört, amely-
nek középpontjában új embertípus állott, akinek meghatározó s 
új fényű vonásai: „A szép lélek; a szabad értelem; az európai 
gondolkodás."78 A három vonás tulajdonképen hármas Programm 
lelki alapvetése: irodalomesztétikai ízléskultúra, felvilágosultság 
és európai műveltség. Mind a három Bessenyei új magyarjának 
teljes kihajtása. Bessenyei programmja így hangzott: Mi meg 
nem állunk a magyarságban. Kazinczyé az izgatás hőfokára 
forrva szinte már iramot sürget: Rajta tehát, merjünk!.. . A ki 
azt akarja, hogy mindnyájan egy arezuakká váljunk, nem 
tudja, mit akar és mit kell akarnia. Sőt az szükség, hogy nagyon 
különbözzünk.79 Új eszmefogamzás s nyomában az életszemlélet 
új stílusának megteremtése — ez Kazinczy életének kiviláglott 
értelme. A nyelvújítás ennek csak részlet jelensége volt. Ennek 

A következések, máskép „az új magyarság módjai" pedig ezek 
voltak: A kritikai szellemnek tudatosítása s ha kellett, az iro-
dalmi múlttal is szembeforduló szabadsága; a didaktikus nyelv-
nek esztétikai nyelvvel való átcserélése s az ezzel járó új értéke-
lés, amelyben az erkölcsi szempont helyébe az öncélú eszthézis 
szép-igénye lépett; a felébredt patriotizmus s nyelv-szeretés ki-
bővítése a humánus gondolkodás és nyelv-kultúra doctrinér ál-
láspontjára, a műveltség európai „politurájá"-ra; az érzelmi vi-
lág elfinomított kiszínezése, új skál clZcliSct, melyben egymást vált-
ják: enyelgő, érzékeny öröm, érzékenység, a szív legbelső érzé-
seinek kelemetes voltú ketsegtetései, bájoló halk félhomályban 
remegő kínok, andalgás, hírvágy, melancholia, misantrophia, el-
lágyuló édes fájdalom és búslakodás, affektatio, tisztelet, kegye-
let, baráti vonzalom, a köz-jóért lángolás, literatori tűz, „rein 
menschlich" érzések, „romantisch" tűnődések, honi büszkeség, a 
„furor theologicus"-tól ment vallásosság, philosophus érzések; az 

" Kazinczy F. Levelezése. XV. 180. 1. 
" IV. 151., 204. 1. 
'» I I . 302—3. 1. 
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értelmi életben a gondolkodás világnézeti függetlenítése trans-
cendens hagyományok alól, kételkedő szubjektivizmus, a keresz-
tény metafizika rendjével szemben a kanti kriticismus érvénye-
sítése, hit és tudás vitás viszonyítása, a felvilágosult ész erejé-
nek és jogának kizárólagos hangsúlyozása. Bessenyei programm-
jának másik része: az elvilágiasodás Kazinczy új magyarjában 
készült el. Kazinczy filozófus érzéssel azt hitte, hogy felfedezte 
az egész embert, minden tehetségével s ezért írta érzékeny racio-
nalizmusával önmagáról: A Gondviselés én bennem igen szépen 
megdicsőítette magát. Pedig következtetése nem volt teljes. Az 
elvilágiasodás teljességét: a képzelet felszabadításával, egy új 
költő fejezi be: Vörösmarty Mihály. 

* 

Az ó és új magyar irodalomalakulat e szükséges hosszú 
elemzése világítja meg azt az utat, amelyen megjön s e küzdel-
mes folyamat utolsó szakában az irodalomba belép Vörösmarty 
Mihály. Első versein80 nyomon lehet követni, hogyan s kikbe 
kapcsolódik bele e mi lesz a fejlődése iránya. E verseken még a 
ritmusmintázás iskolás hagyománya érzik. A tipikusan látott 
tárgyak, naiv, tanult élmények mind csak arra szolgálnak, hogy 
a hangidom biztos, készséges hullámzással tudja belőlük kibon-
tani a hang ízét s a hangzás gyönyörét. Minden kis vers egy-egy 
hangstudium. A beszédszöveget s ritmust azonban még nem egy 
ihlet forrasztja össze, távol vannak egymástól. A műgond súlya 
a hangképzés oldalára esik. A ritmusérzék nevelésétől elmarad 
a nyelvképzelet munkája, amely majd később a hanghuzamok 
szabályos egyformaságát a szavak színével vonja be, ezek zengő 
pompáját beleömleszti a ritmus magajátszó zenéjébe s megnöveli 
a verssorok kihangzásának terjedelmét s teltebbé teszi azok hang-
sodrát. Ennek a Vörösmartynak, akit még csak iskolatársai is-
mernek, egyetlen kétearkú problémája van: a hibátlan prozó-
diájú magyar szavú vers. Tulajdonképen Vörösmarty itt lép bele 
az irodalomba, amely az ő részére osak egyetlen irodalmat: az. 
újat jelentette. Ezért írta pályafutó programmként: 

A vigaság néked nem tetszett, minthogy egy s-sel 
í r t am az új költök helybenhagyása szerint. 
Ök azt megmutaták , mért jobb így í rni s azonnal 
Mert jónak l á t t am lenni, követni merém. 

80 Vörösmarty Mihály kiadat lan költeményei. 



TANÚI.MÁNY 77 

Ugyanez a bátor felismerés: „én vele élni merék" elv csendül fel 
a magyar szavú vers érdekében is: 

Hozzad elől már fé l re vetett szándékodat ismét 
S í r j magyarul , ha magyar lenni szívedbe akarsz. 

A deákosok s Kazinczy irányának itt csendül fel az első szinté-
zise. Vörösmarty fejlődése a történeti s az egyetemes élet felé 
ezután szinte elszigetelten, az új költők nyomán halad. Sem Pes-
ten, sem Bonyhádon nem érinti meg egyetlen írói kör levegője 
sem. így nem bénította meg Kulcsár István szalonjának az el-
múlt századot képviselő társasága. És nem gyorsította, nem za-
varta meg benne a tehetség jövőjáró útját Vitkovics Mihálynak 
ezidőtájt még határozatlan írói programmú köre. Vörösmarty 
Mihály — olvasmányai körében — maga maradt, rövid ideig 
hasonlított másokhoz s az új költők s a mérés kettős indítása 
alatt a nyelvi fejlődés eddigi eredményeinek magába olvasztá-
sával szinte elemezhetetlen módon alakultak ki a maga arányai: 
hősi és tündéri képzelete, továbbá fenn játékosan gyengéd, me-
rengő fényű, de lenn a mélyben minden emberi kíntól megör-
vénylő nyelvfantáziája. Ebbe az ő kettős formájába vesz fel 
hagyományt, olvasmányt, kor- és egyéni benyomást. Ügy kel-
lett annak lenni, hogy amikor 1823-ban Pestre került, akkor az 
irodalom új kelete támadjon Pesten és Széphalom világának ke-
cses, finom klasszicizmusa fölött megkezdődjék az alkonyat. Köl-
tőiségének friss érzésében, öregségének öntudatlan árnyékhordo-
zásában így találkozik össze a fiatal Vörösmarty ée az öreg 
Kazinczy.81 

81 Jellemző, hogy Vörösmarty Kazinczyhoz írt első levelében — 1824 — 
azt dicséri benne, hogy „a mostani kornak uta t nyitott a szabadabb menetelre". 

A kérdés többi részei: A literátor és a l i teratorl nemzedék. — A fiatal 
Vörösmarty és az öreg Kazinczy. — Az alaki szépség uralma s a szabad ihlet. — 
A Magyar Tudós Társaság szintézise. 


