
T A N U L M Á N Y O K 

A „nyugatos" franciásság előzményei. 
írta : Dr. GEDEON JOLÁN. 

A XIX. század második felének és a századforduló magyar 
életének és irodalmának egyik fontos kérdése volt a franciásság 
beözönlése, amely valóságos frankomániává fajult. Több volt, 
mint irodalmi hatás: erkölcsi és politikai állásfoglalást jelentett, 
amelynek legigazibb megszólaltatója Ady, de utóhatásai még 
ma is érződnek Móricz Zsigmond ós Szabó Dezső földszagií na-
turalizmusán, Szornory Dezső mesterkélt és dekadens stíljáté-
kain. Az egykorú kritika Adyban nem is a francia lírai után-
érzéseket támadta: a fiatalkori költészetében rejlő erkölcsi ve-
szedelemtől, forradalmiságától, a magyar életbe nem illő nagy-
városiasságától féltették a magyar irodalmat, mindezt pedig 
ebben az egy szóban foglalták össze: franciásság. Az Ady-kri-
tika csak megállapította a züllött és erkölcstelen dekadensek 
hatását, — a költő fiatalkori írásainak vizsgálata viszont in-
kább arra utal, hogy Ady már itt meglévő stílusformákat és 
eszméket szólaltatott meg.1 Ady franciásságának összetevőit, egy 
félszázad magyar irodalmi életének, jellegzetességének magya-
rázatát tehát a korban, a századforduló magyar életében kell 
keresnünk. 

# 

A századforduló francia beözönlését és hatását el kell kü-
löníteni az előző korok franciás áramlataitól, nemcsak azért, 
mert irodalmi inspiráción kívül elsősorban világnézeti forradal-
mat váltott ki, hanem azért is, mert útja és részben eredete is 
különbözik az előző korszak, a XVIII. század bécsié« francia 
к ultúrájától. 

Az egész XIX. század franciássága a forradalmi eszmékből 
táplálkozik: politikai és morális átértékelések teszik egységessé 
az irodalmi szempontból különböző korokat, amelyekben más-
más nemzedékek veszik át a franciásság terjesztésének feladatát. 
A harmincas-negyvenes évek jelzik a franciásság beszivárgását: 

1 Lásd Ady í;s a francia irodalom. Budapest, Шв. c. dolgozatomat. 
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a fejlődésnek induló Pest és a magyar újságírás megszületése 
nemcsak új témákat vet fel, hanem érzékenyebbé, fogékonyabbá 
tesz az idegenből jött, nálunk még alig ismert, de aktuális témák 
iránt. Széchenyi korának utazási láza hazahozza a Párizs-kul-
tuszt és vele mindazt, ami demokráciát, nagyvárosia.sságot és 
franciásságot jelent. 

* 

Az 1825—1849 közötti évek jelentik az új magyar irodalom 
kezdetét: ekkor születnek meg a különböző prózai műfajok a 
regény, novella, életkép2 és megindul az újságírás, amelynek 
története ugyan már a mult század végére, 1780-ra nyúlik vissza, 
lendületet azonban csak a harmincas évek közepén, a divatlapok 
megjelenésével kap. Az líj irodalom és nyelvművelés megindu-
lása még a felvilágosodás utóhatása,3 amelynek előharcosai, a 
testőrírók és Kazinczy, ennek az új kornak tisztelt, de már mel-
lőzött költői. Kisfaludy Károly és az Aurora-kör, a kor fiatal-
sága inkább a németes kultúrától tanul. Ezt bizonyítja Döbrentei 
Gábor beszámolója is, a Tudományos Gyűjtemény 1824. évfolya-
mában: 

„Most Franczmk helyett Németek a magyar Költők tauítójik. Miért? Azt 
mondják, a francziának nincs poézise, a németnél látszanék igazán a képzelet 
tündérkedése, érzés forrósága, a mi épen lelke a poézisnek, és ezt megvallom 
én is, nem hibásan mondják. A Franczia poézise egy nagy Udvarokban meg-
szűrődött ötven esztendős lelkes embernek csinos beszéde, a ki melegen érez, de 
olly méregetéssel bocsátgatja ki a szót, hogy az illendőségre való nagy vigyá-
zás és bizonyos tartózkodás miat t a lángja mind elvész, a Német poézis ellen-
ben egy olyan huszonöt esztendős ifjúnak áradozó ömledése, ki magányosság-
ban csak könyvei között lakot t s görög nyájas méltóság és angol darabos 
erő között széllytt csapkodva repdes." 

Döbrentei tehát idegenkedést árul el a franciákkal szem-
ben, de éppen azt veti szemükre, hogy túlságosan néznek az illen-
dőségre: francia erkölcstelenségről csak a harmincas évek 
végén kezdenek beszélni. A francia formaérzéket ellenben már 
ez a kor is megcsodálja és értékeli, éppen úgy, mint a század 
második fele. 

A X I X . század eleje nem kedvez a fratíeia hatások beözöii-
lésének — ez konstatálja Eckhardt Sándor4 és Baranyay Zoltán5 

' Sz innyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. 
Budapest, 1925. 

3 Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bpest. 
* I. m. 
6 A francia nyelv és műveltség Magyarországon. Budapest, 1920. 
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is, s az ellenszenvet a Martinovics-féle összeesküvés vissza-
hatásaként magyarázzák. A húszas-harmincas évek elején még 
mindig csak a főnemesség tekinti művelődési eszközül és szóra-
kozási lehetőségként a külföldi utazást. így jut Párizsba Jósika, 
így kerül ki Széchenyi és Wesselényi, majd Eötvös és Kemény is. 

A korszak legelső Párizs-vándora Jósika, aki az 1815. francia 
hadjárat alkalmával látogat el a francia fővárosba: munkáiban 
azonban fel sem villan Párizs képe, amire különben a regények 
archaizáló, történelmi környezete aligha is adott alkalmat. Az 
irodalomtörténet kimutatja ugyan a francia romantikusok ha-
tását Jósikára, valószínű azonban, hogy Chateaubriand és Victor 
Hugo műveivel már jóval előbb, erdélyi otthonában és nevelője, 
Lenoir Daubignon gróf francia emigráns ezredes révén ismer-
kedett meg. 

Széchenyi párizsi tartózkodásai 1815-re, 1821-re és 1825-re 
esnek, de csak az utolsó útjáról írja a teljesen szubjektív meg-
jegyzést naplójába: 

„Párisi tartózkodásomat egy hosszú vonallal akarom áthúzni. I t t dőlt el 
jövő sorsom, úgyszólván itt hágtam meg hegyeimet, s azontúl lefelé a völgy-
nek vezetett utam. I t t láttam csak, mily kevéssé ismerem a világot, mi min-
denre van szükségünk, hogy a nagyvilágban előbbre juthassunk. Különöe, mily 
sokáig éltem teljes csalódásban, s mégis messzire mehetni reméltem. Közben 
ifjúságomat, egészségemet úgy elvesztegettem, hogy ezentúl másodrendű szerep-
pel meg kell elégednem."" 

Széchenyire nem gyakoroltak nagyobb hatást Párizs szép-
ségei, inkább Londonért lelkesedett; de éppen Széchenyi útitár-
sával, az erdélyi származású B. Wesselényi Miklóssal kezdődik 
a Párizs-kultusz a magyar irodalomban. Naplójában, ha még 
hangulatot nem ad is, már felvillan a századvégi Párizs-élmény: 

„Páris este igazán tündérvároshoz hasonló és első látásra meglepő és el-
vakító. A remek világítás, az Ízléses, fényes boltok a széles, szabad utczák 
két oldalán meseszerű, ragyogó látványt nyú j t anak . . . E gyönyörű látvány-
tól mily messze hátra van szépség tekintetében a bécsi Graben, Prater és 
Bastei."7 

Németesség és franciásság, a két ellentétes életszemlélet 
érdekcsen ütközik össze B. Eötvös Józsefben. Anyja német szár-
mazású bárónő, aki fiát a régi világ tiszteletében neveli, — Prn-
zsinszky József viszont, a nevelő, a francia felvilágosodás esz-

" Gróf Zichy Antal: Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai és föl-
jegyzései . Budapest, Akadémia, 1890. I. 35. 

7 Wesselényi Miklós útinaplója. Kolozsvár, 1925, 1. 78—79. 

4 * 
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méivel ismerteti meg. Így történik, hogy B. Eötvös József lesz 
nálunk Victor Hugo egyik legelső fordítója és a romanticizmus 
frazeológiájával ünnepli az irányt és költővezérét.8 

A romantikának azonban nemcsak elvonatkozott irodalmi 
hatásai mutatkoznak Eötvösön: a vietorhugoi népvezéri és ta-
nító ideál magyar talajba átültetve, magyar visszonyokhoz ala-
kítva Eötvös magasztos élethivatásává lesz. A nagy író és nagy 
államférfi ugyanazoknak az eszményeknek hirdetője és harcosa, 
„a regényeknek a politikus révén van hatásuk, s a politikus az 
írónak köszöni szónoki és publicisztikai sikereit" — mondja róla 
Voinovich Géza,0 Eötvös irodalmi és politikai munkásságának 
méltatója. 

A forradalom eszméiből csak a kor vallástalansága nem fog 
rajta: az irodalomtörténet Chateaubriand hatását keresi a kar-
thausi kolostor áhítatának leírásában — mi úgy hisszük, a csa-
ládi környezet, a vallásos nevelés kitörölhetetlen nyomokat ha-
gyott lelkében. 

Eötvösben párizsi tartózkodás alatt küzd egymással a két 
ellentétes életszemlélet: a harmincas évek Pestjének németessége 
és a felvilágosodás szabadszelleműsége. A „ville lumière" két-
ségtelenül a franciásság javára billenti a mérleget, a németes 
neveléssel szemben. így lesz a Karthausi a Párizs-megvetésnek 
és Párizs-imádatnak különös keveréke, amely egyben hű tükre 
a harcnak is, amelyet a franciásságnak a harmincas években 
meg kellett vívnia, amíg magához ragadta a hatalmat. 

„Oh mert ki nem álmodott Párisról gyermekkorában!" — kiált fel 
Eötvös a Karthausiban. — „ . . . Kinek lelkét nem tölti vágy, ha csodáiról 
hall, s nagy tetteiről vagy bajló romlottságáról? Páris nem csak főváros, 
Páris Franciaország, s a kívánat, melly a hon polgárát oda hívja, erős, mint 
a honvágy . . . Páris egy nagy remény mindenkinek, mikor utczáiba lép; utóbb 
mindenkinek egy nagy csalódás.. . Menj a pere lachaise temetőjére; menj fel 
a sírkövek közé . . . S mikor a halomra felértél, nézz túl a zöld cyp-
rusokon a városra, hol semmit zöldelni nem látsz: e nagy enyészet és 
rothadás helyéről nézz Pá r i s r a . . . s ha majd honszerető szíved emelkedni 
kezd ennyi dicsőség felett: akkor emlékezzél meg, hogy egy nagy rothadás 
helye ez is, s hogy e dicső kőhalom ala t t egy nemzet enyészik, egy nemzet, 
mellynek reményeit hiúság elrontá; s ha netalán szemeid könnybe lábadná-
nak, menj kedvesed sírjához, s örülj, hogy meghalt és nem látta korunkat."10 

8 Victor Hugo: Angelo. Pest, 1836. Bevezetés. 
9 B. Eötvös József. Budapest, 1904, 1. 21. 
10 B. Eötvös József: Karthausi. Pest, Heckenast, 1856. I. 1. 132. és 137. 
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Eötvös, aki a biedermeier világban nevelkedett, nem tud ál-
lást foglalni Párizs tündöklésével és nyomorúságával szemben. 
Goriot apó Rastignacja egész más érzésekkel, más hangulatban 
tekint végig Párizson, ugyancsak a Père Lachaise sírjai között; 
Eugène Rastignac, a realista regény hőse már igen távol esett 
a romantika hazafias aggodalmaitól, fellegekben járó ideáljaitól: 
ő a pénzéhes Párizs száműzöttje és meghódítója, akinek nem 
ideáljai, hanem gyöngéi magasodnak örök emberivé. 

A Karthausi külön érdekessége, hogy „századvégi" témákat 
is megpendít: a midinette-romantika a bűbájos Betty vei, a per-
dita-kultusz pedig Julia alakjával kezdődik a magyar irodalom-
ban. Az irodalomtörténet a Manon Lescaut—Rousseau—Chateau-
briand—George Sand témakörének magyar vetületét látja a 
Karthausiban.11 Ezeket a hatásokat Eötvös itthon is megkap-
hatta, maga a tény azonban, hogy a regényt közvetlenül párizsi 
tartózkodása után írta •— abban az időben, amikor a téma feldol-
gozása merészségnek számított — bizonyítja, hogy az ösztönzést 
mégis inkább Párizsból hozta magával. 

1845-ben kerül Párizsba a mágnáscsaládból származó Petri-
chevich Horváth Lázár, a Honderű szerkesztője; felkeresi a kor-
szak nagy íróit és híres újságíróit, barátságot köt Chateau-
brianddal és Jules Janinnel,12 de mesterkélt dandy-lényén a 
francia környezet felszabadultsága, előítéletektől ment bátorsága 
mitsem változtat. 

* 

A negyvenes években a polgárságot is utazási láz fogja el. 
A polgári származású írók között kevés a nagy tehetség, mert 
kultúrájuk fiatalabb és kritikátlanabb. Ök hozzák haza a modern 
Párizs arcát: a forradalom Párizsának mozgalmasságát, az 
újságírást és a boulevard-színházat. A mágnásírók nagyjain, 
Eötvös, Jósika, Kemény írásain a nagyság időtlensége érzik — 
a polgári újságírótehetségek belevetik magukat a napi esemé-
nyek harcaiba és műveik amazokénál frissebb és hívebb 
tükörkép. 

A Bécstől elfordulás politikai programmá válik: azt hittük, 
túlságosan asszimilálódtunk, a magyar irodalom gyermekcipőben 

11 Huszár Vilmos: Rousseau és iskolája a regényirodalomban. Buda-
pest, 1Я36. 

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete VI. Budapest, 1934, 1. 10—11. 
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jár és csak úgy nevelhető életerőssé, naggyá, lia teljesen szakí-
tunk a német kultúrával. Ezt a korhangulatot viszi magával 
Párizsba és hozza haza Toldy Ferenc:13 úgy látszik, amit odakinn 
látott, ösztökélte arra, hogy hazatérve, az Akadémiában a fran-
ciásság szószólója és védelmezője legyen. 

Szemere Bertalanban viszont az új eszmék nem tudnak 
megbirkózni a konzervatív beléneveltségekkel : 1840-ben elláto-
gat ugyan Párizsba,14 de a várost magát szinte észre sem veszi, 
csak a piszkot, meg néhány szép épületet lát meg. Hanem azért 
éitékeli a franciák gazdagságát, szellemi fölényét s irigyli fürge 
és fejlett hírlapjaikat. Önként adódnak a fájó összehasonlítások, 
de mégis óva inti a magyarságot az idegen hatások túlzott be-
fogadásától: beléneveltségei kerekednek felül, és a német iroda-
lom példájában látja a továbbfejlődés igazi lehetőségét. 

1843-ban tér haza európai útjáról a korszak első vérbeli 
újságírója, Irinyi József. Bejárta Németországot, Londont, 
Párizst: útiélményei, benyomásai, amelyek részben az Athenaeum 
1843. évfolyamában, részben könyvalakban láttak napvilágot,15 

hű kortörténeti képet nyújtanak. Irinyi későbbi sorsa sem érdek-
telen: résztvesz a márciusi napok harcaiban, emigrálnia kell és 
a franciás gróf Teleki László — a Kegyenc szerzője — mellett 
működik mint követségi tanácsos Párizsban. 

Irinyi elsősorban politikus: az európai nemzetek politikai 
és gazdasági kialakulása érdekli mindenekelőtt, és mint a 
reformkorszak szülötte, a külföldi példát nemzete hasznára 
akarja fordítani. És éppen, mert politikán keresztül szemlél és 
ítél meg mindent, közeledik rajongással a forradalom népéhez, 
a világpolgárság fáklyavivőjéhez, a franciához. Gyűlöl mindent, 
ami germán, akár angol, akár német. A kor divatjának meg-
felelően az utazás lelki szükséglet nála is, de a tanulságokat a 
negyvenes évek hangulata már jóelőre befolyásolja. 

Irinyi komoly politikai eszmefuttatásai mögül minduntalan 
elővillan a szemfüles riporter lelkes és csúfondáros arca is. 
így kapjuk a bölcs tanácsot, hogy Bécset nem szabad szidni, 
mert szép város és nem vall tárgyilagosságra, ha az osztrákok 
iránt érzett ellenszenvünket átvisszük a fővárosukra — de 

" Pintér Jenő i. m. 1. 180. 
1 4 Szemere Bertalan: Utazás külföldön. Budapest, 1840. I—II. 
15 Német-francia-angolországi úti jegyzék. Hála, 1840. 
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ugyanakkor olvassuk a nagyon egyéni megjegyzést is, hogy 
„valami nagy bálványozója azért én sem vagyok Bécsnek.. ."le 

Németországban annál leplezetlenebbül tör ki ellenszenve 
a germán fajta iránt: csak a rajnavidékiek számára talál eny-
hítő köiülményeket, — azok félig franciák. Párizsról pedig lel-
kendezve beszél: 

„Ez a vén európai kis Amerika úgy tűnik fel képzeletemben, mint а 
szentelt hely, melly felé imádkozásban fordulni k e l l . . . mint tűzoszlop, melly 
a pusztában tévelygő vén Európa előtt halad . . . Páris . . . tárháza minden-
nek, a mi szeretett, tisztelt, csodált és irigyelt, éltető levegője a világi minden-
nemű gyönyöröknek . . . párolgó étel az éhesnek, illatos fűszer a bővelkedőnek, 
„Ezer egy éj" a regényes ábrándúnak . . . egyszóval hona a mindennemű bű-
bájnak."'17 

Irinyi könyvének legérdekesebb fejezete az újságírásról 
szól. Már Szemere Bertalan is észrevette párizsi tartózkodása 
során a magyar újságírás kezdetlegességét, elgondolásai és 
reformkövetelései azonban teljesen irodalmi téren maradtak: 
szakfolyóiratok megindítását követeli akkor, amikor szép-
irodalmi szemléink is primitívek. Irinyi József meglátta, hogy 
elsősorban napilapokra, rendes politikai hírlapokra van szükség; 
olyan napilapokat kíván, amelyek politikai gondolkozásra tanít-
sanak, elveket sugalmazzanak. Ö a megteremtője a magyar újság 
új stílusforináinak, a könnyed, friss magyar prózának, amelynek 
példáit odakinn látta. 

„Írni foliántokat a nélkül, hogy valami különös írói nevet sikerülne ki-
vívhatni . . . Szembeszállni mindennel, aki és ami hibás, nem gondolva elő-
ítélettel, gúnnyal, rágalommal, és akárminő ellenségeskedéssel. S közepette a 
részvétlenség s közönyösségnek, folytonosan lobogó klkescdésűnek, s éber és 
rugékony lelkűnek lenni, s nem tágítani soha, még az örvény szélén sem. . . 
S ekkép küzdeni, tudósítani, világosítani, tanítani igazán, bátran és becsületesen. 
S beszélni, midőn mások még nem beszéltek, midőn mások már nem beszélnek: 
beszélni mindig, beszélni újra és beszélni szakadatlanul — ez az időszaki sajtó 
feladata!"18 

Íme, Irinyi hitvallása, melyet sokáig kevéssé értékeltek: a 
cenzúra évekig nem engedélyezte könyvének kiadását — utóbb 
a munka a magyar divatlapok részvétlenségébe fúlt. Egyetlen kri-
tika jelent meg róla: a Vahot németes Pesti Divatlapjában. Ter-
mészetes ,hogy a Pesti Divatlap megrója pongyola otílusáért és 

16 I. m. 1. 6—7. 
" Athenaeum, 1843. 
18 I. m. 1. 326. 
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a németek iránti ellenszenvéért. Hazafiatlanságnak bélyegzi 
Párizs-imádatát, a franciákat pedig erkölcstelenséggel vádolja.19 

Szinte ugyanakkor, 1843-ban utazik ki a világ fővárosába 
Egressy Gábor, a színész és Erdélyi János, a kiváló tudós, a 
Szépirodalmi Szemle szerkesztője. 

Egressyt elsősorban színészi ós színházi problémák érdek-
lik; a klasszikus, de különösen a Shakespeare-dráma Egressy-
jéből Párizsban lesz a boulevard-tlarabok hőse. Ez a pálfordulás 
annál érdekesebb, mert hiszen éppen a victorhugoi romantika 
hozza Shakespeare renaissanceát. Egressyt azonban elsősorban 
a „modern" érdekli és a költői értékre nem sokat néz: nem Victor 
Hugo drámáinak véres romantikája izgatja, hanem a társadalmi 
színmű és szalon vígjáték könnyed technikája. Amikor aztán 
hazajön, ezt a boulevard-irodalmiságot igyekszik nálunk is meg-
honosítani: francia szalonvígjátékokat fordít magyarra, jutalom-
játékul pedig Seribe „Egy pohár víz" című híres darabját vá-
lasztja. Kritikusai nagyon rossz néven veszik franciáskodását. 
A Szépirodalmi Szemle neki tulajdonítja a színészek között 
lábrakapott frankománia elterjedését: 

„ . . . e z t a mániát, vészes kórságot, sürgető viszketeget jegyezzük fel; 
minő hévvel rohan színészetünk mindannak, mi Párisban tetszettnek mondatik. 
Ha maga Lemaitre jőne is Párisból Pestre a rongyszedő szerepének játszására, 
még akkor sem fogna az tetszhetni, mert magával kellene hozni nem csak 
Páris levegőjét, hagyományát, hanem egész közönségét is, hogy a darab élvez-
hető legyen. Félre ily localpossékkal! ha kiűztük színpadunkról a németet, ne 
honosítsuk meg a f rancz iá t . . ."20 

Irinyi József és Egressy Gábor sokban asszimilálódtak 
odakinn: új nyugtalanságokkal, akarásokkal térnek haza. Világ-
polgárokká lettek és szűk nekik a negyvenes évek Pestje. Er-
délyi Jánoson mitsem változtat Párizs: a kisvárosi ember ámulá-
sával nézi a világvárosi forgatagot és csendes szemlélődéssel, 
csodálkozással állapítja meg, hogy „. . . i tt vannak a legpompá-
sabb vendéglők, kávéházak, szépen felékesítve tükrökkel, hogy 
az ember húsz helyen is láthatja magát egyszerre."21 A tudomá-
nyos ember kíváncsisága viszi el az Akadémia ülésére, ahol 
azonban hiába keresi a „nap" hőseit, Chateaubriandt, Hugót, 
Bérangert.22 

" Severin: Irodalmi levelek Constanciához. Pesti Divatlap, 1846. 
2 0 Szépirodalmi Szemle, 1847. 
21 Pest i Divatlap, 1844. 
28 Ugyanott. 
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A szabadságharc előtt járt Párizsban Pulszky Ferenc is.23 

Párizst meg sem látta: izgalmas odakünn az atmoszféra, ők is, 
mi is „rohanunk a forradalomba", és Pulszkynak a politikai vi-
szonyok mérlegelése lefoglalja minden idejét. 

# 

Az itthonmaradottakhoz a francia ismeretek a könyvek ós 
a mágnásvilág útján jutottak el. Könyvélmény a francia for-
radalom nagy íróinak, így Victor Hugónak hatása, amely 
Vörösmartyban visszhangzik tovább. Az arisztokrácia felkel-
tette közvetlen környezetében az érdeklődést a francia politika 
és szellemiség eseményei iránt: ez az indíték vezeti Csató 
Pált, Kuthy Lajost és Mátray Gábort, a Regélő szerkesztőjét 
a francia újsághoz, amely nem annyira az igazi irodalmat, 
mint inkább a szellemi tömegcikket közvetíti. Ez a fajta iro-
dalom árasztja el a negyvenes évek magyar folyóiratait, és 
a származása révén francia Nagy Ignác24 éppen úgy a boule-
vard-irodalmat keresi a francia és magyar lapokban, mint 
akár a mágnások környezetéhez tartozó fordítók, vagy a szí-
nészek. 

A harmincas évek végének Béranger-fordítója a franciás 
kultúrájú Csató Pál. Nem járt Párizsban, de erdélyi szárma-
zású volt és papnak készült, Erdély és a papi nevelőintézetek 
pedig már az előző korban is melegágyai voltak a franciás 
kultúrának.25 Később leveti a reverendát, jogot tanul és a 
gróf Batthyány-családnál nevelősködik. Utazásai mindössze 
Bécsre és Grácra szorítkoznak. 

Talán az erdélyi származás, vagy a gróf Batthyány-család 
befolyása volt, hogy Csató Pál franciás kultúrával telítődött 
s a nehézkes német almanach-irodalom után megteremtője lett 
nálunk a könnyed, franciás szalonvígjátéknak és a társadalmi 
novellának. Ö veti fel az eszmét, hogy a népdallal kellene friss 
vért vinni a színműbe26 és át akarja hozzánk plántálni a vaude-
villet, mint a nagyváros tipikus termékét. 

A negyvenes évek elején lép fel a magyar romantika leg-
jellegzetesebb írója, Kuthy Lajos. Kolozsvári és pozsonyi tar-

s s F. Pnlszky: Mein« Zeit, mein Leben. Pressburg, 1881. 
! 4 Vahot Imre: Nagy Ignác. Pest i Divatlap, 1844. 
2 5 Baranyay Zoltán: A francia nye lv és műveltség Magyarországon. 

Budapest, 1910. 
2 ' Csató Pál összegyűjtött művei. Budapest, Franklin, 1883. Bevezetés. 
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tózkodása idején mágnások szalonjaiban forgott, sőt József 
nádor házánál is szívesen látott vendég volt, 1843-ban pedig 
gx-óf Batthyány Lajos magántitkára lett. Munkássága a Nagy 
Ignác-mutatta Sue-hatásokon indul tovább és írásaiban érde-
kesen keverednek a korszak népies és franciás törekvései. 
Kuthy emberi alakja jóval újszerűbb: nem hiába nevezi őt 
Farkas Gyula a magyar romantika reprezentatív manjének,27 

ő volt az első dandy. Elegáns, franciáskodón kifinomult lénye, 
Párizsból hozatott bútorai, ragyogó fogadóestél yei nagyon 
izgatták kortársai képzeletet. Hamar lett ünnepelt íróvá, és esil 
laga csak akkor hanyatlott alá, amikor a szabadságharc után 
az osztrák kormány szolgálatába lépett. 

Mátray Gábor a báró Prónayak és gróf Széchenyiek neve-
lője volt. Lapján meglátszik ugyan, hogy a bécsi kultúra szü-
lötte, de a korhangulatnak megfelelően egyre erősebbé válik 
benne egyrészt a magyarosodásra törekvés, másrészt a francia 
érdeklődés, ami apró, Párizsból jött hírek közlésében nyilat-
kozik. 

Az arisztokraták köréből és az erdélyi környezetből ter-
mészetesen fordítók is kerültek ki. íme, néhány kiragadott 
név: az Athenaeum fordítója, Kazinczy Gábor, Kazinczy Fe-
renc unokaöccse és báró Wesselényi Miklós barátja, Böször-
ményi erdélyi otthonában tanult meg franciául; Szenvey József 
Szemere Pál házában élt Pécelen; Barthos János helyettes 
államtitkár volt a király személye köriili minisztériumban 
Bécsben; Berecz Károly erdélyi környezetből került először 
gróf Széchenyi István, majd gróf Zichy Manó mellé titkárnak. 
Mellettük buzgón fordítanak a színészek is: Egressy Béni, 
Fáncsy Lajos, Feleki Miklós, Csepreghy Lajos stb. 

Végre a németesség és franciásság keveredésének, az át-
menet hangulatának kifejezője Nagy Ignác munkássága. Nagy 
Ignác közvetlen összeköttetésbe lép a párizsi színműkiadókkal 
és elsőnek fordítja le az ott felkapott drámákat és vígjátéko-
kat. A Kisfaludy Társaság 1842-ben rábízza a Külföldi Regény-
tár szerkesztését, amely — a kor kívánalmainak megfelelően — 
mindenféle irodalomból közöl fordításokat. Nagy Ignác az 
újságírás mintáját is a franciáktól vette, viszont cikkeinek 
műfaját, az életképet, a divatos német irodalom sugalmazta, 

27 Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora. Budapest, 1932. 
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habár Szinnyei Ferenc ennek humorát is a dickensi és a fran-
cia humorral hasonlítja össze.28 A Magyar Titkok pedig nem-
csak műfaji mintája az elkövetkezendő esztendők ilyenfajta 
regényeinek, elsősorban Kuthy Hazai Rejtelmeinek, hanem 
egyik első jelentkezése a Sue-hatásnak, amely ebben a korban 
elburjánzott. A kis és nagy írók egész sora „tanult" tőle: Kuthy, 
Pálffy, Remellay Gusztáv éppen úgy, mint Jókai, sőt Kemény. 

# 

A negyvenes évek új írói nemzedéke már tudatosan fran-
ciás. Ök teremtik meg az első irodalmi klikket, a Tizek Társa-
ságát, amelynek tagjait a forradalmi eszmék, a francia ízlés 
és irodalom szeretete és utánzása tartja össze. Az első magyar 
„közvélemény-asztal" feje Jókai, a legnagyobb romantikus 
mesemondó és Petőfi, a forradalmi és népies zseni. Jókai még 
1890-ben is szívesen gondol vissza a lelkes kávéházi vitákra 
és a „Tengerszemű hölgy" c. regényében örök emléket állít a Tizek 
Társaságának. Értékelései érdekesen mutatják meg, mi számí-
tott a negyvenes években követésreméltó francia irodalomnak: 

„Franczia könyveket olvastunk, Lamartine Girondisták történetét, Tocque-
ville Democrátiája volt a bibliánk. — Petőfi Bérangert imádta, én Hugo 
Viktorban találtam eszményképemet. Pálffy Albert volt a Sue Jenőnk, Degré 
a Paul de Kockunk, Irinyi József a Girardin Emilünk, Pákh Albert a Jules 
Janinlink."29 

A Tizek Társasága és az újonnan fellépő írók a franciás-
ságon nevelődnek, de ami Csató Pál novelláiban még аъ újdon-
ság varázsával hat, az Pálffy Albert fiatalkori írásaiban fá-
rasztó és unalmas mesterkéltséggé lesz. Jókai utóbb maga is 
veszedelmesnek látja a Tizek Társasága működését: 

„S az iskola könnyen veszedelmessé válhatott volna az adeptusokra 
nézve, ha szerencsére hozzá nem járult volna az új, eddig még járatlan irány, 
az irodalom népieesége."so 

* 

Az 1828.-Í árvíz elmosta Pestet. A helyén épülő új város 
„most már nem a régi csendes, békés kisváros. Nem a nyárs-
polgárok német Pestje. Ez a lenni akaró magyarságé. A ma-
gyar szellemi élet gócpontja, a magyar sajtó igazi születés-

28 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. Budapest, Aka-
démia, 1925. I—II. 

2 9 Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Budapest, Bévai, 1913, 1. 40. 
8 0 Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Budapest, Eévai. 1913. 40, 1. 
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helye..."31 Az 1840-ben érvénybelépett magyarosodási törvény 
— amelyről a lapok csak félénk tárgyilagossággal mernek be-
szélni — elsősorban a németesség visszaszorítását tűzi ki célul. 
Lázasan keresünk idegen mintákat: bőven ömlik mindenfelől az 
idegen szellemiség, amelyből csak lassan válik ki vezérszólam-
ként a francia. A lapok német, francia, angol, olasz „beszélye-
ket" hoznak, sokszor németből fordítva.3- A magyar színpad 
ugyanezt az összevisszaságot mutatja: még az Akadémia költ-
ségén fordított külföldi darabok is jobbára értéktelen drámák 
és vígjátékok, ma már elfeledett szerzők művei. A szándék 
nyilvánvaló: a fordítók és színészek Schikanedert, Kotzebuet 
és Birch-Pfeiffer Saroltát akarják kiszorítani a színpadról, de 
nincs meg az irodalmi felkészültségük hozzá, hogy a jót a 
rossztól megkülönböztessék. 

1842 és 1843-ban táborba tömörülnek a franciások, és ki-
alakul az ellenzék. Az Akadémia álláspontját az Athenaeum 
képviseli, melynek szerkesztői Toldy, Vörösmarty és Bajza. 
A lap beszámolókat ad az akadémiai ülésekről, amelyek egyi-
kén Lukács Móric tart előadást a szocializmusról, St. Simon 
és Fourier rendszeréről;33 helyet kapnak benne a franciás nagy-
városi témák, a dandy, a midinette, a nagyvilági nő34 és eze-
ken a hasábokon harsan fel először Párizs szépségének him-
nusza.35 

Pulszky Ferenc 1841-ben már felemeli szavát az ide-
gen szellemiség térhódítása ellen: 

„Irodalmunk még gyermekségét éli, művészetünk nincs, s így nem lévén 
a szép után sóvárgó ifjú kebelnek elég honi tápláléka, a gazdagabb külföld és 
múltkor kincseit ragadja meg. . . s végre úgy beleéli magát a külföldi tarka 
nézetekbe, alakokba, színekbe, érzeményekbe, hogy az egyszerűbb honi hangok 
nem is hatnak többé r á . . . " 3 0 

Schedel (Toldy) Ferenc viszont két évvel később, a Kis-
faludy Társaság 1843. február 6-i ülésén a franciák követését 
tanácsolja: 

31 Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története. 1812—1847. 
Budapest, 1923, 1. 75. 

3S Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. 
Budapest, 1925. I I , 1. 123. 

" Athenaeum, 1843. 
3 4 Nagy Ignác életképei. Athenaeum, 1840 és a következő évek. 
35 Irinyi József: Naplótöredék. Athenaeum, 1843. 

Pulszky Ferenc: Élet és művészet. Athenaeum, 1841. 
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„Mennyivel gyümölcsözőbb lenne itt a francia vígjátékot és vaudevillet 
venni példányul — ha már saját úton nem akarunk járdalni —, mint Bécsnek 
népi színpadát, melly a magyar népjellemmel semmi rokonságban nem áll."37 

Mátray Gábor folyóiratát, a Regélőt 1842-ben Garay János 
veszi át: lapjában a németesek kapnak helyet, Vahot Imre, 
Henszlmann Imre, de dolgozik bele Petrichevich Horváth Lá-
zár is. Így lesz belőle a franciásságnak és németességnek külö-
nös vegyüléke, amely egyfelől gátat akar vetni az erkölcste-
len francia irodalom beözönlésének, másrészt — üzleti szem-
pontból — mégis szolgálni akar közönségének azzal, ami diva-
tos. 1842-ben aztán a Regélő nyiltan felemeli szavát a'franciás-
ság ellen. Henszlmann Imre tervszerű hadjáratot kezd az 
Athenaeum ellen, mert — szerinte — túlságosan pártolja a fran-
cia drámákat; a germán irodalomért, Goethe, de különösen 
Shakespeare népszerűsítéséért száll síkra. Vérteleneknek, élet-
teleneknek mondja a francia klasszikus dráma hőseit, a roman-
tika viszont a borzalmak habzsolásával válik unalmassá. A fran-
ciákban mindenképen erkölcstelenséget lát: 

„Én a moralistáknak, kik a színpadot az erény iskolájává akarják tenni, 
barátja egyáltalában nem vagyok: de mégis undorodom olly színpadtól, melly 
a bűnt, a vétket irígylésreméltó polczra helyezi . . . ezért nem lehet nem 
örülnöm, hogy a társasélet rothadó állapot ját tükröző franczia vígjáték szín-
padunkon még nem honosult meg annyira, mint amennyire az újabb francziák 
felületes és jellemtelen komoly darabjai által üldöztetünk.38 

Az Athenaeum eleinte alig vesz tudomást Henszlmann 
vádaskodásairól, amikor azonban Henszlmann nyiltan az Athe-
naeumot idézi, mint a káros franciásság pártolóját, Bajza 
hosszú cikkben felel: a Shakespeare-dráma már mégis 200 éves-
nél is idősebb, nem ad modern életet, mai problémákat, azon-
kívül olyan fajnak a szülötte, amely a magyartól túlságosan 
idegen. A francia dráma ma elvitathatatlanul a legfejlettebb, 
szerkezete egyszerű, nyelve az élet nyelve, —• éppen ezért nyu-
godtan tanulhatunk tőle. Kétségtelen, hogy az új drámai iskola 
is helyenként túlzásokba ragadtatja magát, de ezt nem lehet 
csodálni, hiszen folytonos ostrom pergőtüzében áll. Az erkölcs-
telenség vádjával szemben pedig viszonváddal támad Henszl-
mannra: „Henszlmann úr, úgy látszik, hosszabb ideig külföldön, 

" Schedel Ferenc: Szépirodalmunk jelen állapotjáról. Athenaeum, 1343. 
38 Az újabb francia színköltészet és annak káros befolyása a miénkre. 

Eegélö, 1842. 
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németek közt laktában annyira magábaszítta a franciák iránti 
gyűlölséget, hogy tán egy csepp vér sem kering ereiben, melly-
nek minden atomja tele ne volna franciaellenes gyűlölséggel.' 

A Regélő ingadozó álláspontjának újabb bizonysága egy 
1843-ban, közvetlenül a Bajza—Henszlmann-vita után megjelent 
cikk, Paul de Kockról, kinek érdeméül tudja be, hogy senki-
seni szereti úgy a párizsi grizetteket, mint ő, „kik őt viszont 
szeretik és senki sem tudja őket olly hűn festeni, mint is-
mét Ő.""'° 

3843-ban megszűnik az Athenaeum és vele a korszak egyet-
len értékes folyóirata. Hiába támadták annyit, a következő évek 
szerkesztőinek leghőbb vágya, hogy lapjaik az Athenaeum szín-
vonalát elérjék. Nem sikerült, mert nem is sikerülhetett, hiány-
zott hozzá a szerkesztők, Vörösmarty, Toldy, Bajza világos cél-
kitűzése, gerinces meggyőződése, nevelő idealizmusa és éles 
kritikája. Frankenburg Életképekje lapos és unalmas, de újjá-
születik 1847-ben, amikor Jókai veszi át a szerkesztését. A Hon-
derűnek egyetlen programmja, hogy udvaroljon az arisztokrá-
ciának. Miután pedig az arisztokiácia franciás — franciás 
lesz a Honderű is: tele van francia megjegyzésekkel, felkiáltá-
sokkal, a novellák, regényfejezetek élén francia versidézetek 
ékeskednek mottóul, s ezek egyrészt azt akarják bizonyítani, 
hogy az író tud franciául, másrészt hangulatot kellene adniok, 
— e helyett mégis sokszor az író hiányos francia irodalmi 
ismereteiről és nyelvtudásáról tesznek tanúságot. A Honderű 
regényei jórészt Párizsban és Londonban játszódnak és a fran-
cia polgári irodalom korában csakis az arisztokráciáról vesz-
nek tudomást. A lap bécsi és erdélyi társasági hírekkel, párizsi 
és bécsi divatképekkel és párizsi típusok leírásával kedveske-
dik olvasóinak. 

A Honderűt mindenfelől támadások érték mesterkélt fran-
ciáskodása miatt. Védekezése, érvei híven tükrözik az egész 
korszak irodalmi ée társadalmi életét: 

„Hallottuk francia modorral vádoltatni ártatlan fejünket. Avvagy okai 
vagyunk-e, hogv midőn magyar szalonok számára festünk frescoképeket, annyi 
idegen színt kell vegyíteni vásznainkra, hogy hü legyen a kép, melly, igaz, 
minden egyéb inkább, mint nemzeti? Hát okai vagyunk-e, hogy szokásaink 

3 0 Bajza: Shakespeare, a francia színművek és az Athenaeum. Athe 
naeum, 1843. 

4 0 Regélő, 1843. 
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angolosak, tánczaink, ruházatunk franczia, társalgásunk német — meglehet 
szívünk, lelkünk magyar? Okai-e, hogy nemzet vagyunk, mellynek törvényei 
latinok, polgárai németek, népei oláh és tótok, és fensőbb köreinek nyelve 
minden más, csak nem magyar?"41 

A Honderű ellenlábasaként, magyaros programmal, néme-
tes szellemben és a franciásság iránti égő gyűlölettel indul 
meg 1844-ben Vahot Imre lapja, a Pesti Divatlap. Az Athe-
naeum volt táborát akarja maga köré gyűjteni, amennyiben 
pedig ez a terve nem sikerülne, „inkább színtelen, de idegen 
jó novellákat fogunk adni, «ein liogy a silány eredetiek által 
szemeteljük be a lapnak tisztán tartandó küzdterét"42 — mondja 
Vahot Imre. Ez az elmélet, — a gyakorlat pedig úgy fest, 
hogy például Sue Örök zsidóját a Pesti Divatlap közli elsőnek 
magyarul, holott programmadásában hazaárulásnak bélyegezte 
a franeiáskodást és azt vallotta, hogy: 

„a franczia növelés udvarias, bontonos iskolájából kerültek ki a legfelü-
letesebb, leghaszontalanabb divatbábok, a legszemtelenebbül kaczérkodó, s a 
társalgási elmésségen kivül initsem becsülő ninon de lenclosi kéjhölgvek, a csa-
ládi élet szent kötelékeit széttépő, s az egyszerű erkölcsöket kigúnyoló drámai 
hősök és hősnék, a vajként olvadozó, asszonyilag hiú, kaczér, s csak a férfias-
ság gyalázatára élő lionok, arszlán-majmok."43 

A Pesti Divatlap legfőbb és következetesen véghezvitt 
programmé a mégis az, hogy a Honderű ellenlábasa. A polgár-
ságot akarja szolgálni, mert amaz a főnemességet kívánja meg-
nyerni, magyar divatképeket közöl a Honderű párizei divat-
képeinek ellentéteként és Vidéki Szemlét ad a Honderű Kül-
földi Szemléje helyett. 

A Pesti Divatlap guerilla-háborújának azért mégis mutat-
kozik annyi eredménye, hogy a Honderűből lassanként el-
maradnak a külföldi divatképek, magyarosabbá lesz, és mire 
1847-et írnak, már ő tanítja Bajzát ízlésre és magyaros szel-
lemre. 1847-ben pedig a Honderűben jelenik meg Ábrányi Énül 
cikke, amely tiltakozik az idegen irodalom térhódítása ellen 
és vázolja a szegény magyar író szomorú helyzetét, akinek 
nincs olvasóközönsége, mert a magyarság nagy része analfa-
béta, a főnemesség egyáltalán nem tud magyarul, a műveltebb 
középnemesség pedig inkább a fejlettebb külföldi irodalom 
felé fordul. És így történt, hogy 

« Fresco-festések. Honderű. 1843. 
4 ! Pesti Divatlap, 1844. 
43 Vahot Imre: Magyar divat. Pesti Divatlap, 1844. 
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„egy Eötvöe mély lélektannal írott regényeinél ismertesbek lőnek — Paul 
de Kock szemtelen termékei; Jósika kedélyes és drága műremekeit leszorítja az 
asztalról a. Notre Dames de Paris és Bug Jargal; és Kuthy gyönyörű képekkel 
és magasztos érzésekkel telt beszélyei- és rejtelmeinek aligha helyt enged a 
Spindler-féle könyvtár."44 

A Honderű megtérése és lehanyatlása után az Életképek 
lesz a franciásság terjesztője, amelynek szerkesztését 1847-ben 
Jókai veszi át № a francia romantika ismertetését tűzi ki 
célul. A francia forradalom eszméinek szolgálatába szegődik 
és ellenőrködni kíván „azon szellemben, mit Irinyi József ná-
lunk még egyetlen zsenialitással kezdeményezett."15 A lap 
munkatársai a francia romantika követőinek vallják magukat 
és a szenvedély jogát, az élet élvezetét hirdetik. 

Az Életképek merész nézetei ellen felhördülnek a divat-
lapok. Először a Honderű tiltakozik a „gyerkőczék" ellen, akik 
„az újdondászat triposzáról olly fennhéjázó pofával szónokolnak 
le a közönséghez, mintha a bölcseség csalhatatlanságát akó-
számra itták volna.. ",e Aztán a Pesti Divatlap reflektál Sükey 
Karoly cikkére és arra hivatkozik, hogy a szabadon engedett 
szenvedély rajza megfosztja az irodalmat nyugodt méltóságá-
tól.47 Az elhatalmasodott franciásság, az újságírás sajátos stí-
lusának és életformáinak elharapódzása ellen a tekintély ere-
jével küzd az Akadémia is. A kor hivatalos irodalmi folyó-
irata, a Szépirodalmi Szemle mindenekelőtt azt állapítja meg, 
hogy divatlapjaink rosszak: 

„Hiába, édes szerkesztő urak, minden párisi vagy belföldi divatkép, hiába 
minden írók, színészek, zenészek, föstészek és szobrászok, sőt még arszlánok 
arezképei is, ha egyszer alapjában, az irodalmi részben gyönge az újság: hiába 
hízelegtek a hölgyeknek, leírván ruháik színét, szegélyét, szabását, ha leg-
följebb is annyi hatástok van, hogy amint a hét elfogy, lapotok is felejtve leez, 
mert csak nektek marad és nyakatokba rovatik fel a vád, amiért legkisebb iro-
dalmi lelkiisméret nélkül, az emberi gyöngeségnek hízelkedve, mint a felületes-
ség apostolai vittétek dolgotokat s megrontátok az olvasó közönséget."48 

De charlatánnak bélyegzi az Életképeket is „újdondászati 
modora" miatt és támadja a francia romantika termékeit, ame-
lyek irodalmi értéket nem jelentenek és csak a cselekmény 
bizarrságával tudnak hatni. 

4 4 Ábrányi Emil: Futó nézetek a magyar irodalom fölött. Honderű, 1847. 
4 5 Sükey Károly: Irodalmi ellenőr. Életképek, 1847. 
48 Heti Szemle. Honderű, 1847. 
47 Medgyes Lajos: Sükey Károlynak. Pest i Divatlap, 1847. 
4 8 Szépirodalmi Szemle, 1847. 
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1846—47 táján, Pest épülő házsorainak közepette, a kornak 
jól esik visszagondolnia arra, hogy Pest mi volt és mivé lett: 

„Ki ez előtt ötven évvel Pestre jött, s magyar írót, magyar irodalmat 
keresett volna: épen úgy nem fogta találni sem egyiket, sem másikat, mint 
nem pompás és szép Dunasorunkat, vagy az újváros gyönyörű épületeinek, 
utczáinak nagy részét. . ."49 

Az újságírás is túljutott a kezdet nehézségein, s a ránk-
zúduló idegen hatások közepette egyre világosabbá válnak a 
célok és az út, amelyen haladnunk kell. A magyarosodási tö-
rekvésnek köszönhető, hogy az idegenség a kor nagy íróiban 
esak elenyésző árnyalat: szín, amely Széchenyi, Eötvös, Vörös-
marty, Petőfi, Kemény munkáit osak európaibbá teszi. 

A magyar irodalmi életnek Párizs felé fordulása nem-
csak a franciásság fejlődéstörténetében jelentős, hanem a ma-
gyarságnak a létért való küzdelmében is nagy a szerepe. Köz-
vetlen párizsi kapcsolataink jelzik a Bécstől elfordulás fokát 
és tudatosságát: a franciásság ellensúlyozza az elnémetesedést, 
eszméivel és irodalmi hatásaival elősegíti függetlenségi törek-
véseinket. Az építés munkájának kezdetén robban ki az 1848.-Í 
forradalom, és elkövetkezik a szabadságharc, majd az elnyoma-
tás súlyos esztendői. A folyóiratok — az irodalom hordozói és 
terjesztői — megszűnnek, az emberek érdeklődését a politika 
foglalja le: 

„Míg a forradalom tartot t , mindenki figyelmét az és annak eseményei vet-
ték igénybe. Azonkívül töméntelen lap álla fenn, s keletkezett viszont ú j 
lap . . . M o s t . . . daczára, hogy a sajtószabadság áll, könyvek még sem jelennek 
meg. A forradalom igen sok kapacitást foglalt le, kik annak költőies eszméjé-
hez igen is ragaszkodtak. Lásd, ezek egy része hazátlan vándor. Idegen földön 
él, hol a magyar szót nem értik, hol a magyar dal visszhangra nem ta lá l . . ."30 

A lassú feltámadás korszakában, az ötvenes években a 
francia eszmék terjesztését fiatalabb és másfajta nemzedék 
vállalja. A negyvenes évek kezdeményezőinek eredményein 
indulnak tovább, és a magyarországi franciásság történetének 
líj, sokkal jelentősebb fejezetéhez vezetnek. 

4 9 Garay János: Magyar írók és irodalom Pesten ötven év előtt és 
most. Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1846. 

5 0 Szi lágyi Sándor: Levelek egy pesti hölgyhöz. Hölgyfutár, 1850 

5 Irodalomtörténet. 


