
MAGYAR IRODALOM 1) 

A feudális társadalom kialakulását megelőző idők törzsi-népi 
kul túrájának nyomai csak az ellene a feudális állam és az azt ideológiai-
lag támogató egyház részéről induló és a pogány lázadások nyomán erő-
södő üldözések aktáiban, néhány krónikaíró elbeszélésében és egy-két 
kivételképen a legújabb időkig továbbhagyományozott énekben és 
népszokásban találhatók. A feudális társadalmi berendezkedést szolgáló 
irodalom túlnyomó részben egyházi jellegű és latin nyelvű volt. Nemzeti 
vonatkozásban legfontosabb az udvari történetírás kifejlődése, amely 
az egyes uralkodók céljai és a mögöttük álló társadalmi rétegek érdekei 
szerint változó módon adja elő a magyar történelem eseményeit. 

A feudalizmusnak a fokozódó árutermelés következtében bekövet-
kező első megingása, a polgárság növekvő szerepe és a parasztságnak a 
súlyosbodó kizsákmányoltság ellen való lázadásai a 15. században a 
magyarnyelvű irodalom egyre erőteljesebb fejlődését vonták maguk 
után. A parasztfelkelések részben a huszita mozgalmakkal, részben más 
laikus vallásos mozgalmakkal is kapcsolatban voltak s ennek követ-
keztében jött létre pl. az első magyar bibliafordítás. De a hivatalos 
egyház is kénytelen volt a maga és a feudális rend védelme érdekében 
nagyobb mértékben használni a nép nyelvét. 

A humanizmus jelentkezése is a feudalizmus és az egyházi kultúra 
válságával kapcsolatos. Fénykora Corvin Mátyás uralkodása, aki a feudá-
lis nagybirtokos osztály megfékezésével központi monarchiát akart 
létrehozni és udvarában olasz mintára fényes humanista központot 
teremtett . A legnagyobb magyar humanista költő Janus Pannonius pécsi 
püspök (1434—72), akinek latinnyelvű munkáiban a középkor vallásos 
világnézetével ellentétben földi, emberi, személyes problémák és vágyak 
jutnak kifejezésre. De Mátyás abszolutisztikus törekvéseit maguk a 
tőle felkarolt humanisták sem támogat ták, fölemeltetésük u tán rövide-
sen a feudális nagybirtokosokhoz csatlakoztak s pártot ü töt tek ellene. 
Mátyás halála után a feudális reakció felülkerekedett s megkezdődött 
a humanista udvar szétzüllése is. A parasztságra nehezedő kíméletlen 
elnyomás következtében kitört a nagy parasztforradalom (1514), amely-

') A fenti vázlatot szovje t részről é rkezet t sürgős felszólításra a Magyar Irodalom-
tör ténet i Társaság e célból összehívott munkaközössége (Keszi Imre , Király Is tván , 
Klaniczay Tibor , Komlós Aladár és Waldapfe l József ) dolgozta ki. A különleges cél, 
a szigorúan megszabott te r jede lem, valamint a pá rnapos határidő m i a t t elkerülhetetlen 
hevenyészet tség ellenére szükségesnek t a r t j u k e cikk magyar szövegének közlését és meg-
v i ta tásá ra , észrevételei beküldésére szólítjuk fel az Irodalomtörténet minden o lvasójá t . 
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nek leverése után oly mértékig fokozódott a parasztság kizsákmányolása, 
hogy az ország többé nem lehetett képes a török támadások elhárítására. 

A középkori államnak Buda elestével befejeződő' összeomlása után 
gyorsan elterjedt a reformáció s ennek szolgálatában rohamosan fejlődik 
a most már könyvnyomtatás út ján is ter jedő magyarnyelvű irodalom. 
A protestáns írók egy részénél az új vallási törekvések együt t járnak az 
elnyomott nép panaszaihak megszólaltatásával s az uralkodó osztály 
éles bírálatával. (Szkhárosi Horvát András énekei, Heltai Gáspár fabulái, 
stb.). A váraka t védő vitézek körében és a birtokosok udvarházaiban 
előadott úgynevezett históriás énekek (a legismertebb énekmondó, 
Tinódi Sebestyén énekei már nyomtatásban is megjelentek) jelentős 
mértékben hozzájárultak a török elleni harc propagálásához. 

A Habsburg-uralom alá került királyi Magyarország és az erdélyi 
fejedelemség fejlődése a 16. század végén és a 17. században jelentéke-
nyen eltért egymástól. A feudalizmus megerősödése itt is, o t t is háttérbe 
szorította vagy megsemmisítette a plebejus törekvéseket. Erdélyben 
a nagybirtokos arisztokráciát a fejedelmi hatalom a század végére letörte, 
a nyugati részeken azonban az abszolutizmus és feudalizmus küzdelme 
tovább t a r t . 

Az első nagy magyar lírikus, Balassi Bálint (1554—94) is nagybir-
tokos családból származott , birtokait azonban fokozatosan elvesztette 
és hánya to t t életet élt. Költői munkássága a humanista hagyományokat 
felújító erdélyi fejedelmi udvarban való tartózkodása u t án kezdődik. 
Költeményeinek legnagyobb része szerelmes versből áll, az első szerelmi 
versciklus is tőle származik. A kozák »dumákra« emlékeztető katona-
énekeiben a török ellen harcoló végvári vitézek életének szépségeit éne-
kelte meg. Költészete rokonságban van a magyar és a szomszéd népek 
dalaival. A régi följegyzések a szerelmi népdalokat jelentő »virágének« 
szót használják Balassi verseire is. Balassi énekeinek tárgyi és formai 
mintái közt román, lengyel, szlovák, ukrán, horvát dalokra is utal. 
A török elleni közös harc általában szorosabbá tette a magyar irodalom 
és a szomszéd népek irodalmának kapcsolatait . A virágénekeken kfviil 
néhány mondai tárgyat feldolgozó akkori ének és akkor megénekelt 
tárgyaknak újabbkori népballadákban való továbbélése is mutat ja , 
mennyire nem volt éles határ irodalom és népköltészet közt. 

A 16. század végétől a bécsi udvar egyre erőszakosabban próbálta 
a magyarságot abszolutisztikus uralma alá vetni és ennek érdekében 
erőteljesen támogatta az egyházi reakciót, az ellenreformációt, melynek 
legnagyobb hatású írója Pázmány Péter volt. 

A gyarmatosítás ellen és az országnak a török uralom alól való 
felszabadításáért vívott nemzeti küzdelem vezéralakja a 17. század 
közepén a kor legnagyobb írója, Zrínyi Miklós (1620—64). Neveltetése 
folytán fiatal korában a Habsburgok híve volt, de már Szigeti Veszedelem 
című eposzával is, amelyben a magyarságnak a török ellen vívott élet-
halálharcát örökítette meg, sürgette a nemzet összefogását az ország 
egységének megteremtésére. Később látva, hogy az udvar pollitikája 
nem segíti elő az ország felszabadulását és hogy Bécs gazdaságpolitikája 
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a magyar nagybirtokosság érdekeit veszélyezteti, szembefordult Béccsel, 
de a nemzet problémáinak megoldását osztályától eltérően nem a feuda-
lizmus helyreállí tásában, hanem Mátyás min tá j á ra — akiről külön 
könyvet is ír — nemzeti abszolutizmus megteremtésében l á t j a . E cél 
szolgálatába állí t ja prózai munkáinak sorát . 

Erdélyben ebben az időben szólalt meg haladó írók egy jelentékeny 
csoport ja , amely a nyugat i protestáns ál lamok, Anglia, Németalföld 
polgárságának haladó ideológiáját képviselve az egyházi élet és a köz-
művelődés demokrat ikus fejlesztése érdekében éles harcban állt a dog-
matikussá merevedet t protes táns uralkodó egyház vezetőivel. E csoport 
legkiválóbb a lak ja a jobbágyszármazású Apáczai Cseri J ános (1625—59). 

A török kiűzése (1686) u tán nem j ö t t létre a nemzeti egység és az 
ország függetlenségének a biztositása ; a Habsburg-uralom fokozódó 
nyomása nehezedett a magyarságra . A gyarmatos í tás és a nagybirtoko-
sok kizsákmányolása ellen hamarosan fegyveres népi tömegmozgalmak 
kezdődtek, m a j d Rákóczi Ferenc vezetésével nemzeti szabadságharcba 
mentek át , amelyben a nemesség később há t t é rbe szorí tot ta a szerve-
zetlenebb népi erőket és ezzel elősegítette a szabadságharc bukását . 
E mozgalmak, főleg azok korai szakasza gazdag politikai költészetet 
fejleszt, amely szoros kapcsolatban van a szabadságmozgalomban részt-
vevő kárpátvidéki szlovák és ukrán lakosság népköltészetével. Ez a köl-
tészet a nép körében a mozgalom bukása u t án is tovább élt és a későbbi 
szabadságmozgalmak idején erősítette a Habsburg-ellenes hangulatot . 

A nagybirtokosok árulása az országot teljesen kiszolgál tat ta a 
Habsburg-abszolut izmusnak. A magyar irodalom fejlődését is bilincsbe 
verte az idegen hatalom és az egyház cenzúrája . A XVIII. század első felé-
nek magyar irodalmára a -formai játék túl tengése jellemző, ekkor vált 
az oppor tunis ta nemesség kedvenc köl tőjévé Zrinyi f ia ta labb kortársa, 
a sekélyes, de színes stílusú, gáláns elbeszélő költő, Gyöngyösi István. 

Mária Terézia és II. József »felvilágosodott abszolutizmusa« ugyan-
akkor, amikor az osztrák kapital izmus fejlődését elősegítette, fokozta 
Magyarország gyarmat i k izsákmányolását . De a feudal izmus elleni 
ideológiai harc kedvező feltételei (az egyház ha ta lmának korlátozása, 
a szabadabb saj tórendszabályok, stb.) Magyarországra is ki ter jedtek, 
s egyrészt ezek, másrészt az a heves ellenállás, amelyet a m a g y a r feuda-
lizmus letörésére irányuló és a birodalmi centralizáció érdekében néme-
tesítő intézkedések vá l to t t ak ki, nagyarányú irodalmi mozgalmasságra 
vezettek, melyben sa já tos módon keveredtek haladó és reakciós törek-
vések. A germanizáció veszedelme a kiváltságaihoz és az azok biztosí-
tékául t ek in te t t latin nyelvhez ragaszkodó feudális ura lkodó osztály 
köz tuda tába is á tv i t te egy időre a »nyelvművelés«, a m a g y a r nyelvű 
irodalom nemzeti-politikai jelentőségének t u d a t á t . 

A magyar felvilágosodás tu la jdonképpeni tör téne te irodalmi 
vonatkozásban a voltaireiánus Bessenyei György (1747—1811) első 
magyar nyelvű munkáinak , köztük az ókori osztályharcok történetéből 
mer í te t t Agis tragédiája-nak megjelenésétől számítható. Bessenyei, Mária 
Terézia magya r testőrségének tagja és az osztrák udvar kozmopolita 
(franciás-olaszos) ku l tú rá j ának részese volt , amíg a József német-római 
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császári udvarából inspirált német nacionalista felvilágosodás rá nem 
eszméltette a magyarságot fenyegető veszélyekre és a magyar nemzeti 
felvilágosodás lehetőségeire. Az ország boldogságának a tudás elterjedé-
sével s ennek a nemzeti nyelv kiművelésével való összefüggése az elvi 
indokolása munkásságának és agitációjának. A magyar nyelv kiműve-
lésének, a nyelvújí tásnak ebből következő programját Kazinczy 
Ferenc (1759—1831) viszi diadalra. Ő is a felvilágosodás antiklerikális-
materialista szellemében kezdte meg irodalmi munkásságát, de miután 
a Martinovics-féle szervezkedésben való részessége mia t t halálra ítélték 
s hat és félévi nehéz rabság után kiszabadult, a felülkerekedett reakció 
nyomása alatt a magyar irodalmi nyelv és formák megújítására fordí-
tot ta minden figyelmét s e kérdések körül vívta meg harcát a maradiság 
ellen. Az első irodalmi folyóirat (Magyar Múzeum, 1787) alapításában 
társa volt Bacsányi J ános (1763—1845), aki a francia forradalmat min-
den népnek szóló példaadásként magasztaló s minden zsarnokot fenye-
gető versekben ünnepelte, s akit Kazinczyval együtt ítéltek el. A magyar 
írók legjobbjai többnyire résztvettek Martinovics forradalmi szervez-
kedésében s hosszabb időt töltöttek börtönökben. Kapcsolatban volt az 
összeesküvőkkel Kármán József (1769—95) is, egy társadalmi okokból 
boldogtalan leányról szóló szentimentális regény szerzője s a magyar 
nemesség kulturálatlanságának bírálója, aki a magyar társadalmi és 
szellemi élet központosítására törekedett és e cél érdekében az első 
budapesti irodalmi folyóiratot alapí tot ta . Munkatársai közé tartozott a 
magyar felvilágosodás legnagyobb költője, a vidéki kispolgári család-
ból származó Csokonai Vitéz Mihály (1773—1805), Rousseau lelkes híve, 
aki verseiben t ámadta a magántulajdont és a királyságot, a babonát és 
vallási fanatizmust, hirdette egy boldogabb,-szabadabb és műveltebb s 
ugyanakkor a magyarság fölemelkedését is biztosító társadalom eljöve-
telét, s aki a reakció felülkerekedése folytán szörnyű nyomorgás és hasz-
talan megalkuvások u tán pusztult el tüdőbajban, anélkül, högy munkái 
nagy részének kiadását megérhette volna. 

A francia forradalomtól való megriadás az osztrák udvart és a 
feudális magyar uralkodó osztályt egyfelől minden rendi kiváltságot 
tiszteletben tartó, a népre annál súlyosabban nehezedő és a felvilágoso-
dással szembeforduló, másfelől a Habsburgokat a forradalom elleni 
harcban támogató kompromisszum keretében békítet te össze. A for-
dulat a Habsburg-uralom és a feudalizmus megdöntésére szövetkező 
Martinovics Ignác és társai kivégzésében (1795) és a vele kapcsolatban 
életbeléptetett rendőri intézkedésekben, minden szabadabb szellemi 
törekvés elfojtásában tetőződött. A magyar uralkodó osztály lojális 
behódolását erősítette a forradalom és Napoleon elleni háború értékesí-
tési konjunktúrá ja is ; a birtokos nemességen megint a maga és az ország 
helyzetével való büszke megelégedés és minden sérelmet feledő lojális 
lelkesedés vált úrrá mindaddig, amíg a háború Magyarország területét 
nem érintette. Ezeknek az éveknek legnagyobb költője Berzsenyi Dániel 
(1776—1836), a klasszikus formájú ódaköltészet legnagyobb művelője, 
aki a viszonyok súlyosbodása idején elsőnek ju tot t vissza a felvilágoso-
dáshoz. A maradi köznemesség legfőbb kedvence Kisfaludy Sándor 
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volt (1772—1844), akinek petrarkizáló szerelmi versei és a vitézi múltba 
helyezett áltörténeti yerses regéi évtizedeken át vol tak osztályának 
kedves olvasmányai. Öccse, Kisfaludy Károly (1788—1830) ezeknek a 
falusi nemesuraknak az életét próbálta enyhe kritikával ábrázolni 
legjobb vígjátékaiban és novelláiban. Mikor sekélyes, de a nemesi büsz-
keségnek hízelgő drámáival első sikereit a ra t ta , akkor ad ta fel a remény-
telen küzdelmet a kor legnagyobb drámaírója, Katona József (1792—183Ö), 
egy kisvárosi takácsmester jogászfia. Bánk-bán című drámájá t (1815), 
amely arról szól, miként öli meg családi sérelmei miat t egy középkori 
magyar főúr az idegeneknek kedvező és laza erkölcsű királynét, drámai 
feszültség és megrendítő tragikum, emberek és osztályellentétek ábrá-
zolása » a nyelv zordon ereje szempontjából máig sem mul ta felül senki. 
Világnézetében a felvilágosodás híve, de minél erősebben érzi a társada-
lom ellentéteit s a társadalmi igazságtalanság nyomását, annál pesszimis-
tább s annál kevésbbé tud hinni a változásban. Fejlődésének ez a meg-
rekedése is a haladás erőinek elenyésző gyöngeségét tükrözi. A még öntu-
datlan paraszti tömegekkel s a rendkívül fejletlen, még a naturális gaz-
dálkodás és az árutermelés közti á tmenet korát élő vidéki kisiparosság-
gal szemben öntelt és szolgalelkű nemesség s nagyrészt német s ezért is 
ugyancsak a bécsi udvarhoz húzó reakciós városi polgárság áll szemben. 
A nép panaszának, sérelmének és lázongásának Katonán kívül egyedüli 
megszólaltatója Csokonai jóbarátja, Fazekas Mihály (1766—1828) nyu-
galmazott főhadnagy, aki a forradalom elleni háború közben kérte a 
katonaságtól való elbocsátását s akinek főműve, a kegyetlen földesúr 
eszén túljáró, raj ta sérelmeit háromszorosan megtorló parasztfiúról 
szóló verses elbeszélés (Ludas Matyi) a magyar nép kedves olvasmánya 
maradt azóta is. 

A nemzeti felszabadító mozgalom akkor kezdet t újjáéledni, 
mikor a szentszövetségi korszakban a forradalom leverése után neki-
bátorodó udvar részéről való kisemmizése és a feudális gazdálkodás 
válságának a háborús konjuktúra után szügségképpen következő kiéle-
sedése a birtokos köznemesség önámító megelégedésének véget vetett 
s az ország gyarmati kizsákmányolását tudatosí tot ta benne. Az írók 
közül Kölcsey Ferenc, a magyar Hymnus költője az első, aki egy 
eljövendő új szabadságharc hitével és vágyával idézi Rákóczi emlé-
két. s aki a politikai életben is szerepet vállal. Világosan látja a 
feudalizmus károsságát, küzd .a polgári társadalomért, a jobbágyság 
felszabadításáért, de a nemzet vezetését ő is, mint a következő 
évtizedek liberális nemesei, a birtokos nemességnek akar ja megtartani ; 
meggyőződése, hogy ez, sőt a nemesség élete is csak a jobbágyság bizo-
nyos mértékű felszabadításával biztosítható, máskülönben az osztrák 
udvar előbb-utóbb felhasználja a jobbágyokat a nemesek megsemmisí-
tésére s vele a magyarság teljes leigázására. Mikor megyéjében a reakció 
kerekedett fölül, visszavonult és növekvő pesszimizmussal várta a 
katasztrófát . 

1823-ban, mikor a nemesség lázongása a reakciós abszolutizmus 
ellen te tőpont ján volt, kezdte írni a magyar honfoglalásnak a régi dicső-
séget a jelen hanyatlásával szembeállító eposzát Vörösmarty Mihály 
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(1800—55), aki e művében is, lírai verseiben is, ugyancsak kifejezte már 
egy új szabadságharc várásá t . Mikor Széchenyi reformpolitikája szembe-
szállt a mult dicsőítésével, előbb egy darabig tündérvilágba és romantikus 
rémségekbe menekült, de az első reformországgyűlést követő erőszakos 
elnyomó kísérletek idején egyre tudatosabban," bár ú j ra meg újra két-
ségekkel küzdve, fordult a nemzeti szabadság minden elnyomott fel-
szabadítása, a társadalmi igazság uralma keretében való érvényesülésé-
nek utópisztikus elképzelése felé. Lelkes híve a szabadelvű nemesség 
halaaó törekvéseinek, а forradalom idején mindvégig k i t a r t Kossuth 
mellett, a szabadságmozgalomhoz bukásában is hű marad és még a 
krimi háború idején súlyos betegen írt utolsó versében, a Vén Cigányban 
is h i rde t i : »Lesz még egyszer ünnep a világon!« — 

A néppel megegyezést kereső középnemesség törekvésein részben 
túlment, de az Ausztriától való függetlenség kérdését elhanyagolta az 
íróknak és politikusoknak egy kis csoportja — az úgynevezett centralis-
ták, a megyei autonómiával szemben felelős központi kormányzat 
hívei. — Egyik vezetőjük Eötvös József volt (1813—71), egy aulikus, 
bárócsalád fia, aki a júliusi forradalom u tán , a polgárkirály népellenes, 
korrupt kormányzata idején megismerkedett a francia társadalmi 
viszonyokkal (első regénye ezeket tükrözteti) , s részben e tapasztalatok, 
részben származása mia t t , mindvégig forradalomellenes magatartást 
tanúsí tot t . De ugyanő a szabadságharcig szószólója volt mindenféle 
elnyomottaknak, s társadalmi és történelmi regényben (az utóbbi Dózsa 
György parasztháborújáról szól) a legélesebb kritikát mondta a magyar 
feudalizmusról. Elméletben is kárhoztat ta a »l'art pour l'art« törekvé-
seket és hangoztatta, hogy a költőnek kora. érzelmeit kell kifejeznie. 

A költőapostol eszményének legnagyobb magyar megtestesítője, 
a polgári demokratikus forradalom költője, általában a világ egyik leg-
nagyobb forradalmár költője Petőfi Sándor (1823—49). Betetőzése az 
előző korszak haladó törekvéseinek, de egyszersmind egészen új kor-
szak megteremtője. Nem a nemesi Magyarország megmentésére akar ja 
felemelni a népet, hanem a néphez tar tozónak tudja magát , a nép nevében 
beszél, a nép országát aka r j a építeni, ha kell, a nemesség megsemmisítése 
árán is, amelynek önző, léha életéről éles szatirikus képeket alkot. 
Költészetének népiessége hamarosan elszakadt a néphez leereszkedő nemesi 
népiességtől, és plebejus-demokratikus-realisztikus ábrázolásává vált a 
magyar nép életének és földrajzi hátterének, az Alföldnek, kifejezőjévé a 
földesuraktól és a Habsburgoktól kétszeresen kizsákmányolt és meg-
kínzott parasztok, valamint más dolgozók (pl. bányászok) fájdalmainak s 
még jórészt öntudatlan vágyainak. Évekkel előre készült a forradalomra — 
tanítómestere a nagy francia forradalom története — s mikor elkezdődtek 
nyugaton 1848 forradalmi eseményei, íróbarátaiból szervezte meg azt a 
forradalmi élgárdát, amelynek vezetése alat t a március 15-én bekövet-
kezett forradalmi tüntetések kierőszakolták mindazoknak a követelmé-
nyeknek megszavazását, amelyekért a szabadelvű ellenzék addig küzdött. 
De Petőfi nem érte be ezzel, s míg a szabadelvű nemesség azon volt, 
hogy a mozgalmakat most már megállítsa, Petőfi következetesen dol-
gozott a forradalmi lendület ébrentartásán. Ő, a demokratikus forradal-
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már, akit az elért események társadalmi vonatkozásban sem elégíthettek 
ki, lát ja legtisztábban, hogy a forradalmi erőkre a nemzeti független-
ség megvédéséhez is hamarosan szükség lesz, és támadásoktól és csaló-
dásoktól meg nem tántorí tva, agitált a Habsburgok, a megalkuvó kor-
mány, a forradalom árulói ellen, majd mikor megkezdődött a fegyveres 
harc a szabadságért, a háború legforradalmibb hadvezére, a saját nem-
zete szabadságának biztosítékát hozzá hasonlóan a szabadságért küzdő 
népek nemzetközi összefogásától váró lengyel Bem seregében küzd 
szinte a legvégső napokig, és ott esik el, mint évekkel előbb megjöven-
dölte, a harc mezején. Ő az első magyar költő, aki világirodalmi hírnévre 
te t t szert, de nagyságának igazi elismerését a szocializmus diadala hozta 
meg : a világ haladó népei, élükön a Szovjetunió népeivel, a maguk 
költőjének is vallják a magyar polgári demokratikus forradalom vihar-
madarát . 

A szabadságharc bukása után az országra nehezedő véres terror 
idején természetesen azok ju tot tak először szóhoz, akik szembenálltak 
a forradalommal. A költők egy része (Arany János, Tompa Mihály, 
Sárosi Gyula) éveken á t nagyrészt kéziratban terjedő versekben gyá-
szolta az elveszett szabadságot, és t ámad ta az önkényuralmat és az 
árulókat, többen ezért is üldöztetést szenvedtek. Az irodalmi élet veze-
tése azok kezébe került, akik a megalkuvás, a kiegyezés ideológiai elő-
készítői voltak, s akik a társadalmi kérdésben is a regi uralkodó osztály 
fölényét akarták biztosítani, mint ahogy az 1867-ben létrejövő kiegye-
zés is nemcsak a magyarság és a Habsburgok közti kompromisszum 
volt, hanem egyben osztozkodás az osztrák burzsoázia és a kapitalizáló-
dás hasznából részesülni vágyó magyar birtokos nemesség közt. Az 
önkényuralom korának első irodalmi vezére Kemény Zsigmond báró 
(1814—75), az ellenforradalom és a kiegyezés egyik főideológusa 
(Forradalom után. 1850.), akit a reakció szeretett a legnagyobb magyar 
realista regényírónak feltüntetni. A lélektani elemzésnek valóban mestere, 
de a különös szenvedélyes lelkialkatokban való vájkálás éppen úgy arra 
való nála, hogy elterelje a figyelmet a társadalmi valóságról, az osztály-
ellentétek és tömegerők történelemalakító szerepéről és megtörje az 
emberiség haladásában való hitet, mint a sorsszerűség, a végzet folytonos 
éreztetése. 

Keményék a maguk pár t jára igyekeztek vonni és Petőfi népszerű-
ségének ellensúlyozására a legnagyobb magyar költőül kijátszani a 
paraszti származású Arany Jánost (1817—82), aki a forradalom előtt 
a méltatlan mellőzésből fölemelkedő Toldi Miklósról szóló népies eposzá-
val szerezte megérdemelt hírnevét és Petőfi barátságát, s aki Petőfi hatása 
alatt , passzívabb természete ellenére, a forradalom híve lett. Petőfi emléké-
hez mindvégig hű maradt és bár a forradalomban való hitét elvesztette, 
még 1857-ben is egy szép balladában a walesi bárdok Eduard angol 
királyra zúdítot t átkaival felelt arra a felszólításra, hogy a költők ünne-
peljék a zsarnok Ferencz József első magyarországi látogatását. A hún 
mondák köréből vett eposza és titokzatos, formai bravúrokban gazdag, 
erős lélektani realizmussal alkotott balladái a legfontosabbak 49 utáni 
alkotásai közül. Kemény és Arany halála u tán a hivatalos irodalom 
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Vezetése Gyulai Pálnak, az irány legkiválóbb kritikusának kezébe kerül. 
Szépirodalmi munkássága is jelentékeny, többek • között egy Puskin 
hatása alatt írt verses regényben próbál ta bemutatni a szabadelvű és 
reakciós arisztokrácia ellentétét. A verses regény műfa ja orosz hatás 
alat t általában jelentékeny fejlődést ér el (pl a Délibábok hőse Arany 
Lászlótól, Arany János fiától). Madách Imrének (1823—68) a reakció 
részéről erősen túlértékelt , de részleteiben sok megkapó és progresszív 
mozzanatot is tar talmazó drámai költeménye, Az ember tragédiája az 
emberi haladás kérdését veti fel, amelyben való hitről lemondani nem 
tud, de a forradalom sikertelensége és a liberális-kapitalista fejlődésben 
való csalódás miatt végül is csak fideizmusban tud megnyugvást találni 
a luciferi történelemábrázolással szemben, amely a nagy törekvések 
végső eltorzulásaira veti a fényt. 

Gazdag képzelete, kifogyhatatlan elbeszélő és adomázó készsége a 
felületesebb olvasók körében egész ember- és történelemábrázolásának naiv 
irrealitása ellenére tar tós népszerűséget szerzett Jókai Mór számára 
(1825—1904). Nem egyszer gyermekes felelőtlenséggel váltakozó 
opportunizmusa, amely már a forradalom alatt is megnyilvánult, mikor 
Petőfi társából a forradalom árulójává, az úgynevezett Békepárt publi-
cistájává lett, sajátságos különállást bfztosított. Időnkint a szabadság-
harc hősiességének rajongó kultuszát is szolgálta, ugyanakkor azonban 
a forradalomra vezető alapvető ellentétek elkenésével tet te komolyta-
lanná a nagy küzdelem bemutatását, mint ahogy »Szabadság a hó alatt« 
című regényében is pártatlansággal tetszelegve csaknem egyenlő rokon-
szenvvel ábrázolta Puskint és a dekabristákat és a zsarnok cárt. 

A hivatalos irodalmi iránnyal Petőfi életben maradt kortársai 
közül következetesen, a polgári demokrat ikus forradalom hagyományai-
hoz híven csak Vajda János (1827—97) lírikus és publicista állt szem-
ben mindvégig. Az uralkodó osztályok gyűlölete magányba és nyomorba 
taszította, s csak a haladó fiatalok egy kis csoportja tekintett rá tiszte-
lettel, és a XX. század első nagy forradalmár költője, Ady Endre sze-
rezte meg számára az értékelést, aki ősének hirdette. Az ellenzékhez 
tar tozott Reviczky Gyula is (1855—89), egy cselédlánynak nagyúrtól 
származó törvénytelen gyermeke. Első magyar rajongója az orosz regény-
irodalomnak (Turgenyev, Tolsztoj), keserűen panaszolja a társadalmi 
viszonyok és a hagyományos nemesi világnézet hazugságait, de gyenge-
ségében a szenvedés és részvét vallásában keres megnyugvást, és a feudál-
kapitalista Magyarország hazug nacionalizmusával szemben a kozmo-
politizmust védi. Regényben és novellában Tolnai Lajos bírálta legkese-
rűbben a kiegyezés u t án Magyarország állapotait és t ámadta a hivatalos 
irodalompolitikát. 

A feudalizmus és a nagytőke szövetségétől vezetett magyar tár-
sadalom rothadását az úgynevezett dzsentri (a hivatalokból élősködő 
kis- és középnemesség) züllöttségét, a klérus visszaéléseit, a pénz demora-
lizáló hatását Tolnainál is világosabban felismerte a századforduló leg-
kiválóbb prózaírója, Mikszáth Kálmán (1847—1910), aki azonban 
többnyire cinkos, megértő humorral tompít ja kritikája hatását. Regényei 
(Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival, Új Zrinyiász stb.) 
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és rövid novellái, karcolatai mégis a magyar kritikai realizmus leg-
jelentősebb alkotásai közé tartoznak. A XX. század elején bekövetkező 
fordulat előkészítésében számottevő szerepe van a városi (jórészt zsidó) 
kispolgárság elégedetlenségét kifejező, de szokatlanul bátor társadalmi 
kri t ikát giccses elkenéssel keverő Bródy Sándornak és A Hét című 
hetilapjában a még meglehetős tétován új utakat kereső fiatalokat 
is megszólaltató Kiss Józsefnek. Ez utóbbi tehetséges lírikus ; Knyáz 
Potemkin című verse az 1905-ös orosz forradalom legjelentősebb magyar 
költői visszhangja. 

Az 1900-as évek elején betörő imperializmus megzavarta a feudál-
kapitalista Magyarország viszonylagos nyugalmi állapotát. Gyakori 
munkássztrájkok, parasztlázadások feszegették alulról az uralkodó 
társadalmi rend épületét, és az így támadó réseken át tört magának utat , 
igyekezett további előnyökhöz jutni a liberális burzsoázia. Ennek az 
osztálynak törekvéseit szólaltatta meg az 1908-ban meginduló Nyugat 
című folyóirat munkatársainak többsége. Míg a kor legnagyobb költője, 
Ady Endre már 1905-ben megírta, hogy »Él és eszmél a nép . . . Orosz-
ország egyszerre csinál meg két forradalmat, a régit, amelyen mái-
Európa túlesett, s az ú ja t , amely a nép demokratikus követeléseit való-
sít ja meg tűzzel-vassal«, addig a feudális maradványok ellen támadó 
Nyugat íróinak legnagyobb része a liberális megalkuvás posványában 
vesztegel, s »politikamentes« költészetével legfeljebb a feudálkjapitalista 
társadalmon belül akar kiküzdeni reformokat a liberális polgárság 
számára. 

Ady Endre (1877—1919) a XX. századnak világviszonylatban is 
egyik legnagyobb lírikusa. Meggyőződéses forradalmi demokrata, aki 
bár az úgynevezett polgári radikálisokban találja meg legközelebbi 
fegyverbarátait , nem kételkedik a parasztság forradalmi jelentőségében, 
és a munkásosztálynak a demokratikus forradalomban vezető szerepé-
ben. De mivel nem tud azonosulni a szocialistákkal, részben a 'magyar 
szociáldemokrácia opportunizmusa miatt , magára marad. Ez magya-
rázza lírája ellentmondásait : szimbolizmusát, istenkereső hajlamát, 
szerelmi életének elhajlásait. Élete utolsó éveiben az első imperialista 
világháború idején a magyar nép legigazabb forradalmi törekvéseit 
szólaltatta meg. Mellette Móricz Zsigmond volt a kor másik legnagyobb 
írója. Fiatalkori művei az ábrázolás nyers naturalizmusával és sötétségé-
vel tüntet tek, a századforduló korában divatos feudális parasztábrázolás 
léha optimizmusa ellen. Későbbi műveiben egyre nagyobbszabású realista 
képet ad a magyar társadalomról. Végső soron mégis megállt a kispolgári 
szemlélet korlátainál. Bár lát ja és nem is igyekszik takargatni a feudál-
kapitalizmus bűneit, hajlandó «zeket a bűnöket a magyarság bűneivé 
általánosítani, s néha reakciós národnyik elemek is becsúsznak mun-
káiba. De élete végén néhány írásában, így a kulákokhoz kiadott lelenc-
gyermek sorsával foglalkozó Árvácskában és az 1848-as forradalom 
idejében játszódó Rózsa Sándorban harcos forradalmi hangot üt meg. 

A Nyugat liberális burzsoá írói közül Babits Mihály hatása volt 
a legnagyobb. Lát ja a feudálkapitalista társadalom embertelenségét, de 
nem tud túllépni osztálykorlátain. Legigazabb verseiben, mint például a 
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német fasizmus tombolása idején írt Jónás könyvé-ben, vívódó, tépelődő 
ember hangján szólal meg, többnyire azonban szép szavakkal, virtuóz 
formaművészettel leplezi megalkuvását. A Nyugat másik ünnepelt 
lírikusa, Kosztolányi Dezső, eleinte valami anarchista pózban tetszel-
gett, később mind cinikusabban hirdette a művészi felelőtlenség, a l 'art 
pour l 'ar t rothadt burzsoá elvét. Hangban, formában közeli rokona a 
Nyugat lírikusainak, de költői h ivatás tudatban és felelősségben túl-
m u t a t ' r a j t u k Juhász Gyula. Lírája az 1919-es magyar tanácsköztársaság 
idejében érte el csúcspontját . A forradalmi hangot később is megszólal-
ta t ta , de az ellenforradalom győzelme mindinkább lelki meghasonlásba, 
végül öngyilkosságba kergette. 

Az első világháború vége felé és az 1918—19-iki forradalmak 
idején szólalt meg először számottevő módon a proletariátus hangja a 
magyar irodalomban. Komjá t Aladár a forradalomnak, a pártnak, majd 
az emigrációnak kiváló költője, legszebb versei csak a felszabadulás 
után vál tak ismertté Magyarországon. Kispolgári opportunizmusa 
Kassák Lajost tet te az ellenforradalom hivatalos »proletárírójává«, 
aki a jobboldali szociáldemokrácia poli t ikáját tükrözte költészetében. 
De az első világháború vége felé írt néhány szép verse s önéletrajzi 
regényének első része maradandó emléke annak a magaslatnak, amelyről 
lehanyatlott . 

Az 1919-es proletárforradalom u t á n a dolgozó nép és elsősorban 
a proletáriátus ellen védekező polgárságnak mind szélesebb rétege vált 
érdekeltté a feudális-kapitalista ellenforradalmi reakció védelmében. 
A Nyugat és a polgári értelmiség egy vékony rétege tömegbázis nélkül 
elszigetelődött, s némi ingadozás után alkalmazkodott az ellenforradalmi 
burzsoáziához, megalkuvását az irodalmi autonómia tetszetős elvével 
leplezve. Az ellenforradalom első éveiben jelentek meg Szabó Dezsőnek 
a falut a várossal szembeállító národnyik szellemű regényei. Szembe-
helyezkedett ugyan az ellenforradalmi idők közhivatali feudalizmusával 
és burzsoá üzérkedésével, szembeszállt a német imperializmus előre-
törésével is, de marxista-ellenes, városellenes, fajvédő magatartásával 
mégis az ellenforradalom szekerét tol ta. 

A város-falu, ellentét a harmincas években két egymással élesen 
szembenálló gárdát hozott létre, a kispolgári reformista urbánusokat, 
akik a szociáldemokrácia jobbszárnyán gyülekeztek és a népieseket. 
A népiesek csoportja volt a jelentékenyebb, összefogta mindazokat, 
akik az elmaradt és feudális agrárviszonyok között a parasztság döntő 
jelentőségű problémáival foglalkoztak, kispolgári národnyikoktól kezdve 
a marxistákhoz közelállókig. Közös vonásuk, hogy az 1919-es proletár-
forradalom bukását a proletárszocializrmjs vereségeként könyvelték el s 
valamilyen misztikus harmadik uta t kerestek a parasztságon keresztül. 
A csoport legjelentékenyebb írója Illyés Gyula, aki verseiben és prózá-
jában a puszták elnyomott népének, a nagybirtokokon élő cselédségnek, 
a magyar szegényparasztságnak problémáit szólaltatta meg. " 

József Attila volt ennek az időszaknak és egyben a magyar forra-
dalmi proletariátusnak legnagyobb költője. Proletárcsaládból származott, 
gyermekéveit középparaszt rokonainál végzett kemény munkában töl-
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tötte eí. Magával hozta a proletársors és a dolgozó paraszt életének 
élményeit s ezeket az öntudatos kommunista felkészültségével dolgozta 
fel. Költeményeinek egy része szervesen kapcsolódik az illegális Kommu-
nista Pá r t harcaihoz fSzocialisták, Tömeg, Lebukott). Hazám című 
szonettciklusában a fasizálódó magyar társadalom realista körképét 
adta és széleskörű nemzeti összefogást és ellenállást hirdetett . A Dunánál 
című költeménye a keleteurópai félfeudális sorban élő népek közös 
tennivalóit idézi. A város peremén című verse nagyszerű hitvallás a 
marxizmus-leninizmus mellett. Lelkének még gyermekkorából magával 
hozott megbetegedése, amely a fasizmus uralomrajutása u t án mindinkább 
növekedett, elmebajba, majd öngyilkosságba viszi. 

A 30-as évek során az irodalmi életbe belépő fiatalok általában a 
Nyugatnak mindinkább pocsolyába süllyedő dekadens irányzatának 
folytatói. Epigonok és formalisták. Az imperialista burzsoáziát szol-
gálják ki, a reakciós misztikum és pornográfia túl teng műveikben. 
Kivételt képez a vértanúhalál t halt és élete végén a szocializmushoz 
eljutott Radnóti Miklós költészete. Utolsó költeményeit a fasiszta halál-
táborban írta, és a szörnyű valóság hátterében ragyogó színekkel festi 
a felszabadulásnak azt a boldogságát, amelyért a költőnek a halált és 
a borzalmakat is el kell szenvednie. 

A felszabadulás u t á n ismét megpróbált érvényre jutni az az eszme-
nélküli burzsoá irodalom, amely, mivel a háború folyamán németellenes 
és nyugati orientációjú volt, a fasizmus leverésétől a maga érvényesü-
lését vár ta . Ezt azonban megakadályozta a munkásosztály, amely szö-
vetségben a dolgozó parasztsággal, a Magyar Kommunista Párt veze-
tésével s a hatalmas Szovjetuniótól támogatva a szocialista társadalmat 
kezdte építeni, s élesen állást foglalva a burzsoá ízléstelenség lapossága 
ellen olyan harcos, magas eszmeiségű műveket kívánt, amelyek fegyve-
rül szolgálhatnak a szocializmust építő dolgozó nép kezében, s amilye-
nekre a szovjet irodalom Magyarországon is népszerűvé vált nagyszerű 
alkotásai mutat tak példát. ч 

Az ú j magyar irodalom kialakításában jelentős szerepük volt 
azoknak az emigrációból hazatért íróknak, akiket a Szovjetunió nevelt 
a marxista-leninista ideológia és a szocialista realizmus szellemében. 
Illés Béla nagy életrajzi regénye, a Kárpáti rapszódia, s néhány kiváló 
novellája példát adott az egyszerű nyelven írt, optimista, hősiességre 
nevelő ú j szocialista prózára. Gergely Sándor nagy regényében a magyar 
történelem egyik legdicsőbb szakaszának, a Dózsa-féle parasztforrada-
lomnak történetét írta meg. Révai József Petőfiről és Adyról írt írásai 
a marxista-leninista irodalmi analízis módszerére muta t t ak példát. 
Jelentős szerepe volt az első vitákban, az irodalom társadalmi funkció-
jának elismertetésében, Lukács Györgynek. 

Az idősebb baloldali írók közül, akik korábban csak az irodalmi élet 
perifériájáig ju that tak el, a magyar irodalom egyik vezető írójává vált 
Nagy Lajos, aki novelláiban éles realizmussal bírálta a régi uralkodó 
rendszert. Megjelenhetett Déry Tibornak az illegális munkásmjzgalom 
élményanyagából merí te t t , de sokszor formalista eszközökkel élő regénye. 
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À befejezetlen mondat. A végleges fordulatot a szocialista realizmus 
felé a politikai fordulatot jelentő esztendő, 1948 hozta meg. E fordulat 
legfőbb záloga a fiatalok legtehetségesebbjeinek csaknem egyértelmű 
felsorakozása a népi demokrácia irodalmi követelései mellett. A szocia-
lista realizmus követelménye hosszú csatározások után kezd áttörni. 
A harc a burzsoá maradványok, a kozmopolita, dekadens irányzatok 
ellen mind élesebben folyik, s remélhető, hogy az épülő ú j társadalom-
hoz méltó nagy realista alkotások sem soká váratnak magukra. 
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