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ELŐSZÓ A NEGYEDIK KIADÁSHOZ.

Toldynak e munkáját ím negyedik kiadásban veszi az 
olvasó, két kis kötet helyett egy nagy kötetben. A Franklin-Tár- 
sulat, mint kiadó, az örökösök beleegyezésével felszólított, hogy 
némi javításokat tegyek rajta, oly javításokat, amelyeket maga a 
boldogúlt szerző is megtett volna.

Elfogadtam e megbízást, de javításaim csak némely cse
kély érdekű tévedésekre, s oly könyvészeti adatokra terjedtek ki, 
amelyek vagy újabban kerültek napfényre vagy a régibb írók
nak 1872 óta történt újabb kiadásait illetik.

E munka tehát egészen a harmadik, 1872-ben megjelent, 
javított kiadás szerint nyomatott le ; a szövegben nincs változta
tás s leginkább csak a jegyzetek hézagai pótoltattak.

Buda-Pest május 15. 1878.
G y u l a i  P ál.

AZ ELSŐ KIADÁS ELŐSZAVA,
E G Y S Z E R S M I N D  B E V E Z E T É S Ü L .  

(KIVONATOSAN.)

A munkáról magáról kevés mondani valóm van. Az nem 
compilátió — hiszen honnan compiláltam volna ; hanem első 
kísérlete öszves irodalomtörténetünk tudományos és rendszeres
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kidolgozásának, mely irodalmunknak. szinte már ezer éves életét 
kirekesztőleg a kútfők s magának az irodalomnak vizsgáló átta 
nulásából adja elő ; mi mellett, fájdalom, csak ritkán támasz
kodhattam — a szakirodalmakban — idegen Ítéletre ; a tényekről 
pedig egyenként és öszvesen jót állhatok : mert semmit sem 
állítok, miről meg nem győződtem, s mert, ami létezik s hozzá
férhető, azt mind láttam, sőt ismerem. Plagiátora csak magam
nak vagyok ; t. i. ahol már nyomatott sorokat ismerne fel 
valaki, ott nevem alatt vagy nélkül kijött saját dolgozataimat 
használtam.

Előadás és irály nem olyanok, amilyenek eddig «iskola
könyvekben» használtatnak, s volt ki ezt máskép óhajtotta. De 
irodalomtörténet nem gyermekeknek, azaz irodalmilag fejletlen, 
akár fiatal, akár nem fiatal, tanulónak való ; s ép ez azon szak, 
melynek legsajátabb hivatása : a tanulót az iskolaiságból kiemelve, 
a szabad irodalomba bevezetni ; azon hidas az, mely a vízszínnél 
sokkal magasabb partra viszen fel, s azért nem-meredek nem 
lehet. S van, ki az irályt sem tartja tankönyvinek. Azonban «az 
irály az ember maga», s az oly szorosan függ az író szellemi 
cliarakterével össze, hogy ép- az irály van sokkal kevésbbé hatal
munkban, mint hinnők. Vannak ugyan az. irálynak némely álta
lános kötelező szabályai : Legyen az tárgyához szabott, velős és 
világos, nemes és correct : s e sajátságok a gondolkodás és kifeje
zés fényi fékezése s az ízlés mívelése által elérhetők, a correctség 
pedig minden körülmény közt amily parancsolólag követelhető, 
épen oly lehetséges, sőt könnyű : s mégis, senki sem bírván 
önmagából kilépni, irálya, ha elméletből indúl ki, saját egyéni
sége elleni küzdés inkább, mint a stíltanulmány positiv ered
ménye, azaz, irálya végre is saját-magának ösztönszerű és egyé
nileg szükséges kifejezése. Ha tehát e könyv irálya is, rövidsége 
mellett, mely, úgy látszik, sajátja, nehéznek, néha darabosnak is 
találtatik : kénytelen vagyok a tanár jóakaró hozzájárulását 
igénybe venni, ki azt ami ebben talán jó, ajánlásra, ami nem, 
intésre használja fel, mert jó leszen a magát képezni akarót
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ennek gyengéire is figyelmessé tenni, mindenek felett pedig 
figyelemhez, öngondolkodáshoz, sőt némi küzdéshez is szoktatni 
oly irálylyal, mely, nem bírva közéleti bőséggel és könnyűséggel, 
ha sikerűi, az összetömött gondolatnak erőt és emelkedettséget 
ad. Ezt tartották a régiek, s ők tudták mit akarnak.

Ami már az irodalomtörténetnek a tudós és reáltanodákban 
való tanítása célszerű módját illeti, mindenek felett a fejlődési 
stádiumokra s azok jellemére, az egyszer-másszor előtérbe lépő 
szakok- és irányokra, azok okai és főbb képviselőire fordítandó a 
nevendék figyelme. Azért jó leszen, ha ez a történet beosztását 
minél jobban emlékezetében tartja, s e végre azon szakaszokat, 
melyek a korokat s egyes időszakokat jellemezni igyekeznek, s 
azokról áttekinteteket adnak, gyakrabban olvassa ; sőt a tarta
lomjegyzéket is át meg átnézi, mely nem csak a könyv szerkeze
tével ismertet meg, s a benne való tájékozódást könnyíti, hanem 
az irodalmi korokat is folyton szem előtt tartani segít.

Célszerűnek tartanám, lia a tanár, egy-egy §-t több részeire 
osztva valamely nevendék által felolvastatna, és először a netán 
előforduló és magyarázatra szorúló műfogalmakat fejtegetné. 
Mert az irodalomtörténet sok előismeretet kiván, különösen 
bizonyos fokát a széptani kiképzésnek, mely mióta az irodalom 
elméletének rendszeres tanítása gymnásiumi tanrendszerünkből, 
fájdalom, kitiltatott (ékesszólási és költészeti institúcióknak hív
ták régebben), az irodalomtörténet beható érthetésének előfelté
tele általában hiányzanék, ha nem találtatnának lelkesebb tanárok 
most is, kik az általános míveltseg e lényeges eszközét, saját buzgóság 
és szorgalomból be tudják sikkasztani (!) felsőbb nyelvtani előadá
saikba. De ahol ez történik is, és még inkább ahol nem, a tanár 
dolga lesz az irodalomtörténet előadása közben minden előfor
duló széptani, de irodalmi fogalmat is, amelyre itt-ott vonatko
zás vau, alkalmilag megmagyarázni. Péld. hol perikopák, v. pos- 
tillák, passió v. példák említtetnek ; hol apokryph könyvekről 
van szó ; majd allegóriáról v. idyllről, tragikum v. komikumról 
stb. stb., mindezt meg kell magyarázni, nem lévén szabad a tanár
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ajkairól csak egy szónok is liangzania, mely, ka a tanuló előtt, 
hiányos készületeinél fogva, ismeretlen, megfejtetlen marad. Ily 
műnyelv nélkül lebet, irodalomtörténet neve alatt, írókat, könyv- 
címeket, évszámokat felhordani, de abból aztán nem nagy hasznot 
lát a tanuló ; pedig az irodalomtörténet hivatása az, hogy a nö
vendéket az irodalomtörténet yyümölesözo tanuhnányozhatására 
előkészítse, hogy képesítse őt az önképzés e fő  eszközét, az irodal
mat, ne csak puszta időtöltésre, hanem gondolkodása és ízlése 
folytonos és minél mélyebb és nemesebb kimívelésére felhasz
nálhatni. Ne menjen tehát a tanár egv szakaszról a másikra át. 
míg hallgatói azt teljesen át nem értették. Csak amit értünk, azt 
tartjuk meg emlékezetünkben is, tudnivaló nem mint holt szót. 
hanem élő s alkalmazható ismeretet; és csak azt szerethetjük is; 
mit teljesen átértettünk, s minek nemesebb tehetségeinkre vonat
kozását érezni tudjuk. Némelyek tán egyes müveknek ily tan
könyvekben nem szokásos itészi jellemzéseit sokallani fogják : 
de míg egyfelül épen ezek vezetik be a növendéket az irodalmi 
művek mélyebb felfogásába, úgy másfélül ezek fejtik ki annak 
önitéletét is : míg az aféle phraseologia : szép mű, felséges, jó. 
érdekes stb., ürességével semmit sem mond.

Meg lévén az illető szakasz magyarázva úgy, hogy a neven- 
dék az egyes műfogalmakat teljesen bírja, a tanár annak tartal
mát saját szavaival ismétli ; s itt-ott vagy a kor, vagy a tárgyalt 
fő írók példázó ismertetésére eyy-eyy mutatványt is olvas fel, me
lyet bem csak értelmez, hanem széptanilag is méltat, még pedig 
mindig a korról vagy íróról hozott Ítéletre vonatkoztatva. S jobb 
leszen keveset olvasni, de az olvasmányt utolsó eleméig fejte
getni : így a nevendék az értelmezésbe is begyakoroltatik, s a 
korról vagy íróról előadott jellemző vonások a mintadarabon 
megállapíttatván, egyszersmind szabatosan ítélni tanul. E végre 
a jelen munkát rövid időn egy mérsékelt kiterjedésű « Irodalom
történeti Olvasókönyv» fogja követni*; addig pedig nem csak

’ -Megjelent I860— f>P-ben két kötetben.
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szükségpótlásúl, hanem didaktikai tekintetből is jó leszen, ha a 
tanár néhány nevezetest) mintadarabokat * dictatúrára bocsát 
hallgatói közt, s ha egyszersmind a lehető legpontosb és hibát
lanabb másolást követelve, koronként néhány ily másolatot meg 
is tekint, s azokból magokban a tanórákban alkalmat vészén 
helyesírási, pontozási, nyelvtani intésekre ; továbbá ha egy-egy 
ily mintadarabot néha felolvastat, midőn viszont a szók és monda
tok hangsúlyára, a darabok szavalati jellemére is figyelmeztet, 
az emphaticus és modoros olvasásra észrevételeket teszen, s a 
mű vagy töredék tartalmához és jelleméhez szabott természetes 
hanghordozást sürgeti. Mert a gymnásinmi és felreáltanodai iro
dalomtörténeti előadásoknak mindent be kell foglalniok, mi az 
irodalomtörténeti és széptani ismeretet nem csak, hanem annak 
még külső mívelő hatását is közvetíti.

A költészeti szakaszok természetesen a legáltalánosabb és 
élénkebb részvétre tarthatnak számot. A tanár semmivel sem 
gerjesztheti fel inkább hallgatói figyelmét, mint ha élő szóbeli 
magyarázataiban kibővíti a tárgyat, s itt-ott életrajzi vonásokat 
sző be, de mindig kimutatva a külső viszonyok hatását az író kifej
lődésére s irányaira. E végre a tanár némely jeles egyedirati dol
gozatok olvasásán kivül a költészetnek 1807-ig teljes történeté
hez , sőt az újabbra nézve a * alatti jegyzetben idézett kézi
könyvhez is folyamodhatik.

Magát a tárgyat tekintve, nem minden § egyformán fontos 
akár az irodalom történeti fejlődése menetelét, akár a tárgyalt 
írók müvei becsét tekintjük, melyek azonban még sem marad
hattak el a kép teljes voltáért. Ezeknek tartalmát a tanár csak 
egész általánosságban mondja el, de figyelmeztetve tanítványait,

* E célra a középkorra nézve nagyobb Irodalomtörténetem (2 köt. ; 
3-ik kiadás, Pest 1862), Példatárában az rij s legújabb korra nézve a köl
tészetre Kézikönyvemben (2 köt. Pest 1855—7 s újra 5 kötetben Budapest 
1876), a prózára ChrestomatIdámban (2 k. Pest 1853) talál a tanár elégséges 
anyagot. A legnevezetesb ómagyar nyelvemlék a «Halotti Beszéd», nyelvtani 
magyarázatokkal, az első helyt idézett munka 40—47. §§-aihan találtatik.

** A Magyai' Költészet Története Kisfaludy Sándorig írta  Toldy 
Eerpnc. Második, javított kiadás egy kötetben, Pest 1867.

/
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hogy azon tudományszak történetét, melyhez kinek különösebb 
vonzalma van, melyet talán külön szakjául kíván választani, 
magán szorgalommal sajátítsák el ; s hogy kiki a most csak érin
tett, s nem köteles, szakaszokból, még idővel is tájékozódhatik 
saját szakjában.

Valamint továbbá vannak egyes nem köteles szakaszok, 
úgy viszont a köteles szakaszokban is fordáinak elő részletek, 
melyek szükséges kiegészítői ugyan a képnek, de melyek felett a 
fő figyelmet mindig az uralkodó tényezőkre kell fordítani, nehogy 
a részletek az áttekintés tisztaságát elhomályosítsák.

Ekép kezelve épen lágy italét tárgya leven az irodalomtör
ténet mint az emlékezeté, a tanár eszméltesse hallgatóit, hogy. 
midőn kikérdeztetnek, különösen e tudományban szokjanak a 
szabad előadáshoz, csak a támpontokul szolgáló külső adatokat 
kellvén az emlékezetbe vésni. A nyelvtörténeti szakaszok azon
ban (12. 18. 46. §.) olyak, melyek valóságos könyvnélkiil-tanulást 
kívánnak.

Az életrajzok magán olvasásra valók. — A könyvészeti cik
kek végre utasításul szolgálnak azoknak, kik a kiadásokat ismerni 
s egyet-mást, most vagy jövőben, olvasásuk körébe vonni szán
dékoznak, mire általában buzdítani kell a tanítványokat.

E vezérpontok követése mellett az irodalomtörténet taní
tása haszonnal fog járni, s az irodalomnak buzgó és értelmes 
olvasókat nevelni. A legjobb utasítás azonban itt a tanár szere- 
tete, melybe a munka ezennel szívesen ajánltatik.

Pest, november 21. 1865.

ELŐSZÓ a második kiadáshoz.
Miután e munkának a főméit, m. kir. közoktatási ministe

rium által a felső gymnásiumokban basználtatása engedményez- 
tetett, s a magyar irodalomtörténet két, sőt bárom, osztályban 
elő is adatik : nehogy a tanítvány kénytelen legyen a könyv azon
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részét is esztendőkig kezelni, melyet idő szerint nem használ, 
célszerűnek látszott azt ez új kiadásban két részre osztva, külön 
is megszerezlietővé tenni, még pedig a reá vonatkozó, szinte két 
kötetre osztott Irodalmi Olvasókönyv illető darabjával együtt.

írónak sem szakjában megállani, sem csupán — hogy már 
egyszer én is népiesen fejezzem ki magamat — sült galambot 
várni nem szabad. Azért, ki a magyar irodalomtörténetben jár
tas, észre fogja venni, hogy ez új kiadás nem egyedül javításokat 
hoz (mely emberi mű ne szorúlna azokra ?), hanem itt-ott újat 
is ; a kifejezés pedig eleitől végig gondosan átnézetett. Ellenben 
rendszer, felosztás, nézet s módszer szóval a munka öszves 
lényege illetetlen maradt.

Találkozott, mint azt előre láttam volt, ki tárgyalásomat 
nem Ítélte a nevendék felfogásához mértnek, az irályt nehéznek. 
De irodalomtörténet gyermeknek — akár fiatal, akár vén gyermek
nek — nem való, s ha e könyv a nevendék felfogását meghaladja, 
az a hiányos széptani kiképzésnek betudandó, melyet pótolni 
nem az irodalomtörténet dolga. És e tudomány nem a puszta 
emlékező — hanem a vele egyesült Ítélő és érző tehetségeknek 
tárgyai lévén : ha e tehetségeket valamely tanintézet fejletlenűl 
hagyta, ne az írót vádoljuk, kinek azon fejlettségre, valamint a 
tanár segédkezésére, már a tárgy természeténél fogva is, számít
hatnia joga van.

A nyelv pedig? — De mit ismételjem arra s erre nézve is, 
miket az első kiadás Előszavában úgy is mondottam ? Észre ve- 
vén pedig, hogy nem minden tanár olvassa azt — ím a jelen 
Előszó is soknak alkalmasint hiába lesz írva. S mégis kérdezem : 
Annak, kinek e könyv előadó módja nehéz, könnyebb leszen-e 
sok azon kitűnő íróknak különösen a költészet, sőt a történelem 
felsőbb nemeihez tartozó műveik közöl is, melyekről itt szó van ?

E könyv meg akar értetni, s akkor nem lesz nehéz.
Ennyit eszméltetésűl. Fognak-e pedig ezek ajánlásul is 

szolgálni, az a tanár míveltségi fokától s tárgyszeretetétől függ.
Pesten, octóber 24. 1867. t o l d y  Fe r e n c .
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ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ.

E harmadik kiadást is gondosan átjavítottam, a tudomány 
felfedezéseit és saját haladásaimat belé szőttem. Itt-ott némely 
szónyi változtatás is egy-egy lelkiismeretes vizsgálat eredménye.

Yan e könyvben sok, mit némely tanár feleslegesnek tart : 
de ez rá nem bírhatott, hogy a történelmet megcsonkítsam. Szerves 
egész az, melyet csak úgy érthetünk voltakéi), ha annak egész 
szervezetét ismerjük. Maga az egyes ágak tüzetes, önálló, s helyes 
tárgyalása is az egész élőfának ismeretét teszi fel.

S tudliatja-e a tanár, vajon az egyes, különösen tudomá
nyos, ágak bár rövid, de érdeklődést célba vevő, meleg és lelkes 
(a világért ne cifra, s ne szónokias) előadása nem kelt-e fiatal 
tanítványaiban egy vagy más szak iránt különösb figyelmet, nem 
támaszt-e ott egy nyelvészt, itt egy történetészt, emitt egy termé
szetkedvelőt, s így tovább ?

Tankönyvnek kalauznak kell lehetni iskolában és iskolán 
túl ; s a jó tankönyv, jó tolmács kezében, mindig jó iskolakönyv 
is : de ezzé nem az által lesz, ha a nehézségeket ónnal mellőzzük, 
hanem ha jó magyarázat által eloszlatjuk. Értem azon nehézsé
geket, mik a tárgyban fekszenek.

'  Az irodalomtörténet népi csak a felvett irodalmat megis
mertetni van hivatva, hanem általában tudományos szellemet 
terjeszteni az által, hogy a tanítványokban szunnyadó hajlamo
kat felkölti, s bizonyos pontig kifejti. De hogy az ily nevelő 
]íatást gyakorolhasson, kell hogy a tanár is átment legyen e 
nevelésen. Neki bírni kell mindazon ismeretekkel, melyeket az 
irodalomtörténet nem nyújt, hanem feltesz.

Pesten, december 12. 1871.
TOLDY EERENC.
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BEVEZETÉS.

1. §. Az irodalom és irodalomtörténet fogalma.

I rodalom alatt a nyelvben és írott termékekben nyilatkozó 
emberi szellem műveinek bizonyos összegét értjük.

így van az összes emberiségnek irodalma (világirodalom), 
van az egyes világkoroknak (péld. középkori irodalom), vagy egyes 
nemzeteknek (p. görög irodalom), egyes tudományok és művésze
teknek (p. történelmi, költői irodalom), egyes eszméknek (péld. az 
isteneszmének irodalma) , egyes tárgyaknak (péld. a magyarok 
eredetének irodalma), egyes íróknak (péld. Kazinczy-irodalom, 
tehát minden mi Kazinczy által, ellen, felől íratott), s így tovább.

Az irodalomtörténet ezen, a nyelvben és ú’ott művekben 
nyilatkozó, emberi szellem működéseinek fejlődését, irányait, s 
annak müveit ismerteti meg, tekintettel azon okokra, melyek azo
kat határozzák, s azon összefüggésre, mely köztök észrevehető.

Éhez képest valamely irodalom műveinek sorozata (biblio- 
graphia : könyvészét), vagy az íróknak korok, szakok, nemzetek 
szerint vagy csak betűrendben összeállított életei (biograpliia 
eruditorum : írók életrajzai), vagy egyes művekről kritikai, szép- 
tani értekezések stb. nem irodalomtörténet, hanem csakis ennek 
vagy részei, vagy segédeszközei.

2. §. Az irodalomtörténet kiterjedése.

Valamely nemzet összes vagy egyetemes irodalomtörténete ki
terjed az irodalmi munkásság minden ágaira, tehát a szorosan 
tudományos és különböző nyelveken készített művekre is ; a

2Toldy : írod. tört
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nemzeti irodalomtörténet ellenben a nemzet nyelvén készült mű
veket tárgyalja okbeli összeségökben, különös tekintettel azokra, 
mikben a nemzeti szellem sajátságai különösen nyilatkoznak, 
tehát a költészetre, vallástndományra és történetírásra : nem 
mellőzve mégis az exact vagyis mennyiségiani, természeti, s az 
ezeken alapúló gyakorlati tudományok irodalmát sem. Végre 
figyelemmel van a nyelvnek, mint az irodalmi művek közegének, 
koronkénti mind belső változásaira, s ez a belső nyelvtörténet : 
mind külső viszontagságaira, s ez külső nyelvtörténetnek neveztetik. 
Mindkettő fontos, mert a nyelv belső állapotja és fejlődése, s az 
irodalmi művek becse kölcsönösen határozzák egymást, annak 
külső állapotaitól pedig az irodalom gazdagsága, kelete és ha
tása függ.

Ezekből világos, mit értünk a magyar nemzeti irodalom 
és irodalomtörténet alatt is.

3. §. A magyar nemzeti irodalom korai.

Ha valamely nemzetnek, s így a magyarnak is, irodalmi 
működéseit összes egybefüggésökben vizsgáljuk, ezek fejlődésében 
koronként változó sajátságokat veszünk észre, melyek szerint azok
nak történetében is bizonyos korokat különböztetünk meg.

A magyar nemzeti irodalomtörténetben ilyek :
I. Az ókor, vagy a keresztyénség felvétele előtti idő, melyet, 

jellemét tekintve, az önálló nemzetiség korának nevezhetünk.
II. A középkor vagyis a keresztyénség felvételétől a mohá

csi vészig s egyszersmind a hitújításig (reformátióig) eltelt idő 
(1000—1526), melyet a hit korának nevezhetünk.

III. Az újkor, a mohácsi vésztől s a hitújítástól, vagyis a 
vallásbeli és nemzeti visszahatás kezdetétől a politikai és nem
zeti hanyatlásig, tehát a XVIII. század közepén túl terjedő idő 
(1526—1772), melyben az irodalom a vallási és politikai moz
galmak közege volt, s néhány ágban már figyelemre méltó hala
dásokat tett. Ez az első virágzás kora.
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IY. A legújabb kor, az irodalom újjászületésétől az utolsó 
forradalomig terjed (1772—1849), melyben az irodalom, tarta
lom- és formában, egyetemességre s művészetiességre törekedett. 
Kz a második virágzás kora.

4. §. A magyar nyelv korszakai.

Nem csak az irodalomban, lianem a nyelvben is észrevehe
tők lesznek idők folytával bizonyos belső változások, miknél fogva 
a nyelv életében is felismerünk némely korszakokat, melyekben 
az más és másképen tűnik fel.

E változások szerint megkülönböztetjük :
I. Az omagyar nyelvet, mely az ős időkben, s körülbelül az 

Arpádház kihúnytáig, divatozott. Ennek emlékei részint legré
gibb történetkönyveink és okleveleinkben találtató egyes nevek
ben és szókban maradtak fenn, részint az úgy nevezett Halotti 
Beszédben, mely a keresztyénség felvétele korába visszavihető, s 
a Königsbergi Töredékben, mely jelen alakjában a XIII. század 
elejénél nem újabb.

II. A középmagyar nyelvet, mely azon innen egész Pázmá
nyig divatozott. Ezt találjuk összes középkori úgynevezett kéz- 
irati (vagy códex-) irodalmunkban, valamint a XVI. század 
íróinál is.

III. Az írj magyar nyelvet, mely Pázmány által állapíttatván 
meg, a XVII. századtól fogva az összes új és legifjabb irodalom
ban, s majdnem általánosan a mívelt társasbeszédben is ural
kodik.

Mindegyik nyelvforma a ííiaga helyén lesz rövideden jel
lemezve.

E nyelvkorokról szólva, ily rövidítésekkel élünk : óm : ómagyar ; km : 
középmagyar ; újm : újmagyar -, HB. : Halotti Beszéd ; KT. : Königsbergi 
Töredék.

■2*
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5. 8. Történeti előzmények. Nyelvrokonság.

A magyarok őskora ázsiai etetők homályában vész el. A 
történetben magyarok csak az ötödik század folytán jelennek 
meg, midőn utigurok vagy ugurok neve alatt lakjaikat a Donig 
kiterjesztették ; míg végre hatalmasabb vérrokonaiktól, a kazá
roktól és később a besenyőktől, lassanként nyugat felé szorítva, a 
IX. század végén, Árpád nagyfejedelmök alatt, a Kárpátok és 
Adria, a Tarhegy (Kahlenberg Ausztriában) és az oláh havasok 
közé eső tartományokat meghódították, s itt közel ezer év óta 
virágzó birodalmokat megalkották.

A magyar nemzet a középázsiai nagy (scytlia vagy ural- 
altaji) néposztálynak, az éj szaki finneket és keleti turkokat össze
kötő, legdélnyugatibb tagja, s eliez képest nyelve is az utóbbi két 
fajéval szorosan rokon ; azonban az indoeurópai vagyis árja nyelv- 
osztály több ágaival is ősrégi hosszas érintkezések nyomait viseli. 
Mindazonáltal a magyar, történetelőtti korában már rokonaitól 
elszakadván, nyelvét eredeti természete csodálatosan szívós meg
őrzésével, önállólag képezte tovább.

6. §. A magyarok ősvallása.

Mielőtt a keresztyénség még a X. században a magyarok 
között elterjedni kezdett, már egy istent hittek, ki alatt a legfőbb 
jónak megtestesült elvét gondolták, az ég és föld alkotóját, az 
elemek atyját, ki a jókat megjutalmazza és gyakran csodás erők
kel felruházza, a gonoszokat megbünteti, haragjában mennydö
rög, s nyilait villámalakban küldi le (amiért a magyar nép a
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villámot mai napig «isten nyilának » nevezi), s mint különös vé
dője választott (magyar) népének («magyarok istene») azt költö
zéseiben vezérli, öröklött Ilonába (Magyarországba) kalauzolja, s 
neki meghódított népei felett saját küldetést tűz ki. Isten ellenté
telét Ördöng-ben találja, a megtestesült gonosz elvben, kinek neve 
úgy, valamint Isten neve is, a magyarok keresztyén műnyelvébe 
is átment. Az összes természetet jó és rossz lelkekkel eltöltnek 
hitték ; azonban csak a néijij elemet, melyekben Istent jelen lenni 
tartották, tisztelték énekek, imák és áldozatokkal, mik állatokból 
(többnyire lovakból) és gyümölcsből állottak. Volt soktagú papsá
gok ; ezek közt főpapok (táltos), bírák (kádár, a székelyeknél rovó
bán), jósok, sőt papnők, meg jósnők is. Az isteni tisztelet erdők
ben, berkekben, hegytetőkön, tavak és folyók mellett ment 
véghez, hol oltárokat emeltek, s azokat képszobrokkal («bálvány») 
is ékesítették. Nagy ünnepélyeken, nagy dolgok szerencsés vég
hezvitele után áldomás tartatott, midőn t. i. a feláldozott állat a 
nép által el is költetett, a nagyok pedig nagy lakomákat tartot
tak. Az isteni tisztelethez tartozott a borkiöntés (libatio), a tánc, 
a zene. Vallásos szertartással jártak az eskü, az összekel és ( a leányt 
«eladták», «vették» ; egynejűek voltak), a születés, temetkezés és 
szeretett halottak emlékünnepei : ezeken gyászdalokat énekeltek, a 
sírhalom mellett állatokat áldoztak, halotti torna (versenyviadal, 
későbbi neve («udvar), tánc és lakoma («tor») tartatott. A halott 
rendszerint megégettetett, hamvai tetemeivel együtt többnyire 
folyók, patakok mellékén vederben sírba tétettek, vagy pedig 
agyaggal kisimított kerek téren égettetett meg a halott, csaták 
után több halottak is együtt, és felettük halom emeltetett, mely 
néha kőszoborral is megjeleltetek. Hitték a lélek hailhatatlansá- 
(ját, s azt, hogy az elejtett ellenségek a győzőt a más világon 
szolgálni fogják, hol a meghalt hősök a földi örömöket fokozott 
mértékben élvezik, csillagokon nyargalnak, ott viadalaikat foly
tatják, melyek az éjszaki fényben s némely különös égi jelenetek
ben láthatókká lesznek. Mindezek bizonyos értelmi kifejlettségét 
ß költői kedély-életét mutatják a mai hazájokba beköltözött ma-
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gyár nemzetnek ; s részben megmagyarázzák azon készséget, 
melylyel a nép a keresztyénséget tűrte, majd elfogadta ; másfelől 
némely vallási fogalmaik és szokásaiknak a mai nemzeti szoká
sokban s a nyelv különféle kifejezéseiben is tagadhatatlan nyo
mai is fenmaradtak.

7. §. Az ősmagyarok írása, költészete.

Yan nyoma a történetben, hogy a magyarok elődei már az 
Y. században ismerték az írást ; sőt a székelyeknél még a XIII. 
században is fenn volt az, még pedig felülről lefelé szolgáló, mint 
a nyelvrokon mongoloké, s pálcácskákba rovatott (rótt írás, ro
vás). E rovással pedig nem csak liolminek följegyzésére, hanem 
izenetek váltására (levél) is éltek, talán vallásos szövegek és tör
téneti nevezetességeik fenntartására is.

Az eddigiekből is következtethetni, mit egyébiránt a tör
ténet is vall, hogy a költészet is virágzott őseinknél. Yoltak pedig 
nekik vallásos-, gyász-, politikai énekeik, és női dalaik. De legfon
tosabb kétségkívül :

Mondaköltészetök volt, mely a nemzet nevezetesebb viszon
tagságait, vezérei és hősei bajnoki tetteit részletesen magába 
foglalván, a nemzeti történet valóságos helyettesének tekintethe
tik. E hősi vagy történeti énekek szerzője és fenntartója egy 
külön dalnoki rend volt, melynek tagjai Anonymusnál joculáto- 
raknak, a XIII. században igriveknek, később hegedősöknek, lanto
soknak is neveztettek azon húros hangszerről (hegedő *, lant, 
melylyel hosszas énekeik előadását kísérték. Ezen énekeket lako
máknál, nemzeti ünnepélyek alkalmával, táborban, csárdákban 
énekelték. De a nép sem volt azoknak egykedvű hallgatója, sőt 
eltanulván azokat tőlök, maga is széltiben dallotta, s ezekből

* A mai hegedűt (Geige) az előbbitől való megkülönböztetés végett, 
mely nem vonóval, hanem ujjakkal játszatott, a XVI. században még lengyel 
hegedűnek nevezték.
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táplálkozott azon nemzeti és harcias szellem, mely az összes 
nemzetet átlengette és jellemezte.

8. §. A régi magyar mondaköltészet

Az ősmagyarok történeti énekei két nagy mondakört képez
tek, melyek is a következők :

1. A húnmonda, mely a húnok európai hódításait, Atila 
király tetteit, s a hún birodalom végét tartalmazta.

2. A régi magyar hősmonda, mely a Hétmagyar (Hetumoger) 
dolgait s az ország megvételét énekelte meg.

Hogy a nemzeti élet említett két nevezetes időszaka emlé
kezetét a hegedősök, sőt a nép is századokig fenntartották éne
keikben, arról legrégibb krónikáink csalhatatlan bizonyságot 
tesznek, sőt ezek a történetek nagy részét épen ezen énekekből 
merítették. Azonban az idő bosszú folyásában azok a nép emlé
kezetéből kienyésztek, új meg új fontos események vonván annak 
figyelmét magokra ; aki pedig azokat írásba foglalva hagyta volna 
ránk, nem volt.

Deák krónikáinkból jóformán ki vehetjük e két monda főbb 
részeit, melyek is a következők :

I. A l i ú n m o n d a  főbb részei :
1. A hún és a magyar nemzet eredete ; mely regének része 

viszont a gímszarvas s a nörahlás mondája.
2. A tárnokvölgyi ütközet.
3. A cezumauri ütközet, melynek érdekes részlete a gót Detre 

homloknyilának regéje.
4. Atila választása, a hadisten kardjának mondájával.
5. A rataláni ütközet, melynek melléktagja Strassburg ineg- 

töretése és a spanyol hadjárat.
6. Buda meggyilkoltatása.
7. Aquiléja veszedelme, melyhez a gólyamonda tartozik.
8. Atila utolsó menyekzöje s halála, melyből, elváltozva ki

vált később a népünknél napjainkig is ösmeretes három koporsó 
mondája.

9. Krimhilda csatája, s a bún birodalom vége ; és 
10. Csaba mondája.
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II. A m a g y a r  h ő s m o n d a  két fő részre oszlik : az 
Almos mondakörére s a Hétmagyar mondakörére.

Az Álmos mondakörének fő tagjai :
1. Almos hivatása.
2. Almos választása.
3. Almos Kióban.
4. Almos Ungban.
5. Almos eltűnése.
A soktagú Hétmagyar-mondakörből legismeretesbek :
1. Erdély megvétele Tuhutum által.
2. Zalán futása.
3. A fejér lő regéje (Pannónia megvétele).
Az Almos-monda kezdő és vég tagjai még egészen hitregeí 

ködbe vannak burkolva : álom által volt megjósolva Almos szü
letése, jövő rendeltetése képekben előtüntetve, s midőn az új 
haza határait elérte, eltűnik mint Mózes az Ígéret földének látása 
után. A Hétmagyar mondaköre már tiszta lettdolgokat foglal ma
gában, de felékesítve számos jelképes és más érdekes mellék
részletekkel.

A régi magyar hősmondához rakodtak le a X. század 
kalandjait tartalmazó mondák is, melyek közöl azonban króni
kásaink, s részben a nép, csak háromnak emlékezetét tartották 
fenn, melyek is ezek :

1. A Botorul monda.
2. Lehel és Bölcsü veszedelmük, a jászkürt regéjével.
3. A magyarkák v. a gazmagyarok mondája, mely az eisen- 

achi vereségre vonatkozik.
— (Például a liúnmondára a gímszarvas s a nörablás mondája, a régi 

magyar hősmondára a fejér lő regéje szolgálhatnak az írod. Olvasókönyvben 
I. köt. 1. és 2. szám alatt).
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M Á S O D I K  K É S Z .

KÖZÉPKOR.
9. §. A nemzeti irodalom első időszaka : A keresztyén magyar 

irodalom kezdete. (Árpádok kora. XI-—XIII. század.)

A keresztyénség behozatala, s ezzel a magyar államnak új 
intézvényekkel tovább fejlesztése szent István király alatt és óta, 
a magyar nyelvre mély hatást gyakorlott. T. i. az új vallás és 
kormányforma egészen új fogalmakkal gazdagította és új irány
ban fejlesztette az elméket : ezeket pedig az addig tisztán csak a 
nemzeti hit- és népéletet kifejező nyelvnek is ki kellett fejeznie. 
Nyelvünknek ezen átalakúlása, vagyis az európai észjáráshoz 
alkalmazkodása, az árpádi királyok korában ment véghez, még 
pedig oly szerencsével, hogy sajátságából nem vesztett semmit, 
csak bővült és változatos!) lett.

Az új vallás elterjesztése szükségessé tette nem csak az élő 
szóval oktatást, mit eleinte az idegen papok magyar tolmácsok sege
delmével eszközöltek, utóbb magyar papok folytattak ; hanem a 
vallás főbb igazságainak, a templomban olvastatni szokott evangé- 
liomi szakaszoknak, a szerkönyvnek (rituale), és némely köz imák és 
énekeknek í r á s b a  f o g l a l á s á t  is, mert az egyház tanai s az 
isteni tisztelet egyformasága azt múlhatatlanúl követelte. A ke
resztyén magyar papok voltak tehát azok, kik, ha ismerték is a 
keleti magyar írást, mellőzve azt az ősvallással összefüggése miatt, 
az egyház szükségei tekintetéből a magyar nyelvet új betűrend- 
szerrel (a deákkal) kezdették írni, s ezzel az európai magyar biro
dalomnak, a keresztyénség behozatalával egyidejűleg, megvetették 
alapját, tehát legott István alatt. Egyes papok buzgóságából las
sanként úgy megszaporodtak a templomi imák és énekek, hogy a 
zsinatok, a dogmák épségben fenntartása tekintetéből, szükséges-
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nek ítélték ilyeknek a templomban elmondását és éneklését eltil
tani, s az engedőimet azokra szorítani, miket magok megvizsgál
tak és helyeseltek.

A XIII. század folytán népi szerzetek keletkezvén, különö
sen a ferenci és dömés barátok és apácák, ezek számára a vallásos 
irodalom is bővült, s az evatigéliomok és zsoltárok mellett vallás - 
elmélkedések, szentbeszédek és legendák is készültek. így a sz. Mar
git Életében említtetnek már egyebeken kívül sz. István, Imre, 
László, Erzsébet Életeik, a Zsoltárok, úgy a Passió is.

10. §. A magyar irodalom legrégibb emlékei.

Azonban csak egykét lapra megyen az, mi az összes Árpád- 
korból irodalmi emlékül fennmaradt.

Első az úgynevezet Halotti Beszéd és Könyörgés, mely a 
nemzeti múzeumnak későbbi ugyan, t. i. XII. századbeli, códexé- 
ben (Pray-códex) találtatik ; de ha tekintetbe veszszük, hogy hang
tani viszonyai és helyesírása a legrégibb krónikákban és okleve
lekben előforduló magyar nevek és szók helyesírásával szorosan 
egyezik, hogy benne némely nyelvtani ősi formák vannak fenn, 
melyek már a XIV. század emlékeiben s azon túl többé elő nem 
fordulnak : e kettős darabot bátran, sőt szükségképen, a keresz
tyén magyar irodalom első zsengéi közzé sorozhatjuk, s azt egye
nesen az Istvánkori első magyar szerkönyv maradványának tarthat
juk. Helyesírásának egyenetlenségei a többszöri másoltatást árul
ják el.

Ámbár e kettős darab nem több mint 27 i  szóból áll, mégis 
egymaga tanulságosabb, különösen a nyelv némely grammatikai 
formái kifejlődésére, utóbbi egész kötetnyi maradványoknál. És 
csakugyan ez nyújtott alapot a nagy Révai váratlan fölfedezései
nek nyelvünk alkotása körül, melyek halhatatlan commentai')li
bán vannak közzé téve.

A szöveg kritikai magyarázatokkal : Révainál (Antiquitates Litera - 
turae Hung. I. 1803.), Döbrenteiuél (Régi magyar Nyelvemlékek 1.183. hason-
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mással is), nálam (az Ó és Középkori M. Nemz. írod. Tört. I. 39^47. §§. és 
az írod. Olv. I. kötetében a 3. és 4. szám alatt).

A másik, csak 1864-ben ismeretessé lett, emlék az úgyne
vezett Königsbergi Töredék, mely egy szűz Máriától való elmélkedés
nek vége s még kevesebb t. i. csak 70 szóból áll, s helyesírásban 
és nyelvtani tekintetben az elébbivel tökéletesen egyező.

(Szövege a königsbergi egyetemi könyvtár eredetiéről vett hasonmás 
után hitelesen és hibátlanul először írod. Olv.-könyvemben jelent meg, nyel
vészeti észrevételekkel).

Az I. András korabeli ima (Jerney : Magyar Nyelvkincsek
II.) alig kétséges, hogy Literáti Nemes Sámuel gyártmánya.

11. §. Költészet az árpádi korszakban.

A költészet űzői és fenntartói folyvást a hegedősök vagyis 
akkori nevezettel igricek voltak, kik énekeikkel mulattatva a né
pet, bevándorolták az egész országot. De voltak a nagyurak várai
ban, sőt a királyi udvarnál is ily énekesek, kiknek eltartására 
külön jószágok («Igrici») voltak rendelve. Ezek főleg történeti éne
ket adtak elő, s nem csak a régi bún s magyar hősmondát őrzöt- 
ték meg, hanem a királyok kora nevezetesb történeteit is, versbe 
foglalva (királymondakör), hegedő vagyis lant mellett énekelték.

A király mondakör azon nevezetesb tagjai, melyek a króni
kások által vagy említtetnek, vagy felhasználtattak :

1. István király halála.
2. Béla herceg párviadala a pomerániai herceggel.
3. Endre és Béla Várkonyon.
4. A cserhalmi ütközet, melynek epizódja a magyar rableány 

megmentése László hg. által.
5. Salamon király háborúi, viszontagságai és vége (egy 

kikerekített népepos prózai kivonata).
6. Ijászló király és Charitás.
7. Kálmán és Almos.
8. Vak Béla és Borics.
(A kiiálymoudakörre például szolgálhat auuak két tagja : Endre és 

Béla Várkonyon, és A cserhalmi ütközet az írod. Olv. I. köt. 6. és. 7. szá
mai alatt).

A XIII. század folytában éltek még az ösvallási énekek is ;
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az I. Béla alatti fejérvári gyűlés története a politikai költészetnek 
is fenntartotta nyomát; sz. Gellérd életírója pedig a népdal-köl
tészetét. Ezek mellett hathatósan indúlt meg az új egyház és 
egyes papok buzgóságából a keresztyén sient ének is, természetesen 
a deák liymnusok nyomán, mint más népeknél.

Végre a XIII. században nyomait találjuk a myste) iumoknak 
is, vagyis oly népies színdaraboknak, melyek eleinte szent törté
neteket tárgyaltak, de utóbb világias, sőt erkölcstelen intermez- 
zóik és énekeik által a zsinatok titalmait is felhívták magok ellen.

12. §. Az ómagyar nyelv sajátságai.

Az ómagyar nyelv :
1. Hangzókban nagyobb változatossággal bírt a mainál. Név- 

szerint a zárt a és nyílt o mellett még egy tompább mély hang
zója volt. Ez a tompa a az o-hoz közelítvén hangzásban, o-val 
íratott is (mi így fejezhetjük ki : a), péld. hotolm, Orod, azaz : 
liátálm, Arád ; — a tompa o pedig az w-hoz közelítvén, /óval íra
tott (azaz 8), péld. mund, húg : m£nd, hogy. Mindkettőre példa 
azonegy szóban : ozvc, nopun, odutta, vagyis azok, nápőn, ádotta 
azaz adta. A mai közép é hang is még szélűben nem csak ö-vel 
váltakozott, mint ma is, hanem övei is, péld. mige, igg, is, Petir. 
ma : még égy, ös, Péter.

2. Gazdagabb volt ikerhangzókban, azaz diplithongusokban, 
milyek névszerint az eö, ou; így : feleid, eleut, olv. fele-öl, ele-ött. 
ma már összeolvadva : felől, előtt ; továbbá : bovdog, jov, tou, ovga, 
azaz : boudog, jáu, táu, ougya ; ma : bódog v. boldog, jó, tó, ódja 
vagy oldja.

3. Jellemzők a kihangzások, péld. girnilci, alma, zerelmu, 
Zenuholmu, nagu, olv. gyimilcs1, aim11, szereim“, Szen“hálm“, 
nagy“, ma gyümölcs, álom, szerelem, Színhalom, nagy. De ezek 
korán kezdtek kiavúlni, s a Áw/ban már csak kevés, az újmban 
még kevesebb szóra szorítkoztak.

4. Bírta még nyelvünk a keletiekben oly gyakor eh kemény
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torokhangot is. Példák : chomuv, turchucat, choit, olv. ‘hamu’, tór- 
cliokat, cli°lt ; ma : hamu, torkokat, halt, de holt is.

5. Erősen szerepelt az ómban a v ajakszellet, majd a szók 
■elején : vize, uimadsaguc, olv. ’ize, ’imádságok ; majd a szók vé
gén : mir, tiv, iv, kínzót o, kezdete azaz : mi’, ti’, i’ (ma : ők), kín- 
zát’, kezdet’. Nem kevésbbé a h gyönge torokszellet s a j  ínyszel
let, de ezek a km nyelvben is még igen szaporák.

6. Némely ragok még fentartottálc volt önállóságokat, s így 
hangzój ok megváltozása nélkül ragadtak a hangrendileg más 
hangzójú tőszóhoz, különösen a nek, ben, bele ; így Anonymusnál : 
Ousadunen, a HB-ben iovben, uruzagbele, olvasd : Acsádunek, jou- 
ben, urSszágbele, ma : Acsáanak, jóban, országba.

4. Némely ragozások még első, eredeti, változatlan alakjuk
ban divatoztak. így a birtokragozásban, hol egy hirtok s több 
birtokos van, az egy birtok és egy birtokos formájához egysze
rűen odaragasztatott a többesnek ragja k v. ok ök ; péld. olvassuk 
a HB-ben uromc, isemucut, olv. urának, isemököt, azaz : uram-Zp, 
ösem-öA-öt ; a /ónban már : urank uronk, ösenk és ösönk ; az 
njmb&n közönségesen : urunk, ősünk. A jelentő s a foglaló mód 
jelen idejében a többes első és harmadik személyben, határozat
lan formában, találjuk : HB. vogmuc, uimaggomuc, uimaggonok : 
olvasd : vágy-m-ok, ’imád-j-°im-ök, ’imád-j-on-ák, a km-ban : vá
gyónk, imádjonk, az újra ban : vagyunk, imádjunk. — így a je
lentő mód félmultjának egyes harmadik személye a határozott 
formában szinte még első elemeit mutatja fel, hol ajakszellet 
közbejötté nélkül, hol azzal. Példák: tilutoa, mundoa, hadlava, 
terumieve, olv. tilotá-a, mondá-a, hadla’a, terömte’e ; az á/wban 
már : tilt«, mondd, halld, teremt«?. — Az ik igerag is még össze
olvadás nélkül ragadt a feltételes mód jelen, egyes, harmadik 
személyéhez : HB. eneyc, olv. e-ne-ik a km és %'mban az ei ösz-

* E szó fejtegetésénél figyelmeztetni kell a tanulót az eszik ige gyö
kerére : eh, melyből a torokszellet megtartásával származik az eh, eh-es, 
eh-ezik ; annak elváltozásával eszik, epijék ; annak átliasonlásával (assimilá- 
iiójával) az enni ennék ; annak teljes elhallgatásával az e-hetik, e-neik (mint 
feljebb). ■
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szeolvadásával már: ennék. így a többes első személyraga is 
összeolvad a feltételes mód ragával : KT. lelhetneijnc, olv. lelhet - 
ne-in-k, a km és ájiwban szinte az ei összeolvadásával : lelhetnénk.

8. Sok szót és szóalakot bírt még az óm nyelv, mely később 
végkép kiavult, s melyek közöl mint legnevezetesb felhozható a 
személyes névmás többes harmadik személye : iv, olv i’, mely 
tökéletes összhangzásban van a két más személy óm fői-májával 
miv, tiv ; a km és íijrnb&n már mi, ti, öli, vagy mik, mink, tik, űk.

Kétségkivül még több vonásokkal lehetne az óm nyelvet 
jellemezni, ha annak több és hosszasb emlékei maradtak volna 
fenn összefüggő beszédben. Itt olyak hozattak fel, melyek a km- 
ban már nem fordulnak elő, s így kirekesztőleg az óm-nak sajátai.

13. §. A nemzeti irodalom második időszaka. A nemzeti iroda
lom fejlődése. (Lajos és Zsigmond kora. XIV. XV. század.)

Az Árpádok alatt megindult vallási irodalom főleg a népies 
szerzetek elszaporodtával, a XIY. században szükségkép új lendü
letet vett. Arra rendeltetve, hogy a népet közvettlenűl tanítsák, a 
hit igazságai előadására szükség volt magokat különösen a nép 
nyelvén gyakorolniok, s így számokra, valamint a nőszerzetesek 
(apácák) lelki táplálására, kik közt csak kevesen s kivételesen 
bírták a deák nyelvet, a keresztyén vallás írott kútfeje a biblia 
lefordíttatott, továbbá az agenda, hittanítások, szent elmélkedések, 
szent beszédek, (a kor szónokai közt nevezetessé lett András maria- 
nostrai pálos perjel, de kinek beszédeit nem bírjuk), legendáik, s 
különféle buzgalmi munkák, s ezekben a magán és templomi buz- 
góság előmozdítására szánt vallásos énekek is fordúlnak elő nagy 
számmal, képzettebb szerzetesek által készítve. Mind ezek, ná
lunk is mint másutt, leginkább fordítások voltak deák nyelvből. 
Azon tapadó hűség, melylyel a középkor általában ragaszkodott 
a szentírás betűjéhez, azon hatás, melyet a deák szöveg a még 
fejtetlen nyelven dolgozókra gyakorlott, ezt többnyire feszessé, 
erőltetetté, gyakran idegenszerűvé tette ; s az eredetinek nem 
mindig biztos megértése sokszor merőben hibás helyeket csúszta-
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tott ez időszak írásaiba. Másfelül azonban e kor emlékeit rövid
ség és tömöttség bélyegzi, mely sokszor nem csak hathatós, de 
helyenként szép irályt is eredményez ; s a még számos ősrégi 
nyelvfordúlatok, később kiavúlt nyelvtani formák és szók, s nem 
kevésbbé a dunai nyelvjárás, mely ez időszakban uralkodó volt 
az irodalomban, s eredeti sajátságaitól még kevéssé hajlott el, ez 
emlékekre az ódonság bélyegét nyomják. Másfelül ez időszakban 
vétetett a helyesírás is rendszeres mívelés alá a ferenci biblia fordí
tók által, kik a deák alphabetumban nem képviselt hangokat, 
eltérve a régi oklevelek szokásától, melyek azokra kettős betűket 
használtak, egyes jelekkel fejezték ki (c : c ; Jj : cs ; z, z : sz ; z, 
f: zs ; g, '1, h, t :  gy, ly, ny, ty : é: nyílt e vagy é: nyílt é ; a 
közép e minden jel nélkül maradván).

E második időszak nevezetesb középmagyar irodalmi ma
radványai ezek :

1. A férenciek bibliája, melynek részei a bécsi cs. könyvtár 
Révai-códexében s a müncheni kir. könyvtár .Jászay-códexében 
jutottak reánk, de már későbbi másolatokban, mert míg a nyelv 
j ellemének összehasonlító gondos vizsgálata a munkát legalább is 
a XIV. század elejére téteti velünk (1. A. M. Ó és Középkori írod. 
Tört. I. k. 67. §.'), az elsőbb códex kétségtelenül Zsigmond idejében 
készült, emez pedig, a Huss János eretnekségének követéséért Zsig
mond alatt Moldvába futott két ferenci barát, Tamás és Bálint által 
változtatva Íratván le, egy, később szintén Moldvában újra (1466) 
leírt példányban maradt fenn. Az elsőbbik códex az ótestamentom 
némely könyveit ( llut könyvét, a kis Prófétákat s nehány apokryph 
könyveket), a másik a négy evangélistát tartalmazza. A nyelv jel
leme után Ítélve a gyulafej érvári püspöki könyvtár Döbrentei- 
códexében foglalt Zsoltárok, Énekek Éneke és Job könyve, vala
mint az imecsfalvai székely múzeum legújabban felfedezett 
códexében foglalt Zsoltárok közös eredetüeknek látszanak az 
imént említett bibliafordításokkal, de sokkal újabb másolatokban 
maradván ránk (1508), tetemesb változásokon is mentek keresz
tül, különösen a nyelvjárásra s a helyesírásra nézve, mely egé
szen a másolat korával egyező (1. a M. írod. Tört, I. k. u. ott).

Az egyházban olvastatni szokott evangeliomi és epistolai 
darabok szinte a Döbrentei-códexben, hihetőleg a XV .század első 
feléből vannak.
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Kiadások: Az ótestamentomi könyveké: az akadémia Régi M 
Nyelveml. I. kötetében. A négy evangélistáé u. ott a III. kötetben. Újabban 
mindkettő a Nyelvemléktár I. köt. Budapest 1874.

(Példáúl a Régi Bibliára szolgálhat Máté XXV. részének két töredéke 
az Írod. Olv. I. k. 8. száma, kisérve nyelvészeti fejtegetésekkel).

A Jób könyvéből, Zsoltárokból s az Énekek Énekéből mutatványok 
a M. írod. Tört. I. kötete Példatárában.

2. A Passió több szerkezetben maradt fenn : 1. a Döbren- 
tei-códexben, egyszerűen a négy evangélista illető részeiből ösz- 
szeállitva, templomi használatra. A XIY. századból. 2. A Wink- 
ler-códexben, s újabb változatokkal a Nádor-códexben, egy az 
evangeliomok alapján szabadon dolgozott s elmélkedésekkel, 
szentatyák és doktorok mondásaikkal átszőtt szerkezet. A. XIY 
század vége vagy a XY. sz. eleje tájáról. 3. Az Érsekújvári códex- 
ben egy, napok és órák szerint bele szőtt elmélkedések és imák
kal ellátott szerkezet, bevezetése a Nádor-códexben is. A XY. szá
zad első feléből. 4. A Debreceni códexben egy rövid szerkezet, 
mely csak hordozója intő észrevételeknek, a XY. sz. közepéből. 
5. Azon XY. századból származó códexben, mely legújabban fedez
tetett fel s az imecsfalvai székely múzeumban őriztetik.

Kiadások : 1. 3. és 4. sz. : Magyar Passió, kiadta Toldy F. Pest. 1850
A 2. számú a Winkler cód. szerint : Régi M. Nyelveml. IV. köt. 2. 

szállítv. XXV—LXV. Újabban Nyelvemléktár II. köt. 132—162. 1. A Nádor- 
códex szövege: Nádor-Gódex, kiadta Toldÿ F. Pest. 1857

3. Mária Siralma, úgy látszik sz. Bernât Lamentátiója 
után dolgozva, de teljes szabadsággal; régi irodalmunk egyik leg
szebb s valóban költői darabja, a XV. század első negyedéből ; a 
Wcód., s némi változatokkal a Nádor-códexben.

— (Egy töredéke az írod. Olv. I. k. 12. szám alatt).
Kiadások : a Wcód. ut. Régi M. Nyelveml. IV. k. 2 szállitv. VII—XIX. 

Kjabban Nyelvemléktál' 114—123. 1. emez: Nádor-Gódex, kiadta Toldy F. 
XLV.—LI. S a kiejtés szerint átírva a M. írod. Tört. I. k. Példatárában.

4. Vallásos tanítások és elmélkedések, különösen a Griiary-, 
Virginia-, Nádor-códexben, stb.

Kiadások : Kettős elmélkedés a világi dolgok állliatatlauságáról s ;i 
gonoszok veszedelméről, 1. Nádor-Gódex kiadta Toldy F. I —XIX.

«Néminemű jegyök kikből embör vélheti, hogy ha idvözülendő 
avagy ha elveszendő»: Régi M. Nyelveml. IV. k. 1. szállítv.

5. Vallásos énekek a Döbrentei-, Winkler-, Peer-, Nádor- 
imecsfalvai códexben, breviáriumi hymnusok után, kétségkívül a 
XIY. századból, ügyetlen verseléssel. — Sok szépséggel bír, bár 
ezeknél nem kevesbbé régi, sz. Bernât hymnusa a felfeszített 
Krisztushoz, a Czeli-códexben.

Kiadások : Breviáriumi hymnusok: Régi M. Nyelveml. ÍV. k. 2. szál
lítv. XIX-XXII. és XCVI-CI. Újabban a Nyelvemléktár II. köt. 125-127. 
124—203. 1. és Nádor-Cód. kiadta Toldy 1857. itt hangjegyekkel XCI—XCII.
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Sz. Bernât hymnusa : Bégi M. Nyelveml. II. köt. 24—30. és 58. 1. Mu
tatványok mind ezekből a M. írod. Tört. I. kötete Példatárában — (s egy 
töredéke az írod. Olv. I. k. 13. szám alatt). Mindezek legújabban Bégi ma
gyar költők tára I. k. közzétette Szilády Áron. Budapest 1877.

6. Imák, több códexben elszórva. Nevezetesb imakönyvek 
ez időszakbeli szöveggel : a Kinizsi Pálnéé (Czecli-códex, hártyán, 
az akadémiai könyvt.) ; «Bódog asszon Hórái», szinte Kinizsinéé 
egykoron (hártyán, a keszthelyi könyvt.) ; Breviárium (Döbren- 
tei-códex a gyulafehérvári könyvtárban) stb.

Kiadva csak a Czek-cód. M. Nyelyeml. II. köt.
7. Legendák. — Sz.Margité, a XIY. század elejéről, de mely 

többször átíratott, változtatva, s így régi színét nagy részben 
elvesztette. Egyetlen példánya (a XYI. század elején írva) a nem- 
-zeti múzeumban.

Kiadások : Prayé : Vita S. Elisabetkae nec non B. Margaritae Virg. 
Tyrn. 1770. — Vajda Sámuel tihanyi apáté Buda 1782. — Toldyé : Bégi M. 
Legendák Tára. I. köt. még nem jelent meg. — (Egy töredéke az írod. Olv. 
I. köt. 14. sz. alatt).

Sz. Ferenczéi : egy nagyobb, a XIV. század elejéről, a régi 
biblia kétségtelen kortársa, az Ehrenfeld-códexben ; egy kis töre
dék a Simor-códexben (nemzeti muzeum) ; egy kis legendái a 
Virginia-códexben (az akad. könyvtárban).

Kiadások : Virginia-códex Nyelvemléktár III. köt. 258—352. — (Egy 
töredéke a nagy Ferenclegendának az írod. Olv. I. köt. 15. szám alatt.)

Sz. Orsolyáé a Nádor-códexben.
Kiadások : Nádor-códex, kiadta Toldy F., LIX—LXII.

14. §. A harmadik időszak (Mátyás és a Jagellók kora) klastromi 
irodalma.

A klastromi irodalom e korban az elébbeniének folytatása. 
De gazdagabb különösen a legendák szakában, s postilláival és pre- 
dikációival, melyek elégséges számmal maradtak fenn. (Híres 
szónokot csak Mátyás idejéből négyet hozhatni fel, de munkáikat 
nem ismerjük). A nyelv azokban függetlenebb a deáktól, s e sze
rint nem csak önállóbb s szabadabban mozgó, hanem általában 
folyóbb ; a régi darabosságot könnyűség, az ingadozást biztosság, 
de a tömöttséget és erőt egyszersmind kényelmes bőség váltja 
fel, néha mindazáltal numerussal, sőt valódi szépséggel páro
sulva. Másfelül azon ódon szín, mely az előbbi időszak maradvá
nyait jellemzi, itt már nagyrészt elenyészett ; a mainap avúltnak

3Toldy : írod. tort.



34 MÁSODIK RÉSZ. KÖZÉPKOR.

tartott nyelvtani formák csak elvétve fordulnak elő, s az avult 
szók is gondosan felcseréltetnek más, ma már közönséges kife
jezésekkel. Nem kevés az e korbeli maradványok közöl csak meg
újított átírása a régibb szövegeknek, amiért azokon bizonyos 
egyenetlenséget venni észre. A határt a két időszak közt legbiz- 
tosban a Bátori László (meghalt 1456 körül) bibliafordításai képe
zik, melyekben már határozottan új szellem lengedez.

A harmadik időszak nevezetesb maradványai :
1. A Bátori Lászlónak tulajdonított biblia, melynek részeit 

az esztergami érseki könyvtár Jordánszky-códexe tartotta fenn. 
Ilyek Mozses öt könyve (az I. töredékes), Józsiié, a Bírák könyve, s 
az Újszövetség, de mégis Pál apostol levelei nélkül.

A Zsoltárkönyvnek egy közel-teljes szerkezete, úgymint a 
Velikei Gergely másolatában 1522. (keszthelvi-códex a keszthelyi 
Festetics-könyvtárban) s a Pápai Pál másolatában 1533. (Kul- 
csár-códex a nemzeti muzeum könyvtárában). Egyes zsoltárok a 
Czeli- és Battliyány-códexekben, amaz régi alapon, ez határozót* 
tan újabb.

Számos Perikapák, vagyis evangeliomi és epistolai leckék, 
majd a régi ferenci- és a Bátori-biblia alapján (a Winkler és Po
zsonyi códexekben levők), majd csak Bátorién (Virginia-, Érdy- 
códexekben), majd, részben legalább, egészen önálló (Érsekújv.- 
códex), áltáljában ez időszak későbbi éveiből.

Kiadások : Bátoriból két töredék a M. írod. Tört. II. a Példatár
ban ; (két más írod. Olv. I. k. 9. sz. alatt). Az egész a Eégi M. Nyelvemlékek 
V. kötetében. Budapest 1878.

A Keszthelyi códexböl csak egy Zsoltár az idézett Példatárban. — A 
Kulcsár-códexből több töredék a Kulcsár Hasznos Mulats. 1817-ki folyamá
ban. A Czech-códexben öt zsoltár. Eégi M. Nyelvemlékek II. köt. 53—57.

2. Vallásos tanítások, elmélkedések, különösen a Winkler, 
Nádor, Nagyszombati, Debreceni, Horvát, Kazinczy, Teleki és 
Érsekúj vári códexekben.

Kiadások : a Nádoréi a Nádor-códexben. Pest, 1857. a Wiukleréi 
Eégi M. Nyelveml. IV. k. 2. szállítv. lljabban Nyelvemléktár H. köt. a Nagy- 
szombati c. Nyelvemléktár Hl. köt. Horvát, Kazinczy c. Nyelvemléktár VI. 
Debreceni, érsekujvári, Teleki códexek még kiadatlanok.

3. Szerzetesi írások, különösen sz. Jeromosé (Virgin.), Ber- 
náté (Horvát), Bonaventúráé (Vitkovics, Teleki, Weszprémi 
códexekben). A dömés szüzeknek Váci Pál-féle 1474-ki szabályzata 
elveszett : a clarissák elveszve volt Ordináriuma a Lányi-códexben 
újra felfedeztetett (m. akadémia könyvtárában). Szerzetes szüzek
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«három jeles (templomi) szolgáltatás »-ára vonatkozó szabályzat 
foglaltatik a székely múzeum imecsfalvai códexében is, öt levélen.

Kiadások : Veszprémi códex Nyelvemléktár II. Virginia c. Nyelvem
léktár III. Horvát c. Nyelvemíéktár VI.

4. Pustillák es Prédikációk : nagyobb számmal különösen a 
Cornides-, a Debreceni és az Érdy-códexekben.

Kiadások : Beszéd sz. Pál testének Magyarországba hozataláról az 
Érdy-códexből az idézett Példatárban s a Toldy M. Szentek Legendáiban. Az 
egész Érdy-códex megjelent Nyelvemléktár ÍV. és V. köt. Budapest 1876. - 
Egy példázó beszéd az Érsekújvári códexböl az id. Példatárban. — (Példáid 
Sz. Tamás apostolról való prédikáció a Debreceni códexböl az írod. Olv. I. 
köt. 16. sz. alatt.)

5. Vallásos énekek a Batthyány-liymnáriumban hangjegyek
kel (a gyulafehérvári könyvtárban), a Peer-códex (n. muz.), a 
Keszthelyi, a Gyöngyösi códexekben (akad. könyvt.). — 1400 
körül annyira meggyűlt az énekkészlet, hogy az egyház szüksé
gesnek látta megvizsgálását s külön helybenhagyását a dogmai- 
lag tiszta énekeknek. Ha ezek gyűjteményét bírnók ! — A szent 
István jobbjára készült ének nyomtatva is megjelent Nürnberg
ijén 1484-ben ; mint első nyomtatott magyar könyvet említi 
Szabó Károly Régi m. könyvtára is ; amint ma bírjuk azt, vál
toztatva van s ódon jelleméből kivetkőztetve.

Kiadások : Hymnus a teremtésről, a Példatárban. Vásárhelyi András 
éneke a szűz Máriához, egy más Sz. Lászlóhoz Révai Elegyes Versei tolda
lékéban, a Példatárban, — (és az írod. Olv. I. köt. 17. szám alatt; a «Qui 
habitat» a Keszthelyi códexböl ugyanitt a 18. sz. alatt). Az említett códexek 
közül újabban megjelent a Peer- és Gyöngyösi-códex a Nyelvemléktár II. kö
tetében. A Batthyány-hymnáriumban foglaltak kivételével, (a mely códex 
későbbi korból való) a többi hymnus összegyűjtve közzé tétetett Régi m. 
költők tára I. k. Szílády Áron által.

6. Imakönyvek : a Gömöry-, Pozsonyi, a Kriza-, Festetics és 
Thewrewk-códexekben. Elszórva egyes imák sok helyt.

Kiadások : Kriza- és Thewrewk-códex, megjelent a Nyelvemléktár 
II. kötet.

7. Legendák. — a) A Debreceni könyvtár legendáriuma, hi
hetőleg ez időszak első tizedeiből ; csonka, mert az egyházi évnek 
csak egy harmadára terjed (sz. Adrás napjától gyümölcsoltó Bol
dog-Asszonyig) ; szabályos gondos nyelven, sima irálylyal.

Kiadása : Toldy : Régi M. Legendák Tára V. köt. Pest 1858. bő ismer
tetéssel. A négy első kötet nem jelent meg.

b) A névtelen Carthausi legendáriuma, az Erdy-códexben 
(140—675. 11.), az egész egyházi év nevezetesb szentéiről; ez 
időszak vég éveiből ; egyenetlen irálylyal, mi azt gyaníttatja, 
hogy a szerző régibb szövegeket vett fel szerkesztményébe, bár 
átdolgozva.

3*
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Kiadott egyes részei sz. László kir. élete Érdy által 1834-b. a Tudo
mánytár I. köt. ; sz. Istváné s a . Pál tetemei kihozása a M. ír. Tört. II. kot. 
Példatárában ; újra sz. Istváné Érdy Hartvicusában, Pest, 1854; sz. Orso
lyáé a E. M. Leg. Tára még meg nem jelent I. köt. — Önállólag : Dychew- 
seges zent Ersebeth Azzonnak Innepeeról: Toldy F. által, bevezetéssel és 
jegyzetekkel. Pest, 1857. a sz. Istv. Társulat költs. — Magyar Szentek L - 
gendái a Carthausi Névtelentől bevezetéssel és jegy. Toldy F. által Pest. 
1859. •—• (Az írod. Olv. I. köt. 18. száma alatt találtatok sz. Geltérd élete s a 
19. és 20. számok alatt Béla király Lengyelországban, valamint Salamon - 
László viadalok sz. László életéből). Az egész Érdv-códex megjelent a Nyelv
emléktár IY. Y. k. Budapest 1876.

c) Számos egyes legendák és példák elszórva sokféle có- 
dexekben.

Kiadva: sz. Euplirosina, Apaiin. Adviga, Ador ján. Elek, Zsófia, Má"ia 
Aegyptiaca, Orsolya a Nádor-códexben Toldy által betűhíven. — Sz. Krisz
tináé a E. M. Leg. V. köt. — Sz. Domonkos életének töredéke a M. írod. 
Tört. II. köt. Példatárában. Egészen a Nyelvemléktár. III. kötetében.

15. §. Költészet a második és harmadik időszakban.

A költészet csak folytatása volt a réginek. A magyar nemes 
ifjúság a rímes krónikákból tanulta ismerni hazája történetét. A 
hegedűsök a hagyományosan átvett régi énekek készletét az újabb 
nevezetes események verses tárgyalásával nevelték. Záh Klára 
és Felicián esete, Kis Károly király veszedelme, Kont István fő
vétele, a harminckét nemes kivégeztetése stb. mint énekek tár
gyai nyilván említtetnek meg XV., sőt XVI. századbeli írók által 
is. A regényes énekek közöl a Toldi-mondát XIV. századbeli ala
kulásában ismerte még Ilosvai Péter (XVI. század) ; Tar Lőrinc 
pokoljáratáét Tinódi ; Óriás Lóránt regéi, melyek kétségkívül az 
Anjouk uralma alatt szivárogtak be az olasz földről, a Hunyadi 
udvarában emlegettetnek. Mind ezek, úgy látszik, csak szájha
gyományként s le nem írva szálltak korról-korra.

A legrégibb írott historiés ének, mely e korból, még pedig 
hihetőleg a XIV. század második feléből, reánk maradt : Pannó
nia megvételéről szól, s így kezdődik: «Emlekezzenk régiekrel» ; 
de ez az ismeretlen Szvatopolk-mondát nem a szájhagyományból 
meríti, hanem valamely papnak műve, ki azt egyenesenk a régi 
deák krónika után dolgozta (az úgy nevezett bécsi Képes Krónika 
szerint). Nyelv tekintetében az becses, de költői érdemmel nem



KÖLTÉSZET. 37

bír : szárazabb a krónikánál, mely azt a hegedősök énekeiből köl
csönözte. Ezenkivül csak egy pár más ily ének volt eddig isme
retes (Mátyás király, Beriszló Péter, Both János felett) : inkább 
dicsérő és kesergő,,, mint elbeszélő darabok. Annál örvendetesb 
jelenet a Thaly Kálmán által legújabban kiadott egykorit ének : 
Szakács viadalja 1476 (150 vers), melyet, történetkútfői fontossá
gán kívül, tömött, szemlélhető s élénk előadás tesz becsessé. 
Ezekhez járult legújabban Gesztliy László éneke 1525-ből.

A keresztijén epikának is egyetlen, de tekintélyes maradvá
nya az Érsekújvári códexben találtató Katalin-lejenda, mely 
párosán rímlő nyolcasokban írva 4067 versre terjed. Az elbeszéllés 
egyszerűen a történeti egymásutánt követi, de sebesen halad ; az 
öszves tárgyalás könnyű, szabad, eleven, folyó.

A gúny költészetnek, melyről a história is emlékezik, csak 
egy, de szinte figyelemre méltó maradványa Apáti Ferenc úgy 
nevezett Feddö éneke, mely a társadalom romlottságát a Jagellók 
korában élesen ostorozza.

Kiadások : Pannónia megvétele : Révainál, Elegyes Verseiben, Pozs. 
1787. — (Dugonicsé az Etelka kiadásában hütelen). A M. írod. Tört. I. a Pél
datárban — s az írod. Olv. I. köt. 21. szám alatt. Ennek bővebb története és 
vizsgálata : Toldy Á M. Történeti Költészet. I. köt. Bécs 1850. — Emlékdal 
Mátyás kir. felett, a Gyöngyösi códexből, s a Gergely deák gyászéneke Both 

dánosról a Paksy-códexből kiadva a Bégi M. Nyelvemlékek ÍI. köt. 2. oszt. 
4. és 39. I I .— Szakács viadalja : Thalynál a Századok 1872-ki folyama 8—22. 
11. — Alexandriai sz. Katalin verses Legendája, kiadta Toldy F. Pest 1855. 
(s némi töredéke az írod. Olv. I. köt. a 23. szám alatt). — Apáti énekét a 
Peer-códexből Bévai adta ki először Elegyes Versei mellett 1787. (Megvan a 
Középkori M. írod. Tört. Példatárában is az I. és III. kiadásban). Újabban 
összegyűjtve megjelentek a Bégi m. költők tára I. kötetében Budapest 1877.

Végre a népköltészetnek egy, középkori Európáéval közös, 
ága ’az úgynevezett mysterium ok, melyek nyoma az első időszakba 
szolgál vissza; ez papok, majd vándorszínészek («mimusok»), 
sőt maga a nép által is, űzetett. Eleinte újtestamentomi tárgyak, 
különösen a passió, utóbb más bibliai és legendái részletek is 
adattak elő, egyszerű beszélgetésekben, közbeszőtt énekekkel 
(ádventi, karácsom, passió, húsvéti, pünkösdi játékok). Az így 
előadott darabok részei közzé utóbb világi, tréfás, sőt csintalan 
jelenetek is csúsztak, míg a Jagellók korában úgy látszik az
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utóbbiak kiszoríták a vallásos előadásokat, s veszélyes elterjedést 
nyertek. E darabok, amennyiben nem voltak is rögtönözve, 
valamint a hegedősök énekei, aligha leirattak valaha, és csak ha- 
gyományilag maradtak fenn. Nem kételkedhetünk, hogy amelyek 
az utóbbi években a nép ajkáról leirattak, korántsem a reforma
tio utáni időkben keletkeztek, hanem egyenesen a középkorból 
származnak, bár időfolytában mind egyes részeket vagy sorokat 
elejtettek, miután leginkább csak gyermekeknél vannak fenn, 
mind nyelvök időről időre megújulván, ódon színét elvesztette. 
S a melyeket így ismerünk, a nép igen primitív szerzeményeit 
hagynak bennök felismernünk, melyek a külföld ismeretes mys- 
teriumaival, avagy csak a köztünk élő német népével sem állják 
ki az összehasonlítást. Népünk kedélyes szeszének villanatai 
azonban bennök helyenként félreismerhetetlenek. Milyenek le
hettek a papok által készült mvsteriumok, arra nézve minden 
emlék hiányában, még csak gyanításunk sem lehet.

Kiadatott több karácsom játék. Az elsőt Torkos Sándor közölte Zala- 
Egerszegről a M. Nyelvészet IV. folyamában Pest 1859, s újra a M. írod. 
Tört. Példatárában, a 3. kiadásban (valamint az írod. Olv.I. köt. a 24. sz. 
alatt), — Az 1872-dik évig napvilágra került mysteriumok összegyűjtve meg
jelentek a Kisfaludy Társaság Népköltési gyűjteményének I. kötetében, ma
gyarázó jegyzetekkel.Újabbak is jelentek meg a Nyelvőrben. Figyelőben stb.

A népies költészet e különféle nemei mellett, Mátyás király 
korában, midőn a classicai tanulmányok hazánkban is nem cse
kély kiterjedésben űzetni kezdtek, ezek, úgy látszik, a magyar 
költészetre is hatottak úgy, hogy abban egy classicai mű iskola 
keletkezett, melynek képviselőiül tekinthetők : Cesinge János, a 
Jánus Pannónius néven európai hírű újlatin költő (f 1471), ki 
magyar hadi énekeket is költött ; Gábor a király kedvenc költője, 
ki dalokat és eposi énekeket, — végre Budai Simon, ki szinte 
azon idők módja szerint panegyrikonokat írt. De miután ezek
nek költeményei teljesen elvesztek, rólok itt egyebet, mint hogy 
léteztek, mondanunk nem lehet. — Hogy ezen alig felkapott irány 
századokra ismét kienyészett költészetünkből, könnyen megért
hető, ha a Mátyás halála utáni míveltségi sülyedést tekintetbe 
veszszük.
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16. §. Vegyes szakok.

Ezek s ilyenekben határozódik középkori irodalmunk. Tör
ténetírásra nem fordúlt elé ok, mert a tanult rendek deák króni
kát olvastak, a fiatalság s a nép pedig a történetekkel históriás 
énekekből ismerkedett meg. Mindazáltal itt-ott egyes kisebb tör
téneti feljegyzések már történtek magyar nyelven, amilyen péld. 
«Kászon szék eredete» 1490 tájról, «Maros szék tisztei nemek és 
ágak szerint» 1491—1515 (említve az Erdélyi M. társ. Munkái 
közt, 291.1., s az utóbbi kiadva egy 1775-ki másolat után a Szá
zadok II. évfoly. 678—80 11.).

Vannak némi nyomai a nyelvészetnek is. Cesinye János, a 
költő, magyar nyelvtant írt, melynek azonban a XVI. században 
már elveszése fájlaltatott. Xyirkállai Tamás 1484-ki códexben 
vagy száz szó fordul elő deákozattal ; Szálkái László deák (utóbb 
esztergami érsek megír. 1526) fiatalkori irományai közt 1490-ből 
Theodul Eklogája feles sorközi magyarításokkal van ellátva, mik 
valóságos phraseologiai adalékokat képeznek. Az onomastikára 
némely magyar naptárak nyújtanak anyagot.

Ilyek állanak a Jászai-códexben 1466. (Eégi M. Nyelveml. I I I . )  ; a 
Batthyány Boldizsár miséskönyvében 1489 (a nemz. múzeumban) ; a Wink- 
ier-códexben 1506. — Císiók : egy akadémiai deák códexb. 1462 ; a Peer-có- 
dexben a XV. szászad végéről stb.

Azt hogy a joyszabályok jókorán emlékversbe is foglaltat
tak már, a Nyírkállai ily kisérlete engedi hinnünk.

Kiadva Kovachich M. Gy. által Formulae solennes Styli. Pest, 1790. 
— (1. az írod. Olv. I .  kot. a 25. sz. alatt).

17. §. Közéleti írott emlékek.

A közéletben országos, igazgatási, jogi s magán ügyekben 
a mayyariil írásnak a XIV. század közepe óta vannak nyomai, bár 
szűkén, miután az ilyfélék mind veszendő anyaguk (papiros), 
mind kicsinységük, mind múló fontosságukkal az enyészetet csak 
elvétve kerülhették el. A legrégibb ez emlékek közöl egy tiszti 
esküminta nagy Lajos korából ; következik Sajó-Szent-Péter
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városának szabályzata a borárulás körül 1403, Kazzai Karácson 
végintézete 1413, Hunyadi János kormányzói esküje 1446, Vér 
András menedéklevele (nyugtatványa) 1493, némely levelek 
I486—1526; a somlyóvásárkelyi urbárium 1514, boszorkányság
gal vádlottak vádirata 151 7, Drágfi János végintézete 1526 stb.

Kiadások: Lajos alatti eskü, megújított írásmóddal Mosóéi m. t<>r- 
vénygyűjteményében N.-Szomb. 1584.— Szeutpéteri végzés (úgy látszik XYI. 
századi egyszerű másolatból), a Eégi M. Nyelveml. II. köt. — Vér menedék
levele, az évszámnak hibásan 1473-ra tételével, áll a Tud. Gyűjt. 1835-ki V. 
köt. Vér András menedéklevele keltéről Nagy Iván. Századok. 1874. 654. 1. 
— Hunyadi esküje négyféle régi másolatban a Eégi M. Ny. II. k. — Levelek 
u. ott, és Szalay Ágostonnál a M. Leveles Tár I. köt. — A vásárhelyi urbér 
Wenzeltől M. Ak. Ért. 1852. - A Kassa városi védirat ismét a E. M. Ny.H. k.

18. §. A középmagyar nyelv sajátságai.

A középmagyar nyelvben :
1. A nyíltabb hangzók kezdtek elő uralkodni ; így a zárt a és <> 

(a 5) mindinkább elvesztette tompaságát, s azért állandóan a
0- val íratott. Ügy látszik az egy os melléknévképző tartotta meg 
tompaságát, igen gyakran us-al íratván még a XV. században is, 
péld. hasonlatus ; s még kivételesen némely más szókban : uroz, 
urvos, tuldul (8roz, orvos, tóidul.)— Az éles é még nem hatalma
zott el annyira, mint az «y »/ban ; nehez, közép, en, teged, es, iijm : 
nehéz, közép, én, téged, és. Az éles è is még sok helyt megtar
totta eredetiségét, hol az ájm-ban állandóan a vele válrokon éles
1- vel ejtetik ; így : ett, ede, elv, addeg, kedeg, ke-es stb. (ma : itt, 
ide, ily, addig, pedig, kies stb.), s az ik név- és igerag is még 
gyakran ék alakban jelenik meg, péld. egyék ; mondaték, kezde
ték, (égjük ; mondatik, kezdetik). így a nyíltabb i i, hol ma már 
állandóan a tompább ü ű divatozik : ires, figg, épíl, közíl, bin : 
ma : üres, függ, épül, közül, bűn ; valamint a mai ít ií, íil iíl mel
léknév és igeképzők is többnyire a nyíltabb ó ó'-vel hangzottak : 
szomoró, keserő ; fordól, öről ; végre a részesülői ő rag r-vel : 
idvezejte, teremte, esse ; újm : idvezítő, teremtő, eső.

2. Az ikerhangok szinte fogyó félben mutatkoznak ; az it 
igeképző mindazáltal még széltiben ikerhangzós alakjában hasz-
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náltatik : fordojt, szabadojt, feszejt, merejt ; újaiban : fordít, 
szabadít stb. De nem ritkán az óm-ban is már eléforduló egyes 
liangzójú ót ó'í-tel váltakozik : szabadót, tanót, elevenőt.

3. A kihangzások, a birtokragozáson kiviil (váraim, vér'id, 
fog“i) majdnem egészen kiavúltak, csak néhány helyt maradtak 
fenn, mint : nemben-, sári (ma : sara) ; hi°, hiu, vi°, iu ; újm ; hí, 
ví, i-szik, még pedig ragozott állapotban is : hi°ni, lii"tt, iuttok, 
azaz : híni, hitt, isztok.

4. A hangvonzati rendszer azon pár kivételt is, melyet az 
ómban találtunk még, meggyőzte, sőt a nál-kid-ben — bár ez va
lóságos összetétel, s még többnyire külön íratott (péld. «nyílna-/ 
es vértnél küh) alkalmazkodott az á hangzó az önállóbb k'úl ma
gas hangzójához, s lett : nélkül. Csak a ség névképző tartja meg 
kivételesen, de nagy ritkán, é hangzóját : tisztaség, magasség.

5. A szelletek közöl az egy gyenge torokszellet (h) nyelvjá- 
rásilag még sűrűén divatozott a hangzóval kezdődő s végződő 
szók elején és végén ; péld. hörök, hige, hű (ő személynévmás), a“, 
eh“ (az ez), de\ mah stb. ; különösen az igék egyes harmadik vég- 
hangzós személyraga után : intih, álla11, volna“, tevő“ stb.

6. A képzők közül az óm alm°, elírd elvesztvén kihangzását, 
még széltiben e kopott állapotában használtatott, önhangzó köz
betéte nélkül : siralm, álm, szereim, még mássalhangzós képző 
előtt is : szidalmság, fejedelmkednek ; míg az nj/nban e forma 
csak önliangzós képzők és ragok előtt használtatik : siralm-as, 
álm-a, különben pedig önhangzó közbetéteiével : siralom fejede
lem. Az l igeképző is gyakran még önhangzó közbenjötte nélkül 
használtatott : országi, jogi (defert, azaz : jogot, igazságot tesz), 
forbatl (retribuit) stb.

7. Fennvoltak még a km nyelvben több grammatikai formák, 
miknek az újmb&n többé semmi nyomuk. A legfeltűnőbbek ezek :

a) a múlt jelenben a segédige is haj Iktatott még, bár nagy 
ritkán : en tartom val-é/c ; így a foglaló múltban is : hogy bírtam 
legye/;, hogy jöttél légy.

b) A félmúlt többes első személye, a határozott alakban,
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még az eredeti ónk, ünk raggal is fordul elő : látónk, kérőnk : 
ma : a személyrag (-n-) kihullásával : látók, kérők.

c) A múltnak egyes másodszemélyi raga mind az ikes, 
mind az eues igéknél, a határozatlan módban rövid hangzóval 
ejtetett : lát tál, jöt tel, laki«/, születte/.

d) Nyoma van még a jövő múltnak is (fut. exactum) : «ha 
feleseget vallott lend» (habuerit).

e) A feltételes mód jelen egyes harmadik, s többes első és 
harmadik személyében, a határozott formában a na ne feltételrag 
a tárgy raggal még nem forrott össze, hanem vele j  segédmással
hangzó közbejövetelével egyesül ; így: mondana/a, kernele, tud- 
nojok, érdemienöjöÁ (tudnék) ; hallgatna/a/r, következne/^/,- (hall
gatnák, következnék), lakne/e/r, teljesedne/^/,- (laknék h.).

/ )  A ragbeli j  sziszegő mássalhangzók után is széltiben 
változatlan maradt ; péld. hozja, éleszje. hiszjök (ma : iiiszszük), 
válaszjatok.

fj) Az ajt, ojt, ejt, üjt, képzőjű igék foglaló és parancsoló 
módjának képzése gyenge torokszelettel (") is történt még : alajt 
(vél, putat) : alák, fordojt : fordótli, nyójt (ma : nyújt) : nyóli, 
szomorejt : szomoréh ; a határozott formában : indojt : indóliad, 
ejt : éhed, fejt : féhed, elrejt : elrékék, gyójt : győliétek ; míg az 
óínban még kemény torokszellettel : szabadó'ka, sőt egypárszor a 
A-wban is még így, az ó/inban pedig a mássalhangzók kellemetlen 
megtorlódásával ekép : alíts, fordíts, nyújts, szomoríts ; indítsd, 
ejtsd, fejtsd, elrejtsék stb. (tájilag mind máig ajakszellettel : me
rik fordíj).

h) A raijozott részesülök, még pedig 1. a jelenben : jóved, té
ved, vexed, az /(/ínban : midőn jősz, tészsz, vészsz ; 2. a fél múlt
ban : megismervén/, meghalva'//, meglmlva/a, eltávozva’»/,-, lát
va' tok, bemenvé/e/r, később látva'/,-, menve/,- ; ragozva is, különösen 
tárgyesetben ; vjm már: midőn megismerém, meghálál, meghala, 
eltávozánk, látátok, bemenőnek. Tárgyraggal csak a XVI. század
ban találom : látvát, menvét, azaz : azt, ki ott mintegy látva, 
menve van. 3. a múltban : lakatea»/, ehez etted, fék ette, menete
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te tek, illáitok ; újm : midőn laktam, elieztél, feküdt, mentetek, 
aluttak.

i) A tehető ige kégzője hat (hét) még önállón mint segéd
ige is fordul elő ; péld. nem hatsz egy fürtöt fejérré tenned : újm : 
nem tehetsz egy fürtöt is fejérré (tellát km hatsz tenned =  újm : 
tehetsz).

k) A létige val és vol (est), szinte nem volt még annyira 
hiányos mint az új minin ; legalább előfordulnak még az emlékek
ben : válni és volni (esse), val vád, v dívátok, válván ; mely formák 
most már a lesz (fieri) igével pótoltatnak, lévén a példák új ma
gyarul : lenni, lévén te, lévén ti, lévén ő.

l) A bír-ige vall (= val-ol, val-1 : habet), mint cselekvő s 
tárgyesetet vonzó, széltiben dívott még, s minden vagy majd 
minden módokon s időkön át ragoztatott: vallók, vallsz, vall stb, 
a részesülőben, vallván, sőt ez ragozva is : vallvád ; újm : nekem 
van, lévén, lévén neked stb.

m) A miveltető és szenvedő forma egyszerű és kettőzött ragai 
(at et, tat tét ; atik étik, tátik tetik) még vegyest járulnak hol 
egy, hol több ragú igetőkhöz, így : alot, fektet, mentet ; újm : 
altat, fektet, menet ; továbbá : ostorl-aíí/c és iú-tatik, énekl-etik és 
mér-tetik ; sőt a szenvedő közvettleniil középigékből is képeztetik : 
péld. kárhoz-tatik, marad-tatik, posztóltatik, ékesőltetik, kelletik.

n) Végül, valamint a nevek többes első személyű birtolc- 
raga ónk iink (újm. unk iink), úgy az igék többes első személyei, 
kevés kivétellel o ó'-vel hangzottak. Példák : látónk, láttonk : lát- 
jok ; hittok ; lássonk ; látandók ; látandjok (újm : látunk, láttunk ; 
látjuk ; láttuk ; lássunk ; látandunk ; látandjuk) ; kérőnk, kér
tünk ; kérjük, kértök ; kérjünk; kérendönk ; kérendjönk ; (újm : 
kérünk, kértünk stb.) : így az ikes igékben is. Sőt előfordúl az 
ősrégi (a göcseji nyelvjárásban máig dívó) forma a e-vel is : lá- 
tauk, kérenk, kérhetjek, kérendjek (újm : szinte unk, link, jük).

8. A melléknév-hasonlítás harmadik foka (a superlativus) a 
km-ban sem volt még kifejlődve, és körülírva fejeztetett ki a 
mend, inenden melléknév segedelmével ; például menden embe-
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vektől bűnösé, mendíó'Z szerelmesé ; t'ijm leybímöeb ember, leg- 
szerelmesé.

9. Az egyes szók szélűben még első gyökszerű alakjokban 
jelentek meg: es: eskü, es: eső, leli: lehel, met: metsz, teák : 
tetszik, alás : alvás, fe: fej, sza : száj, stb. A szóképzésben még 
meglehetősen megkülönbözteti a km nyelv a cselekvést és a cse
lekvés eredményét kifejező ás és, at et képzőket, péld. futat, romlat, 
teremtet, vígasztalát ; vjm : futás, romlás, teremtés, vigasztalás 
(ott is, hol nem cselekvés, hanem cselekvés eredménye jegyezte
tik). Végre előfordul számtalan régi szó, melynek az íijrnkan 
többé semmi nyoma, s melyek közöl a manna (mindkét, mind
kettő, ambo, beide) szám- és melléknév legyen kiemelve, mely 
már a km nyelv első időszakában kiavúlt.

Tudni kell egyébé ánt 1) hogy mindazon nyelvtani és szótári formák, 
melyeket a 7. 8. 9. pontok alatt a km nyelvnek tulajdonítottunk, ezt bélyeg- 
zöleg elválasztják ugyan az újmtól, de kétség kívül megvoltak inár az ómban, 
és ebben csak a nyelvmaradványok csekély száma miatt ki nem mutathatók : 
míg azok, miket az ómra nézve jellemzőknek állítottunk, ezt a /ómtól is meg
különböztetik.

Másodszor, hogy ez összes sajátságai a /rmnaknem közösek azonösz- 
szes korral (XIV. XV. XVI. század), melynek nyelvét igy neveztük el. E kor
nak is vannak t. i. alszakai : legkibélyegzettebb km nyelv a XIV. században; 
a XV-diknek közepén, Bátori Lászlónál, s utána, sok e sajátságok közül már 
elenyészett vagy észrevehetöleg ritkult; s még inkább a XVI. században, 
mely már átmenetet képez az újmhoz, sőt ennek kezdeteit mutatja fel.

(A km nyelv e három külön korszaka egyenként a M. Nemz. Iroda
lom nagyobb Története ülető fejezeteiben van jellemezve. Ki e munkához 
folyamodnék, azt különösen a harmadik kiadáshoz kell utasítanom. Ezenkí
vül az írod. Olv. I. köt. lő. és 25. számai után álló fejtegetésekre is kérek 
figyelmet).

3) Jellemzi még a km nyelv emlékeit az azokban elöuralkodó dunai 
nyelvjárás, míg az wjmra a Pázmány által a tiszai hatott nagy mértékben.
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HARMADIK RÉSZ.

ÚJKOR.
19. §. Á tte ki ntés.

A mohácsi vész után a magyar irodalom csakhamar nem
zeti jelentőségre vergődött. A dynastia változása nemzeti félté
kenységet költött fel ; a nagy hitújítás általános eszmemozgalmat 
idézett elő, s így mindenek előtt egy új, a nemzet minden osztá
lyaihoz forduló hittudományi irodalmat szült, melynek létesűléset 
és elterjedését a népiskolák sebes elszaporodása, s a mindenfelé 
keletkező nyomdák nem kis mértékben előmozdították. E mellett 
a költészet űzetett leginkább, és ugyan a XVI. században főleg a 
nép emberei, papok, tanítók, jegyzők stb. által, s gyakorlati irány
nyal ; a XVII. század közepén Zrínyi Miklós által művészetté 
emelve, utána a nemzet előkelő és tudós fiaitól míveltetett. A 
történetírás is mind többektől gyakoroltatott ; sőt némely felsőbb 
tudományok is kezdtek magyar nyelven kidolgoztatni, de isko
láink deákok levéli a kísérleteken túl e kor még nem haladt.

20. $. Az újkor időszakai.
Az újkor irodalmában három időszakot különböztetünk 

meg : Ezek
I. Az eyyetemes emelkedés kora, a mohácsi vésztől a bécsi 

békéig, befoglalja a XVI. század legnagyobb részét, s a XVII-dik* 
nek elejét. Ebben az irodalom uralkodó jelleme protestáns volt, 
bár azt nehány katholikus író indította meg. A hittudomány mellett 
leggazdagabban a költészet volt képviselve, de némely addig nem 
mívelt szakokban is tétettek kísérletek.

II. Az első virágzás kora, a bécsi békétől a szatmári békéig,
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vagyis 1608-tól 1711-ig. Ez időkben a katliolikus egyház újra tért 
nyervén, néhány jeles író, különösen Pázmány Péter esztergami 
érsek lángelmű munkái által a katliolikus irodalom szellemi túly- 
súlyra vergődött ; a nyelv abban új erőt és szépségeket fejtett ki ; 
a költészet, kivált a század közepétől, a mívelt osztályok által ka- 
roltatván fel, művészi kezelést kezdett mutatni ; a történetírás, ha 
alakilag nem is, de tartalmilag annál nagyobb fontosságra emel
kedett ; több tudományban figyelemre méltó kísérletek tétettek ; 
végre a nyelv az államéletben is virágzásra emelkedett.

III. A hanyatlás kora a szatmári békétől a kir. testőrsereg 
irodalmi fellépéséig, vagyis 1711-től 1772-ig. Elcsendesedvén a 
vallási és forradalmi mozgalmak, s Erdély elvesztvén nemzeti 
kormányát, a nyelv nem csak az iskolában, hanem az országos, 
közigazgatási, és társadalmi életben is tért vesztett, régi erejéből 
és szépségéből kivetkezett ; s az irodalom is jobbára csak az elemi 
és vallási szükségletek betöltésére szorítkozott. CsakaXVHI. szá
zad közepén kezdett ismét az irodalom nehány kitűnő író által 
szerencsésben míveltetni s egy jobb idő előkészíttetni.

1. Az egyetemes emelkedés kora,

21. §. Vallási állapotok, s hittudományi irodalom.

A XYI. században a szellemeket egész Európában a vallási 
és egyházi újítások eszméi mozgatták. Az úgy nevezett reforma
tio, vagy hitújítás, hazánkban is elterjedt, s elterjedésének külö
nösen a mohácsi veszedelem kedvezett, mert elesvén ott az egy
házi fejedelmek nagy része, a megyék nagyobbára főpásztorok 
nélkül maradtak, ezek jószágait a hatalmaskodó főurak elfoglal
ták, s a Luther, utóbb Calvin hitére térvén, jobbágyaikat is elsza- 
kasztották a régi egyháztól, mindenfelé iskolákat állítottak, fiatal 
embereket német protestáns egyetemekre küldvén, azokat taná
rokúi és lelkészekül alkalmazták, s az ezek által tevékenyen mí
velt protestáns hittudományi irodalmat hathatósan pártolták.
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Ekként a katholika egyház kis csoportra olvadt, s a vallási iroda
lom teréről is egy időre majd egészen leszorúlt.

A kezdetet azonban mégis katholikusok tették volt, s épen 
szentírási fordításokkal. Komjáti Benedek sz. Pál Leveleit egy régi 
fordítás nyomán lijra dolgozta már 1532-ben. A nehéz írót fordí
tása által magyarázni is akarván, változásokkal, néha körülírá
sokkal is megszaggatott, eredeti színéből és rytmusából kivett 
darabos művet adott. Szerencsésebb volt ennél Festi Gábor, egy 
Bécsben élő fiatal tudós pap, kinek ide tartozó munkája a négy 
evangéliom fordítása 1536-ban jelent meg. A középkori magyar 
irodalmat ismerve, él annak formáival, bírja annak tömöttségét 
és erejét, de függetlenebb deák eredetiétől, magyarabb, folyóbb, 
világosabb, és az értelmet tekintve hibátlanabb a régi magyar 
bibliáknál. Befejezi e rövid sort a protestáns exegesis által már 
befolyásozott Erdösi vagy Sylvester János Uj testamento ma, ki Má
tét zsidóból, a többi részeket görögből fordította (1541). Hívebb 
előzőinél, nyelve szabályos és egyenlő, de Erdősi mint világi 
ember a középkori irodalmat s annak régies nyelvét nem ismer
vén többé, ennek rövidségét és erejét nélkülözi, s helyenként 
körülíróvá, áradozóvá lesz. 0  élt az irodalomban első a tiszai 
nyelvjárással. Utána hosszú időre megszűnt a katholikusok mun
kássága a biblia körül, és Szántó István jezsuitának a század vég 
éveiben héberből készült ótestamentomi bibliafordítása is kiadat
lan maradt.

Komjátiról 1. az írod. Olv. I. köt. 26. számát, ahol sz. Pálból egy tö
redéke is áll. — Erdősiből a mutatványok u. ott a 10. sz. alatt találhatók.

A protestáns írók is mindenek előtt arról gondoskodtak, 
hogy a népnek a bibliát adhassák kezébe, melyet a reformátió a 
keresztény vallás egyedüli kútfejének vitatott. A biblia mellett 
hittani, ima- és énekeskönyvek készültek a nép számára ; másfélül 
tanításaik terjesztésére nagyobb szentirás-mayyarázó, theoloyiai 
munkákat és prédikációs könyveket készítettek a protestáns papok, 
s így eléggé gazdag irodalom keletkezett, melyet azon szakadások, 
mik egyfelül a katholikusok és protestánsok, másfelül az ezek
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külön felekezetei, ú. m. a Luther, Calvin és Socín követői 
között támadtak, még számos hitvitázó (polémiái) írásokkal 
neveltek.

A protestánsok bibliai irodalmát Székely István Zsoltárfor
dítása nyitja meg (1548), a zsidó eredetiből s bő magyarázatok
kal. Követői közöl a legnevezetesbek Heltai Gáspár, ki az egész 
bibliát adta (1551—62), mely szinte az eredeti szövegen alapszik, 
de használva a tekintélyesebb deák fordításokat, híven és értel
mesen készült; és Károli Gáspár (f 1592), ki deákból fordított, 
követve a vulgátát is, s az apokryph könyveket is adva, helyes és 
folyékony magyarsággal, de erő és szépség nélkül (1589—90).

A sajátképi hittudományi irodalmat protestáns részről Ozorai 
Imre nyitotta meg még 1535-ben, hosszú sorát nyerve a követők
nek, kik közöl legnevezetesbek ez időszakban : Horlii Melius Péter 
tiszántúli ref. superintendens (virágz. 1561 f 72), nagy tudomá
nyéi és munkásságéi, férfiú a bibliafordítás és magyarázás terén, 
és szenvedelmes hitvitázó egy fel ül a katholikusok, másfelül a lm - 
romságtagadók ellen, de zordon ízlésű író, s hatalmaskodó pártfő. 
Továbbá ez európai hírű Dávid Ferenc, unitárius superintendens 
és II. János udvari papja, később egy új felekezet, a Davidisták. 
szerzője ; éles eszű, lángelmű vitázó és egyházi szónok, ki kortár
sait műveltségben meghaladta ; de vizsgálatainak határt szabni 
nem tudva, saját egyháza által feláldoztatott (f dévai várfogságá
ban 1579). Legtermékenyebb írójok a protestánsoknak a felső- 
dunamelléki superintendens Bornemisza Péter volt, ki az új egy
ház tanait dogmai, vitázó s főleg szentbeszéd alakú nagy kiterje
désű munkákban tárgyalta.

A katholikusok irodalmát hosszas szünet után Draskovics 
György bíbornok-érsek 1561-ben Lactantius theologiai írásai és 
Lerinsi Vince eretnekség-elleni könyve fordításaival indította 
meg újra. Őt követték : Telegdi Miklós, pozsonyi prépost és utóbb 
pécsi püspök, néhány vitázó irataival, de főleg prédikációival, 
melyeket valláserkölcsi irány, nemes népszerűség, s szabályos 
nyelv jellemez, mely gyakran művészi szépségre emelkedik ; Mo-
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noszlói András, ennek utódja a prépostságban, és Vásárhelyi Ger- 
ijely jezsuita, hathatós hitvitázók.

— ( Telegdiböl példát az írod. Olv. I. köt. 27. száma hoz).

Ez időszak nevezetesb írói sorát 1602-ben Magyari István 
sárvári prédikátor rekeszti be. «Az országokban való sok romlá
soknak okairól», gazdag tudománynyal, s bár sok keserűséggel, 
de szónoki hatalommal, s az erkölcsi mély meggyőződés ililettsé- 
gével írt vádiratával, mely Telegdi mellett neki biztosítja körtár
sai felett a prózaírói pálmát, s mely, még azon évben, vonta 
maga után Pázmány Péter hathatós elleniratát, kivel a következő 
időszakban találkozunk.

—  (Magyariról 1. az írod. Olv. I. köt. 28. számát, ahol mutatványok 
is állanak idézett munkájából).

Említésre méltó itt az is, hogy e század gazdag theologiai 
irodalmában az anabaptista mozgalom sem maradt minden képvi
selet nélkül. Egy varsai orvos t. i. a németalföldi anabaptistáknak 
egy, a gyermekek keresztsége ellen flamand nyelven írt s maga 
által németre fordított könyvét, mert a varsai nyomdászok azt 
nem akarták kinyomtatni, e végre Dávid Ferencnek megküldött. 
Nem tudom kiadta-e azt Dávid németül, de magyarul, több mint 
valószinűen maga által fordítva, csakugyan kibocsátotta (1570). 
Mindazáltal az minden hatás nélkül elpendtílt, úgy hogy annak 
egyetlenegy példánya (a nemzeti múzeumé, s néhány töredéke az 
erdélyi múzeumban) tartotta csak fenn emlékezetét : az erdélyi 
vallási viták történetében annak semmi híre.

Kiadások: Konijáti: Krakó 1533. Pesti Gábor : Bécs 1536. Sylvester : 
Újsziget 1541. és Bécs 1574.Székely István: Krakó, 1548. Hélt ai G. Kolosv. 
1551—62. öt köt. ár. (a II. még nem fedeztetett fel). Károli G. : Visoly, 
1589—90. két rész, három fólió-kötetben.

Ozorai: Krisztus és Antikrisztus (Krakó) 1535. és 1546 Melius : A 
Krisztus közbejárásáról való Prédikációk. Debr. 1561. Az egész szentírásból 
vett Igaz Tudomány. Debr. 1570. Dávid Ferenc : Első része a szentírásnak 
kiilenkiilen részeiből vött Prédikációknak. Gyulafejérv. 1569. föl. Bornemisza 
Péter : Az evangehomokból és epistolákból való Tanúságok. 5 kötet. Sempte 
és Detrekő, 1578—79.4r. Prédikációk egész észt. által lévő űrnapokra. Detrekő, 
1584. föl.

Draskovics György : Az kezenséges igaz keresztyén hitnek régisége. 
Bécs 1561. Telegdi Miklós : Az evangeliomoknak . . . Magyarázata, 3 rész.

4Toldy : írod. tört.
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Becs, Nszomb. 1577—80. Uj kiad. Bécs 1688. Négy Prédikáció stb. (Telegdi- 
ből Virág) Pest. 1803. Monoszlói András : Az idvösségre intő Képeknek tisz
teletiről való igaz tudomány. Nszomb. 1589. Az Szenteknek hozzánk való s í - 
gétségekrül hasznos könyv. Nszomb. 1589. Az isten malasztjáról, az szabad 
akaratról és az Istennek akaratjáról való tudomány. Nszomb. 1600. — Ma
gyart István : Sárvár 1602.

(Dávid Ferenc): Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről, 
Kolosv. 1570.

22. 8. Költészet. —  Regeköltészet. Classical mondák.
A költészet a XVI. században nemcsak a hegedősök által 

szóliagyományilag folytattatott, énekeik lant kísérete mellett 
adatván elő ; hanem irodalmilag is számos népemberek által m í -  
veltetett.

Ez irodalom kiterjedt az elbeszéllő, a tanító, a lyrai s a 
drámai költészetre. Az elsőnek, mely ez időszakban a legszapo
rább, termékei általában históriáknak neveztettek ; melyek, tár
gyaik szerint regényeseit, classical mondák, rímkrónikák vagyis 
szorosb értelemben vett historias énekek, végre bibliai es erkölcsi 
beszélyek.

I. Már a középkori hegedősök énekei közt voltak, melyek 
nem csak történeti, hanem regényes tárgyakat is adtak elő (15. §.), 
mik részben az európai nagy mondakörökből voltak kölcsönözve. 
A XVI. század versírói csak kis részben tárgyaltak hazai regé
ket : többnyire a többi európai népekkel közöseket dolgozták ki. 
melyeket azonban (egypár kivétellel) már nem hallomás útján 
vettek át, mint a hegedősök, hanem deák prózai szerkesztmé- 
nyekből, mely úton az előadás költőiségéből kétség kívül sok 
elveszett.

Hazai tárgyú «szép históriáink» (mert így szerették az írók 
nevezni) e korból a következők: 1. Vitéz Francisco históriája 
Fiáskai Gáspártól (ír. 1552), melyben a női hűség dicsőíttetik. Az 
alapeszme és feltalálás szebb regéink közé iktatja ezt, de bizonyos 
ziláltság a szerkezetben hagyománybeli kútforrásra látszik mu
tatni, mely eredeti teljességét már elvesztette, s melynek hiányát 
Ráskai pótolni nem tudta. Az előadás, tetszetős naivsága dacára, 
költőileg szegény, nyelvre és verselésre nézve pedig épen a kor
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leggyengébb művei közé tartozik. Szinte szépen van gondolva, de 
kerekebb és költőibben kivivé 2. Szilágyi és Hajmási históriája 
egy névtelentől (midőn Szendrő várában fogva ült, ahonnan a 
szerző Szendrei Névtelennek neveztetik ; 1571), mely aligha nem 
valamely szerb népének után készült. 3. Toldi Miklós históriája 
Ilosvai Pétertől (1574), tulajdonkép csak józan kivonata a népben 
élő, sőt Ilosvai előtt is már «énekben leírt» Toldi-mondának, 
melynek mindössze hat tagját mondja el. Sem az alkotásban, 
sem a hős rajzában legkisebb tehetség sem mutatkozik, s minden 
érdeme a monda töredékes fenntartásában van. 4. História egy 
Argírus nevű királyáról és egy tündér szűzleányról Görgei Albert
tól, mely, ixgy látszik, erdélyi népmondán alapszik, s mind lele
ményénél, mind költői előadásánál fogva egész máig kedves 
•olvasmánya maradt a magyar népnek.

— (A Szendrei Névtelen költeménye az írod. Olv. I. köt. 29. száma, 
— Ilosvaitól Toldi utolsó kalandja a 30. sz. alatt látható).

A külföldi mondák és novellák is szolgáltak, mint monda
tott, kútfőül regeíróinknak, kik közöl legrégibb Istvánfi Pál, ki 
1539-ben írta a sokáig kedvelt Volter és Grizeldisz históriáját, 
melyet, Petrarca deák novellája után, szabadon és költői érzéssel 
dolgozott. A szebbek közzé tartozik még egy névtelennek (talán 
Heltainak) Fortunátusa, mely tárgy más irodalmakban is előfor- 
dúl regényalakban. A magyar író saját vallomása szerint egy 
Szebenben hallott német elbeszéllés után dolgozott, szabadon és 
érdekesen, de hosszas erkölcsi tanítások által itt-ott megsza- 
kasztva előadását. Más, itt kiemelendő munka az úgynevezett 
Drávái Névtelennek Rusztán császáija, mely a sz. Eustach legen
dájához hasonlít ugyan, de sokban tőle lényegesen eltér; sok 
kedves és megható részletekkel bír, s előadása nincs érdem nél
kül. — Mindezeknél tartalmasabb és költőibb a Pataki Névtelen
nek «Euryalus és Lucretia» című szép költeménye, mely Aeneas 
Sylvius (II. Pius pápa) hason című, deák prózában írt regényé
nek költői kebellel, névszerint több szép lyrai helyekkel, s a lelki 
-állapotok gondos festésével készült, utánképzése.

4*
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Két nevezetes munka köti még itt le figyelmünket, t. i. az 
első regények irodalmunkban : Ponciánus históriája, meg Sala
mon és Markait' ; melyek keletről származva, a középkori legtöbb 
népeknél, különfélekép alakítva, előfordulnak, s hozzánk német
ből fordítva ültettettek által, nem csak első kísérletei a magyar 
szépirodalmi prózának, hanem az első szép irályával, a másik pél
dabeszédekkel fűszerezett népies nyelvével saját érdekkel bírnak.

II. E regényes költeményeknél sokkal csekélyebb becsűek 
azon «históriák», melyek tárgyaikat a classical világból vették, 
milyek péld. Hunyadi Ferenc Trójai veszedelme (1569), Hús-ti 
Peter Aeneise ( 1582 ?), Idari Péter Világbíró Nagy Sándora ( 1548), 
minthogy száraz történeti elheszéllések modorában vannak, min
den költői, sőt formabeli érdem nélkül.

Kiadások : Káskai : legrégibb fennmaradt kiad. Debr. 1574. — Szen- 
drei Névtelen : régi kiadása elveszett ; a Csoma-códex másolatából újra Ma
gyar Költői Régiségeimben (Pest 1828. és a M. Nyelv és írod. Kézikönyve I. 
köt.) — Ilosvai Toldidnak legrégibb fennmaradt kiad. Lőcse 1620. lenvomt. 
a Kézik. — Görgei legrégibb fennmaradt kiad. hely s évj. nélküliek a XVIII. 
száz., újra a Kézik. — Istvánfi legrégibb fennmaradt kiad. Debr. 1574. le- 
nyomt. Kézikönyvemben. — Névtelen (Heltai?) Fortunátusa legrég. kiad. k. 
s évjegy nélk., legújabb Pest 1778. — Brávai Névtelen régi kiad. elv., és csak 
másolata maradt fenn az akadémia Csoma-códexébeu. — Pataki Névtelen 
legrég. kiadásának fennlevő példánya címnélküli, újabb Kolosv. 1592. — 
Ponciánus Bécs 1573. legúj. Pozsony évj. nélk. (X V 111. száz.). — Salamon és 
Markai/: Kolosv. 1577. legúj. Buda 1844. — Hunyadi : legrégibb ismeretes 
kiad. Kolosv. 1577. — Huszti : Bártfa 1582. Debreczen 1582. — Idari : legrég. 
fennmardt kiadása Debr. 1574.

23. §. Históriás énekek.

III. A históriás énekek vagy régibb történeteket tárgyaltak, 
deák történetíróink után, milyenek Bánk bán esete, a tatárjárás, 
a kenyérmezei ütközet stb. ; vagy egykorú eseményeket, s ez utóbbi 
téren Tinódi Sebestyén, vagy, mint országszerte neveztetett. Lan
tos Sebestyén, ment dicséretes példával elő, nem ugyan költői 
alakításban, melyet mind nála, mind ez egész időszak költőinél 
hiába keresnénk, de az események mivolta s részleteik lelkiisme
retes kifürkészésével, s lehető történetírói hű előadásával. így 
tőle több kisebb tárgyakon kivül Erdélyi Históriája, mely az
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1548—52-iki történeteket, és Egervár viadalja, két nagyobb rím- 
krónika, történeti fontos kútfőkűl szolgálnak. így továbbá Túri 
György halála egy névtelentől, a nádudvari győzedelem Salánhi 
Györgytől, s egyebek. Korukbeli nagy jelentőségük a hazafiul 
irányban van, mely különösen Tinódinál a hazát romlásba döntő 
pártoskodás ellen bátran felszólal, s ki a nagyokat széltiben 
egyetértésre buzdítja.

— (Szondi eleste Drégely várában az írod. Olv. I. köt. a 31. szám 
alatt áll).

Kiadások : Cronica stb. Kolosv. 1554. Ez nem egész Tinódi: hiány
zik benne a «Zsigmond-krónika», melyet Heltai «Cancionále» című gyűjte
ményében adott ki Kolosv. 1574, hol ..az Erdélyi História, Losonci halála, 
Szegedi Veszedelem, Ali hasa Hist. Ördög Mátyás Veszedelme , Egervár 
Viadalja is újra megjelent. — Dallamai, szám szerint huszonhét, megfejtve s 
újra kiadva e munkában : Történeti, bibliai, és gúnyoros Magyar Énekek 
Dallamai a XVI. századból, Mátray Gábor által. Pest 1859. föl. — «Túri 
György halála» irva 1571. Kiadása hely s évjegy nélk. — S'alánki : Geszti Fe
renc nádudvari győzödelméről, irva 1580. nyomt. Kol. 1581. — Általában a 
XVI. század versírói kiadásairól és példányaik hollétéről megtekinthető a 
M. Költészet Történetének I. kötete. — Valamennyi e századbeli dallamok 
Mátray imént idézett könyvében.

— Tinódi Sebestyén mint író, mint dallamköltő, mint em
ber teljes tiszteletünket érdemli meg. Nemes, de elszegényedett 
szülék gyermeke, hihetőleg a XYI. század elején és Fejérben szü
letett, hol a család Tinód nevű népes pusztán egész napjainkig 
élt, és utolsó maradéka István 1854-ben halt el. Gymnasiumi 
képzettségét munkái, s Enyingi Török Bálint mellett viselt deák- 
sága (titkársága) is mutatják. E fő urnák török fogságba jutása 
után vándorbottal s lantjával bejárván a hazát, s több főemberek 
udvaraiban s végházakban a «vitézlő rendek közt megfordulván, 
úgy látszik betegeskedés miatt 1549-ben Kassán megállapodott, s 
ott közel öt évet szűk körülmények és irogatás közt töltött. T. i. 
ott írta meg Szitnya, Léva, Csábrág, Murány várak rnegvevését, 
Kapitány György bajviadalját, Károly császár hadát Sa.vóniába 
(tulajdonkép a magyar segédseregnek részvételét a schmalkaldi 
háborúban), A Szegedi veszedelmet. Az vég Temesvárban Losonci 
István halálát, Egervár viadalját stb. Ezek kiadása végett, mint 
látszik, de kétségkívül azért is, hogy az erdélyi legújabb esemé
nyekről a hely színén tudomást szerezzen, 1553-ban Kolozsvárra 
ment, hol azokat egyéb kisebb munkácskákon kívül megírván, 
ezeket más dolgozataival együtt «Cronica két könyvben» cím 
alatt kiadta, s Ferdinánd királynak ajánlotta, ki neki jutalmúl
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tizenkét s fél jobbágytelek árát fizettette ki. Ekkor Erdélyből 
kijővén, az új nádor Nádasdi Tamás szolgálatába lépett, s élte alko
nyát ezen pártfogójánál töltötte, kinél sanyarú, de feddhetetlen 
életét pár év múlva (minden esetre 1559 előtt) befejezte.— Tinódi 
nem a legtermékenyebb e századbeli dalnokaink között, hanem 
történetírói őszintesége és pontos értesűltségénél fogva kora leg
tekintélyesebb történetészei által széltiben használtatott ; külön
ben nyelve és technikája, mint kortársaié, míveletlen és gondat
lan, s minden költőisége a gyönyörű zenemódokban van, melyeket 
maga szerzett.

Nem csak hazai, hanem külföldi történetek is nyújtottak 
tárgyat a históriás-ének-íróknak, kik közöl azonban az egy Cse
ré nyi Mihály méltó kiemeltetni, ki a perzsa fejedelmek verses 
históriáját írta meg (1591), a legterjedelmesbet rímes krónikáink 
között, mely legalább ügyesen van verselve ; költői alakítás és 
előadás hiányára nézve azonban a többihez hasonló.

Cserényi kiadása Kol. 1592.

24. §. Bibliai epika. Erkölcsi beszélyek.

IV. A középkori legendaköltészetet a reformátió óta a 
bibliai, különösen ótestamentomi, nevezetes!) történetek verses 
kidolgozásai váltották fel. Legrégibb mívelője a bibliai epikának, 
tudtunkra, sőt tán megkezdője is, Batizi András 1540-ben, ki 
A vitéz Gedeon, Az istenfélő Zsuzsánna, Jónás próféta, Izsák 
pátriárka szent házassága «históriáit» adván, egész e század 
végéig számos követőket talált, kik közt Dézsi András (1549 st) 
a legmunkásabb volt. E bibliai énekeknek, mint a históriaiaknak 
is, nem volt céljok érdekes események költői előadása által gyö
nyörködtetni, hanem inkább épületes elmélkedések, vallásos és 
erkölcsi oktatások s buzgalmi ömledezések által a hitéletre és köz 
erkölcsiségre hatni. Szerzőik a történetek elbeszélléséhen szoro
san a biblia sorát követik, e mellett az előadás mindennapias és 
terjeszkedő ; csak a nyelv és verselésben fejt ki egy író a másik
nál több csínt vagy könnyűséget : valódi költői lélek egyben sincs.
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Hasonlót kell mondanunk az erkölcsi beszély ékről, melyek
ben világi tárgyak elbeszéllése mindenkor valamely erkölcsi eszme 
vagy tan példázó előadására szolgál. így péld. Varsányi György 
Xerxes-krónikája (ír. 1561) egyedül a szerencse múlandóságának 
példázására, Bogáti Fazekas Miklós apró történetei a női erények 
ajánlására használtattak fel, stb.

Teljes sora ez irodalomnak a M. Költészet Toit. I. kötetében
A számos önálló Kiadásokon kiviil két gyűjtemény van, melyekben a 

bibliai költemények nagy része bennfoglaltatik : t. i. a magyar akadémia 
csonka úgynevezeti Hcffgreff-gyűjteménye (a XVI századból), a Bornemisza 
Péter énekes könyvének (Detrekő 1582) harmadik része.

25. §. Tanköltészet.

A vallásos és erkölcsi históriák természetes átmenetet ké
peznek a tanköltészethez.

I. Ide tartoznak először is némely nagyobb-kisebb saját
képi tanköltemények, melyek közöl a «Mennyország és Gyöngy
szedő» egy névtelentől az allegóriái szép feltalálásnál s az eléggé 
választékos előadásnál fogva még legtöbb érdemmel bír ; míg.más- 
feliil M<<Uus Pétéi• közel kétezer versből álló tankölteménye : «Az 
egy igaz istenről» tartalmilag becses ugyan, egy valódi tudós 
vitairat az unitáriusok ellen ; de épen ezért nem költői mű.

II. A feddő költemények sem emelkednek költői becsre, 
de több ide tartozó versírónak az igaz és jó iránti lelkesííltsége 
nem ritkán melegítő, sőt megindító hatást gyakorol. Ilyen min
denek előtt Farkas András éneke «A zsidó és magyar nemzetről» 
(1538), mely, noha deák címe szerint «krónika» volna, épen nem 
históriai ének, mert a két nép történeti fő mozzanatainak pár
huzamos előadása csak a költő feddései és intéseinek szolgál ki
induló pontúi ; s míg egyfelül a kor állapotjai rajzolásával érde
kel, naivságával és bensőségével megindít. Ilyen Petki János 
Silius Italicus után készített derék műve is : «Az Virtus és Vo- 
luptásnak vetekedések» (ír. 1608), mely a féfierények magasz
tosságát dicsőítvén, mindennemű, a kort lealázó vétkeket erélye-
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sen korhol, s nemestársait inti : felelnének meg nemzet és haza 
iránti kötelességeiknek. A tiszta fedclély formájának képviselője 
Horvát András tályai pap v. mester (virágz. 1542—49), ki némely 
darabjaiban, mint mások is többen, a római egyházat tanilag is, 
gúnynyal is megtámadja, de többekben a hatalmaskodó főembe
reket, s kivált az igazságot nem oltalmazó, hanem tapodó, önző 
bírákat nemes bátorsággal ostorozza. Ilyek : Az fejedelemségről, 
A fösvénységről, Átok stb. Mások az asszonyok erkölcseit veszik 
gúnyoraik tárgyául. Egészben a feddő irodalomtól, melynek nem 
kevés darabja csak kéziratban forgott, amennyiben forrása nem 
a vallási türelmetlenségben keresendő, az erkölcsi becset meg 
nem tagadhatni, erkölcsrajzi tekintetben pedig, mint korfestő, 
teljes figyelmünkre méltó.

— (Farkas András V. éneke az írod. Olv. 32. száma alatt látható).
III. Végre az ápolóy, vagyis aesopusi mese, két jeles

mívelőt talált: Pesti Gábort 1536-ban és Heltai Gáspárt 1566- 
ban. Mindkettő az anyagot az európai nagy mesetőkéből kölcsö
nözte, sőt fordította ; mindkettő prózában dolgozott, csak a 
((tanúságot'» vetette Pesti versben, még pedig kevés kivétellel 
terzinákban, a mesék után : még is irány, tárgyalás és előadásban 
nagy a kettő közti különbség. Pesti általános erkölcsi igazságokat 
megérzékítő fabuláit Aesop, Anián, Rimiciusból fordítja, szaba
don, de a régiek egyszerű, kevésszavú, naiv módja szerint, s ódon 
nyelven; Heltai új írókból merít, fejlettebb társadalmi viszo
nyokra céloz, bőven viszi ki tliémáit, melyek gyakran egész 
állatbeszélyekké, s affabulátióit («az erkölcsi tanulságokat»»), 
melyek néha egész kis értekezésekké bővülnek ki, mik gyakran 
hazai állapotokra, néha bizonyos személyekre is, vonatkoznak, 
határozott politikai és bitvallási színezettel ; nyelve újszerű és 
népies : mindkettő mint nyelvmű, az utóbbi egyszersmind erkölcs - 
történetileg valóságos emlék.

— (Pestiből és Heltaiból mutatványok az írod. Olv. I. köt. 33—40. 
számai alatt láthatók).

Az első helyt említett tanköltemény kiadatlan ; a Lugossy-códexben 
foglaltatik, cím helyett ily felirattal : «Christus comparat regnum coelorum
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negotiatori quaerenti margaritas. « — Méliusé Debr. 1570 — Farkas András: 
"Cronica de introductione seyttarum in Vngariam et Judeorum de Aegypto« 
hely s éyj. nélk. de hihetőleg Krakó 1538 (lappang; másolata Comides 
gyűjt.). Újabban a Hoffgrefï és Bornemisza gyűjt., a kassai Minerva 1830-iki 
folyamában, s a M. Nyelv s írod. írod. Kézik. I. k. — Petki János : Kolosv. 
1010. — Horvát Andrásról 1. szinte a Kézikönyv. I. köt. — Pesti Gábor : 
Aesopi Phrygis fabulae. Bées 1536. újra : «Magyar Prózaírók a XVI. és XVII. 
századból» című gyűjteményem I. kötetében (Pest 1858). — Heltai Gáspár : 
Száz fabula, melyeket Aesopusból és egyebiinnen egybe gyűtett és öszveször- 
zett, a fabuláknak értelmével H. Gr. Kolosv. 1566. másodszor Németújv. 
1596. (újra sajtó alatt az imént id. gyűjt, még meg nem jelent II. kötetéb.).

26. §. Lyrai költészet.

A lyrai vagy érzelemköltészet nálunk irodalmilag először 
is az egvliáz szolgálatában jelenik meg, tehát templomi haszná
latra (egyházi ének, «dicséretek»); de úgy is mint a kebel vallásos 
érzéseinek kifejezője (vallásos énekek) ; jóval későbben, s ez idő
szakban még igen gyéren, talált a világi ének is mívelőt.

Az egyházi énekköltés nem csak a katholikusoknál, hanem 
a protestánsoknál is, közvettlenűl a római breviáriumból indúlt 
ki, később, ezeknél, egyenesen a zsoltárköltészetből. A római egy
ház e században régi énekkészletével s azt tartalmazó írott köny
vekkel élt ; az időről időre készült újabb másolások változásai a 
nyelvre szorítkoztak : új ének csak kevés j árúit a régi ebbekhez. 
A protestánsok énekköltését jókorán az első magyar reformáto
rok már 1530 óta, kezdték meg, különösen Batizi András, Dévai 
Mátyás, Bádai Balázs ; legtevékenyebbek azonban Székely István 
és Kálmáncsehi Márton voltak, kik közöl amaz «A keresztyén 
ekklézsiának régi deák Hymnusainak magyarázatjával» azaz for
dításaival vetette meg 1538 annak tulajdonképi alapját, ennek 
«Reggeli énekeit a Psalmusokkal egyetemben» pedig Ujfalvi Imre 
1602-ben még ismerte ; de mindkettő máig lappang, vagy elve
szett. Követte ezeket mintegy ötven nevezett énekszerző, több
nyire költői hivatás nélkül, csak felekezetűk és községeik szüksé
geit tartva szem előtt. Ez énekek tartalma majd dogmai, a hit- 
ágazatok terjesztésére ; majd buzgalmi, t. i. könyörgések az év 
nagyobb ünnepeire s a vallásos élet különféle momentumaira
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alkalmazva ; jellemzik azokat mély vallásos meggyőződés, benső
séges odaadás ; a kifejezés csínjára s a vers hangzására nézve 
azonban pongyolábban jelennek meg a régi katkolikus hymnu- 
soknál is. Alig van e sok énekszerző közt, ki határozott felsőbbsé- 
get fejtene ki társai felett : az egyenlő míveltségi fok t. i. egyfor
mává tette ez összes költészetet, egyes darabok azonban, vagy 
inkább ilyenek egyes helyei, találtatnak a többiek felett kitűnők.

— (Székelytől egy ének az írod. Otv I. köt. a 41. sz. alatt).
Enekeskönyvek a XVI. században : Ujfalvi szerint a legrégibb volna 

Gálszécsi Istváné, kiadva Krakóban 1536. s ajánlva Perényi Péternek ; én 
azonban tévedést gyanítok, t. i. Székelyét, melyet nem idéz, tulajdoníthatta 
Gálszécsinek, akiét úgy látszik Bőd ismerte, s mely e szerint csakugyan 
Perényi Péternek ajánlva és Krakóban, de 1538-ban jelent meg. Székelytől 
különben is bkunk egyli. énekeket, Gálszécsitől nem. — Huszár Gálé elő
ször, Debr. 1560 másodszor u. o. 1570—76, közt jött ki (emennek akadémiai 
példánya csonka, és címe nincs). — Egy Névtelené Debr. 1579. — Bornemisza 
Péteré Detrekő 1582. — Beythe Istváné (virágz. 1582—84), kinek kótás éne
kes könyvét Molnár Albert ismerte, de melynek fennmaradt példánya csonka 
lévén, helyét és évét nem tudhatom. — Ismét egy névtelen debreceni 1590: 
majd egy névtelen bártfai 1593. — Gönci Györgyé Debr. 1592. s utóbb szám
talanszor. — Újfalvi keresztyén énekei, egy nevezetes irodalomtörténeti elő
szóval, Debr. 1602. -— Újfalvi : Halott-temetéskorra való énekek Debr. 1598, 
1602., 1606, s még sokszor. — Heltai és Dávid Ferenc (?) unitárius énekes
könyvöknek fennmaradt egyetlen péld. Kolos. 1574. v. 75 jött ki.

E hivatalos, e gyakorlati irányú költészetnél magasabban áll 
az önálló lyra, mely nem a község érzésének igyekezett tartalmat 
irányt és szavakat adni ; hanem általa istenes gondolatokkal eltölt 
férfiak saját keblök szükségeinek tevének eleget. A század szenve
dései, a belháborúság által okozott nyomor, a vallási és politikai 
üldözések gerjeszték e vallásos hangulatot, s annak költészetét 
nyomasztó bú s a bűn tudata jellemzik, mely miatt a köz bajok
ban isten ostorát ismert fel a jámbor érzés. E mystikus iránynak 
fő képviselője, és egyszersmird a viláyi dalnak is az irodalomban 
megkezdője, báró Balassa Bálint volt, kinek énekeit és dalait 
képes költői nyelv, tömöttség, s a versek dallamos lebegése 
bélyegzi. Különösen meghatók hazafiúi énekei, melyekben a haza 
hanyatló ügyét siratja, míg másokban a szép természet s a vitézi 
élet szeretete derűit, tüzes röpdösést vészén. Virágénekei 1874 
aug. 21-én kerültek elé a radványi könyvtárból. Balassának
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köszöni a magyar lyra első technikai reformját, mert ő — amit 
Batizi csak félve mert megkísérlem — az uralkodó hosszú sorú, 
négyes és hármas stróphák mellett különböző alkatú, rövid sorú, 
váltva visszafordúló rímű versszakokat hozott be, s így Szenei" 
Molnár Albertet, ki e roformot nem csak tettleg, hanem tanilag 
is sürgette, és Bimay Jánost, példaadólag megelőzte.

— (Példák Balassátnl az írod. Olv. I. köt. 42—43. számai alatt).
— B. Balassa Bálint, született 1551-ben ; katonai és egy

szersmind tudományos nevelést is nyert, s a II. János választott 
király udvarában mint apród kezdte pályáját. Már ekkor gyako
rolta magát az irodalmi dolgozgatásban, s Bock Mihály német 
munkácskáját «'Beteg lelkeknek való Füves Kertecskéjét» lefor
dítván, azt (Krakó 1572) ki is adta. Ez évben amnestiált atyja 
János zólyomi főispánnal a pozsonyi országgyűlésen jelen leven, 
a Rudolf ifjabb király koronáztatása ünnepélyén egy mesterséges 
juhásztánccal csodálkozásra ragadta a fejedelmi nézőket. Hadi 
pályáját 1575 Erdélyben kezdte Miksa kir. hadainál Békési Gás
pár érdekében ; de megsebesülve, Bátori István fejedelem hadai 
által fogolylyá tétetett. A fejedelemtől szabadon bocsáttatván, 
Magyarországon a törökök ellen hadakozott. 1584 Dobó István
nak, az egri hősnek, leányát Krisztinát vette el, minek folytán 
örökségi pörbe s egyéb bajokba keveredett siivével Dobó Ferenc
cel, melyek után, 1589-ben ki is bujdosott a hazából (hová? 
nem tudjuk ; mert egyik dalában az «Oceanus mellett» kifejezés 
nagyon határozatlan). Csak 1594-ben találjuk ismét honn, hol 
Esztergám ostromában Pálfi mellett dicsőn elesett, máj. 20. Ver
seit Nadányi János adta ki (ennek négy első kiadása elveszett ; 
Fáber Mihályéból 167G óta 1808-ig tizennyolcat ismerünk). 
Összes költeményei az újon felfedezettekkel együtt megjelentek 
1878-ban, kiadva a Történelmi Társulat által.

27. §. Drámai költészet.!

A drámai költészet e században is folytattatott, leginkább 
vándor színészek által, de annyiban az elébbi időszakétól (15. §.) 
különbözőleg, hogy az egyszerű, részben rögtönzött mysterium 
mellé most nagyobb kiterjedésű és mesterségesen tagolt darabok 
léptek. Ezek, mint a szomszéd Németországban, a kornak hol
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egyházi, hol politikai állapotaira vonatkoztak, azokat gúnynyal és 
sóval ostromolva. Első nemét ez actióknak Sztárai Mihály pap 
indította meg, kitől nem rég merült fel egy színjáték töredéke, 
melynek tárgya « A papok házassága » (1550), egy más, telj es darab : 
«Az igaz papság tíköre» öt «actusban» s egy prológgal ( 1559), pró
zában. Az elsőben a coelibátus és a papi házasság kérdését hozza 
színpadra, a másodikban ki igyekszik mutatni, milyen az igazi 
pap ; s nézeteit nem ugyan valamely érdekes mesében testesíti 
meg, de nem hiányzik nála némi belső cselekvény, amennyiben 
van drámai haladás a személyek gondolkozásában, elhatározá
saikban ; e mellett dialógja élénk és jellemző, liúmora nyers 
ugyan és darabos, de az egészséges népi hang, a népnyelv eredeti 
fordulatai, s főleg az erkölcstörténeti alap, melyen valóságos 
életképek nyújtatnak, Sztárai e fennmaradt színműveit a kor 
becsesebb maradványai közé sorozzák. — Egy más becses marad
ványa e korbeli színköltészetünknek amaz ismeretes névtelen 
«Komédia Balassi Menyhárt áruitatásáról (árulásáról), melylyel 
elszakada az magyarországi II. választott János királytól» öt 
részben (actusban), mely szinte nem valamely fontos cselekvényt 
alakít, hanem inkább ama hatalmas bős, de egyszersmind a kor 
egyik legszemtelenebb pártosa Balassa Menyhért jellemét festi, 
erős vonásokban, drastikus gúnynyal ; s ha drámai cselekvény 
és belső fejlődés e darabban sincs, a dialóg elevensége és azon 
idő társalkodási nyelvét visszatükröző életszerűsége itt is örven
detesen lep meg. — Hihető, hogy valamint másutt azon korban, 
úgy nálunk is ily gúnyjátékok meglehetősen divatoztak ; de csak 
előadásra, nem olvasmányul készülvén, ki nem nyomattak : e 
politikai darabnak fennmaradását is csak Karádi Pál gondossá
gának köszönhetjük.

Más nemét az e korbeli színműveknek az úgynevezett mo
ralitások, vagyis erkölcsi irányú allegóriái darabok tették, melyek
nek egy maradványa a XVII. és XVIII. században annyiszor 
nyomatott «Komiko-tragédia», versben és négy szakaszban, me
lyek mindenike más-más példában azonegy erkölcsi eszmét vezeti
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a hallgatók elibe, t. i. hogy a bűnt büntetés követi, s így tulaj
donkép négy, hasonirányú, darabot képez. Az ily darabok előadói 
nálunk is, mint Németországban, hihetőleg inkább vándor hege
dősök mint szülészek voltak, mert az előadás, hogy érdekeljen, 
nem annyira tagj ártatást, mint értelmes recitátiót és éneket 
kivánt.

Végre a németföldről jött át hozzánk ez időszakban már a 
tanodái dráma is, tanítók által mívelve, és sátoros ünnepeken 
vagy közvizsgálatok alkalmával tanulók által előadva. Két ma
radvány teszen ennek virágzásáról tanúságot, egyik : Bornemisza 
Péter Elektrája prózában, mely Sophokles után szabadon «ke
resztyéneknek erkőcsölmek jobbításokra például, szépen játéknak 
módja szerint rendeltetett» (155S) ; a másik Szegedi Lőrinc Theo- 
phaniája, «azaz Isteni megjelenés . . .  a mi első atyáinknak álla
potjárói, és az emberi tiszteknek rendeléséről» (1575), szinte 
prózában, s tanító iránynyal, t. i. annak feltüntetésére, mikép 
engedelmes gyermekek jutalmat, rosszak büntetést várhatnak 
istentől. Hihető, hogy a század divata több ilyeket szült : nyom
tatva azonban csak e két darab maradt fenn.

Kiadások : Sztárai töredéke Krakó (Kolosv.) 1550. Az Igaz Papság 
Tíköre : M.-Ovár 1559. v. 00. A kettőt ismertetve, az elsőt le is nyomtatva 1. 
nálam : Adalékok a régibbb magyar Irodalom Történetéhez, Pest 1869. — 
Balassi Menyhárt stb. Abrugybánya 1596, újra Kézikönyvem I. köt. — 
«Komiko-Tragédia, négy szakaszokból álló, rész szerént vig, rész szerént 
szomorú história.» évi. nélk. (XVII. száz.), sokszor újra a XVIII. száz.— 
líornemisza Elektrája (nem «Klytaemnestra»), egykor Bessenyei Györgyé, ki 
belőle Holmiéban 1779 egy töredéket közöl, s kinek, úgy látszik, példányá
ról írta le Kapronczay Adám a címet Benkőhöz 1778 írt levelében. Most lap
pang. — Szegedi Lőrinc : Debr. 1575. (expositióját 1. A M. Költészet Tört. I.).

28. §. Történetírás.

Magyar nyelven történetírásunk csak a XVI. században 
szólalt meg. Először is többen koruk történeteit írták le ; hol 
össze nem függő évjegyzetek, tehát krónika alakjában, hol egyes 
nevezetesb eseményeket emlékiratül kerekítvén ki. Az elsők közöl 
felemlítésre méltók: Verancsics Antal esztergami érsek (f 1573),
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kinek évjegyzetei különösen az 1541. év országos történetét rész
letesben tárgyalják ; b. Forgács Simon, a század híres bajnoka 
(f 1598), ki testvére Ferenc Conimentárjailioz bő jegyzeteket írt ; 
Balogh Ferenc naplóíró (1576) ; Borsos Sebestgén marosvásárkelyi 
polgár (f 1584) ; Szamosközi István, a deák Pentások szerzője; 
Illésházi István nádor (f 1609) ; Homonnai Bálint, Bocskai had
vezére ; és Wathay Ferenc (1605) : mindezeknek korjegyzetei és 
naplói nagy becsű történeti kútfők, de mint csupa nyers anyag 
irodalmi becsre nem emelkedtek.

Feljebb állanak egészben véve az emlékiratok szerzői, kik
nek némelyikénél már a történeti tények belső rendezése és össze- 
fiiggesztése is találtatik, s így némi alakításra törekvés ; tartalmi 
nagy beesők mellett azonban , formai tekintetben mégis csak 
gyenge kísérletek. A legrégibb ismeretes ily emlékírók : Nagy 
Máté, egy nagy eszű és vitézségű közhajdú, Esztergámnak, midőn 
azt várnagya Orbóci András gyáván elhagyta, győzelmes megvé- 
dője (1526), ki a mohácsi veszedelmet írta le, melyből szerencsé
sen megmenekült ; s egy Budai Névtelen (1530 ut.), ki a mohácsi 
ütközet után közvettlenűl történt budai dolgokat jegyezte fel. Ide 
tartoznak : Zag Ferenc, Yerancsics konstantinápolyi követtársá
nak s felsőmagyarországi főkapitánynak (f 1570) emlékiratai 
«Landorfeirvár elveszéséről» 1521-ben, a legjelesb magyar tör
téneti mű e században, Musztafa összeesküvéséről atyja Szakmán 
ellen 1531-ben, a Szapolyai János nikápolyi színlelt hadjáratáról ; 
továbbá Mindszenti Gábor .János király komornikának gyönyörű 
emlékirata János kir. utolsó dolgairól 1540-ben; Bornemisza 
Tamás budai polgáré Buda veszéséről 1541 -ben ; Bánffg Gergelyé II. 
János királynak török császárhoz meneteléről 1566; Gyula fii 
Lestáré Bátori Zsigmond fejedelem történetéről, kinek tanácsosa 
volt stb. Mindezek kéziratban maradván, nagyobb részök csak a 
legújabb időben hozatott napfényre.

Annyival közönségesebben terjedt el sajtó útján, s hatott 
az összes magyar olvasó világra két író munkája, kik közöl az 
első Székely István gönci református pap Világkrónikát adott
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1559-ben, erős protestáns színezettel, bele szővén a magyar tör
téneteket is ; a második, Heltai Gáspár, Bonfin deák Históriája 
után elég bő Magyar Krónikát irt, a mohácsi veszedelemig foly
tatva azt, s helyenként a hagyományból és egykorúak tudósítá
saiból pótolva. Halála, mely a munka nyomtatása közben lepte 
meg (1575), gátolta a második rész megírásában, mely a Mohács 
utáni fél század dolgait fogta előadni. Mindkét munka időszak
alkotó, mert Székelyé egy soha Magyarországban nem mívelt 
tudományt tárt fel a magyar olvasók előtt ; Heltaié pedig addig 
szinte ismeretlen terjedelemben tette a magyar történelmet ak
kori színvonalán, s értelmes megválasztással, a nemzet közkin
csévé. E mellett különösen Heltai, helyenként hibás nyelve 
dacára, egészben j ó prózát ír, s bár a bibliai nyelv befolyását le 
nem tudja vala rázni, egyszerű, nyúgott előadásával egy nemét a 
szépségnek is feltüntette.

Kiadások : Nagy Máté emlékirata kivonva és fordítva Pécsi Ibrahim 
török történetkönyvében maradt fenn ; innen németre fordította Hammer az 
Archív, f. Gesch. 1827-ki. I. köt. 77. s köv. 11. — A Budai Névtelen maradvá
nyát az akadémia eredetiéből Véghelyi Dezső adta a Győri Füzetek II. köt. 
Ilii), s köv. 11. — Verancsics, Zay Ferenc, Bornemisza, Szalay Lászlónál jelent 
meg az akadémiai Monumenták II. oszt. III. köt. — Borsos Seb. Memoriáléja 
gr. Mikó Imrénél : Erdélyi Tört. Adatok I. k. — Szamosközi és Gyulaffi a 
Monum. Ígérteitek. — Illésházi, Kazinczy Gábortól a Mouum, II. oszt. 
VII. k. — Homonnai, Naményi Istvántól : Tudománytár, írj foly. V. köt. — 
Wathay, Ponori Titewrewktől Pozs. 1888. — Mindszenti és Bánffi Gergely : 
gr. Kemény Józs. és Kovács Istv. Érd. Tört. Tára I. k. — Székely István : 
(ihrónika ez Világnak jeles dolgairól. Krakó 1559, ebből magyar krónikája 
kivonva Toldynál: XVI. századbeli M. Történetírók I. k. — Heltai : Krónika 
sí Magyaroknak dolgairól, Kolosv. 1575. Újra 2 köt. Győr 1796. Ismét Toldy 
Történetírói I. k. 1854.

— (Példák Zay, Mindszenti, Székely és Heltaiból 1. az írod. Olv. I. 
köt. 45—50. számok alatt).

— Székely István Bencédről Udvarlielyszékből származott 
1529 nyári félévében a krakói egyetemnél a magyar társoda albu
mába írta be magát ; később a reformátióhoz csatlakozván, szik- 
szai, utóbb liszkai iskolatanító, végre gönci prédikátor lett, s 
1538 olta nem csekély irodalmi munkásságot fejtett ki új fele- 
kezete érdekében. Munkái a következők : A keresztyénségnek 
fundamentomáról való Tanúság. Krakó 1538. újra u. o. 1544, 
■előre bocsátva az abcét ; A keresztyén ekklézsiának régi deák 
Hymnusainak magyarázatja, u. o. 1538. A hit fundamentomáról,
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bővebb dolgozat u. o. 1546 ; Szent Dávid Zsoltári zsidóból u. o. 
1548 ; Cisio János, azaz Kalendáriom, mely az ünnepek napjai
nak első tagjait a hónapok rende szerint előadja, u. o. 1538; 
Kalendárium magyar nyelven (örökös), u. o. 1538. — Lefordí
totta Székely az egész Ótestamentomot is zsidóból, de az meg 
nem jelent, hihetőleg mert Zsoltárainak rabilag szoros, és így 
magyarázatai dacára homályos, fordítása nem talált helyben
hagyást.

— Heltai Gáspár legbuzgóbb művelője és terjesztője volt 
egy új magyar irodalomnak e században. Eredetére nézve szász, 
a magyar nyelvet, mint látszik a székelyek közt, annyira birto
kába ejtette, hogy letudva némely nyelvtani s néha szórendi 
hibáit, melyektől megtisztulni nem bírt, gyökeres magyarsággal 
élt, s a nyelvnek sok saját szép fordúlatait s népi kifejezéseit, 
közmondásokat és példabeszédeket fentartott. Theologiai képzett
ségét a wittenbergi egyetemen nyerte, hol 1543-tól 45-ig végez
vén tanulmányait, Kolosvárt az evangélikus község papja lett, s 
ez állásában oly kedvességre tett szert, hogy 1557-ben abrassaiak 
által a megholt híres' "Wagner helyébe lelkipásztorságra meghi
vatott. 0  azonban nemcsak e meghívást nem fogadta el, hanem 
kolosvári papságáról is lemondott, megelégedve a gyülekezete 
által neki meghagyott esperesti (seniori) címmel, hogy, mint 
ugyan nekem látszik, minden hivatalos kötelékektől függetlenül, 
egész idejét és gondját az irodalom előmozdítására fordíthassa. 
T. i. már 1550-ben állított volt nyomdát Kolosváratt, melyben 
a következő évben factorát Hoffgreff Györgyöt társul fogadta ; de 
kitől hat évi ízetlenségek után elválván, erélyesben láthatott fel
tételeihez. Gondjainak főbbike az ríj egyház szükségeinek pótlása 
volt, s e téren adta jeleit fogékony elméje nagy ingatagságának, 
mert elfogadván eleinte a Luther tanát, 1558-tól fogva Dávid 
Ferenc után Calvin értelméhez tért, 1569-ben pedig ugyanezt 
követve szentháromságtagadóvá lett. — Vallásbeli és keresztyén
erkölcsi munkái : A keresztyéni tudománynak revideden való 
Summája (1550) ; Evangéliomok és Epistolák (első kiad. 1551 v. 
52 ; második 1570—75 közt) ; Részegség ellen való könyvecske 
(1552); Vigasztaló könyvecske, keresztyén intéssel miképpen 
kelljen az embernek készülni keresztyén és bódog e világból való 
kimúlásához (1553); Agenda (első kiadása elveszett, második 
bővebb 1559); Zsoltár (1560) ; Hispániái Vadászság (a spanyol 
inquisitióról ; 1569); Könyörgések (1570—75 közt); Énekes
könyv, úgy látszik Dávid Ferenccel (Kol. év. n.) ; fő munkája
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azonban e téren biblia fordítása, melyet több társaival eredetiből 
adott öt kötetben (1551—62). De más mezőkön is buzgólkodott 
ő : a törvényes irodalomban adta Verbőci Hármaskönyvét m. for
dításban (1571) ; a történelemben fent említett Krónikáját (1575), 
bibliája után a legfontosbat munkái közt ; a nyelvészetben : egy 
tropoiogiát magyarítással (1562) ; a szépirodalomban egy Fabulák 
könyvét (1566 ; második kiad. Németújv. 1596) ; és számos histó
riáé énekek egyes kiadásain kivid azoknak egy gyűjteményét, a 
híres «Cancionálét» (1574), sőt, úgy látszik, Fortunátus, Salamon 
és Markait, a Bánkai Nagy-féle Hunyadi-krónika első éneke is 
neki tulajdonítandók. Néhány német munkán kivül, melyeket 
kétségkívül csak német gyülekezete tekintetéből írt 1551 és 52- 
ben, s egy pár deákon kívül, melyeket egyházi állása követelt 
tőle igy, még a Ritus explorandae veritatis (1550) és Boníin kia
datlan részei (História Matthiae RH. 1565) kiadásával tett törté- * 
nelmi irodalmunknak nagy szolgálatot. A halál 1575-ben, a 
Krónika nyomtatása közben, érte utói. Benne még ellenkezői is 
a kitérjedt tudományt és szelid nemes kedélyt tisztelték, az utó
kor pedig az új irodalom egyik legszerencsésebb előmozdítóját 
hálásan emlegeti.

29. §. Törvénytudományi irodalom kezdete.

A törvény tudom dny terén magyar nyelven ez időben még 
nem történt semmi. De az olvasni tudás és míveltség terjedésé
vel beállott a törvények és törvényes rendeletek nagyobb körök
ben ismertetésének szüksége is ; széltiben lefordíttatták a csalá
dok régi deák okmányaikat ; azonban a törvényes magyar műnyelv 
alapját Veres Balázs Bihar vármegye jegyzője vetette meg Verbőci 
Hármaskönyve s a törvények kivonatos fordításával (1565), 
melyet Heltai átjavítva újra adott 1571, Laskai János gyulafejér- 
vári káptalani requisitor pedig 1589 óta teljes és jobb fordításá
val végleg kiszorított. Egyidőleg, sőt már 1556-től kezdve az 
ausztriai uralom kezdetéig folyvást magyar nyelven adatván ki a 
törvények Erdélyben, s a köz ügyek írva is legtöbbnyire magyar 
nyelven tárgyaltatván, a nyelv sok oldalú gyarapodást vett ugyan, 
de tisztaság és csín tekintetében, e téren ugyan, valóságos hanyat
lásnak indúlt.

Toldy : írod. tört. 5
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Kiadások. Veres Balázs : Magyar Decretum . . . kit Wer es. Tinin . . . 
a Werbewczy István Decretomából . . . magyarra, fordított. Debr. 1565. — 
Heltaí : Decretum Tripartitum, azaz M.. és Ercfélyország törvénykönyve. 
Kolosv. 1571. — Laskai : Kol. 1589. — XVl. századbeli magyar törvényszöve
gek az «Approbatae et Compilatae Constitutiones» kiadásaiban, és gr. Kemény 
József és gr. Mikó Imre idézett gyűjteményeik valamennyi köteteiben 
találtatnak.

30. §. A nyelvészeti irodalom zsengéi. —  Régi classicusok 
fordításai.

Decsi János tanutétele szerint Cesinge János pécsi püspök 
írt vala még a XV. században magyar nyelvtant, mely azonban 
Decsi korában (1598) már elveszettnek tartatott. A XVI. század
ban a hitújítás hívei általánosan tanították elemi iskoláikban a 
magyar olvasást ; s e végre, valamint azon időben külföldön, úgy 
nálunk is, az olvasás s a hit elemei együtt szoktak lenni. így 
Székely István «Keresztyénség fondamentomit» (1538) ábécés 
tábla előzte meg ; így Jankowich szerint Gálszécsi Istvánét is 
(1538); így Dévai Mátyásnak egykorúkig, ú. m. először 1538 
vagy 39-ben megjelent «Orthoyraphia Vnyaricája» egyszersmind 
a hit elemeit foglalta magában ; így Bornemisza Peter «Négyes 
könyvecskéjében» is (1577) elül áll «.4 magyar írás-olvasásnak 
módja.» Ezek közöl csak Dévainál találunk néhány helyesírási 
szabályt meghatározva, s egypár helyesírási észrevételt. De tanít
tattak, liihetőleg a deák iskolákban is már, némi magyar nyelv
tani szabályok is, mint erről Erdösi János tesz tanúságot * ; de 
tudtunkra első ez maga volt, ki, mint a Nádasdi Tamás által Sár
vár-Üj szigeten állított iskola tanítója, növendékei számára egy 
tankönyvet írt még 1536-ban, mely azonban csak három évvel 
utóbb jelent meg. Ez a «Grammatica hungaro-latina» párhuza-

* «Ex his . . . facile datur intelligi, tota via, totoque coelo errare illos, 
qui nil putant inter patriae nostrae et latinae linguae constructionem 
differre; quique in interpretando genus omne orationis ad latinae linguae 
loquendi formam exigunt. Quamvis in quibusdam loquendi formulis communi
cemus cum illis, tamen pars ea non est centesima pro bis, quibus ab illis 
variamus. Id verum esse intelliget, quisquis ad linguarum proprietates dili
genter respiciet. . .  Verum, quotusquis que est, qui id praestet? stb. L. Corp. 
Gramm. 1. 32. Vagy a fordítókról volna itt szó ?
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mosan a latin és magyar nyelv főbb szabályait adja elő ; gyakran 
hasonlító észrevételeket teszen a magyar s a héber, görög és latin 
nyelvek közt, s mély tekinteteket vet a magyarnak sajátságos 
szerkezetébe, melynek a más európai nyelvektől megkülönbözte
tésére ismételve int. Meglepő, hogy a nevek birtok- s az igék sze- 
mélyragainak névmási eredetét, majd (1541) a magyar nyelv 
időméretű természetét, oly korán felismerte már, aminthogy 
distichonaiban példákat is mutatott fel e schema kezelésére. Meg 
volt tehát indítva Erdősi által a magyar nyelvvizsgáiéit ; utódot 
.azonban ez időszakban még nem nyert.

Annál kielégítőbb volt a szótári munkásság. Az első lépés 
dicsősége Pesti Gáboré, ki a Niirnbergben 1531-ben megjelent 
« Yocabularius utilissimus quinque linguarum » című munka után 
adta 1538-ban a maga hat nyelvű szótárát, mely nem betűrend
ben, hanem 64 tárgycsoport szerint adja a latin szóknak megfe
lelő olasz, francia, cseh, magyar és német szókat mindannyi ha
sábon, nyelvtani és értelmezési minden magyarázatok és példák 
nélkül. Bármily tökéletlen e faja a szótáraknak, azon időben e 
«nomenclatúrai, vocabuláriusi» forma szokásos volt ; s Pesti dol- 
dozata közkedvességre tett szert, úgy hogy harminc év alatt négy 
kiadást ért. Őt Szikszai Fabricius Balázs ( Vazul) szintazon úton 
követte, nagyobb tekintettel a tudományok és mesterségek mű
szavaira, mint a köz életre. Akadályúl szolgálván Patakon, hol 
Fabricius tanárkodott, növendékeire nézve Pesti szótára haszná
latában a német betű, melylyel az egész nyomtatva volt, öqmaga 
látott egy új szótár szerkesztéséhez 1574-ben, mely számtalan 
példányban leírva terjedt el a tanulók közt, míg jóval halála 
után azt Pesti Gáspár kétszer is egymás után, majd Újfalvi Iwre 
javítva és bővítve újra kiadták. Ezen Nomenclatúra, vagy mint 
Újfalvi helyesen nevezte magyarúl « Neveskönyv», a deák szókat 
82 csoportra osztva, s a bővebbekben némi betűrendet is követve, 
hol egyszerűen magyar szóval, hol rövid magyarázattal adja 
vissza.

E tárgyrendű, s legnagyobb részben csak névszókra kiter-
5*
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jedő, igen hiányos szótárak után óriási lépés volt e mezőn azon 
Névtelené, ki Calepinus deák nagy szótárában a magyar részt dol
gozta (1590). E betűrendes gazdag szótár a kor divatos egész ma
gyar szókincsét felölelte, amennyiben az oly tökéletlen előzmé
nyek után lehető volt, s a nyelv kitérj edt ismerete mellett az 
értelem szabatos meghatározásában lelkismeretes gondot tanúsí
tott. Őt követte Verancsics Fauszt Csanádi püspök ötnyelvű betű
rendes kis szótárával ( 1595), mely minden beszédrészekre ugyan, 
de öszvesen csak 5400 szóra terjed ki. Érdekes a dalmát-magyar 
szók külön összeállítása, mint első kísérlete az ily szóbasonlítá- 
soknak, hol azonban a szerzőt dalmát rokonszenve gyakran elté
vesztette. Belé mentek a magyar szók Megiser polyglott szótárába 
is 1603, s befejezi a sort Loderecker Péter hétnyelvű szókönyve 
1605-ben, melynek magyarja Verancsicsból van véve. Ide tarto
zik még Erdösi Jánosnak Uj Testamentoma végéhez vetett értel
mező táracskája a biblia szóknak (1541) ; továbbá a cicerói ál 
synonymikon Heltai-féle kiadása, melyhez magyar és német tol- 
mácsolatok is járúltak ; s végre Beythe István füvészeti szötárkája.

Becses maradványa a XVI. századnak, a közlött szókincs tekinteté
ben, az olasz polygraph Baldi Bernardin Olasz-Magyar, szötárkája (1583 ', 
jellemezve, és először kiadva általam «Adalékaim» és «Új Adalékaim »-ban 
(1869—71).

A nép szellemének ismeretére, de egyszersmind a phraseo- 
logiára nézve oly fontos közmondások és példabeszédek is magokra 
vonták ez időszakban már több komoly férfiak figyelmét. Heltai 
azoknak derék ismerője, és Meséiben (úgy, ha tőle van, Salamon 
és Markalfjában is) szerencsés használója volt ; mások, köztök 
Siklósi Miklós (a lierceg-szőllősi zsinat jegyzője 1576), gyűjteni is 
kezdték ; de első Baranyai Pécsi János volt, ki 1588-ban ötezer 
számra menő görög-latin-magyar közmondást adott, t. i. Rottero- 
dámi Rézmáné- s másokéihoz megfelelő magyarokat vetve.

Kiadások. Székely id. munkájának első kiadása lappang ugyan ; de a 
második (Krakó 1544) előtt meglevén az Abc, nem kételkedem, hogy ez az 
1538-ki előtt is meg volt. — Dévai az «Ortographica Vngarica» munkájával 
tartozik ide : mikép azt már 1861-nek telén nyilván hirdettem a tanszékről, 
s Révész Imre úr, jeles tudományos egyediratában Dévairól (Pest 1863), 
diadalmasan bebizonyította. Az első, elveszett, kiadás Révész igen hihető-
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véleménye szerint Újszigeten 1538 v. 39-ben jelent meg; a második, Krakó 
1549 ; végén névjegyei is állanak : C. D. M. (azaz Csinálta Dévai Mátyás) ; 
a harmadik, Krakó 1559, a múlt században még megvolt a müncheni válasz
tófejedelmi könyvt. TTj kiadások : Kazinczy M. Régiségeiben Pest 1808 (hi
báktól hemzsegve) és nálam : Corpus Grammaticorum Linguae Hungar. 
Veterum, Pest 1866. — Bornemisza Péter : Négy könyvecske a kér. hitnek 
tudományáról, Sempte 1577. — Erdösi : Grammatica Hungaro-latina in 
usum puerorum recens scripta Ioanne Sylvestro Pannonio autore. Neanesi 
1539. (egyetlen fennmaradt példánya csonka, t. i. a U .  könyv, mely/a proso- 
diáról, a szófejtés és a szókötésről bővebben értekezett, hiányzik). Újra Ka
zinczy és Toldy id. gyűjteményeikben.

Pesti Gábor : Nomenclatura sex linguarum, latinae, ital., gall., 
bohém., ungaricaè et germanicae. Per Gabr. Pannonium Pesthinum. Bécs 
1588, 1550, 1561, 1568. — Szikszai Fabricius Vazul : Nomenclatura, seu 
Dictionarium Latino-Vngaricnm clariss. viri D. Basilii Fabricii Szikzovii. 
Debrecen. 1592, ismét 1593, és Sárvár 1602 ; Újfalvi Imrétől pedig : 
1597. és 1619. — Calepinus Névtelené : Ambr. Calepini Diction, undecim 
linguarum . . . nunc primo polonicae, ungaricae atque anglicae dictiones 
adiectae. Basii. 1590. (Ffurt) 1594. Basii. 1598.1605. 1616. Genf 1620. Basil. 
1622. 1627. 1682. — Verancsics Fauszt : Dictionarium quinque nobilissimarum 
Europae linguarum, lat., ital., germ., dalmaticae et ungaricae. Venetiis 
1595. újra Ponori Thewrewk által Pozsony, 1834. — Megiser Jeromos : 
Thesaurus Polyglottus, vel Dictionarium multilingue. Franki. 1603. — 
Loderecker : Diction, septem diversarum linguarum, videl. lat., ital., daim., 
hohem., polon., germ, eth hungaricae, studio et opera P. Lodereckeri Prä
gern. Prága 1605. háránt 8r. — Heltai: M. Tullii Cic. ad Luc. Veturium 
Synonymorum Liber. Kolosv. 15... — Beythe István : Stirpium Nomenclator 
Pannonicus. Amstelod. 1584. (Clusius híres könyve mellett : Rariorum aliquot 
Stirpium per Pannoniam etc. observatarum. Antv. 1583), beigtatva Czvittin- 
gerbe is (az 52—66- lh).

Decsi János: Adagiorum Graeco-Latino-Vngaricorum Chiliades 
quinque, ex Des. Erasmo, Hadriano Iunio, Io. Alex. Cogn. Gilberto et aliis 
optimis quibusque Paraemiographis exceiptae, ac Vngaricis Poverbiis quoad 
eius fieri potuit, translatae, studio et opera Io. Decii. Bártfa 1588.

A régi classicusok fordítása is megkezdetett e században. 
Csak némileg látszik ide tartozni Laslcai János Aesopusa, mely 
Planudesből lesz fordítva, de melyről, miután nem láthattam, 
nem szólhatok. A hét görög bölcs, úgy Publius Syrus Velősmon- 
dásaik, Cátó Erkölcsszabályai névtelenektől, néhány próba Horác 
Ódáiból és Sallustius munkái Becsi Jánostól, érdekes képét mu
tatják fel, amott az aphoristikus kifejezésmóddal, — itt a sajátsá
gos és elegáns tömöttséggel küzdésnek, a hűségre törekvés mel
lett ; s így egy új mozzanat bevitelét a nyelvbe. Egyébiránt Decsi 
prózája a század legszebbjeivel vetélkedik.

— (Mutatvány Becsi Sallustjából az írod. olv. I. köt. 51. sz. alatt. Bő 
•életrajza «Összegyűjtött Muukáimn I. kötetében).



70 HARMADIK RÉSZ. ÚJKOR.

Kiadások : Az erkölcsírók 1591 óta, Cátó 1580 óta, azok Debr. és Sze- 
ben, ez Kolosv. s a XVIII. században még többször. IJjra M. Prózaíróim 
I. köt. — Becsi Sallustja Szeben, 1596. — Az Aesopus életéről, erkölcséről, 
minden fődolgairól és haláláról való história, kit Laskai János, az debreceni 
mester, görögből és deákból magyar nyelvre fordított (első kiadása ismeretlen 
ntánnyomatát, Monyorókerék 1592, Szatmári Pap Mihály múlt századbeli 
jeles könyvészetiink bírta).

31. §. A szám- és természeti tudományok.

A természeti tudományok közöl csak a füvészet mutatott 
egy kis lendületet. Melius Péter indította azt meg 1578 kiadott 
füvészkönyvével, s követte őt Beythe András 1595. kiadott «Fives- 
könyvében.» Ezek a kor módja szerint a növények külső formája 
feltűnőbb sajátságai, hasznos és káros voltok előadására szorít
koznak tudományos rendszer nélkül, mint a külföldön is az idétt 
általában. Még Frankovith Gergely orvosdoctor, 1588-ban a bete
gek lelki és testi javára írt egy népszerű orvosi könyvet ; Balsa- 
ráti János pedig egyet a sebészetről, mely azonban nyomtatva 
nincs.

Becses növény névtári anyagot nyújt egy Névtelen ;is e században, 
Kuncze Leó pannonhalmi könvvtárnok közléséből kiadva «Új Adalékaim»- 
ban P. 1871.

Az exact tudományok még nem találtak mívelőket. A szám
vetés Gemma Phrysius Aritlimetikájának egy pár fordításával 
érte be (1577,82,91.)— A naptárírást Bencédi Székely István kezdte 
meg 1538. egyes örökös kalendáriommal ; egyes évekre Egyed úti 
Gergelynek 1571 óta folytak naptárai, többnyire a krakaiak után 
készítve ; őt Péchy Lukács 1579, if). Heltai 1580 óta, s mások kö
vették. Újfalvi Imréé (1599) a debreceni deliőre volt kiszámítva. 
A csillagászati ismék hiányát azon időkben még az astrologiai 
babonák helyettezik.

Kiadások. Melius Péter: Herbárium, az fáknak füveknek névekrő , 
természetekről és hasznairól. Kolosv. 1578.— Beythe András : Fiveskönyv, 
liveknek és fáknak nevökről, természetökről és hasznokról. Németújv. 1595. 
— Frankovith Gergely : Hasznos és fölötte szükséges könyv, az isten fiainak 
és űtet félő híveknek lelki vigasztalásokra és testi épőletökre szereztetett, 
melyben sok rendbéli betegségök ellen való orvosságok is be vannak irva. 
Monyorókerék 1588. számos illustrátiókkal.
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Frisius Gemma Arithmetikája (Laskai Jánostól 1577) Debr. 1582, 
Kolosv. szinte 1582. újra ifj. Heltai Gáspártól Kolosv. 1591. — Székely Est- 
étin : Kalendárium magyar nyelven h. és é. n. (Krakó Szabó Károly szerint 
1538 előtt). — Egyedüli Gergely : Kalendárium, az égnek forgásából megis
mert és elrendelt praktikáival. . . Cureloviai Szaniszló Jacobeius mester sze
rént. Bécs 1571. stb. -— Weszprémi látott egy krakai naptárt 1585-re Vára
don nyomt. — Újfalvi Imréé 1599. «a debreceni délre van számlálva.» 
Debrecen.

II. Az első virágzás kora.
32. §. Vallási állapotok, s hittudományi irodalom.

A kor uralkodó szellemi iránya, a vallási, működött ez 
időszakban is : de a két egyház állása tetemesen megváltozott. 
Erdélyben a protestantismus, Bethlen Gábor és L Bákóci György 
védszárnyaik alatt, folyton virágzott, s az eltérő felekezeteket, 
milyenek a szombatosok, az ismét mozgó davidisták, a magyaror
szági részekben felmerült puritánok valának, erőhatalommal 
vagy szigorú intézkedésekkel legyőzte ; Magyarországon azonban 
Pázmány Péter esztergami érsek és Esterházy Miklós nádor, sike
res térítő munkásságok által, nagy számát a főuraknak ismét a 
római egyház részére nyervén meg, a katholicismus elég gyorsan 
fölihe került a protestantismusnak ; minek folytán a szellemi 
fegyverrel irodalmi téren vívott harc is mind elkeseredettebbé 
vált, úgy, hogy egyik félt sem lehet a szent ügyhöz s a tudomány
hoz méltatlan vadság vádjától felmenteni.

Megnyitotta ez időszakban a hitirodalmi vitákat Pázmány 
Peter legott a század első évében *, és számos kisebb munkákban 
hol támadólag, hol védőleg lépett fel Magyari István, Gyarmati 
Miklós, Alvinci, a wittenbergi Balduin, Pécsváradi Péter stb., 
valamint általában a protestánsok tanai ellen ; fő munkája azon
ban, melyben az összes theologiát vitázólag, s az ellenfelekezetek 
irányában védve, tárgyalja, a híres <tIgazságra vezérlő Kalauz)>

* Egy mindeddig lappangó, s így váltig ismeretlen munkájával, 
melyre azonban őmaga 1601-ben, Zvonarovics Mihály pedig 1603-ban, de 
csak általánosságban hivatkoznak.
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(1613), mindenre kiterjedő tudománynak, éles dialektikának, s 
páratlanul hathatós előadásnak bámulandó műve, melynek vér 
nélküli diadalma tisztább és sikeresb volt a Ferdinándok har
minc éves háborújoknál, bár hetven éven át a legjobb protestáns 
emléket s azok tekintetreméltó tudományát, egy Posaliáziét, Ko
máromi-Csipkését, Ceglédiét, Tolnai Istvánét, fárasztotta. Az ezután 
folytatott bittudományi harcok : Keresztúri Pál és Veresmartv 
Mihály apát (1638—il), Vásárhelyi Dániel jezsuita és Medgyesi 
Pál (1639—40), de főleg Sámbár Mátyás és Kiss Imre szinte 
jezsuiták, másfelül Matkó István és Posaliázi János (1661—67) 
közt, egyenlőbb erőkkel s mindkét részről önfeledő gvülölséggel 
viseltettek. így Erdélyben a reformátusok az unitáriusok ellen, 
élőkön a hatalmas és tudós Geleji Katona István.

Orvendetesb képet tüntet fel a hitszónoklat mezeje. Szenei 
Molnár Albert adta itt az első, nem ugyan eredeti, de a szónoki 
nyelvre nemesítőleg ható, munkát, a «Postilla Sculteticát» (1617), 
míg ugyanő a Calvin Institútiói fordításában (1624), nem ritkán 
nehézkes, sőt darabos : mégis a megelőzött korhoz képest rendkí
vüli lendületet adott a nyelvnek szabatosságban és csínban, sőt 
alkotólag hatott a philosophia! és theologia! műnyelvre ; s ez 
időszakon át, egész Pápai Párizig, bitsorsosai közt a prózaírás
ban első rangját fentartotta. Utána a katholikusok közöl Kólái 
György jezsuita adta ki prédikációit (1631), ki Pázmány után leg- 
szabályosban és legtöbb numerussal kezelte a nyelvet, s különö
sen a tanító előadásban, elrendelés, világosság és nyugalom által 
valóban mintaszerű. Követte őt szentbeszédei kiadásával (1636) 
Pázmány, homályba borítva kevés, de derék előzőit, sőt mind
máig felül nem baladtatva magyar hitszónok által. Kendelkezé- 
sére minden oldalú tudás, a világ és emberi szív mély ismerete, 
gazdag képzelem s erős logika áll. Pázmány, főkép beszédei és 
Kalauza által, a magyar nyelvnek nem várt, előre nem láthatott 
kiképzést adott. O az irodalomban addig uralkodott dunántúli 
nyelvjárás felett a tiszait érvényesítette ; a nyelvvel grammatikai 
szabatossággal élt, azt lij kifejezések s a nép szájából vett szebb-
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nél szebb és jelentős szólásformák- és közmondásokkal gazdagí
totta, irályának pedig oly teljességet, kerekdedséget és bőség 
mellett is oly hathatósságot kölcsönzött, hogy méltán egy új aera 
szerzőjének tekintetik, ki a régibb kort befejezte, s újat kezdett 
meg, mi által az értőktől «a magyar bíboros Ciceró» dísznevet 
vívta ki magának. O a mai könyvnyelv teremtője ; kevesen tud
ták ezt őutána mind máig annyi eredetiséggel és egyszersmind 
új színnel kezelni. Nagy-soká nem mert a katholikusok közöl 
senki a hitszónoki irodalomban eléállani ; s midőn félszázad 
múlva, Illyés András püspök azon fellépett (1696), már hitszónok
latunk , s általában prózánk, sülyedésének kiáltó jelét adta. 
Hangzottak a katliolikus templomok szerte a két hazában egy, 
könnyűségéről s szaporaságáról híres szónoktól, Csete István 
jezsuitától (1611 beszéde maradt 35 kézirati kötetben): hogy e 
könnyűségével a műgond nem állott arányban, P. Gyalogi dicsé
retei dacára bízvást elhihetjük.

Annál több oldalú munkásság mutatkozott a protestánsok 
közt, kik közöl, vagy tudomány, vagy előadás tekintetében, A l
vine/ Péter (1633—6), Keresszeyi István (1640), Geleji Katona 
István (1645—9), Keresztúri Pál (1645—53) és Komáromi Csipkés 
György (1666) híresedtek el leginkább: mind tisztán dogmai, 
részint vitázó irányban. Az utolsó kettő tulajdonkép csak vázla
tokat adott. Katona szónoki ügyessége dacára bőségével fárasz
tott. Összesen értekezők inkább semmint szónokok. E névre csu
pán Tofeus Mihály, a vétkek rettenthetetlen ostora, méltó, ha 
erővel és tűzzel teljes erkölcsi beszédeiben (1683) a szerkezetre 
és kifejezésre több gondot fordít.

— (Példák Pázmány Kalauza és Beszédeiből, valamint Szenei Molnár 
Institut iáiból l. az írod. Olv. I. köt. az 52—-54. számok alatt).

A bibliai irodalomban két munka hosszú időre mértékadóvá 
vált. A katholikusok közt Káldi György a vulgáta után fordította 
le az egész s^entírást, az apokryph könyvekkel együtt ; igen hihe
tőleg szem előtt tartva a XIV. századbeli régi magyar bibliát, s 
az exegesis akkori állásához képest helyesen ; e mellett annyi
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érzéssel és csínnal, liogy Pázmány főbb munkái után mint nyelv
műnek is övé a pálma. Hozzá járulván az apostoli szék intézke
déséből annak theologusok általi lielybenbagyatása, tekintélye a 
római magyar egyházban szinte máig ingatlanul állott. — A pro
testánsok részére Molnár Albert Károli fordítását adta ki újabban, 
javítva és csínosbítva (1608), mely viszont ezen egyház által 
használtatik mind máig, noha Komáromi Csipkén György azt 
(1685) az eredeti héber és görög nyelvekből, s használva az újabb 
exegétákat, újabban lefordította. Űzetett a protestáns írók által 
a szentírás magyarázat is, de nem annyira szövegkritikai, mint 
gyakorlati, t. i. dogmai és erkölcsi irányban, mire főleg a prófé
ták, a zsoltárok s az Apokalypsis szolgáltak.

— (Példa Káldi Bibliájából az írod. Olv. I. köt. 11. szám alatt ; Káldi 
rövid élete ugyanott az 54. sz. után).

Kiadások. Pázmány (1. az életrajzi vázl.). — Posaliázi János : Igazság 
Istápja. Patak 1669. — Csipkés: Pápistaságújsága. Kolosv. 1670. — Ceglédi : 
Sión vára. Patak 1675. — Tolnai : A keresztyéni s apostoli vallásnak írt Ka
lauz. Kolosv. 1679. — Katona : Titkok Titka. Gyulafej. 1645.

Káldi : A Vasárnapokra való Prédikációknak első része. Pozs. 1631 ̂  
Az Innepekre, való Pred. első része. Pozs. 1631. Istennek szent akaratja,, 
azaz a nagy IJr parancsolatjának egyneh. prédikációkkal való magyarázása, 
N.-Szórni). 1681. mind ívr. (kéziratban : A vasárnapi s Az innepi pred. máso
dik kötetei; böjti predd., a Magnificat ének Magyarázatja). — Alvinci : Pos
tilla, 2 k. Kassa 1633—6. — Keresszegi : A keresztyén hitnek ágazatairól való« 
Predd. Tárháza.Várad 1640.—Katona „István : Váltság titka. 8 köt. Várad 
1645—9.— Keresztúri Pál : Egyenes Ösvénv.Várad 1653. (ismét 1655. 17441. 
Lelki Legeltetés. Várad 1645. (ism. 1649). — Csipkés : Igaz hit. Szeben 1666. 
— Tqfeus Mihály : A sz. Zsoltárok resolútiója. Kol. 1683.

Káldi : Szent Biblia, az egész keresztyénségben bevött régi deák 
bötüből. Bécs 1626. (N. Szomb. 1732. Buda 1782). — Molnár : (1. az életr. 
vázl.) — Csipkés : Magyar Biblia . . . melyet a zsidó, chaldaeai és görög nyel
vekből . . . fordított. H. és évj. n. Leyden 1717).

— Panaszi Pázmány Péter ősnemes és protestáns szüléktől 
1570. október 4. Nagy-Váradon született, hol tanulását kezdvén, 
s azt Kolozsvárt folytatván, 1586 a római vallásra tért, a követ
kező évben a Jézus társaságába lépett, s próbaéveit Krakkóban 
töltvén, a bölcsészetet Bécsben, a hittudományt Kómában vé
gezte, s ennek tudorává avattatván, Grécbe tétetett át, hol a 
bölcsészetet s a theologiát 1607-ig tanította. Ekkor saját kérésére 
hazájába bocsáttatván, megkezdte az 1601 óta sűrűén megjelent 
munkáiról már ismeretes férfi sikeres téritő munkásságát, az 
1608-iki országgyűlésen pedig, mint szerzetének képviselője, en
nek érdekében mondott hatalmas beszédével országos figyelmet
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vont magára. 1604-ben, Rómában, mint Forgácli Ferenc eszter
gami érsek követe, járván, kieszközölte, hogy a nagyszombati 
fogyaték dömés apácák Pozsonyba tétetvén át, házukban jezsuita 
collegium állíttathassák, mi megtörténvén, 1616-ban Forgách V. 
Pápától kinyerte Pázmánynak szerzetbeli fogadása alól felmenté
sét ; II. Mátyás pedig, az érseknek közbenjött halála után azon
nal kinevezte Pázmányt turóci préposttá, s még azon évben 
esztergami érsekké s prímássá. Ez óta Pázmány mind a haza 
politikai ügyeibe hasznosan, mind a római egyházéba döntőleg 
befolyt, melynek huszonkét évig tartott főpapsápa alatt, szónok
latai, alapítványai, collegiumai, növeldéi, zsinatai, irodalmi áldo
zatai s munkái által valódi második státora lett. Legnevezetesb 
intézetei a most is virágzó bécsi Pazmaneum (1623), s a később 
bővitett s királyivá lett, akkor nagyszombati, egyetem (1635). 
Számos magyar s deák munkáit főleg e kettő élte túl : a Kalauz, 
Pozsony 1613, 1623, 1637, N.-Szombat 1766. s kivonatban Eger 
1760; s Prédikációi: Pozsony 1636. N.-Szombat 1695, 1768, 
ahova sorozandók, mint amelyek máig számos kiadásokban foly
vást használtatnak : Imádságos könyve, Grée, 1606 (eddig 16 
kiadás), és Kempis Tamása, Bécs 1604 (eddig 15 kiadás). Mint 
bibornok (1629 óta) meghalt 1637. martius 19. (Nem lehet itt egy 
epochális történeti munkára nem figyelmeztetni irodalomtörté
neti tekintetből is : Pázmány Péter és Kora, írta Franki Vilmos. 
3 köt. Pest, 1868—72).

— Szenei Molnár Albert Szencen Pozsonyvárm. 1574. aug. 
30-án született, polgári szüléktől ; Győrött, Göncön a m. biblia 
kiadója Károli Gáspár mellett Debrecenben ésBécsben tanulván, 
1590-iki októberben bővebb maga kiképzése végett Németor
szágba ment, hol Wittenberg és Strassburg egyetemein, nagy 
szegénységben, öt évet húzott ki, s az utóbbi városban 1595-ben 
bölcsészet babérkoszorúsává avattatott. Innen Genfet látogatta 
meg, s visszatérvén folytatta tanulmányait, míg 1596-ban Calvin 
tanához ragaszkodása miatt Strassburgot elhagyni kényteleníílt. 
Mielőtt Heidelbergbe telepedett volna által, a közbeeső szünidőt 
egy római útra fordította, mely után a nevezett városban a theo- 
logiai karba iratkozott be, s ott, bár Patakra tanítónak hívatott 
meg, bővebb önmívelése végett, dacára, hogy Ínségben, négy évet 
töltött. Elhatározva felekezetét az irodalom terén szolgálni, 
1600-ban Magyarországba ment, kétségkívül, hogy itt a m. iro
dalom termékeivel s hiányaival megismerkedjék, s összekötteté
seket szőjön. Visszatérvén Németországba, Frankfurtban mint
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nyomdai javítnokot találjuk, liol a nyomdai technikával ismer
kedett meg. írói pályáját szótárával (1604) és költői zsoltárfordí
tásával (1607) kezdte meg, s Móric kesseni landgrófot pártfogóúl 
nyervén, a javított bibliát (1608) és m. nyelvtanát adta (1610). 
Megbázasodván, Oppenheimban nyomdafőnök lett, s ott is kü
lönféle irodalmi tervek és munkákkal vesződött, míg bele fáradva 
az írói élet gondjaiba, hazajött (1613), és itt Batthyány Ferenc 
rohonci prédikátora lett, de magát ez állásában jól nem érezvén, 
a neki ajánlott más papságot, úgy tanárságot is visszautasítván, 
nyomdát pedig, mit óhajtott, a háborús időben, nem állíthatván, 
visszaköltözött Németországba (1615), honnan azonban kilenc 
Ínséges év után, miután Calvin Institutióit kiadta, végkép haza 
tért, s Kassán, mint látszik, iskolaigazgatóságot viselt. Bethlen 
Gábor fejedelem halála után Kolosvárra telepedett át (1630), hol 
meddő négy év után 1634-ben elhalt. Munkái nyelvésziek és val
lásiak ; amazok : Novae Grammaticae Vng. Libri duo, Hanau 
1610; Lexicon Latino-Hung. Nürnb. 1604. (ismét Hanau 1611. 
Heidelb. 1621. Frankf. 1645. Nürnb. 1708); emezekkel hitsorso- 
sai legsürgetőbb szükségeiről tenni kívánván, adott Katechis- 
must, 1607 (s többször), Zsoltárkönyvet, Herborn 1607. (máig 
több mint 100 kiad.) ; Bibliát, Hanau 1608 (újra igen sokszor) ; 
Imádságos könyvet, Heidelb. 1620 (s többsz.) ; Prédikációkat: 
Postilla Scultetica, Oppenb. 1617; Calvin Institutióit: Az ke
resztyén religióra és igaz bitre való Tanítás, Hanau 1624. Utolsó 
munkája : A legfőbb Jóról Josquinus Betulejus ut. Lőcse 1630.

33. §. A XVII. század egyházi és vallási költészete.

Az egyházi lyrát legott ez időszak elején Szenczi Molnár 
Albert kezdte meg Beza és Marót után és francia scbémák szerint 
dolgozott Zsoltáraival (1607), melyek tartalmasság és mély val
lásos érzés kifejezésével jeleskednek, alaki tekintetben pedig, ú. 
m. a schémák különféleségére, a dallamosságra, rímre és nyelv
beli előadásra nézve, időszakot alkottak ; s mind e mai napig köz 
érvénynyel bírnak a magyar protestánsoknál. E mű egyszersmind 
zárköve lett zsoltárköltészetöknek, valamint másfelül a Bethlen 
Gábor által megrendelt s utána I. Bákóci György által pártfogás 
alá vett ».üreg Grcoluáh, melyet Keserűi Dajka János kezdett s
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utódja Geleji Katona István befejezett, külső tekintélyével főleg, 
a prot. egyházi költészetben hosszú időre megállapodást szült.

— (L. Molnárról többet az írod. Olv. I. köt., teljes életrajzát «Ada- 
lék»-aimban; mutatványokat pedig az Olv. K .-ben 55—58 számok alatt).

A római egyházba a XV. század óta, melynek közepe táján 
az egyházi énekek köz tekintélyű megállapítás tárgyai voltak, 
dogmailag helyben nem hagyható énekek férkezhettek be, minél 
fogva az 1560-iki zsinat ama régi liymnáriumot újra megerősít
vén, ezen túlra is csak ily helybenhagyás feltétele alatt engedett 
divatot az újdonan keletkező énekeknek. Mindemellett az 1629-ki 
nagyszombati zsinat szükségesnek látta e rendszabályt megújí
tani, sőt egy új énekeskönyvnek bizottmányi szerkesztését is 
elhatározni ; de az is a nyugtalan időkben elmaradván, ami tör
tént, csakugyan magán buzgóság gyümölcse volt. Egy névtelen 
egri kanonok (Ragyád Pétér, ha jól sejdítek) volt a legelső, ki a 
régi énekeket összegyűjtvén, s azokat számos újjal, úgy látszik 
sajátjaival is bővítvén, egy katholikus énekeskönyvet szerkesz
tett, s azt 1651 Kisdi Benedek egri püspök költségein ki is adta. 
Ennek, a szerkezet megtartásával csupán bővített s részben javí
tott kiadása az, mely Szelepcsényi György esztergami érseknek 
tulajdoníttatik, s úgy látszik 1672-ben jelent meg először Nagy
szombatban, s mely azóta többször ismételve, a legújabb időkig 
fentartotta érvényét. Nyomban követte ezt Magyarországon a 
Szegedi Lénárd szinte egri püspök költségén 1674 megjelent 
Énekeskönyv, mely amannál sokkal gazdagabb, s az ősmagyar 
jellemet tisztán fenntartó dallamok tekintetéből a század legne- 
vezetesb művei közzé tartozik ; Erdélyben pedig a csíki íeren- 
cieké Kájoni János által szerkesztve (1676), mely Balás Ágoston 
által megújitva 1719-ben jött ki másodszor; míg mások, mint 
Illyés István esztergami nagyprépost, Nárdi György esztergami 
kanonok, Illyés András erdélyi püspök új készletekkel is nevelték 
a régit : úgy hogy ez időszakban érte el a katholikus egyházi
költészet, második virágzási korát.

— (Az e századi kath. énekköltészetről 1. az írod. Olv. I. k. az 59. 
sz. előtt, valamint az 59—64. alatti mutatványokat).
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Az önálló vallásos lyra is talált mívelőket, de csak folyta
tóit az elébbi kotr irányának. Borúit hangulat szól t. i. ezeknek 
énekeiből is : a bűn tudata, melynek tulajdonította a szomorú 
idő szenvedéseit, mint isten sújtó keze ostorát. Rimay János 
követségeket viselt főember (1595—1631), s Beniczky Péter szen
telt vitéz (1603—1656) voltak a legkedveltebbek, kiknek énekei 
egész a jelen század elejéig számos kiadásokban olvastattak. A 
kisebb énekköltők közt legszaporább Péceli Király Imre (írt 
1608—1631) volt.

— (L. Rimay életét s mutatványokat az írod. Olv. I. k. 65. 66. sz. — 
Beniczkytöl pár éneket a 67. G8. sz. alatt).

Kiadások. Molnár : Sz. Dávid királynak és prófétának százötven 
Zsoltára Herborn 1607. (mintegy száz kiadás). — Öreg Graduál. Gyfejérv. 
1636. — Cantus Catholici: Kégi és új, deák és magyar ajtatos Egyházi 
Énekek . . . .  most újonnan egybe szedettek. Anno 1651. h. n. (Kiski Benedek 
egri püsp. költs.) — Cantus Cath. Jankovich szerint 1672. N.-Szomb. Bartók 
István eszterg. kanonok gondjai alatt (ki Beniczky Pétert is első adta ki.) 
Náray György egy 1674-ki n.-szombati kiadást idéz ; Korányi egy n.-szombati 
1680-kit tart Szelepcsényi első kiadásának ; én csak hármat láttam. 1703. 
1738. és 1792-ből, melyeknek címén Ex editiöne Szelepcsényiana áll. — Azon 
cím alatt más, Szegedi Lénárd egri püspök «akaratjából,» a kassai nyomdá
szok által (Lubovienski és Pilgrám) kiadva (Kassa 1674) ; a derék szerkesztőt 
még csak sejdíteni.sem tudom. —Kájoni : Cautionale Catholicum, Csík 1676. 
Másodszor Balás Ág. 1719. — Illyés István: Zsoltári Énekek, N.-Szomb. 
1603. s még sokszor. — Náray György : Lyra Coelestis, N.-Szombat. 1695.— 
Illyés András : Jóra intő Enekecskék, h. n. 1702. s többször. —■ Rimay János 
«Istenes Éneki« Balassa Bálintéi mellett — Beniczky Péter «Magyar Rhyth- 
rnusair. N.-Szomb. 1664. (azóta 15 kiad.) — Péceli Király Imre énekei a 
Rimay Toldalékában.

34. §. Költészeti állapotok Zrínyi előtt. —  Tan-, politikai és 
népköltészet.

A XVII. század forradalmi mozgalmai, úgy az egyházi 
mint a politikai életben, annyira elfogták a szellemeket, hogy 
az addig főképen népies költői irodalom mind inkább elnémúlt, s 
helyette minden irodalmi erőket; ezek minden figyelmét, köny
vekben és szószékeken folyt bittudományi viták foglalták el. Ekép 
a históriai énekeket kedvelő nép a század középéig e téren legin
kább csak az elébbi időszak munkái új meg új kiadásaival vólt 
kénytelen beelégedni ; melyeknek mind inkább lankadó érdeke,
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-új gerjesztő művek által nem nevelve, Iiatni megszűnt, s így  a
népi olvasó közönség lassanként megfogyott. A kor iránya is, mint 
másutt úgy nálunk, mindinkább a tudomány felé fordulván, a 
népiesnek mellőztével, új költészetet eredményezett, mely a nem
zet előkelő rendei által míveltetett, s különösen a népies históriai 
■ének helyébe, Zrínyi s ennek követői által, a műepost helyeztette.

Zrínyi feltűnéséig a század közepén, a még népies költői 
irodalom majdnem kizárólag tanszerI! volt. Az elbeszéllés is csak a 
vallásos és erkölcsi iránynak szolgált, s főleg két versíró által 
képviseltetett : Szentmártoni Bodó János kolosi unitárius pap 
(1623—45) és Kolosi Török István ottani iskolatanító (1630 kör.) 
•által, kinek előbbike a kor első költőjének tartatott, s legszebb 
■darabja a Tékozló fiú históriája három részben (1625). Szellem
ben és előadásban folytatói ezek az elébbi század költőinek, csak 
a versalkotásban mutatnak haladást. Tisztán elmélkedők Nyéki 
Vörös Mátyás tankölteményei : A végső dolgokról, Az örökkéva
lóságról stb., de mikben csak a képes nyelv emlékeztet arra, hogy 
költeményekkel van dolgunk. Mégis azok közönségesen kedveltet- 
tek a könnyű velős előadás s a korhoz képest szép verselés miatt, 
így Rimay némely tanszerű darabjai, s főleg Beniczky Péter «Pél
dabeszédei « is, bár a sok tapasztalati helyes észrevételeket épen 
nem költői köntösben adja ; továbbá Szentmártoni mindenkép 
száraz tankölteményei : Az vas, Az vadászás, Az ácsmesterek, Az 
•sónak dicséreti stb., és Kolosiéi, ki eltérve a múlt század né
mely írói kedves thémájától, a nők gúnyolásától, Az egyes 
életnek kedvetlen voltáról, Az asszonyi nemnek nemességéről 
verselt.

— Beniczkyböl példákat 1. az írod. Olv. I. k. 69. sz. alatt).
A politikai költészet az író pártnézeteinek kifejező, s ehez 

képest hol magasztaló, hol gúnyoros és feddő volt. Ilyen három 
mű van, mely Bátori Gábor erdélyi fejedelmet dicsőíti, kit a Pro
testantismus hőséül, az ellenpártot pedig a magyar szabadság és 
önállás árulói gyanánt tünteti fel. Mások a kor történetei élén 
álló férfiakat veszik üldözőbe, egyfelől Bucquoi és Wallenstein cs.
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hadvezéreket s Eszterkázy Miklós nádort, másfélül I. Rákócv 
Györgyöt, Lorántfi Zsuzsannát stb. Mind ezek egytől egyig csak 
kéziratban forogtak, s reánk is írott gyűjtöményekben maradtak.

A népnél az érintett körülmények közt e század középéig 
nagy változás állott be. A históriai éneket egyfelül, a vallásos 
éneket, másfelül lassanként egészen a dal váltotta fel, még pedig 
a világi dal ; ez zengett mindenfelé a hegedősök «mézzel folyó» 
ajkairól, mint Ragyóci panaszkodik (1651), sőt vándor nőéneke
sek is említtetnek, kik szerelmi tartalmú énekeikkel a kegyes 
költészetet mind inkább kiszorították a nép ajkairól. Ha nem 
csalatkozunk, a világi népdal e század első felében vívta magának 
vissza azon tért, melyről körülbelül egy század óta a vallásos népi 
ének által majd egészen leszoríttatott.

Kiadások : Szentmártoni és Kolosi költeményeik a XVII. és XVIII. szá
zadban többször nyomattak Kolosv. és Lőcsén. — Nyéki Vöröséi Bécs 1636. 
stb., végre «Tintinnabulum Tripudiantium» c. alatt összegyűjtve, csak 1701-től 
81-ig kilenc kiadást értek.- — A Bátori Gábort illető költemények közöl egy az 
i j M. Muzeum 1853-diki folyam I. 93. stb., az Esterházy elleniből töre
dék u. ott az 1857-ki folyam I. 383. 1. láttak világot, a többiek Tlialynál : 
Bégi M. Vitézi Énekek stb. Pest 1864. 2 köt. és az «Ismeretlen lnstóriás éne
kek» közt (Századok, 1871).

35. §. Zrínyi Miklós, a magyarok első mű* és remekköltője.

Költőink közt első, ki teremtő lélekkel és szerkesztő műte- 
lietséggel bírva, tárgya felett uralkodott, s azt költői céljához ké
pest öntudatosan alakította, Zrínyi Miklós horvát bán s hadve
zér volt. Fő munkája a Sziyeti Veszedelem, hősköltemény tizenöt 
énekben, melyben szépapjának, a szigeti Zrínyi Miidósnak, hal
hatatlan tettét dicsőíti. E tisztán történeti, s korlátolt következ
ményű eseményt Zrínyi biztos műérzettel epopoeai tárgygyá 
magasítja az által, hogy azt egy, az egész nemzetre kiható erköl
csi nagy eszme kifejezőjévé teszi. T. i. Szulimánnak e hadjáratát 
és Zrínyi hőstettét nem úgy tünteti fel, mint egyfelül puszta 
hódítási, más részről védelmi harcot, hanem mint egy, a test, 
lélek és szerencse minden adományaival kegyelt, de vétkekbe 
síilyedt nemzetnek ostoroztatását, mely ennek eszméltetésére és
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javítására van Isten által rendelve. Éhez képest maga Isten 
indítja fel a szultánt a magyarokra büntető karja eszközéül, s 
végre elválasztott hőse vérében dicsőíti meg szent fia elárult ne
vét : mert így fogja fel a buzgó katholikus költő a hitújítást, 
melyhez a nemzet nagyobb része állott volt. Egy ilyen, mintegy 
a nemzet lelki váltságára rendelt esemény, természete szerint csak 
rendkiviili eszközök által mehet véghez : tehát Isten maga intézi 
azt ; másfelől a pokol minden erői mozgásba tétetnek, hogy az 
Istenhez hű, s azért benne hízó seregnek és hős vezérének ellent- 
állása annál nagyszerűbb, önfeláldozásának jutalma pedig, mely- 
lyel végűi maga Isten által koronáztatik, annál fényesben kiérde
melve legyen. Ez által van ez eposban a machina, vagyis a csodá
latos elem indokolva, mely nélkül valódi hősköltemény nincsen.

Feltalálás és elrendelés tekintetében Zrínyi senki által felül 
nem múlatik költészetünkben. Az epizódok jótevő hatása, a jel
lemek változatossága, ezeknek, s erkölcsöknek éles és való rajza, 
az indulatok és belső állapotok lélektanilag hű, s a viadalok 
szemlélhető és eleven festése, végre az erőteljes költői nyelv 
remekké emelik a művet, melynek becsét sem az utóbbinak dara
bossága, sőt helyenkénti hibái, sem a gyarló verselés le nem bírják 
szállítani.

Kisebb költeményei, melyeket idylleknek nevez, a költő 
egyéni érzéseiből fakadtak, úgy, hogy vagy maga vadász vagy 
pásztor alakjába rejtezik ; vagy Ariadne s ismét Orpheus keser
veit példázólag mutatja fel, mint egy, saját keble szenvedélyeit 
visszasugárzó, tükörben. Semmi sem múlja felül a képzelem gaz
dagságát, az érzés lángját s megrendítő erejét e költeményekben, 
mely helyenkçt édes kötődéssel, a kiengesztelődés örömei érzé
keny festéseivel váltakozik ; míg a Feszületre írt ének az egélyes 
buzgóság mélységére s a képek szépségére nézve összes vallásos 
költészetünknek legszebb darabja.

— (A Zrínyiász expositióját s mutatványokat 1. az írod. Olv. I. köt. 
70—72. sz. alatt.)

Kiadások. Költői munkák Kazinczy Ferenciül Pest 1817 ; Székács
0Toldy : írod. tört.
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Páltól, Pest 1837 ; Greguss Ágosttól Pest 1863; minden munkái pedig Kazin
czy Gábor és Toldy Ferenctől 1853 egy 4-rét kötetben kétszer is.

— Gróf Zrínyi Miklós, György bán fia s a szigeti bajnok 
ősunokája, 1618. május 1. született. Atyja halála után Pázmány 
gondoskodott az ő és öcscse Péter neveléséről ; 1630 óta Grác- 
ban, 1634 óta Nagyszombaton járatta a jezsuiták tanodáiba; 1636 
májusban, Senkviczy esztergami kanonok kíséretében Olaszor
szágba küldte, honnan 1637-ben tértek vissza a testvérek. Miklós 
korán megkülönböztette magát a törökök ellen véghez vitt hős
tettek által, úgy hogy igen ifjan már zászlós úr, Légrád és Mura
köz kapitánya és Somogy vármegye főispánja lett. Több szeren
csés csaták után, 1646-ban III. Ferdinánd kir. saját szemei előtt 
Morvában a svédek ellen bajnokul kiizdvén, Horvátország bánja 
lett, s majd minden évben csodáit vitte véghez a vezéri bölcse- 
ségnek úgy, mint a vitézi bátorságnak ; míg végre a szentgocsárdi 
béke után Csáktornyái várába vonult, s egy vadászat alkalmával, 
1664. nov. 18-kán egy vadkan által megöletett. Tollius hollandi 
tudós, ki nála 1660. múlatott, nem győzi dicsérni e nagy ember 
nemes viseletét, műveltségét, nagylelkűségét, palotája fényét, 
melyet könyv-, kép-, régiségtár, műkertek stb. díszesítettek. Né
metország őt a keresztyénség oltalma gyanánt ünnepelte, a pápa 
képmásával, XIY. Lajos francia pairséggel, a császár hercegi cím
mel tisztelték meg, de mely utóbbit szerényen visszautasított. 
Zrínyi kora ifjúságában űzte már a költészetet ; mindazáltal köl
teményei azon gyűjteménye, mely 1651. Bécsben «Adriai tenger
nek Sirénája, gróf Zrínyi Miklós» cím alatt adatott ki, eposán 
kiviil csak újabb verseit hozta ; politikai és hadtudományi mun
kái pedig legnagyobb részt csak 1853-ban jelentek meg.

36. §. Zrínyi kővetői : Liszti László. Gyöngyösi István.

Két évvel a Zrínyiász megjelente után báró Liszti László 
lépett elé munkáival, melyek közöl a «Mohácsi Veszedelem» című 
epos, 13 énekben, kiemelendő, mint amelynek írására szerzője 
csalliatatlanúl a nagy példa által gerjesztett fel. De Liszti csak 
kölcsönözni bírt némit Zrínyitől : hogy ennek nagyszerű concep- 
tiójából tanulhasson, hogy tárgyát művészileg megalakítsa, éles 
és való jellemek feltüntetése s a cselekvény szemlélhető előadásá
val költői érdeket gerjeszszen, a Zrínyi lángelméjét nélkülözte.
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Mint a XVI. század liistóriás énekeinek írói, szoros történeti 
egymásutánban s történetírói hűséggel beszélli el az eseménye
ket ; nem bír elrendelés által érdekeltséget, epizódok által válto
zatosságot kölcsönözni a műnek ; az ezek helyett beszőtt, idegen
szerű és hosszas leírások és elmélkedések által pedig elvon a fő 
tárgytól, fáraszt és untat. Ezekhez járul még az inkább lyrai 
mint eposzi schéma (a kilenc rövid sorra szakadó hármas 
strópha), mely bőbeszédűségre csábít, s minden méltóságot nél
külöz. Ekép egy érdeme marad csak a munkának : némely rész
letek, a lelkiismeretes történelmi nyomozás gyümölcsei, s részben 
tán hagyományos adatok után, melyekért a történetvizsgálónak 
érdemli figyelmét : de poétái művé az, általok, nem lesz.

A magyar regényes epopoea, mely, miután Zrínyi áltai 
megszületvén s nála egyszersmind tetőzvén, Lisztivei, mint lát
tuk , legott alászállott, Gyöngyösi Istvánnál a verses regénybe 
ment által. Nála t. i. nem országos fontosságú nagy események, 
nem egy darab világtörténet, hanem egyének kedélyvilága, egye
sek élete, vagy életük egy érdekes momentuma, nyernek költői 
tárgyalást. Munkái közöl három tartozik ide : a Murányi Vénus, 
Kemény János, és Chariklia. A Murányi Vénus tárgya Murány 
várának megvétele Wesselényi Ferenc füleld kapitány és Szécsi 
Mária egymás iránti szerelemből szőtt ármányuk által : tehát egy 
hadtörténeti epizód ugyan, de melyben a fő dolog nem a- vár 
megvétele, hanem a hős s a híres özvegy ismerkedésök, melyet 
esküvő fejez be. így «Kemény János» is. E költemény három 
könyvben húsz részből áll ; az elsőben Kemény szerelme Lónyai 
Annához s végre Anna szívének megnyerése, a másodikban tatár
országi fogsága, és sok szenvedések után a szerető párnak házas 
frigyben egyesülése adatik elő. A harmadik könyv országtörté
neti tárgvgval foglalkodik ugyan, t. i. Kemény erdélyi fejedelemmé 
választatása-, ennek megtartására viselt háborúja, s ebben elesésé
vel : s e könyv csakugyan megérdemli a históriai epos nevét, de 
külön magára egy, az első könyvvel csak a hős közössége által 
összefüggő, kis egész, melynek amaz nem szükséges előzménye,

6*
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ez viszont nem amannak fejleménye. S erre szorítkozik Gyön
gyösi tulajdonképeni liősköltészete. Utolsó műve: Chariklia, 13 
énekben, szinte regény, a Heliodórénak verses szabad átdolgozata. 
mely már a késő vénségnek erőtlenségét mutatja.

Különben Gyöngyösi ereje nem a feltalálásban és szerkesz
tésben van : ő szoros történeti rendet tart az elbeszéllésben, s nem 
az érdek és hatás szempontjából csoportozza, bonyolítja és ren
dezi a történetet ; nem is a jellemrajzban : ő nem tud egyéní- 
teni ; nem is a conceptióban : műveiben t. i. hiányzik a költői 
eszme ; azonkivül a görög mythologiai s a reflectáló elem művei 
nemzetiségét és költőiségét gyakran megsemmisítik. Annál dicsé
retre méltóbb az előadás, különösen a lyrai és leíró részletekben, 
melyektől néha a magas szépséget s a meglepő élethűséget meg 
nem tagadhatni ; míg nyelvben és technikában minden elődeit 
messze túlhaladja. A nyelv, bár gyakran prózaiságba vész is, 
egészben költői : képes, eleven, figurákkal ékes, és szerencsés 
inversiói által választékos és újság ingerével bíró ; verselése pedig 
correct, folyó, zengzetes, s a metszet által, melyet a Zrínyi-sorok 
mellőzhetetlen törvényévé tett, a magyar úgynevezett alexandrín- 
nak tulajdonkép ő lett megalapítója. Utódai őt igyekeztek követni, 
de felülmúlni sokáig nem volt ereje senkinek. Ekép ő több mint 
száz évig az egyedüli magyar classicus költőnek tekintetett.

Kiadások. B. Liszti László : Magyar Mars, vagy a mohács mezején 
történt veszedelemnek emlékezete. Bécs, 1653. fol. s újra a Nemz. Könyv
tárban : Költői Munkái, Ürményi József által. Pest 1853. — Gyöngyösi Ist
ván : Murányi Vénus, Kassa 1064, és 1775-ig még kilencszer; Prosopopoea 
Hungáriáé, «Palinodia» előcímmel, Lőcse 1695. s 1789-ig még hatszor ; Bó- 
zsakoszorú 3 részb. Lőcse 1690. s még kétszer; «Porából megéledett Phoenix 
t. i. a Keményiász Lőcse 1693 (kétszer), 1713, s 1775-ig még ötször ; A csa
lárd Cupido . . . nyilait kerülő tiszta életnek Geniussa» őrészben, első 1695-ki 
kiad. elveszett, 1772-ig..még háromszor; Chariklia 13részben, Lőcse 1700. s 
1763-ig még négyszer. Összes (de nem teljes) kiadása Dugonicstól Pest 1796. 
2 köt., s «Válogatott Munkái» Toldytól, Pest 1863. 2 köt.

— Gyöngyösi István, 1625 körül született, s jeles tanodái 
kimíveltetést nyert. Iskolái elvégeztével Wesselényi Ferenc udva
rába kerülvén, annak mint komornoka kedves és bizodalmas 
embere lett. A kora fiatalságában már űzött költészetet rég abban 
hagyta volt, midőn, mint látszik, Zrínyi nagyszerű fellépte vele
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újra megragadtatá a lantot. Érett korának első műve a Murányi 
Vénus volt. Megliázasodván 1653-ban, Wesselényi őt, mint Gömör 
főispánja, e megye táblabírájává nevezte ; mindazáltal Gyöngyösi 
ezen túl is összeköttetésben maradt régi urnájával, ez által meg
bízva némi politikai ügyben Lengyelországban járt, 1668-ban 
ennek balogvári kapitánya volt ; s ez évben adományoztatott meg 
«hű szolgálataiért» Babaluska faluval. Az 1670-ki kassai gyűlésen 
mint asszonyának követe jelen lévén, összeesküvés gyanújából 
kilenced magával elfogatott, s javai lefoglaltattak. Azonban, lígy 
látszik Szelepcsényi közbenjárására, még ez évben kiszabadulván, 
1671-ben Wesselényinél midőn ez Bécsben fogva tartatott, oda is 
•elkísérte, s ügyében híven eljárt. Wesselényiné halála után már 
(névszerint 1674—95) Krasznahorka-Váralján találjuk, 1699 óta 
pedig Csetneken, saját házában lakva mind végig. Ez időkbe esik 
köz pályája : mint Gömörnek követe jelen volt az 1681 és 87-ki 
•országgyűléseken ; több a megyének tett fontos szolgálatok után 
1686—93, s ismét 1700-tól haláláig, mely 1704. ragadta el, első 
alispánságot viselt. Legnagyobb költői munkásságot élte utolsó 
húsz évében fejtett ki. Ugyanis az 1681-ki országgyűlésen egy 
érdekes alkalmi költeménynyel üdvözölte az új nádort: «Proso
popoeia Hungáriáé, azaz a maga gyámoltalanságán kesergő, és 
abban a kardos griífnek szárnya alá folyamodó Nympha, amely- 
lyel Magyarország mostani állapotját példázza, és azt. . . gr. Esz- 
terházy Pál. . . palatínusnak. . . ajánlja.» Következtek: 1690-ben 
«Rózsakoszorú,» t. i. a megváltó élete, vallásos lyrai tankölte
mény ; Kemény János, melyet elveszett s végre hiányosan visz- 
szakerűlt kézirata alapján újra dolgozott 1693 ; Cupido, tankölt. 
öt részben 1695 ; s Chariklia, 1700, melylyel az agg költő, pályá
ját befejezte. (Gyöngyösi élete lényeges kiegészítéseket s új meg
világítást nyert Pauler Gyula és Thaly Kálmán közleményeik 
által a «Századok» 1870-ki folyamában ; fennmaradt leveleit pedig 
Thaly adta legújabb Adalékai I. kötetéhez.)

37. §. T a n k ö l t é s z e t .

Az eposi irodalomtól a tanköltészethez az átmenetet Hal- 
lerkői Haller Jánosunk, fogarasvári fogsága idején készített, egy
kor köz kedvességű prózai népkönyve, a híres Hármas Istória 
teszi, mely első könyvében Nagy Sándor dolgait, a másodikban 
•«Példabeszédeket», helyesben példázó elbeszéléseket, a barma-
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dikban Colonnai Guidó Trójai Yeszedelmét foglalja magában. Az 
első istória, száraz és ízetlen összeállítása félig való, félig mesés 
történeteknek ; a harmadik már érdekesb ; legkedveltebb része a 
középső volt, melyben száznyolcvanegy erkölcsi beszély áll, meg
toldva mindenik erkölcsi és vallási tanulsággal. Dicsérendő e nem 
is eredeti munkában azon egyszerű, természetes folyamatéi egész
séges előadás és nyelv, melylyel prózaíró társai közt magát meg
különbözteti.

A tulajdonképi tanköltészet ez időszakban hol a gondolat 
tárgyaival, milyek isten, világ, ember, hol ismeretekkel foglalko- 
dott. Az első nemhez tartozik Gyöngyösi István tankölteménye : 
Cupido öt részben, melynek morális iránya a vad szerelemtől óvás 
s a tiszta élet ajánlása. A költő nem lélektanilag fogja fel tár
gyát, hanem jelképes előadásban, példák s mytliosok által, tanít. 
Vonzóbbak gr. Kohári István kisebb költeményei, melyek a földi 
lét sokféle szenvedéseit festve, türelemre és az erényben kitar
tásra intenek. A szemlélődés egyik fő forrása költészetének, mely 
érzéssel párosulva, s azon elegiai színben, melylyel saját szenve
dései, utóbb tapasztalásai vonták be kedélyét, s mely nem ritkán 
megható helyeket eredményez. Mindazáltal ő is követi a kor tudá- 
kos modorát, mely a jelképest, a példázást, a mythologiai kifeje
zésmódot tartotta költészetnek ; bőbeszédűsége- s egyszersmind 
szűk eszmekörénél fogva pedig gyakran szélessé és bágyadttá 
lesz ; nyelve azonban nemes és gondos. — Ezek mellett kedvelte a 
kor a tudományos tanköltészetet, melynek nem kevés képviselői 
voltak, de kiknek művei az emlékversezetek rangján felül nem 
emelkedtek.

Kiadások. Haller Hármas Istóriája Kolosv. 1695, újabb kiad. Pozs. 
1751. 67. Pest 1795. Debr. 1866. — Kohári : «Sok óhajtás közben, inségvise- 
lésben, éhség-szenvedésben, keserves rabságban. Munkács kővárában szerzett 
Versek» 5 füzet, 1683—5. H. s évj. n. ; s még négy más gyűjt. 1686—1726 
szinte h. s. évj. n. Gr. Kohári István Rabénekeiből tíz Thalynál: Adalékok a 
Thököly és Rákóczi-kor Irodalomtörténetéhez, Pest 1872. az I. kötetben.
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38. 8. Lyrai és politikai költészet. — Színiigy.
Zrínyi Idylliumain (35. §.) kívül a lyrai költészet műalakot 

e században sem öltött, sőt tulajdonkép be sem lépett az iroda
lomba. Mégis az, a nem kevés kézirati maradványok után ítélve, 
hű kísérője volt az életnek, melynek örömei, ünnepei, különféle 
foglalatosságai énekkel fű szereztettek ; főleg a szerető szívek nem 
ritkán dal és epistola alakjában fejezték ki, cserélték ki, érzései
ket. Egyéni lévén e költészet, s az írók inkább keblök belső 
szükségeinek kívánván eleget tenni, semmint borostyánt aratni, 
dolgozataikat nem terjesztették a közönség elibe, s ugyanazért 
azok műgond nélkül, népies modorban készültek. Mégis néme
lyekben, hol az érzésnek meleg, hol a jókedvnek délceg, majd 
tréfás kifejezésével, s mindezekben, bár ritkán, némi alakító ké
pességgel is, találkozunk. Az egyes, névszerint kiemelhető költők, 
kiknek némely [darabjaik szinte csak az újabb időkben tétettek 
közzé : gróf Balassa Bálint, e néven II., lionti főispán (f 1684), 
kitől érzékeny szerelemdalok maradtak, továbbá egy drámai 
darab, szokás szerint allegóriái személyekkel, melyben tulajdon
kép saját ifjuságabeli életét adja elő, s egy művészietlen, de erő
vel teljes káromló költemény, az « Átok)), költészetünkben az egy 
példa azon nemre, melyet az aesthetika dirae-knek nevez ; to
vábbá Kazinczy András ungi alispán (vir. 1685), két epistolájával 
Vinnai Erzsébethez ; gr. Zichy Páter hétszemélynök (szül. 1674) 
Homonnai Drugeth Klárához írogatott költői leveleivel és dalai
val ; h. Petróczy Kata Szidónia, gróf Pekry Lőrincné (f 1708) 
érzékeny epistolái és elégiáival ; b. Palocsai tíyöryy tábornok (vir. 
1710) vegyes költeményeivel stb.

Fontosabb e többnyire egyéni érzések kifakadásainál a né
pies politikai költészet. T. i. a kor köz állapotai, nevezetesebb 
emberei, ezeknek esetei, bajaik, haláluk — amazok hol feddő, 
gúnyos, hol dicsőítő, ezek kesergő énekeknek szolgáltak tárgyúi. 
E költészet, melynek ismeretét s feledéktől kiragadtatását Tlialy 
Kálmán fáradhatatlan és szerencsés nyomozásainak köszönjük,
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az 1670 és 1711 közti időszakban érte el virágzását (kuruc költé
szet). Nyomban kísérte az országos s a liitfelekezeti mozgalmak, 
a pártélet, a Tököli és Rákóci forradalmak különféle mozzanatait. 
Tannak emlékei közt tábori dalok, keservek, gúnyorok ; ilyek 
beszéllgetés alakjában is ; vannak elbeszéllő versezetek ; amazokat, 
különösen a XYII. századbeli erőszakos antireformátió (1670— 
1680) s a Tököli támadás elnyomatása korából, vallásos bensőség, 
istenbe vetett bizodalom, liazafiúi sajgó fájdalom tölti el ; ezek 
történeti, főleg kor- és erkölcsfestő tartalmoknál fogva magas 
történeti becscsel bírnak : mindkét neműekben nem ritkán költői 
lélek sugallataival találkozunk. Ilyek különösben « Tököli hadita
nácsa»> (1681 ; 415 vers), ilyen egy nagyobb történeti költemény 
« Tököli Imréről és Zrínyi Ilonáról» 1683 ; (négy liíán 2000 vers), 
emez egy tanult s lelkes névtelentől. Bár szerzőik nem bírnak 
irodalmi gyakorlattal, mégis nyelv, kifejezés, verselés egészben 
tetemes haladást mutat, mely főleg Gyöngyösi fellépte óta a nem 
sajtó alá készült munkákon is félreismerhetetlen. A Rákóci-kor- 
beli költők legnagyobb részt lyraiak : mintha e fejedelem nemes 
és melegítő egyéniségének közvettlen hatása alatt állanának, 
nálok a pongyolább forma dacára elevenebb lélek, mélyebb érzés, 
öntudatos akarat. Utóhangjai közöl e kornak, nem ugyan irodalmi 
de igen történelmi becsénél fogva, méltó kiemelnünk Dalnoki 
T'eres Gerzson Rákóci katonájának eleitől végig, verses krónikáját, 
melyben rokonszenves együgyűséggel, jó lélekkel ír a hosszú há
borúról (1082 vers ; először kiadva szinte Thaly által az «Adalé
kok» II. kötetében).

A színügy a múlt századénak folytatásaiul tűnik fel. Vala
mint ez időszak második felében van még nyoma a hegedősök 
karának a főurak udvarában, úgy voltak színészeik is, mint arra 
névszerint Esterházy Miklós nádor udvarára nézve (1634-ről) 
adatom van. A szikrázó elmésségű «Actio curiosa» is (1678-ból ; 
Thalynál : Adalékok I.) valamely nyugati magyarországi főúr, 
tán épen az Eszterházyak, színpadán előadott intermezzo lehe
tett. — Egykorúlag dívott folyvást a tanodái dráma, még pedig
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most már a jezsuiták iskoláiban is, nagyobb részt deák nyelven 
ugyan, de közben-közben magyarul ; s ilyennek legrégibb nyoma 
1629-ig vezet vissza; ilyennel kedveskedtek még 1707-ben is a 
kassai jezsuiták II. Rákóci Ferencznek, melynek címe «Régi 
Mátyás király dicső cselekedeti» volt. Ilyen lehetett Felvinci 
György komiko-tragédiája is «Plútó és Jupiter egymás közt való 
villongásiról», mely 1693-ban ki is nyomatott. -— A vándorszíné
szet folytonos fennálltáról végre I. Lipót királynak egy kiváltság- 
levele tesz tanúságot, melyben 1692. egy tanult kolosvári polgár
nak engedményt ad deák és magyar színdaraboknak városok, 
várak és falukban előadatására, azt mindazáltal hatósági elővizs
gálathoz kötvén. S ez egyszersmind ez ügy kormányi szabályoz- 
tatásának legrégibb nyoma is, mely nem kevéssé szoríthatta meg 
népi színpadunk régi szabadságát (27. §.).

Kiadások. II. Balassa Bálint dalai közöl egypár a « Hazánk » folyóirat 
ls59-ki folyamában. Az «Átok» Toldy Magyar Költői Régiségeiben Pest 1828 
(de hibásan I. Balassa Bálintnak tulajdonítva). E költő munkái sajtókészen 
b. Balassa Antalnál. — Kazinczy András epistoláit Kazinczy Ferenc közlötte 
az Orpheus II. köt. Kassa 1790. —- Gr. Zichy Péter verseit Toldy az Uj M. 
Muz. 1852-ki folyamában adta ki.— A XVII. századbeli énekek gyűjteménye 
sajtókészen Toldy hátrahagyott kéziratai közt, egy más Thaly Kálmántól : 
Régi Magyar Vitézi Énekek és Elegyes Dalok Pest 1864. 2 köt. és : Adalé
kok a Thököli és Rákóci-kor Iroda'omtörténetéhez. I. kötet : A bujdosók 
é- Thököly kora 1670—1700.; II. kötet: Rákóci-kora 1703—35. Pest, 1872.

39. 8. Történetírás. — Magyarországon.
Történetírásunk e században leginkább egykorú események 

feljegyzésével volt foglalatos, s e téren a magyar nyelvem mun
kásság nem csak szerencsésen versenyzett a deákkal, hanem az 
írók számát s a tartalmasságot tekintve, azt meg is haladta. A 
dicsőség nagyobb része Erdélyt illeti, míg a nemzet azon egy 
munkát, melyből a deákul nem olvasó közönség századon túl 
merítette históriai ismereteit, az anyaországtól vette. Ez Petin" 
Gergely Magyar Krónikája volt, mely a régi annalisticai módon, 
évrendben, adja elő a nevezetesb dolgokat, még pedig a régieket, 
t. i. a húnoktól kezdve Rudolf koronázatáig, jobb deák történet
íróink s Tinódi és Heltai használatával ; innen 1626-ig, a szerző-
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vei egykori! történeteket, pedig ennek saját tapasztalásából s hi
teles és fő emberektől vett értesülésekből merítve. A históriai 
kritika dolgában Pethő nem emelkedett kora fölibe, de értelme
sen válogat adataiban ; a maga korára nézve pedig, a részletek 
gazdagságát s hitelességét tekintve, a becsesb kútfők közé tarto
zik. Alakító tehetséggel nem bír, de őszintesége és érzülete tisz
teletet érdemel ; s nyelve hol nemcsak tényeket jegyez össze, 
hanem hosszasb elbeszéllésekbe ereszkedik, nincs erő s tetsző 
folyamatosság nélkül. — Egyetlen krónikás utódja e században 
összes történetünk mezején Lisznyai Pál debreceni tanár, az 
1692-ben kiadott Magyar Krónikájával (268—1464- észt.), de ki a 
hűn s ómagyar történetet meddő tudákossággal s képzelmények- 
kel, a keresztyén korbelit képtelen hibákkal rakva adja, s magyar 
nyelvű históriánkban azon kritikátlan hypothesises iránynak 
első képviselője, mely azon században az erdélyi szászok által 
importáltatott. — A magyarországi kortörténet-írók közöl Sepsi 
Laczkó Máté, Lórántfi Mihály udvari prédikátora, érdemel itt 
kiemeltetni Krónikájával (1520—1624). M inta Eákóci György 
ipa házának bizodalmas embere az egykorú dolgokról jól értesült 
író, s rendkívül gazdag részletes adatokban ; erős felekezeti szí
nezeténél fogva mindazonáltal óvatosan használandó. Ezen kívül 
Babocsai Izsák «Tárcái városának főbb változásairól« (1670—1700! 
írt munkájával az összes Feltiszavidék azon korbeli viszontagsá
gaira éles világosságot vet. A napló-írók közöl Késmárki Tököli Imre 
kiemelendő, kinek eddig ismeretes (1678, 1689, 1693 és 94-iki) 
naplói e fejedelem jellemére, kitűnő képességeire, és szerencséjé
nek hanyatlása közben is erőteljes tevékenységére, valamint amaz 
évek országos történetére meglepő fényt derítenek.

— (Petimről többet és mutatványokat 1. az írod. Olv. I. k. 77—78. 
sz. alatt).

Kiadások. Petim Gergely (hogy Zrínyi a költő lappang e név alatt, 
képtelen mese) : Rövid M. Krónika, Bécs 1660., Kálnoki kiad. Bécs 1702. he
lyenként csonkítva Spangáré Kassa 1729, 1753. Kovács Jánosé Pozs. 1742.— 
Lisznyai : Magyarok Crónieája. Debr. 1692. — Laczkó Máté Krónikájának 
egy része névtelenül «Sárospataki M. Krónika» néven Toldytól a Tört. Tár 
IV. k., és külön Pest 1857 ; egészen az eredetiből Mikónál : Érd. Tört. Ad. 
III. k. 1858. — Babocsay Izsák : Fata Tarcaliensia : Kazinczy Ferenctől
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Eumyuál : Monum. Hung. I. k. Pest 1815. másodszor 1817. - Tököly Imre 
Naplói, Nagy Iván, Torma Károly és Tlialy Kálmántól az akad. Monumental 
II. Oszt. XV.; XVIII. és XXIII. köteteiben.

Kisebb írok : Bariba Boldizsár Debreceni krónikája (Debre
cen 1664 és Bécs 1819); Andtler János: I. Leopoldus és IY. 
Mohammed közt való hadakozások ; Kértél en : Emlékirat a szik- 
szó-újfalusi harcról (Toldytól Űj M. Muzeum 1859. I.). — Nap
lók: Aszalay Istváné 1624—1631.; Révai Lászlóé 1600—1661 
(Ipolyitól l 'j M. Muz. 1857. I. és Dualszkytól Tört. Tár. III.); 
Sebesi Ferencé 1655 ; Esterházy Dánielé 1653. ; Késmárki névtelen 
nemesé (Szabó K. stb. Tört. Érni. II.) ; Bay Mihályé 1692—1693 
Thaly által a Monum. XXIII. kötet; Komáromi Jánosé 1692—94. 
1697—1705 (az utóbbiakat kiadta Nagy Iván, Pest 1862, amazo
kat Thaly a Monum. XXIII. kötetéb. ; Névtelené a szécsényi gyű
lésről (Lugossytól Űj M. Muz. 1860. II.) stb.

40. §. Erdélyi magyar történetírás.
Erdélynek történet-, emlék- és napló-írói nem csak vissza

nyúlnak a XYI. század elejéig, de különösen 1580-tól 1703-ig 
szakadatlan sorát adják az egykorú történet forrásainak, s nem 
csak számosabbak a magyarországiaknál, hanem személyiségek s 
az események folyásába avatottságoknál fogva is meghaladják 
őket. Közülök a kittínőbb korírók : Hídvégi Mikó Ferenc erdélyi 
fejedelmi tanácsúr és kapitány, ki «Erdélyorízágnak siralmas 
változásai» című munkájában, hogy Benkő Józseffel szóljak 
»egyenes indúlattal és a dolognak cifrázása nélkül lefestette azt 
az időszakaszt, melynél keservesebb és nyomorúságosabb állapo
tokon soha Erdély által nem ment, úgymint 1594-től 1613-ig.» 
2. Laskai János (gróf Bethlen István udvari papja ?), kinek 4 
könyve Erdély or száljának szerencsés és szerencsétlen viszontaysáyai- 
rol 1588—1622, különösen Bethlen uralma első felét tárgyalja 
bővebben. 3. Xayy-Szabó Ferenc, marosvásárhelyi polgár, utóbb 
I. Rákóci György görnyei tiszttartója, ki Memoriáléjában (1580— 
1658) különösen 1595 óta már saját élményeit jegyzi fel, s a kor 
történeteit a nép felfogása szerint s ennek érzéseivel, minél fogva 
Erdély történelmét új oldalról egészíti ki. 4. Szalárdi János I.
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Eákóci György fejedelem levéltárnoka és belső titkos deákja 
(f 1666). Ez Siralmas Magyar Krónikája kilenc könyvében a mo
hácsi naptól folyt erdélyi dolgokat Bethlen Gábor haláláig rövi
den, innen Kemény János fejedelem végéig (1662.) bővebben, s 
hitelesen írta meg. 5. Rozsnyai Dávid török deák Apafi alatt 
(1641 f 1718.). Fő munkája: Történt dolgok II. Ulászlótól II. 
Bákóciig, inkább Konstantinápolyban gyűjtött s magyarra fordí
tott okmányok tára három részben, melyet önéletrajzi és napló- 
töredékek egészítenek ki. —- Mellőzve a számos korírókat, kik 
egyes eseményeket vagy rövidebb időszakokat tárgyaltak, s a 
még számosabb naplóírókat, kik szinte mindannyi fontos kútfők 
a históriához, s különösen az előbbiek által elhanyagolt clirono- 
logia megállapításához biztosb támpontokat nyújtanak, két fő
ember és író munkája kiemelendő : 6. Kemény János fejedelem 
önéletírása, születésétől (1607.) 1655-ig; és 7. Bethlen Miklós egy- 
időben erdélyi cancellár, « Élete, magától igazán íratott, kit az 
isten tud« (1642—1703): mindkettő a tartalom gazdagságánál, 
az írók fenkölt jelleme s hitelességénél fogva, első rendű emlék. 
Műalkotásra azonban, vagy csak nyelvezetre nézve is, sem ők, 
sem az elüttök felemlített ez időszakbeli történet- és emlékíróink, 
irodalmi jelességre nem emelkedtek. Nem hiányzik az előadás
ban sokszor bizonyos simaság ; gyakran erő, melegség, lelkesség 
emelik azt : de a mondatfűzés hibássága, a kifejezés szabatlan- 
sága, a legmíveltebb férfiakban is a kiképezetlen írót, a puszta 
műkedvelőt árulják el.

(Szalárdiból mutatvány az Trod. Olv. I. köt. 79. sz. — Kemény élete 
és mutatv. u. ott 80.).

Kiadások. Mikő Ferenc Históriája I. része Szilágyi Fereuc IÁliója III. 
köt. Az egész, Biró Sámuel folytatásával, az akad. Monumenták II. oszt. 
VII. köt. — Laskai kiadatlan (Mvás. ktár). — Nagy Szabó Ferenc Memoriá- 
léja Mikó Érd. Tört. Ad. I. köt. — Száláról : Kemény Zs. által Pest 1853. — 
Rozsnyay Dávid Történeti Maradványai, jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve 
kiadta Szilágyi Sándor. Pest 1866. és 71. (az akad. Monumenták II. oszt. 
Vffl. kötete). Kemény János : Bumy Monum. II. IH. k. Pest 1817. és Sza- 
lay Tört. Emi. I. köt. — Bethlen Miklós : Szalay Tört. Emi. II. IH. köt.

Eyyéh korírók : Toldalagi Mihály Emlékezetűi hagyott írása 
(1613—1630.) Mikónál I. k. — Borsos Tamás második konstant.
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követsége (1618—1620.) ; Mikónál II. k. — Dipsai Szabó István : 
Erdélynek s Nagy-Enyed városának két rendben esett égetésének, 
sarcoltatásának, raboltatásának rövid, de hiteles Históriája 1658. 
Az eredeti nyomtatás után újonnan kiadta Lőcsei Lajos. Enyed 
1838. Knyedi Pál Éneke az erdélyi változásokról 1657—1660. 
Mikónál I. — Enyedi István : II. Rákóci György veszedelme, 
Mikónál IY. — Páskó Kristóf : Siralma Erdély országának 
1658—1660. lett pusztításáról, h. n. 1663. — Török Ferenc : 
Apafi magyarországi hadviseléseiről 1680—1682, kiadatlan. — 
Karnis Gáspár önéletrajra, Szilágyi S. Új M. Muz. 1860. II. -— 
Bethlen Mihály Itineráriuma 1691—1695. kiadatlan.

Naplóírók. — Benkü Máté naplója «midőn Mikó Ferencet 
konstantinápolyi követségében elkísérte» (1619) kiadatlan. — 
Haller Gábor naplója 1630—1644 ; Bán fi. Györgyé 1644 ; Kálnoki 
Istváné 1645; Segesvári Bálinté 1606—1654. Mikónál IY. — 
Csíki Cserei Mihály Jegyzőkönyve 1631—1658. — Rédei Lászlóé 
1657. Vasstól Tört. Tár I. és Nagy Ivántól : Rédei László Törté
neti Maradványai 1658—1663. (Tört. Tár XVII. Pest 1871). — 
Id. Nemes Jánosé 1651—1686; Apafi Mihály Vehiculum Vitae ; 
Kálnoki Sámuel két naplója ; Balog Lászlóé : kiadatlanok. — 
lncédi Pál feljegyzései, Szabó Károly M. Tört. Emi. II. stb.

41. §. Törvény- és államtudományi irodalom állapotja.
A törvénytudományi irodalom még mind Verbőci Hármas

könyvére szorítkozott, melyhez a század közepe felé Kitonich 
Perrendtartási Kalaúza járult. Ha ehez még a Verbőci mellé vetett 
regestromot veszszük, mely a Zsámboki Encliiridionát rövidebb 
alakban pótolta : magyar törvényes irodalmunk a deák nyelvűvel 
némileg lépést tartott, csakhogy érdeme nem az eredetiségben, 
hanem a műnyelvi kísérletekben, s a kiterjedt gyakorlati haszná
latban van.

Verbőci nem talált ugyan új fordítót ; annál többször nyo
matott újra Laskai fordítása, melyet ifjabb Heltai Gáspár kolos- 
vári tanácsbeli és nyomdász javítva, átellenesen az eredeti szö
veggel, s az imént említett regestrommal, sőt egy deákmagyar 
m "(szótárral is megtoldva, Lipsiai Pál debreceni nyomdászszal 
közösen 1611-ben, Fodorik Menyhért debreceni nyomdász pedig
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újra javított műnyelvvel 1639-ben bocsátottak közre. A Kitonieli 
«Directio Metkodicáját» 1620-ban (?) Köszöni János adta, kinek 
igyekvése a műnyelv magyarítása körül annál nagyobb méltatást 
érdemel, mennél inkább terjedt el e korban minden téren, de 
különösen a törvényes nyelvben is, a deák szókkal való tarkázás. 
Érdekes mint egyetlen városjog Kassáé, mely 1701-ben a deák 
szöveg mellett magyarul is megjelent. — Inkább cím, mint való
ság szerint, tartozik ide a Lipsiai Pál által német után összeállí
tott «Lex politica Dei azaz Mindenféle Törvények . . .  az szent
írásból öszveszedegettetvén « (1610), mert ebben általános erköl
csi törvények mellett, leginkább a zsidók külön törvényei össze- 
liordvák, miknek általános érvényök nincsen. Valóságos zsidóján. 
Végre az egyházi jog körébe tartozik a reformátusok egyház káno
nai fordítása; Medgyesi Pál (1650) beszéllgetés alakjába öntött 
munkája azok egyházkormányáról, melyben a presbyteri intéz- 
vénynek nagy. tudománynyal védelmére kél, s mely történelmi
leg, gyakorlati nagy hatása által, nevezetessé lett ; és Tarpai 
András protestáns válási joga (1667). Ennyiből állt a század 
öszves jogtani irodalma, melyet mint «erdélyi törvénytár a II. 
Rákóci György alatt 1653-ban országgyűlésileg létesült (Appro- 
háták), s 1669-ben ismét országosan folytatott (Compiláták) kettős 
magyar gyűjtemény jogtörténetünk egyik főfontosságii kútforr,s - 
saként kiegészít.

E szak mellett megindult némi államtudományi irodalom 
is. E téren csak egy író mert némi önállással fellépni : Füsűs Já
nos pataki tanár «Királyok Tűköre» című munkájában (1626). 
E mellett nagy tekintetben állott az idétt a spanyol fereuci barát 
Gvevára Antal «Horologium Principum»-a, és Justus Lipsius 
belga pliilológ «hat könyve a politikáról» : melyek elsejéből gróf 
Draskovics János tárnokmester a II. könyvet 1610-ben. Prágai 
János szerencsi pred. pedig az egészet 1628-ban adta, a második 
könyvet Draskovics szerint nyomatván le ; Lipsius munkáját 
Laskai János, gróf Bethlen István udvari prédikátora fordította 
1641-ben ; végre Weber Adám «Fejedelmi Lélek» hasonló irányú
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munkáját ifj. gr. Teleki Mihály 1689. E munkák a fejedelmek 
kötelességei körül forgolódnak, általános ethikai szempontból in
kább, s tanácsosaikat és intéseiket történeti tényekkel, vagy clas
sicus írók velős mondataikkal támogatva, mintsem a kormány
mesterséget, tudományosan, elvekből hozva le. S ekép moralisták 
inkább, mint politikusok, de kik főleg uralkodók s magas állású 
emberekre alkalmazzák a különben általános etliikai törvénye
ket. Előadásra Fűsűs, nyelvre Draskovics a század jobb írói közzé 
tartoznak.

E században keletkeztek az első politikai röpiratok is. Sok 
csak kéziratban forgott, mint például Prépostvári Zsigmondié I. 
Rákóci György, — Zrínyi Miklósé Montecuccoli ellen, sőt ennek 
híres « Ahum»-a is stb. ; egyebek nyomtatásban terjedtek el, mint 
ama históriai nevezetességre vergődött névtelen irat: «Magyar- 
ország Panasza» (egyszersmind deákul is: Querela Hungáriáé 
1620) a magyar clérus ellen, Balásfi Tamás boszniai püspök több 
deák röpiratain kivül egy magyarja Bethlen Gábor ellen stb. : de 
ezekben, a Zrínyiéi kivételével, a pártszellem rágalom fegyverei
vel küzd inkább, semmint státusbölcseség- és tudományéval a 
salakoktól megtisztult hazafiság. Két könyv az egyedül, mely az 
egykorúkig kijöttek közöl a státusférfiú messzeható pillantásával, 
a higgadt ész mérsékletével s a hazafiság melegével tűnik ki : 
Gróf Esterházy Miklós nádor Intő Levelei Rákóci György erdélyi 
fejedelemhez (1643—1645), és Levelei Lónyai Zsigmondlioz s 
némely vármegyékhez (1644—1645), melyek nem levélalakba 
foglalt röpiratok ugyan, de ilyeket pótlók, amennyiben a nádor 
azok közzétételével nem csak eljárásáról a fejedelem irányában 
akart a nemzetnek számolni, hanem arra irányadólag hatni is. 
S így ha eredetét véve a két könyvnek nem irodalmi művek is, de 
azzá lettek a kiadás célja által ; a levélalak derék kezelésénél 
fogva pedig a század nemesb termékei közé tartoznak.

(L. Zrínyi Afiuma expositióját és két mutatványt az írod. 
4>lv. I. k. 81. 82. számai alatt.

Itt lesznek egykor besorozaudók e századbeli státnsfér fiaink
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számos levelei, nyilatkozványai, utasító emlékiratai, s némely 
beszédek : mint a Tkurzók, Forgácsok, Pázmány, Bethlen Gábor 
és I. Rákóci György fejedelmek, Wesselényi, Esterházy Pál ná
dorokéi stb., midőn azok nagy számban öeszeállítva és kiadva 
lesznek. Emlékei ezek is a nyelvben nyilatkozó nemzeti értelmi
ségnek, és sok közölök előadásilag is legjobb akkori műveink 
íölibe emelkedik, mint különösen a század első felében ragyogott 
státusembereink iratai, melyek tartalmasság s a forma nemes 
egyszerűségénél fogva következett idők bőszavú s ékesgető rheto- 
rikáját messze túlhaladták.

Kiadások. Ifj. Heltai Gáspár : Magyar és Erdélyországnak Törvény
könyve. . . Mostan deákul és magyarul egy hasznos regestrommal egyetem
ben. Debr. 1611. Fodorik Menyhért: Magyar és Erdély stb. mostan peniglen . . 
az elébbeni nyomtatásoknak vétkeiből újonnan kitisztítván, illendőbb é~ 
világosb magyar szókkal kinyomtatott. Debr. 1639. Utolsó s legszebb kiad. e 
században Tótfalusi Miklósé, Kol. 1698. - Kászoni János : Rövid Igazgatás 
a ns. Magyarországnak és hozzá tartozó Részeknek szokott Tői vényfolyási
ról. Gy.-Fejérv. 1647. Lőcse 1650. (m. és deák. Horánvi egy 1620-ki lőcsei 
deák-magyar kiadást is említ, melynek azonban mind eddig nem bírtam 
nyomába akadni). — Jus Civile sive Statuta . . . Civitatis Cassoviensis. Novo- 
hoc saeculo MDCCI. cum Tractatu de divisione bonorum civilium . . . .  luci 
publicae data. Kassa 1701. — Az egyházi jórendtartásokuak Írott Törvényi 
öt részekben. Várad 1642. — Medgyesi Pál : Dialogus Politico-Ecclesiastiens, 
az egyházi igazgató presbyteriumról, egyházi tanácsról. Bártfa 1650. — Tár
pái : Az igaz keresztyének között a megmátkásodott és házasságban lévő 
személyeknek egymástól való törvényes és helyes elválásoknak igaz tudomá
nya. S.-Patak 1667. — Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Par
tium Hungáriáé eidem adnexarum, ex Articulis ab a. 1540. ad, praesentem 
hunc usque 1653. conclusis compilatae. Várad 1653. fol. LTjra Kolosv. 
1671., ismét Kol. Tótfalusinál indexxel 1696. 4rétb. — Compilatae Constitu
tiones Regni Transilvaniae stb. ab a. 1654. ad praesentem hunc usque 1669. 
conclusis excerptae et per Prine. Mich. Apafi confirmatae Kol. 1669. föl. ismét 
Kol. 1671. fol. Kol. 1695. 4r. — S a  kettő együtt először «Erdélyországnak 
három könyvekre osztatott Törvényeskönyve» cím alatt először és másodszor 
Kol. 1779. 4r. és 8r., harmadszor Kol. 1815. 4r.

Fűsüs János: Királyoknak Tüköré . ., a fejedelmek és uralkodók pél- 
dájokra íratott. Bártfa 1626. — Draskovics János : Fejedelmek , órájának H. 
könyve. Gréc 1610. és Prágai András : Fejedelmek Serkentő Órája. Bártfa 
1628. fol. — Laskai János : Justus Lipsiusnak A polgári Társaság Tudo
mányáról írt hat könyvei. Bártfa 1641. — Gr. Teleki Mik.: Fejedelmi Lélek, 
avagy a jó fejedelmek szükséges ajándéki. Kol. 1689.

Balásfi Tamás: Magyarországnak mostani állapotjárói, egy hazája sze
rető igaz magyar embernek Tanáeslása. h. n. 1621. újra Pozs. 1838.— Esterhá : y 
Miklósnak Rákóci György erdélyi fejedelemnek írt egynéhány Intő Levelei
nek igaz páriája. Pozs. Í644. (deákúl Bécs 1644), újra Győr 1756. Bovebb- 
kiad. Bécs 1645. — Levelei Lónyaihoz. Bécs 1645. — Mindezek, s levelei 
Sennyei István cancellárhoz. 1. Galantai gr. Esterházy Miklós Munkái közt 
Toldy Ferenci öl. Pest 1852, 4r. s ismét a kézikiadás II. kötetében 1853.— 
Levelei Győr vmegyéhez 1626—45. Ráth Károlytól Tört. Tár. VII. — Ismét 
mások Szalaynál «Galantai gr. Esterházy Miklós» című munkájáb. Pest
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1863. — Zrínyi Miklós : Az török Áfium ellen való Orvosság, avagy az tö
röknek magyarral való békessége ellen való antidotum. —■ Először gr'. For
gács Simontól N.-Szomb. 1705. aztán MVás. 1790. és Zrínyi minden kiadá
saiban, legújabban kéziratból Kazinczy Gábortól a pesti 1853-ki kiad. — Egy 
Pauler Gyula alapos véleménye szerint közvetlenül a vasvári béke után Zrí
nyi által írt röpirat állítólag Lőcsén 1705. nyomtatott először; újra a Hon 
1868-ki203. sk. számaiban látható. — Wesselényi Ferenc nádor Levelei Nógrád 
vmegyéhez 1663—66. Nagy Ivántól Tört. Tár. XI. köt. — Vitnyédi István Le
velei 1652—64 Fabó Andrástól, 2 köt. Tört. Tár. XV. XVI. köt. — Esterházy 
Pál nádor némely Levelei, Ráthtól, Új M. Muz. 1858. — Gróf Bercsényi 
Miklós Levelei b. Károlyi Sándorhoz 1703—11. Thaly Kálmántól. Pest 1868.

42. §. A bölcsészeti irodalom kezdete. —  Apácai Cseri János.

A bölcsészet még mind a középkori dogmatismusban elío- 
gódva, a theologia szolgálójaként s deák nyelven űzetett a katho- 
likusok iskoláiban ; míg a protestánsokra, kiknek tanárai részben 
a külföld egyetemein mível tettek, a külföld philosophiai mozgal
mai nem maradhattak hatás nélkül. Már a múlt században, 
II. János választ, király hívta meg, az általa felállíttatni szándék- 
lőtt szászsebesi collegiumhoz, a híres Rámus Pétert, ki nem csak az 
iskolás tudomány, hanem Aristoteles tekintélye alól is fel akarva 
a bölcsészetet menteni, önálló philosophiai gondolkodást sürge
tett, s különösen a peripatetikusok logikáját egyszerűbb, gyakor
latibb és népszerűbb tanná alakította át. Az általa gyűlölt unita- 
rismus miatt nem fogadta ugyan el a meghívatást, mégis a józan 
magyar elmét másoknál inkább kielégítő dialektikája a XVII. 
század közepe óta az erdélyi részek tanítóintézeteiben uralkodó 
volt, s Gyulafej érvárt, Debrecenben, Kolosvárt taníttatott nem 
csak, hanem irodalmilag is míveltetett. Első azonban ki azt, és 
egy világos fogalmakra törekvő gyakorlati irányú bölcsészetet, 
magyar nyelven népszerűsíteni iparkodott, Apácai Cseri János volt, 
X ] II. századi nemzeti irodalmunknak, Pázmány és Zrínyi mellett, 
harmadik nayysáya. Fő munkája a híres «Magyar Encyclopaedia» 
(1653, helyesben 1655), melyben, mint Descartes követője, az 
öntudat és lét alapeszméiből indúlva ki, az összes ismeretkört, mint 
szorosan összefuyyö léteyzetet tárgyalja, s a nyert eredményeket 
egyszersmind alkalmazólag érvényesíti. Nem lehet e mély és rop-

7Toldy : Irotl. tort.
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pant kiterjedésű, a tudomány egész birodalmával rendelkező 
elmét, valamint műnyelvalkotó bátorságát, sőt az előzményekhez 
képest szerencséjét is, nem csodálnunk. De még nagyobbnak 
tűnik ő fel a nemzet értelmi kifejlődtetésére célzó igyekvései által. 
Az értelmi cultúra neki, már a nyers erőnek e korában, minden 
más felett hatalom volt, sőt ennél is több : a nemzet fennmaradásá
nak feltétele. Ezen, ama korban szinte megfoghatatlan belátást a 
lángész világosságával, a tudományos avatottság és világismeret 
meggyőződésével, a hazaszeretet lángoló lelkesedésével, s a min
dennemű akadályokkal szembe szálló akarat bátorsága s erélyé- 
vel hirdette, sürgette is. E célra vezetendett az összes tanügy 
reformja, melynek lényege, szerinte, a reál ismeretek legszélesb 
kiterjedés és alkalmazó irány szerint felvételében, a módszer át
alakításában, s a közoktatásba a nemzeti nyelv behozatalában 
állott. Apácai, ha fejedelemnek és dúsgazdagnak születik, s hosz- 
szú életet él, nemzetének újjá-sziüője lesz vala : így ő nagy célja 
érdekében csak szónokolhatott, annak létesítését csak egy helyt 
és szűk körben indíthatta meg, s érette végre meghalhatott, 
miután önmagát nem kímélő küzdelmei gyenge testi erejét, élete 
harmincötödik évében, felemésztették. Mit képes egy ember szi
lárd akarata véghez vinni, bebizonyította Apácai kolosvári tanár
sága idején, mely alatt ő maga egy akadémia volt. Tele meghalt 
eszméje is : korlátoltság, irigység, akarathiány, majd az államrend 
felbomlása, s a nagy ember szellemi utódjának nem léte eltemet
ték azt. A nemzeti nyelv behozatala a tanításba még nem pen- 
dűlt el egészen : felfogta azt a század egyik legj elesb magyar 
theologusa és bölcsésze: Mártonfalvy Györyy debreceni tanár 
(1660—1680), s a Eámusféle dialektika előadásaiban, a deák mel
lett, használta a magyar nyelvet is, de ez szűk kör vala, s egy 
ember életéhez kötve. E téren is érezhetővé lett a magyarnak 
átka : koronként nagy embert kap a végzettől, s mielőtt az külde
tését bevégezhetné, kidől, s utána pusztaság és vak éj marad. így 
másfél századig Apácai után.

Az Encyclopaedia tartalmi sora : philosophia I—Eli. rész ;
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•szám és mértan IY, Y.; égtan VI.; a föld: természettani földrajz, 
természettan, természetrajz, s itt élet- és lélektan, egészség-, kór- 
és gyógytan, állat-, növény- és ásványtan, s e két szakaszban 
különösen a gyógyszerek ismertetése, VII.; mesterségek : építészet, 
különösen várak és városoké, gazdászat, VIII.; történelem (vagy 
inkább a nevezetesb történt dolgok évrendi sora) IX.; erkölcsjog 
és természeti vallástan; házi, egyházi és polgári társaságtan, s itt 
a tanügyről is X. ; s végre keresztyén hittan XI. rész.

(Mutatványok Apácaiból az írod. Olv. I . k. 83. és 84. sz. alatt.)

Néhány moralista tartoznék ide még, mint Pataki István 
(1681), Pápai Páriz Ferenc (1680—1696) s m.,de ezek is fordítók 
vagy összeszedők, s az ethikai igazságokat nem elvekből kifejtve, 
hanem gyakorlatilag, példákkal s népszerűén közlik ; körülbelül 
mint kik e században «politika» név alatt a fejedelmek elibe 
erkölcsi szabályokat adtak (41. §.). — Az első nevelészeti munka a 
Franckeénak fordítása, már ez időszak végéről való (1711). Meg
előzte egy illemtan Csombor Márton varannói paptól (1623), mely 
részben az erkölcstanba is általcsap.

Kiadások. Apácai (1. az életrajzi).) — Mártonfalvi : P. Eami Dialec
ticae LL. I I .  perpetuis erotematibus, obiectioni bus , exemplis, ungarico 
idiomate et usu resoluti stb. 1-ső kiad. elveszett ; Ed. secunda priore multo 
accuratior stb. Debr. 1664. (a műszók magyarul is).— Pataki János: Ez 
világ dolgainak igazgatásának Mestersége, Kol. 1681. — Páriz : Pax Animae, 
azaz a lélek békességéről és az elme gyönyörűségéről való Tracta, Molinaeus 
ut. Kol. 1680. s többször ; Pax Aulae, azaz bölcs Salamon egynéhány válo
gatott reguláinak rövideden való előadása, melyek embernek itt ez életben 
való magaviselésére megkívántainak. Kol. 1696. — Franckénak Oktatása a 
gyermeknevelésről, ford. Hála 1711. — Csombor: Udvari Schola Bártfa 1623.

Apácai Cseri v. Csere János Apácán, íi Barcaságban, szü
letett 1625. Kolosvárt és Gyulafej érvárt iskolázott, hol a Bethlen- 
Kákóci-féle főtanodában Bisterfeld által vezettetett be a bölcsé
szeibe, s ennek ösztönzésére tanulmányozta, segédeszközül a 
biblia átértésére, Alstádt Encyclopaediáját ; a szent nyelveket 
pedig ön szorgalmából tette magáévá. Magára vonván a tudós és 
hatalmas superint. Geleji Katona István figyelmét, az által bő
vebb maga kiképzése végett az egyház költségén az utrechti egye
tembe küldetett 1648-ban, hol összesen öt évet töltött. Bár itt 
megházasodott, s tudománya és előadási jelessége folytán tanár
sággal kináltatott meg, ezt el nem fogadta, tisztán állván már 
előtte a cél, melyre életét szentelte vala : nemzetét az egyoldalú
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theologiai iskolás képzettségből emancipálni, s a mívelt nemzetek 
színvonalára emelni minden oldalú nemzeti míveltség által. 
E magasztos cél megközelítésére fogott Encyclopaediája kidolgo
zásába, s azt 1653-ban saját megtakarított költségeiből sajtó alá is 
adta. Visszaliivatván az időközben meghalt Gél éji Katona István 
helyébe lépett Csulai György superintendens által, 1653 aug. 29. 
Fejérvárra érkezett, hol nov. 2. tanárságát a költészeti osztályban 
el is foglalta egy «de studio Sapientiae» tartott hatalmas beszéd
del, melyben éles vonásokkal festett képét adta a nemzet mívelt- 
ségi eszközeinek, ehez kötve reformátori óhajtásai, szándékai 
kifejtését. Döbbentő volt fellépésének hatása, s neki több ellensé
get, mint eszméinek pártolókat szerzett ; s így a később fonna 
szerint szőnyegre hozott indítvány megbukott. Ügy látszik 
ugyan, hogy a fejedelem II. Rákóci György lelkében nyomokat 
hagytak Apácai mozgatásai, de a főiskola igazgatásával nem ő 
bízatott meg, hanem Basire Izsák, I. Károly angol kir. egykori 
kedves papja hívatott meg. Basire féltékenysége a tanítványok 
előtt köz kedvességű Apácai irányában, felhasználta ennek pres- 
byterianismushoz szítását arra, hogy mind az udvar, mind a fő
emberek előtt meggyűlöltesse, minek eredménye a kolosvári tano
dához áttétele lett, hol mint igazgató és hittudomány tanára 
1656 nov. 20. egy, eddig hirdetett nézeteit újra s részletesben 
kifejtő beszéddel foglalta el helyét. E pályán három éven túl mű
ködött, számos és nagy liázakbeli hallgatókat gyűjtve maga köré, 
társait lelkesítve, az iskola anyagi javáról is gondoskodva, míg a 
testi erőit nem kimélő férfiú az 1660. év első éjében a tüdővész 
áldozata lett. írásai, ide tudva a deákiíl írottakat is, mert a férfiút 
egészletében csak összes írásai mutatják fel, ezek: 1. Disputatio 
de introductione ad philologiam sacram. Ultraj. 1650. — 2. Disp, 
theol. inaug. u. ott 1651. — 3. Oratio de studio Sapientiae, Fe
jérvár 1653. — 4. Magyar Logikácska, melyet a kicsindedek szá
mára írt Apácai János, egy a tudomány dolgában megkivántatott 
Tanácscsal egyetemben. Fejérv. 1654. (csak 1864-ben ismét felfe
dezve Szabó Károly által, s kiadva az akadémia által: Apácai 
Csere János Bölcsészeti Dolgozatai, Horváth Cyrill bevezetésével. 
Pest, 1867. (a Logikácskán kivül t. i. az Encycl. bölcsészeti feje
zetei is benne vannak). — 5. Magyar Encyclopaedia, azaz minden 
igaz és hasznos bölcseségnek szép rendbe foglalása. Ultr. 1653. 
évszámmal, de 1655. kiadva, mellé lévén ez utóbbi évszámmal 
nyomtatva az Oratio de Studio Sapientiae második kiadása is 
(újra Sándor Istvántól, Győr, 1803). — 6. Némely tudós levelei.
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melyek a bibliai pliilologiában nagy jártasságáról tanúskodnak. 
— 7. Oratio de summa scholarum necessitate, earumque inter 
Hungaros barbariei causis. Kol. 1656. (kéziratban).

43. §. Természeti, szám- és hadtudományok.

Míveletlen maradt a természeti és exact tudományok tere 
*ez időszakban is, mint a következőkben a legújabb időkig ; s 
azon pár könyv, melyet felhozhatunk, legfelebb a műnyelvnél 
fogva bír némi érdekkel. Ilyen az állatrajzra a Franzius Farkas 
wittenbergi tanár (f 1628) után készült «Vadkert» Miskolczi Gás
pártól (1691), mely egyébiránt az összes állatországra terjed ki, 
s a kellemetes előadásnál fogva, különösen az állatok erkölcsei és 
hasznai leírásában, sokáig kedves könyve volt a magyar olvasó 
közönségnek. A növénytant a kerti gazdaság tárgyalása helvet- 
tezte. Itt két nagyobb munkával találkozunk, melyek elsejét, a 
híres «Pozsonyi Kertet», Jappai János jezsuita, szenvedelmes 
kertész, figyelemreméltó gyakorlati jártassággal dolgozta ; s mely 
három könyvben: «Virágoskert», «Veteményeskert» és «Gyü
mölcsöskert», tárgyát meglehetősen kimeríti (1664—1667 ; má
sikát Xadányi János, az ismeretes történetíró és enyedi tanár, 
Mizald Antal után fordította (1669) : mindkettő, amaz Magyaror
szágon, ez Erdélyben, a gondosabb kertmívelőknek egy századon 
át egyetlen kézikönyvök. — Az orvostudomány sem mutathat fel, 
Weber Adám eperjesi gyógyszerész jelentéktelen röpiratán és Fel
vizezi Sándorén kívül a döghalálról (amaz 1646, ez 1679), s a 
salernói iskola egészségi szabályai fordításán kívül Felvinezi 
Gyönpßöl (1693), egy rendszeres munkánál többet, s ezt is az 
időszak vége felé: Páriz Ferenc orvostudorét «Pax Corporis» 
-deák címen (1692) : tudós és józan, de aránylag elégtelen rövid- 
let.. — A számtan az egész században három munkával érte be : 
egy Névtelennek «Practica Arithmeticá»-jával (1632), Ónodi Já
noséval ( 1693), és Menyői Tolvai Ferencével (1675), melyek közöl 
több kiadást csak az utóbbi ért, liibássága dacára.
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A naptárirodalom ez időszakban bizonyos virágzásnak in
dúlt. Eddig tizenhárom kijöveteli helyet ismerünk. Most is ugyan 
leginkább krakai és német « astrologusok » naptárait adtak ; kü
lönösen a század közepétől fogva majdnem csupán Neubarth 
Kristóf, s utána Neubarth János uralkodott e téren ; de Hűbér
in ann János orvos doctor, hihetőleg erdélyi szász «figyelmetessen 
az magyar és erdélyországi meridiánusra» számította ki naptá
rait (1632 óta) ; és késmárki Fröhlich Dávid is, ki «Magyarorszá
gon ő felségének matliematikusa» címet viselt, »az erdélyi és 
magyarországi éghez» alkalmazta a magáéit (1634—1649). E leg
nagyobb ritkaságai a magyar könyvészetnek több tekintetben 
érdekes emlékei a míveltségtörténetnek, amennyiben bennök jós
latokon, főleg politikaiakon kivül, most már magyar krónika, 
orvosi tanácsok, holmi versecskék, s mint álló cikk a sokadalmak 
lajstromai is, megjelennek.

Végre a hadi mesterség, bár háborúsabb százada a magyar
nak alig volt, nélkülözte irodalmát, miután Zrínyi Miklós hadtu
dományi munkái csak a mi korunkban láttak világot. Ezeket ő 
három könyvre osztotta : az elsőben öt « discursusban » általános 
intéseket ad vezérek számára ; a másodikba iktatta Aphorism usait 
Tacitus felett, vagyis elmélkedéseit a Tacitus Évkönyvei, Törté
netkönyvei és Agricolájában előforduló, a hadak dolgát érintő, 
helyekre ; és discursusát a szerencséről a hadviselésben ; a har
madikba vegyes gondolatait, és elmélkedések Mátyás király életéről. 
Ezeken kivül van egy technikai irata : «Tábori kis tracta». Min
den íze e mesterműveknek az emberi lélek mély ismerőjét, a 
tudós, s egyszersmind lángelmű s fegyvertények közt nevelkedett 
hadivezért, a lángoló hazafit és szellemes írót tanúsítja. Zrínyi 
e téren nem csak korának áll színvonalán, hanem az emberi ter
mészet változliatatlan törvényeiből származtatván állításait, első 
tudományos írónk, kinek munkái örök érvényűek maradnak. 
Nyelvbeli előadása, bár darabos itt is, sokszor classicai méltó
ságra és szépségre emelkedik.

Kiadások. Miskolczi: Lőcse 1702. s újra u. ott. 1769. — Lippay János :
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Pozsony és Bées 1664—7. — Nadányi : Kerti dolgoknak leírása négy köny
vekben. Kol. 1669. — Wéber: Bártfa 1646. — Felvinczi Sándor: Pestisről 
való rövid beszéllgetés. Debr. 1679. 156. 1. — Felvinczi György : Salernitana 
Schola jó egészségnek való megtartásának módjáról írott könyve. Kol. 1693. 
(s még háromszor.)— P. Páriz : Kol. 1692. —Practica ,Arithmetika, azaz 
számvető tábla. Gynlafejérv. 1632. (hat ívnyi apróság).— Ónodi : Practici Al- 
gorithmi Erotemata Methodica. Kassa 1693. és : Arithmetika, azaz számolás 
mestersége (versekben). U. o. és akkor. — Tolvai : Az Arithmetikának avagy 
a számlálásnak öt npeciessinek rövid m. regulákban foglaltatott mestersége. 
Debr. 1675. s többsz. — A naptárirodalomra nézve 1. Mátray Gábort az 
Akadémiai Értesítőb. 1853-ról, 31. sk. 11. s az én Pótlékaimat u. o. — Zrínyi 
hadtud. munkáit először Kazinczy G. adta Pest 1853.

44. $. Nyelvészeti irodalom.

A XYII. század magyar nyelvészete tetemes haladást mu
tat az előbbinek első kezdeteihez képest. Többen teljes rendszerét 
kisérlették meg a nyelvnek ; mások ennek egyes pontjai vizsgá
latára szorítkoztak, melyeket bírálatilag tárgyaltak. Az első sorba 
a nu elv tan írók tartoznak, kiknek sorát Szenei Molnár Albert 
nyitja meg (1610), s követték Komáromi Csipkés György (1655), 
Pereszlényi Pál jezsuita (1682) és Kövescli Pál soproni ev. pred. 
(1686). Legbővebb közöttök, legtöbb nyelvtényt felölelő, a szó- 
kötésre is kiterjeszkedő, Molnár Albert; de a nyelv külső héján 
még át nem hatván, s még a latin nyelvtan szehémáiban elfo- 
gódva lévén, a sokféle alakokat egységökre visszavezetni még 
nem bírta. Pusztán gyakorlati nyelvtanító, kinek paradigmái és 
számos egyes szabályai rendszerénél jobbak, bár még ki nem 
elégítők azok sem. Még is, mint első lépés — mert Erdősit ő nem 
ismerte — meglepő, és szerencsésebb a szinte félszázaddal ifjabb 
Csipkésénél, ki az elvonásban gyengébb, szabályai megalkotásában 
kevésbbé szabatos, sőt paradigmái helyenként hibásak is. Megha
ladta előzőit Pereszlényi a teljesb és jobb rendszer, sok addig ész
revétlen maradt sajátság megállapítása, a kivételek lielyesb ala
kítása példákbani gazdagságra, s különösen a két hangosztálybeli 
ragozás nyelvtani egységének felismerésével. De az úgynevezett 
ypsilonismus senkit oly nagy hibába nem sodort mint őtet, mi. 
dőn vele egy sereg nem létező ragot (gya lya stb.) állíttatott fel.
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Megjegyzendő, hogy az eddig említett nyelvészek dunamellékiek ; 
de Molnár a tiszavidéki Károli Bibliáját vevén alapúi, Pereszlé
nyi, Káldi mellett, főleg szinte a tiszai Pázmányt, ők kevesbbé 
állanak saját nyelvjárásaik kizáró behatása alatt a dunántúli 
Kövesdinéi, kinél, mintegy átmenetűi a XVIII. század nyelvbábe- 
léhez, az ikes formák iránti érzék már ldhaló félben mutatkozik, 
a kettős, sőt hármas szenvedő (olvastattattattam) tűrhetetlenül 
szabálylyá van emelve ; s mégis soványsága és liibássága dacára, 
tán rövidségéért, több kiadást ért.

Míg ezek szerint a magyar nyelvtant Molnár, Csipkés, és 
főleg Pereszlényi által ez időszakban, bizonyos pontig, gyakor
lati irányban megalkotva látjuk, bár még tudományos alap nél
kül : nem hiányzott, mint már érintetett, másoknál a bírálati 
irány, mely immár mélyebb vizsgálatokra támaszkodva, a puszta 
gyakorlati iskola ellenében egy tudományos — t. i. a formákat 
elemeikből eredeztető, tehát etymologiai — iskolának alapjait ve
tette meg. Ez irány képviselői Geleji Katona István (1645), Tót
falusi Miklós (1683) és Tsétsi János (1708) voltak. Megindítója, 
Geleji, forma szerint kikel a nyelvben uralkodó empirismus 
ellen, a helyesírás és helyesszólás elvévé, a különböző és ingatag 
ejtés és nyelvszokás helyébe, «a szók gyökereik, eredetik és ter
mészetik» vizsgálását állítja fel, sőt a nyelvhasonlítást is meg
pendíti. Örvendetes, és tekintettel más új nyelvek nyelvészeti 
mozgalmaira, a kort megelőző jelenet ! Nagyobb részére Geleji 
tanainak az idő rányomta helyeslő bélyegét ; csak túlzásai az elv
nek találtak ellenzésre, legközelebb már Mcdyyesi Pál részéről ; s 
bár a nyelvtanokba e században az eredmények, mint láttuk, 
még nem mentek át, vagy csak félig (a Csipkésébe) : de a tudós 
nyomdász, Tótfalusi Kis Miklós, ez líton haladva, bele hozta azo
kat bibliájába, s « Apologiá»-jában (1683) újításait tudományos 
alapossággal oltalmazta ; Tsétsi János pataki tanár pedig, két 
előzője vitaírásainak állításait nem csak jól alkotott rövid szabá
lyokba foglalta, hanem Páriz-Pápai Ferenc szótárába is, mely
nek javítását felvállalta, a szerző megegyezésével, bele vitte :
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mely kettős úton a javított írásmód, dacára a nyelvtanoknak, 
életet nyert.

A módszert illetve, egy különben kisszerű könyvecske, 
SzÖnyi Nagy István kolosvári ref. pred. és iskolatanító «Magyar 
Oskolája» (1G95) megérdemli, hogy felemlíttessék, mint amely
ben az olvasás, a legújabb időkben szinte általánosan elterjedt, s 
egyedül célszerű, hangoztató módszer szerint taníttatik. Lehet, 
hogy Szőnyinek Comenius (f 1671) javaslatáról volt tudomása, 
bár az a külföldön magát ki nem vívta, Patakon pedig, hol e 
híres tanférfiu rövid ideig működött, tudtunkra csak nem is 
indítványoztatott. Minden esetre Szőnyi volt az első, ki nálunk 
azt, még pedig szerencsésen, nem csak gyakorolta, hanem alkal
matos könyvet is adott ; hogy pedig halálával a dolog elpendűlt, 
nem csoda, miután e módszer Németországban is, különösen 
Zeidler (1700) óta, lelkesen sürgettetett, s mégis, egy századon 
túl, ott is kiáltó szó maradt a pusztában.

Kiadások. Molnár : Novae Gramm. Vng. Libri duo. Hanau ÍGIO.— 
Csipkés: Hungária Illustrata. Frauequerae 1655. — Pereszlényi: Gramm. 
Linguae Vng. N. Szomb. 1682. 1702.1738. — Kövesdi : Elementa Linguae 
Hung. Lőcse. 1686, újra h. s évj. n., s Kassa 1766. — Geleji : Magyar Gram- 
matikátska. Gyuláfejv. 1645. («Titkok Titka» című munkája mellett). — Tót
falusi : Ratiocinatio de Orthographia eo modo, quo sparsim in nostris Bibliis 
exhibetur, instituenda, (írva Amsterd. 1683. nyomt. Apológiájában Kol. 1687). 
— Tsétsi : Observationes Orthographico-Grammaticae de recta hungarice 
scribendi et loquendi ratione (Páriz Pápai szótára mellett Lőcse 1708.). — 
Szőnyi : Magyar Oskola. Kol. 1695. — Mindezek kivétel nélkül, újra : Corpus 
Grammaticoium Linguae Hung. Veterum Toldy Ftől Pest. 1866.

A magyar hasonlító nyelvészet is e században vette kezdetét. 
Erdősi János a múltban, s a XVII. sz. nyelvtanítói is egy hang
gal pengették már a magyar nyelv keletiségét, vagyis, mi nekik 
ugyanazt jelentette, a héber nyelvvel rokonságát, mi már némi 
összehasonlítást teszen fel. És csakugyan a héber névmási ragok 
nyomán ismerték fel e korbeli nyelvészeink a magyar személy- és 
birtokragok névmásiságát, bár egyébiránt hibásan származtatták 
azokat a birtokos névmásoktól (enyém, tied stb.), mik magok is 
csak birtokragozott személyes névmások ; továbbá a határozatlan 
cselekvő s a míveltető igealakokat a héber kai és hiphillel hozták
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párhuzamba ; nem feledték el megjegyezni azt is, hogy a magyar 
igeragozás alapformája az egyes harmadik személy, épen úgy, 
mint a héberben stb. : de tüzetesen, s a nyelv anyagára (a szókra) 
is alkalmazva, ezen hasonlítást először Otrokocsi Fóris Ferenc ref. 
pap (később áttérvén, nagyszombati jogtanár, űzte «Origines Hun- 
garicae» című egykor nagy hírű munkájában (Franequerae 1693) 
számtalan magyar (nem különben nagyszerű átalakított idegen) 
szókat, s azok közt magát a nemzet saját nevét is («magyar») a 
héberből származtatva. Ma már, midőn a nyelvtudomány magát 
az egy ősnyelv tanából emancipálta, nyomozásait a bibliai és 
classicai nyelveken túl a föld valamennyi irodalmi és számos pri
mitív nyelveire kiterjesztette, s az összehasonlító nyelvészet elvek 
által van szabályozva, ezen etymologiai játékokra, bármely kiter
jedt ismeretek segedelmével s nem kevés elmésséggel űzettek, szá
nakozva tekintünk vissza : mindazáltal mégis felemlítendők vol
tak, mert az Otrokocsi iskolája mind a nyelvészet, mind a história 
terén, majd szinte napjainkig patvarkodott, s részben nem kisebb 
tudománynyal mint bátorsággal, de hasonló eredménytelenséggel.

Végre a szótár-írás is ez időszak alatt részben új pliásisba 
lépett. Molnár Albert volt ennek is megindítója (1604). Szótára 
szoros betűrendben, egy deák-magyar s egy magyar-deák részből 
áll. Az elrendelésben Dasypodiust követte, az anyagot Calepínus- 
ból merítette. A deák szóknak adja nyelvtani meghatározásait is, 
s helyenként közmondásokat iktat be, megfelelő magyarokkal ; a 
magyar szókat deákozottal, és szinte néha közmondásokkal ; köz
tök összetételeket, mik a deák rész magyarázataiból mentek a 
magyar részbe által. Fő forrása itt is Calepin, t. i. ennek magyarja 
volt ; e mellett Károli Bibliája és saját tudomása. Hét, s ismét 
tíz év múlva új kiadásokat adott, a görögöt is a deák mellé vetve, 
s mindkétszer a magyar szókészletet is bővítve, nem kevés avúlt 
szóval is. Molnár rendszerint jól magyaráz, de hason-értelműék
nél hiányzik a megkülönböztetés, értelmezés vagy példák által ; a 
helyesírás ingadozó, az ékezetek felrakása pontatlan. Bár arány
lag nem elég gazdag, mégis elég testes és így drága könyv lévén,
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mellette némely kisebbek támadoztak. Ilyen volt Murmelius No- 
menclatúrájának magyar szókkal megtoldott krakai kiadása, mely 
azonban, Bőd szerint, magyarját lengyel helyesírással adván, 
nem vált kapóssá ; ilyen, de kelendőbb, egy Névtelen deák-német- 
magyar-cseh szótára, vagy szinte helyesben neveskönyve (1629), 
mely rövid időn két kiadástért; majd Erdöbényei Deák János 
deák-magyarja (1634): az elrendelést tekintve mindhárma a 
XYI. század Nomenclatúráinak módja szerint Csahold János és 
Bihari Ferenc gyulafej érvári oktatók a Comenius Indexét magyar 
értelmezéssel adván (1647), ez pótolta sokáig egy olcsó kézi szó
tár hiányát. Fontosabb szótári tekintetben a Comenius híres 
«Lexicon J annale » -j a (1652), melyhez Kaposi Pál s két társa ké
szítették a magyarítást, egy mást pedig Szilágyi Benjámin István 
(f 1652 körül), s ez szerkezeténél fogva képes volt különösen a 
szóképzés és összetétel elemeire fordítani a tanulók figyelmét. 
Ezen iskolai taneszközökhöz járult még a század végén Tótfalusi 
Kis Miklós deák-magyar kis szótára. — Említésre méltó végre, 
hogy külföldre szakadt polygraph hazánkfia, bártfai Henisch 
(iyöryy, német szótárába, egyéb nyelven kivül, a magyart is be
iktatta (1616).

Feledékenységbe borította mind ezen dolgozatokat, s fe
leslegessé tette Molnár szótárának 170S-ban újra csak a régi s 
már akkor teljesen elavult helyesírással készült, nürnbergi kiadá
sát is, Páriz Pápai Ferenc orvostudor s enyedi tanár szótára, 
mely szinte ez utóbbi évben jelent meg, s a XVIII. századra az 
lett, mi Molnáré az elébbinek volt. Különben nem csak bővebb 
ennél, és számos mű-, valamint a székelyeknél még fennvolt régi 
szót magában foglaló, hanem az értelem megjegyzésében is sza
batos és szólásmódok- és példabeszédekben gazdagabb : de ez is 
még a jelentések árnyéklatai s nyelvtani és szóvonzati meghatáro
zások nélkül. Leginkább e szótár által lett a Tsétsi gondos és 
jobb helyesírása, de ezzel együtt az egykor teismusnak (ts, tz,) 
nevezett hibás írásmód is, sok időre megállapítva.

Még a miiszótári térről kell, teljesség okáért, három köny-
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vet felemlítenem : egy törvén j t  adomány it, deák-magyart, Laskai 
magyar Verbőcie mellett (41. §.), mely sok oly műszót mutat fel, 
mely azóta e tudományban teljesen meghonosodott ; továbbá 
Comenius «Orbis Pictus»-ának névtelen fordítását (1685), mely 
egy reáliák szótárát képez, mindent felölel e nemben, mi a ma
gyar kiadó előtt a közéletből ismeretes volt, s egyszersmind első 
kísérlet a hiányzóknak legalább körülíró kifejezések által pótlá
sára ; végre Mentzel Keresztély porosz orvos munkáját : Index 
nominum Plantarum universalis (Berlin 1682), mely egyebek 
közt a növények magyar neveit is felvette, de csupán Beythe 
Istvánt (30. §.), Calepínt (u. o.) és Bauliin Jánost használván, 
csak ismertet adott.

Végre ez időszaknak is megvolt a maga közmondás-gyűj
tője, t. i. Kis Viczai Péter kassai ev. pred. (1711). Nem ismerve 
eléggé a népet, sem előzőit s a régi irodalmat (30. §.), a maga 
által összeszedett deák köz és velősmondások mellé hasonértelmű 
magyarokat vetett, részint közéletben divatozókat a szótárakból 
szemelve, részint Beniczky verses «Példabeszédei»-bői válogatva, 
végre maga által csináltakat. így általa e tér nem gazdagíttatott : 
egyedül az iskola kapott, ismét főleg a deák nyelvre nézve, egy 
használható segédkönyvet.

Kiadások. Molnár: Nürnberg 1604. Hanau 1611. Heidelberg 1621, 
halála után Franki. 1644. 5. Nürnb. 1708. — Dictionarum quator lingua
rum, latinae, hungaricae, bohém, et germ. Viennae, Jankowich szerint 
1629, nálam 1641. (Kresznerics ily cim alatt idézi: Nomenclatura Rerum. 
Vien. (1641). — Erdőbényei: Janua linguarum bilinguis, latine et hung, 
praecedens Dictionario. Nunc denuo excusa, et ab infinitis mendis, quibus 
aliae editiones scatebant, expurgatae. Várad 1654. — Comenii Lexicon 
Januale (Eruditionis Scholasticae Pars H.) Patak 1652. Szilágyi kiadása : 
Janua linguae Lat. reserata aurea. Lőcse 16? 1673. 1698. — Tótfalusi : 
Dictionariolum Latino Hung, (a századvégén). — Henisch Thesauras Sapien
tiae et Linguae Germanicae, cum significationibus hebr.. graecis, anglicis, 
hungaricis, ital. etc. Aug. Vind. 1616. fol. (A—H. ; tovább vinnie halála 
gátolta). — Páriz : Iiietionarium Latino-Hung. Lőcse 1708. N. Szomb. 1762. 
a német szók beiktatásával nevelt kiad. Szeben 1767. 1782. I'jra  Eder által 
Pozs. és Szeben 1801. — Comenii Orbis Sensualium Pictus, A látható Világ 
(fametszetekkel) Lőcse 1685. s u. o. többször. — Kis Viczai : Selectiora 
Adagia Latino-Hungarica. Bártfa 1713.
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45. §. Classica philologia.

Ez időszaknak nem volt Jánns Pannóninsa, nem Duditli 
Andrása, vagy csak Zsámbokia is, kik a múlt századokban a clas
sica philologia terén nyomokat hagytak volt ; nem voltak többé 
oly jó, sőt kitűnő latin író i, mint amelyekre XVI. századbeli 
történetíróink közt nem minden önérzet nélkül mutathatunk. 
Pedig gymnásiumi tanügyünknek, különösen a gyulafej érvári 
tanodának Bethlen, s a patakinak Bákóei György által a külföld
ről behívott humanistái hatása folytán örvendetes fejlődésével 
szinte emelkedett, kiilterjileg legalább, a latin nyelv űzése, s 
ezzel szaporodtak a latin nyelv taneszközei is. Ide tartoznak egy
részt az elébbi szakban elsorolt szótári munkák ; ide a magyar 
értelmezésekkel ellátott Donátus (1663) és Wendelin Tiszta La- 
tinsága Bisteríeld kiadásában (1646), ide főleg Comenius Amos 
tankönyvei az «Eruditio Scholastica» három ^részéből (1652), 
melyek elseje («Nyelveknek Tornáca») eredetileg már, másodika 
(a Jánua) Szilágyi Benjamin által utóbb magyar tolmácsolatok- 
kal megtoldva jelentek meg, és számos kiadásokban ismételve, 
Erdélyben helyenként egész 1830-ig használatban maradtak, 
mindazáltal hogy az irodalmi termelés, még a nagyszombati 
egyetem felállítása (1635) és a jezsuita iskolák elterjedése után 
sem bírt a magyarral versenyezni, a nemzeti szellem által e szá
zadban elért erkölcsi hatalomnak tulajdonítandó. Innen van, 
hogy e kor egy philologust sem mutathat fel köztünk ; de az is, 
hogy a classic ások fő n i (tői messze elmaradtak becsben a Decsi Já
nos 8allustiusi kísérletétől. T. i. ennek szépérzéke hiányzott kö
vetőinél, valamint a classicai szín, melyet ő, amennyire az ez 
irányban még nagyon fejletlen nyelvtől telt, visszaadni igyeke
zett. így Fórra Pálnál, ki Curtiust (1619), még inkább a sokkal 
újabb Balogh Györgynél, ki Ciceró válogatott Leveleit (1694) és 
Cornelius Nepost (1700), s leginkább Dalnoki Mártonnál, ki An
naeus Flórust (1700) fordították, de nem kevesbbé Kéri Sámuel
nél, ki Seneca munkáiból azon ethikai szemelvényt adta (1654),
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melyet egy névtelen «Seneca Christianus» cím alatt állított 
össze, s minden európai nyelvekre lefordítottak. Mily színben 
jelennek meg e classicusok azon korbeli nyel vökön ! Kényelmes, 
körülíró bőséggel adatnak a történetírók, s e mellett numerus és 
csín nélkül ; Ciceró azon elegantia és finomság nélkül, mely Le
veleit jellemzi. Érezhető sülyedés a hatvan évvel korábbi Ester- 
liázy-féle levelekhez hasonlítva !

Kiadások. Ael. Bonati de octo partibus orationis. N.-Szeben 1663. —- 
Marci Frid. Wendelini Medulla priscae puraeque Latinitatis. Albae Iuliae 
1616. — Comenii Eruditionis Scholasticae Pars I. Vestibulum rerum et lin
guarum fundamenta Nyelveknek Tornáca. S.-Patak 1652, tizenkettedik ki
adás Lőcse 1701. — A lőcsei 1722-ki három nyelvű (t. i. a latin és magyar 
mellett a némettel is öregbített) kiadáson olvasni: «in usum scholae Pata- 
chinae primum emissum, post in communem scholarum ungaricarum utilita
tem varus vicibus extensum. Ezentúl 1753-ig még hat kiadást tudok, sőt egy 
nagyszebenit 1830-ból is. — Eruditionis Scholasticae P. II. Janua rerum ac 
linguarum structuram externam exhibens, in usum scholae Patakinae edita. 
Patak 1652. Ez a szerzőnek első, latin kiadása. Tudtomra a második, alapja 
a többinek : Janua linguae latinae reserata aurea, seu Seminarium linguae 
lat. et scientiarum omnium, in usum scholae Varadiensis in hungaricam lin
guam translata per Stephanum Benj. Szilágyi, eiusd. scholae rectorem. Lőcse 
1661. ismét év nélk., Kolosv. 1673. Lőcse 1608. Debr. 1700. Lőcse. 1724. Debr. 
1729. — Eruditionis Scholasticae P. III. Atrium rerum et linguarum orna
menta exhibens, in usum scholae Patakinae editum. Patak 1652. (Csak latin, 
melynek magyar tolmácsolattal megjelent kiadását nem ismerek) — Igen el
terjedt, s egész 1830-ig ismét és ismét javítva és megújítva megjelenvén, húza- 
mos hatással volt reáí irányban Comenius más munkája : Orbis sensualium 
pictus, első csak latin kiadását (ha ugyan nem egy pataki előzte meg az 
1658-ki lőcseit) követte egy három nyelvű, t. i. Trilinguis . . . . in usum scho
lasticae, nostraeiuventutis nouiter emissa. Kolosv. 1698. Brassó 1703, Nürn
berg 1708, Szeben 1738, a legszebb Lőcse 1739, N.-Szeben 1795. Pozsony 
1798, Patak 1798, Pozsony 1800, Szeben 1812, Pozsony 1820, Szeben 1830, 
egy Quadrilinguis, t. i. tóttal. Lőcse 1728; pedig aligha mind ismerjük, külö
nösen a XVII. századbeliek közt a negyven évnyi hézag igen feltűnő. — 
Curtius az Nagy Sándornak viselt dolgairól irattatott Históriája. Debr. 1619. 
A M. T. Cicminak négy könyvei, melyek Sturmius Jakab által öszveszede- 
gettettenek. Lőcse 1691. — A Corn. Neposnsik. híres nevezetes hadi fejedel
meknek életekről és cselekedetekriil írt könyve. Lőcse 1701. Kassa 1716.1763. 
Pozs. 1777. — L.  Ann. Florusnak a római viselt dolgokról írott négy könyve. 
Kol. 1702. — Keresztyén Seneca, azaz L. Ann. Seneca munkáiból kiszedett... 
Virágok. Bécs 1654.

46. Az újmagyar nyelv fejlődése.

Azon számos mind hang-, mind alaktani formák, melyeket 
különösen a XVI. századbeli emlékekben mint a középmagyar



nyelv sajátait mutattunk fel (IS. §.), már a XV., még inkább a
XVI. században mind inkább kiveszének, úgy bogy a XVII-ben 
alig találunk közülök mást itt-ott használva a feltételes mód jelen 
idejebéli teljes alakjánál (mondanaja ; 1. 18. §. 7. e) a 42. lapon) ; 
melyet Molnár Albert még felvett nyelvtanába, de csak melles
leg, Katona István azonban már hibáztat, Pereszlényi pedig, mint 
régiséget, csak Telegdi munkáiból ismer. Az élet nyelvében a kü
lönféle nyelvjárásokat jellemző hangtani sajátságok még huzamo
san, részben e mai nagig, fennmaradtak ; de az irodalmi nyelvben 
az ü mind inkább tért engedett a közép é-nek (vött, lőtt : vett, 
lett) ; az o, ö, ó, <>, a válrokon u, ii, ú, ű-nek (látónk, kérjó'k, 
uronk, savanyú, keserű, bangó, őröl ; látunk, kérjük, urunk, sava
nyú, keserű, hangú, örül stk) ; míg viszont a tál híd stb. nagyso
kára az erdélyi tói, ból, ról stb. nyílt formáknak engedte át az 
irodalmi elsőséget. Végre az ikes igeragozásnak a nyelv két elébbi 
korszakában kivételt nem ismerő rendszere, valamint az igeidők 
használatáé, meg kezdett bomlani annyira, hogy a XIX. század
ban amaz már csak a nyelvtudomány által nyerhette vissza ősi 
érvényét, emennek törvényei pedig a jelenkor által fáradságosan 
nyomoztatnak. A XIX. századé azon nyelv- és széptani reform 
dicsősége, mely egy új irodalmi nyelvet eredményezett, de lénye
gében ez különböző maradta középmagyartól ; ennek saját, utóbb 
kiveszett, hangjai és ragozásai többé fel nem éledtek. Amelyek 
újra felvétettek is, mint a ragozott részesülői határozó (rakvák) s 
a feltételes módbeli teljes forma (kérneje) : csupán az irodalmi 
nyelvben használtatnak, és csak szabadságként a költői előadás
ban, s nagyritkán. Nagyobb kiterjedésben élesztetnek fel az avidt 
képzők es szók, de ezek is a nyelv jellemét nem változtatják meg : 
a. nyelvtan, ami e részben fő, ma is csak azon formákat ismeri, 
melyeket Molnár Albert a XVII. század elején ismert.
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III, A hanyatlás kora.

47. §. Visszatekintés. —  Fordulat.

Visszatekintve nyelvünk és irodalmunk állapotaira az új
korban a politikai és egyházi mozgalmak folytán mindkettőt a 
virágzás bizonyos pontjára látjuk fölemelkedettnek. A nemzeti 
nyelv divata addig nem létezett kiterjedésnek örvendett. Az lett 
a szellemi téren, hol legnagyobb részt a vallásos érdek működött, 
a fő közeg ; a polgári életben is szerencsésen vetélkedett a deák 
nyelvvel, úgy, hogy míg Erdélyben a törvényhozás és közigazga
tás nyelvévé vált, Magyarországon ezen szóltak többnyire a köz 
gyűléseken, ezen leveleztek széltiben a főpapok és főurak a me
gyékkel és egymás közt, úgy a török vezérek és tisztekkel, sőt a
XVII. században a diplomatiába is fel kezdett vétetni a török 
viszonyokban. Ez áltál a nyelv, a köz élet magasabb rétegeiben 
gyakorolva, bőséget, bizonyos finomságot és udvarias formákat 
vett fel, bár tisztasága a mind bővebben használtatni kezdő deák 
kifejezésektől szenvedett. Másfelől irodalmi használata a hittu
domány, költészet s történetírás terén mind inkább elterjedvén, 
a nyelv minden irányban bővült, csínosodott ; a költészet, együgyű 
népies jellemét leoltván Zrínyi által, a próza Pázmány Péter 
által, művészetté emelkedett ; a tudományban szerencsés kísérle
tek tétettek ; különösen a magyar nyelvészet tudományos j ellemet 
kezdett ölteni : s így együttvéve az új irodalom is a XVII. szá
zadban már némi virágzás képét tiinteté fel. A század vég negye
dében a szerencsés fejlődés az irtó belháborgások s mind erősza- 
kosb ellenreformátió folytán lassúdni kezdett, míg a szatmári 
béke megkötésével s Erdély külön állása megszűntével, a nemzeti 
nyelv és irodalom hosszú álomba siilyedt.

T. i. a százados küzdelmektől kimerült haza a béke árnyé
kában üdülésnek, az új kormányrendszer alatt a közigazgatás, s 
ezzel a belső viszonyok kedvezőbb megalakúlásának, a katholikus 
tanügy, s vele az egyetemes tudományosság, a jezsuiták és piaris-



ták versenyező buzgósága mellett, szokatlan felvirágzásnak indul
tak, miknél fogva egy új, aránylag gazdag, irodalom keletkezett : 
de ez irodalom idegen — deák — nyelven szólalt meg, s e nyelv 
nem csak az országos téren lépett a nemzeti helyébe, hanem a 
társas életben is helyet foglalt, s ahova be nem hathatott, ott a 
német, tót, sőt francia is mind inkább kiszorította a magyart. 
A magyar irodalom már szinte csak a mellőzhetetlen köznapi 
életszükséget pótolta.

Azonban e téli állapot egy ívj tavaszt hordott méhében. Ez 
a deák irodalom szerencsésen közvetítette s általánosította az 
európai tudományos míveltséget, szellemében pedig hazafias volt. 
S a század közepétől fogva találkoztak előrelátó lelkes férfiak, 
kik a nemzeti nyelv mellett felszólaltak, s egyes írók, kik egy 
vagy más ágon az elhagyott irodalmat újra megindítani igyekez
tek. Kettős jellemű kor tehát : a múlthoz képest s némely szakok 
és irányokra nézve a siilyedésé, a jövőt tekintve eleje egy új kez
detnek, s kezdete új irányoknak.

48. §. Hittudományi irodalom.

Legnagyobb számát ez időszak nyomtatványainak még 
mind vallásiak, mint a legáltalánosb szükségé, teszik. De már itt 
nem találkozunk a XVI. és XVII. századok nagy tudományit, éles 
logikájú, hathatós előadásit, theologiai küzdőivel. A hatalmas 
«Kalaitz» mellé a kor legfelebb egy Gusztim János erőtlen «Ud- 
vözség Mannáját» állíthata ; Telegdi és Pázmány győző s megra
gadó szónoklatát a Baranyi Pálak (1712—1719), Csüzi Zsigmon- 
dok (1723-—1725), Biró Mártonok (1723—1751), Szabó Istvánok 
(1743—1746) cifra, virágos beszédárjai válták fel. A polémia 
katholikus részen folyt még könyvekben és szószékeken : a pro
testánsokét elnémítá egy új intézvénv, a censúra, s kik külföldi 
sajtókhoz folyamodtak, az elébbi kornak csak keserűségeit folytat
ták, míg végre a szenvedelmek lecsillapodtak, s péld. egy Molnár 
Jánosból (1763) mái- a keresztyén türelem hangja szólt.
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így a bibliai irodalom azon tér, melyen a protestánsok, a 
Károli-féle fordítás tökéletlensége érzetében, dicséretes munkás
ságot fejtettek ki. Az ágostaiak közöl pozsonyi ev. pred. Bél Má
tyás a Károli Ujtestamentomát a görög eredetivel összevetvén, 
igazításokkal adta (1727) ; Torkos András győri pred. egészen újra 
fordította azt görögből (1736); ugyanennek szemmel-tartásával 
újra, s ismét görögből, adta egy kis társaság élén nagyvázsonyi 
ev. pred. Bárány György, megtoldva számos jegyzetekkel s erköl
csi alkalmazásokkal (1754) ; az Ótestamentomot pedig, héberből, 
közös munkával ugyanő, Sartorius János nemescsói pred., és 
dunántúli superint. Bárány János fordították, de kihalván a régi 
bőkezű pártfogók, ez utóbbi nyomatlan maradt épen úgy mint 
madari reform, pred. Nagymegyeri Bessenyei György egész bib
liája, melyet szerzője, áldatlan fáradozása emlékéül, a debreceni 
könyvtárban tett le (1737).

A tudományos-íheologiai, a szentírás-magyarázó, úgy a 
nagy számú buzgalmi munkák fordítások vagy nem nagy jelen- 
téktí eredetiek mindenik részen. A keresztyén etliika terén Berta- 
lanfi Pál (Keresztyén Bölcseség, 1754) és Faludi Ferenc (51. §.), 
különösen az előadás részéről, válnak ki. Ha ezek után az egyház- 
történeti első kísérleteket érintjük Bőd Pétertől (írva 1753) és Mol
nár Jánostól (1769 s köv.), mindent érintettünk, mi e lelketlen és 
zord ízlésű korban némi figyelmet érdemel.

Kiadások. Gusztim egri kanonok: Üdvösség Mannája. Eger 1769. 
föl. —• Baranyi Pál jezsuita : Halotti Predd. 2 óriási köt. N.-Szomb. 1712—II).
— Csúzi Zs. pálos : Zengedező Sípszó. Pozs. 1723. Lelki éhséget enyhítő 
evangéliomi Kenyér. Pozs. 1724. Evangéliomi Trombita u. o. 1724. Kosárba 
rakott aprólékos Morzsalék, u. o. 1725. — Bíró Márton veszprémi püspök : 
Micae et Spicae, 5 k. Győr 1756—1762. Prédikációk, Győr 1761. stb. — Szalui 
István jezsuita : Böjti Predd. Sopr. 1743. Három esztendőkre való Vasáru. 
Predd. 3 k. N.-Szomb. 1746. — Molnár János szepesi kanonok; A megtérő 
Református Elmélkedéséről IV. könyv. N.-Szomb. 1763. Bél : Újtest. Lipcse 
1727. — Torkos : Újtest. Wittenb. 1736. —- Bárányé névtelenül Laubán 1754.
— Molnár : Az anyaszentegyháznak Története, 4 k. N.-Szomb. és Kolosv. 
1769—1788. — Bőd : Az Isten vitézkedő Anyaszentegyházának . . . világ 
kezdetétől fogva . . . rövid Históriája. Bázel 1760, újra 1777.
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49. §. Történetírás és rokon.
Ez időszak történetírása az elébbi két századénak folytatá

sát s befejezését képezi tartalomra és formára nézve. Koriratok, 
cs krónikák. Amazok szerzői közöl különösen kettő válik ki : 
■Cserei és Apor. Nagyajtai Cserei Mihály (született 1668) erdélyi 
« Históriájában» a maga korának, egy nevezetes félszázadnak 
{1661—171 l)j írja le történeteit. Az eseményekről, gondos nyo
mozások után, jól van értesülve, azokat szemlélhető részletesség
gel beszélli el ; az okbeli összefüggést politikai s egyszersmind 
lélektani belátással s bizonyos Ítélettel határozza meg ; kora álla
potait, bibéit, a viszonyokat s embereket teljesen ismeri ; s fele
kezeti állása dacára — labanc és szigorú református levéli, egy
szersmind tisztán látó, részrehajlatlan, s így mindenkép hiteles 
író. Előadása, bár szinte nem irodalmilag correct, de nemes egy
szerűségével, s e mellett kellemes folyamatosságával minden őt 
megelőzött történetírókat, valamint kortársait is, meghaladja. 
Emlékirati részletei (s inkább is emlékirat a munka, mint, ahogy 
Cserei nevezi, história) az akkori belélet ismeretéhez sok adatot 
szolgáltat. -— Egészen az erkölcstörténet mezején forog, s e nem
ben egyetlen, összes történeti irodalmunkban, Altorjai b. Apor 
Péter (szül. 1676) munkája, «Metamorphosis Transilvaniae» deák 
címmel (1736), melyben Erdély régi szokásait és erkölcseit az 
újakkal, t. i. a német felsőség óta kifejlettekkel, összehasonlítva 
tárgyalja. Csereitől hozzá becses pótlékokat bírunk. Ezek mellett 
fő ügyeimet érdemelnek gróf Károlyi Sándor tábornok Önéletrajza 
(1660—1723), melyet 1703—1740 közti napién helyenként igen 
becses módon kiegészítenek ; és gr. Pálfi János titkára Pulay 
dánostól a szatmári békekötés okmányos története (1718).

— ( Cserei élete és mutatványok Históriájából láthatók az írod. Olv. 
I. k. 85—87. számai alatt).

Petliő nyomán két krónikaíró indúlt, tulajdonkép ennek 
újabb kiadói folytatói és kiegészítői : Spangár András és Kovács 
János jezsuiták. Amannak két munkája tartozik ide : «A Magyar

8*
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Krónikának . . . tovább való Terjesztése, avagy IV. V. és VI. 
része», mely az 1627-től 1732-ig történt dolgokat adja, különös 
tekintettel az egyházbeli eseményekre ; s ismét : «Magyar Kró
nika», mely kiegészítéseket hoz Pethőhöz és Spangár saját foly
tatásához ; mindkét mnnka pedig számos apró históriai mono- 
grapliiákat a magyar történet illustrátiójára (péld. a m. korona 
krónikája, magyar érsekségek és püspökségek króm, eretnekek 
króm, a magyarok eredetiről ; a magyarok vallásáról ; ruházatai
ról ; Magyarország nyelveiről ; törvényeiről ; épületekről ; pénz
ről stb.) : ma kritikai pontosság nélküli lom : akkor a színvonal
nak megfelelő, és hazafiúi lélekkel írva. Őutána Kovács János 
adta ismét Petliő Krónikáját, azt szinte egy második részszel 
bővítve, mely az 1627-től 1742-ig történt dolgokat hozza; sőt 
később egy harmadikkal is: «Magyarország Krónikájának rövid 
reflexiókkal való Folytatása», mely M. Terézia dolgait beszélli 
1740-től 1749-ig. Kovács a maga kora történeteiben sokkal bő
vebb, részletesb, és érdekesb is, számos egyes becses adatainál 
fogva, Spangárnál ; mindkettő előadása a kor irodalmi sülyedé- 
sének kiáltó tanúja. Még is itt fontos mindkettő, mert félszáza
don túl az alsóbb rétegek ezen krónikákból merítették minden 
históriai tudásukat, s ennél is többet : nemzeti büszkeséget és 
hazaszeretetet. — Kovács zárta be hosszú időre a népies, és egy
szersmind kútfőszerű, magyar nyelvű történetírást, melyet e kor
ban néhány rövidlét egészített ki kötetlen és kötött beszédben. — 
Említést érdemel még Molnár János kilenc könyve a régi jeles 
épületekről (1760), hol először találunk irodalmunkban számos 
egyetemes-míveltségtörténeti kérdéseket megpendítve.

A kútfők magyarítása, körül az első kísérletek ez időszakból 
valók. Spangár sz. Istvánnak Imre fiához intézett könyvét, Orosz 
Ferenc pálos barát Küküllei János krónikáját Lajos királyról 
(1731) fordították.

A segédtudományok közöl is a földirat ez idétt hozatott be 
irodalmunkba Baranyi László (1749), Versei István (1741, kijött 
1757), és szerencsésben fíertalanfi Fái tudós jezsuHa által, ki a
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matlieraatikai és természettani, sőt, új példával, már a statistikai 
földrajzot is bővebben és tudományosan tárgyalta (1757).

Kiadások. Cserei, kiadva Kazinczy Gábor által, Pest 1852. — Apor, 
ugyanattól az akad. Monumenták II. osztálya XI. kötetéb.— Károlyi Onélei- 
írása és Napló jegyzetei, továbbá Pulay János Szatmári Békessége kiadva 
Szalay László M. Tört. Emlékei IV. és V. köteteiben, Pest 1865. — Spangár 
Pethője Kassa 1729. ; folytatása, vagyis a IV—VI. részek u. ott 1734. a pót
kötet u. o. 1738. —- Kovács Pethője és «Continuátiója» Pozs. 1742. A Mária 
Terézia története h. s évj. nélk. (Pozs. 1750). — Molnár, Nagysz. 1760. — 
Sz. István könyve, Spangár folytatott krónikájáb. — Orosz: Első Lajos m. 
király krónikája, Kassa 1731. Buda 1760.— Baranyi: A geograpliiai tudo
mánynak első kezdete. Hála 1749. (újra Pest 1787. és 1796.) — Vecsri 
P. István Magyar Geographiája, kiadta Zanatbi József. N.-Ká r.1757. (ifj . 
Csécsi János azt magának tulajdonítja, Vecseit plágiummal vádolva). — 
fíartalanft Világnak két rendbeli rövid Esmérete. N.-Szomb. 1757.

Kisebb írók: Dálnoki J'eres Gerzson feljegyzései versekben 
170-4—1722.; Borsai Nagy Pál: Meglett dolgok rövid leírása a 
magyaroknak Scytbiából kijötte óta 1736-ig; Balla Gergely: 
Nagykőrösi Krónika (Szabó K. és Szilágyi Sándor Történeti Em
lékeik I. köt. Kecskemét 1856) ; Barrabás Sámuel : Bethlen Far
kas Históriájának summája és continuátiója M. Teréziáig ; stb.

Naplók: Benyiczky Gáspáré 1707—1710, Vízaknai Briccius 
György kolosvári orvosdoctoré 1693—1717 (Szabó és Szilágyi 
Tört. Emi. II. k. 1860); Szakái Ferenc kolosvári egyh. ülnöké 
1698—1718 megj. u. ott); Rádai Pál benderi követségének 
naplója 1709 (Jerneytől, Tudománytár, értek, rész IX. k.) ; 
Cserei Mihály, Vas György, Bánffiy Farkas (1749—1750) kiadatlan 
naplók stb.

50. §. Költészeti állapotok.
A nemzeti élet csökkentével a költői termelés is csökkent, 

s amit a kor hozott, a réginek utolsó felcsillámlásait, kis részben 
■egy újnak előhírnökeit tünteti fel inkább, hogysem valamely új 
irány vagy forma kifej lését s aránylagos tökélyre emelkedését. 
Az elbeszéliö költészetben ugyanis részint a régi liistóriás ének
nek néhány folytatója akadt (Kólambán, Csízi stb.), részint Gyön
gyösinek egy pár követője, milyen asajópüspöki Hriágjel Márton, 
ki egy Telemachust (1757) és Curtius után egy «Világbíró Nagy 
Sándor»-t (1758) írt tíz könyvben, de melyek kiadatlanok marad
tak ; és gr. Lázár János, egyideig nagy kedvességben állott
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Florindájával (1766). A tanköltészet néhány szinte jelentéktelen 
vallásos-erkölcsi darabon kívül (Bertalanfi Pál) fordításokat mu
tat, melyek közt csak Iliéi János Boetlűusa (1766) tanúsít némi 
liivatást a tárgyalásban ; a dráma, mely már csak az iskolai falak 
közt talált menedéket, több szerencsével míveltetett ; a hjra is, 
mely részben folytatása a XVÜ. századbelinek, némi emelkedést 
mutatott : de csak az egy Faludi tűnt fel benne mint a jövőnek 
költője. Ennyiből áll e kor költészete, fő vonásaiban.

Különösen csak a drámáról és lyráról kell értekeznünk. 
Amazt leginkább a jezsuiták űzték gymnásiumaikban. Tárgyai, 
mint azt nyomtatott programmok s néliányak kézirata vagy 
nyomtatott példányai, mutatják, a régi s újabb hazai s külföldi, 
részben a szent történetből vétettek ; némelyek allegóriái dara
bok. melyek énekkel, zenével, vívással tánccal vegyítve adattak, 
néha mulatságos intermezzókkal (felvonásközti jelenetekkel) tar
kítva ; mindig erkölcsi irány nyal. A ránk maradt színművek, sőt 
a meg nem jelentek is előrajzaik után sejdítve, ármánydarabok 
voltak, melyekben a költők nem annyira a jellemből, mint az 
érdekek külső összeütközéséből indúlva kötik meg a csomót, s 
így hiányzik ugyan a felsőbb költői becs, mindazáltal a figyelem
feszítő bonyolításban, érdekes helyzetek szövésében, s élénk dia
lógusban a szerzők nem közönséges hivatottságot tanúsítottak. 
A jobbak közzé tartoztak a gyűri névtelen jezsuita Jekóniása (1740 
körül), Faludi Ferenc Constantinus Porpliyrogenitusa (1750), 
Kunics Ferenc Sedéciása (1753). A szerzők, mint a classikai nyel
vek tudós ismerői, az irálynak némi művészi kezelésére töreked
tek, s birtokában lévén még a tősgyökeres népies magyarságnak, 
valamint régi írói nyelvünknek is, rajtok még el nem hatalma
zott azon idegenszerű zamat, mely a következő időszak íróin 
annyira érezhetővé lett.

A lyrai téren összesen három költő érdemel kiemeltetni. 
Ezek elseje Rádai Pál, II. Eákóci Ferenc belső titkára, kinek 
«Lelki Hódolás» című imakönyvéhez (1715) ragasztott énekeit 
valódi egélyes buzgóság, hathatós gondolatok és nemes nyelv tűn-
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tetik ki, úgy hogy ezek a reformátusok összes régibb vallásos 
költészetét mindenkép meghaladták. B. Amadé László (f 1 764) 
viszont a világi dalban vált ki. Nála a XVII. század népies lyrai 
költészete, tetőpontján mutatkozik. Majd epedő érzékenység, 
majd kötődő játsziság, minxlig pedig költői elevenség és tűz lel
kesítik jól gondolt és szemléletes költői nyelven szóló dalait. 
Verselése nem correct, mint valamennyi előzőié nem ; de válto
zatos, és dallamos. Amadé dalai s némely gúnyoros versei, vala
mint a XVII. század öszves dalkészlete, kézirati másolatokban 
forogtak közkézen ; összegyűjtve s kiadva csak a jelen században 
jutottak általánosb ismeretbe.

Az eddig felemlített költők és művek sora rekeszti be az 
«újkor» költészetét. A hanyatlás lyrai triászának legifjabbika, 
Faludi Ferenc (szül. 1704 f 1779) más befolyások közt egy más, 
az eddigitől különböző, t. i. a hjrai mii költészetnek lett megkez
dője. Ismerte a valódi népköltészetet : a magyar köznép dalait ; 
ismerte és szerette a francia chansonokat, s amazok melegítő, 
ezeknek ízlésnemesítő hatása alatt Írogatta hol víg szeszélyt! s 
jókedvű, hol derűit életbölcsészetet lehelő költeményeit, melyek 
alkotásra, gondos kidolgozás és technikai tisztaságra korabeli 
minden darabok közöl határozottan kiválnak, s őt az «újiskola» 
valóságos nagyatyjává avatják. Egykor pásztori költeményei ezek
nél is inkább csodáitattak : most az eléggé népies öltöztetés 
dacára, a virgiliusi utánzás és idegen életnél fogva kevesebbre 
becsültetnek.

— (Hadai Pál, Amadé és Faludi rövid élete s munkái .Lói példák az 
írod. Olv. I. köt. a 88—92. számok alatt láthatók).

Kiadások. Rádai Pál : Lelki Hódolás, I)ebr. 1715 ; és 1770-ig még 
ötször. — Amadé Versei, kiadta gr. Amadé Taddé (Szalay L. iigyelése alatt). 
Pest 1830. — Faludi Versei Ilévai által 1786. ismét 1787. Bacsányi által 1824. 
Toldytól Faludi Mind. Munkáiban Pest 1853, és külön Pest 1854.

51. §. Széppróza.
A széppróza első kísérletei a tárgyalt időszakban tétettek. 

Ami a XVI. és XVII. században a prózai elbeszéllő előadásban
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történt, még mind az egyházi próza befolyását érezteti. Szaba
dabb ettől, s némi elegántiára törekvést mutat gr. Haller László
tól Feneion tanregényének, a Telemachnak, fordítása (1755), 
melynek prózája, bár a régi szélességtől még nem tudott megme- 
nekedni, tisztaságra, hajlékonyságra, numerusra nézve érezhető 
haladást mutat, s azért, többször ismételt kiadásokban, sokáig 
kedves olvasmánya maradt a m. közönségnek. Ezzel vezettetett 
be egyszersmind a francia irodalom is először a magyarba. 
A széppróza kifejtése tekintetében is érdemlenek a már említett 
drámaírók méltatást (50. §.) ; legnevezetesbek azonban a kötetlen 
beszédnek aesthetikai kezelésénél fogva Faludi a költő, és Mikes 
Kelemen. Faludi prózai munkái öszvesen az erkölcsiek közé tar
toznak. «Nemesember», «Nemesúrfi», «Udvari ember», «Bölcs 
ember»: olaszból, franciából, németből fordíttattak ; a «Szent 
ember», s tán a «Téli Éjtszakák» eredetiek (1748—1778). Nem a 
tartalom az, melynél fogva e dolgozatok figyelmünket e helyt any- 
nyira kiérdemlik, bár ezek az alkalmazott ethikának egész körét 
kimerítik, s nagy tömegét terjesztették az életnézeteknek s az 
ismereteknek : hanem a nyelvbeli előadás, mely azoknak új és 
férfias szépségénél fogva, nyelvmívelésünk történetében epochá- 
lis jelentőséget vívott ki. Érezte Faludi ezen részint dialogizált, 
a társalkodó élet formáiban mozgó, részint aphorismusokban 
szerkesztett művek írása és magyarítása közben nyelvünknek e 
téreken fejletlen, merev, társas fordulatok és finomságokban, 
valamint lélektani kifejezésekben elégtelen voltát, s azon bátor
sággal ültette át a gyökeres magyarság szép virágai közzé más 
kimíveltebb nyelvek virágait, melylyel minden ifjabb culturájú 
nyelvek kölcsönöztek másoktól. E mellett nyelve oly velős, 
kerek és hangzatos, a népi nyelv sajátságos és szép fordulatait 
oly szerencsésen alkalmazó, hogy a magyar prózának, melyet 
Pázmány a XVII. század elején hathatósságra nézve nem várt 
magasságra emelt, Faludi, tovább menve, széptani tekintetben 
adott új lökést : amiért már saját kora őt mint prózaírót nem csak 
ünnepelte, hanem fél századon át új meg új kiadásokban, olvasta is.
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— (Faludihó 1 példa az írod. Olv. I. k. 93. sz. alatt látható.)
S míg ekép Faludi által Rómában indúlt meg prózánk 

míveltetése, Mikes törökországi számkivettetésében Írogatta hal
hatatlan munkáját. Ifjonc korától fogva II. Rákóci Ferenc belső 
embere, ezt Francia s utóbb Törökországba, rodostói magányába, 
követte, hol maga is élte le szinte egész életét (f 1762). Ügy lát
szik, élete utolsó éveiben dolgozta ki, levélalakban, naplói s olvas- 
mányi böngészdéiből, azon híres munkáját a « Törökországi Leve
leket» , mely, tartalomra s előadásra nézve egyformán a legérde
kesebb magyar művek közé tartozik. A Rákóci-féle emigrátió, 
valamint a török birodalom akkori történetei s erkölcsi állapotai 
ismeretére sok becses adatot nyújt ; de fő érdeme az író saját bel
világa visszatűkrözésében van. T. i. e műbe rakta le Mikes az élet 
és szenvedés által tisztúlt s megnvúgodott vallásos lelke tapasz
talásait, gondolatait, enyelgéseit, melyek e kedélyes, lmmoros 
levélirályban oly vonzó kifejezést nyertek. B. Tót Ferenc tábor
nok mentette meg e munkát az elveszéstói, haza hozván azt 
Konstantinápolyból legott Mikes halála után, de világot csak 
harminc évvel utóbb látott.

— (Mikes élete s példák Leveleiből az írod. Olv. I. k. 94—96. sz. alatt.)
Kiadások. Haller Telemachja Kassa 1755. 58. 70. 75. — Faludi mun

kái, korábbi kiadásaikban megritkúlván, többeket Bévai adott ki újra Pozs. 
1787. Új teljes, kiadásuk Toldytól Pest 1853.— Mikes: Kulcsártól, Szom
bathely 1794. Újra szorosan az eredeti kéziratból életrajzzal Toldytól 2 kötet. 
Pest 1861.

52. §. Bölcsészeti, természet- és számtani irodalom.
Az Apácai kezdeményezése a bölcsészeti téren, mint érinte

tett, folytatók nélkül maradt. Néhány fordítás Seneca, Petrarca, 
Locke stb. után a gyakorlati erkölcstanhoz tartozik. Ilyen lehe
tett a Jankowich által felhozott «Erkölcsi Tudomány» is, mely 
három darabban, Bécsben 1750 jött volna ki, de melyet én mind 
eddig nem láthattam. Az időszak vég határát jelzi csak egy rend
szeres kísérlet a Sartori Bernât ferenci barát «Magyar Pliiloso- 
sopliiája» (1772), de mely teljesen a középkori scholasticismus
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álláspontját tüntetvén fel, nem csak e tudomány általános szín
vonalától maradt el, de még a hazaitól is, melyre az mind a katlio- 
likus, mind a protestáns intézetekben immár emelkedett volt.

Hasonló, vagy még nagyobb szegénységet mutat a termé
szettudom ámjok mezeje. Egy-egy rövidlet és monographia a ter
mészettan gazdászat és orvostudományból említést sem érdemel. 
De igen Miskolczi Ferenc győri sebész bármi tökéletlen kísérletei 
egy orvosi műnyelv megalkotása körűi (1 724) ; s a korhoz képest 
Mátyás István, Kiikiillő s Marosszék tiszti orvosának «Diaeteti- 
kája» (1762), mely pliysiologiai, természetrajzi, és természettani 
segédisméket is tartalmazván, s tudományos szellemben dolgoztat
ván, természettudományi irodalmunk tulajdonképi kezdetét képezi.

Parlagon bevertek a mathematikai tudományok is. Néhány 
számtan, köztök a fő, Maróti György debreceni tanáré is (1743), 
csak a polgári osztály gyakorlati szükségeinek felelt meg. - 
Ugyanez kísérletté még első az énektan elméletét is (1756). — 
A hadi tudományok terén végre felette vékony kezdetet tüntetnek 
fel gr. Khevenhüller Lajos gyakorlati utasításának fordítása Ko
vács Jánostól (1746), mely a taktika elemeit is magába foglalja és 
b. Faber Farkas magyar ezredes elemi hadioktatása (1759). A 
műnyelv ugyan legkisebb hasznot e munkákból nem vont.

Kiadások. Sartori : Magyar nyelven Philosophia. Eger 1772. (részei: 
Logika, Metaphysika azaz a lelkektől való tudomány, Physika). ■—■ Miskol
czi : Chirurgiai Utitárs (egy orvosi latin-magyar szótárral). Győr 1724. 486. 
lap. Másodszor Győr 1742. — Mátyás István : Kol. 1762, 66. — Maróti : 
Arithmetika, Debr. 1743. újra 1763, 1782. — és Harmonikus Zsoltár, avagy 
az Éneklés mesterségéről. Debr. 1756. újra 64. — Kovács János mathemati
cus : Hadi Exercitium vagyis gyalog regementek gyakorlási. Pozs. 1746. — 
Fáber : Hadi embernek oktatása, melyet magyar ifjúságnak kedvéért rövicl 
írásba foglalt. Kassa 1759. 190 lap.

53. 8. Nyelvészet. — Irodalomtörténet zsengéi. — Class, 
literatúra.

Bél Mátyás első ez időszakban, ki nyelvészetünk körül buz- 
gólkodott. 1713-ban hívta fel «a magyar nyelv története» című, 
deák nyelven készülőben volt munkája előrajzában a haza tudó-
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sait, hogy neki ebben segedelmére legyenek. S bár hiában, mégis 
megkészűlt ennek egyik része : « Etymologicon Hungaricum », 
melyben Otrokocsi nyomán a m. nyelv rokonságát vitatta a héber
rel. Nem vesztett a tudomány semmit, hogy az ál tételből kiin
duló munka világot nem látott, valamint nem vesztett volna, ha 
(htel János soproni ev. pred.-nak szint’ e téren mozgó «Harmó
niája» (1719) homályban marad. Soká tartotta magát fenn e nézet 
philologiánkban, s líj vítatót lelt még ez időszak alatt Kalmár 
Györgyben, egy az angol egyetemeken kiképzett tudós, de para
doxonokban kelletinél inkább gyönyörködő fejben, ki azonkívül 
Prodromusában (1770) mélyebben igyekezett behatni a névmások 
és ragok természetébe, de biztos elv hiányában sikeretlenűl. Más 
húrt pendített meg Sajnovics János jezsuita, ki, bár csillagász 
nem nyelvész, Lapphont járván meg, s elég éles észlelő tehetség
gel bírván arra, hogy a lapp nyelvben a magyarnak rokonát fel
ismerje, ebbeli észlelései eredményeit egy európai hírre kapott 
munkában a dán királyi társaságnak 1770-ben bemutatta. Sok 
használható anyagot foglal ez magában az összehasonlító nyelvé
szet érdekében ; s minden esetre címénél jobb, mely «a magyar 
és lapp nyelvek azonságát» állítván, mind a külföldet eltévesz
tette, mind a hazában új táplálatot adott azon ellenszenvnek, 
mely a finn nyelvcsalád s a magyar közt kétségtelenül fennálló 
rokonság kérdésében a tudomány kárával létezett, s melynek 
Hlivai János, az Ortel kiadója, a külföld ebbeli állításai ellené
ben, már 1746-ban éles kifejezést adott. Azonban a tétel most 
már magyar által felállítva, és hasonlító nyelvészetünkbe mint 
természetes terére bévezetve lévén, többé nem mellőztethetett, s a 
jövendőnek gyümölcsöző vívmányait szerencsésen előkészítette. 
— A belső nyelvtörténet, forrásai is.ez időben kezdtek megnyittatni 
halhatatlan történetírónk Pray György által, ki az ómagyar 
«Halotti Beszédet» Sajnovicscsal közölte kiadás végett, a közép
magyar Margit-legendát pedig (1770) maga tette közzé. A nyelv
vizsgálat érdekében mindazáltal ez emlékek még akkor fel nem 
használtattak.
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A nyelvtan gyakorlati terén több szerencsével működött 
Bél, első adván a németek számára, németül, magyar nyelvtant 
(1729), melyben elég ügyesen fordítja hasznára a régi nyelvtanok 
nyereményeit, s mely, bár egy Névtelen (1746), majd Ádáwi M i
hály (1760) és Farkas Jánosban (1771) vetélytársat nyert, magát, 
ívjra meg újra dolgozva, egy századig fenntartotta tizenhárom 
kiadásban. Ugyanő az iskolák számára Cellárius híres szótárába be
iktatta a magyar nyelvet is (1719). Bementek a magyar szók 
Bischof «Gradus ad Parnassum» nagy synonymikonába (1729), 
Wagner Ferenc Phraseologiájába (1750), Jambressich deák-liorvát 
szótárába (1742) stb., de mindezekhez csak a meglevő szótárak 
használtatván fel, a szótári anyag általok nem neveltetett : maga 
Bőd Péter tett egy lépést tovább, Páriz Pápai szótárát 1767 bő
vítve adván ki. Ebből állt mindössze a kor szótárirodalma.

Végre ez időszakban indúlt meg nemzeti irodalomtörténetünk 
is. A buzgó Czvittinyer Dávid a hazai tudósok életeit írta össze 
szótári rendben, több hazafiúi gondossággal mint kritikával ; 
mellette a magyar történet könyvészetét is adta ; de első, ki a 
magyar nyelv s a nemzeti irodalom történetének megalkotására 
gondolt, ismét Bél Mátyás volt, ki fenn említett Előrajza szerint 
nem csak a magyar nyelv eredetét, rokonságait, hanem az óma
gyar (liúnscytha, székely) írás, s a m. bibliai, nyelvészeti és köl
tői irodalom történetét is adandó volt ; de ebből végre is csak az 
ómagyar írás (sikeretlen) története jelent meg (1718). Spangár 
Andrásnak, a krónikaszerzőnek, elkészült ugyan «Magyarok Bib- 
bliothékája» (1738), melyben a hazai írókról értekezett; de ennek 
munkája sem jelenvén meg, a tettleges kezdeményezés dicsősége 
végre is Bőd Pétéi• magyar-igeni ref. prédikátornak maradt fenn
tartva. E férfiú t. i. fáradhatatlanul felkutatott mindent, mi 
Erdélyben még fennvolt, gyűjtött, jegyzett, kivont, bírált, s e 
kitűrő buzgalomnak köszönjük egész sor munkáját, melyekben, 
hagyományos és kézirati adatok mellett, sok olyakat is lelünk, 
miknek forrásai ma már lappanganak, részben tán el is vesztek. 
Ide tartoznak tőle a «Biblia Históriája», melyben a magyar bibliai
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fordításokat is megismerteti: «Szent Polykarpusa», melyben az 
erdélyi ref. superintendensek életeit adja, kik közt számos magyar 
írók is voltak; «Erdélyi Phoenixe», melyben a magyár és erdé
lyi nyomdászat történetére számos adatot nyújt ; de fő munkája 
a ((Magyar Athénás» (1766), melyben a magyar írókról és mun
káikról betűrendben értekezik. E munkák által Bőd Péter nem 
csak a magyar nemzeti irodalom történetének alapját vetette 
meg, hanem hazafién izgatásaival a magyar irodalomnak, külö
nösen Erdélyben, föléledését is nem kis mértékben előmozdította, 
s ezért, s mint a nemzeti becsület buzgó védője, magának irodal
munk történetében halhatatlan nevet vívott ki.

Azonegy időben Kénosi Tözsér János tordai unit. tanító az 
unitárius irodalomról írt (1753),-de munkái meg nem jelentek.

Kiadások. Io. Gott. Örtelii Harmónia linguarum Orientis et Occiden
tis, speciatimque Hungaricae cum Hebraea, publicae luci exposita a Io. 
Hlivai. Witteb. 1746. — Kalmár : Prodromus idiomatis Scythico-Mogorico- 
Cliuno- (seu Hunno-) Avarici, sive Adparatus criticus ad linguam Hung. 
Pozs. 1770. — Sajnovics : Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum 
idem esse. Koppenh. 1770. ftjra N.-Szomb. (1771). — Praij : Vita S. Elisa- 
bethae Viduae . . . nec non B. Margaritae Virg. N.-Szomb. 1770.

Bél Melibői álnéven: Der ungarische Sprachmeister. Pozs. 1729. Kol. 
1731. Pozs. 1748. 54. 63. stb. tizenharmadszor Pozs. 1829. — Névtelen : A 
Magyar Nyelv Tornácz, h. n. 1746. (Sándornál). —- Adánii : Ausführliche 
ungarische Grammatik. Bées 1760. — Farkas : Ungar. Gramm. Bées 1771. 
és még többsz. — Chr. Cellarii Latinitatis Liber Memorialis, interpret. 
Hung, et Boh. locupl. Numb. 1719 ; magyar-deák részszel Lőcse 1735, Debr. 
1162.81 ; és : Primitiva vocab. L. Lat. c. interpret. Hung. Debr. 1742.— 
Gradus ad Parnass. N.-Szomb. 1747, 67, 71. stb. — Wagner Phraseologia, 
N.-Szomb. 1750, újra 1775. stb. — Jambressich : Lexicon Latinum interpreta
tione illyr., germ, et hungarica locuplet. Zágr. 1742.— Bod: Páriz-Pápai, 
Szeben Í767. újra 1782, és Oder által 1801.

Bél: Historiae Linguae Hung, libros duos, Genesim et Exodum, 
edere parat, utque eruditi patriae viri, et qui id ad se pertinere existima
bunt, symbola sua conferre velint, obnixe rogat. Berlin (1713). De vetere 
Literatura Hunno-Scyth. Lipcse 1718. — Bod munkáit 1. az életvázlatban. — 
Kénos Tözsér : De Typographiis Unitariorum in Transylvania atque Libris 
in iisdem impressis ; és Bibliotheca Scriptorum Transylvano-Unitario- 
rum 1753.

— Bod Péter Felső-Csemátonban, Erdély Kézdi székében, 
1712. február 22. született nemes, de szegény, református székely 
sziiléktől. A helybeli iskolában kezdte tanulását ; mely midőn 
apja az 1719-iki döghalál áldozata lett, félbeszakadt, s midőn 
utóbb folytatta is, tavaszszal és nyáron marhát kellvén őriznie,
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csak télen járhatott be, amiért csak lassan haladhatott, bár a 
gyermek már ekkor égve égett a tudományért. 1724-ben az 
enyedi collegiumba menvén fel, eleinte egy más tanuló mellett 
nyomorgott ; később egy vagyonos polgárnő által gyámolítva. az 
alsó osztályokat oly sikerrel végezte, hogy 1729. Felsőbányára 
tanítónak hivaték meg. Itt bárom évet tanítva tanulva töltvén, s 
egy kis módot is szerezvén, 1732 pliilosopliiára és tlieologiára 
Enyedre visszatért, magát a deákok közébe Íratta, s mint ilyen 
1736 a könyvtár gondviselője, 1737-ben pedig a héber nyelv se
gédtanára volt, melyet magánszorgalomból tett magáévá. Itt, és e 
könyvtárban, vete.tte meg magyar irodalmi ismereteinek alapját. Meg
nyervén a leydeni egyetemnél alapított egyik magyar segéddíjt, 
Hollandba ment, hol 1740 augustusban érkezett meg, s Leyden- 
ben, a theologiai collegiumba felvétetvén, bárom évet töltött, 
szakján kivül a történet, jog és természettudomány híres taná
rait is hallgatta, s magának éjjeli nappali feszített szorgalmával e 
tudományokban is alapos jártasságot szerzett. 1743-ban, Éjszaki- 
Németországon át, ismeretekben és könyvekben gazdag hazajött, 
s még azon év végén pártfogónéja gróf Bethlen Katánál, Héví
zen, mint udvari prédikátor megkezdte lelkészi pályáját. 1746 a 
hévízi ref. ekklézsia által is papjául választatott, 1749-ben pedig 
úrnéja ajánlatára elfogadta a magyar-igeni jövedelmes papságot, 
melyet, visszautasítva minden más meghívásokat, munkás élete 
végéig megtartott. 1766 még az erdélyi ref, egyház főjegyzőjévé 
választatott, mely állás a superintendensség előjáró foka, de ezt 
meg nem érte, 1769 elején mell vízkórból kimúlván. — Ha az 
eszközök hiányát és némileg elszigetelt helyzetét tekintjük, Bőd 
Péter munkássága a bittudomány, az egyházi és irodalmi törté
net terén szintoly kiterjedt volt, mint sikeres és alapvető. Mel
lőzve szentírás-magyarázó munkáit és szónoklatait, melyeket 
melegség és hathatósság jellemeztek, a történelem terén első 
munkáját (úgymint : Az Isten . . . Anyaszentegyliázának . . .  vi
lágkezdetétől fogva . . . Históriája, Basilea 1760, s újra 1777) 
nagy kiterjedésű s forrásokból bírálatilag dolgozott «Magyar es 
Erdélyországi Históriája» követte, deákúl 1765-ig bárom, magya- 
rúl 1711 -ig hol rövidebben hol bővebben, két kötetben, mely 
azonban meg nem jelenhetvén, abból halála után a «Historia 
Unitariorum in Transilvania» (Lugd. 1776) külön adatott ki, sőt 
ebből véve ki és átdolgozva támadtak irodalomtörténeti munkái 
is, melyek kútfőszerű beesőket mind máig megtartották, ú. m. 
A szent Biblia Históriája (Szeben 1748, újra 1756, 1782); Sz.
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Polykarpus h. s évj. n. (Enyed 1766); Magyar Athénás, hj. n. 
(Szeben) 1766 ; Erdélyi Phoenix, lm. n. (Enyed) 1767. E szakhoz 
tartoznak még több deákul írt kiadatlan monographiái : Scripto
rum Historiae Hung. Notitia ; Literata Panno-Dacia (a XVI. 
század tudósai), Gellius Molnarianus, Redivivus Alb. Molnár, stb. 
A história körébe, szinte kéziratban : Brevis Valachorum Transil- 
vaniam incolentium Historia (egy nagy kötet) ; Siculia Hunno-Da- 
cica ; Gellius Transilvanicus (adattár), és sok egyéb. —- Bőd, vala
mint a kezdeményező munkásságnak, úgy az erényes férfiúnak 
legszebb előképe volt : érzékeny férj és atya, jótevőihez hálás és hű, 
hivatalában fáradhatatlan buzgóságú. Amennyiben mint író fele- 
kezetes, gyakran éles, és ízlése tökéletlen, ez a korban, amaz a hely
zetben lel mentséget. Egészben véve az utókor teljes tiszteletére 
és hálájára méltó férfiii.

A szellem s az ízlés hanyatlását e korban jelzi a classica 
Jiteratúra teljes elhanyagolása is. A XVII. században mégis né
hány római történetíró, és Ciceró is, találtak fordítókat : most 
egyedül Dionysius Cátó és Boethius, magok is a római irodalom 
elhanyatlott korából valók, csupán etliikai tartalmoknál fogva 
vontak magokra figyelmet. Azon három (népies) átdolgozatban 
kilenc —, ez Iliéi Jánosnak a korhoz mérve elég jó fordításában 
két kiadást ért rövid idő alatt. Vessük még ide a hason irányú 
«Keresztyén Senecát», mely nem csak a múlt századi fordítás 
nyomán (1. a 45. §.) javítva kiadatott Szilágyi Sámueltől, hanem 
Mihálcz Istvánban verses átdolgozót is nyert (1768).

Kiadások : Heptalogus, azaz Görögországi hét bölcsek jó erkölcsre 
oktató, rövid Mondási és Cátó közönséges erkölcsre tanító bölcs Parancso
la t  (névtelentől Gyöngyösi Rózsakoszorú versformájában). Buda 1750. —- 
C'dídnak Versei, melyeket magyar nyelvre fordított Felsőbüki Nagy Lajos. 
Eger 1756; ismét Sopron 1757 ; Buda 1766; Eger 1772. — A jó erkölcsre 
tanító (látónak bölcs versei.. P. Pius Fűssi által. Kassa 1762 és 1770, Buda 
1768 és 1772. — Boethius Öt könyvei a Bölcsességnek vigasztalásáról. Kassa 
1768, ismét 1773. — Keresztyén Seneca (Kéri után) Szilágyi Sámuel Bécs 
1740 (ismét Pozsony 1803). Keresztyén Virágocskák, melyek Seneca Leve
leinek gyönyörűséges kertiből szedettek, és versekbe köttettek Mihálcz Ist
ván által. Kol. 1766 és 1768.
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N E G Y E D I K  K É S Z .

L E G Ú JA B B  KOR.

Második  v i rágzás  kora.
54. §. Áttekintés.

Némely jeles hazafiak a magyar nyelvnek a köz életből, a 
mívelt körök s az irodalomból mind inkább kiszorúlását fájdal
masan tapasztalván, s azt a nemzeti lét fő védpaizsának felis
mervén, buzgón kezdék sürgetni annak virágoztatását. Elsők, 
kiket e nemes tűz munkára gerjesztett, Bessenyei György és 
társai voltak (1772) ; nyomban követték őket számos egyházi és 
tanférfiak, valamint előkelő rendűek is a két hazában ; iigy hogy. 
midőn II. József cs. 1784-ben a német nyelvet hozta be nem csak 
a közigazgatásba, hanem, bár még csak részben, a közoktatásba 
is : az irodalom által legfőbb kincsére már figyelmessé lett nem
zetnek hathatós visszahatása következett be, melynek eredménye 
a nemzetiség megmentése lett. Az irodalom a nemzeti élet egyik 
fő tényezőjévé vált, a nyelv a törvény oltalma alá helyeztetett, s 
mind újabb s nagyobb foglalásokat tett a társas és politikai élet
ben úgy, mint a közoktatásban ; nemzeti intézetek : muzeum. 
akadémia, színház, hatalmasan fejlesztették a nemzeti tudomá
nyosságot és művészetet ; a nyelv minden irányban gazdagodott, 
szépült ; a költészet classicitásra emelkedett, s végre a törvény és 
a király is magyarúl szólaltak meg. A nemzeti míveltség minden 
terén sokkal biztató haladás : míg azt a forradalom 1848—40-ben 
ismét félbeszakasztotta.

55. §. A legújabb kor időszakai.

E kor irodalmában is három időszakot különböztethetünk 
meg. Ezek :
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I. az újjászületés hóra (1772—1807), melyben a fölébredt 
nemzeti szellem különböző irányokban kísérletté meg egy új iro
dalom megalkotását. Tart Bessenyei György fellépésétől Kisfa
ludy Sándor virágzásáig, s harmincöt évet foglal magában.

II. A nyelvújítás és nyelvszépítés, egyszersmind a költői clas- 
sicismus kora (1808—1830), melyben kitűnő szellemek öntudato
san és tüzetesen vették a nyelvet gazdagítás és széptani mívelés 
alá, s a költészetet, felsőbb nemeiben, a tökély bizonyos fokára 
emelték. Nyelvszépítés tekintetében fő tényezője Kazinczy Fe
renc, a költészet nemzeti és művészi irányban mívelésére nézve 
főleg Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály. Huszonhárom évet 
foglal magában.

III. A Széchenyi kora (1831—1849), mely a nyelv s iroda
lom egyetemes kimíveltetését tünteti fel költészetben, tudomány
ban, életben. Fő tényezői életben és politikában Széchenyi István, 
tudományban az általa létesített akadémia, költészetben a közép
nemek mívelői. Tizenkilenc évet foglal be.

t I
I. Ujjá-születés kora.

56. §. Irodalmi mozgalmak s irányok.

Ez időszakot a Mária Terézia által 1760-ban Bécsben fel
állított nemes testőrsereg egyik lánglelkű tagja, Bessenyei Györyy, 
indította meg 1772-ben. Szóval és írásban buzdította társait a 
nemzeti irodalom .ápolására, s hosszú sorát adta a költői, philo- 
sophiai és történelmi dolgozatoknak, melyekre bécsi társai s más 
lelkes férfiak munkái következtek, kik az Európában ekkor álta
lán mintaszerűnek elismert francia irodalom példányait követve, 
egy hasonnemű irodalmi csoportot képeztek, melyet francia isko
lának nevezünk. Mások különösen a római classicusokat vevén 
előképül, az úgy nevezett classical iskolát képezték ; míg ismét 
mások a régibb magyar költészet formáit folytatva, s leginkább 
nemzeti t.trgyakat népies nyelven tárgyalva, népies iskolát alkot-

9Toldv : írod. tört.
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tak. Mindazon nyereményeket, melyeket a költészet és nyelv e 
különböző irányú igyekvéseknek köszönt, elfogadta egy negyedik 
csoport, mely különös gondot fordított az ízlés nemesítésére, a 
nyelv bővítésére, s egy önálló eredeti költészet megteremtésére, 
melyben azért az új iskola megkezdőit ismerjük fel. Ezek mellett 
némelyek, a terjedő olvasási kedv napi szükségeinek egy mulat
tató irodalom által igyekeztek megfelelni ; feléledt a rég elenyé
szett magyar színészet is; hírlapok és folvóirások a könyvkereske
déstől elzárt helyeken is hírnökei és terjesztői lettek az új moz
galomnak, s nyelvmívelő társaságok egy új jövőnek veteményes 
kertéivé alakúltak. Csak a tudományos irodalom mutatott lassú ha
ladást, miután az iskola folyvást deák volt.

57. §. A francia iskola. —  Bessenyei György.

A francia úgynevezett classicai költészet leginkább a tragé
diában nyilatkoztatta ki sajátságait : t. i. a három egység szoros 
megtartását, s tárgyainak hősies világból választását, miből ismét 
a jellemzés abstract vitele, a fenségesnek és szenvesnek (patkós
nak) előuralkodása, s ezek által feltételezve a dictió folytonos 
emelkedettsége, mely szükségkép szónokiasságba tévedt, követke
zett. Ez a szónokiasság még szélesebb tért foglalt a hős- és tan- 
költeményben, az epistola és heroídban ; mikhez az általános 
francia versforma, a kimért alexandrin, járúlván, a külső kifeje
zést is bizonyos egyformaság bélyegezte. Ez a költészet lett B e s 
senyei előképe a drámában, eposban, tankölteményben, valamint 
az epistolában és leíró nemben. Első fellépése a tragédiában be
bizonyította, hogy ahol nemzeti élet és színpad nincsen, siker 
nem lehet. Agis, Hunyadi László, Buda (1772 és 73) beszélge
tésbe foglalt történetek, melyekben a cselekvény, drámai jellem- 
fejlődés és haladás hiányát a sententiosus, szónokias, bár nem 
ritkán a szenvedélyt hathatósan festő, dialóg nem pótolja. A víg
játékban (A philisophus 1777, Láisz, mely azonban nem jelent 
meg) Molière lebeghetett előtte, de itt is hiába keresnénk drámai
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alakítást és életet ; a Philosophusban mindazáltal, melyhez sze
rencsés tapintattal a prózai előadást választotta, különösen a 
dialóg életszerűsége, s némely alakok valósága a hivatásnak két
ségtelen tanúi. Méltán elhíresedett ebben Pontyi jelleme, kiben 
■egy becsületes, de szűk álláspontjához képest értelmileg korláto
zott, falusi nemesember egész a külső viseletig és beszédejtésig 
híven festetik. Az eposban a Henriás lebegett előtte, s mint itt 
Voltaire, úgy Bessenyei is «Mátyás királyban» (6 ének 1772) egy 
tisztán históriai hős és eposi nagyszerűség nélküli események vá
lasztása által követett el alaphibát. A censúra gondoskodott róla, 
hogy e pályát ne folytassa. — Szerencsésb volt a tanköltészetben, 
hová Az ember próbája (szabadon Pope után 1772) s több kisebb 
költeményei tartoznak. Bessenyei t. i. szellemmel, beható érte
lemmel, s komoly bajiammal bírt az emberiség erkölcsi érdekei 
vizsgálatára, s mély, tartalmas gondolatai sikárlott, zengzetes 
verseiben emelő hatással vannak, bár előadása itt kevésbbé költői 
mint drámáiban, a heroulok s némely epostoláiban, melyek gyakran 
szerencsésen illetik a szív húrjait is.

Általában, Bessenyei lelke mindig meg volt osztva a költé
szet s a tudomány között. Nem rendszeresen dolgozta ő fel akár 
a históriát, akár a philosophiát, de prózai írásaiban a philosophia 
felsőbb tárgyait önállósággal és mélységgel vizsgálta ; a históriá
nak pedig hol művészi tárgyalását kísérletté meg (Hunyadi János 
Élete 1778), hol bölcsészeti felfogását Voltaire és Montesquieu 
szellemében (A m. nemzet philosopbiai története ; Európa a XI. 
században; A törvénynek útja stb., mind 1778 előtt), de már 
ebbeli munkáinak kiadatlanúl kellett maradniok ; mint maradtak 
számos költői, történeti és politikai munkái, melyeket élete 
második részében, berettyó-kovácsi jószágán dolgozott, hová 
178i-ben vonúlt volt.

Bessenyei befolyása a költészetre, s általában a magyar 
szellemre mély és üdvös volt. Amazt eszmékkel termékenyítette 
meg, s az alexandrin behozása által, mely azonban nála tro- 
chaeusi lejtést kapott, felmentette a négy sorú és rímű Zrinyi-

9*
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stropha áradozásra csábító nyűge alól ; ez pedig első ismertette 
meg a XVIII. század szabadon vizsgáló irányával, s véget vetett 
a szárnyszegő dogmatismusnak. De hatása nem szorítkozott 
ezekre ; az az irodalom jövőjének kivívására is kiterjeszkedett. T. i. 
ő mondta ki első, hogy idegen irodalmak segedelmével lehetnek 
a nemzetnek többnél több tudósai, de a nemzetet egyedül saját 
nyelvén lehet mívelni ; a miért a tudományoknak magyar nyelven 
mív éltetését, s e célra egy tudós társaság felállítását nyilván sür
gette. Ez irányeszme, fejtegetve több írásaiban, a legbecsesb 
örökség, melyet nemzetének hagyott. A magyar megértette őt : 
az ő eszméit jeligéül írta fel zászlóira, s azok ■— bár csak ivadé
kok kihalta után — de végre is valósággá váltak.

— (Bessenyei élete s tőle Példák az írod. Olv. I. k. 97—102. szá
mok alatt.)

Kiadások. Agis tragédiája öt játékban, Bécs 1772. Hunyadi L. 
tragédiája bárom játékban, toldalékul elegyes versek u. o. és akk. Buda 
tragédiája, öt játékb. Pozs. 1773. A Philosophus, Pest 1777. — Láisz és 
Mátyás kir. kiadatl. —- Az ember próbája,,s mellette elegyes versek és 
philos, darabok 1772. — Hunyadi János Élete, Bécs 1778. —- Futó Da
rabok, h. és évj. n. Anyai Oktatás, levelekben, Bécs 1777. Magyar Néző, 
u. ott. 1779. Holmi, u. o. és akk. stb.

58. §. Bessenyei György Társasága. Báróczy. Ányos.

Első, ki Bessenyeihez egész lélekkel csatlakozott, az öreg 
b. Orczy Lőrinc, tábornok és főispán, volt. Egyike azoknak, kik 
még a hanyatlás puszta időszakában a társas téren pártul fogták 
az árva nyelvet s irodalmat, maga is dolgozgatott fiatal korában 
már ; most, hanyatló éveiben, megkapva Bessenyei tüzétől, újra 
megragadta a tollat, s kisebb-nagyobb tankölteményeiben s episto- 
láiban egyszerű emberszerető életphilosophiájának s forró haza- 
fiságának adott kifejezést. Tiszta önérzeten alapvó boldogság és 
léleknyugalom neki az élet végcélja, ami nem erre vezet, a nagy 
világ minden gondja, a tudomány s művészet nagy munkái, hív- 
ságok hívsága. — Harmadik az úgynevezett «Bessenyei György 
Társaságá»-ban Barcsai Abrahám testőr, utóbb ezredes, ki főleg e 
kettővel folytatott kedélyes költői levelezést, melyben változatos
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=élete különféle helyzeteiben felvett benyomásait francia könnyű- 
ségfí s kellemü csevegéssel adja vissza. Nem oly határozott egyé
niség mint Orczy, de ennél élénkebb képzelemmel, képesebb be
széddel s tisztább technikával bír.

Még két férfiú tartozik a Bessenyei bensőbb köréhez : a két 
utóbbit fényben messze felülhaladó : Báróczy Sándor, szinte testőr, 
utóbb ezredes, és egy iíju pálos szerzetes, Ányos Pál. Amaz a 
francia regényt és beszélyt ültette át irodalmunkba, s bár fordító 
csak, de szépirodalmi prózájának meglepő szépsége által magá
nak irodalomtörténetünkben halhatatlan nevet szerzett. A szép 
ízlésű, de tartózkodó ember Bessenyei ösztönzéseire lépett fel 
1774-ben Calprenéde kétkötetes regényével, a Kasszandrával, 
utána mindjárt Marmontel «Erkölcsi Meséivel!» (így nevezte en
nek beszélyeit), s majd a német Dusch « Erkölcsi Levelei))-vei 1775. 
Ezen eladdig ismeretlen szépségű prózában írt munkák nem 
kevesbbé villanyozták fel a magyar közönséget, mint egykor a 
párisi szépvilágot. Űj volt különösen az a könnyű mívelt tónus, 
e választékos, tiszta, dallamos folyású nyelv, melynek irodal
munkban elődje nem volt, s mely Kazinczy Ferenc szépérzékét, 
ennek saját vallomása szerint, minden egyéb felett felébresztette.

— (Báróczy élete és mutatv. az írod. Olv. I. k. 103. sz.)
Ányos Pál egyike a legköltőibb kebleknek, mik magyar

nyelven zengették érzelmeiket. Lelke csupa hév és óhajtás. Érzé
keny szíve a barátságért és hazáért lángolt, s mintha kora halá
lát előérezné, a földi lét múlandósága égjük fő tárgya borongó 
elmélkedéseinek. Ritkábban dalba foglalja, különösen vallá
sos, érzéseit ; többnyire mégis a francia iskola kedvelt formái
ban, az epistolában és eleyiában, enged szabad folyást meren
géseinek. Ez az ábrándos bú, az eleven, képes nyelv s verseinek 
széphangzása sokáig egyikévé tették őt a legkedveltebb magyar 
költőknek.

— (Ányos élete és mutatványok munkáiból az írod. Olv. I. k. a 
104—-106. sz. alatt).

I. gróf Teleki József, az ugocsai főispán és koronaőr (nagy-
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atyja II. Teleki Józsefnek, a történetírónak), és 1. Péczeli József 
komáromi ref. pred. (atyja II. Péczely Józsefnek, szinte történet
írónak) egészítik ki ez iskola előkelőbb tagjai sorát. Amaz külö
nösen húga Eszter halálára írt, ritka szépségű s megható eleyiá
já va l, s «Az emberi életről» szóló tankölteményével tűnt ki, 
melyekben a formán kivül különösen az ellentétek szeretető érez
teti a francia költészet hívét ; Péczeli viszont, kisebb tanköltemé
nyei mellett, Meséiben jeleskedett, melyek részben eredetiek, rész
ben szabad feldolgozásai aesopusi motívumoknak, könnyű s kel
lemes elbeszéllő modorban.

Szinte Péczeli, s előtte és mellette számosán, a francia 
classicai költészetnek nem kevés remekeit ültették át a magyarba. 
így vándorlottak be hozzánk a drámaírók közöl Corneille (jelesen 
« Cid » gr. Teleki Adámtól), Racine, de leginkább Voltaire (leg- 
szerencsésben «Zayre» Péczelitől) és d’Arnaud (b. Naláczi József 
testőrtől) ; az epikusok közöl Voltaire a híres Henriással (Péczeli
től szabadabban, de könnyűséggel és csínnal ; Szilágyi Sámuel 
superintendenstől hívebben, több tömöttséggel s hathatóssággal), 
s Boileau, víg eposával a híres Pulpitussal (Kovács Ferenctől, 
szeszélylyel, de áradozva) ; a heroídköltők közöl Colordeau, Dórát,. 
Blin de Saint More (szerencsésen Czirjék Mihály testőr által). 
Az angol tanköltészet néhány jelesb művét is francia úton vettük, 
melyek közöl Young Éjtszakái Péczelitől érdemelnek kiemeltetni, 
ki mindazt, mi e műben fenséges és megillető van, akkori nyel
vünk erejéig visszaadta, s bár prózában, de mely a költői prózának 
egyik első, s nem szerencsétlen, kísérlete.

A mit e kor a francia regény teréről hozott, csak arra való, 
hogy azon szökés nagyságát megmérhessük, melyet az elbeszéllő 
próza Báróczy által tett.

Visszapillantván ez iskola eredményeire, úgy találjuk, hogy 
francia példányok átültetése és követése által főleg a reflexiónak 
és szónokiasságnak szerezvén érvényt, nem azon iitat mutatá ki 
költészetünknek, mely ezt a legfőbb pont felé, a tiszta szépnek 
nemzeties megalkotására, vezetheté vala ; de költészeti látkörünk
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tágítása, gondolatbeli tartalmasság, a dictió nemesítése, a vers
technika javítása, s végre a széppróza megteremtése által a 
haladásnak nem egy feltételét létesítette.

Kiadások. Orczy : Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől, kiadta 
Kévay Miki. Pozs. 1787. — Orczy és Barcsai : Két nagyságos elmének 
Költeményes szüleményei, kiadta Kévai M. Pozs. 1789. («A szabadságról» 
cimü rhapsodia, s az epistolák második része Orczyé, a többi Barcsaié.)
-  Báróczy régi kiadásait,mellőzve : Minden Munkái, kiadta Kazinczy F. 

8 köt. Pest, 1813—4. — Ányos Pál Munkái Bacsányitól, Bécs 1798, és : 
Énekek könyve, Pest 1785. Újabban a Magyar Könyvesházban Budapest 
1875. — Gr. Teleki J Atyafiúi Barátságnak Oszlopa, Kok 1779. Az em
beri életről (M. Muz. II.). — Péczeli : Mesék, Győr 1788. Zayre, Győr 
1784. Henriás, Győr 1786. újra 1792. Young Éjtszakái, 2 k. Győr 1787. 
újra 1795. és 1815. — Szilágyi Sóm. Henriás, Pozs. 1789.— Gr. Teleki Adóm 
Cíd szomorújátéka, Kol. 1773. Naláczi : Euphémia. Pozs. 1783. A szeren
csétlen szerelmesek. Kol. 1793. — Czirjék : Érzékeny Levelek, Bécs 1785.

59. §. Classicai iskola. —  Virág Benedek.

Míg a Bécsben keletkezett francia iskola nagy világban 
forgó emberei költészetünket a franciának alapján iparkodtak 
regenerálni, a hazában néhány tanféríiu, a classica literatúra 
növendékei, más ízlés, de ugyanazon buzgóság befolyása alatt, 
egy más iskola alapjait rakogaták le. A messzeható újítás, első 
lendületét az antik versformáktól vette. Ezek megkísérlése visz- 
szamegy ugyan már a XVI. századba, midőn Erdősi János (154-1 ) 
először kísérletté meg az elegiai mértéket, s talált is követőket 
úgy, hogy utána alig volt évtized, melyben, különösen a disti- 
chon, de némely lyrai versformák is, ne alkalmaztattak volna. 
Azonban ez alkalmazás főleg csak apró tanmondatokban történt. 
Sikerültebb próbákat a XVIII. században Molnár János szepesi 
kanonok tett (1760), Kalmár György (1770) pedig nem csak egy 
nagy tankölteményt írt hexameterekben, hanem egy magyar pro
sodia elméletét is megkísértett volt ; midőn, egy időben (1773), 
s egymásról nem tudva, három szerzetes férfiú : Rájnis, Baróti 
és Révai, a római versformákat nagyobb kiterjedésben, tüzetesen 
és szerencsésen be kezdék hozni a magyar költészetbe. Első közö
lök Baróti Szabó Dávid jezsuita lépett fel « Új mértékre vett külömb 
Tersei «-vei (1777, s átdolgozva és sok újjal szaporítva még liá-
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romszor), melyek közt pásztori, leíró és tanköltemények, levelek, 
epigrammák, ódák, később eposok is ( «Komáromi földindulás», 
« Első szüléink eleste» Neumann szerint) találtatnak, melyekhez 
nem sokára Vaniére « Paraszti Majorság» című nagy tankölte
ményei, s idővel az Aeneis fordításai járultak. Őt nyomban Bér ai 
Miklós kegyesrendi tanár követte « A lagyát » -val (1778) s később 
«Elegyes Verseivel» (1787), melyekben elegiák, eredetiek és fordí
tottak (Ovid, Tibull, Propercből), dalok különféle formákban, 
Mosclmss éneke Bion felett alexandrínekben stb. vannak, miket 
végre Homer Iliászának első könyve, s némely anakreoni dalok 
követtek. Utolsó Rájnis József állt elé a «Magyar Helikonra ve
zérlő Kalauz» című híres munkájával (1 781), melyben a szabályo
kat, példákul, saját különféle alakú versei előzik meg, következ
vén utóbb Virgil Buccolicái, és már halála után megjelent 
Georgicái (1814). Legkevesebb költői tehetséggel a három férfin 
közöl Rájnis, legtöbbel Révai bírt ; de az első erőt, Baróti gaz
dagságot, Révai édességet adtak a költői dictiónak ; s toliharcaik 
által, mik a magyar prosodiát mind inkább kifejtették, úgy mun
káik, s főleg a classicai költészet több remekeinek akkor kielégítő 
műfordításai által köz figyelmet, sőt tekintetet vívtak ki a ma
gyar költészetnek különösen a tudósok előtt, kik addig azt «vul
gáris» játéknak tekintették.

— (Révay élete s néliáuy mutatvány látható az írod. Olv. I. k. 
107-^110. sz. alatt).

Számos követőik közt voltak némely kevés, de már tete
mes haladást tanúsító, költeményeikkel Kazinczy Ferenc, Dayka 
Gábor, Verseghy Ferme és mások, kik úgy fogadták az antik vers
nemeket, mint gazdagodását a magyar poétikának, de nem mint 
helyetteseit az addig divatban volt formáknak. Csak egy vált ki 
közölök, ki az alexandrínt, melylyel Bessenyei nyomán fellépett 
volt, csakhamar megvetve a kizáró classicismus zászlaját tűzte 
ki: Virág Benedek volt-pálos tanár, kinek 1799-ben összegyűjtött 
«Poétái Munkái» mély benyomást tettek. Követték ezeket újabb 
ódák, epistolák, epigrammák, mesék, végre Horác minden mun-
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kái (1815—-1824). Virág nem csak legügyesebb és ízlésesebb keze
lője a külső formának kortársai közt, hanem legtisztább kifeje
zője egyszersmind azon szellemnek, mely a classical régiséget 
örökké minta- és szabályadóvá teszi. 0  mindenek felett a haza
szeretet, az erény, a józan életbölcseség megéneklője volt. A hadi 
és polgári érdem, a valódiság minden hiú fény ellenében, a sza
badság hűséggel párosulva, teszik dicsőítése tárgyait hősi ódái
ban, melyekben emelkedett, sententiosus, nem ritkán fellengzővé 
válik, míg philosophiai ódáiban a bölcsnek lélelmyugalma az 
olvasóra is nyugtatólag s e világ bajai közt vigasztalólag hat ; 
epistoláibtm végre kedves kedélyes húmora tréfálva kötődve int, 
tanít, jóra buzdít.

— (Virág élete és példák az írod. Olv. I. köt. a 111—115. sz. alatt.)
Bár a classical iskola, első stádiumában, egy nagyobbszerű 

művet sem állított elő, mégis tagadhatatlanul övé azon érdem, 
hogy a költői dictió teljes átalakúlása alapjait leginkább ő vetette 
meg. A könnyűség, melylyel a magyar versírás addig j árt, miután 
a rhytmust és a rímet még semmi törvény nem szabályozta, 
okozá, hogy a költői és prózai nyelv határai szorosan még meg 
nem voltak vonva. Az időmérték elve a széphangzás és dallamos
ság észlelésére, a classical példányok tanulmányozása, utánkép- 
zése, áttétele, a classical dictió szépségei felérzésére és elsajátítá
sára vezetett ; s ez úton fejledezett azon fensége, tömöttsége és 
hathatós erélye nem csak költői, hanem felsőbb prózai nyelvünk
nek is, melyre nézve a magyar maga képes, valamennyi új nyel
vek között, a rómainak majestásával szerencsésen versenyezni. 
Végre több forma : az eposi hexameter, az elegia, lieroíd, az óda 
különféle fajai, s az epigramm, általa honosíttattak be költé
szetünkbe.

Kiadások: Baráti: Kassa 1777, újra Verskoszorú, 3 k. Kassa 1786. 
Kaltem. Munkái 2 k. u. o. 1789, és 3 k. Komár. 1802. Paraszti Majorság, 2 k. 
Kassa 1779, 80, újra 1794. Virgilius Aeneise és Eklogái Bécs és Pest 1810,13. 
— Révai Elegyes Versei, Pozs. 1787. Az Iliász I. én. Érd. Muz. II. — Ráj- 
nis : Kalauz, Pozs. 1781. Magyar Virgilius, 2 k. Pozs. és Pest 1789, 1814. — 
Virág : Poétái Munkái Pest Ï799, újra 1822 ; teljesben Toldytól Pest 1863 ; 
Horatius Levelei, Buda 1815. Epodusok, ott 1817. Satirák, ott 1820. Ódái, ott 
1824, újra Pest 1862.
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60. §. A népies iskola. —  Dugonics, Horváth Ádám, Gvadányi.

A tárgyalt két iskola mellett, s ezek irányait és nyeremé
nyeit tekintetbe nem véve, lépett fel egy harmadik, mely főleg a 
népi életből és nemzeti történetből kölcsönzött tárgyat, hangot és 
formát, sőt a formára nézve egyenesen a régibb magyar költé
szetből indúlt ki. Első e téren Dugonics András kegyesrendi tanár 
volt, s az iskola költői fő neme az epos. Dugonicstól «Trója Vesze
delme» (1774) és kevéssel utána «Ulysses Történetei» még a 
classicai mondából vették tárgyaikat; az elsőben Virgil második 
könyvét, a másodikban Hornért követve ugyan, de nem az ódon 
mtíszellem egyszerű nagy stíljében, hanem a Gyöngyösi ékesgető 
ecsetével, és szerencsésen versenyezve ennek folyamatos techni
kájával. Nyomban követte őt Kónyi János közkatona egy új Zrí- 
nyiászszal (1779), Pálóci Horváth Ádám Hunniásával (1787), s 
még egy sor író, kiknek nevei s munkáik rég érdemlett feledésbe 
mentek. Kónyi sajátkép a Zrínyi eposát alakította át, gondosan 
mellőzve mindazt, mi a nagy költő művét epopoeiává magasítja : 
a költemény eszméjét s a csodálatost (35. §.), a katastróphát is 
szorosan a történethez idomítva ; ellenben megtartva a regényes 
részleteket, miután a műből «hadi románt» volt célja csinálni. 
De így is, a meglehetős verselés mellett, annyi szépség maradt 
benne, hogy csodálni kell, miszerint azt, mint ez iskola minden 
egyéb eposait, a Horváth köz lelkesedéssel fogadott Hunniása 
homályba boríthatta. Mert kétes érdeme ennek mindaz, mit a 
szerző a francia epostól kölcsönzött : az allegóriái machinák, az 
álmok, a jóslatok ; a töhbihen pedig verselt életrajz inkább (Hu
nyadi Jánosé), semmint valamely egységes nagyszerű történet 
költői megalakítása ; e mellett szemlélhető előadás s eposi méltó
ság nélkül. A mi tehát a közönséget elragadhatta, a tárgy volt, 
mely a magyart puszta emlékeztetés által is mindig lelkesítette, 
a nemzeti büszkeségnek hízelkedő számos vonások, s a hazafias 
beszédek, milyeneket azon időben már rég nélkülözött köz életé
ben a magyar.
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Szerencsés versenytársa lett az eposnak a szintén Dugonics 
által megkezdett, sőt még most csakis általa mívelt, történeti 
regény. Epochális hatást gyakoroltak Etelka (1787), az Arany 
Ferecek (1790), és Jolánka (1803), melyek közzé vegyültek tőle 
még a classicai mondából A gyapjas vitézek (1794), s Heliodór 
Aethiopikái után A szervesének (1798); később Cserei (1808). Az 
első csoport magyar világban forog, s a szerző kifejezett célja a 
régi magyar korok «megvilágosítása» volt, ami neki nem sike
rült. T. i. bár ő, valamint a classicai, úgy a hazai történeteket is 
a kútfőkből tanulmányozta, még is az erkölcsök nála általában 
modernek, a valódi történeti érzék liía, s képzelmének előuralko- 
dása miatt, melyért históriai munkában történelmi felfogása úgy 
nem bírt az elfogúlatlan vizsgálathoz fölemelkedni, mint költé
szete nem a tiszta szépnek megalkotásához. Nem ismervén a 
világot s az emberi szívet saját tapasztalásából, bár feltalálásban 
gazdag, s lelki állapotok festésében hatályos : mind költött törté
netei, inind jellemei lélektani valóság nélkül voltak. E mellett 
ízlése míveletlen : amiért, a népiest keresve a kifejezésben is, 
gyakran közönséges, sőt alszerü lett. Mégis e müvek kiterjedt és 
mély hatással voltak a nemzet minden rétegeire : kevés írónak 
sikerült a hazafi érzést, a nemzeti önérzetet, a hazai történet 
tiszteletét ily mértékben felkölteni és táplálni. Ezek szerint ő 
lett újabb irodalmunkban a nemzeti szellemnek egyik leghatalmasabb 
ébresztője.

Ugyanezen irányban hatottak drámái is : Toldi Miklós, 
Etelka Karjelben, Bátori Mária, Kún László (1794, 5); s bár 
senki nálánál kevesbbé nem bírta a dramaturgia szabályait, épen 
a nemzeti érzés praegnáns kifejezése által oly kedvességre ver
gődtek azok, hogy némelyik még a színpadon is soká fentartotta 
magát.

— (Dugonics élete és mutatvány Etelkából az írod. Olv. I. köt. a 
116. sz. alatt.)

Hatalmas versenytársa a népszerűségben gróf Gvadányi 
József m. lovas generális lett versben írt f  urcsa regényei és gúnya-
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raival. Ennek első munkája, mely köz figyelmet gerjesztett, « EV/// 
falusi Nótáriusnak budai utazása» volt (1790) ; ezt követte nyom
ban a « Mostan folyó Országgyűlésnek satirico-critice való leírása» ; 
s később «Falusi Nótáriusnak elmélkedései», betegsége, halála 
(1 796). Gvadányi ügyesebb a feltalálásban mint az alkotásban : 
s komikuma is nem a formában van ; de erős a népies jellemek 
és erkölcsök életliű festésében, s a kor és társaság vétkei szabad 
megrovásában. Azért regényei inkább gúnyorok s tanköltemé
nyek, mert laziil összefiiggesztett történetei nem annyira ma
gokért. mint a politikai és erkölcsi tanulságért vannak. Még 
nagyobb kedvességben részesült : « Ilonto Pálnak, egy magyar lovas 
közkatonának, és gr. Benyovszky Móricnak Kletek» (1793) ; ámbár 
ez nem egyéb, mint e két nagyon különböző férfi kalandjainak 
elbeszéllése, híven részint azok saját élőszóvali közléseik, részint 
Benyovszky emlékiratai szerint : a költészetnek ugyan abban 
semmi része sincsen. író és közönség ízléstelenségének kiáltó 
tanúi e művek : valamint ez iskola komoly verses regényei is 
Poocs, Etédi, Perecsenyitől, kik közöl előadó tehetséget csak az 
első fejtett ki, míg Szalkay Antal, csapongó szeszélylyel traves- 
tált « Aeneis » -ében (1792) a csélcsap hangot biztos érzéssel mér
sékelni tudta.

— (Gvadányi élete és mutatvány a Falusi Nótáriusból az írod. Ole. 
•î. köt. 117 sz. alatt.)

Bízvást mellőzhetjük, mit a népiesek a lyrai s a tankölté
szetben lendítettek ; csak ennek kisebb nemeiben találunk némi 
dicséretest, névszerint Péteri Takács Józsefnél (1796), kinek phi- 
losophiai lelke a tanbeszélynek és éneknek nemesb kifejezést 
adott; míg Horváth Ádám, némely dalaiban (Holmi, 1788) oly 
jól adta vissza a természetes érzést, s a népdal formáját oly sze
rencsésen találta el, hogy azok a nép ajkaira is átszánnaztak.

— ( Horváth Adám élete s egy dala az írod. Olv. I. köt. 118. sz. alatt.)
Kiadások. Dugonics : Trója veszedelme, Pozs. 1771. Ulysses Törté

netei, Pest 1780. Etelka, 2 k. Pozs. 1787, újra 1791 és 1805. Arany Perecek, 
ott 1790, újra 1800. Jólánka, 2 k. ott 1803, 4. Cserei, Szeged 1808. A Gyapjas 
Vitézek, 2 k. Pozs. 1794. A Szerecsenek, 2 k. Pozs. 1798. Jeles Történetek, 
melyeket a magyar játékszínre alkalmaztatott 2 k. Pest 1794, 5. — Kányi :
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Magyar hadi román, avagy gr. Zrínyi Miklósnak Szigetvárban tett vitéz dol
gai. Pest 1779. — Horváth Ádám : Hunniás, Győr r 1787. Holmi, 3 k. Pest 
1788—1792. — Gvadányi : Falusi Nótárius Budai Útazása, Pozs. 1790, újra 
ott 1807 és 1822. Legújabban az Olcsó Könyvtárban Budapest 1878. Országgy. 
Llpsia 1791. Falusi Not. Elméik. Pozs. 1796, újra 1822. Bontó Pál, Pozs. 
1793. újra 1816. — Poocs Ifjúi Versei 2 d. Pozs. 1791. — Szalkay : Virgílius 
Aenaássa, kit Blumauer németre travestált, most magyarosan Sz. A. által 
öltöztetett. Bécs 1792. (Teljesen s a névtelen Idadó által az utolsó bárom 
könyvvel kiegészítve Páris, 1833. 3 köt.) — Péteri Takács József Költemé- 
nyes Munkái, Bécs 1796.

61. §. Folytatás. —  A debreceni kör.

A népies iskola érdemét a magyar, s különösen a népies, 
gondolkodás, érzés és kifejezés behozatala az irodalomba, a nem
zet emlékezéseivel, részint a napi érdekekkel is összefüggő tár
gyak választása, s ez által az olvasásvágynak az alsóbb rétegek
ben is nagy mérvű elterjesztése teszik. Másfelől e csoport írói a 
művészet szerényebb követeléseit is elhanyagolták többnyire, s a 
fejletlen olvasóhoz annyira leereszkedtek, hogy ez irodalom nem 
volt ugyan élesztő s buzdító, deigen minden mívelő hatás nélkül.

Kettős aberrátiója még ez iskolának az alkalmi költészetnek 
nagyban és lelketlen űzése, s a leonín verselés gyakorlása, volt, 
mely utóbbinak fő hőse Gyöngyössi János tordai pred. számos 
utánzókat nyert, köztök eleinte még oly költői jellemet is, mint 
Csokonai. Másfelül viszont abból vált ki az úgynevezett debreceni 
kör, mely alaki reformjával az újiskolának készített hidat. E kör 
is felvette a népi elemet, de összekötve a forma tisztaságával, 
mind a mértéket, mind a rímet tekintve. Kezdődött az Földi Já
nossal, Fazekasban és Csokonaiban fénypontját érte el, míg az 
itj. Kovács Józseffel ismét letűnt a színről. Földi első költői kí
sérleteit 1781 tette, többnyire utánzatokkal (figyelemre méltók : 
Reland Galateája 13 elegiában; Lucinda, énekesjáték). Ezeknél 
fontosabb Földi fölszólalása a Magyar Másában (1787), hol a 
magyar verselésről értekezve, az énekelhetőséget a lyrai költészet 
egyik fő kellékéül állította fel. Közletőleg lépett a fennálló isko
lák közzé : a classicaitól elfogadta a mértéket, ellenben védte az ez 
által megtámadt nmet ; a francia és népies iskolák merev s egy-
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liangú szchémáik ellenében kiemelte azon formák szépségét, me
lyekben mind a szótagok száma változik, mind a rímek sora 
szabadon játszik. Az új tant Horváth Adám a rím elméletével egé
szítette ki : s így lett az ténynyé Fazekas Miliálynál, Csokonai
nál, s az ifj. Kovács Józsefnél. Fazekas dalai, ódái, didaktikumai 
közt vannak, melyek még most is figyelmet érdemelnek : mert 
bár ő költői hév nélkül van, de tartalmas, s a dalformát jól ke
zeli. Egykor híres, volt tőle : « Ludas Matyi, rege négy levonás
ban», melyben az elnyomott nép egyik embere keserű bosszút 
áll a zsarnok földesúron. Ez az első demokratiai iránydarab iro
dalmunkban. Azon kivül tárgy, érzés, szólásmód a népé ; formája 
is, a hexameter, jól van választva, de pompa és numerus nélkül 
lévén, hiányzik vers és tartalom közt azon ellentét, mely szeren- 
csésb kezelésnél a furcsának hatását annyira emelhető. Csokonai 
is felvette a népiest költészetébe lényeges eleműi, míg Földi nyo
mán a rliythmust és a formák változatosságát fejtette tovább, 
Horváth után pedig a rímet addig nem ismert tisztasággal alkal
mazta — de róla alább külön lesz szó ; ifj. Kovács József végre a 
formát, kivált a rímelést, a remekségig vitte : annál lelketlenebb 
ízetlenebb a tartalom. Vele járta le magát e kör iránya. Lépcső 
volt ez egy magasabb fokra, s közvetítője egy más, az újískolának, 
melyről most szólunk.

Kiadások. Gyöngyössi János M a g y a r  V e r s e i, B e c s  1790 . ú jra  2 k ö t .  
P e s t  1 8 0 2 , 3. —  Fazekas : L u d a s  M a ty i, t ö b b s z ö r  h . é s  é v j. n é lk . ; i l lu s tr a it  
c s in o s  k ia d . M á r to n tó l , B é c s  1817 . ú j ia  B u d a  1831  s tb . V e r s e i, k ia d . L o v á s z  
I m r e . P e s t  1836 . —  Kovács József V e r s e i, k ia d . F e r d ő s  D á v id , P e s t  1817. 
ú jra  K o l. 1835.

62. §. Az újiskola első időszaka. — Lyrai költészet.
Eddig három fő irányt vettünk észre a szépirodalmi törek

vésekben, melyek egymásról tudomást is alig véve, sőt egymást 
kizárva, sokáig párhuzamosan haladtak egymás mellett : míg a 
debreceni kör közvetítése folytán egy negyedik csoport valameny- 
nyiek nyereményeit felvévén, egyenesen és hatalmasan a közös 
célpont felé volt közelítendő, mely nem vala más, mint a nemzeti
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költészet önálló, lehető legmagasabb kifejtése. E negyedik csoportot, 
e kiengesztelőjét, egyesítőjét s nemesítőjét ama szétágazó irá
nyoknak. az új iskolában ismerjük fel, mely azonban virágzását 
•csak a legújabb kor következő (második) időszakában fogta elérni.

Az új szellem lengedezése először is a kassai magyar tár
saság által ugyanott 1788-ban megindított Magyar Múzeumban 
s az e mellett 1790-ben folyt Orpheusban volt észrevehető. 
A «szép» volt ennek vezéreszméje az irodalom bármely nemeiben, 
s a szép a nyelv s az előadás szabályos, tiszta kezelésében. A di
vatos nyelvtarkázás mindenek előtt a tisztább ízlésű férfiakkal 
éreztette a nyelv szűk voltát, s első ki addig meg nem kísérlett 
bátorsággal tűzte ki a nyelvújítás zászlaját, Barcafalvi Szabó Dá
vid volt (Magyar Hírmondójában, aztán: «Szigvárt» 1787), de 
számos új szavai, mik, a nyelv törvényeinek még akkor kifejtet
ten volta miatt, nagyrészt törvénytelenül is, ügyetlenül is ké
pezve, eléggé jelzők, sőt érthetők sem voltak, ellenzésre találtak, 
de a példa adva volt, s követtetett mind a tudományos, mind a 
szépirodalmi téren, s itt különösen Kazinczy által is, de óvatosan 
és ízléssel. A költői technikában a Földi által hirdetett újítást 
fogadta el e csoportozat, a költészet formái közöl pedig előkelő- 
leg a lyrait mívelte. Gr. Ráday Gedeon sokkal régebben tett ugyan 
már a mértékes-rímes verselésben s a dalban kísérleteket (1735), 
de ezek csak későn láttak világot ; « Árpád »-jánalt töredékeivel 
azonban megelőzvén Földi felszólalását (1787), az új nem, t. i. a 
megmértékelt rímes sorok, tőle nyertek nevet («Ráday-nem»). Hat- 
liatósb vala ezeknél Verseghy Ferenc fellépése, ki értekezéseiben 
(q, muzsikáról 1791, a poesisről 1793) a rhythmust, azaz a beszéd 
dallamos hullámzását tudományos indokolással sürgette ; dalai
ban pedig annak szépségét elődeinél mélyebben éreztette ; a 
költői beszélyben mindazáltal, melyet szerencsésen mívelt, az 
alexandrin mellett maradt, s a rím szigorúbb szabályait általá
ban mellőzte, fíacsányi János is, inkább hazafiúi, mint költői 
tüzű versíró, dalaiban szinte elfogadta a mértéket, míg egyéb 
költeményeiben a régi négyeseket s az alexandrínt alkalmazta,
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de gonddal és tisztasággal ; Szentjóbi Szabó László (1791) ellenben 
nem vette ugyan fel dalaiban a mértéket, de ő is, lemondva a 
népiesek naturalismusáról, jól alkotta meg lvrai gondolatait, 
érzékenysége naiv szeszélylyel vegyül, s ba nem elég dallamos is, 
bizonyos kecs dalain nem hiányzik.

Classicitásra emelkedve messze túlhaladták mind ezeket 
Kazinczy Ferenc és Dayka Gábor. Kazinczy súlypontja a követ
kező időszakba esik, de néhány, conceptióban, dallamosságban és 
nyelvészetben jeles dala (Fogy az élet ; Zellim, legelső zsengéjé
től ; Égtem érted) már most lön példánya a lyrai műköltészet
nek. Dayka első, elegiai, dolgozásai magokra vonván Kazinczy 
figyelmét, ennek befolyása alatt vette e nagyra termett, de költé
szetünk nagy kárára huszonnyolc éves korában (1796) már elhalt 
költő a Ráday-nemet is gyakorlatba, s ebben adta némelyeit azon 
szenvedelmes, sóvárgó, bájos énekeinek, melyek költészetünknek 
soha nem avulható gyöngyei közé tartoznak (Titkos bú, Esdeklés. 
Az esztendő első napján stb).

— (Bádai Gedeon, Verseghy, Bacsányi, Szentjóbi é s  Dayka é le t e , és  
m u ta tv á n y o k  m u n k á ik b ó l a z  írod. Olv. I .  k . 119— 133 . s z á m o k  a la tt .)

Kiadások. Magyar Muzeum, K a z in c z y , B a c s á n y i é s  B a r ó t i á lta l  8  
fű z . 2 k . K a s s a  é s  P e s t  1 782— 1792 . O r p h e u s  S z é p h a lm y  V in c é tő l  (K a z in c z y )  
8  fű z . K a s s a  1790. —  Verseghy : M i a  p o e s is  ? d a lo k k a l é s  h a n g je g y e k k e l  
m e g to ld v a , B u d a  1793 . M a g y a r  A g lá ja , B u d a  1806 . A  m a g y a r  H á r fá sn a k  é n e 
k e i fo r te p iá n ó r a , P e s t  1807. K ö lte m é n y e i ,  T o ld y  á lta l ,  P e s t  1865. —  Bacsányi 
V e r s e i ,  e ls ő  k ö te t ,  P e s t  1824 . P o é t á i  M u n k á i, B u d a  1835 . K ö lte m é n y e i  (e lő 
s z ö r  t e l j e s e n  s  e r e d e t i a la k jo k b a n )  v á lo g a to t t  p r ó z a i  Írá sa iv a l e g y e te m b e n ,  
T o ld y  á lta l ,  P e s t  1865 . —  Szentjóbi : K ö í t e m é n y e s  M u n k á i, P e s t  17 9 1 , fijra  
D e b r . 1820, P e s t  1 8 4 0 , s  v é g r e  M u n k á i t e l j e s e n  T o ld y tó l,  P e s t  1 8 6 4 . —  Dayka 
V e r s e i, k ia d ta  K a z in c z y , P e s t  18 1 3 , ú jr a  T o ld y , B u d a  1833.

63. §. Széppróza. Kazinczy és Kármán.
Nem csak a nyelv szépészeti, hanem a költészet alaki re

formja s a lyra művészeti kezelése is meg lön ekép indítva az 
újiskola által ; nem csak először megpendítve némely, a szépnek 
körébe eső, gyakorlati kérdés, mint főleg az irodalom akkori hely
zetében oly fontos műfordítás kérdése, és Bacsányi által már 
akkor követelve az anyagi és alaki hűség, mely úgy a pél-
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dányművek, mint a magyar nyelvnek mélyebb tanulmányozását 
teszi fel, s a nyelv szunyadó erőinek lehető kifejtésére oly hat
hatós eszköz : a széppróza is egy hatalmas lépést tett előre, külö
nösen Kazinczy és Kármán által, két különböző irányban : Kazin- 
czynál a mívelt nyelvek szépségei átültetésével a magyarba, Kál
mánnál a nyelv saját szépségei kifejtésével.

Midőn Kazinczy a pályára lépett, «készületlen vala minden 
— így ír maga —, lexikonunk szegény, grammatikánk habozó, 
hiányos, stilisticánk feszes, ügyetlen : azt áhítám, folytatja, hogy 
beszédem a külföld íróitól szabad omlóst tanulhasson el és síma- 
sdyot, a régiektől nemességet . . . Látám ezen felül, hogy az idő 
nem csak minél jobbat, hanem jót minél többet is kiván . . . 
Inkább vágyék nem rósz másolónak találtatni, mint nem jó alko- 
kotónak. « A nyelv és irodalom e helyzete és Kazinczy alaptalan 
önbizalmatlansága okai, hogy ő kevesebb eredeti művet alkotott, 
mint amennyi magas tehetségeitől várható volt, de egyszersmind 
annak is, hogy ö maya, eyy emberkor alatt, oly átalakídáson vezet
heti' át a magyar nyelvet költészetben és szépprózában, milyenre a 
nyelvek történetében nincs példa. Ez iránybeli működése még 
1783-ban kezdődött, midőn « Bácsin eyy ei Leveleit» (egy német re
gény után) s kevéssel utána az akkor európai kedvességű Gessner 
Idylljcit fordítá, melyek azonban csak több évvel utóbb, t. i 1788 
és 89-ben jelentek meg. Az íróvilág, dacára a grammatikai inga
dozásoknak, mik nélkül akkor egy könyv sem volt, el vala ragad
tatva az egyszerű, de emelkedett, bájos, hajlékony beszéd, festői 
kifejezés, a nyelv muzsikai folyása, s a költői szín által, mely 
Gessneren elterjedt : kevésbbé a nagyobb közönség, mely az esz
ményi világhoz még hozzá nem volt édesedve. Annál általánosabb 
lelkesedéssel fogadtattak « Bácsmeyyei Levelei.» Valamint amott 
költői prózájával, úgy viszont a látszatos pongyolaság mellett 
gonddal szőtt életszerű és folyamatos társalgási nyelvével Báró- 
czyt már maga után hagyta. A könyv addig-példátlan hatást tett : 
olvastatott ifja örege által, amazok édes könnyeket hullattak, ezek 
a nyelv szépségeit lesték és szedegették belőle ; a költők végre

10Toldy : írod . to rt.



146 NEGYEDIK KÉSZ. LEGÚJABB KOR.

énekre vették Bácsmegyei gyötrelmeit, s azok liaza szerte dalol- 
tattak. Kazinczy pedig folytatva « gyakorlásait », mint nevezé, 
Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goethe, Moheréből a leg- 
kiilönneműbb darabokat dolgozta magyarul, azon lévén, hogy 
mindeniknek másmás jellemét más és hozzá alkalmazott nyelven 
minél hívebben visszaadja. Koronája e dolgozatainak Goethe 
« S ztella » című érzékenyjátéka és Weber beszélye « A Vak Lantos» 
(1794), mely utóbbiban, mint maga mondja, «rembrandti fény
ben egy komor tableaut akart festeni», míg amabban a nyelvnek 
energiát, páthost, nagyvilági tónust és gördűlést igyekezett adni. 
S való igaz, a Yak Lantos könnyű, változatos és tárgyhoz mérsé
kelt nyelvével, az akkori nyelv általános egyszínűsége ellenében, 
az elbeszéllő előadás példányát tiinteté fel, Sztellában viszont oly 
bevégzett, életszerű és jellemzetes, igazán drámai beszédet lelünk, 
milyenről a kornak sejtelme sem volt.

Kazinczy Ferenc már ez időben, bár falun, s a haza közép
pontjától távol lakva, az irodalmi mozgalmak középpontja, süt feje 
volt. Ugyanis a kornak minden, a nyelvmívelési eszközöket, a 
nyelv grammatikai, helyesírási, irodalmi és aesthetikai ügyeit 
érdeklő kérdései az ő elágazott levelezése terén leltek megvitatást ; 
a kezdők nála kerestek buzdítást, tanácsot ; a régibb munkások 
közt, kik rendszerint csekély összeköttetésben éltek az új irodal
makkal, számtalan ismeretet, eszmét terjesztett, s ez irton nem 
kevésbbé folyt be az irodalmi szellem megújulására, s annak 
európai színvonal felé emelésére, mint nyomtatott írásai által a 
nyelv és ízlés nemesítésére. Innen magyarázható azon fájdalom, 
mely, midőn 1794 végén szabadságát elvesztvén, a munkásság és 
kihatás mezejéről sokára leszállt, az egész hazát elfogta ; innen 
azon megállapodás, mely bizonyos irányok szerint az irodalom
ban észrevehető lett.

Mert azon sokat Ígért, alkotó és izgató képesség : Kármán 
József is, ki épen ez évben lépett az irodalmi munkásság meze
jére, erről kora halála által csakhamar leszólíttatott (1797 mart.). 
Kármán, folyóii’ata, az « Uránia» (1794) által a nemzetet helyes
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-önismeretre vezetni, csínosodása ügyében felvilágosítani, az iro
dalmat különösen nemzeti irányban mívelni ügyekezett. Mint 
moralista a gúnyoros. mint költő az elbeszéllő nemben dolgozott. 
A «Fejvesztesét)» töredék maradt, de mint ilyen is fényes tanúja 
azon erőnek, melyet a kor- és jellemfestésben kifejtendő volt ;
«Fanni Hagyományai» végre lélektani regény, mely alapját egy 
nő naplói s leveleiből, de a szerkezetet és feldolgozást Kálmántól 
vette. Az érzés mélysége s a belső valóság megragadó ereje e mű
vet egyetlenné teszik a maga nemében. Kármán arra volt hivatva, 
hogy egyszerű, férfias prózájával, mely egészen eredeti és magya
ros zamatú volt, kiegészítse Kazinczy igyekvéseit, melyek viszont 
mind azon szépségekkel voltak a magyar széppróza körét gazda- 
gítandók, melyek az ó és új mívelt nyelvekben, azok különféle 
színei szerint, külön feltaláltatnak. E gyászos végű 1 794. év mind 
a két férfiútól megfosztván az irodalmat, oly hézagot hagyott, 
melyet a következett évek három fő költője, az újiskola első sza
kának betetőzni, Csokonai, Kis és Kisfaludy Sándor, csak részben 
töltöttek be.

—  (P é ld á k a t  Kazinczyból 1. a z  írod. Olv. I . k ö t . 1 3 4 —137. s z .  — Kár
mán é le t é t  s  e g y  m u ta tv á n y t  u . o . a  138. s z .  a la tt .)

Kiadások. Kazinczy : G e ss n e r  S a la m o n  I d y l l iu m i, K a ssa  1788. B á c s -  
m e g y e in e k  O s z v e s z e d e t t  L e v e le i , k ö ltö t t  tö r té n e t . K a ssa  1789. S z te l la , d rá m a  
5  fe lv o n á s t) , a z o k n a k  a k ik  s z e r e tn e k . G o e th e  u t á n ;  h o z z á  já r u lt :  A  V ak  
L a n to s , re g e  a  h a jd a n i k o rb ó l V e it  W e b e r  u tá n , P o z s .  1794. —  Kármán : 
U r á n ia , 3. k . V ác 1794. K á r m á n  J ó z s e f  ír á s a i  é s  F a n n i  H a g y o m á n y a i T o ld y -  
tó l. P e s t  1843. E z  u tó b b i le g ú ja b b a n  a z  O lcsó  K ö n y v tá r b a n  G y u la i P á ltó l.  
B u d a p e s t  1875.

64. Csokonai. Kis.

Csokonai első fellépése az Urániában közlött dalaival (1794) 
névtelenül történt. Ismeretessé csak két évvel utóbb lett, midőn 
az 1796-iki pozsonyi országgyűlés alatt «Diétái Magyar Mása* 
cím alatt egy poétái hetilapot bocsátott ki, melyben leíró, tan- 
és gúnyoros versek mellett dalokat s egy nagyobb cantátát közölt 
{«Az 1 741-iki diéta» 9 énekben). Félreismerhetlen volt ezek né
melyikében a talentom, mindnyáj okban a nyelvnek nem közön-

10*
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séges birtoka, de elhomályosítva még a népies iskola salakjaitól, 
melyhez a Debrecenben született és nevelkedett Csokonai, fejlő
dése első szakában, tartozott, s melynek hatása alól, Kazinczy 
befolyása dacára, oly nehezen és lassan tudott kimenekülni. Még 
is haladást mutattak a «M. Hírmondó »-ban elszórt lyrai, s több 
külön megjelent alkalmi darabjai, valamint a « Tavasz, festő ver- 
sezet» Kleist után (1802), de hírnévre csak furcsa eposa, a Do
rottya (1804) által kapott. Szellemének egész gazdagsága azonban 
halála (1805) után nyilatkozott meg, midőn munkái, miknek 
kiadását meg nem érhette, egymás után, részben ismételve is, 
megjelentek. Ilyek voltak : Lilla, érzékeny dalok 3 könyvben. 
Ódák két könyvben, Alkalmatosságokra írt Versek, Anakreoni Ita
lok, s mindezek, összegyűjtve, újra Márton József által 1813-ban. 
Eredeti vígjátékai és számos addig kiadatlan elegyes költeményei 
azonban jóval később láttak világot.

Csokonai kitűnő rangot foglal el a magyar költők közt, 
akár alkotó és szerkesztő erejét tekintsük, akár ragyogó képzel- 
mét, gondolat-gazdagságát, szelleme terjedtségét, mely a f'ennsé- 
gestől az érzékenyig, a humortól az alsó furcsáig a szépészeti 
fogalomlajtorja minden fokait megjárta, mi csak a lángelmék 
tulajdona; akár továbbá sokalakiiságát méltatjuk, lévén neki 
didaktikai, lyrai, eposi és drámai dolgozatai, melyek mindegyi
kében a hangot mesterileg eltalálta ; míg a nyelvnek és techni
kának, ezek minden formáiban, ura volt. Amit a tudomány be
csest, a művészet szépet és mívelőt, az erkölcsi világ nagyot és 
nemest mutat, mindazt ő heves szeretettel fogta fel, gondosan 
tanulmányozta, s viszhangoztatta túlnyomólag-tanszerű irány
ban, mely különösben költői munkássága korábbi gyümölcseit 
jelzi. Ezek mellett, de utóbb valamivel, kezdett csak egyéni érzé
seket dallani, azon nőhöz intézve hosszú sorát a szenvedelmes 
daloknak, kihez kivánta volt életét kötni, s kit midőn elvesztett, 
elegiai hangokban fejezte ki lemondását. Egy érzés volt, mely őt 
végig kísérte az életen, mély és hathatós : az, mely szívét az em
beriség legszentebb érdekeiért : az erkölcsi tökéletesűlésért, a



felvilágosodás és szabadságért, úgy a haza, nemzetiség és iroda
lom dicsőségéért dobogtatta. Midőn e magas tárgyak és eszmék 
lelkesítik őt, költeményei, bármely külső formában —- legkevésbé 
tán épen úgynevezett ódáiban — ódái emelkedést, merész képes 
kifejezést vesznek, s gazdagok hathatós és új gondolatokban. 
Másik erős oldala a népiessel szövetkező • komikum volt. Dorottya 
nem csak compositiora, hanem a furcsának, s még inkább a 
gúnynak kimeríthetetlen erére nézve óriásilag kimagaslik kortár
sai, úgy m. Gvadányi, Verseghy, Fazekas felett. így vígjátékaiban 
is (Tempefői 5 felv., Gerson du Malheureux, 2 felv. Az özvegy 
Karnyóné, 3 felv.), melyek bár a színházi technikával való isme
retlensége miatt hibásak, a jellemrajzban, drámai dialógban s 
furcsa motívumokban nagy erőre mutatnak. Hogy még is komi
kuma aljas körben mozog, hogy elméssége azon finomságra, 
tréfái azon mocsoktalan tisztaságra, s általában ízlése azon csínra 
nem vergődhettek fel, melyet csak a jó társaság adhat meg, nem 
kiválólag nemtelen hajlamoknak, hanem azon helyzetnek kell be
tudni, melyben nevelkedett, azon köröknek, melyekben többnyire 
forgott, melyeknek hatása ellen vele született nemes lelkiilete 
egész életén át küzdött, de leküzdeni azt nem bírta. Innen van 
az is, hogy komoly, de még érzékeny, sokszor idylli gyengédségű 
darabjaiban is, valamint ott hol a fennséges és nemes uralkodik, 
a hang tisztasága, a dictió méltósága egy-egy belé férkőző közön
séges képzet, vagy idegen szó, vagy nemtelen kifejezés által 
zavartatik. Ezek szállítják le Csokonai munkái mívelő erejét, kü
lönösen az ifjúság irányában : a férfi azonban, ki a salakot a 
gyöngyöktől el tudja választani, nem fogja őt élénk gyönyörűség 
nélkül olvashatni a tisztúlt ízlés korában sem.

—  (P é ld á k a t  C so k o n a ib ó l 1. az írod. Olv. I . k ö t. 139— 144 s z . a la tt .)

E mívelő hatást gondolkozásra, kedélyre, de ízlésre is, Kis 
János gyakorolja, bár eredetiségre és szellemi terjedtségre nézve 
Csokonai megett messze elmaradt. Kevesbbé teremtő, mint re
ceptív természete őt korán utánzásra szoktatta, költői hangulata 
a tolakodó reminiscentiáktól oly sűrűén lepetett meg, hogy gyak-
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ran tudtán kívül fordított, mígnem a fordítás szokásává, másod 
természetévé vált. És mégis költői dolgozatai összegére rá van 
egyéniségének bélyege nyomva : annyira átemésztette ő az idegen 
eszméket és érzéseket, s annyira átlengi azokat a szép, igaz és jó 
iránt érzékeny, meleg kedélye, s harmóniás lelkének jóltevő, de
rült nyugalma. Nyelve, ugyan egészen nem ment a kor némely 
nyerseségeitől, de egészben nemes, folyamatos és világos. Kis 
költői termelése messze túlterjed ez időszak határain, élte hatá
ráig t. i., mert hattyúdala (ama szép elegia : «Búcsúm írótársaim
tól» 1844) csak égy évvel előzte meg halálát : mindazáltal be- 
csesb művei jó része, s haladó nyelvi s technikai ügyessége mel
lett is álláspontja, őt az itt tárgyalt időszakhoz kötik. T. i. azon 
eklekticismusnál fogva, melylyel az új s az ókor classicus költői
től kölesönözgetett, s a legkülönfélébb formákat szabadon után- 
képezte ; valamint tisztán eredeti művei lyrai jelleme, úgy nyelve 
s technikájánál fogva Kis pregnáns kifejezése az újiskola ezen 
első stádiumának nem csak, hanem annak egyik legnemesb ered
ménye is. Valóban némely dalai, köztök a Hajósének (1793), ele- 
giái, köztök Elégiája az ősz utolján (1795), epistolái, különösen a 
lyraiak, mint hymenaeuma Kazinczy Ferenchez (1804), Hálaadása 
gr. Festetics Ignáchoz (1815) stb., a gondolat és érzések legszebb 
egyesülésével örökké szebb virágai közzé fognak tartozni költé
szetünknek. Költői munkái : ódák, dalok, vallásos énekek, elegiák, 
epistolák, tankölteményekből állanak, emezek közt satirák, beszé- 
lyek, mesék s Wieland Musáriona 3 énekben találtatnak ; továbbá 
leíró darabok, balladák s epigrammákból. A későbbi időkből valók 
nagyobb műfordításai : Horác Levelei, Delille tankölteménye : 
A falusi élet 4 énekben, Thomson Tavasza, és Goethe Iphigeniája.

■—  (Kis é le t é t  é s  p é ld á k a t  1. a z  írod. Olv. I . k ö t . 14 5 — 148. s z . a la t t .)
Kiadások. Csokonai : P o é tá i  M u n k á i M á r to n tó l 4  k . B é c s  1 8 1 3 . « N e

v e z e te s e b b  P o é tá i  M u n k á i»  s z in t e ,  2 k . B é c s  1816. M in d e n  M u n k á i T o ld y tó lr 
P e s t  1844 . V á lo g a to t t  M u n k á i 3  k ö t . u g y a n a t tó l  P e s t  1864. é s  V á lo g a to t t  V e r 
s e i  s z in t e  a t tó l ,  P e s t  185 9  é s  1862 . D o r o t ty á ja  é s  L il lá ja  az  O lc só  K ö n y v tá r 
b an . 1875. 1877. —  Kis : V e r s e i,  K a z in c z y tó l  3 k . P e s t  1815. P o é tá i  M u n k á i 
t e l j e s  k ia d á s a  T o ld y tó l,  P e s t  1846.

-— Csokonai Vitéz Mihály 1773. november 17. Debrecenben
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született, hol atyja sebész volt. Már gondos anyja mellett feléb
redt olvasási kedve a két Budai, Ferenc és Ezsajás, által korán 
tudományos irányt nyert, míg id. Kovács József, az Aeneis fordí
tója, által a versírásba vezettetett be. A gymnásiumi osztályokat 
a debreceni ref. collegiumban elvégezvén, a togátusok (papságra 
készülő deákok) közzé íratta magát, s mint ilyen nem csak a böl
csészetet, történelmet és bittudományokat hallgatta, hanem a 
természettudományokban is jeles előmeneteleket tett, s a régi és 
új nyelvek és irodalmakban, azon időben ritka, jártasságot szer
zett. Ifjúi tüze s rendetlenségei folytán ízetlenségekbe kevered
vén elöljáróságával, s az «Elegyes Munkái» 4 kötetére hirdetett 
előfizetés (1704) is (ezek közt satirai költeménye : a Békaegér- 
harc, és Tempefői) hidegséggel találkozván a közönség részéről, 
a papi s írói pályáról lemondott, és 1 795-ben Patakra ment által, 
a híres Kövy alatt a törvénytudományt végezni. De csakhamar 
visszakivánta jogait az irodalom szeretete, s elhagyva 1796-ban 
Patakot is , a télen bekövetkezett - országgyűlésre Pozsonyba 
ment, hol «Diétái Magyar Músáját» indította meg heti számok
ban ; a rövid gyűlés elmúltával pedig többnyire Komáromban 
tartózkodott. Itt szövődött azon viszonya, melynek eredménye 
«Lilia» című dalai legnagyobb része lön (1797). Ez év végétől 
fogva Somogybán, a csurgói reform, gymnásiumban tanárkodott 
1800 elejéig, amidőn gyakori elmaradozásai miatt támadt kelle
metlenségei vele e helyet elhagyatták, s őt anyjához Debrecenbe 
visszavezették. Csurgói idejében keletkeztek : Dorottya; három 
vígjátéka : Gerson, Az özvegy Karnyóné, s A cultúra ; azon szép 
népdalok, melyek Ódái közt* állanak, s egyéb számos lyrai da
rabjai. Újra munkái kiadásának gondjai foglalták el, de pénzet- 
lensége miatt csak Kleist Tavasza és Dorottya jelenhettek meg ; 
Lilla is végre sajtó alá került, midőn ritka munkássággal és sok 
hányattatásokkal eltölt rövid életének a tüdősorvadás 1805. jan. 
20. véget vetett. Halála után jelentek meg Váradon 1805 : Lilla 
(s ismét 1808) ; ódák (s ismét 1809), Alkalmatosságokra írt Ver
sei ; 1806-ban pedig : A Pásztorkirály, 3 felvonás, Metastásióból ; 
Galatea, 2 szak. szinte Metastásióból ; Amintás, 5 szak. Tassá
ból ; és Bécsben Anakreoni Dalok (1803-ban megindítva). Cso
konai egész élete nemes harcban tölt el szegénységével, mely 
nem engedett munkásságának kifelé hatást szereznie, s környe
zete ízléstelenségével, melyeket mívelő tanulmányai és Kazinczy 
munkái és intései behatása alatt legyőzni igyekezett, de tökélet
len sikerrel. Megható küzdelmeivel, nagy kiterjedésű munkássá-
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gával és számos kiadatlan dolgozataival a fenn említett egyköte
tes kiadás ismertet meg, hol sok elveszett munkája is lajstromba 
van véve. — Debrecen őt későn ugyan, de végre mégis, s egy a 
költőhöz és magához méltó, nagy és nemes ércszoborral tisztelte 
meg (1871).

65. §. Kisfaludy Sándor.

Legfényesebb eredménye az újískola első időszakának Kis
faludy Sándor volt. Annak új nyelve, lyrai alakító ereje s fino
mult ízlése az ő' gazdag, teremtő képzelmével s erős nemzeties 
színével oly művek előállítására egyesültek, melyek nem csak a 
«Bácsmegyei» sikerét addig példátlan kiterjedésben megújították, 
hanem egy egészen új, nemzeti, költészetet indítottak meg. E művek 
elseje: Hyrnfy Szerelmei: A Kesergő Szerelem (1801), melyet új 
kiadásban második részűi .1 Boldog Szerelem követett (1807), s 
ugyanezen évben : Regék a magyar élőidéiből (Csobánc ; Tátika ; 
Somló). Később még tizenkét «rege« következett (1838-ig), köz
tök : Gyula szerelme tíz énekben (1825). Mind ezek, az elébbiekkel 
jellemben és formában azonegy álláspontot mutatnak : egyedül 
színműveihez kell utóbb térnünk, mint amelyek későbbi befolyá
sok közt támadva, más időszakhoz tartoznak.

« Ilim jy Szerelmei» sajátkép egy lyrai regényt képeznek, 
amennyiben azon szívhelyzetek lyrai képének hosszú sorából áll
nak, melyekbe a költő, szerelme által jutott. Az első rész azon 
érzéseket festi, melyek a reménytelen viszony folytán töltötték 
őtet el ; a második a boldog férj boldog életét dicsőíti. Kisfaludy 
lyrájának lényege amott az érzés lobogó lángja, mely emésztve 
és gyújtva egész valóját elborítja, s élénk képzelem, mely az ösz- 
ves természetet bekalandozza, hogy annak minden jeleneteit saját 
szívélete körébe vonja, s itt jelentéssel ruházza fel ; ahonnan e 
rendkívüli gazdagság képek és hasonlatokban, e ragyogó színve- 
gyűlet festéseiben, e képes, átvitt, érzéki, egész valójában költői 
nyelv : míg a második részben a boldog megelégedés egyenlő 
édessége inkább a szemlélődést munkáltatja, de gyakran e derűit



életbölcseség is, a gyönyör dacáig csapongva, magával ragad. 
A szenvedély tüzével s a képzelem elevenségével arányt tart 
mind a nyelv, mely új és szokatlan szók, összetételek és inversiók 
által az újság ingerével is liatott, mind a Szalkay nyomán alko
tott versalak, melynek első két négy soros, váltó rímtí, szaka az 
exposítiót tartalmazza, a harmadik szintén négyes szak pedig, 
két páros rímmel, a kifejlést hozza, mely sokszor az utolsó sorra 
van halasztva. Kisfaludy nem fogadta ugyan el a mértéket, de 
verseinek trochaeusi rhytlimusa azt igen megközelíti, s így a 
szabadsággal és könnyűséggel széphangzást egyesít.

A «Regék a magyar élőidéből» megújították azon lelkese
dést, melyet Himfy idézett elő. A mese hol a történetből van 
véve, hol csak történeti háttérrel ellátva, mi által azoknak kettős 
érdeket kölcsönöz, s habár a történetek nem mindig saját lelemé
nyei : de annál inkább övé a kivitel. T. i. semmi sem lehet ma- 
gyarabb az általa ábrázolt jellemek és erkölcsöknél, s azon érzü
letnél, mely azokat eltölti. S bár kiválólag lyrai liangúlata nem 
engedi őt tiszta tárgyilagosságra emelkedni, sőt mind a szerelem, 
mind a hazafiúi érzések festésében az ő erős kibélyegzett alanyi
ságával találkozunk : épen ennek köszönik a Regék azon általá
nos és mély hatást, melyet a nemzetre tettek, valamint azon hatá
lyos, eleven, s bájosan pongyola előadásnak, melyért nem annyira 
költeményt olvasni, mint egy kellemes elbeszéllőt bizalmas csa
ládi körben, a kandalló mellett, hallani látszatunk. Legszabadabb 
folyást enged lyrai erének «Gyula Szerelmében», mely mintha 
arra volt volna rendeltetve, hogy a költő benne a maga Hirnfy- 
korát költőileg újra leélje.

—  (M u ta tv á n y o k a t  Kisfaludy Sándorból 1. a z  írod. Olv. I . k ö te t  
1 49— 158 . a z . a la tt .)

Kiadások. H im fy  S z e r e lm e i (I .) B u d a  1801 . Ú jr a , é s  I I .  k ö t. : A  B o l 
d o g  S z e r e le m , o t t  1807. B e g é k , o t t  1807. G y u la  S z e r e lm e , o t t  1825. M u n k á i, 
8  k ö t. P e s t  1 8 3 3 — 1838  (csa k  H im fy  s  a  r e g é k ). M in d e n  M u n k á i 6 k . T o ld y -  
tó l ,  P e s t  1847. s  ú jra  e g y  k ö te tb e n , o t t  1848. Ú ja b b a n  e g y e s  m ű v e i a  F r a n k lin -  
tá r s u la t  g y é m á n t-k ia d á sá b a n . H á tr a h a g y o tt  m u n k á i T o ld y  á lta l ,  4 . k ö te t  
P e s t  1871.

— Kisfaludy Sándor a Csák törzsökös nemzetségből, szül. 
Sümegen, Szala vm., sept. 27. 1772. A gymnásiumot Győrött, a
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bölcsészetet s a törvény első évi folyamát Pozsonyban végezte, 
hol szűnóráit a pozsonyi várban akkor székelt egyetemes papnö
velde iíjainál töltvén, hazafira érzései e lelkes fiatalok közt ger
jedtek fel, az 1790/1 -ki országgyűlés által pedig, melynek üléseit 
Pozsonyban és Budán szorgalmasan látogatta, épen lángra lob
bantak. A tizenkilenc éves ifjú a nemes testőrseregbe vágyott, 
melyből a magyar irodalom feltámasztói léptek elé, de atyja őt 
haza hozta, s maga mellett törvénygyakorlatra fogta. Sándor tehát 
nappal Yerbőcit forgatta, de éjjel mohón olvasgatta az új magyar 
könyveket, s már ekkor egvpár drámai kísérletet tett. Végre nem 
tűrhetvén e nyűgöt, atyja engedett sürgetéseinek, először az Er
délyben szállásoló Sándor Lipót nádor ezredébe adta kadétnak, 
honnan 1 793 elején, már mint hadnagy, a ns testőrsereghez téte
tett át. Itt minden idejét bővebb kiképzésére fordította, buzgón 
tanulta az újabb nyelveket s irodalmakat, űzte a zenét és rajzo
lást, járta a színházakat, képtárakat, a szép társaságokat, otthon 
pedig irodalmi dolgozatokban gyakorlottá magát. 1 795-ben a ren
des hadseregbe tétetvén át, hadtestét Olaszországba követte, a 
milánói fellegvár francia kézbe jutásával hadi fogolvlyá lett, s 
mint ilyen Franciaországba beleztetett. Jó csillaga Avignomba s 
Vaucluse regényes völgyeibe vezette, hol Petrarca szelleme által 
ihletve, írja többjeit azon gyönyörű daloknak, melyek kevés idő 
múlva hírét meg fogták örökíteni. Kiszabadúlása után mint főhad
nagy a Wallis-ezreddel Würtembergben szállásolt, hol egészen a 
költészetnek élve, nagyobb részét írta meg Himfy első kötetének ; 
magányos sétalovaglásain pedig a várromokkal érdekes vidéke
ken, már ekkor fogamszottak meg lelkében regéinek első csirái. 
A béke felbomlásával 1799, mint a rajnai hadtest tagja, ennek 
véres ütközeteiben harcolva vett részt ; melyek után 1800, miután 
viszonya Szegedi Rozáliával, ki eddigi dalainak tárgya volt, leve
lezés útján tisztába hozatott, a hadseregből kilépett, s szeretettjét 
elvevén, boldog házi életet élt, mely Himfy második részében 
lelte költői kifejezését. Buzdítva Himfy lelkesedett fogadtatása 
által, 1807-ben Regéit adta, melyek hírét még nevelték. 1809-ben 
egyidőre ismét kilépett házi csendéből, a nemes felkelő seregnél 
mint őrnagy és nádori segédtiszt szolgálván ; ennek eloszlása 
után pedig ismét folytatta költői munkásságát, melynek gyümöl
csei lettek : Hunyadi János, hist, dráma, Buda 1816 ; Eredeti M. 
Játékszín, 2 k. Buda 1825—1826; Gyula Szerelme tíz énekben. 
Buda 1825. és néhány kisebb rege testvére Károly zsebkönyvé
ben, az Aurórában (1822—1824) és 1833—1838 megjelent «Mun-
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kái»ban. Rendes, utóbb tiszteleti tagja volt a m. akadémiának, 
melynek szervezésében, a nádor által meghívatva, 1828-ban részt 
vett volt. Meghalt 184-4-. oct. 28. — Számos hátramaradt ifjúkori 
munkáiból, mikhez még «Költőnek Hattyúdala» 16 énekben 
járúlt, eddig négy kötet jelent meg : Kisfaludy S. Hátrahagyott 
Munkái, kiadta Toldy F. Pest 1871.

66. §. Irodalmi és országos törekvések a m. nyelv terjesztése 
körűi. — Időszaki sajtó. Társulatok.

Míg ekép a szépirodalom emberei a nyelvet gazdagí
tani, nemesíteni, s egy nemzeti költészetet teremteni igyekeztek ; 
részint ők, részint mások, s általok gerjesztve s előkészítve maga 
a törvényhozás is, a nyelv s irodalom külső terjesztésében lelke
sen fáradoztak. Halhatatlan ez irányban azon férfiak érdeme, 
kik a magyar időszaki sajtót létesítették, ez által egy állandó 
magyar olvasó közönséget teremtvén, s azt oly rétegekkel ne
velvén, melyekbe a könyvirodalom, részint a szellemi szüksé
gek hiánya, részint az akkori könyvkereskedelmi közlekedés 
korlátoltsága miatt bé nem hatott volt. A kezdeményezés dicső
sége Hath Mátyásé, ki 1780-ban alapította meg az első ma
gyar hírlapot, mely pályán nem sokára többen követve őt, ez idő
szakban főleg Görög Demeter és Kerekes Sámuel, Decsi Sámuel, 
végre Kulcsár István gyakoroltak messze kiható befolyást a nem
zeti ügyre, s méltó jogcímet szereztek magoknak az utókor hálá
jára. Ugyanis ez időszaki sajtó, megszorításai dacára, nem csak 
politikai hírek közlője, hanem politikai érdekeltség és értelmesség 
gerjesztője és terjesztője, az irodalmi igyekezetek ajánlója és 
ismertetője, főleg pedig a nemzetiségnek hatalmas ébresztője 
volt. Missiót teljesített az, oly időben, midőn a nemzet sem a 
megyék gyűlésein, melyek felfüggesztve, sem a törvényhozás ter
meiben, melyek zárva voltak, eszméket nem fejthetett, nem cse
rélhetett ; előkészítette a szellemeket azon nagy időmozzanatra, 
mely 1790-ben bekövetkezett, és szította a nemzeti lelket azon 
túl is lankadásai és meghűlései között.
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Történelmi fontosságú különösen az időszaki irodalom 
működése 1 790-től fogva. Alig hunyta be szemeit a nemeslelktí, 
de nem jól választott eszközei miatt reformjaiban szerencsétlen 
császár, a lapirodalom volt az, mely a magyar nyelv kérdését 
legott szőnyegre hozta, s jutalmak által is annak tárgyalására 
hívta fel a hazafiakat. És megkezdődött a magyar mint országos 
nyelv védelme az erősen nyilatkozó hal felfogások ellen, lelkesen 
és diadalmasan, mind a lapok, mind röpiratok útján, Péczeli, 
Báróczy, Gáti István, Vedres István, Decsy Sámuel stb. által ; 
Révai, szinte Görög és Kerekes által segítve, viszont egy magyar 
tudós társaság országos felállítása ügyében lépett fel, s az egy
szerű szerzetes szent buzgósága s bátor fáradozásai vívták ki azt, 
hogy ez ügy országos és közigazgatási figyelem tárgyává lett ; 
míg mások, köztök az egyetemnek csak imént nevezett első m. 
irodalmi tanára, Yályi András, a nyelvnek általános, kötelezett 
taníttatását s a közoktatásba is behozatalát sürgették. Mind ezek 
még most csak részben mentek teljesedésbe, de ez eszmék kiirtha- 
tatlan gyökeret vertek az elmékben, s fejedelem és ország törvény
cikkelyekben ismerték el a nyelv nemzeti jogait. Az országgyű
lési tanácskozások magyarul folytak, a naplók eredetileg magyarúl 
szerkesztettek. II. Lipót biztosította a nemzetet, hogy bár a stá
tusügyekben még most a deák nyelv marad, de idegen nyelv nem 
fog azokba behozatni ; hogy pedig a magyar mindinkább terjesz
tessék és míveltessék, az egyetemen, s az öszves magyar biroda
lom akadémiái és középtanodáiban a m. nyelv és irálynak tan
székek voltak állítandók (1790 : 16. tcikk). A megyék is a magyar 
nyelvvel kezdtek élni a helytartó tanácshoz intézett felirataikban. 
Erdélyben a m. nyelv az igazgató székek, hivatalok és törvény
székeknél ismét visszaállíttatott (1791 : 31. te). Két évvel utóbb 
Ferenc király azt az ország határai közt már köteles tantárgygyá 
emelte, s kimondta, hogy a köz hivatalok idővel csak magyarúl 
tudókkal fognak betöltetni (1792 : 7. te.), 1805-ben pedig, József 
nádor buzgó közbenjárására, bele egyezett, hogy a felséghez és 
udv. cancellariához ország és törvényhatóságok latin és magyar
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nyelven terjeszszék fel fölirataikat, hogy a helytartó tanács ma
gyar felterjesztésekre magyarúl feleljen, hogy a magyar nyelv a 
törvényszékeknél és perekben is alkalmaztathassák, csak a királyi 
curia ne tartozzék még a magyar perekben magyarúl tanács
kozni (1805 : 4. te.).

Lépcsők valának ezek a nemzeti nyelv országos emelkedé
sében, de a teljes siker még távol. Jobb gondolkodású hazafiak is 
kételkedtek még a nyelv képességében, s így nagyobb engedmé
nyek lehetőségében is. Valamint tehát egykor Görög és Kerekes 
lapjok jövedelmét jutalomkérdésekre s a nemzetiség ügyében 
ébresztő és lelkesítő röpiratok nyomtatására fordították, úgy 
most Kulcsár István, a Hazai Tudósítások írója is. Az 1805-ki 
országgyűlés után ő, az igazgatás s az eszmefejlés folytatására, a 
m. nyelv míveltségi állapotát s emelése további eszközeit tette 
kérdésbe, s már a következett évben megjelentek Kis János, Pán- 
czél Pál és gr. Teleki László munkáik e tárgyban. A tudóstársa
sági ügy a háborús idők miatt háttérbe szorúlván, viszont ennek 
felélesztésére gr. Teleki László tűzött ki jutalmat, melynek foly
tan látott világot Fejér György pályaírata (1808), s magáé a juta
lomtevőé, a kormányférfiak tekintetéből német nyelven! (1810).

Míg így a nemzetiség s nemzeti míveltség ügyét folyvást 
az irodalom, s főleg az időszaki sajtó férfiai tartották szőnyegen ; 
Kis János Sopronban az ev. collegium nevendékei közt egy magyar 
társaságot állított fel (mart. 20. 1790), mely intő példáúl és előké
pül szolgált sok más felsőbb tanintézeteknek is hasonlók állítá
sára, melyek közös célja az irodalommal megismerkedés, a tagok
nak dolgozatokban gyakorlása s ezek kölcsönös megbírálása, tehát 
írói semináriumok keletkezése volt. E soproni társaság 1848-ig 
állott fenn, mások rövidebb ideig, míg ismét mások sokkal később 
keletkeztek, s közölök némelyek az irodalomnak nem kevés érde
mes munkást neveltek ; munkálatokat azonban, ez időszak foly
tában csak a soproni, a pesti egyetemi, s a nagyenyedi m. társa
ságok tettek közzé.

Erdélyben az 1790. év szinte kedvező fordúlatot eszközölt
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a nyelv tekintetében. Ott Aranka György követte Kévai példáját, 
s annyiban több szerencsével, bogy az 1791-ki országgyűlés egy 
«Magyar nyelvművelő Társaság»-ról törvénycikket is terjesztett fel, 
sőt remény fejében az gr. Bánfi György kormányzó elnöklete alatt 
17 93-ban Maros-Vásárhelyt működéseit meg is kezdte ; de hiában 
várván a megerősíttetést, végre is 1810-ben eloszlott, miután 
Munkáinak mindjárt kezdetben kiadott első kötete társ nélkül 
maradott volt. így a Bánfi György által 1792-ben felállított 
«Kézírások Társasága» is, elégséges alap hiánya miatt, a törté
neti kútfők két kötetének kiadása után szinte megszűnt. — Vala
mint Magyarország csak 1830-ban látta akadémiáját megalakít
tatni, úgy Erdély, több sikeretlen kísérletek után, csak 1859-ben 
a maga múzeumi egyletét : de amarra a következő időszak alatt 
még visszatérünk.

Irodalom. I . Magyar Hírmondó, P o z s o n y  1 7 8 0 — 1780 . S z e r k e s z tő k  
K á th  M á ty á s , u tá n a  s o r b a n  B a r c a fa lv i S z a b ó  D á v id , R é v a i, S z a c s v a i  S á n d o r . 
A  k ia d ó  P a c z k ó  F e r e n c  1 7 8 7 -b e n  a z t  P e s t r e  v iv é n  le , S z a c s v a i  tő le  e lv á lt  ; s 
a  H ír m o n d ó  h e ly é b e  P a c z k ó  a  Magyar Mercúriust lé p te t te  P e s t e n  1 788  o c t. 
— 1789 . jú n . v é g é ig  ; S z a c s v a i  p e d ig  m e g á l la p íto t ta  :

I I .  a  Magyar Kurírt B é c s b e n  1 7 8 7 — 1892 , s  m e l lé k la p ú l a  Magyar 
Mását ; 179 3 — 1802 sz e r k . D e c s y  S á m u e l, eg }- h is tó r ia i  é s  s ta t is t ik a i  é v k ö n y v 
v e l :  Magyar Almának, 1791 , 5, 6. —■ 1 8 0 2 — 1827  s z e r k . P á n c z é l  D á n ie l ,  tö b b  
é v ig  I g a z  S á m u e lle l  ; 1 8 2 4 -b e n  m e l lé k la p ja  a Kedveskedő ; 1828— 183 4  sz e r k .  
M á r to n  J ó z s e f ,  1831 é s  1 8 3 2 -b en  m e l lé k la p ja  Sokféle.

I I I .  «Hadi s más nevezetes Történetek» s z e r k . G ö r ö g  é s  K e r e k e s ,  
1789— 1791 ; e t t ő l  k e z d v e  1 8 0 2 -ig  Magyar Hírmondó c í m m e l . ,

IV . Magyar Mercúrius, tu d o m á n y o s  m e l lé k la p ja  Új Magyar Mása, 
B é c s , 1 7 9 3 — 1 7 9 8 , s z e r k . P á n c z é l .  1 7 9 9 -b en  D e c s y h e z  c s a t la k o z v á n , b e lé  o l 
v a s z t o t t a  a z t  a K u r ír b a , m e ly n e k  1 8 0 2 -ig  ő tá r s  ír ó ja  v o lt .

V . Magyar Hírvivő, K o lo sv á r , 1791 ; s z e r k e s z t .  F á b iá n  D á n ie l  é s  
C se r e i E le k .

V I. Hazai Tudósítások, P e s t  1 8 0 6 —1 8 0 3 -ig , a z tá n  m in t  H a z a i é s  K ü l
fö ld i T u d ó s ítá s o k  1 8 4 5 -ig , 1 8 1 7 — 1837  Hasznos Mulatságok m e l lé k la p p a l ; 
1 8 4 8 -ig  Nemzeti Újság c ím e n , v á lto z ó  s z e r k e s z t ő s é g e k  m e l le t t .

—  Péczeli a  M in d e n e s  G y ű jt , k ö te te ib e n . Báróczy : A  v é d e lm e z te te t t  
M . N y e lv , v a g y is  a  d e á k sá g  m e n n y ir e  s z ü k s é g e s  v o ltá r ó l  v a ló  k e t tő s  b e s z é l l -  
g e té s . B é c s  1790. Gáti és Vedres : A  M . N y e lv n e k  a m a g y a r  h a z á b a n  v a ló  
s z ü k s é g e s  v o ltá t  tá r g y a z ó  h a z a f iú i  E lm é lk e d é s e k . B é c s  1790 . Decsy : P a n n ó 
n iá i  P h o e n ix ,  a v a g y  h a m v á b ó l f e l tá m a d o t t  M . N y e lv , B é c s  1790 . Vályi : 
A  fe ls .  M . H a z á h o z  (P e s t )  1792.

—  Révai : E g y  M . T á r s a s á g  ir á n t  v a ló  J á m b o r  s z á n d é k  ( B e s s e n y e i
tő l)  B é c s  1790. P la n u m  e r ig e n d a e  E r u d ita e  S o c . H u n g . B é e s  1 7 9 0 . C a n d id a ti  
e r ig e n d a e  E r ű d . S o c . H . G y ő r  1791. Fejér Gy. J u ta lo m r a  é r d e m e s í t e t t  é i t e -  
l .e z é s  e g y  M . T u d . T á rs . le g k ö n n y e b b  s  le g lie ly e s b  f e lá l l í tá s á r ó l .  P e s t .  1809.
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G r . Teleki L.: Ü b e r  d. E r r ic h tu n g  e in e r  G e le k r te n -G e s e lls e k a f t  in  U n g a r n .  
P e s t  1810.

—  Kis j .  A  M a g y a r  N y e lv n e k  m o s ta n i á l la p o tjá r ó l, k im ív e lt e t l ie t é s e  
m ó d ja ir ó l , e s z k ö z e ir ő l .  P e s t  1806. Pánczél Pálé, P e s t  1806 . G r. Teleki L.: 
A  M a g y a r  N y e lv  e l m o z d í t á s á r ó l  b u z g ó  e s d e k lé s e i .  P e s t  1806.

—  A  S o p r o n i M . T á r sa sá g  P r ó b a m u n k á in a k  z s e n g é je  I . S o p r . 1804. 
A  P e s t i  M . T á r sa sá g  k ia d á s a in a k  I . d a ra b ja , I. f é lk ö te t .  P e s t  1792 . A  N a g y -  
e n v e d i M a g y a r  T á r s a s á g  P r ó b á i. E n y e d  1792.

—  A  M a g y a r  N y e lv m iv e lő  T á r sa sá g  M u n k á in a k  I . d a ra b ja . S z e b e n  
1 7 9 6 ; —- S c r ip to r e s  R e r u m  T r a n s ilv . cu ra  S o c ie t .  P h ilo b is to r u m  T r a n s ily . 2 
k. S z e b e n  1797— 1800 .

67. §. A magyar színészet feléledése.
Az előadott mozgalmakkal szorosan összefügg a színügy is, 

mely kezdetben mint nyelvmivelő és terjesztő eszköz úgy foga
tott fel. Itt is Révai és Péczeli voltak azok, kik a II. József alatt 
terjedő német színügy ellenében mondták ki az első eszméltető 
és buzdító szót ; aki pedig első, habár még csak félig magán kör
ben, létesített valamit, Fejér György. E nagy érdemű ember, 
akkor a pozsonyi várban székelt egyetemes papnövelde tagja, 
nem csak színdarabokat dolgozott által és adott ki, hanem új 
életre is költötte a rég elhallgatott tanodái Tlialiát, darabjait az 
új jövendőnek reményével eltölt keblek kimondhatatlan örömei 
közt társaival elő is adván (1790). A nyomban bekövetkezett 
•országgyűlés alatt köz szó tárgyává lévén a színügy, Kelemen 
László fáradozásai egy tüzetes színi társaságot alkotának meg, 
mely magát Budán és Pesten megkezdett előadásaival octoberben 
1 790 mutatta be a hazának. Sok küzdelmek után különféle aka
dályokkal, csak 1792-nek tavaszán jött az ügy némi folyamatba, 
a közönség elégtelen pártolása mellett azonban ez első társaság 
1795-ben ismét feloszlott. De a példa lángba hozta Arankát Er
délyben, s ott országos és magán támogatás mellett a nemzeti 
színészet némileg meggyökeredzvén, koronként Magyarországba 
is bocsáthatott kisebb rajokat, melyek országszerte előadásokat 
adva, a játékszín szeretetét mindinkább felköltötték ; állandó 
székhelyet azonban a színészet ez időszakban még sem nyert.

Az irodalom emberei által ismét életbe hívott intézmény
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egy színi irodalomnak adott léteit, mely kevés év alatt több száz 
darabot nyújtott a színpadnak, bár legnagyobb részben gyári 
fordításokat németből. Ami félig eredeti Simái, Dugonics (60. §.). 
Endrödij, Sós Márton stb., Erdélyben Boér Sándor adtak, ma már 
teljesen jelentéktelennek mutatkozik.

Irodalom. Külföldi Játszószín, Kazinczytól, I. Kassa 1790. — A Ma
gyar Játékszín, Endrődvtől, 1 k. Pest 1792—1793. — Erdélyi Játékos Gyűj
temény, 4 k. Kol. 1793 stb.

68. §. Tudományos irodalom átnézete.

Míg ekép a költészet, a nyelv aestbetikai mívelése, sőt 
ennek a nyilvános életben elterjedése ez időszak alatt hatalmas 
lépéseket tőn : nem hiányzottak buzgó és tudós férfiak, kik a 
tudományok iránti érdekeltséget is felkölteni, s ezeket nemzeti 
nyelven kidolgozás által közönségesben elterjeszteni kívánták. 
Az előmenetel mindazáltal egészben még csekély volt. A tudo
mány t. i. akkor, s még sokáig, nem mint öncél, magáért, nem 
mint a szellem elutasíthatatlan postulátuma, a felsőbb emberinek 
kifejlesztésére múlhatatlan feltételképen, hanem egyedül mint 
bizonyos gyakorlati célok eszköze becsűltetett, s így az iskola s 
némely szükségletek terén kivid csak kevés tisztelőt számlált. Az 
iskola azon felül még mind deák volt, a magyar tudományos, 
nyelv fejletlen, tudományos álláspontunk a színvonaltól elma
radva s így azon kevesekre, kik ama színvonalon álltak, sem gya
korolhattak az ez alatt maradó tudományos kísérletek vonzó ha
tást. Ez a lassii megindúlás, a nehéz haladás nyilvános titka. Ez 
egyszersmind oka annak is, hogy ez irodalom tüzetes vizsgálat, 
önálló szempont, rendszeres munkák helyett, csak ismertet, félig 
népszerű formában, s nagy számmal fordításokat, mutat fel. De 
e menetel, mely minden, a míveltségben elkésett, nemzetnél ész
revehető, természetes volt. S bár e küzdelmes nehéz idő munká
sainak írásai többnyire feledékbe mentek is, az irodalomtörténet 
kötelessége igyekvéseiknek igazságot szolgáltatni, mint akik las
sanként érdeket gerjesztvén, közönséget gyííjtvén, a műnyelv
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megteremtését előkészítvén, lehetővé tették, hogy a tudományok 
ma már nem csak taníttathatnak magyarul, hanem hogy végre 
azok önálló növelésének stádiumába is léphettünk.

Ezen, a tudományos téren hasznosan működött közmunká
sok közé a hírlapírók mellett első sorban a vegyes tartalmú 
folyóiratok kiadói s nehány polyhistor tartoznak, mint akik a 
szakíróknak mintegy előcsatárai gyanánt tekinthetők. Amazok 
közt a Magyar Mása (1787—1798) még csak elvétve, a Péczeli 
Mindenes Gyűjteménye (1789—1792) már sűrűbben, de igen fel
aprózva, mintegy csak vágyat gerjesztve, közölnek tudományos 
ismereteket; a kassai Magyar Muzeum (1788—1792), az Orpheus 
(1790), az Uránia (1794), a Segítű (1806), már értekezéseket is 
hoztak ; Molnár János és Sándor István pedig, két fő bajnok e 
téren, amaz « Magyar Könyvesháza « (22 köt. 1783—1804), ez Sok

féléje (12 köt. 1791—1808) által, nagy tömegét terjesztvén a 
könyv- és dologismereteknek, főleg a történeti és természeti tudo
mányok, az utóbbi a magyar nyelv- és irodalomtörténet köréből 
is, egy támadandó tudományos korsajtó előtt egyengették az útat.

A szaktudományok egymás közti aránya ez időszakban tete
mesen változott ; amennyiben az addig első sorban állott hittudo
mányi és vallási irodalom, nem ugyan a könyvek számát, de azok 
irodalmi jelentékenységét tekintve, háttérbe lépett, míg a termé
szeti tudományok, bár még korántsem emelkedő fontosságukhoz, 
de igen hazai múltjokhoz képest, figyelemreméltó kezdetet vettek. 
Csekély lépés vala az is melyet a bölcsészet és tör vény tudomány 
tett : miután amaz folyvást tisztán iskolai állásponton állt, s ott 
deákul űzetett ; ez, mert a törvények még deákúl alkottattak, s e 
nyelven folyt többnyire az igazságszolgáltatás is. Csak a történe
lem mutatott életet, a nyelvészet pedig, főleg egy nagy elme te
remtői munkássága által, erős alapot nyert.

Most az egyes csoportokra vetünk futó tekintetet.

Toldy : írod- tört. 11
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69. §. Hit-, bölcsészet- és törvénytudományi irodalom.

Katliolikus részről a hitviták megszűnte óta főleg csak 
az egyházi szónoklat terén éltek a magyar nyelvvel. Molnár János 
kanonok (1777), Stankovácd Lipót ferences (1789—1799), Golu- 
bics Zozim kapucinus (1794-—1797), de főleg Alexovics Vazul volt
pálos és pesti hitszónok (1789—1791) bírtak mint termékeny s 
buzgó szónokok némi hírt, de irodalmi súlyt nem gyakoroltak. 
Idegen jelesb munkák átültetése által csak Döme Káróly (Bossuet 
vitázó munkája 1793) és Kopácsy József veszprémi tanár, utóbb 
prímás (Fleury bibliai archaeologiája 1801) gazdagították a tu
dom. theologiát. — A protestánsoknál I. Péczeli József komáromi 
pred. (1790), Hunyady Ferenc superintendens (1791 —1802), sőt 
Tasnádi Székely István is (1794) részint ágazati, részint erkölcsi 
szentbeszédeikkel lettek ismeretesbbé. A tudományos theologia 
terén többet tettek. A bibliamagyarázathoz Hunyadi Ferenc 
járult becses «Keresztyén Arcliivárius»-ával (1794) ; erkölcsi hit
tudományt Márton István tanár (1796) adott, ágazati és pásztori 
hittudományt Tóth Ferenc utóbbi dunántúli superint. (1802, 10); 
e mellett nehány nagy kiterjedésű munka fordításával lön e szak 
köre kiegészítve ; ilyek Péczelitöl : «a szentirás theologiája» angol
ból, s az ótestamentomi ekklézsiának históriája (1791,3) Mayson- 
nette után franciából ; Mindszenti Sámueltől pedig Broughtonjiak 
«a religióról való históriai Lexicona» (1792, 3).

Az önálló bölcsészeti gondolkodásra, mint láttuk, Bessenyei 
György adott példát (57. §.). A tanodái téren Benyák Bernât 
kegyesrendi tanár bátorodott fel egy merész lépésre : szerzetének 
pesti lyceumában philosophia! előadásait nem csak magyarúl 
ismételni, hanem tantételeit is két Ízben magyarúl hirdetni s hall
gatói által fényes vendégek gyülekezetében (a kir. cúria jelenlé
ben is) magyarúl védelmeztetni (1777). Villanat az éjben, melyre 
nagy soká következett nap. Molnár János öt évvel utóbb egy 
logikai rövidlettel tön félénk kísérletet (1783), a neki saját szi
gorú módszerrel és világossággal ; Pálóci Horváth Ádám, tudomá-
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nyosan s önállólag lépett fel a lélektanban (1789) ; Szép Janón 
tanár «Aesthetikájában» Szerdahelyit követte (1794). Több ered
ménynyel dolgozták ki a philos, erkölcstudományt a Kant híve 
Sárvári Pál decreceni tanár (1802) és Kndrody János kegyesrendi 
tábori pap (1806), szoros rendszerben, tisztán bölcsészeti alapon, 
s  kimerítőleg ; emez eudaemoniai iránynyal : az első pliilosophiai 
munkák nyelvünkön, melyek beesőket tartalom és előadásra 
nézve soká fenntartották, bár a műnyelv itt is még mindig a 
kísérlet terén áll. Minden egyéb még most vagy fordítás, mint 
péld. Martini észjoga Dienes Sámueltől (1792), vagy tisztán gya
korlati modorú, mint Takács József jól írt «Erkölcsi Oktatásai» 
(1799). A Kant philosopliiája, miután több protestáns iskolában 
mfir taníttatott, az irodalomban első képviselőjét Márton István
ban találta, ki azt a keresztyén ethikára alkalmazván, majd liit- 
tani tankönyveiben is alapúi vevén, elkeseredéssel vívott har
cokba keveredett, melyek a következő időszakban folytak le. 
Ezeknek előjátékát képezték a Budai Ferenc által durva előszó
val és jegyzésekkel kísért (nem is eredeti), s elmés inkább, mint 
tudományosan alapos rostáló «Levelei» (1801), melyek azonban 
a tudományosságot új életre költendő rendszer elterjedését, mint 
látni fogjuk, nem gátolhatták. Ellenben Aranka György schellin- 
gizálo aphorismái (1805), meg nem értve s nem érdeketve, 
hatás nélkül elhangzottak.

A törvény tudományi téren is még kevés történt, dacára a 
nyelv országos emelkedésének. Méltó figyelmet érdemelnek, irá
nyuknál s a korkérdésekkel összeköttetésöknél fogva, Balia Sá
muel és Aranka fíyöryy közjogi kísérleteik, amazé a «törvény
szerző hatalomról» Erdélyben, ettől az «anglus és magyar igaz
gatásnak egybevetése» (1791), valamint Cserei Farkas kimerítő 
egyedirata magyar és székely asszonyok jogairól (1800); míg 
< íeorch Illés első dolgozta ki az öszves m. törvényt magyarúl 
(1804), mi neki fő érdeme is. — Az államtudományok szunya- 
doztak. Alig mertek a kényúr II. Frigyes porosz király Írásai
ból egy-egy cikket fordítani (Kazinczy és Aranka). A röpiratok

1 1 *
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II. József vég éveiben, és 1790-ben és 1790 után, jobbára deákul 
és németül szóltak, kisebb részben magyarul. Ezek írói közöl 
történeti fontossággal egy férfiú bírt csak, egy szegény igénytelen 
szerzetes, P. Szeicz Leó egri servita, ki alapos és kiterjedt közjogi 
és történeti tudománynyal tartózkodást nem ismerő bátorságot, 
a meggyőződés kérlelhetetlen erélyét és szent lelkesedést egye
sítve, résen állt minden megtámadója ellen egyházának egyfelől, 
másfélül a nemzet nyelve, jogai és becsületének, melyekért, liaza- 
fiúi tiizéhen, a más liitűekkel is szívesen kezet fogott. S így a 
szép magyar tollú polemista (mint Kazinczy nevezi) nem csak 
apró röpirataiban, hanem kötetes munkáiban is («Igaz Magyar» 
1785—1790, Magyarország Ismerete 1791, Magyarország Története 
1793), az erudítió dacára, melyet azokban kifejt, valóságos irány- 
iratokat adott, mik erős katliolikus színezet mellett is, eleven 
előadásuk nyers szépségével még a más hitűekre sem tévesztet
ték el hatásokat.

Kiadások. Molnár János. Pred. Pozs. 1777. —- Stankovácsi : Vasáru. 
Pred., 3. k. Győr és Kora. 1789—1799. Ünnepi Pred. Győr 1788. Böjtiek, 2 k. 
Győr 1789—99.,— P. Zosymus: Keresztyén tanító Beszédek, 5 k. Pozs. 1791—7.
—  Alexovics: Ü n n e p i é s  V a s. P r e d . 5 k. P e s t  178 9 — 1791. —  Döme: B o s s u e t  : 
A  k a tk . k it tu d o m á n y  a z o n  á g a z a ta in a k  k it é t e le ,  m e ly e k r ő l v is s z a v o n á s o k  
v a n n a k , je g y z é s e k k e l .  N .-S z o m b . 1 7 9 3 . —  Kopácsy : I z r a e l itá k  é s  k e r e s z ty é 
n e k  S z o k á s a i  é s  E r k ö lc s e i ,  2  k . V e sz p r . 1 8 0 1 , 2 . —  Péczeli : E r k . P r e d . 4  k. 
G y ő r é s  D e b r . 1 7 9 0 — 1831. Hunyadi : P r e d . 5 k . V á c , 1 797— 1 8 0 2 . s  n é m e ly  
k is é b b  g y ű j t i .  —- Tusnádi : H itn e k  íu n d a m e n to m i 51 P r e d . 2 k. K a ssa  1794.
— Hunyadi: Keresztyén Arck. 2 k. Vác, 1794 . — Márton : Kér. tkeologiai 
Morál. Győr 1796 . — Tóth Ferenc : Lelkipásztori Tkeol. 3 k. Kom. és Győr. 
1 8 0 2—1810. Kér. Hittudomány, avagy Dogmát. Tkeol. Győr 1804 . — Péczeli: 
A szentírás Tkeol. 3 k. Kom. 1792 , 3. Maizonnet 5 k. Kom. 1791 . — Mind
szenti : Brougliton, 3 k. Kom. 1792 , 3.

— Molnár: A Gondolat mestersége (Könyvesliáz IV. 1783). — Hor
váth: Psyckologia, azaz a lélekről való tud. Pest 1792. —■ Szép János: 
Aestk. V. a jó Ízlésnek a szépség pkilosopkiájábúl fejtegetett tudománya. 
Buda 1794. — Sárvári: Pkilosopkusi Etkika, 2 k. N.-Vár. 1802, 4 .—Endrödy: 
Az Embernek Boldogsága, kifejtegetve a józan bölcselkedésnek segítségé
vel. 3 k. Pest 1806. — Dienes : A Természet Törvényéről, 2 k. Becs 1792.
— Takács : Erk. Okt. Bécs 1799. — Budai : A Kant szerint való pkilo- 
sopkiának rostálgatása levelekben. Pozs. 1801. — Aranka György Apró 
Mimkái, M.-Vásárk. 1805.

— Balia : Erdélyország közöns. nemzeti törvényeinek első része. 
Kol. 1791. — Aranka: Anglus stb. Kol. 1790. Cserei Farkas: A magyar 
és székely asszonyok törvénye. Kok 1800. Georch : Honnyi Törvény, 3 k 
Pozs. és Pest 1804—1811. — Kazinczy : Azon okokról, amelyek szerint új 
törvényeket vagy a régieket eltörleni kelletik, a I I .  Friedr. írásai közzűl
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(Orpheus 1790. II.) — Aranka : Az igazgatás formákul s az uralkodók 
kötelességeiről II. Fridiik munkái közzűl. Bécs 1791. — Szeicz Leó : Igaz 
Magyar, 4 k. Páris és Béri. 1785, 8, 9, 90. Magyar és Erdélyországnak 
rövid Ismerete, mely a két országnak mind világi, mind egyházi állapot
úját szem eleibe állítja. Pest 1791. Magyar és Erdélyországnak mind világi, 
mind egyházi Történetei. Pest 1793. stb.

70. §. Történetírás és földrajz.

Történetírásunk ez időszakban új phásisba lépett. A mo
hácsi vész óta Mária Teréziáig az mindig nyomon kísérte a kor 
eseményeit, s amennyiben visszanyúlt is elébbi évekbe, vagy 
épen az ősidőig, a lő súlyt az írók mégis saját korukra fektetek, 
s ennek minden mozzanatait felvevén, munkáik majdnem szaka
datlan kortörténeti egészet képeztek, s általában kútfői ranggal 
bírnak. Most elhallgattak a történetek részesei és kortanúi, a 
nemzet vagy a felekezetek érzületének e közvettlen visszatükrözni, 
s helyökbe a történeti anyag tudós feldolgozói léptek. Ilyek valá- 
nak Szekér Joachim ferences, ki két kötetben (1791), Srastics Ignác 
pléb. (1796) és Budai Ézsajás debreceni tanár (1805—1812), kik
nek mindenike 3 kötetben tárgyalta azt. Az első kettő másod kéz
ből dolgozik. Svastics épen korlátolt, ismereteit s álláspontját 
tekintve, míg Budaié magyar nyelven az első bírálatig dolgozott 
hazai história. Ezekhez járúit Gebhardi németül írt m. történel
mének fordítása Heyyi József kegyesrendi tanártól (1803) ; a külön- 
szerű történelemben pedig Decsy törökmagyar története (az Oz- 
manographia III. kötetében) és Erdélyre nézve Huszti András 
(+ 1755) «0 és Új Dáciája», mely most látott először világot 
(1791), s dacára rövidségének, mint úttörő s kútfők utáni dolgo
zat méltatást érdemel. — A kor legnevezetesb munkája azonban 
e téren Budai Ferenc életrajztára, mely a magyar történeti embe
reket a XYI. század végéig a kútfőkből, habár azok idézésé nél
kül, tárgyalja.

A források fontosságára eszméltetett, s ennyiben itt is em
lítésre méltó, Anonymus két fordítása Lethenydtólés Mándytól, bár 
a fordítók készülete a műkedvelői álláspontot rpeg nem haladja.
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A világtörténelem, mely Székely István által (28. §.) króni
kaalakban, s utána így is csak mellesleg, tárgyaltatott, ez idő
szakban nyert összefüggő elbeszéllés formáját. Verseghy Ferenc 
indította meg ezt (1790), fordítva bővítve Millot-t, mely azonban 
a második kötetnél már fennakadt. Szerencsésb volt nálánál Gra
il ányi, ki szinte nagyobb terv szerint indítván meg «A Világnak 
közönséges Históriáját» (1796), azt, nagy kora dacára, a hatodik 
kötetig elkészíthető, s Kis Jánosban (1805) folytatót nyert, ki azt 
a XVII. századig vitte. Nem kútfővizsgálaton alapvó munka, 
de józan felfogással, s világos, könnyű előadásával a kor kivána- 
tának eleget tevő szerkesztmény. Még Budai Ezsajás adott egy 
rövidletet (1800), mely azonban a régi korra szorítkozik, segéd
eszközül a classica literatúra ismeretére. Méltánylást érdemel itt 
Mindszenti Sámuel szorgalma, ki Ladvocat francia nagy életrajztá
rát bővítve s kiegészítve adván (1795—1809), az egyetemes és 
irodalmi történetre nézve nagy hasznú segédkönyvet nyújtott. — 
A külföld különszeríí történeteiről csak egy pár fordítás szól.

A segédtudományok mezején kiemelendők : Decsy Sámuel, ki 
Ozmanograpliiájával a különszeríí statisticákan remekelt (1789) ; 
Németh László, ki viszont az egyetemes statistikának első tüzetes, 
és jeles, tárgyalója (1795); Szendrei Veres Dávid, ki a statistica 
elméletét adta első (1797) ; de főleg Vályi András egyetemi tanár, 
ki vas kitöréssel legyőzvén a lelketlenség által elibe gördített 
akadályokat, Magyarország földirati szótárával (1796—1799) 
alapját vetette meg a haza részletes ismeretének ; s végre a char- 
tographia megindítói : Budai Ezsajás, oskolai atlásával és Görög 
Demeter, a magyar birodalom részletes atlásával (1802—1811): 
classical mű, mely a külföld minden hasonló műveivel bátran 
vetélkedik. -—- Az átírási irodalom is ez időszakban vett némi 
kezdetet ; korára nézve maradandó becsű csak gr. Teleki Domo
kos hazai útazása (1796).

Szekér Joachim : Magyarok Eredete, a régi és mostani magyaroknak 
nevezetesebb cselekedeteivel együtt. 2 k. Pozs. 1791. — Svastics: A Magyarok 
felséges címere. I. Győr 1796. (a történet I. kötete). Magyarok Históriája, 3 k. 
(az első köt. amannak 2-d. Idád.) Pozs. 1805. — Budai Ézs. Magyarorsz.
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Hist, a mohácsi veszedelemig, Debr. 1805. Buda visszavételéig, Dehr. 1808.Újra 
a legújabb korig, 3 k. Debr. 1812. Ismét Pest 1833. — Gebhurdi: Magyarorsz. 
Hist., magyarázta Hegyi Józs. megigazította és 1803-ig folyt. Kulcsár 1st. 
3 k. Pest 1803. (csak IY. Ferdinándig megy, a IV. köt. elmaradt). —- Huszti : 
Ó és Új Dácia, Bécs 1791. — Budai Ferenc : Magyarország polgári históriá
jára való Lexicon a XVI. száz. végéig. 3 k. N.-Várad 1804. s újra Pest 1866.

Anonymus : Béla királynak nevetlen Íródeákja, ford. Lethenyei János 
(bő jegyzetekkel). Pest 1790. 4r. — Magyar Sunád, avagy I. Béla m. királynak 
nevetlen íródeákja Mándytól Debr. 1799.

Verseghy Ferenc: A Világ Közönséges Történetei, Miliőt ut. 2 k. 
Buda 1790, 1. (a régi nemzetek, s a görögök). — Gvadányi : A Világnak kö- 
zöns. Hist. 6 k. Pozs. 1796—1803; folyt. Kis J. VII. VIÍI. Pozs. 1805. 9. — 
Budai Fzs.: Közöns. Hist, tanítványai számára, (I. Konstantinápoly vesze
delméig). Debr. 1800.------Mindszenti Sámuel : Ladvoeat Históriai Dictioná-
riuma, 8 k. Komár. 1795—1809.

Decsy Sámuel : Ozmanographia, azaz a török birodalom természeti, 
erkölcsi, egyházi, polgári s hadi állapotának és a magyar királyok ellen 
viselt hadakozásainak Leírása. 3 k. Bécs 1788—1789. Újra ott 1789—1790.
— Németh L. Az európai nevezetesebb országoknak rövid Leírása I. Sopr. 
1795 (bő bevezetés s az éjszaki birodalmak). — Szendrei : A statistica tár
gyainak és tanítása módjának megesmértetésére vezető útmutatás. Bécs 1797.
— Vályi : Magyarország Leírása, 3 k. Buda 1796, 9. — Benk'ó Ferenc : Ma
gyar G-eogr. H—IV. k. Kol. 1801—1802 (az I., Európa, nem jelent meg).
— Budai Fzs.: Oskolai új Atlás. 12 tábl. Debr. 1804. — Görög : Magyar Atlás, 
azaz Magyar, Horvát és Tótorsz. vármegyéi, s szabad kerületi, és a határ- 
ő r z ő  katonaság vidékeinek közöns. és különös Táblái. Bécs 1802—1811 (62 
tábla és helynévtár). — Gr. Teleld I).: Egynéhány hazai Utazások Leírása. 
Bécs 1796.

71. §. Nyelvészeti mozgalmak. —  Debreceni iskola. •

A nyelvtani ziláltság, helyesírási ingadozások, a sok rossz 
új szó és esetlen műkifejezések, melyek az új irodalmat elborítot
ták, aggodalomba ejtették a nyelv barátait a nyelv sorsa iránt ; s 
mind általánosb lón azon bal vélemény, hogy a nyelv és iroda
lom szerencsés!) mívelésének első és fő feltétele egy jó nyelvtan 
és szótár, mely «törvényűi» szolgálva az íróvilágnak, «egyenlősé
get» hozzon az irodalmi nyelvbe, s a tudományok magyarul ki- 
dolgozhatására megteremtse a nyelveszközöket! Nem sejtették, 
hogy a nyelvtant a nyelv alapos átvizsgálatának kell megelőznie, 
melynek főforrásáról, az emlékekről, egy emberen, Révain, kivül, 
még senki nem is álmodott ; s nem látták be, hogy a második, a 
szótár, nem szerzője, hanem gyűjtője és bírálója lehet csak egy 
tudományos irodalom által teremtett műnyelvnek. Úgy hitték, min-
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deniket csak meg kell írni ; s lesz egyenlő, szabályos, mindenre 
alkalmatos irodalmi nyelv. E  hit adott léteit egy új nyelvészetnek, 
ez támasztott ennek Maecenásokat, ez fogatta fel általános lelke
sedéssel Révai tervezett akadémiáját, mely alatt egy ily nyelv
beli törvényszéket gondolt és óhajtott e nemzedék. Talán áldása 
volt az a gondviselésnek, hogy az 1790-iki akadémia, melytől 
Kazinczy méltán félt, nem létesült soha.

Ismét a « Hadi Történetek» írói, Görög és Kerekes, voltak 
azok, kik a közóliajtásnak nem csak szót kölcsönöztek, banem 
annak teljesítésére tettel is előálltak. Már 1789-hen hirdettek 
jutalmat egy jó nyelvtanra, s miután Nunkovics püspök azt ne
velte, 1790-ben sürgetve megújították. Az öt pályázó közt voltak 
Földi, Gyarmatin, Kassai ; s e pályaművek nyomán készült, a 
jutalomhirdetők megbízásából, a debreceni pályabírók (Domokos 
Lajos városi főbíró, Szikszay György pred. és Benedek Mihály 
utóbbi superintendens) által a kezdetben oly nagy tekintetre ka
pott, nyelvészetünk történetében pedig oly bal hírű debreceni 
nagy grammatika (1795). Részben megelőzték azt, részben követ
ték, szinte a kor iránya által ébresztve, Böjthi Antal áldor 
M.-Vásárhelyt »A M. Nyelv Tudományá#-val (1790), Verseghy 
(1793) Prolúdiumával, Gyarmatin Sámuel orvos, pályázott Nyelv
mestere kiadásával (1794), Aranka György, az erdélyi Nyelvmű
velő Társaság titkára, nyelvészeti értekezéseivel (1796), s Bereg- 
szászy Pál Erlangenben németül írt nyelvtanával (1797) : ide nem 
tudva a számosb gyakorlati nyelvtanok íróit, kik a tudományos 
vizsgálat körén kivül állottak.

Nem mondhatni, hogy e mozgalom által nyelvészetünk ne 
nyert volna. Verseghynél már némely új s helyes észleletek lepnek 
meg, de nagy horderejű tévedések közzé vegyítve, mert neki 
nyelvészeti fő elve az általános szokás volt (milyen nem létezik), 
«habár ellenkeznék is az analógiával, etymologiával, euplioniá- 
val»! Ezen elv kikiáltása megvesztegette a kor nyelvészetét, mert 
következése egy mindent összezavaró, semmit fel nem világosító 
empirismus lett, melynek hibáit Beregszászig még a keleti nyel-
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vekhez erőltetett szabásokkal is tetézte. Böjtid, Gyarmatid, s a 
debreceniek munkái gazdagok ugyan nyelvtényekben, különösen a 
szókötést illetőleg, melyeket eladdig a kelletinél rövidebb magyar 
nyelvtanok még nem lajstromoztak ; figyelem fordult a szókép
zésre is, sőt e részben a Debreceni Grammatika határozott érdem
mel bírt : úttörő munka, mely első hirdette az elvont vagy 
ősgyökök létezését, s bár szabatos vezérelv hiányában számtalan
szor bukdácsolva, mindazáltal mély sejtő pillantásokat vetve a 
nyelvalkat e részébe. De egyik sem bírt nyelvtani anyagán ural
kodni ; ennek rendezése oly gyarló, mint a szabályalkotás ; és 
szilárd elvek hiányában hiányzik a tények biztos bírálata, a he
lyes és helytelennek éles megkülönböztetése. Innen a gyakran 
hibás paradigmák : nem lévén a sokkép megromlott nyelvszokás
nak oly formája, mely egynél vagy másnál törvénynyé nem 
emelteték. A Debreceni Grammatika pedig még ennél is tovább 
megy : nem csak elvon törvényeket a hibás szokástól, de alkot 
is ; és különösen az ikes igék vétkes ragozása, a visszaható ige- 
alaknak (csalódik) kiilszenvedővé tétele, sőt egy új nyelvszörny
nek, a szenvedő és visszaható forma képtelen kapcsolatából 
(csalatódik) felállítása által iszonyú rontást vitt véghez a nyelv 
alkatán lígy, mint annak szépségén. Mert e munka alapja lett 
egy nyelviskolának, mely nem csak harminc éven túl uralkodott a 
református tanodákban, még az addig correct nyelvű Erdélyben 
is, és pedig dacára a nevezett erdélyi nyelvészek tanai s ellenke
zésének, hanem bemocskolta az öszves református irodalmat is 
úgy, hogy ennek állandó becsű művei is ma már botránkozás 
nélkül nem olvashatók. — Az egy Aranka tesz e kortársak közt 
jótékony hatást józan felfogásával, különösen az igeragozások 
pontjában : de hatása az ár ellenében még hazájában sem volt.

S így a XVIII. század vég tizedének nyelvészete részben 
szomorúan bű képét tűnteti fel e század megvesztegetett nyelv
érzékének, részben ellenkezőjét eredményezte annak, mit a köz 
aggodalöm elfordítva látni oly buzgón óhajtott : újabb zavart, 
veszedelmes nyelvromlást.
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Kiadások. Böjthi : A Nemes Magyar Nyelv írásának és szólásának 
Tudománya, mely a józan okosságnak, a nyelv tulajdonságának s az erdélyi 
jobb élésben lévő magyarságnak törvényei szerént irattatot! 1790. M.-Vásárh.
1794. — Verseghy : Proludium in Inst. Linguae Hung, ad sytema Adelun- 
gianum, genium item linguarum orientalium, ad dialectum tibiscanam et 
transylvanam exactas. Pest 1793. — Gyarmatin : Okoskodva tanító Magyar 
Nyelvmester, a nagy erdélyországi Eendek költs. 2 k. Kol. 1794. — Magyar 
Grammatika, melyet készített Debrecenben egy Magyar Társaság. Bées
1795. — Aranka : A m. nyelv tulajdonságairól ; és : Az igéknek formapéldái 
(AM. Nyelvmívelő Társaság Munkái, I. Szeben 1796). — Beregszászi: Ver
such einer magyarischen Sprachlehre, mit einiger Hinsicht auf die türkische 
u. andere morgenl. Sprachen. Erlangen 1797.

72. §. Folytatás. —  Révai, a magyar nyelvtudomány megalapí
tója. —  Hasonlító nyelvészet.

E kétségbe ejtő állapotok közepett a magyar tudományos
ság terén eladdig ismeretlen nagyságban, a lángész bátorsága, 
mélysége s teremtő erejével tűnt fel Révay M iklós, s világot 
gyújtva a sötét cliaoszban, véget vetett a kivatlan vezérek bal 
gazdálkodásának (1803). De nem küzdelmek nélkül. Már 1782-ben 
ment ő fel Bécsbe a régi bibliacódex (Révai-códex) lemásolása 
végett. E munka közben látta be Révai, bogy a nyelv alkotmánya 
és törvényei nem egy kor ingadozó szokásából, hanem a nyelv 
fejlődéséből az időben, tellát ennek történetéből elvonhatok csak, 
melynek fő kútfői a minden korokbeli emlékek támogatva a törö
kön nyelvek hasonlító vizsgálata által. Felismerte, hogy a nyelv 
nem holt elemek aggregátuma ; hanem szellemi szervezet, mely
nek mindenik íze éh habár azok önállósága, gyakran hangfor
máik elváltozásával, idővel megszűnt is, s ezzel jelentésűk részben 
elhomályosodott ; felismerte, hogy a nyelvtudomány feladása 
nem a nép szájában megromladozott formák válogatás nélkül 
vagy önkénytes tetszés szerint való elfogadása és szentesítése, 
hanem azon élő törvények kifíirkészése, melyek szerint a nyelv, 
elemeit képezte, összerakta, változtatta, s e törvények helyreállí
tásával a nyelv épségének, tisztaságának is visszaállítása. Ez úton 
lett Révai a történeti nyelvtudomány meyállapítója nálunk, és egy
szersmind megelőzője e téren a külföldnek, mely, nem ismerve a
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magyar tudománynak e nagy lépését, csak egv évtizeddel később 
alkotta azt meg — Kávai halála után.

Révai első munkája ez irányban egy rövidebb commentar 
volta Halotti Beszéd (10. §.) felett, még Bécsben 17S3-ban ké
szítve, csirája azon, segédeszközei szaporodtával mind inkább 
bővfíltnek, mely végre Magyar Irodalmi Régiségei első kötetében 
(1803) megjelent. E szándéklott gyűjtemény második kötete, 
melyben az említett bécsi biblia jegyzésekkel foglaltatik, kézirat
ban maradt (a m. nemzeti muzeumb.), mert, mintha közel halálát 
érezné, minden gondjait nagy nyelvtana vette igénybe, melynek 
kiadása nyomban megindulván, 1805 májusig négy fél kötetig 
haladt, melyek 1806-ban az ikes igealak védelmével megtoldva, új 
címlapokkal, újra kiadattak. Ezekben a hang-, időmér- és helyes
írástan után a nevek és igék alaktana tárgyaltatik ; a harmadik 
kötet elkészülését, melyben a részecskék, a szóképzés és szókötés 
foglaltattak volna, csakugyan félbeszakasztotta a nagy ember 
közbejött halála. De a megjelentekben jó része le van rakva nagy 
felfedezéseinek : a ragok eredete és jelentései, változásaik és szer
kezeteik törvényei, a finn nyelvrokonság csalhatatlan bebizonyí
tása. Kritikai előadása már a «Régiségekben» s a nyelvtanban 
vitázóvá leszen a tiszta tan két legveszedelmesb ellensége, Ver
seghy Prolúdiuma s a debreceni iskola, ellenében. Most Verseghy 
két munkában megtámadta őt : a « Tiszta Magyarság » -ban, s né
metül írt nyelvtanában (1805). Neki a nyelvemlékek haszonta
lanok, a ragok jelentése játék, az ikes ragozás tót eredetű korcsa 
a nyelvnek. S bekövetkeztek nem csak a fennérintett « Vindiciák», 
melyek az ikes ragozással együtt a más két ügyet is védik 

hattyúéneke az öldöklő sorvadásban vég fogyatékra jutott 
Révainak —, hanem, még megelőzve őt, iskolájának mellette fel
támadása : három hatalmas cáfirat, a mester szellemében és 
módszerével, melyek elsejében Miklósfi János újra az ikes igeala
kot oltalmazza ; a másodikban Kardos Adorján (Ferenczy János) 
Verseghy személyes hántásait veri vissza, s elveit s öszves tanait 
ostromolja, védve Révaiét ; a harmadikban, mely a leggazdagabb
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nyomosabb és önállóbb, Boldogréti Víg László (Horvát István) 
Révai egész rendszerét velősen fejtegeti, kiterjeszkedve ennek 
csak élő szóval előadott szóképzési tanaira is ; s végűi iskolája 
nevében hathatósan tiltakozik a debreceniek nyelvrontása ellen is. 
Az ellenségek elnémultak, a jobb írók elfogadták az épségbe visz- 
szaállított nyelvet, a nagy sereg azonban rend s törvény nélkül 
bánt azzal, folytatva a zavart, míg egy embernyommal később az 
akadémia Révai rendszerére reá ütötte helyeslése bélyegét.

Révai sem volt ment nagy tévedésektől. Az egy közös em
beri ősnyelv tana, mely inkább a bibliára, mint a föld minden 
részein elszórt nyelvek tudományos egybehasonlítására támasz
kodott ; s a szent nyelvekkeli közel rokonságról való hagyomá
nyos nézet, számos egyes pontokban eltántorították. Másfelül nem 
csak kézirati régi emlékeink akkor kis számban ismeretes szűk 
köre, hanem a múlt századok legtöbb nyomatott maradványai
nak kéznél nem léte,' s a hasonlító nyelvészet eszközei sovány
sága miatt is, hang- és alaktani ismeretei hiányosak ; a nyelv 
korszakai meghatározása s a történeti fonal szakadatlan feltünte
tése pedig reá nézve még szinte lehetetlen volt. De épen abban 
fekszik Révai nagysága, hogy e szűk kör dacára felismerte s 
megállapította azon örök elveket, melyeken minden magyar 
nyelvtudomány nyugszik most, s foghat nyúgodni jövőben is.

Sem a nyelvészet nem nyert az e korbeli értekezések, sem a 
nyelvtanítás a gyakorlati nyelvtanok és nyelvkönyvek nagy száma 
által. Nem hagyott nyomot egy is, akár a tan tisztasága, akár a 
módszer tekintetéből.

— LiéVai Miklós 1749. február 24. született Szentmiklóson 
Torontál vármegyében; Csanádon, Szegeden tanult, 1769-ben a 
kegyesrendbe lépett, s több helyt tanítván, végre a tlieologiát és 
keleti nyelveket Nyitrán végezte, s áldorrá szenteltetett. 1777-ben 
gróf Károlyi Antal pártfogásával, Bécsben az építészeti tudo
mányt űzvén, a nagyváradi nemzeti iskoláknál rajztanító lett, 
midőn is a helytartó tanács meghagyásából «A városi építésnek 
eleit» írta Buda (1780). Ez utóbbi évben Nagyváradon alapított 
akadémiához a bölcsészet rendkívüli tanárává is neveztetett ; de őt, 
ki « Alagyáinak első könyvök» (N.-Kár. 1778) által az éledező iroda-
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lom barátjai előtt már tekintetben állott, űzte a vágy kirekesztőleg 
ez új irodalomnak élni, s lemondván tanszékéről, Bécsben neve- 
lőséget vállalt, hogy ott az ndv. könyvtár használatával magának 
felsőbb kiképeztetést szerezzen. Többszöri helyváltoztatás után 
1 784-ben Pozsonyban átvette a M. Hírmondó szerkesztését, mely
nek útján főleg az irodalom és nemzeti nyelv s különösen egy 
magyar tudós társaság megindítása érdekében kívánt hatnia. 
Kiadójával támadt ízetlenségek folytán 1 785-ben Győrre tette át 
lakását, s itt a Hírmondóban megpendített « Költemény es Gyűjte
mény» létesítésében fáradozott, mely által régi jobb költőinket 
újra forgalomba hozni, majd azt egy valódi szépirodalmi könyv
tárrá kiszélesítve, havi kötetekben regények, színművek s min
dennemű újabb költői műveket is kívánt adni, s így mind az 
írókat tevékenységre, mind az olvasókat részvétre buzdítani. 
Sikerűit is, a képzelhetetlen akadályok dacára, melyeket nem 
csak az általános hidegség, hanem személyes ellenségeskedések, 
irigység és rágalom gördítettek útjába, 1786—1789-ben néhány 
kötetet adni, ú. m. Falucli költeményeit, Téli Éjtszakáit, Orczy, 
Barcsai, s a maga költeményeit, s ezek mellett Faludy prózai 
írásait 6 kötetben, mely végre az 1787. évet csakugyan Pozsony
ban, mint a kiadás helyén, töltötte ; de elégséges pártolás Inában 
azt megszakasztani lévén kénytelen, e helyett röpkébb alakot 
választva, «a jó íz és magyarság gyarapodására» egy folyóiratot, 
Amalthea cím alatt, kívánt megindítani. Nem ment. Ekkor nyer
vén el Győrben a rajziskola tanítóságát, ismét ide tért ; s ezt 
1795-ig folytatta. Ez időbe esnek a tudós társaság ügyében tett 
nem szerencsétlen fáradozásai. Felhasználva t. i. az 1790-diki 
országgyűlést, kiadta Bessenyei röpiratát (Jámbor Szándék), osz
togatta azt a Budán, s majd Pozsonyban székelt országgyűlésen, 
kiadta saját tervét (Planúm erigendae Societatis Hung.), járt 
kelt, mozgatott, esdekelt, s odavitte lánghevével s önfeláldozó 
tevékenységével az ügyet, hogy az, országgyűlésen s Helytartó 
Tanácsnál végre csakugyan tárgyalásba vétetett, s bár a közbejött 
francia háborúk következtén még most közvettlen siker nélkül, 
de végkép többé el nem temettethetett. T. i. halála után új meg új 
sürgetőket lelt ez ügy, míg végre az, csakugyan Révai terve alap
ján, húsz évvel utóbb létesült, s íyy az akaclemáinak szellemi ala
pítója csaknyyan 0 . — Időközben Révai magán állapotja végre 
javúlt, megnyerte a pápától szerzeti fogadása alóli feloldoztatá- 
sát, 1796-ban pedig az esztergami gymnásiumlioz mozdíttatott 
elő, három évvel utóbb a komáromihoz, honnan azonban, ártal-
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mára lévén az ottani vizek, nvngpénzt kérve és nyerve, Sopronba 
majd Bécsbe költözött, míg véges végül Vályi halálával a magyar 
egyetemnél megürült magyar nyelvészeti tanszékre hívatott meg, 
s azt 1802-ben elfoglalván, nagy dicsőséggel betöltötte egész halá
láig, mely hosszas betegeskedés után, 1807. april 1-jén ragadta 
el a történeti nyelvészet e nagy megalapítóját. — Fő munkáin kivül, 
melyek az illető helyen említtettek, különféle tankönyvek . egy 
mathematikai munka (Angulorum, rectaeque trisectio, et con
sectaria circuli quadratura, Bées 1797) s latin költeményei (La
tina. Győr 1792 és: Carmina quaedam, Sopron 1801) felho- 
zandók, mely utóbbiak legjobb latin költőink közzé iktatják.

Révai-irodalom : Antiquitates Literaturae Hung. Vol. I. Pest 1803. 
Elaboratior Grammatica Hung, aci genuinam patrii sermonis indolem fide
liter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata, tribus 
voll, comprehensa. I. II. Pest 1806. — Verseghy : A Tiszta Magyarság. Pest 
1805. Neuverfasste Ungar. Sprachlehre, worin die verschiedenen Mund- u. 
Schreibarten d. ung. Sprache kurz angezeigt, d. Eegeln aus dem morgenl. 
Bau d. Sprache selbst hergeleitet . . . werden. Pest 1805. — liévai iskolája : 
Verseghy Ferencnek tisztasággal kérkedő Tisztátalan Magyarsága . . . Vilá
gosvári Miklósi! János. Pest 1805. V. F.-nek megcsalatkozott illetlen mocs- 
kolódásai a Tiszta Magyarságban . . . Fényfalvi Kardos Adóiján. Ott 1806. 
V. F.-nek megfogyatkozott okoskodása a Tiszta Magyarságban . . . Boldog
réti Víg László. Ott 1806.

A hasonlító nyelvészet részint a régi állásponton -— a keleti 
(bibliai) nyelvrokonságén — megmaradva, ez irányt szokott em
pirikus módja szerint folytatta ; részint más keletiekre is kiter
jeszkedett, tekintet nélkül a nyelvcsaládokra ; részint végre a finn 
nyelvcsaládot tette tudományos!) hasonlítás tárgyává. A zsidó
magyar párhuzamítás legmunkásabb képviselője Molnár János 
volt. Hang és jelentés némi, legtöbbször erőltetve állított, hason
lata kielégítette e régi iskolát ; származékok, ragozott és gyökszók 
különbség nélkül rokoníttattak : hogy a hangváltozások bizonyos 
törvények szerint történnek, még nem is gyaníttatott. Beregszászi 
a biblia (sémi), a persa (árja) és török, mongol (ural-altaji) nyel
veket az egy «keleti» név alá foglalván, midőn a, magyarnak 
ezekhez «hasonlatosságát» akará kitüntetni, inkább különbözésü
ket állapította meg, kivéve az utóbbi, az ural-altaji osztályét, 
melyhez becses, eszméltető, adatokat nyújtott; míg Gyarmatid a 
finn nyelvrokonság nyelvtani vizsgálatában szerencsésen hala
dott, hasonlító szótárában pedig mind a rokonság, mind a köl-
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csönzés kimutatására sok haszonvehető anyagot nyújtott. A ha
sonlító nyelvészet, mint tudomány, egy későbbi kor szüleménye.

Kiadások. Molnár : A zsidó szóknak a magyar és egyéb nemzetű 
szókban találandó Hasonlítása (M. Könyvház. IX—XXII. köt.) és : A zsidó 
szókhoz úgymint gyökerekhez egyéb nemzetű nyelveknek Hasonlítása. Pest 
1800. —Beregszászi: Uber d. Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den 
morgenländisehen. Lipcse 1796. — Gyarmatid : Affinitás Linguae Hung, 
cum Linguis Fennicae Originis, nec non Vocabularia dialectorum Tatarica- 
rum et Slavicarum cum Hung, comparata, Gotting. 1799. Vocabularium. in 
quo plurima Hungaricis vocibus consona variarum linguarum vocabula colle
git. Bées 1816.

73. §. Nyelvészeti kútfők. Szótár-irodalom. — Classica 
literatúra.

A Révai-féle mozgalommal szorosan összefügg Kazinczy 
Fenni- szándoka nyelvemlékeinkből eyy gyűjteményt tenni közzé, 
s azt nyelvtani irodalmunk legrégibb emlékeivel nyitni meg. 
1805-ben sajtó alá is ment az első kötet Erdősi nyelvtanával és 
Dévai m. ortliograpliiájával (30. §.), a második pedig kéziratban 
állott, a debreceni códexet (14. §.) foglalva magában; de ezt a 
mostoha idők megjelenni soha, amazt csak bárom évvel utóbb, 
engedték. E kiadvány új támaszt nyújtott Révai tanainak ; s 
grammatikai jegyzeteiben is Kazinczy, Révai mellett állva, élesen 
ellenkezett Verseghyvel s a debreceniekkel, már itt érvényesítve 
az ízlés fegyvereit, melyekkel a közel jövőben oly szerencsésen 
fogott ezeknek iskolája ellen harcolni.

Nem csekély öregbedést vett a nyelvészeti készlet a phra- 
seolóyok igyekvései által. Szeicz Leo Pázmányból, Georch Ilién 
Dugonicsból (az Etelkából) Noszkó Alajos, s főleg Baróti Szabo 
Dávid, az élet s az írók nyelvéből szedték össze a nyelv virágait, 
csínjait, jeles szólásmódjait, az utóbbi nagy számmal közmondá
sokat is, valamint Kovács Pál is példabeszédeket és közmondáso
kat : öszvesen oly becses örökséget, mely az utódok által mind 
máig sincs még használat által kimerítve.

A szótár-irodalom végre nem csekély lendületet vett, külö
nösen Márton József lőcsei, majd bécsi, tanár által. Már első,
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kisebb, magyar és német szótára (1799, 1800) elődeinél hiányzott 
számos szók s értelmek felvételénél s szabatosabb értelmezésénél 
fogvájóval több volt egy gyakorlati segédkönyvnél, nagy szótára 
pedig, mely nyomban követte (1803—4), úgy kisebb, s majd na
gyobb három nyelvű szótárai szók és szólások bőségére nézve tete
mes haladást mutattak. Márton t. i. gondos gyűjtő volt különösen a 
reáliák terén ; de elfogultsága az új nyeremények irányában s ízlés
hiánya nem engedék lépést tartani a gyorsan fejlődő irodalommal, 
ragaszkodásával pedig a debreceni iskolához nagy mérvben terjesz
tője lett a nyelvrontásnak, s nem csak szótárai, hanem botrányos 
magyar és német nyelvtanai s olvasókönyvei által is. — Előtte s 
mellette, mint szorgalmas és elfogúlatlan gyűjtők, Baráti (1784, 
92) és Sándor István (1807) tettek érdemet, különösen a tájszókra 
fordúlt figyelműknél fogva is. — Az 1 SOo-iki országgyűlés után 
megindúlt műnyelvkészítés a törvénykezés és közigazgatás terén, 
gyümölcstelen volt. Pest, Veszprém, Szala, Borsod, Zemplény 
buzgólkodtak leginkább : de e hivatalos szócsinálók nem voltak 
nyelvészek, s alig maradt fenn tiszti szótáraikból nehány alkal
matos kifejezés.

Kiadások. Kazinczy : Magyar Régiségek és Ritkaságok, I. k. Pest 
1808 . — Szeicz : Kis magyar Phraseologia card. Pázmány munkáiból . . . Má- 
riati. Istvántól. Pozs. 1778 . — Georch: Etelkából kiválogatott remekje a helyes 
magyarságnak. Pozs. 1800 . — Noszkó : Világszótár, Pest 1791 . — Baráti 
A Magyarság Virági, Komár. 1803 . — Kovács Pál : M. Példa- és Közmondá
sai. Győr 1794.

Márton : Új Németmagyar és Magyamémet Lexikon, 2 k. Bécs és 
Pozs. 1 7 9 9 , 1800. Ily cím alatt nagy szótára is, 2 k. Bécs 1 8 0 3 , 04 . Három 
nyelvből készült Osk. Lexikon, 2 k. Bécs 1816 . Lexicon Trilingue (a nagy) 
st. 2 k. Bées 1818 . — Baráti : Kisded Szótár (emlékversekben !) Kassa 1784. 
Tlj dolgozat bő magyarázatokkal Kassa 1 7 9 2 . — Sándor : Toldalék a magyar
deák Szókönyvhez, amint végsőször jött ki 1 767  és 1801  (P. Pápai). Bécs 1808.

— A classica literatúra átültetéséhen, melytől a mi nyel
vünk, természete szerint, leginkább várhatta irályi szépségei 
kifejtését, e korban már többen fáradoztak. A görögök közöl Ho- 
mérrel még csak félénk kísérletek tétettek (Molnár J., Révai), a 
lyrikusok és tragécliairók azonban egészen költöztek át (Fábchich) ; 
külön : Anákreon Zechenter, Aeschylus Lebilincselt Prometheusa 
Verseghy által ; a pásztorköltők közöl Moschos énekét Bion felett
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Révai adta. A prózaírók közöl csak Xenophon Cyropaediája Szilá
gyi Mártontól, és Plutarch -néhány munkája (A gyermeknevelés
ről Hatvani Pál, Életek Tanárky János) tétetett át. — A római 
költők közöl, mint láttuk (59. §.) Virgil és Horde egészen, s rész
ben többször is (az Aeneis id. Kovács József s töredékenként 
Nagy János), Ovidtól az Átváltozások (Sándor István, Yiski), az 
elegiakdltőkböl egyes darabok (Révai, Dayka, Döme stb.), Plautus 
és Terenctul egy-egy darab (Kovásznai Sándor) és Phaedrus (Márton 
István) ; míg a prózaírókból Justinuson kivül (Forral András), 
csak Ciceróból jelent meg néhány bölcsészeti darab Révai, Ko
vásznál, Virágtól, s válogatott Levelei Hegyi Józseftől; mert
J. Caesar Szép Jánostól, Seneca Pyber Benedektől, Tacitus Agri- 
colája Ferenczy Jánostól nem láttak világot.

Ha e műveket a műfordítás szigorúbb elvei szerint bírál
juk, egy sem lesz még köztök, mely ezeknek megfeleljen. De ta
gadhatatlan, hogy a római költők áthozatala, kivált az elegiáké 
Révaitól, Horác, s különösen az epistolák Virágtól, részben Bá
rót! Virgilje is, a magyar költői dicti óba sok nemességet, helyen
ként könnyűséget, s általában választékosságot hoztak ; míg a 
cicerói fordítások, még a Kovásznaié is, s még inkább Virágé, 
jótevő egyszerűségre, arányos mondat alkotásra nyújtottak példát. 
De hiányzott még a rövidség, kerekdedség és emelkedettség azon 
neme, melyet nyelvünk csak Kazinczy által volt nyerendő.

Kiadások. Homérhöl Molnár J. még csak egyes helyeket adott (el
szórva Régi .Jeles Épületeiben) ; Révai: az Iliás I. könyvének nagyobb részét 
(Érd. Muz. II. köt.). — Fábchich : Magyarra fordított Pindarus, Alcaeus, 
Sapphó, Stesichorus, Ibieus, Anákreon, Baccbibdes, Simonides, Alkman, 
Archilochus. Győr, 1804. (ugyan Fábchich görög tragikusait kéziratban lát
ta m  néhai Ivanics Zsigmond pesti antiquáriusnál). - Zechenter : A Magyar 
Atiákreon, Prága 1785. — Verseghy : A lebilincsezett Prometheus, Aeschy- 
lusból, mythol. jegyzetekkel. Buda 1792. — Révai : Bion Halottasverse, 
Moschus pásztoréneke (Révai Elegyes Versei), Pozs. 1787. — Szilágyi Már
ton : Cyropaedia, azaz Xenophonnak a Cyrus király életéről, neveltetéséről 
és viselt dolgairól írott históriája, 2 k. N.-Károly 1784. — Hatvani Pál : Plu- 
tarebusnak a gyeim ekek neveléséről írott könyve. Buda 1795.,— Tanárky 
János : Plutarchusból némely görög és római nagy emberek Élete. 3 köt. 
Pest 1807—1809. — Kovács József : Magyar Eneis. 2 k. Komárom 1799, 1804.

Hagy János: Magyar Virgílius, azaz Virg. Aeneásának némely darabjai. 
Győr 1800. — Sándor István : Az Orras Ovidnak deákból fordított Változási. 
Győr 1792. — Viski Pál : Magyar Ovid az Altalváltozásokról szabad fordí-

12Told}- : írod . tö rt.
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tásban. I. Kol. 1802. — Kovásznál : Két Komédia, melyek közül az epryik 
Plautusból (Mostellaria), a másik Terentiusból (Andria) fordittatott. Kol. 
1782. — Márton Istv.: Phaedri Fabulae, imitationibus kungaricis . . . ador
natae. Győr. 1793. Forrai András : Justínusnrk Trogus Pompejus XLIV 
könyveiből kiválogatott rövid ékes históriája. Eger 1781. 4r. Ciceróból. Scipió 
Alma (Révai El. Vers.); Cátó, Laelius, Paradoxumok és Scipió Alma, ford. 
Kovásznál. Kol. 1782. Az Emiiéinek tisztéről és kötelességeiről írt 3 könyve, 
u. attól Pozs. 1795. Laelius v. M. T. Cicerónak beszéllgetése a Barátság
ról, Virág Ben. Pest, 1802. Az üdösb Cátó, vagy M. T. Cicerónak beszéllge
tése az Öregségről, u. attól Pest 1803. Kiválogatott Levelei, ford. Hegyi 
József. Szeged, 1801; újra : Pliniusból vett válog. Levelekkel, Szeged 1S16.

74, §. Az irodalomtörténet haladásai.
A Bőd Péter által (53. §.) elhintett mag termékeny földbe 

hullott. Sora a lelkesült buzgó férfiaknak lépett nyomába, s sze
rető gonddal fogta fel az általa nyújtott fonalat. Uralkodó for
mája az irodalomtörténetnek még mind tudósok élete volt : tehát 
anyag inkább, mint történet. Természetesen és helyesen. Szinte 
egykorúlag tűntek fel : Horámji Elek kegyesrendi tanár, ki «Me
moria Hungarorum» című munkájában (1775, hova részben a 
Memoria Scriptt. Scholarum Piarum is tartozik) nem csak elő
dei s kortársai egész készletét feldolgozta, hanem saját vizsgálatai 
eredményeivel is nevelte. Munkái gazdagsága kárpótol bőbeszé
dűségéért, s kitérései megbocsáthatok ezek tanulságos voltáért ; 
Weszprémi István Debrecennek tisztiorvosa, a magyar orvosok 
életeiről szóló munkájával (1774—1787), mely messze túlterjedve 
címe határain, históriai s archeológiái, nagyobb részt azonban 
irodalomtörténeti kitéréseivel nagyszerű raktárát képezi szeren
csés nyomozásai, számos fölfedezéseinek ; és Háner Jeremiás, 
erdélyi ev. superintendens, ki viszont Magyarország és Erdély 
Történetíróiról értekezett (1777), ide tudva a külföldieket is, s 
így nem egyedül a hazai irodalom, hanem a történelmi kútfők és 
segédeszközök ismeretét is hathatósan előmozdította. Seivert Já
nos szenterzsébeti szász pred. Erdélyben, Erdély tudósai (1785), 
Klein Sámuel kassai ev. pred., a magyarországi ev. papok, s a 
jegyzetekben számos mások (1789), s bosszú szünet után Tóth 
Ferenc pápai tanár, utóbb superintendens, a Dunán s a Tiszán
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túli ref. superintendensek (1808—1812) életei s írásaikról kútfő- 
becsü munkákat adtak. — A magyar könyv észetnek, az irodalom- 
történet egyik fő segédeszközének, gr. Széchenyi Ferenc vetette 
meg biztos alapját gazdag nemzeti könyvtára mintaszerű lajstro
mai kiadása által (1799—1807); míg Sándor István, «Magyar 
Könyvesliáz »-ában (1803), képzellietetlen gonddal alkotta meg az 
első, s minden hiányai és hibái mellett még mindig nélkülözhe
tetlen magyar könyvészetet.

De a rendszeres feldolgozás is ez időszakban indúlt meg. 
A szorosan történeti és széptani érzék, kiterjedt, tudományos kép
zettség, részletes tárgyismeret s műalkotó tehetség hiánya dacára 
Wallaszky Pál akkor jolsvai ev. prédikátoré itt az úttörés dicső
sége. Irodalomtörténete (1785) a mai álláspontból kevéssel több 
némileg rendezett vázlatnál, melyben legkevesebb figyelem épen 
a belső történetnek, a szellemi műveknek, a fejleményeknek jut ; 
de ha e tudomány akkori világállását, a magyar irodalomtörténet 
múlhatatlan előfeltételei — gazdag könyvtárak — nem léteztét, 
a szerző félreeső, elszigetelt helyzetét számba veszszük : munká
jától a szíves méltánylatot meg nem tagadhatni. Ezenkívül az a 
legtisztább, legszentebb honszeretet tette is volt, melyért az iro
dalomtörténet, nevét mindenha kegyelettel fogja nevezni. Belnay 
György pozsonyi akad. tanár, sokkal később (1799) alig adott 
egyebet Wallaszky kivonatánál. Másnemű nagyobb munkákban 
mellesleg, s több egyediratokban tüzetesen is, tárgyaltattak iro
dalomtörténeti szakaszok, mik a készletet tekintélyesen nevelték. 
S már itt említendő Horvát István, ki Verseghy ellen írt vitaira
tában (1806. 72. §.) első jeleit, sőt már becses gyümölcseit is, 
adta nyomozó irányának, kivált a nyelv külső történetében.

A külföldi irodalomtörténetben az első, és sok ideig egyetlen, 
munkát Budai Ezsajás adta (1802). A régi kort tárgyalj a, Kon
stantinápoly megvételéig. Történelmi fonalat abban hiába kere
sünk : de adatokban gazdag, válogatásban s Ítéleteiben biztos ; 
előadása, mint mindenütt, egyszerű és világos, azonban nyelve a 
debreceni iskola vétkeitől dísztelen.

12
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Kiadások. Horányi : Memoria Hungaronim et Provincialium, scripti» 
editis notorum. 3 k. Bées 1775—1777. Nova Memoria, I. Pest 1795. Scriptt. 
Scholarum Piar. 2 k. Buda 1808, 9. — Weszprémi : Succincta Medicorum 
Hung, et Transilv. Biograpkia, 4 k. Lipcse és Bées 1774—1787. — Háner r 
Scriptores rerum Hung, et Transilv. 2 k. Bées és Szeben 1777—1798. — Sel
vert: Nachrichten von siebenh. Gelehrten u. ihren Schriften. (I. a szász tudó
sok) Pozs.1785. (H. a magyarok, a Siebenb. Quartalschrift V—VII. köteteiben 
jöttek ki, de csak a fél alphabet 1797, 1S01). — Klein: Nachrichten von den 
Lebensumstaenden u. Schilfen evang. Prediger in allen Gemeinden d. Kö- 
nigr. Ungam, 2 k. Lipcse és Buda 1789. — Tóth Ferenc : A lielv. vall. Túla- 
dunai . . . Püspökök Élete Győr. 1808. A helv. vall. Tiilatiszai Püspökök 
Élete Győr. 1812. — Catalogus Bibliothecae Hung. Francisci C. Széchényi. 
7 köt. Sopron és Pest 1799—1807 (rendszeres mutatókkal) és : Catal. MSS, 
3 k. Sopron 1815. — Sándor : Magyar Könyvesház, Győr 1803. — Wallaszky : 
Conspectus Beipuhl.- Literariae in Hung. Pozs. 1785. újra s folytatva Buda 
1808. — Belnay : Historia Literarum bonarumque artium in Hung. Pozs. 
(1799). — Budai : Bégi Tudós világ Históriája. Debr. 1802.

75. §. Természeti, szám- és hadtudományok.
A természettudományi irodalom ez időszakban vett nagyobb 

kiterjedésű neki-iramodást, miután helyenként, kivált némi ter
mészetrajz, a kisebb iskolákban, az orvosi tudományok a segéd 
ismeretekkel együtt a sebészek számára az egyetemen magyarul 
is kezdtek taníttatni ; e szak növekedő fontossága pedig a nagy 
közönségnél némi érdekeltséget kezdett ébreszteni. S így tan- és 
népszerű könyvek nagyobb számmal, többnyire még fordítások, 
de némely bővebb munkák is keletkeztek, melyek által a tudo
mány maga ugyan nem nyert, belionosúlásának azonban az út 
csakugyan megtöretett. Csak a főbb írókat soroljuk el itt, kik 
vagy a kezdeményezés, vagy a terjedelmesb tárgyalás által tettek 
érdemet. A természettanban az első szorosan tudományos kísérlet 
dicsősége Molnár János kanonoké (1777); a vegytanban Nyúlás 
Ferenc orvosé (1800) az erdélyi gyógyvizekről írt nagy munkájá
ban ; s Kovács Mihályé, ki az egész rendszert első szólaltatta meg 
magyarul (1807). A természetrajz a műnyelv tekintetében szeren
csésben míveltetett. Mellőzve a kisebb jelentékű egyetemes és 
fordított munkákat, az ásványtant Benkü Ferenc, később enyedi 
tanár, ültette át először Werner szerint (1784, 6), s követte őt e 
téren Zay Sámuel, (1791); a növénytanban Csapó József debreceni
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tisztiorvos csupán népszerű, de figyelemre méltó kísérlete után, 
Benkö József középtanodai ref. pap, a hírneves történész, nyomo
sabb lépést tett növénytani «Nomenclatúrája» által Linné rend
szere szerint (1783): alapítóivá azonban e tudománynak nálunk 
Diószegi Sámuel debreceni pred. és Fazekas Mihály főhadnagy 
lettek classical tekintetre kapott Magyar Fiivészkönyvök által, 
mely a Linné elmélete után a hazai, s külön az orvosi, növénye
ket szoros tudományos módszerben jelesen tárgyalták (1807—13). 
Nem ily fontosak a műnyelv tekintetében, mégis hálára méltók 
Földi János (1801) és Szentgyörgyi József (1803) orvosok igyek- 
vései az állattan meghonosításában, kik közöl az első rendszer, 
mindketten az állatok erkölcsei előadása, az utóbbi a kellemes 
mód tekintetéből, a jobb írók közzé tartoznak. — A természet 
egész birodalmát, amennyiben az az emberrel érintkezik, öleli 
fel új, s e szakbeli irodalmunkban e napig legbővebb, munkájában 
Mátyás István (52. §.), az «0 és Új Diaetetikában» (1787—93) ; 
valamint az úgynevezett physiko-theologiai munkák, melyek Is
ten kezét mutatják fel az összes természetben, s milyet e korban 
hármat vettünk, Derham, Sander és Mutschelle fordításait, miknek 
hatását e szak irányában épen nem szabad kicsinylenünk.

Az orvosi szakirodalom megkezdője, hogy ne mondjam 
megteremtője, Rács Sámuel egyetemi tanár volt. Tanítani kellett, 
s nem volt könyv. A bonc- és élettantól kezdve a kór- és gyógy- 
tanig az egész orvostudományt kidolgozta, részint eredeti, részint 
fordított munkákkal pótolva a hiányt. Számos mások követték. 
Nincs köztök egy is, ki a tudomány történetében nevet hagyott 
volna. A műnyelv nehézkes, alkalmatlan, s a nem kevés új szók 
mellett is még számos idegen szókkal vegyülve volt.

Szerencsésben haladt, ha nem az előadás, de a tárgy tekin
tetében, a gazdaságtudomány. Ismételt kísérletek egy gazdászati 
folyóirat megalapítására (1783—1796) még most nem boldogít
hattak ugyan, de egyes hasznos munkák már beútat nyertek a 
régihez különben babonásan ragaszkodni szerető gazdaközönség
nél ; sőt Nagyvad János a keszthelyi Georgikon utóbbi igazgatója
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(1791), és Pethe Ferenc (1805) rendszeres nagyobb munkáikkal 
már némi biztos tért foglaltak.

A mathematikában utat tört ugyan Dugonics András mind 
egyetemi tanításai közzé szórt szóbeli magyarázataival, mind 
kézikönyvével (1784), de még most utódok nélkül maradt ; vala
mint a hadtudományban is csak két munka vont figyelmet ma
gára : gr. Gvadányi József lovas tábornoknak az utolsó török 
bábon! alkalmával írt könyve a törökkel mikép folytatandó mezei 
harcról (1790), s a francia háboník alatt egy névtelen magyar 
tábornok által írt rendszeres «Hadtudomány», kiadva Szekér 
Joachim által (1807).

Kiadások. Molnár : A Physikának elei Newton nyomdoka szerint. 
2 k. Pozs. 1777. — Nyúlás : Az erdélyországi orvosvizeknek bontásáról kö
zönségesen, és a Eadna vidéki vasas borvizeknek bontásáról, orvosi erejé
ről, hasznairól. 3 k. Kol. 1800. - Kovács : Chemia v. természet titka, Gren 
szerint. 4 k. Buda 1807, 8. — Benkö F.: Werner a köveknek és érceknek külső 
megesmertető jegyeikről. Kol. 1784. Magyar Mineralogia. Kol. 1786. — Zaij : 
Magyar Mineralogia, avagy az ásványokról való tudomány, Komárom 1791.
— Csapó : Uj füves és virágos Magyar Kert. Pozs. 1775. — Benkö F.: Fiiszé- 
res (így) Nevezetek (Molnár Könyvh. I. 1783.)— Diószegi és Fazekas : Magyar 
Füvészkönyv, mely e két magyar hazában találtatható növevényeknek meg- 
esmerésére vezet, a Linné alkotmánya szerint. Debrecen 1807. és : Orvosi 
Füvészkönyv. Debr. 1813. — Földi : Természeti História a Linné systemája 
szerént. Első csomó : Az állatok országa. Pozs. 1801. — Szentgyörgyi : A leg
nevezetesebb természeti, dolgok^ sméreti az apróbb oskolák számára. I. Deb
recen 1803. — Mátyás : O és Uj Diáét. 6 k. Pozs. 1787—1793. — Derham : 
Physico-Theologia, azaz az isten léteiének és tulajdonságinak a teremtés 
munkáiból való megmutattatása, ford. Segesvári Istv. Bécs 1793. — Sander : 
Az istennek jósága és bölcsesége a természetben, ford. Nagy Sámuel, Pozs. 
1794. — Mutschelle : A teremtőnek esmérete és szeretete a teremtmények 
vizsgálásából, ford. Puez Ant. Pest. 1807.

Bácz Sámuel: Orvosi Oktatás. Buda 1776. újra 1778. Störck Orv. 
Tanítása, 2 k. Buda 1778, 80. A Borbélyság elei Plenk ut. Buda 1782. A Phy- 
siologiának rövid summája. Pest 1789. Borbélyi Tanítások: Anatómia, phy
siol., pathol., materia med., chirurgia, bábaság, törvényes orv. tudomány, 
orvosi politia. 2 k. Pest 1794. Orvosi Praxis, 2 k. Buda 1801, s némely 
e gyediratok.

, «Kir. Újság a földmívelésről», 1783. — Magyar és erdélyországi Gaz- 
das. TJjság. Bécs 1796. — Nagyváti : A szorgalmatos mezei Gazda. 2 k. Pest 
1791. — Pethe : Pallérozott Mezei Gazdaság. 2 k. Sopron 1805.

Dugonics : A Tudákosságnak két könyvei. 2 k. Pest 1784. újra 1791.
— Gvadányi: A mostan folyó török háborúra célozó Gondolatok. Pozs. 1790.
— Névtelen : Haditudomány, melyet kéziratban foglalt, de nevit eltitkolni 
akart, egy nagymélt. hazafi." Pest. 1807.
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IL A nyelvújítás és szépítés, s a költői classicismus kora. 
1808— 1830.

76. §. Általános jellemzés.
Míg a közelebb lefolyt időszak, mint az útkeresés, kísér

letek s így a soknemű irányok kora, az ingadozás, a befej ezetlen- 
ség benyomását teszi a vizsgálóra : a jelen időszak az újiskolának 
egy makacs és elfogult többséggel folyt küzdelmeit tünteti fel, 
melyekben az, az elvviták terén végre is diadalmaskodott, míg 
kitűnő eredeti szellemek classicitásra emelkedett művei által 
mind a nyelv, mind a költészet megifjodva, szebb fényben mint 
valaha, kelt elé. Az eszme, mely magát ott és itt érvényesítette, a 
szép —, azon név pedig, melyhez minden siker visszaviendő, 
Kazinczy Ferencé volt. Nincs ez egész időszakban egy jelentékeny 
író sem, kinek cultúrájára, ízlésére, írói életére ő, többnyire dön- 
tőleg, ne hatott volna, ki nem véve azokat sem, kik vele ellen
keztek. S nem csak az óclassikai stílnek, prózában és költészet
ben, teremtője ő ; nem csak feje költészetünkben a classical, és 
egyszersmind a modern műiskolának, s remeklő mindkettőben ; 
hanem a nyelvnek tökéletes átalakítója a szépnek elnöklete alatt, 
s  az irodalomnak művészetté emelője. A költészetben ugyan már 
1820 óta nagy fordulat állt be Kisfaludy Károly, s a majdan 
hozzá csatlakozó Vörösmarty által : a classicismus felett önálló 
nemzeti irány, az addig uralkodott alanyi (lyrai) költészet mel
lett a tárgyilagos (drámai és elbeszéllő) lépvén előtérbe : de ez 
iskola is nem csak Kazinczyból indúlt ki, hanem vele a legszo- 
rosb összeköttetésben maradt. — A szigorúbb tudomány is bát
rabban indúlt' orgánuma, a műnyelv, megalkotásának ; s tartal
milag is haladást mutatott különösen a tlieologiai és bölcsészeti 
téren. Végre dicsőén fejezte be ez időszakot az 1825-ben kezdő
dött s 1830-ban lehető sikerrel koronázott nemzeti visszahatás, 
mely úgy követte az 1815-ben átalakúlt s a veronai congressus- 
ban betetőzött világhelyzetnek hatását Magyarországra, mint
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egykor az 1790-iki visszahatás a József korát. Nyelv és nemzeti
ség új biztosítékokat nyert, s amaz főtényezőjévé lett egy új iro
dalmi életnek. Az akadémia az nap alakíttatott meg Pozsonyban, 
melyen Pesten Kisfaludy Károly haldoklani kezdett. Ezzel volt a 
Kazinczy-Kisfaludy-időszak befejezve.

77. §. A nyelvújítási harc. Kazinczy Ferenc. Az üldözés 
stádiuma.

........................Én láttam a zavart,
S a versengőket nem békére vontam, 
Hanem kevesb és még makacsb vitára.
Ki nyugtot óhajt, harcra ké l . . . .

K a z in c z y .

Mióta magyar irodalom van, az írók újítottak. Képeztek 
t. i. új szókat oly fogalmakra, melyeket a nemzet azelőtt nem 
bírt, vagy idegen szókát vettek át, a régi századokban még gyak
ran a magyar ajak sajátságaihoz idomítva azokat, később csak 
kurtítva, míg végre a nyelv áthasonlító ereje meggyengülvén, 
egészen megtartva idegen formájúkat. Az ómagyar Halotti Be
szédtől kezdve, keresztül az összes középkoron, minden emlé
keinkből számos ily új vagy meghonosított polgárait mutatha
tunk ki nyelvünknek, eleinte természetesen a vallásbeli előadá
sokban, a XYI. század óta a tbeologiában és jogban, a XVII. 
óta már a bölcsészet, költészet és reál tudományokban is. 
A XVIII-ban Barcafalvi Szabó Dávid reformátori vakmerőséggel 
hírlapjában is újított, de tudomány s ízlés nélkül, a jót csak néha 
ösztönszerűleg találva el, s követtetve mégis, különösen a többnyire 
tudatlan fordítók által: mi Kazinczy Ferencet, még 1789-ben a 
helytelen gazdálkodás ellen felszólalásra bírta, s azon nyelvészeti 
mozgalmat idézte elő, melynek fő érdeme a szóképzés törvényei 
nyomozásának megkezdése volt (71. §.). Ez alatt Kazinczy más 
eszközökkel nyúlt gyakorlatilag a nyelv átalakításához 1788—94 
közt megjelent műfordításaiban, félénken és tartózkodva, nem 
annyira új szók, mint új szófüzés által az újság báját öntve el
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beszédén, egyszersmind pedig eladdig ismeretlen választékosság
gal s tárgyszerűséggel használva fel a nyelv adott anyagát (63. §.). 
Teljesen azonban s egész rendszerré a szépészeti nyelvforma 
eszméjét csak hét éven túl tartott szomorú fogsága idejében 
érlelte meg. T. i. gyakran érezte műfordítói dolgozásai közben, 
mikép a magyar nyelv számtalan fogalmak és fogalomárnyalatok 
kifejezésében szűk és ingadozó ; hogy a régi rövidséget és hatha
tósságot, a századok folytában erőtlenül áradozó s köznapias 
beszéd váltotta fel ; tudta, hogy minden műnemnek saját nyelve van, 
s míg a beszély és polgári színmű az élet szépített nyelvén szól, a 
tragédia s az epos méltóságot és fennséget, a lyra dallamos, ké
pes, gyakran fellengő beszédet láván ; minden tárgy, forma, sőt 
minden jellem és író más-más nyelvet és hangot. Ily, a piac 
nyelvétől különböző, szebb, nemesb, jellemzetesen változni tudó 
irodalmi nyelv megteremtésére legalkalmatosb útnak tartotta 
Kazinczy a műfordítást, mely nem csak azt adja vissza, mit az 
eredeti, hanem a műnem s az író saját módját is ; s adandó volt 
már ez úttal hosszabb sorát a különböző nemű s egyéniségű írók 
műveinek, mi által alkalmat nyerjen nyelvalakító eszméjét minél 
több irányban létesíteni, ha köz részvét karolta volna fel «Egy
veleg írásai» gyűjteményét, melyet Marmontel «Szívképző Re
géivel » 1808 nyitott meg. Szükségesnek látta tehát a levelezései
ben évek óta fejtegetett és védett tételt közönség elibe hozni. 
Hogy a köz figyelem annál biztosban meghódíttassék, s a kérdés 
általánosb és döntő megvitatás tárgyává legyen, először is a 
gúny és élesség fegyvereivel nyílt harcot izent az ügy ellenségei
nek («Epistola Yitkovics Mihályhoz «, «Tövisek és Virágok»); majd 
komoly nyúgalommal és tudományosan tárgyalta azt Dayka és 
Báróczy életrajzaikban ; végre gyakorlatilag érvényesítették azt 
ő maga, barátai és tanítványai, élőkön a nem sejtett nagyságban 
feltűnt Berzsenyi, költői és prózai írásaikban. Lángba borúit a 
magyar irodalmi világ. írók és közönség két táborra oszlottak : 
égyfelül állt a «puristák», «orthologusok», az ósdiak tábora, védve 
a nyelv «szüzességét», tulajdonkép a megállapodást, melynek
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képviselői e párt szerencsétlenségére tehetség és ízlés nélküli 
férfiak, de támogatva még a közönség legnagyobb része által ; 
másfelül a nyelvrontóknak, és gúnyosan neologusoknak, újítók
nak nevezett haladók felekezete, melyben együtt volt minden, 
mit a kor lelkességben, talentomban, előállító erő és mívelt ízlés
ben bírt, s részén a nemzet színe, tehát a kisebbség, s az ifjúság, 
tehát a jövő, de mely mohó túlzásai által az ügyet, bár miilólag, 
compromittálta inkább, mint előmozdította. A társas téren, gyű
léseken, a sajtóban kongattatott a vészharang, s annál zajosab
ban, mert az ósdiak tiszta, de korlátolt meggyőződéséhez járul
tak a személyes rokon- és ellenszenvek is. Különösen a keszthelyi 
kör (Takács József, Kisfaludy Sándor, Ruszék, Horváth Endre 
stb.) gr. Festetics György vezérlete alatt, megtagadva mástól 
azon szabadságot, melyet maga elég bátran gyakorolt, tömött 
ellenzékképen lépett útjokba e lelkes igyekvéseknek ; eleinte szin
tén csak szóval, magán és köz körökben, utóbb azonban a sajtó 
terén is a pirító hírre vergődött «Mondolattal» (1813), mely az 
avatatlan újítóknak harminc év óta elkövetett minden vétkeit 
Kazinczy nyakába tolta, s ezt, és mellette az újiskolának ép’ 
ekkor meteorként feltűnt- legragyogóbb tagját, Berzsenyit, tűzte 
ki gúnynyilai tárgyaúl. Erre, nem javalandó de természetes visz- 
szahatásképen, az elmés gúnyos «Felelet a Mondolatra» követke
zett Szemere és Kölcsey-tői (1815). A két fél közti ellenkezés szen
vedélyes gyűlölséggé fajúit, mindenik túlment saját elve határain ; 
s miután Helmeczy 1814-ben Kazinczy Munkái nagyobb gyűjte
ményét lelkesedett szavakkal hirdetvén, az meg is indúlt Kazin
czy gyakorlati feleleteképen : izgatás, lebeszéllés a kiadó Trattner 
ijesztése által a nagy vállalat, kilenc kötet után, megakasztatott : 
megyei gyűléseken Kazinczynak az írástól kormányi eltiltása 
indítványoztatott ; Veszprémből pedig egy második, érzékenyebb, 
csapás méretett fejére. T. i. az ő és Kisfaludy Sándor leveleik 
Ruszék József liahóti apáthoz, melyekre Kisfaludy neheztelése a 
Himfv bírálatáért szolgáltatott okot, s melyek csakhamar a 
nyelvújítás kérdésére, sőt Kazinczy személyes bántalmazására
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tértek át, egy füzetbe gyűjtve, számtalan másolatokban elterjesz
tettek a keszthelyiek által. Közönséges volt az izgalom mind a 
két részen, és — mint az egykorú Teleki József festé az állapotot
— «minden pártot nem fogott hazafiak, sőt még a két felek kö
zül is a kevésbbé hevesek rettegve és lelkendezve várták a csata 
kimenetelét, a dolog bővebb kifejtését, a kérdés vég elhatározá
sát. A győzedelmesnek dühe, akármelyik legyen is az, kerülhe- 
tetlen romlással fenyegeti nyelvünket.»

Irodalom. Kazinczynak fordított Egyveleg írásai. I. Széphalom 1808. 
Rochefoucauldnak Maximái, Kazinczy F. Bécs és Trieszt 1810. Poétái Epis
tola Vitkovics Mihály barátomhoz, Széph. 1811. Tövisek és Virágok. Széph. 
1811. Dayka Gábor Versei és Kazinczynak Poétái Berke, Pest 1813. Báróczy- 
nak Minden Munkái (az életrajz a VIII. kötetb.) Pest 1811. — «Mondolat, 
sok bővítményekkel és egy kiegészített újszótárral együtt» Dicshalom 1813. 
Felelet a Mondolatra. Pest 1815. — Kazinczy F. Munkái, 9 köt. Pest 1811—6.
— Kazinczy Ferencnek és Kisfaludy Sándornak Buszek József hahóti apái
mhoz írott Tudományos Leveleik. 1816. (kézirat) Kazinczy Ferenc Glotto- 
machusai, kiadta Kazinczy Gábor. Pest 1873.

78. §. Folytatás. — Az újítási harc tanbírálati stádiuma. 
Vég diadal.

..................Kivívánk
A szép tusát, s most béke boldogít.

K a z in c z y .

A «kilenc kötet,» mely a fiatal ivadék által lelkesedéssel 
fogadtatott, csakugyan túlment a határon, és az ügy higgadtabb 
barátaiban is, épen azért, aggodalmat gerjesztett. Használt ugyan 
Kazinczy számos hosszú, s gyakran nem jól hangzó származékok 
helyett elvont gyököket, továbbá új származékokat, avúlt és táj- 
szókat, mik eléggé megbotránkoztatták az ósdiakat, a mérsékelt 
olvasók által pedig csak sokalltattak, míg azok mai nap, kevés 
kivétellel, már köz kincsévé lettek nyelvünknek, s többé fel sem 
tűnnek ; de sokkal sűrűbben élt idegen, különösen francia szók
kal, parancsoló szükség nélkül, mik bajosan olvadnak be a ma
gyar beszédbe ; s ismét idegen szókkal, azoknak sem eredeti 
alakj okban, sem magyaros, hanem szinte idegen, végzéseikkel 
(parach'z, phantasie stb.) ; s mi a legnagyobb tévedés volt, idegen
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szólások szó szerinti követésével, többnyire szükség nélkül : s ím, 
különösen e neme az újításnak volt az, mely a nyelvet eredeti 
sajátosságából végre teljesen kivetkőztetendő, méltó aggodalma
kat költött. T. i. egyes bibás vagy darabos szók külső foltokat 
ejtenek a nyelven, melyeket az idő végre is kiirt, néba azonban 
tűr is, s így azok lassanként csak egyes s alig észrevehető foltok 
maradnak, míg az elhatalmazó idegen szólásmód a nyelv szellemi 
arcát vesztegeti meg. Szerencsére, a szútyongatások által nevelt 
első hevessége .csakhamar múlván, még «Munkái') bírálatának 
megjelenése előtt letért Kazinczy e síkos útról, s már 1817-ben, 
a mérsék szellemében látott hozzá egy második kiadás tisztázá
sához, de mely meg nem jelent.

Az alatt a nagy kérdés tudományos tárgyalásba vétetett. 
Az első ily toliharcot az újiskola ellen Beregszászi Pál (71. §.) és 
szentesi mester Sípos József támasztották : amaz a m. szószár
maztatás és képzésről írt deák munkájában (1815), ez a főleg 
Folnesics, Petlie és Helmeczy ellen intézett «0 és Új Magyarban » 
(1816); melyekre Kazinczy a «Tudományos Gyűjtemény» című 
havi iratban felelvén (1817. XII.), Beregszászi hallatta az utolsó 
szót «Pennaháború nemzeti nyelvünk dolgában» című röpiratá- 
ban (1820). Ez számtalan nyelvészeti tévedések mellett sok be
cses nyelvtényt, Sípos sok méltó gáncsot lioza fel különösen a 
tudományos munkák ügyetlen fordítói ellen : mindkettőnek bal 
nézeteit e neologismus irodalmi és szépészeti érvényéről leron
totta védveivel Kazinczy, gyakorlatilag az idő. A másik harcot a 
keszthelyi kör, de jól megőrzött névtelenség leple alól, indította 
egyenesen Kazinczy s a «kilenc kötet» ellen, ezek bírálatában s 
a «Recensiókról» elnevezett cikkben, melyekre Kazinczy «Anti- 
kritikájában», s azon virtuositással írt értekezésében, melynek 
címe: «Orthologus és Xeologus nálunk és más nemzeteknél» felelvén, 
a nyelvújítás történetével és elméletével a kérdést diadalmasan 
kivívta; (Tud. Gy. 1818). Ezek közben a kor két folyóírása, s a 
politikai és gazdasági lapok is, nyelvészkedve, számos nagyobb- 
kisebb cikkekben apró harcot folytattak, míg, Kazinczyt is meg-
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előzve (még 181G), Uelmeczy a Berzsenyi második kiadása előtt 
«Az úgynevezett újításokról a nyelvben» értekezett, s történeti úton 
állapította meg az újítás jogosúltságát ; a Marczibányi-Intézetnek 
1817-ben kihirdetett jutalomkérdésére írt koszorús munkájával 
pedig: « A magyar nyelvnek tökéletesítése iij szavak és íij szólásmó
dok által » az elfogulatlan, higgadt és mívelt gr. Teleki József a 
szélsőségeket szerencsésen kiengesztelte. Mert a philosophiai 
lélektől áthatott, rendszeres és kimerítő tárgyalásban a tiszta 
objectiv felfogás, az ovatos, de nem kevésbbé következetes közé- 
pen-járás, s a mérsékkel párosúlt határozottság meglepő s meg
győző volt egyszersmind.

Még egy phásis volt hátra az újiskola életében. Az « Auróra
kor» nem csak a költészetbe hozott nevezetes és üdvös változást : 
neki sikerűit a nyelvújítás uralmát is, gyakorlatilag általános 
érvényre juttatni. Kisfaludy Károly a színpadra vitte az új nyel
vet, s közkedvességű munkái tarka seregével terjesztette, s elis
mertette azt a nővilág által is mindinkább szaporodó olvasó 
közönséggel. Munkásán hozzá csatlakoztak Kölcsey, Szentmik- 
lósy, Horvát Endre, az új erők közöl Bajza, Czuczor, Vörösmarty, 
az öszves fiatalsággal ; vakmerő, sőt sokáig botránkoztató bátor
sággal Helmeczy, s az ennek s még mind a «kilenc kötet»-nek 
behatása alatt állva, szabály és mérték nélkül Kovacsóczy és 
Schedel, compromittálva ekép az ügyet s annak fejét : mire ismét 
duzzogni kezdett a kritika, Döbrentei pedig, Kazinczy elébbi 
híve, ezt tette felelőssé túlzó követőinek nyelvrontásaiért. Röp- 
iratkák jöttek, sőt egy új Mondolat ütötte fel fejét, az « Új szel
lem» (1824), vígjáték alakjában, több elevenséggel és elmésséggel 
a réginél, de szintoly igazságtalanúl idegen vagy már elfelejtett 
vétkekért ostromolva a tanítványokkal együtt a mestert is. De a 
közönség nem nevetett többé, mint a régi Mondolat felett. Mint 
elkésett utójátéka a neologismusi drámának, hatás nélkül elpen- 
dült. Az előtt megyék nyugtalankodtak a nyelvújítás miatt : 
1825-ben az országgyűlés szónokai széltiben éltek annak vívmá
nyaival. Az ügy diadala teljes volt.
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Irodalom. Beregszászi : Dissertatio philologica de Vocabulorum deri
vatione et formatione. Pest 1815. «A Tudom. Gyűjteményből kihagyatott két 
darab értekezés»: I. Pennaháború stb. Nem-Pesten (Patak) 1810.— Sípos. 
O és Új Magyar rövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyarsággal együtt 
az lijat egyesíteni? Pest 1816. Teleki: Jutakunfeleietek a M. Nyelvről, kiadta 
Horvát István. I. Pest 1821. — M. és N.: Új Szellem, vagyis Újmagyarok 
útja Helikonra. Szeged, 1824.

79. §. Széppróza. — Kazinczy Ferenc.
A Kazinczy nyelvreformj ának hatása nem lett kevésbbé 

érezhető a prózai előadáson, mint a költészeten, sőt még inkább 
amazon : mert míg a költői nyelv általa nemesűlt és tökéletese
dett, a prózát művészetté egyenesen ő teremtette. Voltak egyes íróink 
előtte már, kik a prózának hathatósságot mint Pázmány, férfias 
csínt mint Faludi, naív kecset mint Mikes, egy nemét a társas 
elegantiának mint Báróczy, antik egyszerűséget mint Virág, ad
tak : a gáncstalan szépség tökélyét az tőle nyerte.

Kazinczy prózai munkái közt első helyt műfordításait kell 
említenünk, mert ezek által képezte ki ő maga magát, ezek vol
tak leginkább elterjedve, s így a legnagyobb hatást is ezek gya
korolták. Fordítási elméletének veleje e szavaiban foglaltatik : 
«Nem néztem elégnek csak a munkát hozni által : azon voltam, 
hogy íróm is általjőjön minden szeretett sajátságaival ; azon, 
hogy ne én láttassam szólani az író helyett, hanem hogy ő álta
lam. » Éhez képest ő sok szabadsággal élt a dolog körül, de hűség
gel igyekezett visszaadni a formát, az eredetinek szellemét : mit 
óelassicus írók, névszerint Ciceró és Sallust körül meg is közelí
tett : ott különösen a cicerói szónoklat és levélpróza, itt a sallusti 
históriai irály szép másait állítva fel ; de ámbár erre törekedett 
a modern írók hosszú soránál is a «kilenc kötetben» s azokon kivül, 
itt az nem sikerűit. Adott ugyan poétái prózát (Herder, Gessner, 
Osszián, Pyrker), elbeszéüöt különféle nemekben (Marmontel. 
Sterne, Herder, Wieland, Goethe, Mailáth), levélbelit (Bácsmegyei, 
Yorick), leírót (Brydon, Boufflers), drámait, a komoly, víg, sőt 
hollós nemben is (Goethe, Lessing, Molière), philosophiait (Ro-
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cliefoucauld), tanszerüt (Herder pályairata a széptudományok 
befolyásáról, Wieland értekezései Horác Leveleihez stb.) stb. : de 
erős egyénisége mindenütt magának hódítá meg a felvett anya
got, és szépészeti lángelméje saját képére teremté át eredetiéit. 
Másfelül, eltekintve a maga által tettleg visszavont xenologismu- 
soktól, melyek sokszor valódi foltokat ejtettek a legszebb helye
ken ; el a komoly drámai dictiótól, mely neki nem sikerűit ; s 
végre a népmeséi előadástól, mely akkor általában még irodalmi 
stílben szólott : Kazinczy, e hosszú sorával a derék műveknek, 
a legmagasbat eredményezte, mit a magyar széppróza eladdig felmu
tatott, sőt erőre, majd ismét lágyságra, kényes ízlésre s a kifeje
zés bevégzett tökélyére nézve mind máig is felülmúlva, de sőt 
elérve, sincs. E munkák tehát azok, melyekkel meg lön mutatva, 
hogy a magyar próza a rómainak komoly szépségét s a franciának 
minden kecseit kifejteni képes : de a választott művek nagyobb 
részt elvesztették már ma vonzó hatásokat. Ellenben

Eredeti, valamint költői, úgy prózai munkái azok, melyek 
elavúlliatatlan tartalmi s formai szépségökkel — ha egyszer ösz- 
szegyűjtve, együtt világot látni fogtak — élni és hatni fognak, 
míg a magyar népből a szép iránti fogékonyság ki nem hal. Há
rom fő csoportot képeznek azok, melyek is a következők :

1. A nyelvet és irodalmat érdeklő, étrekezö, bíráló, vitázó Írá
sai. Az álláspont újsága s eszmegazdagság mellett azon szellem- 
dús, eleven, s mindig elegáns módnál fogva, melylyel tárgyait 
minden oldalról megvilágítja ; a bebizonyítás parancsoló, a rábe- 
széllés hódító erejénél, s azon nemességnél fogva, melylyel ellen
zői irányában bánik classicus példányai az értekező és vitatkozó 
prózának.

2. Történelmi írásai. Arcliivális nyomozásokon alapvó kiadat
lan dolgozatain kívül t. i., két nemét mívelte a történet/rasaa/.- : 
az életrajzot és emlékírást. Szeretettel és gonddal észlelve élőkben 
és elliúnytakban a külső, és gyakran csekélyeknek látszó, vonáso
kat, melyekben mindannyi mozzanatait leste fel a léleknek, azok
ból szintoly hű, mint vonzó jellemképeket alkot : így biographiai
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vázlataiban, s még inkább teljes életrajzaiban, melyek közöl töb
bek : Dayka, Báróczy, a szigeti Zrínyi, M. Terézia, stb., a művé
szeti kezelés és classical szín példányai. Nem kevésbbé fényes 
mint tanulságos és gyönyörködtető mű a «Pályám Emlékezete», 
mely, mémoirok inkább mint önéletrajz, lelkes, eleven rajzola
tokban. embereket és korokat ismertető vonásokban gazdag. — 
Ide sorolhatók még utazási írásai is, és közölök főleg az «Erdélyi 
Levelek» (1816), miket élénk festés, az egyéni felfogás érdekes
sége, változatosság a tárgyban, finomság az észrevételek-, esz- 
méltető érintésekben s ezek előadásában, nép- és személyrajzi 
vonások, átszőve históriai emlékezésekkel, s a nyelv keresetlen 
elegentiája prózai mesterművé emelnek. — Koronáját végre 
Kazinczy prózai írásainak

3. Levelei teszik. Eddig tizenegy kötetben bírja az iroda
lom leveleit Kis Jánoshoz, Szentgyörgyihez, Sípos Pálhoz, és 
levelezéseit gr. Dessewffyvel, Berzsenyivel, Kisfaludy Károlyival 
és körével, Guzmicscsal, s a «nyelvharcosok»kai («Glottomachu- 

: sok») ; kisebb levelezéseket elszórva gyűjteményekben; s mind 
ezeknél jóval több várja még a közzétételt. Az epistoloyraphiában 
Kazinczy Ferenc egyenrangú az ó és új rilág legnagyobb íróival, s fel- 
tünőleg rokon Ciceróval. E mindannyi mesterművek azzal, hogy 
soha át nem dolgoztattak, egy megbecsülhetetlen előnynyel bír
nak más nagynevű szaktársaié felett, mely szerint t. i. e tarta- 
léktalan bizodalmas ömléseken bizonyos pongyola kecs van, mint 
virágon a frisítő harmat, gyümölcsön az illetetlen hamv. Az ő 
Levelei öszvege kifogyhatatlan tárháza a kor történetének nem 
csak, hanem egy sokat gondolkodott, tapasztalt és élt világbölcs, 
nemes kedély és ritka szép lélek nyilatkozásainak is, melyből a 
jövő idők is gyönyörködve fognak tanulni bölcseséget, erényt, s 
a mindenható szépnek érzését. Tudniillik, ha Kazinczy soha nem 
ír is : csak azzal ami volt, ártatlan gyengéivel mérsékelt erkölcsi 
nagyságában : fennséges és egyszersmind szeretetre méltó péidánv- 
kép marad, s elidegeníthetetlen nemesítője nemzetének. S ez az 
egyéniség Levelei öszvegében él, enyészhetetlenűl.
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— (Mutatványokat láss az Irodalomtörténeti Olvasókönyv I I .  köt. 
159—167. számai alatt.)

Kiadások. A kilenc kötet mellett felhozandók még: C. C. Sallustius 
épen maradt Minden Munkái. Buda 1836. M. T. Ciceróból Beszédek, Leve
lek és Scipió Álma Buda 1837 (a kettő a m. akad. Római Classicusai I. II. 
köteteiben.) — Herceg Eochefoucauldnak Maximái és Morális Reflexiói, 
kiadta Kis .1. Bécs 1810. — Lessing : Galotti Emilia, Pest 1830 (Bajza Kiilf. 
Játékszínébe ; Barnkelmi Minna, Buda 1834. és : Miss Sara Sampson, Buda 
1842 (az akad. Kiilf. Játéksz. VIII. XIX. köt.).— Pyrker: A Szent Hajdan Gyön
gyei, Buda 1830. — Wieland: értekezései: Horatius Leveleiben ford. Kis J. 
Pest. 1833. az akad. által kiadva. — Molière : A bot-csinálta doctor, Buda 
1834. és : A kénytelen házasság, ott 1839 (az akad. Külf. Játéksz. VII. és XV. 
köt.) — Mailáth : Magyar Regék, Mondák és Népmesék. Kiadta Kazinczy G. 
Pest 1864.

Eredeti Munkái prózában, elszórva folyóiratok s kiilönf. munkákb. 
K ie m e le n d ő k  a z  I. és II. osztályból: Pályám Émlékezete (Tud. Gyűjt. 1828. 
— B ő v e b b  kidolgozása kéziratb.). .Utazások, kiadva Bajza és Toldytól, Ka
z in c z y  Ferenc eredeti Munkái, akadémiai kiadása II. kötetéb. Buda, 1839 s 
ú jr a  P e s t  1873 Rátli Mór Családi Könyvtárában; újabban a Magyarországi 
utak a z  O lc só  könyvtárban.— Levelei Kis, Szentgyörgyi, ifj. Szilágyi Sámuel, 
C s o k o n a i, Ereseihez : Eredeti Munkái H. osztályában, Bajza és Toldytól, 
3 k ö t . P e s t .  1842—1845. Sípos Pálhoz, Blúz Lajostól. Lipcse, 1846. —  Levele- 
:ései K is fa lu d y  Károlylyal s ennek körével (Toldy, Vörösmarty, Bajza, 
B á r t fa y  s tb .)  Kazinczy G.-tól. Pest, 1859. Guzmicscsal, Gulyás Elektől. 
E s z t e r g .  1860. Berzsenyivel, Kazinczy G.-tól. Pest, 1860. Gr. Dessewffyvel 
3  k ö t . K a z in c z y  G.-tól. Pest, 1860—1864.

80. §. A próza állapotja. Kazinczy iskolája.

A nyelvreformi mozgalom hatása prózánkra ez időszakban 
korántsem volt általános. A legtöbb egyházi és polgári szónoko
kat, s a köz és hivatalos iratok szerzőit számba sem véve, a nagy 
sereg, mely könyveket írt, s lapok- és folyóiratokba dolgozott, 
akár tudományos, akár szépirodalmi téren forgott, szabálytalan, 
darabos, tarka nyelvvel s ízetlen, köz-, sőt alszerű előadással, 
botrányos írásmóddal élt. Mintha sem Révai, sem Kazinczy még 
nem születtek volna. S lelketlen kor volt azonfelül, minden emel
kedés nélkül. Kik buzgón csatlakoztak is az újiskolához, az ónak 
és újnak szép egységére nagyritkán tudtak felvergődni. Csak ke
vés kiválóbb szellemek, a régi s új classicus írók fogékonyabb 
tanítványai írásain volt érezhető a nemesb íz. Kis János, Virág, 
Teleki József egyszerű, férfias, Kisfaludy Sándornak, tüzében is ára
dozó, Berzsenyi, Deseiejfy József lelkes, virágos, Fóuj András eleven,

13Toldy : írod. tört.
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plastikai előadásuk sem emelkedett még fel a tiszta széphez, de 
még a nyelvtani correctiólioz sem mindenütt. Előadásuk nem 
művészet, bár nemesb naturalismus, de sokszor mármár művé
szet : t. i. rajtok is érezhető Kazinczynak észrevétlenül hódító 
hatalma, ha régibb írásaikkal a későbbieket összevetjük. Ellenben 
egyenesen az ő nyomába lépett egy lelkesedett sereg, mely szo
rosan a Kazinczy iskoláját képezi, melynél ugyanazon emelke
dettség, a kifejezés azon választékossága és újsága keresettség 
nélkül, a művészeti mondatalkotás, mely bol a római, bol a fran
cia elassicusok stúdiumára mutat, végre azon zengzetesség és 
numerus, mik együtt Kazinczy prózáját jellemzik, s mik az 
egyéni különbözések mellett is kiérezhetők, s félreismerhetetle 
ntíl a mesterre vezetnek vissza. Idő szerint első volt Szemere Pál, 
ki már a debreceniek és Kazinczy közt Csokonai sírköve ügyé 
ben folyt úgynevezett «arkádiai pörben » közbeszólva (1807) 
nyitá meg a sort, s a nyelvízlésre és gazdagításra nem annyira 
kevés széptani írásaival, mint társas és időszaki téren, nyomó
sán és húzamosan, hatott. Utána következtek, Kölcsey Ferenc 
(1817 óta), a széptani kritika tulajdonképi megkezdője, majd sze
rencsés értekező, elbeszéllő, és szónok; Szentmiklóssy Alajos (1817 
óta), értekező és bíráló, utóbb mese-prózájával ; Guzmics Izidnr 
(1814 óta), ki nem csak a szépészet, hanem idővel a philosophia 
és bittudomány mezején is kitűnt választékos előadásával; Fá
bián Gábor (1825 óta), mester a műfordításban; Bajza és Szála y 
László (1828 óta), kik a szépészeti kritikában, az elbeszéllő, s 
később a történelmi előadásban classicitásra emelkedtek ; végre, 
kit Kazinczy maga méltatott követői és hívei közé sorolni, e 
könyv írója, Told y Ferenc (1822 óta), ki kezdetben szinte az 
aestbetikai bírálat, utóbb az irodalmi szónoklat, s az életrajzi és 
történeti előadás terein működött. — E prózaírók munkáiról az 
illető szakaszokban lesz még szó.
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81. §. Az újiskola költészete.

Hogy az új iskola költészetének irányát helyesen méltathas
suk, egy pillantást kell vetnünk a nemzet életére ez időszakban, 
melylyel az irodalom is szorosan összefügg. A visszahatás tüze, 
mely e nemzetet József császár vég éveiben elfogta volt, miután 
az 1790-diki vívmányokkal az alkotmányt körűlsáncolá, s a nem
zeti nyelvet új életre költé, csak időnként, s múlólag, vetett 
lobbot Ferenc kir. országgyűlésein. Szójárássá vált a «magyar 
szalmatűz», s a szó igaz volt, de kevesbbé igazságos. Az 1795-diki 
budai rémjelenetek szele oltá azt el. A forradalmi eszméktől való 
félelem rendőri állammá tette az ausztro-magyar birodalmat ; s 
ama nemes tűz a költői körök legbelső rejtekeibe vonúlt. A kor 
sem kedvezett a megkezdett politikai mű folytatásának. T. i. míg 
a nagy világmozgalom egész a házi tűzhelyig érezteté hullámve
rését, s a közbirodalom léteiével együtt a hazáé is újra meg újra 
kérdésbe vala véve, csak eyy érzés, a közmondásossá lett magyar 
loyalitásé, uralkodott a nemzeten. Ez tépte szét a győzödelmes 
Napoleon 1809-iki kiáltványait, s támogatta a királyi trónt az 
áldozatok minden nemeivel. De a hűség mellett végre ernyedés- 
nek indúlt a szabadság, a francia hódító buktával végveszélyek
től megmenekült kormányok mindenhatósága mellett enyészni 
kezdett a polgári önérzet. Az 1823-diki események súlya kellett, 
hogy a nemzet, második álmából is, felriadva, az 1790. évet ha
lottaiból feltámaszsza.

A politikai jelentéktelenség e korában az irodalom is nem 
a szabadság-érzet nyilatkozása, s mint utóbb táplálója volt : egy 
célja a nyelv kimívelése, hogy — s itt ösztön vezette inkább a leg- 
nemesb szellemeket is, semmint világos öntudat — hogy az iro
dalom azt egy szabad nemzet méltóságához illő erőben és tökély
ben szállítsa át a maradékra : haugyan boldogabb idők jöendenek, 
melyekben mindazáltal senki sem hitt. Kazinczy volt az, ki a 
nyelvet kiemelve köznapiasságából, valamint a magasabb pró
zára, úgy a költészetre is alkalmassá teremtette át. Eszményítette

13*
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azt, mint az előadás minden formáit ; eszményiség volt széptaná
nak elve ; az eszményiség, tartalmilag az igazzal és jóval egyesülve, 
eredményezte nála a legfelsőbb szépet, mely, mint ilyen, meg
szűnt nemzeti és egyéni lenni. E bélyeget nyomta ő iskolája köl
tészetére is, s annál több foganattal, mert az elsilányodott nem
zeti élet közepett realitást a költő már csak az ideális világban 
lelt. E jellemmel bírnak Kazinczy költeményei felfogásban és 
kifejezésben ; formában pedig ez által lettek az eszményi be- 
végzettség példányai, a classicitás maga. Tanítványai közöl, 
legnemesb műveivel, Berzsenyi képviselte az óclassicai irányt, 
míg Kölcsey, másfélül, a német költészet által lelkesítve, a 
sentimentális lyrának lett első bajnoka, de már egy önálló nem
zeti költészethez egyengetve az útat. Jogosult irány volt mind
kettő, különösen az alanyi költészetben, melynek úgy kell visz- 
szatűkröznie az alanyt, miképen az, a komák is befolyása alatt, 
gondolkodik, érez és nyilatkozik. A Kazinczy és társai cultú- 
rája pedig classical volt, mikép az, módosulva a régieket követő 
újaknál fejlett ki, melynek formáira a még szuny adó nemzeti sajátság 
határozólag akkor sem folyhatott be, midőn tartalmat a hazafiúi 
érzés szolgáltatott.

Tárgya e költészetnek leginkább szerelem, barátság, erény, 
az élet örömei és bajai voltak. A hazafiúi érzés csak a «hűség» 
kifejezése volt. Ódáink a vitézséget dicsőítették, a régi hadi 
erényt keltegették (Berzsenyi) ; itt-ott egy hadi dal zendűlt meg 
(Helmeczy) ; a szabadság szeretete, a nemzeti és politikai hanyat
lás irányában, csak elburkoltan és más korok képében nyilatkoz
hatott erélyesben (Kazinczy : A szabad Erdély ; Kölcsey : Zrínyi 
dala) ; különben a nemzeti nagyságot óhajtó kebelnek csak ele- 
giai vagy dorgáló hangjai lehettek (Berzsenyi : A magyarokhoz ; 
Kazinczy : Vajda-Hunyad ; Kölcsey : Bakos nymphájához. Rákos, 
Hymnus; Kisfaludy Károly: Yisegrád, Mohács, stb).

Költői formái ez iskolának az antikok közöl az óda, az 
anákreoni dal, a lyrai és martiáli epigramm, s az epistola ; az új 
népekéi közöl a rhapsodia, cantáta, sonett, madrigál, rondeau,
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stanza, stb. A technikai formák amott leginkább az alkaeusi, 
glykoni, sappbói stróphák, a glykon-asklepiadesi verspár, a dis- 
ticlion, s a hexameter ; gyakran elisiót (Kazinczy után Kölcsey, 
s néha Szentmiklóssy) és a hangzók összevonását is (a diphton- 
gizálást, pél. gyötrelwejí) engedve, mely utóbbi szabadsággal ké
sőbbiek is (különösen Vörösmarty) szívesen éltek. A modern 
énekben és dalban a láb- és sorszámra, valamint a rímváltásra 
és szak-alkatra (stróphaalkatra) nézve a legkülönbözőbb alakok 
képeztettek, még pedig időmértékre véve : leggyakrabban 3ambusi 
(menő), nem ritkán trocliaeusi (lejti), néha daktylusi (lengedi) 
lejtéssel. Nyugottabb jellemű költeményekben széltiben a quiná- 
rius (ötös j ambus) alkalmaztatott már, néha rímelve ; sőt a régi 
alexandrin is, trocliaeusi eséssel, és metszettel a hatodik tagon. 
Berzsenyi, zsengéiben általán, Vályi-Nagy s mások néha még 
mértéktelen rímes sorokkal éltek a régi szabálytalanság szerint ; 
tréfás, gúnyos költeményekben, célzatosan, Kazinczy (Nyírliget, 
Történet), és Kölcsey is (az antimondolati versezetekben).

82. §. Folytatás. — Classicismus. Kazinczy Ferenc.

A tárgyalás eszményisége dacára Kazinczy mint minden 
nagy költő, reál alappal bír. T. i. saját élményeit alakítja meg 
költőileg ő is ; átélt helyzetekből, tényekből, a gondolkodás és 
tapasztalás, a természet és művészet tényeiből indúl ki, melyek 
őt költőileg hangolták : a conceptió és ihlet pillanata emelkedett
ségéről és ttízéről tesz tanúságot : túl a perc izgalmán, szíve 
kifogyhatatlan melegével, világnézete azon derültségével és művé
szi nyúgalommal alkotja meg a művet, melyet annyi szenvedések 
sem bírtak elködözni. Innen e tisztaság, kerekdedség, a forma 
bevégzett tökélye. Görög szellem egészen ; a reál és ideálnak har
móniai egyesülete ; classical míveltsége folytán görög képzet- és 
kifejezésmóddal, kivevén pályája első időszakában, midőn, ifjú
sága s az új népek költészetének befolyása alatt még egészen 
modern, s egyszerűségével a népdallal rokon. így azon kevés 
darab közt, miket ez időből fenntartott, találtattak már örök pél
dányai a dalformának («Fogy az élet», «Égtem érted», «Keresz
tes Bálint Tornai Margithoz a szent földről» stb), miket, általá-
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nos és lelkesedett tetszés tárgyait, minden ajak zengett. De 1794 
előtt, s még azontúl is liúzamosan, öszves gondjait a nyelv míve- 
lése vevén igénybe, előkelőleg költői kora akkor köszönt be, mikor 
a nyelv maga által már oda volt emelve, liol költészetének méltó 
kifejezőjéül szolgálhatott.

Kazinczy költeményeinek bat könyvében ódák és dalok,, 
rhapsodiák, elegiák, nedélyes darabok, lyrai s gúnyos epigram
mák és epistolák foglaltatnak. Változatosság, nem egyedül a for
mákban, hanem tárgyban és hangban, tűnik fel mindenek előtt. 
Derűit bensőség érzelékenység nélkül, uralkodik sonettjeiben, 
mely formát ő ültetett át költészetünkbe, ritomelljeiben, elégiái
ban,, melyek mindannyi édes bájos kis képei leélt életscénáknak ; 
ódáiban, rhapsodiáiban vallásos magasztosságra emelkedik érzése, 
majd hymnusi lendületet vészén (Tisztulás ünnepe), sőt dithy
rambi tüzet és erőt (A szabad Erdély). De egész gazdagságát 
lyrai epigrammáiban és epistoláiban fejti ki költészete. Míg amott 
feltalálás, érzés és kifejezésben szerencsésen vetélkedik a görög 
antliologia legjobb költőivel, epistoláiban csak Horáchoz hasonlít
ható az ügyes compositio, a művészileg pongyola előadás, s tarta
lom és hang különféleségére, finom irónia, s azon mesterségnél 
fogva, melylyel mély, sőt száraz tárgynak is költői érdeket tud 
kölcsönözni. Üj, s mind máig költészetünkben ritka hangot pen
dített meg némely szeszélyes darabjaiban (Nyírliget; Történet 
stb) ; a satira ostorát valódi lángelmével forgatta Vitkovicshoz írt 
epistolájában, s a «Tövisek és Virágok» két könyvében. Az utób
biak mint mű és mint tett egyaránt nevezetes jelenet valának iro
dalmunkban. Azok első könyve 1811-ben jött ki; folyóiratokban 
elszórva megjelent rokon darabjai «Poétái Munkái »-ban második 
könyvül találtatnak összeállítva. Tövisei, részint epigrammái 
alakban, az ósdi párt tehetetlensége, sekélység, irodalmi áltanok 
ellen voltak intézve ; a Virágok költőileg dolgozott irodalmi arc
képek alakjában az irodalmi és költői érdemet dicsőítették. Talál
tatnak, kivált a II. könyvben, tanszerű epigrammák is, mik szép- 
tani igazságokat tárgyalnak. E poétái hadjárat hatása roppant
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volt mind az ellentáborra, melyet szégyen fogott el, ,mind a 
szerző híveire, kik mint iskolájok kánonait fogadták a mester 
enunciátumait. A költészet a didaxis költői megalkotásának pél
dányait bírja e művekben. — Kiegészítik végre költeményei gaz
dag gyűjteményét idegen költők után lélekkel és tűzzel dolgozott 
darabjai, melyeket a «Poétái Berek»-ben állított össze.

(Mutatványokat 1. az írod. Olv. II. köt. a 168—193. sz. alatt.)
Kiadások. Kazinczy Ferenc Eredeti Poétái Munkái, összeszedék 

Bajza és Sckedel. Buda, 1836. Versey Kazinczy Gábor által, Pest, 1858. és 
újra Pest 1863 (válogatott kiadás). Kazinezynak Poétái Berke, Pest, 1813.

Kazinczy Ferenc Ér-Semlyént Biharban született, oct. 27. 
1759. A német nyelv megtanulása végett 1768-ban Késmárkra 
küldetett, hol nyilvános iskolázását kezdte ; a következett évben 
pedig Sáros-Patakra, hol a gymnásiumi és öt akadémiai (jog- s 
theologiai) osztályokat elvégezvén, miután a természet és nem
zetek jogából ötvenhat tételt védelmezett, 1779 július 15., a köz 
szokás szerint peroratióval vett búcsút az iskolától. Első írói kí
sérletei némely fordításokon kivül «Magyar Geographiája» Kassa 
1775. és «Az amerikai podoc és Kázmér keresztyén vallásra való 
megtérése,» u. o. 1776. voltak, az utóbbi Bessenyei Györgynek 
egy német tanbeszélye után. Események voltak fiatal életében 
1777 nagybátyjával Kazinczy Andrással tett első bécsi útja, 
melynek alkalmával a cs. képtár látogatása költötte fel benne a 
képzőművészetek iránti érzéket ; s Báróczy és Baróti Szabó 
munkáikkal megismerkedése, melyek irodalmi irányára lettek 
döntő befolyással. Törvénygyakorlatra Kassára, majd Eperjesre, 
és végre Pestre adatván, e három városban megbarátkozott a 
német szépirodalommal, Pesten egyszersmind a magyar iroda
lom fő embereivel. Tiszti pályáját Kassán kezdte, hol őt báró 
Orczy Lőrinc főispán 1 784 Abaúj megye tiszt, jegyzőjévé nevezte 
ki ; 1786. pedig a kassai tankerületben királyilag a nemzeti isko
lák felügyelőjévé emeltetett, mely hivatalt a közös iskolák eltö- 
röltetéseig (1791) viselt. Ez egész időt, valamint a következett 
harmadfél évet, melyet Regmecen, anyja házánál élt le, élénk és 
hatásos irodalmi munkásság jegyzi, melyet a Martinovics-féle 
összeesküvésbeli részvételről vádoltatván, elfogatása (1794. de
cember 14.) szakasztott meg. A lefolyt tíz évben magyar Gess- 
nere, Bácsmegyeije, a kassai M. Muzeum alapítása, az Orpheus 
folyóirat, a magyar színészetnek a fővárosban megindítása és 
annak repertóriuma körüli fáradozásai, költői darabjai s számos
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külföldi classicus művek műfordításai által (63. 82. §§.) már 
ekkor vetette meg alapját azon nyelv- és irodalmi reformnak, 
mely őt a nemzeti cultúra egyik legliatályosb előmozdítójává 
avatta fel. — A Martinovics-mozgalom némi részleteiről tudo
mása lévén, s baráti tekintetekből a tudottakról a kormányt 
értesíteni elmulasztván, 1795 májusban balálra Ítéltetett, de a 
Felség által megkegyelmeztetvén, Brünn, Kufstein és Munkács 
börtöneiben bűnbödék, míg 1801-ben a királyi kegyelem őt sza
baddá tette. Itt kezdődik írói pályája második, harminc évre 
nyúlt, még fényesb része, mely alatt a rég munkába vett, fogsá
gában is tovább fűzött művét a nyelv és irodalmi reformnak, 
üldöztetések s nélkülözések közt ernyedetlenűl folytatván, azt, 
támogatva egy általa nevelt új ivadéktól, végre szerencsésen be
fejezve látta. Az általa vívott nyelvújítási harc részletei, s újabb 
munkái bosszú sorából a nevezetesbek már felbozattak (77. 78. 
79. 82. §§.). Rendes tagja az 1830-ban megalakított magyar aka
démiának, 1831. augusztus 22-ikén az ázsiai epemirígy áldozata 
lett élte betvenkettedik évében, Szépbalmon, Új hely mellett, ahol 
hamvai saját kertében-nyugszanak. Mit a nemzet az új irodalom 
alkotójától, annak életében, megtagadott, az elismerést és jutal
mat, azzal, halála után, maga magát dicsőítette meg. T. i. szüle
tése százados évnapja, 1859-ben October 27-dike, Pesten az aka
démia, s a két haza számos helyein testületek, társúlatok s 
községek, sőt a külföld több városaiban is az e végre egyesült 
magyarok által nagyobb-kisebb fénynyel, de mindenütt megható 
melegséggel s a nemzetet megtisztelő lelkesedéssel ünnepeltetett, 
utódai érdekében egy tetemes «Kazinczy alap» alkottatott meg, a 
széphalmi rokkant kastély helyét pedig egy görög stílben emelt 
gyönyörű emlékház jeleli. — Eredeti munkáinak teljes gyűj
teménye még mind e napig a jámbor óhajtások közzé tartozik.

Irodalom. Akadémiai Emlékkönyv a Kazinczy Ferenc születése 
évszázados ünnepéről. Pest, 1859. — Életrajzi Emlék Kazinczy Ferenc szü
letésének százados ünnepére, kiadta a M. Tud. Akadémia. Pest, 1859. (tar
talma: Kazinczy Ferenc és Kora, írta Toldy Ferenc). — Számos nagyobb- 
kisebb korirat s költemény.

83. §. Folytatás. —  Berzsenyi Dániel. Kisebb költők.

Az újítási mozgalmak közepett, váratlan fényben és meg
lepő nagyságban, egy férfiú tűnt fel a magyar irodalomban, ki 
egymaga képes volt volna kivívni győzedelmét az új nyelvnek s

(síK 0M V V .-J.I
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az új költészetnek: Berzsenyi Dániel (1780—1836). Soká titok
ban, nem tudva senkitől, nem lépve világ elibe, dolgozgatott, 
míg Kis János a költőt véletlenül a munkán kapván, költemé
nyeit 1808-ban Kazinczyval közölte. Oly mostohák voltak irodal
munkra nézve az idők, hogy azok csak öt évvel utóbb, a pesti fő 
papnövelde több lelkes tagjai által összeadott költségen jelentek 
meg. így 1813-ban vette azokat, Helmeczy gondjai alatt a bámuló 
nemzet ; most még csak 3 könyvben, melyekhez majd egy negye
dik járult ; legújabb, sorban hatodik és hetedik kiadásokban 
(1860—1864) öt könyvre nevekedve.

Berzsenyi eleinte szerelemdalokat írt, mértéktelen, rímes 
versszakokban, helyenként a leiró elemnek előtolakodásával, s itt 
gyakori visszaemlékezésekkel Salisra, Matthissonra. E zsengék 
már jól vannak szerkesztve, de a költői erőt, a nyelvet és rliytli- 
must tekintve, kevés kivétellel, még jelentéktelenek (I. könyv). 
Magasabb lendületet majd Virágtól vett, kinek ódái vezették 
saját költői rendeltetése megeszmélésére. Egész lélekkel a classi
cal iskolához csatlakozott ; s úgy látszik, most lett csak Horác fő, 
szinte egyetlen, példánya : ez vezette vissza a görögökliez, innen 
ezentúl hősi, philosopliiai s érzékeny ódáiban nem csak a külső 
forma (ez időtől fogva mindössze csak hét darabja készült rímes 
szchémákban), hanem az antik kifejezésmód, a mythoszi kép
zetekben, úgy sententiákban dúskodás, s az olykori reminiscen- 
tiák a római ódaköltőre, de melyek egyes képek- s vonatko
zásokra szorítkoznak, s nem a conceptiora, mint állíttatott ; más
félül Kazinczy hatásától azon emelkedett, ideális nyelv s ez új 
szín, melyet, mesterén kívül Vörösmartyig, s ettől fogva is 
rajta kivül magyar költő nem alkotott meg. Berzsenyit az érzés 
heve, a fennség, nagy, erős gondolatok, lyrai csapongás és gaz
dag dictió Horác felibe emelik, sőt, mondjuk ki bátran, a vi
lágköltészet legnagyobb ódaköltői, a zsoltárdalnokok és prófé
ták mellé iktatják. S dacára a classical külsőségeknek — melyek 
korának előuralkodó classical műveltségében lelik magyarázatu
kat s jogosúltságokat, s ma már sok helyt commentárt kivánnak,

• v v v o s  -
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de érdemlenek is -— Berzsenyi költészete szellemben az új koré, 
azon bensőségnél és természetképeknél fogva, melyek a keresz
tyén művészet sajátjai ; s különösen magyar azon lángoló hazafl- 
ságával, melynek ily erőben kifejezése esemény volt a hazában. 
A magyarokhoz írt első ódája («Bomlásnak indúlt. . .») vészharang 
hatásával bírt az olvasóra, míg a szombathelyi táborban 1797 a fel
hőit nemesség látásából merített lelkesült bizodalma («Él még 
nemzetem istene !») sorát idézte fel ébresztő, büszkítő és lelkesítő 
ódáinak ; de melyeknek emelő hangjai közzé szüntelen intőleg 
zúgott a nemzet emlékezetében amaz elsőnek, az örvényt feltáró, 
megrendítő szózata. Ez Berzsenyinek történelmi jelentékenysége. 
Egyéb motívumai : múlandóság, ideál s való, életbölcseség, ba
rátság, szerelem, megelégedés, vallásosság (a páratlan «Fohász
kodás»), melyeket mély, de szelíd érzéssel tárgyal. A reflexió is 
nála a szíven keresztül lép elé, s harmóniás lelke felett minde
nütt nyúgalom és derű.ömlik el (II—IV. könyv). Ez jelleme epús- 
toláinak is (V. könyv), mely formát, mióta ódái tüzén a tanszerű 
elem erőt vett, Kazinczy nyomán mívelt, különösen 1815 óta, s 
mely költői élete harmadik időszakát jegyzi, bár azon innen is 
ereje néhányszor fel-felgerjedett («Királyunknak», «Szilágyi»). 
Élte utolsó szakában teljes erővel a szépészetet űzte.

— (Berzsenyi élete és mutatványok láthatók az írod. Olv. II. köt. 
194—203. sz. alatt).

A classika iskola e második stádiumának nevesebb férfiai, 
az iskola tárgyalt két főnöke után : Vályi-Xagy Ferenc (óda, Ho
mer ford.; 1765—1820), Vitkovics, H onát Endre, BuczyF.mil 
(óda; aesthet. dolgozatok; Plátó ford. ; 1784—1839), Döbrentei, 
Vngvárnémeti Tóth László és Szentmiklóssy Alajos voltak. — Leg
teljesebb s kizáróbb kifejezője az antik classicismusnak Tóth 
László (1788—1820) volt, ki, egészen bele élve magát a görög 
világnézetbe és költészetbe, conceptióban s kifejezésben valódi 
antik műveket adott. Kisebb költeményeiben ugyan ódák, episto- 
lák, epigrammák, apológok) általán több a tudomány mint phan
tasia, az utánképző mint a feltaláló erő ; Xarcisz című szomorú-
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játékában mindazáltal költészete és mély beavatóttsága a görög 
tragédia lényegébe valódi diadalt iillött. T. i. a költő itt a címhős 
szép mythoszát (az Ovid által ránk hagyott monda szerint) egé
szen görög formában, a lyrika alkalmazásáig, s görög szellemben, 
az őszinte szép emberiség megillető jellemzésével alkotta meg.— 
Vitkovics és Szentmiklössy főleg epigrammáikkal tartoznak ide, me
lyek, hol lyraiak, a görögök és Kazinczy példája után, hol Mar- 
tiális módja szerint gúnyosak : ezekben nem csak termékenyeb
bek minden más epigramm-költőinknél, hanem, különösen 
Vitkovics találékonyságra és sóra jeles is, amazokban a legjób
bakkal vetélkedő. Mint Vályi, Buczy és Döbrentei, ő is az ódában 
kevés sikerrel kisérlette meg erejét ; s majd a népies költészet 
terére lépett át, új koszorúkat érdemlendő. Horvát Endre az epis- 
tolát mívelte : jelentékenynyé azonban csak az eposban lett, 
amiért róla különösben alább leszen szó.

(Vitkovics élete és mutatványok epigrammáiból láthatók az írod. 
Olv. n .  köt. 204— 210. sz. alatt. Szentmiklössy tói s ennek élete u. ott 
211-216. alatt).

Kiadások. Berzsenyi : Versei, kiadá Helmeczy Mihály. Pest. 1813. 
újra ott 1816. Ismét Döbrentei: «Összes Művei»-ben Budán 1842. kétszer, 
<">y 4., és egy 8rét kötetben ; egy utánnyomat Pest, 1859. Egyetlen hü kiadás : 
B. D. Versei, a megrongált szöveget az eredeti kéziratok és kiadásokhoz 
egyengetve, kiadatlanokkal és életrajzzal bővítve, a költő örökösei megbízá
sából kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1860, s újra e szöveg «Berzsenyi Dániel 
Munkái» I . kötetében Pest, 1864. Vályi-Nagy : Ódák Horác mértékein. Kassa 
1807. — Vitkovics Mihály : Meséi és Versei, Pest, 1817 ; nagyobb része köl
teményeinek még összegyűjtetlen. — Horvát Endre : Kisebb Költemények. 
Pest, 1832. — Buczy versei az Érd. Muz. — Ungv. Tóth László : Versei, 
Pest, 1816. Görög Versei magyar tolmácsolattal, Pest, 1818.

84. §. Érzeményes lyra. Kölcsey Ferenc. Kisebb költők. — 
Meseköltészet.

Kazinczy közvettlen követőinek egy más körét azon érze
ményes dalköltők képezik, kik a görög kifejezésmódban még váltig 
elfogúlva, a classicistákkal való összefüggésöknek világos jeleit 
viselik. Nálok azonban ama kifejezés már csak holt jelkép, költői 
műnyelv : a többnyire reál alapot nélkülöző eszményiség, az 
erős, jobbára sóvár, borongó, csaknem enyelgő érzeményesség, a
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gazdag színezet, a rkytlimusos nyelv és modern szcliémák, őket 
teljesen az újkori, s különösen a múlt századi német lyrika állás
pontján mutatják fel. Szemere és Kölcsey folytatták elsők, s köz- 
vettlenűl Kazinczy nyomán, már 1808 óta, ez írj költészetet, s 
lettek a társas s az irodalmi téren annak legbuzgóbb pártolói ; 
majd csatlakoztak Szentmiklóssy, Helmeczy, némely darabjaival 
Ungvárnémeti-Tóth is, végre Töltényt; de uralomra az csak az 
Auróra korában, s főleg ez által, emelkedett, azonban kibonta
kozva mindinkább az idegen befolyásokból, s tartalom és kifeje
zésben a nemzeti szellem igényeinek megfelelőbb önállást fejtve 
ki, mint előadásunk folyamatából ki fog tűnni.

Szemere Pál (1785—1861) költői nevét kevés, de korukban 
ritka tulajdonokkal bíró mű alapította meg (Epistola Vida Lász
lóhoz, sonettek, dalok) ; a költői érdem mellett correct compo
sitio s a külső forma bevégzettsége őt ez iskola legjobbjai közzé 
iktatják.

— (Szemere élete s néhány költeménye az írod. Olv. II. k. 217—219. 
számai alatt.)

Kölcsey (1790—1838) minden ízében költői természet; 
költő mint dalnok és Ítész, mint pbilosopbus és szónok, amiért 
egy általa mívelt szakban sem tárgyilagosan gáncstalan, de min
denütt melegítő, hódító. Dalaiban homályos érzetek, tárgynélküli 
fájdalom és kéj, uralkodnak, mindenütt eszményi világ utáni 
sóvárgás : azért kedélyélete folytonos belső küzdés, mely a jelen
ben soha megnyugvást nem lelve, nem lelhetve, a megadásban 
keres orvoslatot, vigasztalást a múltban és jövőben, emlékezet és 
reményben. Bolyongó pbantasiája, andalgásaiban, bekalandozza 
a mytboszi, a históriai, a természetvilágot, melyeknek minden 
ízecskéje nála mystikus élettel bír ; alakjai a nap arany sugarai
tól, vagy a hold lialavány világától fénylő ködön keresztül, éles 
körrajzok nélkül, rezgenek át. Ezekhez képest ritkán állít szaba
tos, világos conceptiót elé (ilyenek még is : Bú kél velem, Csolna- 
kon, Kemény s Emlékezet, Ültem én, Vágy s még néhány). Zenészeti 
költészet vagy inkább zene az ő költészete, melynek ideái nem
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tiszták, nem határozottak, s azért meg nem foghatók, ele mely 
hangulatába bennünket ellenállhattlamíl elmerít. Nyelve is szagga
tott, fordulataiban merész, kifejezésében szabatlan, képekben diis- 
kodó, szökellő ; folyamatában pedig zengzetesb, dallamosabb 
minden más költőinkénél, bár szehémái gyakran minden szabályt 
megvetve, csak saját kényét látszanak követni. Ahol reális 
tárgyból indúlva, reflectál, feddő fIgazság, Zrínyi dala), sőt 
finom iróniái hangot is (Vanitas) vesz fel. — Formáit többnyire 
Kazinczytól kölcsönzi : nem csak rliapsodiáiban ( Ábránd, Küzdés, 
Kény stb.), hanem a dalban, ódában is ( « A szabadsághoz» szokott
nál magasb emelkedést vesz) ; a sonettet s lyrai epigrammát is 
Kazinczy után mívelte. De első, ki a balladát ültette át költésze
tünkbe, Bürgertől véve lendületet (Dobozit mintaszerű) ; román
caiban mindazáltal a történet csak a lélekfestés végett van, s ben- 
nök ismét csak saját lyrai borús hangulatának nyit tért.

(Kölcsey életét s mutatványokat tőle 1. az írod. Olv. II. k. 220—225. 
s z á m a i  alatt).

Szentrnihlóssy Alajos ( 1793—184-9) 1814 óta szinte Kazin
czy nyomán alkotta meg érzékeny, majd enyelgő, s mindig köny- 
nyed és kecses dalait ; s bár néha édeskés, érzelős, s elfogúlva ő 
is még a classical képzetmódban, mégis iskolája szerencsésb kép
viselői közzé tartozik. Epigrammáiról már felebb tétetett említés 
(83. §.) ; apológjaihoz és Hunyadi Lászlójához még visszatérünk.

Helmeczy Mihály (1788—1852), a nyelvújítás legrettenthe
tetlenebb bajnoka, főleg költői fordításairól emlékezetes (költe
mények Schillerből ; Sophronia és Olind Tassóból, stb.), vakme
rőén, s gyakran szerencsével víva meg a technikai és tartalmi 
tapadó hűség nehézségeivel. Előadása azokban tömött és hatá
lyos, bár többnyire a lágyság és jóbangzás rovására, s az újítás
ban határokat nem ismerő. Azonban első volt, ki éreztette, mit 
birand meg a nyelv az idegen remekek átültetésében, ha az 
addigi kényelmes szabadság helyett, mely a műfordítóknál diva
tozik vala, több szigorral, de e bátorság s nem kevesebb fárad
ság mellett több mérséklettel és ízléssel gyakoroltatik.
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Még Töltényi Szaniszlót (1795—1S50 körül) kell itt megne
veznünk. ki, szinte Kazinczy nyomán, és nagyban kezdte a sonettet 
mívelni : de, bár feltalálásra és compositiora kortársai megett 
nem áll, technikája és nyelve a különösen e kényes fonna által 
parancsolva követelt tisztaságtól messze elmaradt. Csak akkor 
kezdett ő nyelvnek és versnek urává lenni ( « Bakony ; « Pozsony » ), 
midőn kirekesztőleg a tudománynak szentelve életét, a költészet
től végkép búcsút vett ; s emlékezetes arról, hogy első támadta 
meg nyilván a classicisták és érzeményesek idegenszerű kifeje
zésmódját, melyekben pedig maga is el volt öntudatlanul fogúivá, 
s melyet végre is az Auróra-kör irtott ki költészetünkből.

Kiadások. Szemere : Poétái Zsengék. Pest, 1806. Hat Sonett Kazin- 
czytól és Szeírerétől, kiadta Horvát István. Pest. 1811. Dalok azoknak, 
kik szeretnek. (Pest, 1812). Ezentúl, is némi kevés vers, elszórva; s  m in d e n  
e napig összegyüjtetlen. «Talány-Ábrándok» cimü nagy satirai költeménye, 
Pest, 1851, elnyomatván, az irodalom történet róla nem szólhat.,— Kölcsey 
Ferenc : Munkái, kiadta Szemere Pál, I .  k. Versek. Pest, 1832. Újra az Eöt- 
vös-Szalay-Szemere-kiadás (1810) és a Toldyféle kiadás (1859) I . k ö t e t e ib e n  ; 
külön pedig Pest, 1863. Egyes munkái Báth Családi könyvtárában, é s  a z  
Olcsó könyvtárban. — Szentmiklóssy és Helmeczy összegyűjtött v e r s e ik  
Toldy hátrahagyott irataiban várják a sajtót. — Töltényi : Sonetek ( s z á m  
szerint száz). Pest, 1821.

A Kazinczy körének tanköltészete az epistolán kivül, majd
nem kirekesztőleg a mese formáját kedvelte. Legmunkásbak e 
téren Vitkovics, Szentmiklóssy, Fáy s a vak Szigetin Mózses vol
tak. Az első kettő gyakran szerencsés a feltalálásban és előadás
ban, a fő rang mindazáltal e nemben Fáy András (17S6—1864 ), 
ki az egyszerű állatmesétől az apológig és paraboláig, ritka lelé- 
kenységgel. mély pillantással a világ folyásába s az emberi lélek 
titkaiba, eleven költői előadást egyesít ; s az általános igazságok 
mellett a jelenkori, különösen a társadalmi, néha a politikai s 
irodalmi állapotokra is figyelvén, a nemzet közkedvességű mese
költőjévé emelkedett. Szigetidnél e költésfaj már hanyatlásában 
mutatkozik : hiányzik e hű észlelésen alapvó cselekvény, s az 
ebből természetesen s önkényt kinálkozó tan-elem.

— (A p o ló g o k  Szentmiklőssytől é s  Vithovicstől a z  írod. Olv. H . k ö t .  
226—231. s z á m a i  a la t t  Fáytál, e n n e k  é l e t é v e l ,  u .  o . 232— 236. s z . ) .

Kiadások. Vitkovics Mihály M e s é i  é s  V e r s e i .  P e s t ,  1 8 1 7 . — Szent
miklóssy m e s é i  1 8 1 4 - tő l  f o g v a  s o k f e l é  e l s z ó r v a ;  ö s s z e g y ű j t v e :  M e s é k  P e s t ,
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1840. — Fáy : Eredeti Meséi és Aphorismái. Bécs, 1820. kétszer.; Pest, 1825. 
Újabb Meséi és Aphorismái Pest, 1825, s ismét 1828. Együtt Összegyűjtött 
Munkái I. II. köteteiben, Pest, 1843. Szigetin Gyula Mózes : Eredeti Mesék 
két könyvben (kiadva Kazinczy F. által) Kassa) 1824.

85. §. Formaszigor nélküli költők. —  A népies elem újabb 
jelentkezése. Vitkovics.

Az új iskolának formaszigort sürgető igyekvéseit maga az 
iskola kebelében sem koronázta általános siker. Voltak mindig, 
kiknek a régi szabálytalanság már csak kényelmességénél fogva 
is kedves volt, míg oly költők példái, mint Kis, Himfy és Ber
zsenyi, nekik pajzsúl látszottanak szolgálni. Jobb darabjaival 
ezek közzé tartozott a felekezete előtt egykor nem kis tekintet
ben állott sárospataki tanár Vályi-Nagy Ferenc (83. §.), philo
sophus költő, tartalmas, a leirásban némi erővel bíró, de a ke
délyt ritkán melegítő (ódák, liymnusok, cantáták, sonettek, leíró 
és tankölt.) ; ki minden iskolával ment, melyet ért, egyben sem 
kitűnő, végre is csak műfordításaival (Homer, Bion, Moschus) 
szerzett maradandóbb érdemet. Ingadozásaival hasonló hozzá, de 
őt modern cultúrájával s alakító képességgel meghaladó Dőbrentei 
Gábor (1786—1851), ki némely lyrai és tandarabjaival költött 
egykor figyelmet. Kifejezettebb egyéniségek Ilencfalvi Szász Jó
zsef (1782—1812) és Paszmosi gróf Teleki Ferenc (1785—1831); 
amabban nemzetünk idő előtt egy jeles lyrai költőt vesztett: da
lait egyszerű kecs és megnyerő természetesség teszik kedvessé ; 
míg Telekiét kedélyes derűit életbölcsészet, néha enyelgő liúmor, 
továbbá a jó dalhang, s a verselésnek szabadsága mellett is, 
zengzetessége ajánlja : úgy hogy e két erdélyi költő a kor szabad 
formájú költői közt a legkitűnőbb helyet foglalja el. Ide tartózik 
Fáy Avárás is, hol érzékeny, hol tréfás dalaival, melyek sajnál
nunk hagyják, hogy szerzőjök a lyrával oly hamar felhagyott. 
Egyike még a szebb költői tehetségeknek Bakai Takács Judit, 
költői néven Malvina, volt (1795—1836), ki a népköltészettől 
öntudatlanúl el-lesett hangon kelt első románcai és dalai után
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ítélve sokkal biztatott, de Kis János költészetének túlszeretete az 
elmélkedést kedveltetvén meg vele, Horváth Elek hívatlan isko
láztatásai pedig a tudós formákat sürgetvén, más irányban foly
tatta útját, mint amelyre finom női érzéke által rendeltetve volt. 
Mindamellett a reflexióval egyesült szép érzés, lyrájában, így 
sincs hatás nélkül. Saját jelenetképen csatlakozik e csoportozat- 
lioz még gr. Desseuß'y József (1771—1843), egy képzelemmel és 
szellemmel gazdagon megáldott, jelentékeny elme, soknemű tu
dománynyal és ritka műveltséggel, kinek költészete majd könnyű, 
elmés, csípős, majd gondolatban, érzésben mély, mindig tisztele- 
tes az érzület által, s hazafiúi kifakadásaiban emelkedett : ha 
mégis költeményeivel az irodalomban állást nem foglalt, az ma
kacs dilletantismusának és szeszély által bírt ízlésének tudandó be.

— Teleki Ferenc és Desseicfy József életök, úgy néhány költeményük 
az írod. Olv. II. köt. 237—240. sz. alatt).

Kiadások. Vályi-Nagy : Polyhymnia, két könyvekben (kiadva Kazin
czy F. által). S.-Patak 1820,— Döbrentei versei elszórva az Erdélyi Muzeum, 
Szépliter. Ajándék, Auróra, Hébe, Minerva s Koszorúban 1814—1828. — 
Ilencfalvi Szász József fennmaradt versei kiadva Döbrentei által az Érd. 
Muz. II. 1815. — Gróf Teleki Ferenc Versei, kiadta Döbrentei G. Buda, 1834. 
— Dukai Takács Judit Versei Toldy hátrahagyott iratai közt várják a ki
adást; amiket életében adott, az Érd. Muz., Keszthelyi Helikon, Haszn. 
Mulats., Auróra és Hébeben vannak elszórva. Fáy versei a Bokréta (1807). 
és Fris Bokréta (1818.) saját munkáiban; részint kéziratban forogtak. — 
Gr. Desewffy József versei az Aurórán, Hébén és Minerván kiviil «Irodalmi 
Hagyományai» I—Hl. köteteiben találhatók. Pest, 1860—1863.

Ez időben történt, hogy népdalaink jegyeztetni kezdtek. 
Becsúsztak ugyan egyesek már 1 S03-ban a váci énekes gyűjte
ménybe, mint később a sárospatakiba is : de e gyűjtemények 
éneklő vidám társaságok körén túl még csak nem is ösmertettek. 
Irodalmi érdekben 1817-ben kezdettek Kulcsár István által közöl- 
tetni «Hasznos Mulatságaiban.« Az irodalom emberei előtt 
csakugyan e lapokban kezdőnek a költészet ez igénytelen termé
szetgyermekei némi figyelmet gerjeszteni. Találunk ugyan e kor
nak, még pedig az imént tárgyalt, költői közt már néhánynál, 
mint Fáynál, Malvina első kísérleteiben, Ilencfalvi Szásznál, 
népies reminiscentiákat, de a rác származású Vitkovics volt az, 
kinek keble húrjait a Kulcsár közlései mint rokon hangok illet-
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ték ; ezek költötték fel benne a gyermekkorától fogva lelkében 
szúnnyadozott gyönyörű rác dalok emlékezetét, s őt azon népies 
dalok költésében ihlették (Megelégedés, Füredi pásztor dala, 
stb.), melyek a kedélyesség keresetlen, egyszerű, naív kifejezésé
vel nem csak a műköltészetnek mutattak ki egy, a közel jövő 
legjelesbjei által mívelendő, új tért, hanem a nép ajkaira is el
származván, népies valódiságuk a legszebb diadalt iillötte. Nem 
keveset lendített ő a szerb népköltészet némely darabjai átdolgozá
sával is (Bácskai népdal, «Szerb rege») a nép költői felfogása 
méltánylására, miáltal később műköltészetünk is egy új fejlemé- 
nyi stádiumba tereltetett.

— (Vitkovics két népies költeménye az írod. Olv. II. k. 241. 242. sz. a.)
Irodalom. Énekes Gyűjtemény, összeszedetett áltálán mulatságára 

az érzékeny szíveknek. Először Vác, 1803, s még sokszor év nélkül. Ér
zékeny és Víg Dalok Gyűjteménye. S.-Patak 1826. bővebben 1834. — Vit
kovics ide tartozó művei 1822—1831. a Hasznos Mulats., s a kor alma- 
nachjaibau láttak világot, összegyűjtve Toldy hátrahagyott iratai közt vár
ják a kiadást.

Amit az említett költőkön kiviil ez időben a lyrai nemben 
kaptunk, figyelmet nem érdemel. Jelesbjeink szolgai utánzói, 
saját fény nélkül. így Hubay Csokonaié (1810), Hoblik Berzse
nyié (1814), Sebestyén Himfyé (1819), Ponori Thewrewk József 
Kazinczyé (1822 óta), Makáry Kisfaludy Károlyé (1824 óta) stb.

86. §. Eposi kísérletek. Horvát Endre.
Eddig a szépprózát, s a verses költészet nemei közöl a 

lyrát, láttuk az újiskola által, ennek antik, modern, sőt, noha 
még csak félénken, népies formáiban is, mívelve, s már mara
dandó műveket is alkotva ; de lépés történt az epos felé is. 
Az úttörés dicsősége kétségtelenül Pázmándi Horvát Endréé 
(1778—1839). Sajátlag eposi alkotásai költészetünk következő 
stádiumába tartoznak ugyan, sőt már nálánál fiatalabb és fényesb 
hivatáséi elmék befolyása alatt keletkeztek ; egy azonban, mi övé, 
miben senki által meg nem előztetett — vagy, ha az öreg Baróti 
Aeneisét (1810—-1815) kivánnók is számba venni, utói nem ére
tett, — minek hordereje lehető nagy volt : az eposi dictió meg-

14Toldy : írod . tö rt.
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pendítése, az óclassicai szellem s nemzeti tartalom bennső össze- 
forradásával. Első, és általános figyelmet költött, kísérletei — 
A felkelő nemzethez (1809), továbbá egy valódi poétái pamphlet : 
A nemesszívit magyarokhoz a pesti nemzeti theátrom ügyében 
(1815), a Lajos és Mátyás királyok védőjéhez Horvát Istvánhoz 
(1815) — alkalmiak voltak : ódák, vagy epistolák ha úgy tetszik, 
eposi nyelven és előadással. T. i. a hazafiúi érzésnek ódái lendü
lettel és tűzzel nyilatkozásai azok, de az epos szélességével, leírá
sok, hasonképek, festő melléknevek, eposi fordúlatokkal, a hexa
meter méltóságos, harsogó folyamában. Mintha egy-egy darabka 
antik epost olvasnánk. Messze túlhaladta ezeket, mint kitérjedés- 
ban, úgy tartalmasság és formában : Zirc Emlékezete (1814), me
lyet egy évtizeden át valóságos eposnak tekintett a magyar, bár 
inkább tanköltemény volna, miután a régi zirci apátság történe
teinek elbeszéllése itt nem annyira magáért van, mint inkább 
hogy pliilosopliiai s 'hazafiúi reflexiók hordozója legyen. De az 
eposi fennség, a sententiosus előadás, a plastikai nyelv, s a hexa
meter zengzetes kezelése kétségkívül előkészítőjévé tették e köl
teményt azon hősköltészetnek, mely nem sokára oly magas fokára 
volt hágandó a jelességnek. Közvettlen hatása azonban csak egy 
pár miiben mutatkozott, melyek csak is ezért érdemelnek meg- 
említtetni. Ugyanis a polygraph Perecsenyi Nagy László, ki egy
kor a népies iskola epikusai közt foglalt vala helyet, most, 
a világ békéjét meghozott legújabb küzdelmeket, a Napoleon 
1812—5-ki harcait s vég legyőzetését énekelvén meg Galliásáhan 
(4 ének 1816), kísérletet tett egy hőskölteménynek szinte classical 
szellemben megalkotására. Már a modern, s azonfelül újdonatúj 
tárgynak választása is szerencsétlen volt ; s ő azt történetileg 
tárgyalta, nem költőileg : de Lucán nagy érzülete nélkül. Elhang
zott, mint Szép Jánosnak nagyon józan Botondja is (1821). Más 
erőknek volt fenntartva a diadal.

Kiadások. Horvát Endre: Kisebb költemények. Pest, 1832. Zirc 
Emlékezete, először és külön Budán 1814. 4-rétű kiadásban jelent meg. 
— Perecsenyi : (halljuk a nevezetes címet:) Galliás, azaz a franciákkal 
elébb, azután a franciák ellen viselt 1812. 13. 14. és 15. esztendőbeli há-
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borúkról. Pest. 1816. — Szép : A magyaroknak konstancinápolyi táborozá
sok Zoltán fejedelem alatt. Pest, 1821.

87. §. Drámai mozgalmak. Bolyai és Gombos.

Drámai költészetünk fejlődése szoros kapcsolatban van 
színházi állapotainkkal. Míg Erdélyben a rendek által még 1795 
felkarolt és főleg az idősb Wesselényi Miklós által áldozatokkal 
is támogatott ügy ennek halálával ellianyatlott, s az 1811-diki 
országgyűlés rendeletéből folytatott építése egy állandó nemzeti 
színháznak újra, és ismét sokára, félbeszakadt : Magyarországon 
az egy magán tudós, Kulcsár István, bátor és kitűrő mozgatásai 
folytán lett valahára (1811) törvényhozási tanácskozások tár
gyává. S bár az általa sürgetett «pesti nemzeti játszószín» csak 
nagykésőn létesült, az ő becsületes küzdései győzték vala le a 
lelketlenség által szított balitéletet ( « a magyar nem komédiásnak 
való»), az ő esdeklései, buzdításai tartották szőnyegen az ügyet, 
s Thalia vándor maradt ugyan még most, de mindinkább gyöke
ret verve a magyar földben s a Vida László pesti (1808—1810), s 
utóbb a Fejér vármegye társasága (1818—24) már most növeldéivé 
váltak a magyar színészetnek. S íme ez igyekvések idéztek elé 
némi drámaköltői munkásságot is. Ugyan is Magyarországon 
dolgoztak Gorove László (1806—7), Vit kavics (1807—9), Kisfaludy 
Károly (1808—12), Katona József (1812—15), Gombos Lure 
(1812—16); Horváth Ádám és Kisfaludy Sándor (1816) ; még az 
öreg Virág is hozta áldozatát (1817 Bessenyei Hunyadi Lászlóját 
dolgozva által) ; míg Erdélyben a kolosvári nemzeti színház re
ménylett megnyitására nehány előkelő hazafi tragédiái jutalmat 
tűzött ki (1814). Ez volt az első magyar drámai pályázat. Tizen
két mű közöl Tokod y Jánosénak (Pártosság tüze) Ítéltetett oda, 
átdolgozás feltétele alatt,^ a díj, de a feltétel nem teljesíttetvén, 
díj és nyomtatás elmaradt. A pályázók közt volt Katona is Bánk 
bánjával, volt Bolyai Farkas három szomorújátékkal, de melye
ket, be nem várva azok sorsát, két mással szaporítva kinyoma-

14*
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tott ; sőt készült vala Berzsenyi is, de ez, darabját (Kupa táma
dása) be nem végezvén, a versenytől elmaradt.

E nevezetes évtized drámai állapotai szomorú benyomást 
tesznek a vizsgálóra. Kifejezett képességek aránylag meglepő 
számmal, de csábító példányuk többnyire Kotzebue, a német 
színpadnak akkori ura : egy, feltalálásban, lielyzetalkotásban, 
szerkesztésben erős talentom, de erkölcsi érzés, lélektani mélység 
és költőiség nélkül. 0  uralkodott vándorszínészeink padain isr 
nem csak magyarra fordított s honosított darabjai, de némely 
jobbjaink eredeti művei által is, melyek széltiben előadattak. így 
Katona «nézőjátékaiban», Gombos érzékeny- és szomorújátékai
ban, sőt ennek Eskiivésében is (tragédia 5 felv.) mely, a nagyszerű 
conceptió és ügyes színi szerkezet dacára, mik azt minden egy
kori! daraboknál tovább tartották fenn a színen is, társaival 
együtt az iskola eredendő bűnében, a szigorú jellemrajz s valódi 
költészet hiányában szenved. Függetlenek voltak e példánytól 
Kisfaludy Sándor Hunyadi Jánosában, és Bolyai öt szomorújáté
kában (Pausanias, v. a Nagyravágyás áldozatja, 5 felv. ; Moham
med, V. a Dicsőség győzedelme a szerelmen, 3 felv. ; Kemény 
Simon, v. a Hazaszeretet áldozatja, 3 felv. ; A Virtus győzedelme 
a szerelmen, 5 felvonás. ; a Szerelem győzedelme a virtuson 5 fel
vonásban ; és : A párizsi per, érzékenyj. 5 felvonásban). De Kis
faludy nem bírta tárgyát drámailag megalakítani, adván inkább 
dialogizált epost ennek szélességével és szokott szétáradó bőbe
szédűségével, mint egy szabatosan organizált cselekvényt ; míg 
Bolyai a conceptióban és ragyogó gondolatokban gazdag elme, s 
kétségtelen de ki nem mívelt drámai képesség, szinte nem bírt 
correct szerkezetre, kimerítő indokolásra, következetes jellem
zésre felvergődni, hosszas, nem ritkán egészen felesleges jelene
tekkel, s bár rendesen tartalmas, de gyakran még is erőltetett és 
homályos, képes dictiójával pedig, melylyel minden személye, 
minden helyzetben, a legközönségesb dolgokról úgy, mint az 
indúlat perceiben, még haldokolva is , különbség nélkül él, 
hidegen liágy és fáraszt. Színpadra így Bolyai nem kerülhetett.
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de, Erdélyben legalább olvastatott : teremtő ereje imponált, Kis
faludy Károly pedig két művéhez tá lc á t  és lelkesedést tőle vett.

A színi fordítmányok közöl végre irodalomtörténeti jelen- 
tékenysége az egy Körner Zrínyiének volt, Szemerétől (1818). 
Első jambusos darabunk ez, mely a nagy közönséggel azon ne
mes komolyságot és méltóságos zengést éreztette, melyre a ma
gyar tragédiái dictió képes.

Irodalom. Gorove László: Fecid és Haba, avagy a féltés és meghason- 
lás, szomorúj. 5 felv. a m. játszószínre alkalm; Buda 1806. Az érdemes 
Kalmár, hazai történeten épült eredeti dr. 5 felv. Buda, 1807. — Vitko- 
vics : II. Rákóci Ferenc Rodostóban, szomorúj. 3 felv.; Mars Vénussal 
Murány alatt nemzeti vitézi játék 5 felv.; s több fordítás ; mind n.yomta- 
tatlan. — Kisfaludy K. : A Gyilkos, szomorúj. 3. felv. 1808 ; A Tatárok 
Magyarországban, szomorúj. 5 felv. 1812 ; Zách Klára, dráma 5 felv. 
1812; Brutus, szomorúj. 5 felv. Voltaire ,után ; mind ezek csak később 
jelentek meg. — Katona József : Fársángi Utazás, vígj. 5 felv. 1812; Mo
nostori Veronka, szomorúj. 5 felv. 1812 ; Ziska a Calice, nézőj. két rész
ben, 4—4 felv. 1813 ; Jeruzsálem pusztúlása, szomorúj. 5 felv. 1814 ; 
Comarunna, dráma, 1815 ; Luca széke, dr. 3 felv. ; Doboka vára ; Nagyidai 
Cigányok; A borzasztó torony, nézőj. 5 felv.: Hédervári Cecilia, s több 
fordított darab ; mind nyomtatatlan, némelyek közölök el is vesztek. Egy 
Bánk Bánja is 1815 készült, de az, melyet mi ismerünk, úgy látszik, 
ettől sokban különbözik. — Gömbös Imre : Baváriai Albert, szomorújáték 
4 felv. 1812; A testvérek, vígj. 1. felv.; A szekrény s rózsabokor, vígj. 
1 felv.; Elek és Polyxena, szomorúj. 5 felv.; mind. nyomtatatlan; Az Es
k ü v é s ,  szomorúj 5 felv.; Pest, 1816. Horváth Ádám : A tétényi Leány 
Mátyás királynál, vígj. 5 felv. Pest, 1816. — Kisfaludy „Sándor : Hunyadi 
János. hist, d.iáma 5 felv. Buda 1816. Bolyai Farkas : Öt szomorúj. írta 
egy hazafi. Szeben 1817 ; A párizsi per, érzékenyj. 5 felv. M.-Vásárh. 1818. 
— Virág: Hunyadi László, tragédia. Buda, 1817. — Szemere Pál: Zrínyi 
Szigeten, szomorúj. 5 felv. (Elet és Lit. I. kötet, Pest, 1826.)

88. §. A nemzeties müköltészet időszaka. Kisfaludy Károly.
Ilyek voltak költészetünk állapotjai a század második tizede 

végén. A költői nyelv el volt válva a próza nyelvétől, képes az 
érzés és gondolat különnemű színei és fokai visszaadására ; képes 
követni az óda lendületét, kecsesen lebegni a dalban, kifejezni az 
■epos komoly méltóságát ; az antik mértékben úgy mint a modern 
európai költészet több saját formáiban a correctséggel liangza- 
tosságot, az erővel bájt párosítani. De maradandó műveket csak 
az alanyi költészet mutathatott volt ; s nyelve, a szép eszmény va
lósítása közben az élet nyelvétől mindinkább eltávolodott. Az
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elbeszéliö költészet még nem támadt fel újra : az eposnak még pe
dig az antiknak, csak hangjai pendítitek meg, műképzésre még 
nem emelkedett. A verses beszélyben Verseghy, a regében Kisfa
ludy Sándor, a balladában Kölcsey, teljesen magokra álltak. 
A regény fordításokra szorítkozott, még pedig a német ephemer 
divatcikkekére : ami nem fordításnak vallotta magát (Verseghy, 
Csery Péter, Pálfy Sámuel stb.), nehéz meghatározni, mennyiben 
követés, vagy csak átalakítás. Az elbeszélésben Kármán kezde
ményezése 25 éven át követő nélkül maradt, Fáy még csak egy 
közéleti beszélyt kísérlett vala meg. Dráma kevés, tárgyban jel
lemben többnyire idegen, drámai és színi élet nélkül. Ekkor 
lépett fel Kisfaludy Károly, hogy költészetünknek tartalomban és 
formában új irányokat adjon. Az ő költészetét addigi költőinké
től különböző előzmények határozták. Viszontagságos, szenvedel
mek és szenvedések által kipróbált és tisztult élet tapasztalásai 
és concrét elmélkedések képzik azon gazdag reál készletét, mely 
a tárgyilagos költészetben alkotott magának tért, s ezt tartalom és 
nyelvben az élettel szorosb kapcsolatba hozta. A külső világból 
vette tárgyait, sőt lyrája is élményekből indúlt ; míveltségénél 
fogva pedig, mely a classica-literatúrai alapot nélkülözte, s kire- 
kesztőleg az új irodalmakra támaszkodott, az elvont eszményi- 
ségnek, s az óclassicai kifejezésnek a költészetben, természetes 
negátiója volt. Példája s élő szavának hatása által emancipálta a 
költői előadást a görög mytkologiai képes kifejezésmód s a clas
sical népek életére célzó vonatkozások alól, midőn érzésmódunk 
és felfogásunkkal egyező kifejezést sürgetett. A dráma és beszély 
útján, a nemzeti tárgyakkal együtt, nemzeti életet, alakokat, kife
jezést vitt be az irodalomba, s így maga és követői a költészet és 
élet közt már tátongó hézagot szerencsésen áthidalták. így lett ő 
egy új időszak alkotója a költészetben: t. i. az újiskola vívmányai 
fenntartása mellett, a reál s nemzeti tartalom és formák felvéte
lével, egy eredeti, s tisztán nemzeti müköltészet megkezdője, melyben 
a fejedelemséget nem sokára Vörösmartyval barátságos egyesülés
ben megosztandó volt.
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Kiadások az eredetieken kivid : Munkái, Toldy Ferenc által, 10 kö
t e t  Buda, 1831 ; másodszor Pest, 1842, harmadszor 1848 egy kötetben ; 
negyedszer 6 köt. Pest, 1843, 4; ötödször 8 köt. Pest, 1859,60. — Egyes 
munkák külön is.

Kisfaludy Károly, Sándornak testvér öcscse, Téten, Győr- 
várm. február 5. 1788. született. Győrben iskolázott, de a histó
rián kiviil minden egyéb tanulmányokat elhanyagolván, s atyját, 
ki különben is e fiát, mert születése anyjának életébe került, 
nem szeretve, kemény bánásával elmakacsította volt, korlátlan 
viseletével s jótékonysági érzékből származott költekezéseivel fel
bőszítvén, ez 1803-ban a győri katonanöveldébe adta. Már 1804 
a tizenhat éves ifjú az Eszterházy-ezredbe lépett, s öt év alatt, 
miután az olasz és németországi hadjáratokban vitézül részt 
vett, fokonként zászlótartó, al, s majd főhadnagy7 lett. A béke 
beálltával, s kedvesével házassági tervet szővén, a sereget, atyja 
híre nélkül 1811 elhagyta, minek folytán ez kezét végkép levonta 
róla. így segedelem nélkül a világba kitaszítva, kedvese által 
magát elhagyatottnak vélve, szükség és önmeghasonlás martalé
kává leven, s büszkeségből testvérei jótéteményeit elfogadni nem 
akarván, kibújdosásra szánta el magát, csekély anyai birtokrészét 
eladta, s Bécsbe ment, hogy ott magát a képírásban bővebben 
kiképezze, s jövendőjét ecsetére alapítsa. De majd könnyelműen 
elköltvén pénzét, Oroszországba volt kivándorlandó, ha egy ríj 
viszony nem tartóztatta volna. így ott maradt, s néhány évig hol 
kedvezőbb, hol szűkebb állapotban, csakugyan festményei után 
élvén, végre szerelmi viszonya felbomlása és csökkent keresete 
Bécsnek is elhagyására bírták őt ; amidőn egyszerre rokonai és 
ismerősei szeme elől pár évre eltűnt. Bújdosása ez idejét homály 
borítja ; annyi bizonyos, hogy Németország, Schweiz, Francia s 
Olaszország több részeit bevándorolta, helyről helyre arcképfes
tés után keserűen keresve kenyerét. E mellett világ- és emberis
meretét soknemű viszontagságok közt nevelve, de végre bele 
fáradva liányatásaiba, s honszeretettől is zaklatva (több szép köl
teményei részint ez időben, részint ez érzés s ez idő emlékezé
seinek befolyása alatt támadtak), s díszesebb pályát óhajtva, 
haza tért. Atyjának kiengesztelése nem sikerűit ugyan testvérei
nek, némi kis segedelmet azonban tőle kapván, 1817 végén Pes
ten telepedett le. — Kisfaludy, testvére Sándor munkái által 
jókorán felébresztetvén benne a költészet szeretete, már 1805 óta 
dolgozgatott a lyrai, 1808 óta, a színügyi mozgalmak következ
tén, a drámai nemben is ; különösen ez utóbbi irányt nevelte
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benne bécsi tartózkodása éveiben az ottani színházak látogatása 
s több jeles színművészekkel folytatott társalgása ; de a viszon
tagságai folytán félbeszakasztott e pályára végre is a székesfej ér- 
vári szinésztársaság fellépése ragadta ismét, miután ez « A Tatá
rok Magyarországban» című szomorújátékát lelkesedett tapsok 
közt előadta. Megjelenvén most e társaság 1819 és 1820 Pesten, 
s a városi (német) nagy színházban játszván, az imént említett 
darabon kivül a következők érték egymást a színpadon, fokozott 
hatással : Ilka, v. NándorJej érvár bevétele, dráma 4 felv. ; Stibor 
Vajda, dr. 4- felv. ; A kérők, vígj. 3 felv.; Szécsi Mária, v. Mu- 
rányvár ostromlása, dr. 4 felv. ; A Pártütők, vígj. 3 felv. ; Kemény 
Simon, dr. 2 felv. ; A Gyilkos, v. Alikor pattant, nem hittem volna, 
vígj. 1 felv. ; kettő azonban : Zách Klára, dr. 5 felv. ; és Salamon 
király (elveszett) a censúra által az adatástól eltiltatott ; négy 
szomorújáték : Dobozi, Vak Béla, Belizár, Estoras György, s három 
vígjáték: Y. és J ., A magyar honjába, A korcsházi vásár maga 
által elnyomatott ; a Barátság és Nagylelkűség, dr. 1 felv. megje
lent, de színpadra, melyre nem volt rendeltetve, nem került ; végre 
Iréné is, szomorúj. 5 felv., most jött ugyan ki, de a fejérvári tár
saság csak 1824 jelenvén ismét meg Pesten, szinte csak ez évben 
adatott először. Míg Kisfaludy ekép a kor legiinnepeltebb költő
jévé vívta fel magát, s úgy az előkelő, mint az irodalmi körök által 
felkerestetett ; másfelül barátja Gaal György, ki több műveit 
német fordításokban a budapesti német színpadokra is hozta, őt 
a sokat-írástól óvta, Helmeczy pedig a nyelv és verselés gondo
sabb kezelésére intette — nem siker nélkül. Munkában volt egy 
históriai drámája : Konstantinápoly veszedelme, két szomorújéka : 
Első Ulászló, és Zách nemzetség : de mély históriai stúdiumokba 
merülvén, hasonló szorgalommal állván a nyelv tanulásának, 
úgy Kazinczy s az új iskola jelesb munkái olvasásának, s majdan 
Aurórát, egy társulat megbízásából, melynek élén Horvát István 
állott, tevén gondjai legfőbbikévé, végre a m. előadások is meg
szűnvén Pesten, s velők a sietés ingere, azok töredékül marad
tak. Egészen új színben jelent meg már 1821 végén, az imént ne
vezett almanachban, melyet mind haláláig folytatott, s melyben 
az új iskola valamennyi kitűnőségeit, úgy az új don fellépő erőket 
egyesítette ; maga pedig a költészet majd minden formáiban 
mintaszerű darabokat adott, a novellát meghonosította, tíz kisebb 
drámát és vígjátékot közlött ; ezeken kivül hármat más gyűjte
ményes munkákban (köztök : A Leányőrző, vígj. 3 felv. és A Csa
lódások, vígj. 4 felv.), míg végre a rég előkészített Csák Máté által
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a históriai drámáróli nagyszerű felfogását megvalósítandó, azt 
elbetegesedése dacára 1829 végén munkába vette. Azonban ennek 
dolgozása közben érte el őt, súlyos szenvedések után, a lialál 
november 21. 1830, midőn épen a megalkotott magyar akadémia 
első rendes tagjává neveztetett volt.

89. §. Drámai költészet. Kisfaludy Károly annak megalapítója.
A magyar színköltészet virágzása voltakép Kisfaludy Ká

rolyival kezdődik. Fiatalkori kísérletein, valamint azon majdnem 
rögtönzött darabjain, melyekkel 1819 és 20-ban a megújult szín- 
padott tartotta, még a Kotzebue uralkodó befolyása ismerszik 
meg, több gond lévén mindenütt a szövevény által feltételezett 
színi sikerre, s e kivül a nemzeti irányra, mely a dicsőség és 
önérzet felköltését minden úton vette célba, mint a jellemrajzra 
s a lélektani indokolásra. Mindazonáltal már ezen ephemer 
hecsű színdarabok által ki volt hatorozottan mutatva a hármas 
forrás — a nemzeti monda, történet, s a magyar társas élet — 
melyhői nemzeti drámánknak merítenie, s az érzés, melyhez 
szólania kelljen. Kisfaludy komoly drámái közöl első Stibor Vajda 
volt, melyben magasabb törekvés nyilatkozott (1819). Benne erő
sen ecsetelt korrajz lep meg, nagy érdekek és ellentétek, hatal
mas szenvedélyek működése, erőteljes jellemzés, s itt tűnik fel 
egyszersmind először egy sociális alapeszme, amennyiben az 
egész mű az elnyomott emberiségnek ünnepélyes tiltakozása a 
kiváltságos kényuralom ellen, mi azon időben a közönség egy 
részét kedvetlenül érinté ugyan, de eszméltető hatását el nem 
hibázta. Azonban még itt egy nagy hibával találkozunk, midőn a 
katastropk, a mondához híven, isteni bosszú által eszközölve, 
nem az előzményekből, s nem szükségkép, fejtetik ki ; valamint 
a tisztúlt ízlés ; sőt minden jobb érzés mély sérelmével, midőn 
(a III. felv. végén) az emberégetés a néző szeme előtt megyen 
véghez. — Annyival nemesben látjuk Kisfaludy tragédiái talen- 
tomát Iréné szomorújátékában kifeselve, melyben a kétes becsű 
eszközzel erejét meghaladó cél felé törekvő erény bukik, de buká-
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pában megdicsérni. A tisztán megalkotott magas-tragikum, a léte- 
gesen fejlődő cselekvény, szabatos szerkezet, szigorú lélektani 
indokolás és éles jellemrajz, a nyfigodt fennség bélyegét viselő 
gazdag költői dictióval kapcsolatban — dacára a helyenkénti 
lyrai áradozásnak s a tökéletlen nyelv s gyarló verselésnek — e 
szomorújátékot első rangéi költői munkáink közzé emeli. — Har
madik nagy műve költőnknek Csák Máté leendett, ha időelőtti 
halála annak előkészülését nem gátolja. Történeti drámát akart 
alkotni, mely, az ő értelme szerint ikertestvére az epopoeának, 
egy egész nemzetet szerepeltetve, ennek öszves köz életét egy 
nagyszerű országos történet phásisain által vezeti a néző elébe. 
Tárgya a nagy interregnum utolsó időszaka, az 1308-ki rákosi 
országgyűléstől a rozgonyi ütközetig, a két országos nagy pártnak 
küzdelmeivel : a nemzetinek, a szabad királyválasztást s azzal 
teljes nemzeti függetlenséget követelőnek, melynek fő képvise
lője Trencsényi Csák,- s az olasznak, Omode nádorral az élén. 
A csak másfél felvonásra terjedő csonkamtí már a történet ma
gasságára állítja az olvasót, honnan a helyzetekre, elmékbe, szí
vekbe elhat tekintete ; nagy vonásokban vezeti elé a pártok vezé
reit, azok politikai és magányos viszonyait, szándékait, cselekvésök 
nyílt és titkos rúgóit, Csák készületeit, a zavaros rákosi gyűlést, 
az Omode ház belső harcait. Itt a kor hatalmasainak termeiben 
vagyunk, hol királyok beszédeit vélnél hallani, ott a szerelem 
suttogását, amott a nép egyszerű józan eszében, kedélyes elmés- 
ségében, jóakaró fogásaiban gyönyörködünk, míg épen a döntő 
küzdelem előtt, a töredékében már nagyszerű mű megszakad.

A magyar vígjáték is egyenesen Kisfaludyt vallja meg
alkotójának. Már a fejérvári társaságnak Pesten szereplésekor 
(1819-—20) ragadta el a közönséget néhány vígjátékaival (A Kérők, 
3 felv. ; A Pártütők, 3 felv. ; A Gyilkos, 1 felv.), melyekben elő
ször láttunk magyar életet, magyar alakok képmásait tűnni fel a 
színpadon. Ezeket az Aurórában (1825—29) egész sora követte 
az egyfelvonásos vígjátékoknak (köztök Mátyás deák, A Vígjáték, 
Hűség Próbája, A Fösvény, Három egyszerre), melyet másutt két
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nagyobb (A  Leányörzö, 3 felv. ; Csalódások, 4 felv.) fényesen egé
szített ki. Komikai jellemek rajzolásában, mulattató helyzetek 
bonyolításában Kisfaludy amily eredeti, oly kimeríthetetlen ; s 
habár nem hiányzanak a komikumnak külső eszközei is : átöl- 
töztetések, személy és névcserék stb. (A  Gyilkos, Szeget szegyei, 
Kénytelen Jószívűség, Három.egyszerre stb.), fő motívumai mégis 
többnyire a jellemekből vétetnek. Ilyek az üres fejű és szívű kül- 
földies báró Szélházy, a szeles báró Kényesy, a pedáns de talpig 
derék gondolkodásfi ügyvéd Perföldy , a tettetett nőgyülölő 
Sziklásy, a tervkovács Lombay, Mokány, ez ősképe egy régi vi
lágbeli becsületes falusi nemesembernek, ki ép eszű, jó szívű, 
őszinte, de nyerseség és nagyvilágbeli járatlanságból minduntalan 
bele ütközik a convenientiába, a fösvény Baj szövő, az elmés sze
relmes udvari bolond Vidor, az őseire büszke Lorányiné, stb. ; 
ilyek hosszú sora a fiatal kalandoroknak és vén szerelmeseknek, 
a naív, az érzékeny, a dévaj fiatal leányoknak, a kacér vagy regé- 
nyeskedő aggszüzeknek s szerelmes özvegyeknek, a furfan
gos, majd bohó, hű és álnok házicselédeknek, különféle népem
bereinek stb., kik, hol erős körvonalokban, hol részletes ecsete
léssel előállítva egészítik ki, e kedélyesen mulattató vidám világot, 
melynek hatását a soha nem bágyadó, sebes, ép és elmés dialóg 
emeli. Emez úgy ötletekben gazdag, mint az élettől elvont, éles, 
gyakran mély megjegyzésekkel tartalmas, s élccel és gúnynyal 
fűszeres, mely epe és fulánk nélkül van. Általában Kisfaludy 
komikumán szeretetre méltó nyájasság s azon kedélyesség ömlik 
el, mely alapjában mindig nemes, nyilatkozásában illemes, igaz
ságszolgáltatásaival pedig az erkölcsi érzést teljesen kielégíti.

— (Egy jelenet Csák Mátéból látható az írod. Olv. II. köt. 243. sz. 
alatt ; a vígjátékok közöl Mátyás deák u. o. 224. sz. alatt.)

90. §. Folytatás. — Katona József. Kisebb költők.
A drámai mozgalom, melyet a fejérvári színésztársaság 

pesti működése előidézett, több régibb és új erőt vont e pályára. 
Első azok közt, s a legnevezetesb, Katona József volt, ki számos
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jelentéktelen s kétes eredetiségű darab után, melyekkel a múlt 
tizedben a vándor színészetet segítette, Erdélyben sikertelenül 
pályázott s (1819) átdolgozott, de a színpadtól eltiltott öt felvo- 
násos drámáját Bánk Bánt bocsátotta most közre. Olvasatlan 
maradt rossz nyelve miatt ; de tizenöt évvel később végre elő
adásra kerülvén, a közönség politikai, s így annál élénkebb, 
rokonszenvével találkozott, míg költői becsét a kritika mutatta 
ki. Egy tragédiánkban sem egyesülnek nagy hibákkal oly nagy 
erények, mint Bánk Bánban. Egyfelül kettős cselekvény : Petur 
összeesküvése, s ' a Bánk családi szerencsétlensége, melyek egy
másba játszanak ugyan, de a nélkül, hogy egyik szükségképen 
támogatná a másikat, mindenik függetlenül magára bonyolódván 
s fejlődvén ki. Másfelül a főbb jellemek hibás conceptiója : az 
érthetetlen Gertrud ; az örökké habozó Bánk, ki még feleségének 
sem hisz, egy politikai Hamlet, kit elliatározatlansága örökös 
passivitásra kárhoztat,- s kinek bosszútette is csak a perc által 
parancsolt önvédelemnek tűnik fel ; a gyanússágig szenvedőleges 
Melinda, ki mégis egyetlen odavetett szótól rögtön megőrül ; a 
vízeszű s mégis szerencsés csábító, gyáva, s mégis hármas gyilkos 
Ottó, ki még tolvajjá is tétetik ; az ostoba intrigáns Biberach, ki 
magamagát minden ok nélkül elveszti ; a szánalomig gyenge 
Endre király stb. De másfelül néhány éles és határozott egyéni 
jellem (az összeeskiidteké) mellett, a szenvedélyek erőteljes kibé- 
lyegezése, a lélektani fejlesztések szigora egyes momentumokban, 
s a valódi, nálunk páratlanul drámai, dictió, teljes méltánylást 
érdemel, bár ez a dictió is gyakran az értketetlenségig szaggatott 
és homályos ; míg a nyelv mind hibátlanság mind csín tekinteté
ben még korától is elmarad ; a vers pedig kortársaiénál semmivel 
sem jobb. Bánk Bán, egészben, kétség kívül magas tehetséget bi
zonyít, de inkább megrázkódtató mint vonzó, mert fennség nél
küli, mű : hiányozván benne azon emelő hatás, melyet a tragikum 
a külsőleg bukó, de erkölcsileg győző, erény által hoz elő.

(Katona élete és Bánk bánból egy jelenet az írod. Olv. 2i5. sz. 
alatt áll.)
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Ez időben még Szentmiklóssy Alajos (1820), Szommer József 
(1821—2), Kisfaludy Sándor (1825—6), Erdélyben Foyarasi Nagy 
Pál (1828—9), továbbá Vörösmarty Mihály (1827-től) léptek fel 
a komoly nemben ; Sebestyén Gábor (1821), Fáy András (1824-től), 
Kovács Pál (1828-tól), stb. a vígjátékban ; kik közöl többen gyenge, 
még e kortól is elmaradó darabokat adván, itt csak a neveseb
bekről lehet értekeznünk.

Ocscse sikerei Kisfaludy Sándort újra a drámai pályára 
vonták. Históriai drámája (Kun László, 5 felv.) nem jobb Hnnya- 
diánál, legfeljebb korrajz, állapotok és érzések ábrázolása ; a da
rab elejétől végig áll, míg végre Lászlót megölik. Az Emberszívnek 
Örvényeiben (5 felv.) már tragédiát akart adni. Ebben sincs 
bonyolodás, tehát kifejlődés, de sőt tragikai hőse sincs, Maróthy 
nem azért biintettetvén meg amit vétett, Malforti pedig, ki gyil
kosságáért lakói, részvételünket nem bírván. Szerencsésb volt Kis
faludy Sándor az érzékenyjátékban, két darabot adván : A Dár- 
day-ház, 5 felv. ; s A lelkes Magyar Leány, 4 felv., melyeket ő 
" magyar nemesházi rajzolatoknak» nevez. Ezekben hódolva az 
uralkodó irodalmi szellemnek, a hazafiúi gondolkodást akarja 
dicsőíteni, s így annak méltatására, követésére ösztönözni. Eny- 
nyiben iránydarabok ; és csakugyan e hatásra céloz minden 
inkább, mint a költőire. S ha ezt, a Dárday-liázban az általános
emberinek rovására tevén, nem éri is el, s a kifejlődést külső 
eszköz által intézi, a jellemrajz mégis mindkettőben dicséretes, a 
dialóg pedig, mely Kisfaludynál mindenütt a túlságig szétfolyó, 
«A lelkes Magyar Leány »-ban kisebb mértékben szenved a költő 
e vele született bűnében.

Szerencsésebb volt a színköltészetben Fáy András. Két Bá- 
thorya (1827) ugyan szinte csak kor- és jellemkép, nem szomorú
játék, mi lenni akart, bár erőteljes vonásokkal ; de Fáy mezeje a 
vígjáték volt. Legkorábbi darabja: A régi Pénzek (5 felv. 1824) 
érzékenyjáték ugyan inkább, mint vígjáték, aminek címezve van, 
komoly életviszonyok körül forogván a cselekvény, de a költő 
talentoma mégis inkább a furcsa helyzetek és jellemekben nyilat-
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kozik, mely többi, már a következő időszakokba átnyúló, vígjáté
kaiban még tisztábban, bár nem annyi élességgel jut érvényre. 
Fáy komikuma, lényegében, Kisfaludyéval rokon, de kevesbbé 
praegnáns ; feltalálásban kevesbbé eredeti, mindig külső motí
vumokra támaszkodó ; fő ereje a dialógban van, mely elmés ötle
tek s hasonlításokkal gazdagon van fűszerezve.

Nagy hévvel működtek a drámában Töltényt Szaniszló 
(84. §.), ki nyolc szomorújátékot dolgozott, melyek közöl néme
lyek vidéki színpadokon mégis fordúltak ; és Szenvey József (92. §.), 
ki szomorú-, víg és nézőjátékokat írt, szám szerint tizenegyet, 
azonkívül Schillernek hét tragédiáját fordította : de mindezek, 
némely Schillerféléken kivül, kéziratban maradván, drámai köl
tészetünk előbbre vitelére nem hatottak.

A kisebb írók közöl Sebestyén Gábor (179 ?—1864) és Szon- 
tagh Gusztáv (1793—1858) említhetők, kiknek elseje találékony
sággal, bonyolító ügyességgel, s nyers komikai érrel, emez inkább 
kedélyes gúnynyal rendelkezett ; de amannál, ki egészen Kotzebue 
tanítványa, az indokolást és jellemzést valóságos cynismussal 
találjuk kezelve, ennél a drámai élet lassúbb. Kovács Pálnál 
(szül. 1808) komikai scénák, néhány jó alak mulattatnak, de a 
szerkezet gyenge, s hiányzik a mélyebb jelentés, mely Kisfaludy 
műveit bélyegzi.

Irodalom. , Katona : Bánk Bán, dr. 5 szakaszban egy előversengés- 
sel. Pest. 1821. Újra Nagy Ignác Színműtárában, I. k. 1840 ; Kecskemét 
1856 és 1866 Horváth Döme által ; ötödször szorosan az eredeti szerint 
Pest 1863. gyémántkiadásban. — Szentmiklóssy : Hunyadi László, szomorúj. 
5 felv. Pest 1820. — Szömmér : Zombory, v. a Titok, nézőj. 3 felv. Pest 
1821. ; Skanderbég, v. a haza szabaditója, vitézi ját. 4 felv. Pest 1822. — 
Kisfaludy S.: Eredeti játékszín, 2 k. Buda 1825,26. és Minden Munkáiban 
Toldytól 1848, negyedrét,..s ismét a nyolcadrét kiadás V. VI. köt. — Foga- 
rasi Nagy Pál: A véres Örökség, szomorúj. 5 felv. Kolosv. 1828. Színjá
tékjai, 1. köt.: A külső szín csak csalja a világot, vígj. 3 felv.; A Mág- 
nesálomjáró, szomorúj. 3 felv. M.-Vásárh. 1829. — Fáy : A régi Pénzek, 
v. az Erdélyiek .Magyarországban, vígj. 5 felv. a Kedvcsapongások II. köt. 
Pest 1824. és Összes Munkái V. köt. Pest 1844. A két Báthory, szomo
rújáték 5 felv. Pest 1827. A Külföldiek, vígj. 2 felv. (Auróra 1837 és «Bú
zavirágok és Kalászok». I. köt. Pest 1853.) A közös ház, vígj. 1 felv. 
(Emlénv 1833 és Összes Munk. V.) A mátrai Vadászok, vígj. 3 felv. ; Az 
időjós, 1 felv. ; A régi szerelem nem avúl el, 1 felv. (Hulló virágok, Pest 
1861.). — Töltény i : Péter király, 5 felv.; Kaunusz és Biblisz, 5 felv.;
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Niobe, 3 felv. ; Veszprém várának esete, 2 felv. ; II. Lajos király, 5 felv. ; 
Mohácsi veszedelem, 4 felv. ; Jefte, 5 felv. ; Gizela királyné. 2 felv. — 
Szenvey : A Babonák; A sírtünet; Belizár; A Játékos; A kálnoki Dús
gazdag; A Mesterlövés; A két férj Hitvese, szomorújátékok; Egy éjszaka 
a Bakonyban ; A Sorsszám ; A Násznagyok, nézőjátékok ; Az Ördögűzők, víg
játék; Schillerből: A Haramják, Fiesco, Armánv és Szerelem, Don Car
los, Stuart Mária, Az Orleansi Szűz, A Messinai Hölgy; többekből mutat
ványok jelentek meg, egészen csak az utolsó (a M. Akadémia Külföldi 
Játékszíne XIII. kötetében Pest 1836.) — Sebestyén: Asszonyi Praktika, 
5 felv., és : Kacki Pál vagy a megtalált arany gyűrű, 3 felv. 1. Víg és 
Érzékenyjátékai, I. Pest 1821. — Szontagh : Bábelünkből egy jelenet, víg). 
1 felv. (i. Koszon! 1828.) és Beszállásolás, vígj. 1 felv. (Árvízkönyv, IV. 
1840.) — Kovács Pál vígjátékai e tizedből: A Klavirmester (Uránia 1829) ; 
Magának akart, másnak kért ; Mindennek van haszna (Koszorú 1829) ; 
öreg Kérők; Melyik a sok közöl? (Koszom 1830), mind 1 felvonásos. Ké
sőbbi, de mind e minőségű darabjait 1. Thalia. 3 köt Buda és Győr. 
1833—7. s különféle gyűjteményekben.

91. §. Folytatás. —  Vörösmarty első fellépése a drámában.

Ez időszakba tartozik még Vörösmarty Mihály (1800 f 1855) 
elsőbb drámáival. Shakespeare stúdiuma, és Kisfaludy Károly 
igyekvései egy nemzeti dráma megállapítása körűi, már 1821 
tételének vele kísérletet e mezőn. Első nyomatott darabja Hába- 
dor (1826) inkább dialogizált történet, mint drámai költemény 
volt ; ezt Salamon király (szomorújáték 5 felv. 1827) és A Bujdo
sók (színmű 5 felv. 1828) követték : két történeti kép, melyek 
mindenikében a hazai állapotok eleven színekkel festvék. A cse- 
lekvény mindkettőben egyszerű, s természeténél fogva egyhangú 
és lassú, amiért a költő amott a hős belső küzdésével igyekezett 
a háborús képbe drámai mozgást hozni, itt pedig a drámai hala
dás hiányát, kevésbbé helyesen, mellékcselekvényekkel eltakarni, 
melyek azonfelül a fő actióval csak igen lazán függenek össze. 
Az indokolás is még általában elégtelen, a dictió pedig, kivált a 
Bujdosókban, szónokiasb és egyszínűbb, semhogy drámai és jel
lemző lehessen. Dicséretet a históriának költői felfogása, s egy- 
pár egyéni jellem (Salamon, Yid, Zsigmond király) érdemel. 
Aznál nevezetesb mű: Csonyor és Tünde (színj. 5 felv. 1830), 
tulajdonkép drámai tündérrege, melyben Vörösmarty regényes 
költészete, feltalálás és színezetre nézve, egész gazdagságában és
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fényében nyilatkozott. Az actió észrevétlen haladása dacára a 
figyelem, sőt részvét, feszített helyzetek, váratlan összeütközések, 
s azon metsző ellentétek által folyvást működésben tartatik, 
mikbe egész serege az élesen kibélyegzett tündér és daemoni, 
eszményi és alszertí alakoknak hozza azt ; azon humor által, 
melylyel szenvedély és tréfa, tündérlet és valóság, reflexió és lyra, 
vegyítve vannak ; s a ragyogó és zenei dictió által, mely mindent, 
mit költészetünk e részben eladdig felmutathatott, meghalad.

Ekép drámai költészetünk e tizedben nemes költői művek
kel gazdagodott ' ugyan, de kölcsönhatása a színpaddal, ennek 
hosszasb számkivetése óta a fővárosból, mindinkább szűnt, míg 
Vörösmarty ezzel teljesen szakított. A vidéken is újdonságok kel
lettek, s így az egy Kisfaludy Károly mellett, főleg írni nem tudó 
színészek által fordított és «alkalmazott» darabok járták; be-be- 
férkezett, az ízlés és nemzeti jellem kárával, a bécsi német nép
színmű, mellettök a melodráma, sőt Páhj Elek által az opera is ! 
míg a következő időszakban a fővárosba ismét befogadott magyar 
szinészet, s ezzel a drámai költészet is, új phásisba volt lépendő.

92. §. Az Auróra-kör. —  Lyrai költők. Kisfaludy Károly, Bajza, 
Vörösmarty.

Űj lendületet adandó szépirodalmunknak Kisfaludy Károly 
1821-ben alapította díszes almanachját, az Aurórát, mely tíz éven 
át fő orgánuma volt azon hatásnak, melyet ő költészetünkre gya
korlott (88. §.). Maga köré gyűjtötte az újiskola jeleseit minden 
kivétel nélkül, kik közöl többen, maga Kölcsey, sajátkép ez úton 
jutottak köz ismeretbe ; magához vonta az új erőket, melyek itt, 
s az ő buzdításaira s befolyása alatt, léptek fel, működtek, s hí- 
resedtek el. Hódító egyénisége, minden művészetekre kiterjedő 
elméleti, gyakorlati és irodalmi avatottsága, őszinte itéletközlései, 
melyek épen lígy nem kímélték saját munkáit, mint szeretettel 
utasítottak minden tehetséget, rövid időn középpontjává s vezé
révé tették őt az új költészetnek. A lyra levetkőztette lassanként
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idegenszerűségét, gazdagodott új formákban, s új eleműi felvette 
a népiest, mely Kisfaludy előtt csak kevés, szórványos, kísérletek 
tárgya, melyet maga már a vígjátékban és elbeszélésben érvénye
sített, s most népdalai és későbbi balladái által, követve Czuczor 
és Vörösmarty által, lyránkban is meghonosított. Az Auróra vív
mányai közöl valók : a románc és ballada (Kölcsey, Kisfaludy K., 
Bajza, Vörösmarty, Czuczor), a költői beszély és kisebb epos (Döb- 
rentei, Makáry, Horvát Endre, Czuczor, Vörösmarty, Kisfaludy
K.), az eVbeszéllés és novella (Mailátli, Kisfaludy K., Kiss Károly, 
Gaal György, Szenvey, Paziázi, Kovács Pál stb.), az első valóban 
költői regény («Tihamér» Kisfaludy K.) ; végre azon nyelv- és 
formabeli tisztaság, mely nem csekély részben a szerkesztői szi
gornak érdeme volt.

Az Auróra-kör lyrikusai közöl első helyt magát Kisfalud g 
Károlyt kell említenünk. Az ő örömekre termett lelke, alapjában 
vidám, s az életet derűit oldaláról felfogó, s ha mégis lyrai költe
ményein, bár haza vagy szerelem legyen a tárgy, megillető me
lancholia] hangúlat vonúl át, az nála nem költői fictió, mint 
érzeményes lyrikusainknál, hanem azon hosszú és komoly élet
iskolának, melyen ő átment, saját élményeinek, s azon vesztesé
geknek szüleménye, melyeket szíve szenvedett ; valódi másod 
természete. Ezért népdalai is, a népies forma dacára, sentimen- 
tálisak. A Szülőföldem szép határa, a Sárga levél, sárga levél, épen 
úgy szakadt saját szívéből, s a Rákosi szántó épen úgy őmaga, 
mint az olajfák vándora, ki a Honvágyban eped és sovárog. Hogy 
ily elegiai kedélyállapot mellett a reflexió sem maradhata el (Élet 
és Phantasia stb) természetes. ; valamint hogy épen érzeinénves- 
sége adja komikai erével azon vegyűletet, mely némely dalaiban 
s valamennyi víg műveiben elmét és szívet együtt annyira érde
kel és vonz. Elsőbb balladái is ugyanezért még inkább lyraiak, 
s mintegy az érzés festése végett vannak ; később mindinkább 
tárgyas tartalmat vesznek fel, végre népies hangot is.

— Kisfaludy kisebb költeményeiből mutatványokat 1. az írod. Olv.
II. köt. 246—257. sz. alatt).

Toldy : írod . tört. 15
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Máskép Bajza Józsefnél (1804—1858), kinek költői pályája 
1822-től harminc é\Te nyúlik ugyan ki, de egy léteges egészet 
képezve, s classicai eszményiségével s önmérséklésével egyfeltíl, 
másfélül tisztán modern bennsősége s nemzeti kifejezésével egé
szen a Kazinczy-Kisfaludykor sajátja, és egyik fő dísze egyszers
mind, teljesen ide tartozik. Nála amaz elegiai hangulat lelkének 
lelke volt ; melyből ép ezért szenvedésektől úgy, mint erős szen
vedelmektől megkímélt, nyúgodt és szerencsés ifjúsága dacára, 
ki nem bontakozhatott. Hogy tehát tárgy nélküli mélán dióhéjá
nak, mely, ha sokáig producál, könnyen mértéket veszt, és szűk 
körben forogva, végre újra meg újra maga magát ismétlendő 
volt, tárgyas alapot, s ezzel némi változatosságot s külső igazsá
got kölcsönözzön, művészi öntudattal a helyzetdalhoz folyamo
dott, mely költött személyeknek költött helyzetben szólaltatja 
meg érzéseiket. így : ott egy magában evődő leány, itt egy bú
csúzó vitéz, egy rendeltetését elvétett apáca, egy holtnak meny
asszonya, amott egy kibúj dosó, egy gyermekét vesztett anya, egy 
bajnok özvegye stb. képében ad szót az élet különféle szenvedé
sei felett érzett saját fájdalmas részvételének ; s ekép teremtette 
meg azon mély és forró, de szemlélődéssel mérsékelt, s ez által 
minden lelki érzékeinket harmóniai működésbe hozó dalokat, 
melyek az alkotás és kifejezés nemes egyszerűsége, s a forma 
bevégzettsége mellett, a m. lyrai költészetnek soha el nem avúl- 
ható mesterművei maradnak, kiidőn itt eképen a szelíd, a resig- 
nált fájdalom szól politikai és hazafiúi dalaiban ( Rabköltö, Apo
theosis, Sóhajtás, Vezér bácsija, Honfidal stb.) lángoló érzések, 
erős gondolatok, sokszor ódái emelkedettséggel, utóbb, a köz sze
rencsétlenségben, az iróniáig elmérgesedett keserűség nyilatkoz
nak, míg az ő, mindig és mindenütt harmóniai egyensúlyra 
törekvő lelke végre is vallásos hittel egy jobb kor reményében 
találja fel megnyugvását.

— (Bajza élete s némely költeményei az írod. Olv. II. kötet. 
258—264. sz. alatt).

Vörösmarty lyrája is e tizedben pendült meg, s már most
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minden másénál nagyobb kiterjedésben, változatosságban, s ere
detiségben. Minden forma, melyet később mívelt, meg volt már 
most kísértve, a dal, epigramm és ódától kezdve a lyrai beszélyig, 
annak legkülönbözőbb fajaiban. De legsajátabb táplálatát a követ
kezett tizeddel feltámadt világtörténeti, nemzeti és társas élettől 
vette, s így akkor fejtette ki azon erőt és nagyságot, mely őt a 
világ első lyrai költői közzé emelte ; s így ott keilend őt a maga 
egészletében vizsgálatunk körébe felvennünk.

Egyik szaporább lyrai költője az Auróra-körnek Szen telj 
József volt (1789—1857). Tanszerű, mélység nélkül, meleg, szen
vedély nélkül, a formában mégis, melyre nézve 1825 óta egészen 
e körhöz állt, s mely correct, tiszta és nemes volt, messze túlha
ladta azon meglehetős számát ez évtized lyrai költőinek, kik 
részint itt, részint a költészet többi orgánumaiban (Széplit. Aján
dék, Hebe, Uránia, Minerva) mind inkább az új irányhoz csat
lakoztak. Fő érdeme mindazáltal műfordításaiban van, adván több 
mint hatvan költeményt Schillerből, köztök számos balladát, me
lyek, ha nem oly szigorúan hívek is, mint Helmeczyéi szinte az 
Aurórában, de könnyebbek és költőibbek.

Czuczor G ernely is (szül. 1800) főleg itt adta első kevés 
lyrai kísérleteit ; de még csak előjeléül azon jelességnek, melyet 
e téren később kifejtendő volt.

Irodalom. Auróra, hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. Budán 
s  P e s t e n  1822—31. 10 folyam. — Szépliteratúrai Ajándék a Tudományos 
G y ű j t e m é n y h e z .  Pest. 1821—7 ; ez után Koszorú címmel, s szerk. Vörös
marty által 1828—30. 10 köt. — Zsebkönyv, kiadta Igaz Sámuel, Bécs 
1822, ezentúl IIéhe címmel 1826-ig, 5 köt. — Uránia, nemzeti almanach 
(szerk. Szeder Fábián) Észtéig. 1828—32. — Felső-Magyarországi Minerva 
(negyedes írás) Kassa 1825—36. — Kisfaludy Károly Versei, kiadta (elő
ször összegyűjtve 1831) Toldy F. ötször mint M. Munkái I. kötetét; kü
lön, gyémánt kiadásban, 1858 és 1861. — Bajza Versei, Pest 1835. 1841. 
1851. (az Összegyűjt. Munkák,.1. köt.) , negyedik teljesb kiadás Toldy 
által Pest 1857, újra 1861. az Összegy. Műnk. Toldy-féle kiadása I. köte
téül. — Szenvey versei összegyűjtetlenek, Schilleri költeményeinek egy 
jogtalan kiadását bírjuk : Schiller Fridrik Versei, kiadta magyarul Soproni 
F id le r  Ferenc. Kolosv. 1836.



93. §. A classicai-nemzeti epos. —  Annak kezdete. Székely 
Sándor.

Aranyas-Rákosi Székelt/ Sándoré (1797—1852) a dicsőség, 
hogy kisded bár, s a nagy közönség figyelmét teljesen elkerült 
hőskölteményével: A Székeljek Erdélyben (3 énekb. 1822) alapját 
vetette meg a classicai-nemzeti eposnak, mely költészetünk egyik 
legragyogóbb oldalát volt képzendő. Tárgya az írnak hunjainak 
honfoglalása Erdélyben, vagyis a székelység megtelepedése a mai 
testvérhazában, melyet a költő, örök emlékezetre méltó tapinta
tossággal, a székely ősmonda némi vékony szálaiból szőtt. Egy 
égi jel mutatja ki a vándor népnek Dáciát jövendő hazáúl, maga 
a nemzeti isten (Székely azt Haddúrnak nevezi) pásztor képé
ben fedi fel vezérei előtt a « Tündérkert» titkait, melyben arany 
alma tenyészik, de őrizve oroszlán által. Az oroszlán a dák feje
delem Kaimbár, az arany alma Alírán, a régi dák istenek végső 
leány maradéka, kinek, jóslat folytán, szívét, s Kaimbár legyőz- 
tével a tartományt, a Tündérkertet, szerencsésen meghódítván 
írnak, hunjait ebben telepíti meg. Conceptióban egy nagy epos 
áll előttünk, kivitelben csak vázlat, egy epopoea in nuce, de egy 
csodálatos sugallat műve. Oly világot nyit az szemeink előtt, oly 
hang üti meg benne füleinket, amilyen költészetünkben azelőtt 
soha. Tartalma tisztán regényes, minden idegen zamat nélkül 
nemzeti, egyesülve antik szép formákkal az előadásban ; maga a 
nyelv sajátszerűen szép, tömött s erőteljes ; sőt hexametere is, 
bár gyakran.incorrect, egészben megleplőleg festői s hatályos. — 
Még háromszor kísérletté meg Székely az epost ; írt egy Nándor 
Ostromát, egy Buda Visszavételét, egy Mohácsot (ezt 4 énekb. 1828) : 
de az utolsó mutatja, hogy a más kettőnek kéziratban maradtával 
költészetünk nem vesztett semmit. A tisztán történeti tárgy nem 
volt Székely mezeje : a compositio Ina, a csodálatosnak ügyetlen 
alkalmazása, a haszontalan epizódok, sőt még a nyelv és technika 
példátlan gyarlósáag is teljesen hasonlatlanná teszi e művet amaz 
elsőhez, mely költészetünk történetében örökké nevezetes marad.

2 2 8  NEGYEDIK EÉSZ. LEGÚJABB KOR.
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— ( Székeli/ élete s első eposának I. éneke látható az írod. Olv. 
II. köt. 265. sz. alatt).

Kiadások. A Székelyek Erdélyben (a Hébe második évfolyamá
ban, Bécs 1823). — Mohács, hősi költ. 4 énekb. (a Köszönt első folyamá
ban, Pest 1828).

94. §. Folytatás. —  Â classicai-nemzeti epos fejlődése. Czuczor.

Senki sem beszállt az új költeményről : annyira nem vol
tunk a valódi epos élvezhetésére elkészülve, mely mondát tár
gyalt, teljes tárgyilagossággal, lyrai és tanszerű digressiók nélkül. 
De két ifjú élt a haza külön részeiben, érdekes találkozással min- 
denik a lefolyt század utolsó havában születve (1800 december), 
a való költészet és nemesb honszeretet lángjával keblökben, 
eltelve a nemzeti történelem szeretetével, s az ősi dicsőségtől lel
kesedve : Vörösmarty és Czuczor. Mindkettő lyrai költeményekben 
zengette -— magának — fiatal érzéseit, amaz azonfelül alkotó vá
gyával már komolyan és munkásán a dráma felé fordúla, annyira 
nem sejtvén legsajátabb rendeltetését, hogy Egyed Antalt, a 
római elegia mívelőjét, ismételve is a honalkotás eposi megének- 
lésére tüzelgette : midőn 1822 végén, Vörösmarty Tolnában, ahol 
nevelősködék, Czuczor a pesti papnövelde «múzeumában», Szé
kelyt olvasák, s költői sorsok, s a magyar classical hősköltészeté, 
el volt döntve. Mindkettő, egymásról nem tudva, egyformán lo
bogó láng lett, és sóvár nyugtalansággal tárgy, után tekintettek. 
Vörösmarty csakhamar el volt határozva a honalapító Árpádot 
egy nagy hősköltemény által visszateremteni a nemzet szívébe, 
míg Czuczor a tizedik századbeli hősmondának egyik fénypontjá
nál állapodott meg : az ágostai diadalnál (910. évben), mely egy
szersmind a későbbi, szinte ágostai, veszedelem szomorú tudatát 
fogta enyhíteni. Vörösmarty nagy feladata gondosabb tervezést, 
hosszabb időt követelt a kivitelre : Czuczor, a türelmetlen szen
vedély betege, a kórszobában, lázas érlüktetések közt öntötte ár
ként rohanó hexametereit, s Kisfaludy Károly szerető bátorításai 
mellett, ki másod kézből vette volt az első éneket, be volt egy pár 
hónap alatt végezve az első kísérlet ; s megelőzve Vörösmartyt,
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még azon évben jelent meg az Aurórában az Augsburgi Ütközet, 
4 énekben. A mai olvasót e hősköltemény meglehetős hidegen 
fogja hagyni, lévén az egy, minden compositio nélküli egyszínű 
kép, teli fegyvercsattogás és öldökléssel, s hont védő haragos hő
sökkel, egyéniség nélkül, s általánosan tartva, mint magok a 
harcok leirásai is. De nem illik felednünk a kort, melynek nem 
volt jelene, jövendője alig, a múltból pedig az egy hadi dicsőség 
ragyogott által a színetlen jelenbe : az arra emlékeztetés volt 
tehát egyedül képes önérzetet költeni a nemzetben ; s vajmi jól 
esett, köz és magasb társas élet, nagy egyéniségek s nagy tettek 
hiányában, azon egy erényt dicsőítve látni, mely maga ki nem 
halván a nemzetből, maga nem hagyliatá ezt kétségbe esni jöven
dője felett. Ezen erényt, mely lelkesedését a honszeretettől vette, 
táplálták Virág és Berzsenyi, ódáikban, Kisfaludy Sándor, regéi
ben, Kisfaludy Károly, drámáiban : ezt Czuczor, első eposában, s 
így kétségtelenül nagy-része volt a köz, a zajos tetszésben, mely- 
lyel fogadtatott, a nemzeti érzület és büszkeségnek ; de volt a 
költő érdemének is, kinél a nemzeti érzés oly erőteljesen, oly 
hathatósan nyilatkozott, mikép e formában eladdig egy új költő
nél sem. — S ím fordúlat állt be : 1823 óta hatalmasan ébrede
zett a politikai élet, 1825-ben a nemzet kibékült fejedelmével, és 
Czuczor legközelebbi műve egy tisztán politikai epos lett : Aradi 
iríj'úlés, öt énekben (1828), dicsőítése a magyar loyalitásnak, mely 
a haza s király iránti hűséget mindenha egy szoros egységbe fog
lalta. Tárgya a Vak Béla alatt Borics pártján országosan vett 
bosszú. Elbeszéllő drámának lehetne mondani, oly drámailag 
alkotja meg a költő e történetet, a jellemekre fektetvén a cselek- 
vényt, melyek nem leiratnak, hanem beszédek és tettekben fejle 
deznek, s lélektani belátással, gyakran valódi homéri vonásokkal, 
igazi egyénekül vannak alakítva. A correct compositio, szigorú 
indokolás, a karöltve fejlődő emberi és politikai érdek, e ritka 
erő, dagály nélkül, s a nyelv és technika bevégzett szépsége azt 
költészetünk legnemesb művei közzé emelik. — Új oldalról, t. i. 
regényes alapeszmével, jelenik meg Czuczor, harmadik művében :
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Botorul, 4 énekben (1834), melyben a címliős byzanti hadjárata 
szerelem által indokoltatik, Polydóra visszanyeréséért támadván 
meg Botond a görög fővárost, melyet ki is vív. A kevés harc s a 
párbajok háttérbe lépnek azon érdek mellett, melyet Botond, 
szenvedélyével, s ennek énekes apródja, Szende, gyermekded sze
relmével költ : mégis a futó kéz, mely mind a laza indokolásban 
mutatkozik, mind a két fő személy, Botond és Polydóra, irányá
ban a mélyebb érdekpontosítást elmulasztotta, melyek azért kel
lőleg ki sem emelkednek : sok kivánni valót hagyott. — Fő műve 
leendett Czuczornak, s antik jellemű, tisztán tárgyilagos, nemzeti 
hősköltészetünk legdicsőbb zárköve: « Hunyod», melyben a már 
keresztyén magyar nemzetet kivánta egy nagy epopoeában dicsőí
teni. Beható történeti tanulmányok, s a helyszínén, az alvidéke- 
ken Nándorfejérvárig, tett utazás után 1830-ban csakugyan hozzá 
fogott, de midőn már a YI. éneken túllialada, azt, — miről szá
mos megjelent töredékek kezeskednek —- költészetünk kétségte
lenül pótolhatatlan veszteségére félben hagyta, azon innen főleg 
a lyrai költészetet űzvén, míg végre a magyar nyelvészetbe me
rülve, ez új irány minden költői munkásságtól elvonta.

-  ( Czuczor élete, az Aradi Gyűlés I. éneke, s egy mutatvány Hu- 
nyadból az írod. Olv. II. köt. 266, 267. számai alatt).

Kiadások. .4 ugsburgi Ütközet az Auróra III. folyamában, 1824-re, 
jelent meg. Aradi Gyűlés, liőskölt. 5. énekb. kiadta barátja Toldy F. Pest 
1828. Botond, az Auróra XII. foly. 1834-re. Hányádból töredékek 1834—47 
közt többfelé. Az első három.együtt «Czuczor Poétái Munkáiban» Buda 
1836. és, de az Augsburgi Ütközet nélkül, s viszont Hunyadból kilenc 
töredékkel «Czuczor Költeményei» III. kötetében, Pest, 1858.

95. §. Folytatás. —  A classicai-nemzeti epos tetó'zése.
Vörösmarty Mihály.

Venio nunc ad fortissimum virum. Corn. Nép.
A nemzet még csak egy mutatványból értesült vala Vörös

marty árpádjának léteztéről (az Aspásia útján 1824), midőn az, 
Zalán Futása címmel, 10 énekben, a következett évben megje
lenvén, a költő hírét, szinte rögtön országossá tette. Zalán nem 
csak költői mű, hanem egy, a nemzet ébredésével összefüggő,



politikai tett is volt. Megérte volt még Vörösmarty azon nyomorít 
időt, melyet felebb érintettem (81. §.), melyben a hazafiul érzés 
csak búsongani, de tettre lelkesedni még nem tudott. Eunek lan- 
kasztó tudata nyilatkozott Zalánnak azon elegiai részleteiben, 
melyekben a költő, alanyi^érzéseinek szabad ömlést engedett ; de 
nem jelei nélkül a visszahatásra gerjesztő iránynak. Mert »a 
gyáva kor» ostorozása ébresztendő, a régi nagyság dicsőítése ön
érzetre izgatandó volt. Ezért hátrált a tiszta tárgyilagosság az 
öntudatos alanyi felfogás előtt ; innen lengi át, az antik epos 
nyugalma helyett, ódái tűz az elbeszéllést. Vörösmarty (mint tör
ténetünk folyamából láttuk) nem volt első, s nem maga, ki így 
érzett, de az ő mély lelke érezte a siilyedés fájdalmait legeleve
nebben, az ő ódonszerű érzülete akarta a feltámadást legliatha- 
tósban. A nemzet szíve volt az, mely az ő kebelében oly hangosan 
dobogott, a nemzet érzése az, mely az ő szája által szólt az erő 
és önméltóság egész hatalmával. így ő, a köz érzés leg valódibb 
letéteményese, lett annak legprágnánsabb kifejezője is. Az 1823. 
év eseményei párhuzamosan hatottak ugyan Zalánnak de ava
tását a bekövetkezett visszahatás a költőtől vette volt, midőn az 
1825-iki törvényhozás megszólalt. Ez Zalán roppant hatása, ez 
annak históriai jelentése.

Az epopoea tárgya Magyarország Arpádtóli meghódítattásá- 
nak befejezése a Zalánon kivitt diadal által. Mint költői mű hibás 
szerkezetű : a történetek tarka egymásba fonódása a figyelmet ter
heli, a gyakran változó színhely a képzelmet megerőlteti ; hiány
zik az arányos tartás (Haltung), mely a hatásokat úgy csoportozza, 
s egymáshoz úgy mérsékli, nehogy az érdekek egymást zavarják 
és gyengítsék. Az epizódok, sőt némely események is, helyen ki- 
vül berendezvék ; amazok még a költemény későbbi, már csak a 
kifejlés felé irányzani kellő, énekeibe is átjátszván, az istenek 
harca idő előtt soroztatván be stb. Legtöbb nehézséggel a csodá
latosnak megteremtése járt, melyet a költő ily műben nem nélkü
lözhetett , s melyre nézve nem támaszkodhatott néptudatra. 
Hadúrt és Ármányt, mint a jó s rossz elv képviselőit. Cornides
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után a perzsa Ormuzd és Ahriman nyomán alkotta meg, s ebben, 
az alapeszme általános érvényénél fogva, megnyughatnánk ; de ő 
azokat egy sereg tündérrel és jelves személyivel veszi körül a nél
kül, bogy bitregei világába bizonyos rendszert hozott volna. 
Annál szerencsésb volt a költő a tárgy megválasztásában, mely 
a mondai és történelmi kor érintkező pontjáról vétetett, még 
pedig annak döntő momentumától ; és nagyszerű annak felfogása, 
mely szerint Árpád úgy jelenik meg, mint egy világtörténeti 
missióval megbízott bős, Magyarország megalapítása úgy, mint 
egy, szerveződni nem bíró földrész regenerati ója : a nagy művet 
elhatározandó esemény pedig csak egy népek harca által —, sőt, 
a feladás nagyságának éreztetésére, a földöntúli hatalmak köz- 
benjövételével — eldönthetőnek tüntettetik fel. Nagy erőt és vál
tozatosságot fejt ki személyei megalakításában, s azoknak mind 
nemzeti, mind (az előtérbe lépőknél) egyéni tulajdonaik ethnolo- 
giailag és lélektanilag valók. A legkülönbözőbb kedélyállapotok, 
szenvedélyek és indulatok festése erőteljes, csatáinak leírásai ele
venek, nagy vonásokkal hatók, általános emberi érdekekkel ösz- 
szeszövődésök által pedig részvételünket élénken foglalkodtatók. 
Művészi bölcseséggel alkalmazza költőnk hasonlításait és hason- 
képeit ; ezek t. i. nem ékesítésűl, hanem mindig fontos momen
tumokban, belső állapotok vagy külső cselekvények hatályosb érzé- 
kítése végett, vannak. Végűi bámulatra ragad a nyelv teremtői ke
zelése. Vörösmarty nyelve újszerűbb minden újítóénál, de nem új 
képzések, hanem fordúlatai s a kifejezés által, melyek mindamellett 
mindig tősmagyar jelleműek, hatályosak, szépek. A hexameter pe
dig, melylyel eposi költeményeiben él, majd pompás, méltóságos, 
majd rohanó, vagy játszi, da mindig jellemző : s annyi zengzetes- 
séggel (numerussal) bír, minővel egy költőnknél sem. Mintha ő ta
lálta volna fel azt, mintha vele a világ nyelveit versenyre hívná ki.

így Vörösmarty, ki lvrai alanyiságával s dúslakodó képzel- 
mével, mely földet és eget, történetet és tündérvilágot egymásba 
sző, s a psyche lajtorjájának minden fokain játszik, egész lényege 
szerint regényes költő ; s midőn a regényes tartalmat az antik
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epos műformáival legbensőbben összeolvasztja, ezzel a classicai- 
nemzeti epos körében egy új, Czuczor és Horvát Endréétől kü
lönböző, Székely által megindított, nemnek, a classicai-regény es
nek, fő képviselője lett.

Még egyszer tervezett (1S27) Vörösmarty egy nagy költe
ményt, mely az ősmagyarok ázsiai nemzeti életét fogta költőileg 
megalakítani (Magyarvár), de mondai és történeti anyag liía 
miatt végre is abbanliagyta azt. Ellenben készült több nagyobb- 
kisebb elbeszéllő költeménye, melyek közöl főleg két történeti 
epos: Cserhalom,-, 1 ének (1825) és Eger, 3 én. (1827) kiemelendő. 
Cserbalom kicsiny terjedelemben is egy nagy mű érdemével bír. 
mind alkotás s élesen rajzolt sokféle alakokra, mind a liősi, haza- 
fiúi és tisztán emberi motívumok arányos szép összehatására 
nézve. Itt, és a remek részletekben dús Egerben, Vörösmarty 
költői előadásának varázsa, erőteljre úgy, mint gyöngédségre s 
ragyogó színezetre, fő fokát érte el. A költői előadás teszi két 
költői beszélyének is — Széplak, 1 én. (1828) és : A két Szomszéd- 
vár 4 én. (1831) — fő érdemét, de melyeket, eltekintve ott a 
gyenge indokolástól, itt a szertelenségektől, a zordon, és egy 
nyájas sugár által sem enyhített, tartalom örömtelenné teszen. 
Egészen elhibázott művek pedig: A Délsziget, másfél én. (1826), 
egy nagyobb jelves (symbolicus) költemény eleje, melyben a ka
landos képzelem a bizarrig tévedez, s célzásaiban teljesen érthe
tetlenné lesz; A Rom, 1 én. (1830), hol e tan : «Mérsékeld vá
gyaidat» gyönyörűen van ugyan jelezve, de a Romisten helytelenül 
tétetik az emberi sors intézőjévé. Mind ezekben, mind Tündér- 
völgy (1 én. 1826) című tündérmeséjében, hol Csaba vitéz, bűvös 
kardjával a nap fiától elragadott kedvesét visszavívja, a költő, 
nem érezve, hogy a tündérvilág hagyományos törvényeiben is 
van bizonyos rendszer, mely a tündérmese-költészetnek némi 
belső valóságot kölcsönöz, korlátlan önkénynyel teremt, s így 
nem leli az olvasónál azt a hitet, melylyel ez a valódi népi tün
dérmesék jelentes szép játékainak magát átengedni szereti. Min
den érdemük tehát e költeményeknek a sokszor elragadó szépségű,
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hol szenvedélyes, hol idylli, naív részleteikben van ; a Tündér
völgyben azon felül a formában, mely Zrínyi sajátos szépségeit 
észjárásban, kifejezésben, s nyelvfordúlatokban művészi kézzel 
tüudökölteti, s ezzel egyszersmind régies és népies színt ölt.

— (Zalán expositiója s belőle mutatványok az írod. Olv. II. köt. 
*268. száma alatt).

Kiadások. Zalán Futása, liőskölt. tíz énekben, Pest 1825. Ez és a 
kisebb elbeszéllő költemények Vörösmarty Munkái, 1833, 48, és 64-ki 
kiadásaiban.

Vörösmarty Mihály 1800 december 1. született Puszta- 
Nyéken Fejárvárm., nemes, de kevés módú szüléktől. Első okta
tását otthon atyjától vette, ki gazdatiszt volt. Gymnásiumi tanul
mányait Székesfejérvárott s Pesten, a bölcsészetieket itt végezte. 
Korán elvesztvén atyját, magántanítás és nevelősködésből ten
gett. A jogot magánylag tanulván, 1823 a kir. táblához eskütt fel 
jegyzőnek ; a következett évben pedig ügyvédi oklevelet nyert, de 
az ügyvédséget soha sem gyakorlottá. Korán fejlett ki költői haj
lama, főleg a classica iskola költőinek befolyása alatt ; majd az 
új iskolával és Shakespearrel ismerkedvén meg, új irányok felé 
íordúlt. Lyrai, majd Kisfaludy Károly drámai fellépése folytán 
drámai dolgozásokat kísérlett meg, köztök «Salamon Király» 
már 1821, «Zsigmond Király» 1823-ban készült ; első fellépése 
azonban egy pár epistolával 1822, s néhány dallal történt 1823 
az Aurórában. Majd Homer, Tasso és Zrínyi olvasása az epos 
felé fordíták figyelmét, s már most ismervén fel Árpádot egy ma
gyar nemzeti epos legfenségesebb tárgyaúl, Egyed Antalt, az 
Ovid derék fordítóját, kivel költői levelezésben állott, buzdította 
annak megéneklésére. De alig olvasá, 1822 végén, Székely Sándor 
regényes eposkáját «A Székelyek Erdélyben», s ime ez keble 
rokon húrjait hatalmasan megilletvén, maga fogta fel azon tár
gyat, s 1823—4 évben, lelkesedés hevétől sürgetve, tizenegy 
hónap alatt teremtette meg nagy hőskölteményét : Zalán Fu
tása» tíz énekben, mely 1825 megjelenvén, országos hírét rögtön 
megalapította. Ezt 1831-ig nyolc kisebb epos és költői beszélv 
követte Kisfaludy Aurórájában, kihez a legbensőbben csatlako
zott. Ezeken kívül szaporodtak dalai is, s jelent meg több drá
mája, t. i. az újból dolgozott «Salamon» szomorújáték 5 felvon. 
Pest 1827. «A Bujdosók», színjáték 5 felv. Székesfej érvár 1830, 
és «Csongor és Tünde» színj. 5 felv. ugyanott 1831. Időközben, 
1828, a a Tudományos Gyűjtemény» és «Koszorú» szerkesztősé
gét elnyervén, azt öt évig folytatta s amabban számos nyelvészeti
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és irodalmi, emebben különféle költői dolgozatokat adott. 1830 
az imént megalakított akadémiában nyelv és széptudományi osz
tálybeli második, Kisfaludy Károlynak nyomban közbejött halála 
folytán, ennek helyébe, első, fizetett rendes taggá neveztetett ki, 
s mint ilyen Kévai nyelvtani rendszerének elfogadására döntő 
befolyást gyakorolt, s az akadémia nyelvtani munkái kidolgozá
sában előkelő részt vett. Az ő gondjai alatt jelent meg, részint 
általa fordítva is, az «Ezeregy Éjszaka, arab regék» első tizenegy 
kötete 1829—33 ; buzgón támogatta Bajzát a Kritikai Lapok és 
az új Auróra körül, amott álnevű kritikai, itt lyrai, elbeszéllő és 
drámai dolgozatokkal; 1837—4-3-ig pedig Bajza és Toldyval az 
« Athenaeum »-ot adta ki. Lyrai és eposi munkáit először 1833 
gyűjtötte össze 3 kötetben s ez óta egész lélekkel a dráma félé 
fordulván, megjelentek: Vérnász, szomorúj. 5 felv. Pest 1834; 
Árpád Ébredése, előjáték, Pest 1837 ; Marót Bán, szomorújáték 
5 felv. Pest 1838; 1840 pedig: «Űjabb Munkái» 4 köt. beszélyein, 
újabb versein, s imént említett drámáin kivül az Aurórában 
megjelenteket hozták: úgymint Kincskeresők, színj., A fátyol 
titkai, vígj., s két ívjat: Julius Caesár, szomorúj. Shakespeareből, 
és az Áldozat, szomorúj. 5 felv. ; 1845 pedig : Ciliéi és a Hunya
diak, tört. dráma 5 felv. jött ki. Ugyanekkor idúltak meg »Min
den Munkái» Bajza és Toldy által kiadva tíz köt., 1845—8., és 
4-rétben egy köt. 1847. Az 1848-iki politikai változások folyán 
mint a jankováci választó kerület képviselője az alsóházba lépett. 
1849 a kegyelmi 'törvényszék közbírája lett, a forradalom után 
pedig Fejérmegyébe ment, hol szülötte helyén Nyéken megvo- 
núlva s levert kedélylyel élt, csak ritkán fogadva el a Músa láto
gatásait ; míg végre elbetegesedvén, Pestre tette át lakását, hol 
kevés hónapok múlva 1855. november ] 9. a nemzet köz fájdal
mára elhúnyt. Halála után jelent meg «Lear király» Shakespeare 
szomorújátéka 5 felv. s «Minden Munkái« Gyulai Pál által szer
kesztve 12 köt. Pest 1864. Ugyanaz életrajz és jegyzetek nélkül. 
Báth «Családi könyvtárában» hat köt. Pest 1871.

96. §. Folytatás. —  Debreczeni. Horvát Endre.

Eposi nagy költőink harmadika Debreczeni Márton (1801 — 
1851) ki, Zalán Futása által felgerjesztve s lelkesítve, s annak 
egész képzetjárását és nyelvét magába felvéve, 1826-tól fogva, 
radnai regényes magányában, mély titokban, mind haláláig sen-
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kitől nem tudva, alkotta lángelméjének örökké dicső nagy művét, 
mely azonban elkésett megjelenésével s a költői divat szele vál- 
toztával hatás nélkül maradt, s csak az avatottak által fogadta
tott lelkesedve, miután az gróf Mikó Imre szerető gondjai által 
napfényre lépett (1S54). «A Kióvi Csata» címe és tárgya a ti
zenhat énekből álló epopoeának, mely, bár két utolsó éneke 
töredékes dolgozat, de hézagjait a tervrajz pótolván, teljes és ép 
nagyságában áll előttünk ; s így, mint szülemlésével és szellemé
ben ez évtizedé, utólagosan is itt követeli helyét irodalmunk 
történetében, A kiói esemény, mint történeti tény, egyik tagja 
lévén csak a honfoglalási költözésnek, nem bír a Zalán tárgyának 
fontosságával ; de a költő azt, a csodálatosnak a történetek min
den szálaival összefonása — s az által, hogy ez úton jut Árpád 
Atila kardjának birtokába, melylyel Magyarországot megliódí- 
tandja, nemzeti jelentőségre s az epopoea magasságára emeli, a 
működésbe tett emberi érdekek által pedig élénk részvétet táplál. 
Debreczeni ereje általában kevesbbé meglepő részletekben, mint 
a feltalálásban és alkotásban van. Nem éri el Yörösmartyt alakjai 
egvenítésében, s gyakran allegóriái személyeket használ (milyek 
nála a Meghasonlás, Irigység, stb.), hol pedig az emberi kebel 
mélyeiből meríthető indokait ; de nem hiányzanak hathatós hely
zetek, lelki állapotok hű festései sem, s van bizonyos őserő 
alakjaiban, mély őt a jeles költők közzé iktatja. Dictiója nem oly 
ragyogó, de egyszerűségével is hódító, nyelvtisztaságra azonban, 
s verselésének zengzetességére nézve, előképétől messze elmarad.

Hat évvel Zalán után jelent meg végre, mely classicai- 
nemzeti eposunk körét bezárja, Horvát Endre nagy hősköltemé
nye 12 könyvben, tizenkét év nagygondú szüleménye. Horvát 
nem egy fő és egységes történetet alakít meg Árpádjában, mint 
Vörösmarty, ki a honalkotás utolsó gátló sziklája megtörését 
vette tárgyúi, hanem a nemzet egész kiköltözését adja elő utolsó 
ázsiai székeiből, s Magyarország részenkinti elfoglalását Zsolt 
fejedelemmé emeltetéséig ; mi által egy históriai, de nem organi
kus költői, egészet kapunk, tulajdonképi compositio, érdekcsopor-
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tosítás, s ennek egy pont köré gyűjtése nélkül. Történelem költői 
öltöztetésben, mely nem fejlik, hanem nyúlik ; melynek a költő 
nem mert, vagy nem tudott, a csodálatos által magasb jelentést 
kölcsönözni. Ily felfogás mellett szerencsés találmány volt a feje
delemségre törekedett Lebed ellenséges működése, mely az egész 
eposon átvonul, s legalább némi erkölcsi küzdelmet hoz a harcos 
képbe. Nem hiányzanak itt-ott költött epizódszerű részletek sem, 
változatosságotli ozandók a hosszú lélekzetű műbe, a nélkül mégis, 
hogy a történetek menetelére mélyebb befolyást gyakorolnának. 
A jellemrajz is szétfolyó, nem oly plastikailag kikerekített, mint 
Vörösmartynál ; hősei többet beszéllnek mint tesznek. De a ke
délyállapotok festésében Horvát ecsete tagadhatatlan erővel és 
lélektani igazsággal bír : előadása hatályos, méltóságos, senten
tiosus ; tősgyökeres magyar nyelvét antik egyszerűség, nyers erő 
s régies szín bélyegzik, s övé classikai eposi nyelvünk és hexamete- 
riink megteremtésének dicsősége ; mindkettő mintaszerű, s tanulmá
nyozásra méltó : amaz egyszersmind kimeríthetetlen forrása a 
nyelvi szépségeknek, s maga elégséges műveinek maradandó be
cset biztosítani, ha költői érdeme kisebb, s hazafiúi érzülete tisz
teletünket oly hathatósan követelő nem volna is.

Árpádot Horvát néhány kisebb eposi költeménye előzte 
meg, ii. m. Gritti Lajos (1821), A Sziszeki Gyözedelem (1827); 
sőt ide tudható Borbély Helena, a magyar Amazon is (1825). Szi
szek, dacára hogy harc és háború az egész, változatosságával a 
küzdések leirásában, s a főbb alakokban érvényre jutó lélektani 
momentumok érdekénél fogva hathatós mű ; valamint Borbély 
Helénában is e nő lélekállapotai megható igazsággal festvék.

— (Horvát Endre élete, Árpádjának espositiója és egy töredéke a z  
írod. Olv. II. köt. 269. sz. alatt.)

így futotta meg a classicai-nemzeti epos, kevés évek alatt, 
a maga körét. S bár egy műve sem emelkedik fel művészi bevég- 
zettségre az eposi világköltészet legmagasb vonaláig, de gazdag
ságával s nemzeti jelentékenységével költészetünk legfennsőbb 
vívmányai közzé tartozik az, s nem lesz idő, melyben bármint
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változzanak az irodalmi s politikai irányok, a magasabban han
golt lelkeket, költői szépségeivel s emelő tartalmával, gyönyör
ködtetni, lelkesíteni, nemesíteni megszűnhetnék.

Nem maradhatott az eposi kör utánzók nélkül. A követke
zett évtized szépirodalmi gyűjteményeiben széltiben akadunk ki
sebb ily költeményekre, melyeken leginkább Vörösmarty befo
lyása vehető észre, vagy legalább az ő hangjai ütik meg füleinket. 
Ki némi reményeket költött vala, Baksay Dániel (Tündérvér, 1 én. 
1834 ; Tékozló Fiú, 4 én. 1835), korán felhagyott a költői pályá
val ; Garay János pedig, az egyetlen, ki nagyobb művel lépett 
fel (Csatár 9 képben 1834), Vörösmartyban elfogulva, de az ő 
teremtő szelleme nélkül egy későbbi kor hatása alatt, s más for
mákban, volt érdemlendő koszorúkat. Elmúlt volt az az idő, mely, 
főleg a hadi erénytől várva s reméllve fennmaradását, ez iránt 
oly eleven érzéssel bírt ; az az idő, mely egyedül a régiségtől lel
kesült, honnan a hősi alakok oly hódító fényben magaslanak ki ; 
s el azon római lelkűlet, mely legrokonabb táplálatát az óvilág 
költészetében találta fel. Az 1830-ki párizsi világesemény mind a 
politikának, mind az ettől befolyásozott költészetnek más irá
nyokat adott.

Kiadások. Debreczeni : A kióvi,Csata, hősköltemény, kiadta gr. Mikó 
Imre. Pest 1854. — Morcát Endre : Árpád. Pest. 1831. Többi művei «Ki
sebb Költeményei» közt, Pest 1832. — Baksay költeményei a «Lant»ban, 
Debrec. 1834,35. — Garay : Csatár. Pest 1834, s újra Összes Költeményei 
közt Pest 1854. — Takácsi Jázsa (1823), Szabó Dávid (1831—3), Miskólczy 
István (1834—6), Pusztay Sándor (1835) s mások kísérletei az Uránia és Ko
szorúban jelentek meg.

97. §. Tudományos irodalom. Országos törekvések a m. nyelv 
érdekében. M. tudományos intézetek.

Oly hathatós lendületet, mint a nyelv széptani művelése s 
a költészet, ez időszakban a tudományok magyar nyelven mivelése 
még nem vett. Kivevén a reformátusok collegiumait, hol némely 
felsőbb tudományok is már magyarúl adattak elő, általános tan
nyelv, a gymnásiumok első osztályától kezdve egész az egye
temig, még folyvást a deák volt. Tett ugyan a nemzeti nyelv ez
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időben új meg új foglalásokat a nyilvános élet terén, míg végre az
1830-ki 8. törvény a helytartó tanácsnak meghagyta, hogy a 
hozzá magyarul író megyékhez intézvényeit magyarúl küldje ; a 
királyi cúriának, hogy a hozzá magyarúl felterjesztett pereket 
magyarúl tárgyalja ; megengedte, hogy a kerületi táblák, a me
gyei és városi törvényszékek, s polgári ügyekben a szentszékek 
előtt magyarúl kezdessenek a perek, azon törvényszékek pedig, 
hol addig a magyar nyelv még nem használtatott, magyarúl is 
tanácskozhassanak ; meghagyta továbbá, hogy az ország határai 
közt senki, a magyar nyelvet nem bíró, ezentúl köz hivatalban 
ne alkalmaztassák, 1834-től kezdve ügyvédi vizsgálatra ne bocsát- 
tassék ; másfélül az országgyűlés két táblája tettleg megkezdte 
izeneteinek magyar nyelven váltását : de mind ez csak csekély 
mértékben nevelt a magyar tudománynak közönséget. A tudomá
nyos irodalom belterjű fejlődésének eszközeiben is alig gyarapod
tunk. Az 1790-ki törvényhozás előtt először megpendített ügye 
egy magyar tudós társaságnak emlegettetett ugyan az 1807-ki 
országgyűlés némely szónokai által, de a közelítő háború s a 
pénzalap hiányánál fogva siker nélkül. Tudományos fejlődésünk 
nyert ugyan egy ríj, hathatós, alapot a halhatatlan gróf Széchenyi 
Ferenc nagyszerű hazafiúi áldozatából, midőn ez magyar könyvtá
rát, melynek eszméje «mindent tartalmazni, mi magyarok által, 
Magyarorszszágban, s Magyarországot illető íratott», és éremtárát 
az országnak ajándékozta ; József nádor pedig e gyűjteményeknek 
egy magyar nemzeti múzeummá kiterjesztését tervezvén, mely a 
hazai régiségek, ritkaságok, természeti kincsek és kézműmutat- 
ványok egyetemes tára legyen, az 1808. évi 8. törvény ezt orszá
gos segedelemmel és tekintélvlyel életbe léptette : de eleinte a 
háborús idők, majd az alap elégtelensége, azt minden részeiben a 
köz használatnak megnyitni még nem engedték.

E szomorú viszonyok közt mégis létesült egy intézet, mely
nek közvetlen célja a magyar irodalom emelése, s ez a Marczi- 
hányi-Intézet volt. T. i. a felejthetetlen Marczibányi István 
(1750—1810) látván a tudóstársasági igyekvések sikertelenségét.
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némi pótlékul, s írmagúi a jövendőnek, egy magyar irodalmi 
jutalomalapítványt hagyott nemzetének örökségül, melyből éven
ként egy a nyelvművelést illető kérdés volt kitűzendő, s a leg
jobb magyar elmemű jutalmazandó. József nádor, kinek oltalma 
alá helyeztetett az, szeretettel karolta fel az eszmét, a kezelést, 
egy maga által nevezett elnök alatt, egy Pest vármegyei bizott
mányra ruházta, a nemz. muzeum befolyása mellett ; a jutalma
kat pedig, a kisded díjhoz nyilvános megtiszteltetést csatlandó 
maga fogta időnként egy ünnepélyes köz ülésben kiosztani. így 
történt 1817. 20, 23-ban, s utolszor 1834-ben. Elnökei 1816—20 
gróf Teleki László, 1821—23 b. Podmaniczky József, 1823—36 
gr. Cziráky Antal, 1840—45 Majláth György országbíró, jegyzői 
egymás után a megye főjegyzői, lelke : Horvát István. Az intézet 
sikere azon tudományos munkásságban nyilatkozott, melyet 
kitűzött kérdései által költött, s azon irányokban, melyeket e 
munkásságnak adott, még pedig több téren' (történet, törvény- és 
természettudd.) miután az eredeti alapítványhoz időnként még 
több kisebb alapítvány és ajánlatok járultak, de azon díszben is, 
mely by el a magyar irodalmi törekvéseket körülvette. S ha mégis 
e siker nem állott arányban a lehetőséggel, az részint az alap 
csekélységének tulajdonítandó, mely miatt több pályamű kiadat
lan maradt, részint a bizottmány lassú és szabálytalan működé
sének ; amiért is ez intézet, hosszas szünetelés után, 1845-ben az 
akadémiába olvasztatott.

A Marczibányi-Intézetnek a nádor által életbe léptetése 
Erdélyt is felvillanyozta, s összeállának, mindjárt 1818 elején, a 
kis haza lelkesb fiai a már rég eloszlott Erdélyi Magyar Nyelrmí- 
nlü Társaság (06. §.) feltámasztására. A Döbrentei által készült új 
előrajz valamennyi tudományt felvett annak körébe, szép sikerrel 
indúltak meg részére a hazafiúi ajánlatok, s a kormányzó gr. Bánffy 
György felvigyázata alatt a működések is megkezdettek. De azok 
csak 1819 octóberig folyhattak, mert, mielőtt a társak még ered
ményt mutathattak volna fel, üléseik folytatása királyi helybenha
gyástól fiiggesztetett fel, mely azonban be nem következett soha.

16Toldy : írod. tö rt.
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Felderűit végre az epochális 1825. év. Ekkor, november 
3-dikán, hangzott Pozsonyban az országos rendek teremében 
Felsőbüld Nagy Pál megrázó szózata, mely a Magyar Akadémiá
nak végre valahára léteit adott. Eléállván t. i. utána gr. Széchenyi 
István, Ferenc fia, letette nagyszerű áldozatát a haza oltárára ; 
kinek még azon ülésben követvén példáját Vay Abrahám, gróf 
Andrássy György és gr. Károlyi György («első négy alapító»), a 
rendek erélylyel és hévvel támogatták az indítványt, a nádor ki
vívta annak törvénybe iktattatását (1827 : 11. tvcikk.) s az intézet, 
több akadályok legyőzése után, 1830. nov. 17-dikén meg is ala
kíttatott, új időszakot alapítandó irodalmunk történetében.

Azon tizenhat év alatt, melyekre a Marczibányi-Intézet m ű k ö d é s e  
kiterjedt, vagyis, 1815—30 (1831-re már az akadémia adván ki kétszáz a r a n y - 
nyi nagy jutalmát), a Marczibányi nagy jutalommal (400 vftban) a  k ö v e t 
kező munkák tisztelteitek meg, mint évtársaik közt legjobbak, mit e z  id ő 
szak jellemzésére jegyzek fel. 1815-re Pethe Ferenc Természethistóriája ; 
1816-ra Virág M. Századai; 1817-re. eredeti munka híában, Fejér György 
Hiibnerféle Geogr. Lexikbna ; 1818-ra Kisfaludy Sándor Bégéi, m á s o d ik  
kiadásukban; 1819-re Mokry Benjamin Biographiai Lexikona ; 1820-ra Hor- 
vát István Gyökeres régi nemzetségei ; 1821-re Vályi Nagy Iliásza ; 1822-re 
Kövy Sándor M. Polgári/Tör vén ve ; 1823-ra Szlemenics Pál Polgári M. Tör
vénye ; 1821-re Fáy ITjabb Meséi ; 1825-re Vörösmarty Zalánja ; 1826-ra 
Kisfaludy Károly Aurórája; 1827-re Bitnicz Lajos M. Nyelvbeli E lő a d á s -  
tudománya; 1828-ra Czuczor Aradi Gyűlése; 1829-re Balásházy János Ta 
nácsolatai a M. Gazdaság körében ; 1830-ra gr. Széchenyi István Hitele.

98. §. Tudományos folyóiratok.

Míg ezek így folyának, némely tudósaink a tett mezejére 
léptek, s megalapították a magyar tudományos időszaki sajtót, 
mely egyfelől az írók e nemű munkásságának nyitott tért, más
félül a magyar olvasóban is ébresztgette s táplálta a tudományos 
ismeretek iránti érdekeltséget. Nem lehet itt említés nélkül 
hagyni a két haza német tudományos lapjait, valamint nem azon 
ausztriai tudományos folyóiratokat sem, melyek már e század 
kezdetétől fogva, figyelműket Magyarországra s a magyar iroda
lomra is irányozva, s hazai tudósainkat érdekűkbe vonva, ezeket 
különszerű vizsgálatokhoz, s kisebb értekező, bíráló, tudósító cik
kek írásához szoktatgatták, s ez által némileg előkészítették a
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magyar tudományos időszaki sajtót. T. i. megvoltak az emberek, 
elkészülve az elmék, működésük iránya kifejezetten nemzeti : 
csak toll volt német. Tért kelle nyitni : az erők résen állottak. 
Ezek mellett előkészítőleg hatott politikai lapjaink azon szokása 
is, mely szerint közölgettek már apróbb ily cikkeket (a « Hazai 
Tudósítások» 1800 óta, míg a nem-politikai dolgoknak 1817-től 
fogva a «Hasznos Mulatságok « -ban nyitottak külön tért, a bécsi 
«Magyar Kurír» kezdettől fogva már). Ezek könnyű csatározók- 
ként segítének közönséget alkotni komolyabb ily vállalatoknak.

Ilyenek elseje az Erdélyi Muzeum lett, melyet Döbrentei 
Gábor indított meg Kolozsvárit 1814-ben, de a közönség hidegsége 
miatt csak 1818-ig folytathatott. Mindamellett nagy és huzamos 
volt e derék organum hatása azon magasb míveltségre irányzott 
törekvés által, melyet kiválólag képviselt. Ugyanis számos iroda
lomtörténeti és életrajzi cikkek által első terjesztett a csupán ma
gyarul olvasók közt bővebb és behatóbb tudomást a külföld szép- 
irodalmáról ; széptani és költői dolgozatokkal elméleti ismeretek s 
egy jobb ízlés terjedésére, bölcsészetiek és nevelésiek által pedig az 
általános míveltség emelésére folyt be.

Szerencsésebb volt, s egy magyar tudományos irodalom és 
közönség megalapítására nagy befolyást gyakorlott a Fejér György 
által indítványozott s Pesten 1817-ben meg is indított « Tudomá
nyos Gyűjtemény», mely különféle szerkesztők alatt (két évig egy 
bizottság szerkesztette ; Thaisz 1819—27 ; Vörösmarty 1828—32 ; 
H onát István 1833—6, és senki sem 1837—41), egy fertály száza
dig folyva, a nyelv-, irodalomtörténet, úgy a historia, s főleg ennek 
segédágai részére számos becses adalékokat hozott ; kritikái s toll- 
liarcai által sok irodalmi és széptani, helyes, gyakran nem helyes, 
eszméket s ismereteket hozott forgásba ; érintette a philosophiát 
s az exact szakokat is ; tért nyitott sok próbálkozó új erőknek, s 
élénkebb érdekeltséget költött irodalom s tudomány iránt. De 
általában ritkák még benne a behatóbb és szigorúan tudományos 
dolgozatok, álláspontja műkedvelő lévén inkább, mint szaktudósi, 
s raktár, tarka gyűjtemény inkább, mint valamely öntudatos és

l ü *
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egységesen működű szellem orgánuma. De akkor ilyen kellett. 
Még a nyelv grammatikai s aestlietikai kezelése sem nyert általa, 
azon elv lévén kezdetben már felállítva, s mind végig fenntartva, 
hogy szabad fejlést kell annak engedni, miután még sem nyelv
tan, sem ízlés megállapítva nincsen (Révai és Kazinczy után !) ; 
s ím a huszonötödik év e két tekintetben a Tudományos Gyűjte
ményt ott találta, ahonnan az egy ivadék előtt kiindult volt.

E folyóirat sülyedezése már Tliaisz alatt, adott léteit a 
«Felső Magyarországi Minerván-nak, mely gr. Desseu'ffy József 
által indítványozva, ennek vezerlete, s titoknoka Dálházy Mihály 
szerkesztése alatt 1825 elején, évnegyedi kötetekben, Kassán, 
megindulván, tizenegy évig élt. A Minerva, mint előtte az Er
délyi Muzeum, tisztán lmmanisticus irányt követett : nyelv, iro- 
ilalom, széptan, régi s áj classicusok ismertetése, főleg műfordítások 
által, költészet (versben és prózában, s ez a leggyengébb rész), de 
philosophia, historia s életrajz is voltak képviselve ; reál ék csak 
kivételkép csúsztak belé. Míg a Tudományos Gyűjtemény ere
detiek közlésére szorítkozott, amiért igen is gyakran még a kö
zépszerűnél is gyengébb dolgozatokkal volt kénytelen köteteit 
betölteni : a Minerva, a fordításnak nagy tért engedve, több jót 
adhatott. Amaz, hosszú pályáján, több anyaggal nevelte tudomá
nyosságunkat : ez tartalmasb és mívelőbb volt.

Irodalom. Ungarisches Magazin Windischtől. 16 füzet 1 kötetben, 
Pozsony 1781,82,83,87. Neues Ungarisches Magazin, szinte tőle, 8 fűz. 2 k. 
u. o. Í791.98. — Siebenbiirgisclie Quartalschrift, ‘28 fűzet 7 köt. Szeben 
1790—1801. — Zeitschrift von und für Ungarn, Schediustól. 36 fűzet 6 köt. 
Pest 1802 —4. — Ungrische Miscellen Lübecktől, 5 füzet, Pest, 1805—7. — 
Seivert : Siebenbiirgisclie Provinzialblätter. Szeben, három füzetes kötetekb. 
I :  1805, I I :  1807,„ I I I :  1803, I V :  1813. V :  1824. -  Annalen der Literatur 
und Kunst in d. Öst. Staaten. Bées 1802—12-ig ; szerk. Schultes, Sartori, 
Glatz, ismét Sartori. — Vaterländische Plätter f. d. Ost. Kaiserstaat. Bées 
1808—1813 ; szerk. Ambruster ; 1818—20. szerk. Saitori, hozzá járulván a 
Chronik d. Ost. Literatur. — Hesperus, Brünn, majd Prága. 1809—21. szerk. 
Andre (ezentúl Stuttgartban). — Archiv f. Geogr., Historie, Staats- und 
Kriegskunst. Bées 1810—29. b Hormayr, innen 1833-ig változó szerkeszté
sek alatt (Ungrische Miscellen aus d. Archiv für Geogr. 3 füzet, Bées 
1817—18). Taschenbuch f. vaterl. Geschichte v. Hormayr u. Mednyánszky, 
Bées 1820—29. (ezentúl csak Hormayrtól Münchenben).

Erdélyi Muzeum. I. (Kolosvár) 1814. I l—IV : 1815. V . 1816. VI—IX : 
1817. X : 1818. (ezek Pesten). — Tudományos Gyűjtemény, Pest, 1817—41.
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ZOG havi kötet. — Felsőmagyarországi Minerva, Kassa, 1825—36. 44 negye- 
<les kötet.

99. §. Széptudományi mozgalmak.

A műköltészettől, mely ez időszakban oly szerencsésen űze
tett, természetesen a széptudományokhoz vezettetünk. A classicis- 
musra emelkedett költészet hatalmasan fejtette és nemesítette az 
ízlést ; mégis íróink közöl csak kevesen nyomozták az ízlés mű
veiben munkáló szépnek okait s törvényességét. Két jeles szépész, 
G re;juss Mihály és Schedius Lajos élő szóval és irodalmilag fejte
gették a szépet, amaz Bouterwek nyomában haladva, ez éles 
észszel új rendszert alkotva : de latinul, amiért az iskola falai 
közöl ki nem hatottak az életre. így Verseghy Ferenc sem, kinek 
avult szempontból kiinduló terjedelmes Széptana, szinte latin s 
egy bal ómenű munka része lévén, nem olvastatott. Pu ez Antal 
Eberhard Aesthetikáját adta magyarúl (1817), de nem bírván 
érthető és szabatos műnyelvet alkotni, e munka halva született. 
Mélység nélkül, de világosan, s a korhoz mérve jó nyelven, tár
gyalta Bitnicz Lajos a szépnek s a szép előadásnak elméletét 
(ÍS27), amiért csak az ő munkájával kezdtek némi összefüggő 
széptani ismeretek tágabb körben terjedni. Folyóiratokban is 
nagyritkán pendítitek meg bölcsészeti vizsgálatok a szép körül, 
legnyomosabban gr. Dessen-ff y Aurel által a Minervában; valamivel 
gyakrabban szepmütaniak egyes nemek elméletéről s történetéről 
(Kis dános, Döbrentei, Buezy sm.) ; ezek közöl állandó becsűek 
Kölcsey fejtegetései a drámáról (Körner Zrínyié bírálatában) s a 
komikumról (182G—7), s Bajzától «az epigramma theoriája». 
A széptani kritikát szerencsésben Kazinczy, Kölcsey, gr. Teleki Jó
zsef űzték ; Told y Ferenc pedig a bőven beereszkedő elemző ité- 
szétre adott, első, példát Aestlietikai Leveleiben (1826, 7) : mind
össze igen kevés, de komoly, tudományos, részrehajlatlan törek
vés jelei. Nagyobb kiterjedésben hatott széptudományi eszmék 
fejtésére Szemere és Kölcsey időhöz nem kötött folyóiratuk, a Mu- 
zárion (kezdetben «Elet és Literatúra»), mely 1826—29-ig, négy
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kötetben, philosuphiai, aestlietikai és költői nagyobb-kisebb, rész
ben töredékes, darabokat adott, többnyire bírálatok- vagy legalább 
kritikai észrevételekkel, néha különnemű, sőt ellendarabokat is 
egymás mellett, hogy olvasóit összehasonlításra és saját itéletök 
kifejtésére gerjeszsze. Gazdag tára a széptani és szépmtítani néze
teknek, s példánya a nemesi) tanszerű előadásnak.

— ( Mutatványokat Kölcseyböl 1. az írod. Olv. II. köt. 270. Bajzából 
Q. o. a 271—273. sz. alatt.)

Irodalom. Verseghy: Ysus Aestheticns linguae Hungaricae (Anal. 
Instit. III.) 2 k. Buda, 18Í7. — Greguss Mihály : Compendium Aestheticae. 
Kassa 1826. — Schedius : A szépség tudománya, Auróra 1822. Principia 
Plrilocaliae, seu Doctrinae Pulcri, ad scientiae normam exacta. Pest 1828. 
— Puez : Aestlretika, vagyis a széptudományoknak theoriája, írta Eber
hard G. A. Pest 1817. — Bitnicz : A magyar nyelvbeli,Előadás Tudománya. 
Pest 1827.— Gr. Desseirft'y Aurél («A» névjegygyei) az Ízlésről, és: A Szép 
röl, Minerva 1825. I. II. — A többi említett írók cikkei a 98. §-ban említett 
folyóiratokban s a Muzárionban ; Kölcsey és Bajzáéi ezek «Munkái»-ban. — 
Toldy : Aestlietikai Levelek Vörösmarty Mihály epikus munkáiról. Pest 
1827. (és Összegyűjtött Munkái VIII. kötetében.) — Elet és Literatúra, 
I. 1826. II. 1827. Muzárion III. IV. 1829. Uj folyam, I. 1833.

100. §. A theologiai irodalom feléledése.

A theologiát magyar nyelven, rendszeresen, ez időszak alatt 
is csak protestánsok tárgyalták, miután collegiumaikhan (különö
sen Pápán, Debrecenben, Patakon) a század kezdete óta már 
magyarul kezdetett az is előadni. Mindamellett is csak három író 
emelhető ki e téren : Varga István debreceni tanár, ki bibliai 
magyarázattant (1807—18), Szathmáry Dániel pataki tanár, ki 
ágazattant írt (1815), és Tóth Ferenc pápai tanár (69. §.), ki 
Erkölcsi Hittudományával (1817) fejezte be munkásságát, mely- 
lyel a kathol. hittudósok méltánylását is kivívta. Egy új kor elő- 
jeleképen lépett fel ez időszak vége felé Somossy János pataki tanár 
«A Dogmatica Theologia első vonásaiéval (1827), de az ő súly
pontja későbbre esik. A protestáns szónokok Diószegi Sámuel deb
receni pred. (a füvész, 75. §.), Láczai Szabó József pataki pred. és 
tanár (1813—19), Báthory Gábor pesti pred. és superintendens 
(1820), Lengyel József debreceni pred. (1828) és Kalmár József ko
máromi pred. és esperest (1830) voltak, kik közt azonban csak
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Diószegi és Kolmár tűntek ki jól elrendelt, tartalmas, és tűr
hetően nyelvezett erkölcsi beszédeikkel ; Kolmár mindazáltal, 
rationalisticai hajlamaival, az orthodox protestánsoknál is némi 
aggodalmat szült. — A katholikusok közt számosán termetes kö
tetekben adták egyházi beszédeiket, sőt ez időben jelentek meg 
Bourdaloue, a híres francia egyházi szónok szentbeszédei is ma- 
gyarúl (10 köt. ISI4, 15); de kiemelésre méltókká, mint valódi 
művész szónokok, csak ketten lettek : Horváth János veszprémi 
kanonok s utóbb székesfej érvári püspök (1769—1835) és Májer 
József székesfej érvári plébános és kanonok (1785—1834): emez 
az újabb katholikus magyar szónoklat első dísze.

Azonban 1820-tól fogva a kathol. tudományos irodalomra 
nézve új időszak nyílt. Több tényező eredményezte a szerencsés 
fordúlatot. A m. eyyetem hittudományi tanárai (főleg Alber, Fejér, 
Tumpacher, Láng, Vass) theoloyiai vitáik, melyekben az ó és új 
kor látszott egymással küzdeni, adtak első lendületet az önálló 
vizsgálatnak, s szültek egy ríj ivadékot, mely haladását a Horváth 
János által Veszprémben 1820-ban megindított, «Egyházi Érte
in .cseh és Tudósítások» című egyházi évnegyedes írásban tüntette 
fel, egy szigorúan tudományos, s egyszersmind szabadelmű és 
nemzeties orgánumban. Ez, és Horváth jutalom tételei, s ezekkel 
egykorúlag némely fontos ügy szőnyegre kerülte új életet öntöt
tek theologiai irodalmunkba, mint : a philosophia benyomulása a 
theologiába, mely leginkább a kantiánus Márton István pápai ref. 
tanár (69. §.) «Keresztyén Morális Katekizmusa»-ban ( 1817) nyi
latkozott, s mind protestáns, mind kathol. részről élénk harcok
nak szolgáltatott tárgyat ; továbbá a két egyház egyesülése, vagyis 
az Unió kérdése (1822—1827), melyben a széplelkű Guzmics Izidor 
pannonhalmi tanár (1 786—1839) éles esze, mívelt és meleg tolla 
először vonta magára minden felekezet méltató figyelmét, s mely 
két ügy egy egész kis irodalmat idézett elő ; végre a pozsonyi zsinat 
(1822), hol a szentírás magyar fordítása revisiójának szüksége jött 
szőnyegre, bár még közvettlen eredmény nélkül (innen keletke
zett Rudnai prímás meghagyásából Verseghy «Dissertátiója»).
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Mégis, terjedelemre nézve nem sok az, mit az új irány elő
hozott. A legbecsesb rész Horváth folyóiratában foglaltatik, mely 
a theologia összes körét mívelte, ide tudva az egyházi jogot és 
történetet, s mely a szakirodalmat is bíráló figyelemmel követte. 
Önálló rendszeres munkákat — egy Liturgikát (1823—1826) és 
később egy Agazatos Theologiát (1832) — az egy Rácz András 
Esztergám megyei plébános adott, de melyek csak mint első kez
deményezései az új időnek érdemelnek említést.

Irodalom. Varga István : Exegetica Theologia, 3 köt. Debr. 1807—18. 
— Szathmáry Dániel : Keresztyén Hittudomány 2 köt. Patak 1815. — Tóth 
Ferenc : Keresztyén Erkölcstudomány. Pest 1817. — Somossy János : ADogm. 
Theologia első vonásai. Patak 1827. újra 1835. — Diószegi : Erkölcsi Taní
tások prédikációkban. 2 köt. Debr. 1808. — Láczai Prédikációi, 3 köt. Patak 
1813—19. — Báthory Gábor : Emlékezetkövekkel megrakott Temetőkért, v. 
halotti predd. 2 köt. Pest 1820,21. — Lengyel : Predd. 3 köt. Debr. 1828. — 
Kalmár : Kér. kathedrai Tanitások. 2 k. Pest 1830. T’jabb kér. kathedrai 
Tanítások, 2 köt. nagykésőn halála után: Szarvas 1854. — Horváth János 
Ekesszólás a Koporsónál (elmélet és beszédek). Veszpr. 1816. — Májer 
József: Homiliák, 3 köt. Szfejérv. 1823., újra s bővítve kiadta Ihász Gá
bor. 2 köt. Eger 1856. Horváth: Egyházi Értekezések és Tudósitások. Veszpr. 
1820—24. 20 köt. — Márton : Keresztyén Morális kis Katechismus a lielv. 
vallástétellel megegyezőleg. Bécs 1817. A “Kér. Mór. Katechismus» nevű 
munkára tett Recensiók. az azokra tett feleletekkel együtt. Bécs 1818. (s 
ezen túl még több). — Guzmics : A keresztényeknek valíásbeli egyesülések
ről írt Levelek, 2 köt. Pest 1822. A vallási egyesülés Ideájának, és a rom. 
katli. és prot. keresztények között fennálló Uniónak vizsgáltatása. Győr 
1824. Az . . . Uniónak másodszori vizsgáltatása. Győr 1826. — Verseghy : 
Dissertatio de versioné Hung. Scripturae S. Buda 1822. — Ilácz András 
Liturgika, 3 köt. Eszterg. 1823—26. Ágazatos Theol. 3 köt. Pest 1832.

101. 8. A bölcsészet emelkedése. Köteles. —  Jog s államtudo
mányok.

Nem kevesbbé örvendetes mozgalom következett be a böl
csészeiben is. Megindította azt Fejér György (1766—1851) 
Anthropologiájával («vagyis az ember esmerete» 1807), mint 
szükséges előfeltételével philosopliiájának, mely neki sajátkép az 
volt, aminek legközelebbi munkáját nevezte, t. i. az «Ember ki- 
míveltetése» (1809). Ezt évvel később logikája, és — közbe esvén 
irodalmi pályája két más, ú. m. theologiai és históriai, időszaka 
— csak igen későn követte metaphysikája (1835) és ethikája
(1842), mikkel a maga által megvont kört teljesen kiegészítette.
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Fejér eklektikus philosophus volt ; nem alkotott saját rendszert, 
de terjedelmes, mély és egészen soha fel nem függesztett tanul
mányai nyereményeit önállón s gyakorlati irányban dolgozta fel. 
Józan és tartalomdús ; s ha még nem oly sikeres, mint épen ez 
iránytól várni lehetett, ez a szigorú alkotás, a szabatos és világos 
műnyelv, s azon előadási kellem hiányától van, melyet a gyakor
lati cél enged, a népszerűség pedig, melyet igénybe vett, feltéte
lez. Szinte később a philosophiai rendszerek kritikáját űzte, mely 
a tárgyalt korbeli irányától különbözőt mutat, s így még elő fog 
fordúlni. Nyomban követték őt Veszprémben Ruszék József apát 
(1779-—1851), egy kevesbbé önálló, de világos fő, ki egykor na
gyon elterjedt s kedvelt «Elöljáró Értekezéseiben» (1811—1812) 
az alapphilosophiát, a bölcsészet encyclopaediáját és történetét —, 
és debreceni tanár Eresei Dániel (1781-—1836), ki a sensuáli- 
rationális empirismus alapján teljes rendszerét adta a bölcsészei
nek (1813—1817), s külön e tudomány történetét is (1825), 
melyben főleg a régiek rendszereit éles körvonalakban rajzolja. 
De fő dísze e kornak a mélyelmű Köteles Sámuel, m.-vásárhelyi, 
aztán envedi tanár (1770—1831), ki a philosophiai míveltségnek, 
lelkes előadásai s jeles munkák által, Erdélyben tetemes lendüle
tet adott. Logikája (1809), Erkölcsi Pliilosophiája (1817), Philo
sophiai Anthropologiája (csak halála után adva ki) s a Philoso
phia Encyclopaediája (1829) a rendszeres megalkotás, tudomá
nyos megalapítás, a nemesen egyszerű irály s a szabatos kifeje
zésnél fogva, a még meg nem tisztult s alkalmatlan műnyelv 
dacára, tudományos tankönyv-irodalmunk mintaművei közzé tar
toznak ; s áltatok ő egyszersmind egy saját, a Hetényi által úgy
nevezett egyezményes bölcsészet megindítója lett. Szinte egykorúkig 
lépett fel Szilágyi János szigeti tanár (1813) egy észjogi tan
könyvvel Kant szellemében, nem-meddő rövidséggel és szigorú 
módszerrel, ki, bár tökéletlen nyelven, teljesen terjeszti elő tár
gyát, melyhez képest a jóval későbbi Ujfalusy János «Hármas 
Természeti Törvénytudománya» (1825) már visszalépés volt. 
Bezárta rendszeres íróink körét, ki legelterjedtebb hatással volt
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ez időben pliilosopliiánk irányára, az eklektikus Imre János, egri, 
majd egyetemi bölcsészettanár (1790—1832). Ez, 1818 óta új 
meg új kiadásokban megjelent bő deák munkái után a bölcsé
szetet, különösen a logikát és a metapkysikát, magyarúl is fejte
gette (1829), inkább bátran mint szerencsésen keresztülvitt 
műnyelven ; mindazáltal mint tiszta s erős gondolkodó nagy 
reményeket.költött, melyeket kora halála meghiúsított. — Végre 
az alkalmazott philosophia terén a neveléstudományt, első rend
szeres munkáúl, vettük Szilasy János akkor még szombathelyi 
hittanártól (1795—1853), egy olvasott, tapasztalt és öngondol
kodó fő s emberszerető meleg szív müvét (1827).

Nem sok mindössze két évtized alatt, s a nemzeti szellem 
oly hathatós emelkedéséhez képest a költészetben : de tekintve, 
hogy pliilosopliiánk csak kevéssel azelőtt kezdett a scholasticis- 
musból kibontakozni, alapvetésül, felgerjesztésűi, irányadásúl 
annál nyomosabb mozgalom, mert magyar bölcsészeink, mind az 
eklektikusok (Fejér, Pmszek, Imre), mind a Kant és Krug követői, 
már elébb Márton, Sárváry (69. §.), most újra Márton (100. §.), 
Köteles, Szilágyi János lépést tartva a tudomány egyetemes fej
lődésével, nem puszta átvevői voltak idegen tanoknak, hanem az 
áthatás és meggyőződés erejével tárgyalták az emberi ész legfel
sőbb kérdéseit. S a mozgalom már nem is csupán tankönyvek
ben, de pamphletek s folyóiratokban is nyilatkozott ; s itt nem 
csak Kant mellett és Kant ellen (emezek közt a legélesb csatár 
Rozyonyi József pataki prof.), hanem más rendszerek szellemében 
is megindúlt a pliilosophiai vizsgálat (a Fichtét követő Sípos Pál 
tordai pred., a Schellinget valló Balogh Sámuel serkei pred.-nál), 
és, a miben épen a magyar jellem érvényesíté magát, folytonos 
vonatkozással az életre, tehát gyakorlati irányban. Ha mégis a 
philosopliiát csak későn és lassan látjuk irodalmunkban helyet 
foglalni : egyetemes tudományos fejletlenségünkön s nemzetünk
nek az elvont gondolkodásra csekély hajlamán kiviil, korlátozó 
tanrendszerünk s a sajtó szabadtalansága gátolta azt, mihez még 
a nyelv engedetlensége járult, melyen a kor tudósai, kiviil állva
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a Révai és Kazinczy hódítmányain, nem bírva a szóképzés törvé
nyei ismeretével, sem szóalkotó bátorsággal s talentommal, erőt 
nem tudtak venni.

Részben ez akadályok, részben a nemzeti nyelvnek a jogi 
iskolákból folyton tartó száműzetése, gátolták a joy- s államtvdó
in ányoknak is irodalmi virágzásokat. Az elsőbb szakban csak a 
magyar magánjog míveltetett. Czövek István ref. tanár Kelemen 
Imre epockalis munkáját adta magyarúl (1822) ; egyidőben Kövy 
Sándor pataki híres jogtanár (1763—1829) önfordította magán
jogi rövidletét ; majd Szlemenics Pál pozsonyi jogtanár (1783— 
1856) szinte saját deák munkáját magyarúl, kimerítő előadásban, 
s teljesen átdolgozva (1823), mely a tanok logikai szigorú elren
dezésével s a műnyelv szerencsésb megalkotásával valamennyi 
elődeit felülmúlta ; míg Erdély magánjogát Vajda László kolosvári 
jogtanár hozta elsőben rendszerbe (1830) egy, forrástanulmányra 
támaszkodó, alapos, kimerítő s világos előadási! munkában.

Az államtudományi tér, az 1823 óta támadt élénk politikai 
mozgalom dacára, a sajtó szigora miatt még teljesen meddő ma
radt. A hírlapok is csak az újdonságok puszta regestrálására vol
tak szorítva. (ír. Széchényi István ugyan már 1828-ban kezdte meg 
irodalmikig is a nemzet szellemét átváltoztató hatását, de e hatás 
a következő időszakon uralkodik, s így ott fog tárgyaltatni.

Irodalom. Fejér György : Anthropologia, Buda 1807. Az ember kimí- 
veltetése I. Pest 1809. (II. kötet:) Az Ember kiíormáltatása gondolkodó 
erejére nézve, vagyis a közhasznú Logika. Pest 1810. (III. kötet :) Az Ember 
kiíormáltatása esmérő erejére nézve, vagyis a közhasznú Metaphysika. Buda 
1835. 2-szor 43. u. o. (IV. köt.) Embememesités, vagyis természeti Erkölcs
tudomány. Pest 1842. — Ruszék : A Philosophiának elöljáró Értekezései, 
3 köt. (I. Bevezetés) Veszpr. 1812. A Philosophiának summás Rajzolatja, 
vagyis Encyc’opaediája, ott 1811. III. A Philosophiának rövid Históriája, ott 
1811. — Eresei : Philosophia. 2 k. Debr. 1813, 17. A Philosophia Históriája 
Debr. 1825. — Köteles : Közönséges Logika, v. az értelem tudománya. Kolos- 
v á r . 1809. ismét s átdolg. 1815. újra Euyed 1829. Az Erkölcsi Philosophiának 
elei, egy kézikönyv. 2. kötet. M.-Vás. 1817. Philosophiai Anthropologia (a 
szerző kéziratából átdolgozva Toldy F.) Buda 1839. A Philosophia Encyclo- 
]Mediája, Enyed 1829. — Szilágyi János : Oskolai tanító ,önyv, a Tétető Plii- 
■ ophia második része: Természeti Torvénytudomány 2 rész 1 köt. Sziget 

1813. — Imre János : A Bölcselkedés. 2 köt. Pest 182.1. Az ifjú magyar Böl- 
cselkedö. Pest 1830. — Szilasy János : A Nevelés tudománya. 2 köt. Buda 
l s28. — Rozgonyi deák munkáin kívül ide tartoznak : Észrevételek a
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Kant ízlése szerint készült munkára nézve, melynek neve Erk. tudd. meg
rostálása. Pest 1813. A pap és Doctor a sínlödő Kant körül. Pest. 1819.

Czövek : A magyar hazai Polgári Magános Törvényről írt tanítása 
Kelemen Imrének. 3 köt. Pest 1822. Planum Tabulare, deákul és magyarul, 
föl. Buda 1825. — ICóvy : A magyar Polgári Törvény rövid sommája. Patak. 
1822, újra 1837. — Szlemenics : Közöns. törvényszéki Polgári magyar Tör
vény. 4 köt. Pozsony 1823 újra 1845. — Vajda : Az Erdélyi Polgári Magános 
Törvényekkel való Ésmeretségek. 4 köt. Kolosv. 1830, 1. Az Erdélyi Polgári 
M. Törvények Históriája. Kolosv. 1831.

102. §. Történetírás és segédtudd. —  Virág. Horvát István.

Végre valahára a történetírásban is új szellem ébredezett. 
Virág Benedekkel egy új, nemzeti, iskola kezdődik. Az ő «Magyar 
Századai» (1808—1816) nem csak a történt dolgok elbeszéllése, 
hanem egy nemzeti paraenesis is, nem declamátiók, hanem a 
történetből szóló nemzeti szellem, ezen, önállását fenntartani 
büszke szellem, kifejezése és dicsőítése által. Forráskészlete az 
egyházi évkönyveken kivül főleg hazai eszközökre szorítkozik, s 
itészete nem annyira az adatok megigazítása, mint inkább a tör
ténetek erkölcsi megitélése körül munkás. Római érzülete, az 
erény és nemzetének rendűlhetetlen szeretete, szegénysége dacára 
függetlensége minden külső tekintetektől, s az a komoly és bátor 
nyíltság, melylyel korait és embereit bírálja, tiszteletessé teszik 
őt, művét pedig, mint e lélek kifejezését, örök becsűvé. Előadása 
antik egyszerűségű, rövid szinte a kőirályig ; s bár a kútfők gya- 
kor beszélltetése miatt egyenetlen, de annál közvettlenebb.

(Virág élete az írod. Olv. I. köt. 111. sz. előtt; mutatványok a Száza
dokból a II. köt, 274. sz. alatt.)

Virág tüzének hatása alatt Horvát Istvánnak (1784—1846) 
eleinte a nyelv- s irodalomtörténetre irányzott tanulmányai 
mindinkább az országtörténet felé fordúltak. Szellemének előke- 
lőleg kritikai iránya őt nem történetíróvá, hanem történet msyű- 
lóvá rendelte volt. Ilyennek lépett ő fel már 1810 óta több törté
neti vitairataiban, s majd a Tud. Gyűjtemény kötetei során 
elszórt irodalom-, jog- és őstörténeti értekezéseiben. A nevezetes- 
bek: «Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás híres m. királyoknak
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véclelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében» Scliwartner ellen 
(1815), tényekben gazdag adalék nyelvtörténetünkbez ; Schwart- 
ner Diplomatikájának terjedelmes bírálata (1819), melylyel kez
dődik tnlajdonkép a «magyar» okmánytan; s «Magyarország 
gyökeres régi nemzetségei» (1820), mely viszont a nemzék- és 
jogtörténetre váratlan világosságot hintett. De Horvát fellépésé
nek jelentékenysége nem egyes állítások és tények felderítésében 
van. Harc volt az a hagyományos kényelemmel berögzött nézetek 
ellen a történetben ; követelése a források közvettlen tanulmá
nyának minden, bármi csekélynek vagy már megoldottnak látszó, 
kérdés körül ; kétségbe vétele az összes történeti anyagnak, mely, 
mihelyt különszerű térre száliánk, elégtelennek bizonyodott ; s 
tiltakozás oly idegen felfogás ellen a hazai történetírásban, mely 
saját kútfőinkkel s a nemzet és történetének öntudatával ösz- 
hangzásban nincs. E működése által Hoi-vát István megindítója 
lett az újabb bírálati iránynak történetírásunkban, és sürgetője, 
felélesztője a forrástanulmánynak. Ily érdem mellett az irodalom- 
történet csak fájdalommal érintheti azon nagyszerű tévedést, 
mely őt őstörténetünk vélt fényre derítésében vezette, midőn, 
végre is a népnevek hang s jelentés szerinti hasonlatosságán 
indúlva, nem kevésbbé éles elmével mint bámulandó adatkészlet
tel, a magyar nemzetet úgy igyekezett feltüntetni, mint egyikét 
a legrégibb míveltségű népeknek, mely, különféle nevek alatt, az 
óvilágot Spanyolországtól és Afrikától a Kúmáig, tetteivel és 
műveivel betöltötte. Ez irányának első nyilatkozata voltak az 
elhirhedett «Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből» 
(1825), melyeket hasonló feladatú, számos és nagy kiterjedésű 
fajtörténeti dolgozatok követtek (Tud. Gy., Muzárion, s külön) 
majd szinte haláláig: roppant fáradalomnak, a magyar fajok 
ismeretére vetett némely világsugarakon túl sikeretlen, sőt ve
szedelmes eredményei, amennyiben ez imposáns példa sok erőt a 
positiv történelemtől e meddő térre csábított.

— (Ilonát Ixtván életét 1. az írod. Olv. II. köt. a 275. sz. előtt, s 
utána mutatványt «Nagy Lajosn-ából.)
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Egyidőben Horvát mozgatásaival, több tényező kedvezett 
a különszerfi történeti vizsgálatnak, mint a múzeumi könyvtár, s 
különösben a tetemesen szaporodó kézirattár megnyílása, Janko- 
vics Miklós (1773—1846) gyűjtései, az egyetemi könyvtárnak 
Fejér György igazgatása alá jutása. Valamint Horvát, úgy e két 
férfiú is, nem kis számmal adott, külön s a Tud. Gyűjteményben, 
történeti adalékokat, s mellettök egyebeken kívül főleg h. Med- 
nyánszky Alajos, Gyurikovics György, Czeh János, kik már elébb a 
fennemlített ausztriai orgánumokban (98. §.) működtek közre, de 
mely dolgozataik a magyar olvasók nagyobb száma előtt ismeret
lenek maradtak. A köz és családi levéltárak itt-ott megnyílni, 
kútfők, habár még kisebb kiterjedésben, kiadatni (Engel, Endli
cher, Rumy, Székely Mihály, Horvát István), mindezek által sok 
egyes részei és pontjai történelmünknek felvilágosíttatni, a törté
neti érzék és érdekeltség ébredezni kezdtek ; míg Fejér György ez 
időszakot óriási okmánytárának Árpádkori részével tizennégy kö
tetében bérekesztette (1829—30).

Az országos történet mellett, bár véknyan még, az egyházi 
(Tóth Ferenc), a fajtörténet (Horváth Adám és Péter, Kállay), az 
életírás (Kölesy, Melczer, Kazinczy stb.), s a helytörténet (Szirmay, 
Mocsáry) is megindúlt. A segédtudományok közöl az okmánytan 
és a magyar statistica nyertek jó kézikönyveket (Perger, Magda) ; 
a földrajz pedig részint már nagyobb mérvben míveltetett (Ka
tona Mihály, Ferenczy, Dóczy, Lassú). Nagyobb részt azonban 
compilátiók és fordítások gondoskodtak a mindennapi szükség
ről : világtörténetet Verseghy ésAjtav: egyetemes biographiai 
lexikont Mokry Benjamin ; nagyobb földirati szótárt Fejér György, 
utazásokat Kis János, mások egyebet, adva.

Irodalom. Virág: Magyar Századok. I. k. , XI—XIII. század. Buda 
1808, s ismét ott 1816. II. k. Í437-ig, Buda 1816. Tíjra Toldy Ferenc által 
1 kötetben. Pest 1862. s az 1437—1526-iki idő a szerző töredékes kéziratai
ból 5-dik kötetül Pest 1863. — Horvát Istvántól a szövegben említetteken 
kívül, melyek az ott feljegyzett években Pesten jelentek meg, kiemelendök 
még, ős- és fajtörténeti iránya főbb képviselői gyanánt : A Magyarokról mint 
Agarénusokról (Tud. Gy. 1828: XII.) ; A «Kaján« magyar szóról a Teremtés 
könyvében (Muzárion IV. 1829.) : Jászok: I. A .Jászokról mint magyarnyelvű 
népről és nyilazókról (Tud. Gy. 1829 ; VII. VIII. IX.) ; II. A Jászokról mint
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toxótákról, ionokról, pannonokról, pelasgusokról, paenokról és hellénekről 
(n. o. 1830: Áll—IX. befejezetlen); Piringer «A m. nyelv ágazatai« cimű 
munkájának bírálata, melybe hat értekezés van beszőve I. a bh senus nyelv, 
TI. a kun nyelv, III. a ehazar nemzet nyelve, IV. a jász nemzet nyelve, V. a 
székely nemzet nyelve, VL a palóc nemzet nyelve (Tud. üy. 1833 : VI—XII. 
és 1834: I—XII.) ; A Vas (scytlia) Nemzetrőí, Pest 1839. (a 208. lapnál meg
szakadván a nyomatás, s tovább nem folytattatván, meg sem jelent, példá
nyai pedig tíznek Inán 1849-ben megégtek). Idegen népeket is bevont vizs
gálatai körébe : A Deutschok Mózestől Tacitusig: I. A Deutschok mint Né
metek (T. Gy. 1831. VI.); A Szlavínokról, azaz kérkedőkről, a trójaiháborútól 
Justiniánus császárig. (Alazánok, Aucháták, Auchéták, Euchéták, Alubok, 
Chalúbok). Pest. 1844. — Jogtörténeti apró, de fontos cikkein kívül a csupán 
német fordításban külföldön megjelenhetett ez önálló iratát hozzuk fel : 
Ueber Croatien als eine durch Unterjochung erworbene ungarische Provinz 
und des Königreiches Ungarn wirklichen Theil, ans d. Ungr. Leipz. 1844. 
— Engel : Monumenta Ungrica. Bées 1809. — Endlicher : Anonymi Belae R. 
Notarii de Gestis Hungarorum Liber. Bées 1827. Chronicon Dubnicense 
(Jahrb. d. Lit. 1826). — Rumi/ (és Kazinczy) : Momumenta Hung, azaz Ma
gyar Emlékezetes írások. 3 k. Pest 1817.— Székeli/: A nemes székely nem
zetnek Constitution Pest. 1818. — Horvát Litván: Verbőci Emlékezete, II. k. 
(a Hunt-Páznán nemzetség diplomatáriuma.) Pest 1819, — Fejér: Codex 
Diplom. Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. 43 k. Buda 1829—44. — Tóth 
Ferenc : A Magyar és Erdélyországi prot. ,ekklézsiák Históriája I. Komárom 
1808. A Túladúnai reform. Püspökök Élete. Győr 1808. A Túlatiszai ref. 
Püspökök Élete Győr 1812. — Horváth Adám : A Magyar, Magóg patriar- 
cliától fogva I. István királyig. Pest 1817. — Horváth Péter : A Jászoknak 
és Kunoknak eredetekről, azoknak régi és mostani állapotjokról. Pest. 1823.

Kállai/ Ferenc: Hist, értekezés a nemes Székely nemzet eredetéről. 
Enyed 1829. — Knlesy Vincze én Melczer Jakab : Nemzeti Piutarchus 4 köt. 
Pest 1815—16. — Kazinczy életrajzai folyóiratok!). — Szirmai/ Antal : Szat- 
már vármegye fekvése, történetei és polgári Esmérete 2 k. Buda 1809—10. 
(Zemplény és Ugocsa deákul jelentek meg). — Mocsári/ Antal : Nógrád vár
megye históriai stb. Esmertetése. 4 k. Pest 1826. — Perger János : Beveze
tés a Diplomatikába. Schwartner után (Horvát István bírálatának haszná
latával s bővítve) 3 k. Pest 1821. — Magda Pál : Magyarországnak legújabb 
statistikai és geogr. leírása. Pest 1819. — Katona Mihály : A föld mathema- 
tika leírása. Komái-. 1814. Közönséges természeti Földleírás, Pest 1824. 
Ferenczy János : Közönséges Geographia. Pest 1809. újra Pest 1823. 3. kiad. 
184? Kanya Páltól 1847? — Dáczy József : Európa Tekintete. 12 köt. Bécs 
1829—31. — Lassú István : A Statistikára való Bevezetés és Európának sta
tist. geogr. és hist, rajzolatja, s a tudósok és tudd. rövid históriája; Britan
nia ; Franciaorsz. ; Orosz bírod. ; Prusszia ; Lengvelorsz. ; Török, Austriai 
bírod. ; Svécia, Norvégia, Dánia. 9 köt. Pest, 1827—9. — Verseghy : Az 
emberi nemzetnek történetei. 3 k. Buda 1810—11. — Ajtay József : A világ 
történetei. 2 k. Pest 1814 (Löhr ut. bővítve.) — Mokry Benj. : Közöns. his- 
tóriai-biographiai kézi Lexikon. 4 k. Pest 1819. — Fejér György : Nemzete
ket, országokat stb. esmértető Lexikon (Hübner és Sporl ut., a régi és ma
gvar geogiaphiával bővítve) 5 k. Pest 1815—16. — Kis János: Utazások 
Tárháza, 8 k. Pest 1817—19.
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103. §. A nyelvtudomány hanyatlása. —  Classica literatúra.

Nyelvészetünk történetének legszomorúbb időszakához ér
tünk. Míg a jelesb elmék, bízva Révai elveinek megdönthetetlen- 
ségében, egész figyelmüket kirekesztőleg a nyelv széptani nevelé
sére és gazdagítására fordították, Révai ellenese Verseghy Ferenc 
(72. §.), a lelketlen Ságliy Ferenc mesterkedései folytán az ország 
hivatalos grammatikusává fogadtatott, s az összes magyar biro
dalom iskoláiban kötelezőleg behozandó nyelvkönyvek szerkesz
tésével megbízatott. Elfoglalván most a nagy férfiú halála által 
megürült tért, roppant mérvben fejtette ki kártékony munkássá
gát. Nyelvünk szellemét kiölő, törvényességét megsemmisítő durva 
empirismusát teljes rendszerbe hozva, hét év alatt nem kevesebb 
mint tizenöt nagyobb-kisebb kötetet betöltő nyolc munkában, s 
három nyelven, hirdette, az iskolákban s azokon kivül, akadályta- 
lanúl, s annál bátrabban, tanait, mert Révai tanítványai, helyte
len kicsinylésből, hallgatással mellőzték tudományos dúlásait. 
Első helyt a kor nyelvtani kérdései közt a szóképzésé állott. 
Révai nem csak lángelmű, de ki is vívott, felfogása szerint nyel
vünk minden ízecskéje élő s jelentő része a nyelv élő orgamsmu- 
sának : Verseghy ennek helyébe a maga mechanikai felfogását 
iktatta, mely mindenütt dióit gyököket», magokban semmit 
nem jelentő képzőket és ragokat, minden ok és értelem nélküli 
«syllab ákat» látott, melyek szerinte csupa «euphonikák» volná
nak. E szerint a nyelv neki holt tetemekből összeálló aggregá
tum, melytől az organikus törvényességet megtagadván, azt az 
örökké változó s rontó «szokás» uralma alá vetette. E felfogáshoz 
volt alkalmazva alaktana, eliez helyesírása is. Innen azon magá
val tehetetlen vergődés a műnyelvalkotásban, mely a kor tudo
mányos íróit bélyegzi ; innen azon ingadozás a nyelvtani formák
kal élésben ; innen azon képtelen zavar a helyesírásban, mely 
mind jutalomkérdések, mind liivatlan magán buzgólkodása útján 
számos hozzászólót látott, a nélkül, hogy csak egy pont is elv
szerű s helyes megoldást lelhetett volna. A Marczibányi-Intézet
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kérdései közűi is csak azok nyertek józan s tudományos tárgya
lást, gr. Teleki József által, melyek a szótárszerkesztést s nyelv
bővítést (78. §.) tűzték ki tárgyúi ; és csak az eredményezett 
legalább termékeny adatokat, mely a nyelvjárások ismertetését 
kívánta ( Horváth A (lám ; Gáti István), s mely tárgyra ezentúl a 
Tud. Gyűjt, is becses adalékokat hozott. Minden egyéb —- nyel
vészeti értekezések és nyelvtanok — haszontalan, vagy káros, 
volt ; az utóbbiak még módszer tekintetében is elégtelenek.

így a szótárak is. Márton József folytatta e téren előbbi 
munkásságát (73. §.), nem több szerencsével. Maloveczky János 
névtelen kétnyelvű szótára (1827) bővebb, de az új nyelvmozga- 
lom vívmányait ő is csak félénken vette felT épúgy mint Mokry 
klenjaniin; diák magyarjába (1823), noha Sándor István húsz 
évvel elébb a bátor szorgalomnak oly jeles példájával előzte meg. 
Az egy, ma is becscsel bíró, szókönyv ez időből Simái Kristófé 
(1809—1810), mely ugyan mint rímtár, mi lenni akart, használ
hatatlan, de sok másutt fel nem vett szókat tartalmaz, és végta
gok szerint lévén rendezve, a nyelvészre nézve, különösen a szó
képzés nyomozásában, nélkülözhetetlen segédeszköz. — Szár
maztató szótárt, de a magyar nyelv kölcsönzött szavaira szorítko- 
zót, Lesrhka István, adott (1825), ki a hasonlító nyelvészet elveit 
nem ismerve, tudománytalan, a szláv nyelv dicsőítését tartva 
inkább szem előtt mint a kritikai nyelvészet érdekét, elfogúlt 
álláspontján, nyelvünk etymologiájára közvettlenűl keveset lendí
tett ; mégis használható anyagot nyújtott, mely szókincsünk ere- 
deteztetésében a más oldali elfogúltságot még ma is ovakodásra 
intheti.— Müszótárak is keletkeztek: egyetemesek (Verseghyé 
1820), és, az 1805-diki mozgalom folytán (73. §.) tiszti szótárak 
Baranyában, Fejérben, a legkedveltebb Puky Károly által (1830) : 
de melyek mind együtt kevés maradandót hoztak. Műnyelvi 
váltságunk más térről volt kiindúlandó (105. §.). — Új kútfőjét 
a nyelv s régi pliraesologiának végre Dugonics nyitott Magyar 
Példabeszédeivel (1820), egy hosszú figyelmes élet örökségével, 
mely a nép emlékezetében még fenn volt apró történetecskékkel

17Toldy : írod . tö rt.
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világosítva, egyszersmind a népszellem ismertetésére állandó be
csű adalék volt.

Irodalom. Verseghy : Epitome Instt. Gramm, linguae Hung. 5 kötet 
(a II.—VI. osztályok számára). Buda 1816. Exercitationes idiomatis Hun- 
garici. Ott 1816. Analyticae Instt. linguae Hung. 4 köt. Ott 1816—17. Magyar 
Ortográfia (így) avvagy Irá-tudomány a nemzeti oskolák számára. Ott 1817 
s még többször. Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány, a m. nemz. 
oskolák számára. Ott 1818. újra 1821. Ung. Rechtschreibung zum Gebr. d. 
Nationalschulen. Ott 1818. Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der 
ersten latéin, u. Nationalschulen in Kngr. Ungarn u. anderen Kronländern. 
Ott 1818. ismét 1823. A philosophiának talpigaz ságira épített Felelet a nem
zeti muzeum nevében a magyar nyelv iránt tett . . . kérdésekre. Buda 1818. 
(a négy kérdés a m. nyelvjárásokat a nyelvújítást, a szótárt, a helyesírást 
tárgyalta). — Jutalömfeleletek a Magyar Nyelvről a nemz. muzeum 1815, 16, 
17. észt. kérdéseire, kiadta Horvát Istv. 2/ köt. Pest 1821. (bennök : I. k. : 
A m. nyelv dialektusairól. Pálóei Horváth Ad. A m. nyelvnek tökéletesítése 
új szavak és új szólásmódok által, gr. Teleki J, II. k. : Egy tökéletes m. szó
tár elrendeltetése, készítése módja, gr. Teleki J. Próbatétel a m. helyesírás 
pliilosophjájára, Kolmár József. A m. helyesírás fő rendszabásairól, Georch 
Illés. Elmélkedés a m. dialektusról, lexiconról és helyesírásról, Gáti Isv.)

Maloveczky : Német-magyar és m.-n. Szókönyv, a többek közt Holz- 
mann, Scheller., Párizpápai és Márton után dolgozva. 2 köt. Pest, 1827. — 
Mokry Benjamin : Deák-Magyar Lexicon. Pest 1823. — Simái : Végtagokra 
szedetett Szótár. 2 k. Budán 1809—10. — Leschka : Elenchus Vocabulorum 
Europaeorum cumprimis Slavicorum, Magyarici usus, Buda 1825. — Ver
seghy : Tudományos deák, m. és német Mesterszókönyv. Buda, 1826. — 
Pithy : Honni Törvényszótár. Pest, 1830, újra Pozsony 1831. — Dugonics; M. 
Példabeszédek és Jelesmondások. 2 k. Szeged 1820.

A classical liter attira körüli munkásság sem mutatott 
magasabb lendületet. A múlt időszak embereinek virgíliusi és 
lioráci fordításaikon kiviil, melyek csak most láttak világot (59. 
64-. §.), Horde újabb fordítót lelt Édes Gergelyben (1819). Ovid 
több munkáit Homonnay Imre (1822—7) és Egyed Antal adták 
(1823—51), Petróniiist, Somogyi Gedeon (1819), Juvendlt, Per
si ast, Ferenc egy darabját Kis János (1825—9) ; a prózaírók kö
zöl Sallustot Szentgyörgyi (1811), ki Xepost (1817), és Kazinczy, 
ki Ciceró némely munkáit is, Coin niellât Fábián József (1819), 
Tacitust Baricz és Rácz (1822—26); a görögök közöl Honiért 
Vályi-Nagy, Tlieokritot Guzmics (1824). Ha mind ezen igyekvése- 
ket a műfordítás magasb követelményeihez mérjük, melyeket 
Kazinczy Ferenc, ellhresűlt <«Előszavában Sallustjálioz», 1824-ben 
felállított, csak az ő, s tán Guzmics fordításai, s minden esetre 
Kölcsey lioméri kísérlete (1826), közelítik meg a művészet maga-
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sabb postulátumait ; mely művek által mind a nyelv aestlietikai 
inívelése, mind a nevezett classicus írók alaki felfogása nyere
ményt látott. — Végre mint a classica philologia belionosítására 
ható igyékvések említésre méltók itt Barthélemy Anacharsisa, 
fordítva Deáki Fiilöp Sámueltől (1820) és báró de Theis Pohj- 
Idetusa, v. Római Levelei Kis Jánostól, a görög és római szellem 
ismeretébe bévezető két örök becsű munka.

Irodalom. Horde Munkái, magyarázta Édes G. 2 k. Pest 1819. — Ovid 
Szomorú Verseinek öt könyve (Tristium), ford. Homoimay Imre, Pest 1823. 
Pontusi Levelei, Ibis, Diófa keserve és Orca orvossága, u. az. Buda, 1827. ; 
Bús Verseinek IV. könyve, ford. Egyed Antal. Pest. 1823. Keservei 5 könyv
ben, u. az Sz.-Fejérvár, 1826., újra dolgozva, Pest, 1847. Pontusi Elégiái, u. az. 
Pest, 1839 iijra dóig. Pécs. 1845. — Átváltozásai u. az. Pest, 1851. — Petro
nius nevezetesebb Versei, Somogyi Gedeontól. Veszpr. 1819. — Juvenális 
Satirái, részszerint folyó részszerint kötött beszédben, jegyzésekkel Kis J. 
Pest. 1825. — Persius Satirái jegyzésekkel u. az. Sopron 1829. — Terenc 
Andrószi Leánya (prózáb.) u. az. Kassa 1828. — Sallustius Szentgyörgyi 
Gellérd magyarázásával, 2 k. Buda 1811. «Kazinczy Élőbeszéde az általa 
fordított Sallustiushoz.» Kassa 1824. ; a fordítás maga csak később, az aka
démia Rom. Class, első kötetében jelent meg, Buda 1836. — Nepos : A jeles 
badivezérek Életéről, Szentgyörgyitől. Pest 1817. — Ciceróból Beszédek, 
Levelek és Scipió Alma, Kazinczytól, az akad. Rom. Class. II. kötetéb. Buda 
1837. — Columella XII könyvei a Mezei Gazdaságról, Fábián Józsefi. 2. k. 
Pest 1819. — Tacitus Munkái, Baricz Gy. I. Bécs 1823. Németország fekvé
séről, Rácz Istv. Pest, 1826. — Theokritus Maradványai Guzmicstól. Győr 
1824. Harthélemij: Anacliarsis Utazása Görögországban, franciából Deáky 
Fiilöp Sám. 8. k. Kolosv. 1820. — De Theis: Polykletus Utazása vagy Római 
Levelek, Kis Jánostól. 2 köt. (a Minervában 1826—36. a 45-dik levélig ; s 
így fájdalom nem teljesen, sem külön).

104. §. Az irodalomtörténet újabb stádiuma. —  Magyar 
jelesírók kiadásai.

Irodalomtörténetünk, mint láttuk (53. 74. §.), egész ez 
ideig jobbára csak életrajzi és könyvészeti munkákból állott. 
Nagykésőn nyert az Wallaszky által némi históriai alakot, de 
akkor is a szellemi fejlemények összefüggő és okadatos előadá
sára, írók, művek és korok históriai és széptani megítélésére még 
nem emelkedett, sőt az anyag kritikai méltatására sem. Egy 
szerző a másikat írta le, s így számtalan hiba szinte megörökö- 
dött irodalomtörténetünkben. A nemzeti irodalomra szorítkozó 
Vájiai) Sámuel « A Magyar Literatúra Esmeretében »> (1808) saját-
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kép nyelvtant ad, s rövid irodalmi részében jobbára csak írók 
és munkák elsorolását, ívjat nem hoz, de már ő némi időszaki 
tagolást kísért meg. S most megállapodik a compilátió : Horvát 
István e téren is nyomozóként tűnik fel (1806 óta). Az új adatok 
kezdtek becsűltetni. Ilyeket nyújtottak ö és Jankovich Miklós (1811 
óta), főleg nyelvünk külső történetére, régi kéziratok s ritka 
könyvek ismeretére tartozókat ; Bartholomaeid.es László és Miller 
Jakab külföldön iskolázott hazánkfiairól (1817 és 21), Németh 
János nyomdászatunk (1818), mások különféle iskoláink történe
teiről, tudósok életeiről, írtak. Első kísérletei az organikus 
előadásnak Kazinczy Ferencé, ki egy, mind máig nyomatlan, 
pályamunkájában («A m. nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől« 
1808) egy rövid fejezetet szánt «A m. literatüra történetei» futó, 
de szellemes, átnézetének ; és gr. Mailáth Jánosé, ki németre for
dított magyar költőit « A m. költészet története átnézetével» vezette 
be (1825). Ebben nem kevés új adatokon kivid (Horvát István 
közléséből) már az aestlietikai álláspontot is érvényesítve talál
juk; de hiányzik még a történelmi helső folytonosság, a korok 
és irodalmi csoportok kellő jellemzése, s a sok név helyett a 
valódi képviselőknek, habár csak rövid, méltánylása is. E feladás 
megoldására törekedett Toldy Ferenc, ki — miután az akkori idő 
mívelt sok és előkelő, de a magyar olvasáshoz símúlni még nem 
akaró magyarjai, valamint a külföld kedvéért már 1822 óta, német 
folyóiratokban, közlött volt irodalom-, s különösben költészettör
téneti szakaszokat, — a magyar költészet kézi könyvében (1828) bő 
magyar antliologiát adván, a m. költészet rövid történetét, úgy a 
költők életeit, szinte németül, elbeszéllte ; s ez úton szerencsés 
volt mind itthonn, mind a külföldön alaposb irodalomtörténeti 
ismereteket terjeszteni, hol is ez óta a német egyetemes iroda
lomtörténetek a magyar irodalmat is felvették, s erről még sokáig 
csak e munkából merítették előadásaikat. — Bérekesztette a rövid 
sort Gruber Antal, «am. nyelvnek» deákúl írt s hibáktól hemzsegő 
történetével (1830), mely a m. nyelv rövid ismertetésén s némi 
külső-történeti vonásain kivid, ismét csak könyvcímeket adott.
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Az irodalomtörténetész munkásságának szükséges kiegé
szítője az irodalmi emlékek és jelesírók kiadója, ki mind azt, mi 
bármely tekintetben kiválóbb mértékben tanulságos, vagy egy
szersmind nemesítő s életszépítő hatással bír, vagy halottaiból 
feltámasztja, ha feledékbe ment, vagy, ha épen kiadatlanul lap
pang, forgalomba hozza, s ez által a nemzet irodalmi vagyonát 
épségben tartani, nevelni, ennek hatását állandósítani igyekszik. 
Már az előbbi időszakban kezdett ily munkásságot Révai, midőn 
«Költeményes Gyűjteményét» és Faludit kiadta; követték vala 
Kulcsár, ki Mikest mentette meg (1794), Sándor István, ki Heltai 
Krónikáját adta újra (1796), Dugonics, ki Gyöngyösit (1796), és 
Virág, ki Telegdit költötte új életre (1803). Most Kazinczy Zrí
nyit (1817), Daykát és Báróczyt (1813—14), Márton Csokonait 
(1813), tíacsányi Faludi verseit (1824), Told g némely régibb köl
tők maradványait (1828) vívták vissza az irodalomnak.

Irodalom. Bartholomaeides : Memória Vugarorum, qui in . . universi
tate Vitebergensi a tribus seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt, 
l ’est, 1817. — Miller: Begestrum Bursae Cracoviensis Hungarorum, ex autogr. 
cod. bibi, cracoviensis. Buda 1821. — Németh : Memoria Typographiarum 
Hung, et Transsilv. Pest 1818. — Kazinczy : A m. literatúra történetei, Erd. 
Muz. I.  k. 1814. — Mailáth : Magyarische Gedichte. Stuttg. u. Tiib. 1825. — 
Tuldy cikkei : a m. időszaki sajtó tört., a sonett tört. a magyaroknál, Bévai 
«Mete stb. a Pannónia folyóir. 1822—23 ; a m. epos története : Iris 1825 stb. 
Handbuch der Ungr. Poesie, 2 köt Pest és Bées 1828. — E munkák nyo
mán : Poetry of the Magyars, preceded by a sketch of the language and lite- 
ratura of Hungary, by John Bowring. London 1830. — timber : Historia 
Linguae Hung. Poson. 1830.

A z  írók kiadásai az i l l e t ő  s z e r z ő k  tá r g y a lá s á n á l  lá t h a t ó k . Toldy 
«Magyar Költői B é g is é g e i» - b e n ,  P e s t ,  1 8 2 8 , a  S z e n d r ő i  N é v t e le n  « C sá sz á r ly á -  
n y a » , I I .  B a la s s a  B á l in t  A t k a , s  A m a d e fé le  k ia d a t la n  d a lo k  f o g la lta tn a k .

105. §. Természeti, szám- és hadi tudományok. —  Műnyelvi 
nagy reform. Bugát Pál.

A természettudományi téren, tartalmi tekintetben, nem ta
gadhatni, némi haladás volt észre vehető. A természettant bőveb
ben elődénél, Molnárnál, dolgozta ki Varga Mártott váradi tanár 
(1808) ; a természetrajz magyar olvasói előtt Bonnet híres mun
kája « A természet vizsgálása » Tóth Pál által fordítva (1818),
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pbysiologiai tárgyalásával új világot nyithatott vala ; a termé
szetrajzban e kor legavatottabb írója Pethe Ferenc (1762—1832), 
ki tíz kötetre tervezett munkájának csak elsejét, az emlősöket, 
adhatta ki (1815), állattanában a súlyt szinte a physiologiára 
fektette : de a tökéletlen műnyelv minden sikert lehetetlenné 
tett. Kovács Mihály kilencnyelvű ásványtani szótára (1822), a 
hibás nyelvi alapelveknél fogva, holtan született munka volt.

Az alkalmazott természeti tudományok közöl az orvosiak 
némely ágai Fodor András, Gebhardt Ferenc és Bugát Pál —-, a 
gazdászatiak különféle ágai Pethe, Angyalffy Mátyás, Xagyváti 
(75. §.), Balásházg János, Pák Dénes sm. által míveltették, Pethe 
(1814—1818) és Angyalffy újból szakbeli folyóiratokat kísér
lettek meg.

A mathematikai téren szinte Pethe, s egymaga, adott rend
szeres munkát ; az építészetben Beregszászy Pál, a gazdászati 
mérnökségben Vdvardy János ; a hadtudománynak végre az 1809. 
évi nemesi felkelés adott némi csekély lökést. Azon hivatalos 
munkákon, t. i. a több rendbeli « Regulamentomokon » kivid, 
mik azon évben a nádorfőkapitány rendeletéből készültek, Zalárdi 
Jákkó Lászlótól van ez időből egy fordított «hadtudományunk».

Hogy az exact tudományokban saját és általános becsű 
munkák nem létesültek most sem, az a különösen e szakokat 
nyomasztó viszonyok természetes következése volt ; de hogy elte
kintve ettől, tulajdon irodalmunkban sem foglalhatott kitünőbb 
állást egy is, azt a kezelhetetlen, hogy ne mondjam lehetetlen, 
műnyelv okozta, mely esetlen, környülállásos, s a fogalmakat így 
is csak nagy-ritkán kifejező volt. S ím e nyomorúságnak is bekö
vetkezett valahára vége. T. i. ez időszak utolsó éveiben, egyetlen
egy férfiú sugallatszerű, bátor felléptével megindúlt azon döntő 
hatású reform, mely az öszves tudományok terén a szabatos, vilá
gos, könnyű, sőt elegáns nyelvi előadás, s ez által azok szorosan tudo
mányos tárgyalhatása feltételeit örök időkre megteremtette. E férfiú 
Bugát Pál (egyetemi tanár, sz. 1793. f 1865) volt, s az általa gya
korlatilag kivívott műnyelvreform, irodalmi történetünknek egyik leg-
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kihatóbb eseménye. Az örökké nevezetes munka, mely e reformnak 
alapját vetette meg, «Az egészséges emberi test Bonctudományá
nak Alapvonatjai Hempel után» (1828), melyet saját «Közönsé
ges Kórtudománya» és «Éptana», majdan Hahnemann Orgá
numának fordítása (1830), későbben még három sebészeti, egy 
természettudományi munka, és «Természettudományi Szóhal
maza» (1843) követtek. Bugát eljárási módja, melyhez a lendüle
tet Schuster János (egyetemi vegytanár (1777—1838) szerencsés 
kísérletei egy magyar vegytani műnyelv feltalálása körül adták 
meg, abban állt, hogy hosszas, sokszor körülíró, s ezért származ
tatásra meddő összetételek, sőt szófíízetek helyett, az alapfoga
lom megjegyzésére egyszerű, többnyire elvont gyököket az avult, 
táj és közhasználatú szókincsből vévén, ezekből, nyelvünk ritkább 
képzőinek segedelmével (ács ecs, am em, any eny, asz esz, or ör 
stb) ródd származékokat alkotott, melyekből viszont, egyfelől a 
közönséges képzőkkel igen alkalmas mellékneveket és igéket, 
másfelül az összetett fogalmak kifejezésére aránylag rövid össze
tételeket képezett, jóval rövidebb- s kényelmesbeket az európai 
divatú idegen műnyelvekénél. Ez úton sikerűit Bugátnak a tudo
mánybeli fogalmakat helyesben, élesben, s a közéleti szóktól, 
mint kell, eltérő formákban, kifejezni, a rokon fogalmakat pedig 
azonegy gyökből különbözőleg alakított szókkal egymástól gon
dosan megkülönböztetni. E műnyelvi roppant vállalatban min
den szavai nem sikerülhettek egyformán ; a szerencse és könv- 
nyüség gyakran vakmerővé s a szükségen is túlmenővé tették ; 
sok szava mellőztetett, soknak helyét még rövidebbek, kifeje
zőbbek, szebbek pótolják : de ezer meg ezer szava el van fogadva, 
különösen ugyan a bonc-, gyógy- és sebészettanban, de a termé
szeti tudományok más ágain is : példájának hatása pedig az elfo
gulatlan tudomány-embereire villanyszerét és egyetemes volt. Állott 
ezóta a meggyőződés, hogy minden ismereteket tudományos formá
ban, szabatosan, kifejezöleg és bizonyos takaros csínnal előadhatni 
nyelvünkön ; s minden téren, még a társas életén is, az ö münyel- 
részete lett uralkodóvá. S mégis, élve bár minden nyomon az ö
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rendszere vívmányaival, a csak előre néző jelenkor a jótétemény 
felett elfelejtette a jótevőt. De az irodalmi történetnek köteles
sége kimondani, hogy helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, m'ú- 
szabatosan Buyát Pál tanították a nemzetet.

Irodalom. Varya Márton : A gyönyörű természet Tudománya. 2 köt. 
Várad. 1808. A csillagos égnek és a fold golyóbisának az ő tüneményeivel 
együtt való természeti előadása. Várad 1809.— Bcnnet: Természet vizsgá- 
lása. franc. Tóth Pál. 3 k. Pest 1818—19. — Pethe Ferenc : Természethistória 
és Mesterségtudomány. I. k. 49 tahi. Bécs 1815. — Kovács Mihály : Lexicon 
Mineral. Eneaglottum. 4 k. Pest. 1822.

, Fodor András : Szülést segítő Tudomány. 2 k. Pest 1817. — Kovács 
M. : Állati Mágnesség mérőserpenyűje. 2 k. Pest 1818. Orvosi Törvénytud. 
(azaz törvényszéki' orvqstan, Henke után.) Pest 1828, és több népszerű orv. 
munka. — Gebhardt: Útmutatás az orv. gyakorlásra, Pest 1827. A különös 
Oívosi Nyavalya- és Gyógyitástudomány, 2 köt. Pest 1828—38. — Bugát : Az 
egészséges emberi test Bonctudományának alapvonaljai, Hempel után né
metből (műszótárral.) 2 köt. Pest 1828. Közönséges Kórtudomány. Pest 1830. 
Eptan, Pest. 1830. Hahnemann Orgánuma. Pest 1830. Tapasztalati Termé
szettudomány, Tscharnerb. ford. 2 k. Buda 1836—7. Kisded Sebészi Eszköz
tár, Fritze ut. Buda 1837. Sebészség Chelius után, 2. k. Buda 1839. A neve- 
zetesb sebészi véres Műtételek Fritze ut. Pest 1839. Természettud. Szóhal
maz. Buda 1843. — Schuster János műnyelvét tartalmazzák , Frantz Gy. 
1827-ki (Veszpr. 1827.) vegytani értekezésen kiviil : Gyógyszeres Értekezések, 
melyeket . . . Schuster J. vezérlése alatt a magyar növendék gyógyszeresek 
kiszabott készítményeik előállításakor elmondottak (1826—29. és 1830.) 2 k. 
(55 értek.) Pest, 1829—30. Gyógyszerek Árszabása. Buda 1829. (egy valódi 
gyógyszerműszótár három nyelven, mely azonban az akkori vegytani rend
szerre lévén alapítva, ma már elavult).

Petlie : Szarvasmarhatenyésztés, Bécs 1814. Méhtenyésztés. Bécs 
1814 és Pest 1817. Baromorvos, Rohlwes ut. Bécs 1824. Földmívelési Chemia 
S. Humphry Davy ut. angolb. Bécs 1815. és több népszerű irat ; úgy : Nem
zeti Gazda, Bécs és Pest 1814—18. 9 köt. — Angyalffy Mátyás : Jubászkáté. 
Pest 1830. Mezei Gazdák Barátja. Pest 1824—30. 11. köt. Nagyvdti : Magyar 
házi Gazdasszony. Pest 1820. Magyar Gazdatiszt. Pest 1821. Magyar prakti
kus Tenyésztő, Pest 1822. M. prakt. Termesztő. Pest 1824. — Balásházy : 
Gyűjtemény a Juhtenyésztésről. 2 k. Kassa 1827. Tanácsolatok a honi gaz
dasági szorgalom akadályairól, jutalmazott munka. Patak 1829. Okos gazda, 
Pest 1830. — Pák Dienes : Vadászattudomány. 2 köt. Pest 1829. (az egyet
len, nyelvénél fogva mindeddig el nem avult, munka e körből.)

Pethe : Mathesis. 2 k. Bécs 1812. Európai Mértéktár. 2 köt. Kolosv. 
1829—30. —Beregszászi Nagy Pál (a uyelvész 71., 78. §.) : Az Építés tudomá
nya, 2 k. Debr. Í819—24. A Rajzolástud. kezdete. Debr. 1822. A szabad kéz
zel való Bajzolástud. kezdete. 1823. — Udvardy : Gazdasági Földmérő. Szé- 
kes-Fejérvár 1825. Gazdasági Vízmérő. Fejérv. 1827. — Begulamentum a m. 
felkelő nemesség számára (műszótárral), 5 db. Pest 1809. — A Szolgálat — s 
a Gyakorlás. Reg. az erdélyi felkelő nemesség lovasságának számára. 2 db. 
Kolosv. 1810. — Zalárdi : Az új Haditudománynak lelke. 2 k. Pest 1809.
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106. §. Az úgynevezett Conversations-Lexikoni pör. — Az 
időszak vége.

Az időszak vég évében egy irodalmi harc merült még fel, 
mely az irodalom iránti érdekeltséget még a nyelvújítási harc
nál is nagyobb mérvben félgerjesztette, a magyar íróközönség 
viszonyaira pedig, s közvetve a kor irányára, oly mély hatást 
gyakorolt, miszerint az az első rangú irodalomtörténeti esemé
nyek közt foglalt helyet. Keletkezett ez a Tud. Gyűjt, azon «Kér
dése« folytán, melyben a «Közhasznú Esmeretek Tára» iránt 
annak kiadója Wigand pesti könyvárus interpelláltatott. Mind
két részről többen szólaltak fel s vegyültek a vitába : amott 
1 )öbrentei, a bevallott szerkesztő Cserneczky, Balogh Pál, Thaisz, 
végre gr. Dessewffy József; itt Bajza, Bugát és Fenyéry Gyula 
(Zádor György). Vitairataik eleven képei a kor tudományos és 
nyelvi állapotainak ; a harc részletei e helyt nem érdekelnek : 
irodalmi becscsel csak Bajza három irata közöl a két utóbbi 
(«Válasz Döbrenteinek» és «Gr. Dessewffy József ellen»), bír, 
azon győző logika, ügyes dialektika, csípős liúmor, komor érzü
let, s élénk és elegáns előadás által, melyek azokat a polémiái 
ékesszólás mintamövei közzé iktatják. A vita közvetlen haszna a 
kérdésben levő munkának nagyobb erőfeszítéssel és gonddal léte
sülte lett, s azon szigorú igények elismerése, miket a támadó fél 
az irodalom részére követelt. De hasonlíthattlanúl nagyobb je- 
lentékenysége az irodalmon kivül feküdt. Harc volt az minden 
ál tekintély, s végűi a születési tekintély ellen is. T. i. ennek 
negátiója, a kor hajlamaival találkozva, volt azon eszme, mely 
Bajza utolsó védelmét intézvén, annak képzelhetetlen sikerét 
közvetítette, s majdan ily harcnak a politikai életben folytatására 
példát és ösztönt adott, miután a főrendek politikai hosszas 
és makacs reaktiója által gyúanyaggal saturait légkör csak a 
szikrát várta.

S még forrtak a keblek, a köz figyelem még éber volt, mi
dőn Bajza ennek behatása alatt magát azon kritikai organum
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életbe-léptetésére szánta el, mely már 1826-ban terveztetvén a 
Kisfaludy Károly köre által, 1830 végén meg is indúlt ; értjük a 
«Kritikai Lapok »-at. De ezek épen azon időszak vég napjaiban 
indúltak meg, melyet a Kisfaludy halála fejezett be (nov. 21.) 
Hatásuk tehát már az akadémia egyidejű megalakíttatásával 
megnyílt újabb időszakba szolgál által.

Conversations-Lexikoni por adóinak sora, némely utójátékaival egye
temben, ríj Kézikönyvem II. köt. 515. lapján látható.

III. Széchenyi kora, vagy a nyelv s irodalom egyetemes 
virágzása életben, tudományban, költészetben. 1831— 1849.

107. §. Â kor fő tényezői. — Kisfaludy Károly köre.
Azon ellátliatatlan néptömeg, mely Kisfaludy Károly tete

meit nov. 23. örök nyugalomra kísérte, ünnepélyes nyilatkozat 
volt az irodalom mellett, s intő felhívás vezér nélkül maradt 
barátaihoz a nagy veszteség pótlására. S ím e napságtól fogva 
tömött phalanx gyanánt látjuk a Kisfaludy Károly körét az iro
dalom minden terén működni, s egy évtizeden túl, a jövendőt 
biztos de lassú lépéssel előkészítő akadémia mellett, a nagyobb 
mozgékonyságot, munkásságot és hatást gyakorolni. Először mint 
« Kisfaludy-emlék-társaság » fordúlt a nemzethez mintegy bizalmi 
szavazatért, az elhúnyt munkái kiadását ajánlva fel, s adományt 
kérve a neki állítandó emlékre. A conversationslexikoni pör óta 
két pártra oszlott író s olvasó közönség irányában az ügy párt
kérdés színével bírt : a nemzet válaszolt : a kívánt tíz ezer forint 
összegyűlt. Kisfaludy szépirodalmi igyekvéseit a kör az Aurórában 
(1831—37) s utána az Athenae umbau folytatta (1837—43), mind 
kettőt Bajza szerkesztése mellett. A színi ügyben mindjárt 1834 
óta vívta ki magának a fő befolyást, még pedig mint «akadémiai 
bizottmány» a repertóriumra, a művezetésre a többször viselt 
igazgatóság által ( Fáy, Bajza ), a színművészetre a bírálat keze
lésével (a Krit. Lapok és Athenaeumban). Tudományos téren
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elvesztette ugyan 1833-ban tekintélyes orgánumát, a Vörösmarty 
által szerkesztett Tudom. Gyűjteményt, de e helyett hatalmasan 
forgatta az itészeti pálcát a Kritikai Lapokban (1830—6, szerk. 
Bajza) s folytatólag, de már nyúgott vizsgálat hangján s tar
talmával a Figyelmezöben (1837—40. szerk. TolchjJ ; s miután 
egy kiilönszerű tudományos havi iratot alapított (az Orvosi Tárt 
1831—3, Toldy Bugáttal, 1838 óta Bugát Flórral), az Athenaeum 
fő részében minden tudományoknak nyitott mezőt. Tért foglalt 
a politikai sajtóban is, a már haldokló Kisfaludy által engedmé
nyül nyert Jelenkor értesítésével (1832—48. szerk. Helmeczy), 
melylyel egy encyclopaediai melléklap is járt, a Társalkodó (szer
kesztő Bajza, utána Szenvey). Az akadémiában eleinte mindjárt 
elfogadtatásra segítvén az elliatalmazott nyelvtani ziláltság elle
nében a Révai rendszerét, az ósdiak ellenében a nyelvújítást, az 
érvénykedni próbáló francia classicismus ellenében a romanticát, 
s felvállalván s elkészítvén az első akadémiai (zseb)szótárt (Vö
rösmarty, Toldy, Bajza, Bugát, stb.), végre 1835 a titoknok-vá- 
lasztáskor mindenkorra győzedelmeskedett, s azóta folyton 
növekedő többséggel intézte az akadémiai munkásságot, s vívta 
ki azon csendes átalakulást, melyben ez intézetet a forradalom 
találta (108. §.). Végre a széptudományi téren hatását állandósí
tandó, a Kisfalud y-Társaságot alapítá, mely kezdetben (1836) csu
pán széptud. és költői pályáztatásokra, majd, 1842 óta, « Magyar 
Széptudományi Intézet»-képen királyi sanctiót is nyerve, munkái, 
kiadásai, jutalmazásai és eszközlései által ez időszak nagy hatású 
£ egyszersmind legnépszerűbb egyesülete lett. S valóban, a Kis- 
íaludy-kört illeti az akadémiában s azon kivül főleg az érdem, 
hogy a nyelv mind szélesb kiterjedésben hibátlanul és kényesben 
kezeltetett, az előadásbeli ízlés tisztult, az új, szabatos és szabá- 

Tyos műnyelv meglepő gyors és általános elfogadtatást nyert ; a 
tudományok iránt pedig azon élénkebb érdekeltség gerjesztetett 
fel, mely az akadémiának is készített közönséget ; végre általa 
terjesztettek helyesb itészeti nézetek, és sürgettetett szépirodal
miakban is a tanulmány, az addigi műkedvelőség helyett.
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A Kisfaludy-körnek ekép minden irányban és téren ural
kodó befolyása nem maradhatott ellenhatás nélkül ; az akadémiá
ban választási és jutalomügyi küzdelmek, az irodalomban egy 
soha nem nyugvó ellenzék folytonos harcot viselt ellene : az 
Auróra mellé ellen-Aurórát, a Kritikai Lapok ellen egy Uj Mu- 
záriont állítván, az Athenaeum ellen az összes időszaki sajtót 
fellázasztván, és színbíráló működéseit törvényszéki tilalmakkal 
s perekkel igyekezvén megakasztani : mindamellett a kör erköl
csi hatalmát egész az időszak végéig meg nem törhette. Sőt az 
újabb nemesb erők is, szinte kivétel nélkül, hozzá csatlakoztak, 
nagyobb részök egyenesen e kör orgánumaiban és versenytéréin 
lépett fel ; s bár a költészetben kiviilötte kezdett egy új irány ér
vényre jutni, ellentét a kör s az új nemzedék közt nem volt.

108. §. A magyar akadémia.
Főrangú tényezője az irodalom és tudománynak, mindjárt 

az időszak elejétől fogva, a «Magyar Tudós Társaság, vagyis 
Magyar Akadémia» lett (97. §.), mely működését 1831 januárban 
kezdte meg. Általa teremtetett egy magyar írói kar, díszes társa
dalmi állással ; benne ismertetett el az irodalom országos intéz
ménynek. A nyelv és széptudomány, philosophia, történet, tör
vény, mathematika és természettudományok mívelése tűzetett ki 
a hat osztálynak. Életének első évtizedében az akadémia kényte
len volt jutalmazásokra, pályáztatásokra , értekezései, egy 
encyclopaedia! folyóirat s némely idegen munkák kiadására szo
rítkozni. Annyira elégtelen volt t. i. jövedelme, hogy sem a tör
téneti osztály kútfőnyomozásokról, sem a természettudományi, 
kísérletek és utazásokról nem álmodhatott. Az egy nyelvtudomá
nyi osztály, melyhez fordúlt vala minden igény, eszközölt, nyelv
tani és szótári társas munkákon kivül, egyfelől nyelvemlékek 
kutatását, másfelül a színügyet tartotta, évekén át, új repertó
riummal, s ez úton hatott jótevőleg mind eg}7 csinosb és correct 
nyelv, mind általán jobb műízlés terjesztésére De szegénységénél
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is károsabb volt a hibás irány és szerkezet, melyet az akadémiá
nak «Rendszabásai« adtak. Ezek, az akadémiai eszme megsem
misítésével, a tudományok meghonosítását és terjesztését állíták 
előtérbe, azok tovább-fejtése helyett ; az erők öszpontosítása he
lyett, hallatlan példával, azok szétszórását decretálták (az ohligát 
vidéki tagság, a levelező tagoknak az ülésektől távoltartása, az 
osztályoknak az öszves akadémiában felolvasztása által), az illeté
kesség helyéhe a műkedvellőséget iktatták (öt idegen osztály 
elibe utalván a hatodiknak szakkérdéseit eldöntés végett) ; az 
usus végre, az élő előadások s velők a tudományos eszmecsere 
kizárásával, az akadémiai üléseket ügyleti értekezletekké alacso- 
nyította. Mindamellett sok az, mit dacára ily organikus bajoknak, 
az akadémia, ez első évtizedben már, eredményezett s előkészí
tett, mint az részletes előadásunkból ki fog tetszeni. Mégis tét
lenséggel vádolták, s nem nyújtottak eszközt hatliatósb tevékeny
ségre ; hibáztatták, hogy többet nem nyomat, s nem vásárolták 
könyveit ; leszólták működését, s nem igyekeztek azt ismerni 
sem ; tekintetre nem méltatták azon láthatatlan hatást, melyet 
védelmezett elvek, kitűzött irányok, kebelén kiviil is gerjesztett 
munkásság, s a nyelv mintaszerű kezelése által gyakorlott, holott 
e hatások alatt magok a vádlók is állottak, és gyarapodtak.

Élete második tizedében a mind kizáróbbá lett politikai 
pezsgés mind inkább elnyelvén a tudomány iránti érdekeltséget, 
az akadémia kifelé-hatása is csökkent. A Tudománytár megszűnt 
(1844), a többi kiadások lehető kevésre szoríttattak. Annál neve- 
zetesb lett ez idő az akadémiai eszme létesítésére célzó szervezkedő 
mozgalmak s azon belső csendes működésnél fogva, melyek azt k 
sajátkép az akadémia felsőbb iránybani önfejlése szakává tették. 
Ügyrendi módosítások alakjában, mert az alapszabályokhoz 
ífyúlni tanácsos nem volt, lényeges reformok létesültek : vala
mennyi tagok osztályoztalak, osztályi ülések szerveztettek, a 
szakkérdések osztályuk illetékéhez utasíttattak, úgy hogy 1846-ban 
az osztályok emancipátlója már kivívottnak tekintethetett ; az ülé
sek pedig, az ügyleti tárgyak lehető megszorítása mellett, tudó-
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mányos előadások és tudományos eszmecsere színhelyévé lettek. 
Kezdetben az előadások tárgyai még általánosak voltak, de las
sanként a részletes nyomozások is bátrabban léptek elő, s így 
gyakorlatilag meg lett törve az akadémiai eszme útja : az akadé
mikusok öntudatába lépett sajátképi hivatásuk : a tudomány hé
zagjait pótolni, függő kérdéseket felderíteni, a tudomány magas
ságára törekedni, honnan azt tovább lehessen vinni. «Akadémiai 
Értesítő» létesült az akadémiai ülésekről, az Évkönyvek súlya 
növekedett. De legnevezetesbbé mégis ez évtized magok a szélié
inek észrevétlen átalakulása, a tudományos nyomozó irány ébredése 
es erősödése által lett. Nem hiányozhattak különféle kezdeménye
zések, vonatkozók a történeti s jogi kútfők kinyomozására, a 
hazai régiség megismertetésére, a haza természettudományi viszo
nyai kifürkészésére, melyek, bár a pénzerő hiánya miatt életbe 
nem léphettek, de ez eszmék örökségül maradtak egy jobb korra. 
Csak a levéltári kutatások (Petrovics, Döbrentei) s némely etimo
lógiai s nyelvészeti utazások (Gegő, Jerney, Reguly) létesültek, 
részben nagyszerű hagyományúi szinte a jövőnek. A társas mun
kálatok közöl a nyelvtaniak, s főleg a nagyszótár munkába vétele, 
legfontosabbak. így nem többé az 1830-diki magyar tudós társa
séig, hanem egy teljes öntudatú tudományos akadémia volt az, 
melyet zajtalan, de nyomos munkásságban lelt és felfüggesztett 
az 18 i9. év.

Irodalom. Az akadémia történetei és értekezései 1830—48-ig követk. 
kiadványokban találtatnak : A M. Tud. Társaság Évkönyvei. I—VIII. Pest és 
Buda 1833—46 és 60. — Tudománytár. 12. köt. Buda 1834—6. Uj folyam, 16 
köt. ott 1837—44. Emehez járult egy «Literatúrai Bész» 8 köt. u. ott s 
akkor. — M. Akad. Értesítő, 1840-1. 1843-4, 1847-1848. — M. Akad. Név
könyv 1832—48. 16 füzet. — Minden egyéb kiadásai egy vagy más osztálytól 
indúltak ki.

109. §. Egyesületek, intézetek. — Irodalmi időszaki sajtó.
Az akadémia mellett, s részben ennek létezése és példája 

által gerjesztve, több szaktudományos, művészeti és gyakorlati, 
de az irodalom útján is működő, s kivétel nélkül a magyar iro
dalomra visszaható, egyesület és intézet keletkezett ez időszak-
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ban. így a széptudományok és művészet terén a már említett 
Kisfaludy-Társaságon kiviil (183G óta), s a kezdetben (1837) Pest
megyei, Nemzeti Színház mellet, a Pesti Ilii egyesület (1840) emlí
tendő, mely, bár irodalmikig nem működött, de, valamint az 
184G. megnyílt nemzeti múzeumi Pyrker-Képtár is, a műérzék 
kifejtése s a képzőművészi munkásság ápolása által az irodalmi 
ízlésre is vissza kezdett hatni. Más irányokban munkálkodtak a 
< Gazdasági Egyesület (1835 óta), a Magyar Ipar egyesül et (1841—8), 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat (1841 óta), a Buda
pesti kir. Orvosegyesület (1842 óta), melyekhez a M. Orvosok és Ter
mészetvizsgálók vándor gyűlései sorakoztak (1841 óta), valamint a 
Kir. József-Ipartanoda (184G óta) ; míg 1847 Nevelők Társasága is 
szerveződött. Másfelül a számos tanodái egyesületek közöl többek 
I Patak, Pápa, Kolosvár stb.) irodalmi kitűnőségek bölcsői is lettek, 
a Pesti Növendékpapság Magyar Iskolája pedig (1830 óta) körében 
messze kiható jelentőségre emelkedett. Legtöbbjei ez intézetek
nek mind máig fennállanak, s részint szaklapok, évkönyvek, vagy 
időhöz nem kötött közzétételek, részint előadások, eszmecsere, 
sőt tudományos vizsgálatok s kísérletek által is a magasb tudo
mányos kifejlődés derekas eszközlői, részben végre ily ismeretek 
terjesztői, s ez irányokban az akadémia kézre-dolgozói, valódi 
kiegészítői lettek.

Míg e minden iránybeli munkásság a tudományos szellem 
ébresztésére, a tudományok belterjes előmozdítására, s egy valódi 
tudós rend nevelésére, úgy szakképzettség terjesztésére hatottak : 
egy élénkebb sürgölődő, a múlt időkéhez képest becsben és elter
jedés szerint sokkal hathatósb, időszaki, sajtó viszont a tudomá
nyos ipunkásság eredményeinek, közhasznú ismereteknek, az 
ízlés műveinek, s így öszvesen az egyetemes nemzeti értelmiség
nek szélesebb körökbe elszármaztatásán működött. A komolyabb 
tudományos irány követői közöl, az elébbi időből erre átszállóit 
Minerva csak 1835-ig állt, a Tudományos Gyűjtemény 1841-ig; 
ellenben keletkeztek újak is, m inta Sas ( Thaisz szerk., 1831—3), 
az akadémia által alapított Tudománytár (Told y ; Csató ; Érd y és
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Balogh Pál szerk., 1834—44), s az Athenaeum (1837—43) ; az iro
dalmi ismertetés és bírálat számára pedig a Kritikai Lapok 
(1830—36), a Figyelniezö (1837—40), s a jelentéktelen Literatúrai 
Lapok (Kovacsóczy szerk., 1836 és 41). A zárjelek közzé vetett 
évszámok mutatják, liogy e csoport 1844-ben teljesen megszűnt, 
megfosztva közönségétől egyfelül a mind magasban hullámzó 
politikai ár, másfelül a szépirodalmi s a szakbeli folyóiratok 
által, melyeket az illető helyeken említünk fel. Az egyetemes 
tudományos orgánumok sorsában osztozva, a vegyes közhasznú 
ismereteket hozó lapok sem bírtak állandóságra vergődni, mint az 
illustrált Garasos Tár ( Vajda 1834) és Fillértár ( Orosz, 1834, 5); 
a Szemlélő (Kovacsóczy, 1833—6; 1841-ben, ismét, « Közlemé
nyek » címmel), s a Honművész ( Mátray, 1833— 41). Ez öszves 
tért leghúzamosban a politikai lapokra támaszkodott társlapok 
tartották meg : a régi Hasznos Mulatságok (a Nemzeti Újság mel
lett 1817—48-ig), a -Sokféle (Bécsi Kurir, 1831—4), a Nemzeti 
Társalkodó (Érd. Híradó, (1831—48), a pesti Társalkodó (Jelen
kor 1832—48), a Századunk (Hirnök, 1837—45), a brassai Mu
lattató (Érd. Hírlap, 1838—9) s a Hon és Külföld (Múlt és Jelen, 
1841—8), miknek egyik s másikába koronként tudományos becsű 
cikkek is menekültek. Annál nagyobb virágzásnak örvendettek a 
szépirodalmi lapok, melyek a költői és művészeti körön túl a «tár
sas élet» cím jogán bizonyos egyetemességet vettek igénybe, s min
den ügyhez szólva koronként szinte tudományos tárgyakat is 
pengettek. Ilyek voltak : a szépirodalmi részével ide is tartozó, 
szigorú irányú és ízlésű, Athenaeumon kivül a Regélő (Mátray 
1833—41; Garay, Erdélyi, 1842—44), a Rajzolatok (Munkácsy, 
1835—8), Honderű (Petriclievicli Horvát Lázár, 1843—48), Élet
képek (Frankenburg, 1843—7. Jókai 1848), s a Piegélő helyébe 
lépett Pesti Divtalap (Vahot Imre, 1844—48), melyek, részben a 
divatképek sajnos eszközével, roppant elterjedést nyertek, és, ami 
fő érdemök, végre a nővilágot is, a felsőbbet sem véve ki (külö
nösen a Honderű) addig nem ismert mérvben hódították meg a 
magyar olvasásnak.
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110. §. Széchenyi István. — Politikai időszaki sajtó.
Gróf Széchenyi István (1791—1860) fellépésével a közélet 

terén új aera kezdődött a nemzeti életben, mely döntő hatást 
gyakorolt az irodalomra is. Országgyűléseken kivid alig volt po
litikai élet, és amelyet csak ez táplálhat, igazi köz szellem. Ennek 
felköltésére ő mindenek előtt az egyesületi eszmét hívta életbe, 
mely a hazafiakat köz célok létesítésére képesítse : s míg ilyekűl 
első vonalban az anyagi jólét eszközei megteremtését tűzte ki, a 
szellemi haladást tartotta főleg szemmel, melynek feltételeivel 
szegény nemzet nem bírhat ; a nemzetiség megerősödését, mely a 
magyar viszonyok közt nem vala lehetséges áldozatok nélkül : a 
kettőben együtt pedig, t. i. a valóban nemzeti értelmiség súlyában, 
látta végre is a szabadság legerősebb biztosítékát. De félre nem 
ismerte ő a cél- és korszerű törvényhozás fontosságát sem a 
nemzeti virágzás emelésében, amiért a megyei s országgyűlése
ken eladdig uralkodott inkább védő s passiv politikának más, 
t. i. alkotó, építő, javító irányt törekedett adni. Izgatott, buzdí
tott, oktatott, a társas téren úgy mint egyesületeiben, a megyei 
s az országos gyülekezetekben : de a nemzet szelleme megváltoz
tatására használt eszközei közt a leghathatósb, mert mindenüvé 
elható, s az mely főleg a mi történetünkbe tartozik, az irodalom 
volt. Senki előtte könyvekben és hírlapokban, ily kiterjedésben, 
nem tárgyalt a közfelvirágzást és politikai felvilágosodást érdeklő 
kérdéseket, bár a sajtót nehéz bilincsek nyűgözték. T. i. a hírla
poknak az okoskodás, politikai ügyek vitatása, sőt még a törvé
nyes politikai gyülekezetek tanácskozásainak közlése is tilos 
volt ; a,törvényhozás naplói, a megyék hivatalos munkálatai cen- 
súra alatt állottak ; közjogi kérdések noli me tangere voltak : 
hisz még az udvari szellemű gr. Cziráky Antal státusministernek 
deákúl írt közjoga is sok évig, s hiába várta az imprimáturL Szé
chenyi személyességének súlya, ügyessége, s erélye kellett, hogy 
a sajgót használhassa ; s még így is kénytelen volt kizárólag po
litikai munkáját (a Stádiumot) külföldön nyomatni.

Toldy : írod . tö rt. IS
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De épen az általa minden téren megindított élénk és bátor 
eszmemozgalom folytán, az 1832—6-ki országgyűlés küzdelmei 
a szólásszabadságért s egy szabad országgyűlési hírlapért, Kos
suthnak ezt pótolni akaró kézirati «(Országgyűlési», majd «Megyei 
Tudósításai«, s a most már fokonként mind hangosabban nyilat
kozó köz kivánat végre fordulatot eredményeztek. El lón fogadva 
b. Mednyánszlcy Alajos javaslata, melynek alapján a helytartóta
nács kebelében egy könyvvizsgáló szék a hozzá fellebbezendő 
ügyeket szabadelvűén fogta elintézni, a hírlapoknak pedig a poli
tikai vitatkozások s a törvényes gyülekezetek tanácskozásainak 
közlése megengedtetett ; s az új rendszer, a javaslónak elnöklete 
és felelőssége mellett, 1840 életbe lépett. S ím csak ettől fogva lett 
lehetővé a politikai lapsajtó. Mérsékkel éltek vele a már fennállott 
lapok : a még színtelen, utóbb egyházi és conservatív, Nemzeti 
Újság (1806—48), a Széchenyi orgánuma: a Jelenkor (szerkesztő 
Helmeczy, 1832—48),- lelkesebben a conservatív Hírnök (szerk. 
Orosz József, 1S37—45), legbátrabban a most (1841-ben) támadt 
Pesti Hírlap, a magát Széchenyi tanítványának valló Kossuth 
Lajos vezérlete alatt, ki, támaszkodva a legtöbb megyékben nem 
ugyan többség, de erély és mozgékonyság által túlsúlyra kapott 
radicális pártra, talentommal, tudománynyal, s tekintetet és 
mérséket nem ismerő tüzével rövid időn teljesen kezébe kerítette 
a mozgalmat. Míg a közönség legnagyobb része az elragadó szó- 
nokias előadásban gyönyörködék, gr. Széchenyi, látnoki szellem
mel felismerve a múlhattlan és közel veszélyt, fel kivánta a nem
zetet riasztani gondtalanságából «Kelet Népe 1841-ben» című 
munkájával, mely egész irodalmát idézte fel a cáfoló vagy nyug
tató iratoknak, mik a pártok erejét világosan constatálták. Ez óta 
minden érdekeltséget az irodalomban a politika nyelt el ; megalakúit 
a szabadelmű conservatív, majd központosító párt is : amaz a 
nagy lapok legújabbikát, a Világot vevén birtokába, azt gr. Des
sen-f  y Aurél, s ennek halála után gr. Dessewß'y Emil vezette (1841 
óta Borsos sm. névleges szerk. mellett), míg helyébe 1844 az 
utóbbi által alapított Budapesti Híradó lépett (saját nevén 1847-ig;
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Szenveyén 1848) ; a centralisták viszont a Pesti Hírlapot vették 
kezökbe (1844—45 Szalag L., 1846—48 Csengery Antal szerk. 
alatt). Erdélyben két lap képviselte a két nagy7 párt érdekeit : az 
Erdélyi Híradó (1831—48; fő, 1842 óta névleges szerk. Méhes 
Sámuel, lapvezetők pedig Szentiványi Miliő, h. Kemény Zsiymond, 
Kovács Lajos) a szabadelvtíekét, a Múlt és Jelen (Szilágyi Ferenc 
szerk. 1841—48) a conservatívekét.

Mind ezeket a bekövetkezett forradalom elnémítván, egy, 
magát minden korlátokon túltevő, és rendkívüli élénkséget kifej
tett, hírlapi és röpirati sajtó lépett lielyökbe, mely csak is a nap 
szenvedélyeinek szolgálván, inkább történeti, mint e helytt iro
dalmi, érdeket vesz igénybe.

111. {$. A nemzeti nyelv általános elterjedése, s országos 
vég diadalma.

Lényeges befolyást gyakorolt végre az irodalom gazdago
dására, terjedésére, s főleg a tudományos irodalom valahárai fel
virágzására a nyelvnek teljes nemzeti rangjába beiktattatása. T. i. az 
clébbi időszak vívmányai s a köz érzés áramlata folytán általános 
lön az ország összes népségei közt a meggyőződés, hogy a nem
zeti nyelv vég diadalma már csak idő kérdése ; minden nép és 
osztály komolyan és készséggel vetette magát annak elsajátítá
sára, számtalan nyelvtan s egyéb segédkönyv érte egymást, tót, 
szerb, vend, horvát, orosz, oláh, olasz, de főleg német nyelven ; a 
gyermekszobától a salónig mindenütt az oly soká elhanyagolt 
nyelv lön a tanulás első tárgya ; a társas élet negédleni kezdte 
annak_ használatát : végre a hivatalos téren és iskolákban is ké
szülődés, sőt a törvény megelőzései tünedeztek fel úgy, hogy a 
közbejött «hosszú országgyűlés» (1832—36) csekély eredményei 
ez ügyben sem gyengítheték a köz érzés ellenállhatatlan erejét, 
mely annak az 1830—40-iki törvényhozás útján immár szélesb 
alapot vívott ki. T. i. az 1836-iki törvény (3. te.) a törvények ma
gyar szövegét jelentette ugyan ki eredetinek, de a cúriát még

18*
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csak magyarul vitt perekben kötelezte magyar ítélet szerkeszté
sére ; csak ott rendelt magyar anyakönyveket, bol a hitszónok is 
e nyelvvel élt ; a hiteles kiadványok bevezetése és záradékaiban a 
magyar nyelvet még csak engedményezte : míg 1840 óta (6. te.) 
az országos és hatósági feliratok, a helytartó tanács intézvényei 
és körlevelei az ország határai közt márcsak magyarul szólhat
tak ; így köteleztettek levelezni a hatóságok, még az egyháziak is 
a világiakkal ; a m. udvari kamara s a m. ezredek így felelni a 
hozzájok magyarúl felíró hatóságoknak ; így szerkeszteni a káp
talanok, kiadványaik bevezetéseit és záradékait ; lelkipásztorságra, 
válláskülönbség nélkül, csak magyarúl tudó egyének voltak bocsá- 
tandók ; s az anyakönyvek minden községekben három év múlva 
magyarúl szerkesztendők. S jött a dicső 1843—:4-iki hongyűlés
2-dik cikkelye. Általa a kir. leiratok, a törvény s az országgyűlés 
nyelve kirekesztőleg a magyar (a kapcsolt részek követei még hat 
évig latínúl szavazhatván) ; magyar az udvari cancelláriáé kibo- 
csátványaiban, a helytartó tanácsé és a cúriáé minden ügyviteleik
ben s az országon belüli kiadványaikban ; minden egyházi és 
világi itélőszékeké, s az összes közoktatásé (a theologián kívül). Be 
lévén ekép a nyelv jogos igényeibe helyezve, a következett hon- 
gyűlést, 1847. november 12. a Felség is magyar beszéddel nyitotta 
meg, s ezzel a nemzetiség befejezett épületébe maga iktatta be a 
zárkövet, a haza lángoló és színletlen hálaörömei között.

így vívta ki az irodalom által II. József óta megindított és 
táplált mozgalom a nyelv országos győzödelmét ; a megmentett 
nyelv viszont az irodalomnak biztosította életét, szélesítette ki 
mezejét. Az irodalom lett, mint az imént láttuk, a politikai élet
nek fő orgánuma, az lett a társas élet szépítője, a nevelés, oktatás, 
a műveltség és tudományos haladás közvetítője : Magyarországnak 
egyetemes, csak ettől fogva valóban nemzeti, irodalma.

112. §. Tudományos irodalom. — Általános tekintet.
Mind azon tényezők, melyek ez időszakban irodalmunkat 

határozzák vala, s mikkel eddig megismerkedtünk, a tudományt
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állították az előtérbe, még pedig mind három iránya szerint : 
felsőbb jelentésében mint öncélt, továbbá mint oktatási tárgyat, 
s mint külső gyakorlati célok eszközét. Az első irány nem annyira 
nagyobb s külön munkákban érvényesítette magát, semmint 
inkább a tudomány továbbvitelére irányzott vizsgálatok s bú
várkodásokban, milyenekkel különösen a bölcsészet, rnathematika 
és törtcndem köréből, az akadémiában s némely folyóiratokban, 
találkozunk. Nagyobb tért foglaltak el szükségkép az oktatásra 
rendelt tan-, kézi és segédmunkák, melyeket a tannyelv változása 
idézett elé. Mint az elébbi időszakban Debrecen, úgy most Patak 
fejtett ki legnagyobb tevékenységet tankönyvek előállításában 
majd minden szakban, de Pápa, 1845 óta pedig a katliolikus tan- 
férfiak is, részben a helytartó tanács eszközléséből ; úgy, bog}7 
csak kevés hézag maradt a tudományok és nyelvek tanítása ösz- 
szes körében, s mindnyájokon, tartalom és módszerre nézve, te
temes haladás lett észrevehető a múlt idő bármely nyelvű tanesz
közeihez képest. Komoly figyelemben kezdtek a többi szakok 
mellett részesülni a reáliák, melyeknek nem csak tudományos, 
hanem az életre kiható gyakorlati fontossága is mind általános
ban elismertetett, mely elismerés szüleménye, s majd viszont 
nevelője, első vonalban a kir. József-ipartanoda lett.

Tudományos irodalmunk, álláspontját tekintve, egészben 
inkább közelítette meg a színvonalt, mint az elébbi időké : mind
azonáltal aránylag kevesebb munka magaslik ki e kor elég sza
pora könyvirodalmából, mint a megelőzőben, midőn több tudo
mányos munkák, ha maradandó becscsel csak részben, vagy nem 
is, de az úttörés érdemével, igen is, bírtak, s többször, bár csak a 
viszonyok által feltételezett hatásukkal történeti jelentőségre 
emelkedtek. 8 a sajátképi s legönállóbb, eszmemozgalom nem is 
a könyvirodalomban, hanem az időszaki sajtóban, a testületek 
évkönyveiben, s a pályamíívekben nyilatkozott. Éhez képest az 
egyes szakok fejleményeinek részletes előadása innen kezdve 
kiválik a nemzeti irodalomtörténetből, s az egyes tudományok 
különszeríí történetírásának lesz tárgyává : míg annak feladása a
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csoportozatok általános vázolása mellett, a mozgalmak jelle
mét, vivőit, s az általános becsű műveket csak röviden megis
mertetni.

113. §. A theologiai irodalom tovább-fejlése. Guzmics.
A tlieologiai irodalom ez időszakban mind liatliatósb len

dületet vett. Az 1830-iki országgyűlésen megpendített, a követ
kező liongyűléseken élénken folytatott, a külföldön egykorúlag 
támadt mozgalmak által táplált, s az 1844-iki vallási törvénynyel 
befejezett vallásügyi viták a köz figyelmet e térre is vonták. 
A katholikus irodalom, mely az elébbi tized folytán az iinió kér
désében a protestantismusi magához vonzani igyekezett, most, 
szemben a törvényhozás irányaival, visszaható állást vön, s szá
mos nagyobb-kisebb munkákban és szaki folyóiratokban, tár
gyalta a kor kérdéseit ; míg 1848-ban a pamphlet-irodalom egy
részt az egyház ellen fordult, de annak emlékezetét az idő méltán 
eltemette. Az így felébredt buzgóság a tudományos tlieologiának 
is hasznára szolgált. T. i. a Horváth János folyóirata megszűnté
vel félbe szakadt időszaki munkásság 1832-ben Kovács Mátyás, s 
majd Osvald Ferenc pesti egyetemi tanárok, s egyidőleg Guzmics 
Izidor bakonybéli apát által két új orgánumot nyert, amannak 
Egyházi Folyóírásában (—1834), mely a vallási és egyházi tárgya
kat szorosan tudományos —, emennek Vallási és Egyházi Tárá
ban (—1839), mely azokat inkább széptani, buzgalmi és erkölcsi, 
tehát gyakorlati, oldalaikról felfogva tárgyalta. A Tárnak Guz
mics halálával megszűnte után, s a mellette felmerült nyavalyás 
Magyar Sionnak is elmúltával (1838—41), Szaniszló Ferenc apát, 
utóbb váradi püspök, 1842 alapította a <« Religio és Nevelés» című 
lapot (1843 szerk. Somogyi Károly, 1848 Danielik János), mely
hez 1848 még az ekkor keletkezett «Jó és olcsó könyvkiadó tár
sulat» által alapított «Katii. Néplap» járult. Ez időszaki sajtó 
három fő orgánuma számos jeles, a theologiai kör minden ágaira, 
az egyháztörténetre is, kiterjeszkedő dolgozatokat hozott, az
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egyházi közönséget a kor színvonalával ismertette meg, s némely 
időhöz nem kötött gyűjteményeket is idézett elé (Rozsnyói Egyh. 
Töredékek 1834—7, Pécsi Egyh. Tör. 1846), mik mellett a «Pesti 
Növendékpapság Magyar Iskolája Munkálatai» (1833 óta) méltán 
említendő, amennyiben több későbbi hitirodalmi kitűnőség e 
társulatban kapott tüzet, s neveltetett íróvá. Másfelül követték e 
példát a protestánsok is, kik közöl Salamon József kolosvári tanár 
1833 indított meg egy « Erdélyi Prédikátori Tárt » (—1839), melyet 
1842—8 Pesten a »Prot. Egyházi és Iskolai Lap» követett, 
Taubner Károly, Török Pál, és Székács József által, részlten már 
élesebb polémiái iránynyal, főleg a Somogyi lapja ellenében. — 
Legszebb maradványai ez összes élénk és munkás mozgalomnak 
kétségkívül Gruzmics Izidornak nagy számú írásai (a Tárban) 
melyek egy, nagy tudománynyal egyesült éles ész mellett, az 
eszmény érzésének s a kedély és meleg emberszeretetnek uralma 
alatt álló léleknek mindannyi nemes emlékei.

— <Guzmics élete s tőle mutatványok az írod. Olv. II. k. 267. sz. alatt).
A hitszótioklat is, tartalom, szerkezet és nyelvi előadásra, 

egészben véve, tetemes haladást tanúsított. Mégis a katholikusok 
közt, ki a sok közöl leginkább s méltán elliíresedett, Szabó János 
apát és erdélyi kanonok (1767—1849), művészetre az elébbi idő
szak nagyait el nem érte ; míg a protestánsok közt elődeiket 
messze túlhaladták Szoboszlai Faji István tiszántúli superintendens 
(1786—1855), Szilády László, s ki őket nem ugyan hírre, de mű
becsre, megelőzte: Szeremlei Császár Abraháin, valamint Székács 
József pesti ev. pred. s később superintendens, felekezetének eddig 
utói nem ért szónoka.

Ez időszakban éledt fel százados pangásából a bibliai iro
dalom is. A pozsonyi zsinat folytán (100. §.) erre fordúlt figyelem 
első gyümölcsének tekinthető b. Szepesi Ignác pécsi püspök 
(1780—1838) áldozatos működése, ki leginkább megyéje több 
tudós papjai által, készíttetett, saját hozzájárulása mellett, egy 
új fordítást a vulgáta alapján, Káldi bibliája szemmel tartásá
val, jegyzésekkel gazdagon kiállítva, s azzal a magyar katholikus
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egyházat 1834-—61 megajándékozta. A nagy tudománynyal léte
sült mű azonban nem nyerte meg az illetékesek helyeslését. 
A fordítás felhasználta ugyan a kor haladásait exegesisben és 
nyelvben ; de, amazt gyakran a szövegbe vivén be, körülíróvá 
lett, mondat-alkotásban pedig és kifejezésben nélkülözi az erede
tinek egyszerűségét s megillető primitív színét. Guzmics igyekvé- 
sei is ide tartoznak néhány ótestamentomi könyvek fordításaival 
(Zsoltárok, Job, Prédikátor, 1832—9), melyek, bár inkább a 
héber szöveg, mint a vulgáta követésére mutatnak, mégis főleg 
széptani jellemet viselve, nem annyira egyházi, mint szívképző, 
épületes művekül tekinthetők. — Új időszakot kezdett, bár még 
ekkor közvettlen követés nélkül maradva a biblia terén, egy, 
életkorát megelőző tudománynyal bíró, s mély vallásos lelkese
déssel eltelt fiatal izraelita, Bloch (utóbb Ballagi) Móric (született 
1816), ki 1840—2. adta héber szövegét, abból készült magyar 
fordítással, Mózses öt könyvének és Józsuának ; becses jegyzésekkel 
kísérve. Egy az ifjúi erő és tűz erényei és hibáival teljes mű ez, 
mely minden lapjain, a sietés nyomai mellett, a betűt és hangot 
híven követve, bibliai irodalmunkban eladdig utói nem ért szép
séggel adja Mózsest ; és csak Józsuában érezteti a fárasztó munka 
lankadását. Pár évvel később ugyanő, Székács Józseffel egyesülve, 
elkészítette az egész Újszövetséget, szinte az eredeti szövegből : de 
ebből csak mutatványok láttak világot. T. i. a két protestáns fele- 
kezetnél ezek uniója iskolában és egyházban, egyidőleg előtérbe 
lépvén, ez, másfelül pedig a bár avult és tökéletlen, de kánonszerű 
tekintetben álló s a nép kezében is forgó Károli-bibliához való 
még általános ragaszkodás ; és végre a forradalom, ez úttörő 
igyekvést megakasztották. Mégis, úgy a Károli, mint a Iváldi- 
biblia tekintélye meg volt az elsorolt kísérletek által ingatva, s a 
jelenkornak e téren beállt mozgalmai épen e kísérletekkel kétség
kívül genetikai összefüggésben állanak.

Legkevesbbé díszlett most is a rendszeres hittudomány. 
Katholikus részről egyedül Szilasg János pesti egyetemi tanár 
«Lelkipásztorság-Tudománya» (1842), a protestánsokéról Somosg

280
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János «Keresztyén Hittudomány a» (1838) tartották fenn beeső
ket. Minden egyéb jelentéktelen.

Ez időben merült fel végre, és pedig 1840-ben, s összefüg
gésben azon politikai mozgalommal, mely a zsidók emancipátiója 
körül keletkezett, némi mayyar Izraelita hittudom ányi irodalom  is. 
lia llayi adta Párisban 1840 «A zsidókról» írt pamphletjével a 
lendületet, melyet, hitsorsosai számára, fennemlített bibliája, s 
utána mások vallási tan- és buzgalmi munkáik nyomban kövét- 
tek. Az ügy azonban a törvényhozás útján nem boldogulván, a 
néhány lelkes férfiú irodalmi igyekvései a zsidók által oly hide
gen fogadtattak, hogy maga a kezdeményező, kétségbe esve né
pére hathatása s ennek jövendője felett, 1843-ban a keresztyén 
egyház kebelébe tért. A fonal megszakadt ; annak felvétele itt is 
más időnek s más erőknek maradt fenntartva.

Irodalom. Egyházi Folyónás, Pest 1832—4. 5 köt. — Egyházi és val
lá s i  Tár, Pest 1832—9. 15 köt. — Religió és Nevelés ; s vele : Egyházi Tudó
sítások, Pest 1841—48. 16 köt. — Rozsnyai Egyházi.Töredékek, Rozsnyó 
1834—7. 6 fűz. — Pécsi Egyh. Töredékek, Pécs 1847. — Munkálatai a Pesti 
Növendékpapság M. Iskolájának, Pest 1833—47, 15 köt. — Erdélyi Prédiká
tori Tár, Kolosv. 1833—9. 9 fűz. — Protest. Egyházi és Iskolai Lap, Pest 
1842—8. 14 köt.

Szabó János : Egyházi Beszédei, Kolosv. 1848. — Mások összegyűj
tött beszédei : G ego Klek 1834. b. Szepesy Iga. 1840, Koloss vár y Sándor 
1843, Orosz Adóm 1844—8. stb. Magyar Egyh. Beszédek Gyűjteménye, 
kiadta Szalay lmre, Pest 1832—4. 6 köt. Új folyam, ott 1845. 4 k. — Szoboszlai 
Pap István Ünnepi, alkalmi és közöns. Egyh. Beszédei, közzé tette Révész 
Bálint. Debr. 1857. 3 k. Halotti Egyh. Besz. l)ebr. 1858. 3 k. — Szilády L. : 
Egyh. Beszédek, Pápa 1840. Papi Dolgozatok gyászesetekre. Kecskemét 
1863. Kiilönf. viszonyokra vonatkozó Papi Dóig. 2. kiadás Kecskemét 1863. 
— .Szeremlei Remekei harmincöt papi beszédekben. Rozsnyó 1840. — Má
soké : Kiss Ad. 1836, Beke Sám. 1837, Pap István 1839—40, Papp Ferenc 1840, 
Fábián l)án. 1841, Fésűs Andr. 1845, Herepei Gerg. 1846. stb. Egyházi Beszé
llek, szerk. Török Pál, Pest 1841—5. 2 köt. — Székács beszédei elszórva, és 
Török gyűjteményében.

B. Szepesy Ignác : Szentirás, magyarul Káldi György után, a közön
séges diák fordításból, az eredeti betűre is fegyelmezve, jegyzésekkel Pozsony 
1834—5. 6 k. — Vég István : Világosító Jegyzemények sz. Máté evangye- 
liomjára. Pest 1840. — Guzmics : Zsoltárok, Pest 1832. Jób, ott 1836. Prédi
kátor, ott 1839 — Bloch : Mózses öt könyve, magyarra ford, és jegyzetekkel 
íolvilágította. Buda 1840,1.5 köt. Első jósok: Józsua, Buda 1842. Bibliai 
Táborozások, mutatványokkal (Prot. Egyházi Lap. 1844).

Szilasy : Lelkipasztorság tudománya, Buda 1842. 3 köt. 2-szor 1846.
Somusy : Keresztyén Hittud. Patak 1838. 2 köt.

Zsidó-m. irodalom : Jiszrael Könyörgései, ford. Bosenthal Móric. 
Pozs. 1841. Buda 1843. Dávid kir. Énekei, Ï. Buda 1831. Toldoth Izrael, Neu-
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m arni S a la m o n , ott 1841. A régi rabbik Erkölcsi udomáuja, Rosenthal M. ott 
1841. Zsidó Hit és Erkölcstan, Rokonstain Lépőid, ott 1811. SelomoTi Hason
latai Bauer Márkfi Hermán, ott 1845. Imádságok izraelita hölgyek számára, 
P. D. (Pik Dávid) Pest 1848.

114. §. Bölcsészeti mozgalmak. —  Neveléstudomány.

A század első tizedeiben felébredt pliilosophiai mozgalom 
a jelenben mind élénkebb lett. Bölcsészeink megbarátkozva a 
külföld haladásaival e téren, nagyobb-kisebb szerencsével és ön
állással igyekeztek azokat követni. Az első években a Schelling 
nyomain indúlt Xyíry István pataki tanár (177(5—1838), ki deák 
munkáiban már elébb éleselmű s különösen erős rendszerező 
főnek tanúsította magát, s mestere rendszerét módosítani is 
merte, most, magyarul, az elméleti, gyakorlati s alkalmazott böl
csészet több részeit úgy igyekezett megalakítani, hogy a philoso- 
pliiát az exact tudományok fokára emelje; míg másfelül Mocsy 
Mihály természettudományi dolgozataiban hódolt e rendszernek. 
— A critica philosophiát újabb phásisaiban folytatva, különösen 
két férfiú tűnt ki ez időszakban : Fejér György és Yecsei. Amazt 
1835 óta látjuk ismét e mezőre térni (1 ü l . §.). A külföld élénk 
mozgalmai közt tájékozást keresve, tanulmányozta és ismertette 
egyes cikkekben a német bölcsészet újabb fejleményeit, sőt ép 
ezek által mind messzebb a régibb korokra visszavezettetve, azok 
előzményeit is, s valamint Tud. Gyűjteménybeli számos érteke
zéseiben, úgy a «PhilosophiaBevezetésében» ( 1836), Metaphysiká- 
jában és Ethikájában (1835—42), határozottan Hermeshez csatla
kozott ; míg Yecsei J05.se/ debreceni tanár ( 1800—55), geniális, éles 
és józan gondolkodó, (Kruggal) az eszméletet tette a philosophia 
egyedüli kútfejévé (syneidismus), céljává pedig az embernek, saját 
rendeltetése irányában, tökéletesítését. E szellemben működött Ye
csei a pliilosophiai téren, élő szóval értekezve, küzdve. T. i. nem az 
iskola, hanem az élet tudományának tekintve a bölcsészetet, az 
Athenaeum és Figyelmező terén (1838—42), zaklató harcot vi
selt a német egyetemekről protestáns tanárjelelteink által impor-
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tált hegeiismus ellen, melyet addig csak Kállay és Fejér ismertet
tek vala meg futólag (1833 óta) irodalmunkban, Tarczy Lajos 
pápai tanár pedig szinte azóta tanszékéről hirdetett, amiért 
183G-ban nyilván megtámadtatván, a tanodái főhatóság által 
attól eltiltatott (!). A nagy érdekeltséget gerjesztett athenaeumi 
tusában is nem ez, liánén War g a János körösi tanár vette fel a 
keztyíít, s azt, bár nem győztesen, de mindvégig megállotta, belé 
vegyülvén a harcba a nálánál orthodoxabb liegelista Szeremlei 
Gábor ref. pred. is ; kik, és Taubner Károly pesti ev. tanár, a böl
csészet különféle tárgyait és részeit is, értekezésekben és önálló 
munkákban, méltánylást érdemlő, de csak részben szerencsésb, 
igyekvéssel kidolgozták. Míg ezek így a nagy közönség előtt foly
tak, az akadémia falai közt az, ki magyar bölcsészeinktől mély
ség, szigorú módszer és szabatos nyelvre mindeddig utói nem 
érve áll, Horváth Cyrill, akkor szegedi, most egyetemi tanár 
(szül. 1804), csendesen rakogatta le új rendszere alapjait, mely
nek felépülését tudományosságunk a jövőtől várja. — A szemlé
lődő bölcsészet e tevékenyzége közben s ellenében, egy más, a 
a nemzet józan közérzetére hivatkozó, felekezet, az egyezményes 
bölcsészeké, lépett fel: Hetcnyi János (1786—1853) és Szontagli 
Gusztáv. Amannak a philosophia tisztán gyakorlati tudomány : 
« szépélettan, biokalia, életphilosophia» volt, melynek célja a 
szép, jó s igaznak egyezményes létesítése egyénileg és társadal
milag ; melyet ő több értekezésekben, részint egy prózai tanköl
teményben is (Sarolta és Adalbert, 1854), nem annyira kifejtett 
mint vázolt, hiányozván nála a szoros philosophiai lehozó s ki
fejtő tehetség, s a tisztán tanszerű előadás. S ezért kérdés, be 
volt volna-e valaha fejezendő «Magyar Parthenonát», melynek 
húsz évi munka után csak « Előcsarnokait » építette fel. Mód- 
szeresb gondolkodó és tudományosb előadó Szontagli Gusztáv 
(1703—1858), az egyezményes philosophia fő bajnoka, melyet 
«magyar» philosophiának szeretett nevezni; ki rendszerébe az 
összes nem csak gyakorlati, hanem elméleti tanokat is beölelvén, 
miután híres Propylaeumaiban (1839) a philosophia fogalmát,
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mód- és rendszereit s legújabb történetét adta, azok második 
részében (1843) elvét a társaságra, — utóbb pedig, akadémiai 
eőadásaiban, különféle értekezések s egy saját röpiratban (1853) 
egyezményes philosopliiáját alaprajzban vázolván, a philosophia 
külön tanaira is alkalmazta. — Ez örvendetes mozgalmakra visz- 
szapillantásunkat egy keserű érzés kíséri, mely a bevégzetlenség 
felett támad : Nyírynek, teljes rendszerét előterjesztő munkája 
halála után elveszett ; Vecseié kiadatlan maradt ; Hetényi és 
Szontagh pedig elhaltak, mielőtt rendszerök alkotmányát, mely
hez csak az alapokat rakták le, befejezheték.

— (Horváth Cyrill és Szontagh életük és mutatványok írásaikból lát
hatók az írod. Olv. II. Köt. 277—9. sz. alatt.)

E mozgalmakon kívül néhány bölcsészettörténeti és lélektani 
dolgozat érdemel említést, különösben Fejér György e tárgyú érte
kezésein kívül, Péter f i  Károlytol a régi bölcsészet története, Balogh 
Pál és Hetényi János akadémiai pályamunkáik a philosophia tör
ténetéről Magyarországban ; míg a lélektanban Rónay Jácint ben
cés tanár és Szárics Jenő munkáik gerjesztettek figyelmet ; Soltész 
János fordítmánya pedig (Hartmann: Az ember szelleme) érzékeny 
hézagot szerencsésen pótolt. — Másfélül tankönyvíróink közöl 
Csatshó Imre győri jogtanár (észjog), Yanilrák András eperjesi tanár 
(lélektan, etkölcstan), de főleg Purgstaller József váci tanár, utóbb 
a kegyesrend főnöke, érdemesük, ki első adta a bölcsészet teljes 
rendszerét (az észjogon kivül) és történetét, tanférfiui biztos ta
pintattal szerkesztésben és előadásban.

A neveléstant és ifjúsági irodalom végre a kor szükségétől 
s részben az akadémia jutalmai által szokatlan lendületet vett ; a 
módszertan, az iskolaügy (egy prot. egyetem eszméje folytán 
is), a nép- és nőnevelés kitűnő tárgyalókat leltek. Warga János, 
Warglia István, Hehe Kristóf, Mo esi Mihály, Tavasy Lajos, Szönyi 
Pál, Beely Kidéi, Fáy András, Májer István, Xey Ferenc és mások 
a soká elhanyagolt téren új világosságot terjesztettek.

Irodalom. Nyír y : Nőjogtan, M. Akad. Évk. III. A tapasztalati lélek- 
ismeretetből lehozott Széptudomány, Tudománytár I. Az álom philoso- 
phiája, ott X. Hátrahagyott munkája : A mathesis intensorum alkalmazása
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a philosophia tudományaira. — 31öcsi : A természettud. befolyása a józa
nabb phüosophiára, Ttár, új foly. I. stb. — Fejér : Bevezetés a Philoso- 
phiára. Buda 1836. Hermes ; Kant és Hermes, Tud. Gy. 1835. Fichte, Schel
ling és Hegel; Hermes védelme; Az új philos, és Cartesius: Leibnitz; 
Wolff; ott 1836. Kant és Kritikája; A philosophia az első nyolc századok
ban ; Schelling ; 1837. — Vecsei : A philosopliusi rendszerek ; A test és a 
lélek egvbeköttetése, T. Gy. 1833. Az élet és annak okfeje, ott 1834. A min- 
denistenítés története, ott 1836. A philosophia jótevő befolyása a státus és 
egyes emberek boldogságára, s minden haszna mellett a tőle való idegenség- 
nek okai, Debr. 1837. Cikkei a liegelisták ellen*** jegygyei az Athen, 1838. és 
Figyelni. 1830. A vádlott kétségvítatás mentsége; A természetphjlosopliia fel
adatai Schelling szerint, T. Gy. 1841. Schaden Logikája, Athen. 1842. Hátra- 
liagyottak : Lélektan ; Gondolkodástan ; Elvtan ; Ismerettan ; Észjog ; Erkölcs
tan ; Országlástan. — Warga: A társi, nyilvános és nemzeti észjog alap- 
vonatjai. Ttár 1834,5 ; Philos, nézetek a társasági alkuról, egyenlőségről, 
szabadságról, jogról, Athen, stb. — Szeremlei : Hegel amint van ; Atli. 1838. 
Az lij philosophia szellemvilági fejletében, Pest 1811. Politika, Patak 1844 ; 
Neveléstan, Pat. 1845. .Jogbölcsészet, Pat. 1849. Dogmatika. Pat. 1853. — 
Taubnrr: Bírálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett, Pest 1838. A Lélekeszme 
bölcsészeti-történet-bírálati szempontból, különös tekintettel Hegelre. P. 1839. 
Párhuzam Aristoteles és Hegel közt, Ath. 1839. — Térey : Elmélet és Szem
lélődés, a Propvlaeumok bírálatáúl, Pest 1843. — Horváth Cyrill : A philos, 
rendszerek méltatása, Akad. Evk. IV. 1837. Az isten és világ közötti viszony, 
ott V. 1,842 ; Az isteneszme eredete, ott VII. 1846. A bölcsészet eszméje, az 
Akad. Értesítő 1850, 52, 53, 54-ki köteteiben. A pliilosophiai módszerek jelen 
állapot járói, Pest 1867. A, pliilosophiai módszerek akadályairól, 2 fűzet Pest 
1868,9. (az akadémiai «Értekezések» közt). — Hetényi: Az észphilosophia 
új védelme, Ttár 1840. Az egyezményes rendszerről. Ath. 1841 ; Sarolta és 
Hedvig, IVst 1844 ; Az ész és philosophia fölségéről, Akad. Evk. VI. 1845. 
A társadalmi élet szépsége az egyezménytan világánál, ott VII. 1846. Gr. 
.Széchenyi István mint nemzeti nagynevű bölcselkedőnk jellemzése, M. 
Akad. Ért. 1850. Az ősrómaiak philosophiájának főbb jellemvonásai, ott 
1851 ; A Magyar Paithenon Előcsarnokai, Pest. 1853.— Szorítagh : Propv- 
laeumok a Magyar Philosophiáboz. Pest, 1839; A német szemlélődő philo- 
spphia berlini táborozása, Ath. 1842. A M. Philos, alapelve és jelleme. Akad 
Evk. V. 1842. Propylaeumok a Társasági Philosophiához, Pest 1843. Tarczy 
ellen, Ath. J843 H. Az alanyi világszemlélet tudományban, művészetben és 
életben, Akad. Ért. 1850. Az egyoldalú realismus tudományban és életben, 
ott ; A polgárosodás reformja korunkban, Szilágyi Virgil Értesítője 1852. 
A szép és rút, ITj M. Muz. 1854 ; A magyar Egyezményes Philosophia 
ügye, rendszere és eredményei, Pest, 1853 ; Eszmecsere az egyezményes böl
csészet körül Szalay Istvánnal Ak. Ért. 1857 ; Az egyezményes elv, és alkal
mazása a philos, külön tanaira, ott 1857—8,

Péterit : Philo oplmsok és philosophia hist. I. k. M.-Vásárh. 1833. — 
Balogh P á l :  Felelete, Philos. Pályamunkák, kirdta a M. T. Társ. I. k. 
Buda 1835. — Hetényi: A M. Philos, történetírásának alaprajza Ttár 1837. 
— Rónay: Mutatvány a tapasztalati Lélektan köréből, Győr 1846. Jellem- 
isme, ott 1847. — Szárics : Lélektan az agytani módszer nyomán, Szabadka 
1848. — Soltész : Az ember szelleme Hartmanntól, Patak 1847. — Csatskó : 
Bevezetés a term, jogba, s a tiszta általános term. jog. Győr 1839. —  Van- 
drák : Lelkileges Embertan, Eperj. 1841. Elemi Logika, Eperj. 1844. Lélek
tan, 1847. Philos. Ethika., Lőcse 1842. — Purgstaller : A Bölcsészet elemei, 
Buda 1843. 2 k. újra 1846—7. 4 köt. és Pest 1851. sk.
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W a rg a  János : Vezérkönyv az elemi nevelés és tanításra, Buda 
1837—8. 2 k. ; Neveléstan, Kecsk. 1844. 2 k. — A Lélektudománynak neve
lési fontosságáról Hetéruji, Beke és W a r g h a  Istv. : Pliilos. Pályám. IL, III. k. 
Buda 1844 —5. — M o e s i:  Elmélkedések a physiologia és psychologia köré
ben, különös tekintettel a ] olg. és erk. nevelésre, Buda 1839. — Fáy : 
Nőnevelés, Pest, 1841. — Májer : Népneveléstan, Pest, 1845. — Ney : A nép
nevelés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére, az akad. által koszo
rúzva. Pest 1848. A Pesten felállítandó főiskola tanítási rendszerét tárgyazó 
jutalmazott Pályamunkák. Pest, 1843. 2 köt. — Tavasy : Nevelési Emlékla
pok, 0 fűz. P. 1817—8.

115. §. Jogtudományi irodalom. Szalay László.

A magyar nyelvnek biztosan reménylett s majd be is kö
vetkezett felvétele a közoktatásban, másfelül a törvényhozás 
reformműködése lökést adott valahára a jogtudományi irodalom
nak is. Az elsőbb tényező első vonalban a tankönyvek szaporodá
sában nyilatkozott. A magyar köz és magán-, az egyházi, fenyítő, 
váltó- s úrbéri jog terén számos nagyobb-kisebb munka érte 
egymást. Mind ezek közöl egy vagy más tekintetben jeleskedtek : 
Kövy Sándor nagyobb kézikönyvének Fogarasi János által ké
szült, helyesben elrendezett, és kiegészített magyar kidolgozása 
(1839), mely a szerző « Műszókönyvével» együtt (1833) a műnyelv 
megalapítása által döntő befolyást gyakorlott e szakban ; Frank 
Ignác egyetemi tanár (1788—1850) magánjogi munkája (1845), 
mely folytonos hivatkozással a törvények szövegére s ügyelettel 
a történeti momentumra úgy, mint az általános igazság elveire, 
fejtegeti s bírálja a hazai jogot, eligazítja a vitályos kérdéseket, s 
a hiányok kimutatásával a törvényjavítást is előkészíti : főrangú 
mű jogtudományunkban, méltó arra, hogy nyelvezeti különössé
geit elnézzük, s eltérő műnyelve nehézségeivel megküzdjünk ; 
továbbá ödvardy Ignác veszprémi tanár Egyházjoga (1843); 
Fogarasi Jánosnak tudományosan fejtegető Kereskedési és Váltó
joga (1841), Császár Ferenc ugyan e szakbeli kézikönyve, s végre 
Szlemenics (1836) és Szokolay István (1847) fenyítőjogi kéziköny
veik. — Nem maradt figyelem nélkül a kútfőtanulmány sem. 
Verbőci Hármaskönyvének akadémiai magyarítása, Hilibi Gál 
László és Incze József erdélyi diétáik, Krajner és Botka vizsgála-
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taik, «Törvényeink története» Szlemenicstől egyszersmind becses 
segédeszközök a magyar jogtörténet jövendő megalakításához. 
Másfelül számos jogi korkérdések — liitbizomány, ősiség, örökvált- 
ság, fogságügy, halálbüntetés, eskiittszék, ügyvédreform, vegyes- 
házasság, codificátió, írójogi törvény stb. — beható fejtegetéssel 
tárgyaltattak folyóírások s önálló iratokban ; s már itt, egészben 
véve, az ívj jogtudomány színvonalán találjuk irodalmunkat, s 
átlengve a tudomány által kivívott magasb jogeszméktől. Ez 
irányban a fő érdem Szalai/ Lászlóé (1813—64), ki Themisében 
már reá mutatott a mívelt világ jogtudományi fejlődéseire s a 
solidáris velelialadás szükségére. E szerint a jogban is a tudomá
nyos alapot sürgetve, annak magasabb szempontjait érvényesí
teni, azokat jogintézvényeinkbe beoltani törekedett (Codificátió ; 
Büntető eljárás s eskiittszék stb.); s lett ő a plálosophiai iskolá
nak megalapítója a históriainak ellenében, hatva irodalmi s tör
vényszerkesztési úton, mert a büntetőjogi országos választmány 
'< büntetü-törvénykímyrében», e nemes műben, mely nem csak tör
vényjavaslat, hanem rendszeres munka, a tudomány magasságán 
álló, melyet az illetékes külföld is örvendő meglepetéssel s mél
tatással fogadott volt, Deák és Dessewffy Aurél mellett Szalay, 
mint tollvivő, tetemes részt vett. S ezen innen törvényhozásun
kon is felismerhető lett az európai álláspont.

Irodalom. Fogarasi : M agya. honi Magános Torvény tudomány elemei 
Kövy S. után, Pest 1839. hatodik kiad. ott 1847. — Frank : A Közigazság 
Törvénye Magyarhonban, Buda, 1845, 6. 2 k. — Udvardíj : Római kér. kath. 
Egyházi Jogtan, Buda 1813. 2 k. újra Veszprém 1846. — Cherrier : Egyházi 
Jog, N.-Szomb. 1843. 2 k. — Gózony: Egyházi Törvénykezés Magyarországb. 
Pest 1841. — Fogarasi : Magyar Kereskedési és Váltójog, eredeti alaptannal, 
Pest 1840. m sodsz. 1846. — Császár: M. Váltójog, 2 k. : Váltóóvások; Iro- 
mánypéldák ; mint Buda 1840 ; A magyar Csődtörvénykezés, Pest 1847. — 
l ’gyaútőle: Beccaria: A bűnök és büntetésekről. Zágráb 1834,— Szleme- 
nics : Fenyitö-törvényszéki magyar Törvény, Buda 1836. harmadszor Pest 
1862. — Szokolag István : Büntető Jogtan. Pest, 1847. 2 k.

Verböci István Hármaskönyve az 1517-ki eredeti kiadásra ügyelve 
magyarul kiadta a M. T. Társ. Buda 1844. 2-szor 1864 (e nevezetes dolgozat 
szerzői Bertha, Fogarasi, Érdi, Szalay és Tóth Lőrinc). — Hiíibi Gál László: 
Az erdélyi Diéták Végzéseinek nyomdokai (1529—1791). Kolosv. 1837. — 
Incze József : Erdélyország újabb Országgyűlési Végzései 1744—1811. ma
gyarosítva. Kol. 1845. — Krajner : A magyar nemesjószág természete Ver
böci koráig. Pest 1843. — Botka : Az 1843—44-iki országgyűlési időszakból
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néhány ismeretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvilágosí
tása. Pozs, 1844. — Szlemenics Törvényeink Története országunk keletkezé
sétől az Árpádok kihaltáig, Evk. VI. A vegyes lifzakbeli királyok alatt, 
Évk. VII. A dicső ausztriai ház alatt 1740-ig, Evk. VIII. 1740—1848. 
Évk. IX. kötet.

Műszótárak. Fogarasi : Műszókönyv a magyarhoni törvény- és or
szágtudományból, Pest 1833, harmadszor P. 1842.— Kir. Cúria : M. Tör
vénykezési Szótár, P. 1837. — Tiszántúli distr. tábláé Debr. 1837. — Tör
vénykezési Szótár. Kol. 1843. — Udv. Cancellaria: Hivatalos Müszótár, 
Bécs 1845. — Kovách László : Tisztírási Szótár, Buda 1846. — Császár : Vál
tójogi Műszótár, Buda 1840.

Szalay munkáit 1. a 120. §. után álló életrajzban.

116. §. Politikai irodalom. —  Gróf Széchenyi István.

Irodalmunknak, hatása nagyságát, egyetemességét, élet- 
fontosságát, úgy abenne feltűnt jeles elmék számát tekintve, leg- 
nevezetesb ágához értünk ez időszakban : a politikaihoz. Nem 
mintha sorát vettük volna a kitűnő eredeti és fordított, rendsze
res és más doctrinalis munkáknak az államtudományok különféle 
ágai felett. Mert csak nagykésőn adta Karvasy Ágost győri, utóbb 
egyetemi tanár « A Politikai Tudományok» teljes rendszerét
(1843); némely idevágó kisebb jeles értekezéseken kivid pedig 
(a Tudománytárban) a külföld classical művei közöl mindössze 
csak kettő, bár első rangú, ültettetett át hozzánk : Montesquieué 
«a törvények leikéről», mint azt az ugyan nem classical fordító 
Kovács Pál nevezi (1833), és Tocquevillé «a demokratiáról 
Éj szak-Amerikában», melyet Fábián Gábor jól is, szépen is adott 
(1840—6). De, igen is, tűnt fel egy lelkes sereg, mely, a nemzeti 
átalakúlás nagy munkáját irodalmi tárgyalás útján is előmozdí
tani törekedve, oly szellemi műveket adott, mik nem csak hatal
masan, sőt döntőleg folytak be a korra, s közvetve a nemzet 
sorsára, s ezért történelmi fontossággal bírnak, hanem általános 
és concrét igazságaiknál s az érzületnél fogva, mely azokat lel
kesíti, tudományos és erkölcsi magas beesőket állandóan meg
tartják.

Ez irodalom megteremtője, mint már érintetett, gr. Széché
nyi István volt, s első munkája e téren, mely a nemzet átalakít-



lási mozgalmait megindította, a «Hitel» (1830). Pangásunk okait 
nyomozva, azokat a magyar feudális intézményekben, az általok 
táplált előítéletekben, a meddő sérelmi politikában, s mindig 
másra vető tétlenségünkben leli. Tagadja, hogy hátramaradá
sunk oka cs.ak a kormányban van, s minden saját kezünkben 
levő eszköz felhasználására ösztönöz; tagadja, hogy «voltunk», 
sőt kikiáltja, hogy «leszünk»; tükröt tart a nemzet elibe, melyben 
beteg állapota tisztán meglátható, s kijeleli a gyógyszert ; végre 
a jövőre utal, melyet meg kell, meg lehet, és ha tenni, helyesen 
tenni akarunk, meg is fogunk hódítani. S mind ezt a lángész 
újságával és mélységével, a higgadtan számoló ész biztosságával, 
a reformatori szilárd meggyőződés elszántságával s egy költői 
gazdag és meleg kebel varázserejével. A hatás roppant volt. 
A régi hazafi ellenzék a féltékenyen őrzött alkotmány megrendü
lésétől elijedve, irodalomban és életben félj aj dúlt : de az ívj nem
zedék felismerte a megváltót, s tőle vett tanulságot, lelkesedést 
mind, irányt is többnyire, kik utóbb e pályán ragyogtak, az 
é>-ellenzéki Wesselényi és conservatív Dessewffy Auréltól kezdve, 
a centralista Szalayig s a radicális Kossuth Lajosig. S a «Hitel» 
nem csak lángelmű könyv, hanem országos tett, a század egyik 
legnagyobb eseménye volt. Már, egy év múlva követte azt a « Világ» 
(1831), az ó-rendszer pártolói s névszerint a tiszteletet érdemlő 
gr. Ilessen ff g József cáfkönyve («A Hitel Taglalatja») ellen intézve. 
Bővebben fejtegeti abban Széchenyi a «Hitel» eszméit, s ezeken 
túl az egyesületi szellemről, ,az értelmi és anyagi központosítás 
szükségéről a fővárosban, a nemzeti nyelv országos igényeiről 
szóló tanait ; még nagyobb bátorsággal, tűzzel, győzőbb dialekti
kával, s egyszersmind a harag és gúny lelkesedésével letiporva 
ellenét, mi a teljes diadal elismerésébe fájdalom érzését vegyített. 
De a gyökeres reform ellenei e könyvvel meg voltak semmisítve, 
az ó idő eltemetve, a regenerátió politikája kivíva. Most még a 
«Stádium» következett (1831, megjel. 1832), módszeres kézi
könyve azon refomoknak, melyeket Széchenyi a közelgető ország
gyűlésen kivitetni óhajtott, tizenkét törvényre visszavíve, melyek
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tartalmát magáévá tevén a nemzet, nem szűnt meg azt sürgetni, 
míg végre életbe léptette. E három munkában Széchenyi általá
nos politikai reformjai tárgyalását befejezvén, ezentúl egyes 
reformi kérdések, úgy közgazdászati s nemzetiségi ügyek felett 
szóló önálló munkákban, röpiratok és nagyszámú hírlapi cikkek
ben, egész 1848-ig bámulatos irodalmi munkásságot folytatott, 
mely különösen 1841 óta — midőn a Pesti Hírlappal aggasztó 
módon fellépett Kossuth modorát inkább, mint gyökeres irányát 
megtámadta — gyakran vitázó volt. S épen e vitázó könyvek 
( Kelet Képe 1841-ben; Akadémiai Beszéd, 1842; Politikai Pro
fi ramm, 1847 J, bár közvettlen siker nélkül maradtak, de azon 
világosságnál fogva, melynél a férfiú nagy és mély leikébe pil
lantanunk engednek, lélektani és életrajzi magas becscsel bírnak ; 
míg a többiek között « A magyar Közlekedési Úgy rendezéséről » 
szóló munkája (1848) a közgazdászati és nemzeti érdekek szeren
csés egyeztetésénél s a műtani avatottságnál fogva, a politikai 
bölcseségnek s egyszersmind a tudományos alaposságnak valódi 
remekműve.

Ha már Széchenyi gazdag és szapora írói munkásságára 
visszatekintünk : mindenek előtt azon roppant, sőt elhatározó 
siker tűnik szembe, melyet általában az irodalomra gyakorolt. 
T. i. nem csak politikai irodalmunknak lett megteremtője, hanem 
egyszersmind a magyar irodalom gyakorlati fontosságát soha 
azelőtt nem bírt fokra emelte, megalapította annak általános 
érvényét minden osztályoknál, s meggyökereztette azon cultust, 
melylyel ez idő óta a nemzet, irodalma iránt viseltetni kezdett. 
E sikerrel pedig egyenes irányban áll Széchenyi munkái belső 
becse. S bár működése első szakában (1830—1840), melyben a 
tájékozatlanúl neheztelő és tétlenül ellenzéki nemzetet ellenáll
hatatlan szellemi hatalommal az öntudatos, cselekvő, regeneráló 
politikai pályájára ragadta, munkái az eszmék újsága és igazsá
gával, a dialektika erejével és ügyességével s a gúny élességével 
nem csak győzők és félelmesek, hanem tanulságosak és képzők : 
mégis a « Kelet Népe» óta a forradalomig megjelent Írásai képzik
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a. magyar állam- és életbölcseség legmagasabb termékeit, akár az 
általános és gyakorlati igazságokban dúskodást, akár, különösen 
polémiáiban, a meleg, s ismét forró, majd megillető majd, megren
dítő előadást tekintjük, mely a képzelem és kedély hathatós eszkö
zeivel gyakran a legvalódibb költőiségig emelkedik. De legnagyobb 
súlya, és soha nem csökkenhető irodalmi becse e munkaöszvegnek 
abban van, hogy az az ő személyiségének hu nyilatkozása, ama 
fejtő, nevelő, emelő, nagy személyiségnek, mely e kor legnemesb 
öröksége ; hogy benne lüktet szíve és élete «a legnagyobb ma
gyarnak», kitől érezni, gondolni, akarni és cselekedni tanuland a 
nemzet, ha teljesen megismerendi, a legkésőbb időkben is.

Ilv nagyszerű jelentékenvség mellett Széchenyi irályának 
hibái kicsinységül tűnnek fel. Hibák kétségtelenül ezen a szokot
tól saját észjárás folytán eltérő, sajátságos makacs ízlés, a bonyo
dalmas mondatalkotás, a csapongó, számos közbevetések által 
fárasztó hosszasságra nyúló, áradozó beszéd, de mely gazdagon 
ömlő eszméi nem-mértékelhetésének következése. Irálytan és 
szépészet joggal megrója e hibákat : de bár a gondolatmenet 
követését sokszor nehezítik, s így az élvezetet korlátozzák, le 
nem szállíthatják e művek tartalmi becsét, míg gyakori még elő
adási szépségek által is azok nem ritkán enyliíttetnek.

— (Mutatványok a Hitel, Világ és Stádiumból láthatók az írod. Olv. 
II. köt. 280—282. Kz. alatt.)

— Gróf Széchenyi István, Ferencnek és gr. Festetics Julián- 
nának fia, Bécsben 1701. sept. 23. született. Tökéletlen házi okta
tást vett : de annál mélyebb volt szüleinek, különösen nagyszívű 
anyjának hatása vallásos-erkölcsi és nemzeti érzéseinek kifejlé- 
sére. Egy ehez 1817 intézett verséhen mondja többi közt:

Te oktattál,
Tanácsoltál,

Te plántáltad szivemben a jót, melyben vagyok s leszek ;
S ami csekélyt isten, uram, s hazámért utóbb teszek,

A Te munkád !

1800-ben a magyar nemesség fegyverre szólíttatván a francia 
invásió ellen, a tizennyolc éves ifjú a felkölt sereg zászlói alá 
sietett ; annak eloszlása után pedig a Hessen-Homburg nevét 
viselt huszárezredbe lépvén által, 1815-ig a francia háborúk majd

1 9 *
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minden nagy ütközeteiben részt vett, s Lipcsénél magát egy lovas
század élén különösben is kitüntette. Világtapasztalásait Széche
nyi különösen Párásban, a szövetségesek kétszeri ottléte, és Bécs- 
ben a congressus korában gazdagította, bejáratos lévén a legfelsőbb 
körökben, s észlelve, vizsgálva, tanulva mindenütt. A világbéke 
helyreálltával éjjeli-nappali tanulással igyekezett pótolni azon 
hiányokat, miket a házi oktatás, képzésében, hagyott ; utazáso
kon pedig, melyekhez mindenkor módszeresen készült, s melyek 
Németországra, Angliára, Francia, éj szaki Spanyol, Olasz, Görög 
és Törökországra terjedtek ki egész Kis-Azsiáig, azon élő tudo
mányát gyííjté a világnak, népeknek és intézményeiknek, me
lyek későbbi reformátori működéseinek alapúi fogtak szolgálni. 
Mert már ekkor érzett ő hivatást, ösztönt, és érlelődött feltétele 
«egykor tenni a hazáért», de akkor még sem teljesen elkészülve 
nem volt, sem idő s alkalom nem kedvezett. Jött végre ez is, 
az 1325-ki országgyűléssel, melyen a felső táblán még ritkán, és 
csak a nemzetiség kérdéseiben, szólott, de új példával magyarul, 
miután már nov. 3. a kerületi ülésben meghozta volt nagy áldo
zatát a m. akadémia felállítására (60 ezer pft). Már ekkor tisztán 
állt lelke előtt a nemzeti átalakulás útja, kebelében az elszánt 
akarat, s elméjében készen az eszközök egész rendszere. S most, 
1826 Estei Ferdinánd főiig által megintetvén, miszerint katona
létére a politikától tartózkodjék : hogy az egyesületi, irodalmi s 
municipális téren függetlenül s minden ideje s ereje feláldozásá
val működhessék, 1826 kilépett a hadseregből, s az országgyűlés 
után Pesten telepedvén le, megkezdődött azon bámulatra méltó, 
alkotó tevékenység és hatás, mely bármely nemzet történetében, 
magán polgártól kiindulva, majdnem példa nélküli. Csak érin
teni is a tettek hosszú sorát nagyobb tért követel, mint amennyi 
e szakasznak itt ju that: s így a mondottakhoz (110. 116. §) 
elég legyen ennyit adni : 1830 óta húsz évig az akadémia másod
elnöke, 1845-től a m. kir. helytartó tanácsnál az ő sürgetéseire 
megalkotott országközlekedési bizottság elnöke és titkos taná
csos ; az 1847-ki országgyűlésen Mosony vármegye követe, az 
1848-ban megalkotott magyar ministerium tagja, melyben a köz
munka- és közlekedésügyi tárcát vállalta el. Azonban augus- 
tusban már eltűnvén a békés kibontakozás utolsó reménye, a 
íorradolom küszöbéről nem látva egyebet a vérbe fúló haza képé
nél, érzékeny lelke megtört e képen, szellemét őrültség vette körűi, 
s September 5-kén már útban volt azon szomorú ház felé, mely 
Döblingben, Bécs mellett, tizenkét évig rejtette el a világ elől, s



I I I .  IDŐSZAK. 1831-184:). ---- WESSELÉNYI. 293

melyet akkor sem hagyott el, mikor elméje a borzasztó homály
ból már kiépült : nem merte többé látni hazáját. Az 1859. év 
másod fele óta mutatkozó ébredés új aggodalmakkal töltötte el 
szívét, melyek, folyvást nevekedvén, egy új rohamot eredményez
tek ; s ez alatt, 1860. april 8-dikán, a hazáért annyit munkált és 
szenvedett nagy ember maga vetett véget életének.

Kiadásai. Lovakra!, Pest 1828; Hitel, P. 1830, 4. kiad. 1831 ; Világ, 
vagy is felvilágosító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására, P. 1831; 
Magyar Játékszínről. P. 1832. Gr. Andrásy György és gr. Széchenyi István
nak a budapesti hídegyesűlethez irányzott Jelentése, midőn külföldről 
visszatérőnek, Pozsony 1833 ; Stádium, 1831-ben. I. rész, Lipcse 1833. Né
hány szó a Dunahajózás körül, húsz cikk a Társalkodóban 1834—36. (külön 
kötetb. csak németül Paziazi és Toldytól, Buda 1836) ; Hunnia (a nemzetiség 
ügyében) 1835 (kiadva csak P. 1858) ; Néhány szó a Lóverseny körül, Pest 
1838: a Minimum kérdése (Társaik. 1839. 45. sz.) ; Némely Orosz tárgyakról 
(Társaik. 1838. 71—72. sz.) ; Selyemről, P. 1840; ehez : Függelék, Sopr. 
1840 ; Kelet Népe 1811-ben, P. 1841. A M. Akadémia körül (közüjési beszéd) 
P. 1842; Wesselényi és Kossuth (Jelenkor 1843, 6—12 sz.) ; fjdvlelde P. 
1843 ; Pesti Kikötő 1843 (röpivat. P.) ; A Jelenkorban megjelent adó és Két- 
garas, P. 1844; Magyarország kiváltságos lakóihoz (telekdíj), 2 füzet, P. 
Is44; Akadémiai közülési beszéd 1844 (M. Ak. n,vk. VII.) ; Polémiái cikkek 
a Jelenkor 1843—44, 45-ki foly. : Balatoni Gőzhajózás, P. 1846; Eszmetöre
dékek, különösen a Tiszavölgy rendezését illetőleg, Pest 1846. Politikai Pro- 
grammtöredékek, P. 1847 ; Javaslat a m. közlekedési ügy rendezéséről, 
Pozs. 1848 (jan. 25.); Véleményes Jelentés a Tiszaszabályozási ügy fejlődé
sé ül, Pozs. 1848 (jan. 30.). —• Ide tartoznak még: Töredékek gr. Széchenyi 
István Hátrahagyott Munkáiból, P. 1860; Gr. Széchenyi István Végrendele
tinek fő pontjai, P. 1860; Gr. Széchenyi István Politikai Iskolája, saját 
müveiből, 3 k. Pest 1863—4; Magyarország saikalatos Törvényei, s álíam- 
j o g i  f e j lő d é s e  1848-ig, gr. Széchenyi István hagyományaiból. P. 1864 Pesti 
Por és Sár. P. 1866. Mind e kiadásokat Török János szerető gondjainak 
köszönjük. — Meddig fognak még az illetők késni a  halhatatlan hazafi és 
i ró munkáinak teljes kiadásával, szellemi nagy szükségeink pótlására, iro
dalmunk becsületének megváltására ?

117. §. Folytatás. —  Wesselényi Miklós.

Széchenyi tanítványai közöl első, ki hozzá szorosban csatla
kozott, b. Wesselényi Miklós volt (1796—1850). Ez az antik, erőtel
jes természet, melyet Széchenyi hódított meg a közéletnek, melyet 
szerető gonddal fejtett s reformi törekvéseiben segédéül nevelt, a 
gyakorlati téren csakhamar eltérő útra szállt, de az irodalomban 
mind végig mestere nyomaiban járt. Széchenyi első könyve után 
(Lovakrul) «A régi híres ménesek egyike megszűnésének okairól» 
(1829), a «Hitel» után a Hal Ítéletekről (1831), a régi híres akade-
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miai beszéd után Szózatot írt a magyar és szláv nemzetiség ügyében 
(1843), és Széchenyi «Lóversenye» után «Teendőket a Lótenyész
tés körül» (1847). Ide a két középső tartozik. A * Bal-ítéletekben* 
hű rajzát és eles bírálatát adva erkölcsi, társas és politikai állapo
tainknak, számos, azokban nyilatkozó, balvéleményeket mutat ki 
és igazít el. Wesselényi gyakran meglepóleg erős, psychologiai bon
colgatásaiban ; míg a históriai momentumokban, melyekkel politi
kai tárgyalásait világosítani igyekszik, nem ritkán gyenge. S a 
könyv, politikai .löszeiben, sajátkép csak a Széchenyi eszméit 
commentálja; ennek híres nyilatkozatát: «Sokan azt gondolják: 
Magyarország volt, én azt szeretem hinni: lesz» taglalva bizonyít
gatván, Széchenyi fő reformeszméit a moralista és historicus fej
tegető, körülményes, kimerítő módja szerint tárgyalja. Eltérése 
mesterétől a megyei hatalom erősítése s a vis inertiae elméletei
ben van. Előadása szorosan tanszerű, velősmondatokban gazdag, 
gyakran egyegy szerencsés hasonlat vagy kép által nem kevesbbé, 
mint szigorú okoskodásaival meggyőző ; de egészben nehézkes, s  

nem ritkán ismétléseivel fárasztó. Mégis e munka mohón ragad
tatott, hibáival együtt szerettetett, s kétségtelen hatásánál fogva 
az irodalom egyik legnevezetesb tüneménye volt. Egy évtizeddel 
későbben jött a Szózat. S ím az időközben testileg megtört, sze- 
mevilágát vesztett férfiú, ki ez előtt csak elméletileg vala refor
mer, gyakorlatilag óellenzéki, most, mint nyíltan látó positiv 
státusember, a nagy politika terére lépvén, meg nem hallgatta
tott. Adatok és tényekkel igyekszik felriasztani Ausztriát és Ma
gyarországot a szláv nemzetiségben lappangó, sőt mármár jelen 
veszély bebizonyításával ; mentőszerűi a közbirodalomnak alkot
mányos szövetség alapján való egyesítését ajánlja, a magyar 
nemzetnek uralkodó házához szoros csatlakozását győzőleg és 
melegen sürgeti ; s európai álláspontra emelkedve, keleti Európa 
polgárisodása és szabadsága feltételeit vizsgálva, arra is kiter
jeszti javaslatait, s Ausztria és Magyarország életérdekeit vele 
öszhangzásban mutatja fel. S ím a határon túl nem tekintő 
magyar ügyvédi politika által figyelembe nem vett munka, bár a
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pamphlétek során elhangzott, irodalmi történetünkben kiemelte
tésre méltó, mint amely a legmagasb színvonalról tárgyalja a 
kérdést, s első hozza az ausztro-magyar közbirodalomnak foede- 
ralisticus alapon átalakíttatását szőnyegre. A történet máskép, 
és ránk nézve szerencsésben, oldotta meg a gordiusi csomót.

— (Wesselényi élete s egy mutatvány a Balitéletekből látható az írod. 
Olv. II. köt. 283. sz. alatt.)

Irodalom. Balitéletekröl. Bukarest 1833. Szózat a magyar és szláv 
nemzetiség ügyében, Lipcse 1843.

118. §. Folytatás. — Politikai hírlapirodalom. Kossuth Lajos. 
Gr. Dessewffy Aurél.

Míg ezek szerint Széchenyi István egy új tért, a politikait, 
hóditotta meg az irodalomnak, s hatott kétség kívül a sajtó kor
látái megtágúlására is, Kossuth Lajos (sz. 1802) «Pesti Hírlapu
jával 1841 óta a magyar politikai journalisticánalc lett megterem
tője (110. §.). Ragyogó vezércikkei megújították, sőt naponkénti, 
folytonos és egyetemes működésök által, még felülmúlták a 
«Hitel» felrázó hatását is ; de valamint azok, a fennálló törvé
nyes érdekek sérelme nélkül nem valósítható eszmék mellett 
izgatva, utólag igazolták aíon hazafiúi mély aggodalmakat, me
lyeket gr. Széchenyi, intő szózatában (Kelet Népe), akkor meg 
nem hallgatva, kifejezett : úgy tudományos és irodalmi érdemök, 
némely közgazdászati cikkek kivételével, roppant népszerűségök- 
kel szinte fordított arányban áll. Általános «világerővel ható» 
eszméket állít fel, megragadó jelszavakban, melyek gyakran töb
bet mondanak, mint maga sejti ; azok valósítását «az örök jog és 
igazság» nevében követeli, sokszor fenyegetőleg, a «milliók érde
kében,» még a tulajdont sem tisztelve, s így elégűletlenné téve a 
meglevővel, sőt az egyedül teljesíthető javításokkal is ; s terve
ket ajánl, melyeknek elhallgatja nehézségeit, nem vizsgálja kivi- 
hetőségöket, nem számítja ki horderejöket. Minden oldalú nyo- 

.mozás után nyert érvek helyett lélekemelő szónoklattal él ; az 
ész helyett a lelkesedéshez, a méltány helyett a szenvedélyekhez
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fordul ; kábít és elragad, tanítás, rábeszéllés, megnyugtatás 
helyett. S míg így e journalisticai működés szomorú történeti 
nevezetességre emelkedett, irodalmi nyoma csak az elleniratok 
jelességében maradt fenn, melyeket előidézett.

Ez elleniratok legjelesbjei főleg gr. Dessen-ff y Aurél (1808—- 
1842) tollából folytak. E vezércikkek szerzője (Világ, 1841) kor- 
mányférfi, amennyiben erős, de törvényes, kormányt akar ; sza
badelvű : pártolója az örök megváltásnak, népnevelésnek, az 
ősiség módosításának, lelkes védője a helyhatóságoknak, de me
lyeket rendezni láván ; a nyilvánosságnak, tanácskozásban és saj
tóban ; a nemzetiségnek, mely körűi soha nem alkuszik ; s végre 
conservatív, de csak a destructiv irány ellenében. A meglevőből 
indúl tehát ki, a jogok, erkölcsök és érdekekből ; elismeri az avult 
és hátrányos positívumot, óhajtja ennek az igazságés méltány elvei 
szerint átalakítását, de rázkódások nélkül, nehogy az orvosság 
ártóbb legyen a betegségnél. Míveltsége magas álláspontjáról bete
kinti a história, a politika, a kül- s belföldi törvényhozások terét, s 
ezekkel hazai s megyei tapasztalásait kiegészítve, soha nem veszti 
el a biztos alapot lábai alatt. Egyébiránt Dessewfiy Aurél inkább 
bíráló és védő állást vett, mint indítványozót és támadót : súly 
az óraműben, mely nem gátolja azt forgásában, hanem mérsékli 
és szabályozza. — Ezekhez képest előadása is tisztán tanszerű és 
nyúgodt, férfiasán egyszerű, érzelgés és virágok nélkül ; szabatos, 
túltömöttség —, világos, bőség nélkül ; tartalmassága súlyával 
pedig a már eldöntött kérdéseket is túlélő, mívelő és tanulságos.

Ezek után még az erdélyi journalisták sorából b. Kemény 
Zsiymond (szül. 1816) kiemelendő, ki kezdetben némely vezér
cikkekkel (az Érd. Híradóban 1842), majd a nagyobb hazában is 
Korteskedés című röpiratával méltó figyelmet gerjesztett. O itt a 
Magyarország megyéiben 1841 óta félelmes mérvben feltűnt, 
részben véres, pártharcok el nem maradható következéseit a 
helyhatósági rendszerre, s ezzel magának az alkotmánynak jövő
jére is, nemes bátorsággal és mély belátással kimutatta, s azok 
ellenszereiről értekezett. De teljes súlyát, mint első rangú politi-
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kai író, Kemény már azon időben vala kifejtendő, mely jelen 
történeti előadásunk határain túl fekszik.

— (Kossuth Lajos élete és mutatványok írásaiból láthatók az írod. 
Olv. II. köt. 281—7. sz. alatt; Dessewffy Aurél élete és szinte mutatványok 
u. ott a 288—289. sz. alatt.)

Irodalom. Kossuth : Vezércikkei a Pesti Hírlapban 1841 elejétől 1811. 
jim. végéig és Hetilap 1817, Ellenőr 1817 (összegyűjtve nincsenek). Fe’elet 
gr. Széchenyi Istvánnak, Pest 1841. — Gr. Dessewffy A. : Vezércikkei a «Vi
lág# 1841-ki folyamában ; s összegyűjtve XYZ-Könyv, Pest 1841. Magyar 
Nyelv és előkelőink nevelési rendszere (Árvízkönyv, III. k. 1839.). Néhány 
Nevezetesebb darab gr. D. A. Hátrahagyott eredeti magyar Munkáiból és 
Országgyűlési Beszédeiből, összeszedte gr. Dessewffy Emil. Pest 1843. 
Magyar Nyelv és Ellenzői (kiadva gr. Széchenyi Istv. által ennek «Üdvlelde# 
című munkája mellett P. 1843). — B. Kemény Zsigmond: Korteskedés és 
Ellenszerei. 2 fűz. Kolosv. 1843—44.

119. §. Folytatás.— Nemzetgazdászati iskola. Gr. Dessewffy Emil.
A nagy politikai kérdésekkel kapcsolatban végre az any agi 

érdekek is előtérbe léptek. Széchenyi után és mellett egyetemes 
figyelmet gerjesztett gr. Dessewffy Emil (szül. 1812 f 1866) fellé
pése a «Századunk»-ban (1839—40) utóbb pótlékokkal külön is 
megjelent Alföldi Leveleivel, mikben urbérügy, örökváltság, köz
lekedési eszközök, háziadó, bank, hitelintézetek s országos pénz
tárról hallatta szintoly méltányos mint szabadelvű és alapos 
nézeteit. Az utóbbi kérdést még a Budapesti Híradóban bőven 
megvitatván, e tárgyú cikksorát conservatív elvbarátaihoz intézte, 
a a Fizessünk ! » jelszót írva az azokat reproducáló könyve homlo
kára (1847) ; melyet nyomban A magyar vám és kereskedési ügyről 
értekező munkája követett. Dessewffy mind e kérdések körűi ná
lunk szokatlan készültséggel, mély belátással s a számoló ész 
nyugodt, biztos meggyőződésével forog, a belbecsen túl minden 
hat'ási eszközt megvető egyszerű, világos előadásban. S már 
ekkor Kossuth izgató vezércikkeinek egy része, Széchenyi hosszú 
levélsora a Jelenkorban, Trefort Ágoston a Budapesti Szemlében, 
táplálták az ez érdekek iránti rokonszenvet. Ezekkel összefüggés
ben megpendűltek a bankügy, úgy a robot és dézma, a hitbizo- 
mányok kérdései, e két rendbeliek pályázati úton is több becses 
munkák tárgyai ; a közlekedési eszközök megliányása, mely téren
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a remeklő Széchenyi mellett egy utóbbi közgazdászati kitűnőség 
Lányai Menyhért kísérletté meg erejét (először 1847); végre, 
egész körét anyagi érdekeinknek összefüggésekben s egymásra- 
hatásokban átölelve, tudományos és tapasztalati avatottsággal, 
alaposan és szellemesen tárgyalta Erdélyi János (egykori jószág- 
igazgató, kit az azonnevű költőtől meg kell különböztetnünk ; f 
184?). Ennek «Nemzeti Ipar» című munkája, s a Sárváry Antal 
által irodalmunkba egykorúlag (1843) átültetett List Frigyes-féle 
«Politikai Gazdálkodás nemzeti rendszere» által a nemzet köz
gazdászati nézetei új, az ipar felé neliezkedő, irányt vettek, mely- 
lyel viszont Kossuth bár rövid életű intézményei a társas téren 
függőitek össze : a védegylet, az iparegyesűlet, a kereskedelmi, a 
gyáralapító, a m. tengerészeti társaságok. Eszmék pezsgése és 
cseréje, felvilágosodás mindenütt s cselekvésre gerjedés az iroda
lom által, hol azelőtt álom és tespedés, míg e szellemi, s az általa 
közvetített gyakorlati mozgalomnak is az 1849-diki események 
vetettek egy időre határt.

Irodalom. Gr. Desseicffy Emil : Alföldi Levelek és néhány toldalék. 
Buda 1842. Fizessünk ! mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, m a g u n k 
ért. P. 1847. A m. vám és kereskedési ügy, és annale vég eligazítási módja. P. 
1847. — Trefort : Az anyagi érdekekről Í840. (Budapesti Szemle 1.) A nem
zeti gazdaságnak rendszerei 1842. (Tudománytár XII.) Bankügy, P. 1842. — 
Lányai/ M. : Hazánk anyagi érdekeiről. I. Közlekedési eszközök, 2 fűz. P. 
1847—1848. — Erdélyi János : Nemzeti Iparunk, bővítve s jegyzetekkel 
kísérve kiadta Fényes Elek. Pest 1843. — Sárvári/ : A Politikai Gazdálkodás 
nemzeti rendszere List Fr. után. 3 k. Kőszeg 18415.

120. §. Folytatás. — Központosító iskola. Szalay László.
B. Eötvös József.

Ezek mellett az átalakítási küzdelmek sikertelensége, vagy 
lassú s tökéletlen eredményei, s a megyék mindenhatóságra tö
rekvése, mely kormány és törvényhozás felibe kerekedett, s szél- 
tiben már a vagyon- és személybiztosságot is fenyegette, egy 
rendszert hoztak az eszmecsere terére, mely az 1844 közepén 
Szalay László kezeibe átment Pesti Hírlapban találta indítvá
nyozóját, s főleg e férfiúban, s társai közöl b. Eötvös Józsefben
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legalaposabb kifejtéit. Minden gyökeres reform szerintök csak 
független törvényhozásból indúlhatván ki célszerűen, és csak erős 
kormány által létesülhetvén sikeresen, s így a haladás biztos 
záloga is csak két ily hatalom összeműködésében találtathatván : 
a központosítás és felelős kormány elméletét állíták fel, mely tehát 
egyfelől a megyei túlnyomóságot leszállítva s a kebelbeli közigaz
gatásra szorítva, ezzel a rend és szabadság —, mint másfelül az 
alkotmány biztosítását foglalja magában. Szalay IÁszló tűzte ki a 
zászlót. Belátta, mit már egy pártszínezet sem tagadott, hogy a 
létező állapot tarthatatlanná lett ; belátta, hogy foltozással többé 
be nem érhetni ; be végre, miszerint a régi idő lejárván, az új 
kor csak új alapokon emelkedlietik iidvhozólag, s hogy «vagy 
alkotmányszerűleg kell központosúlnunk, vagy alkotmány-nélkü- 
liesen fogunk.» Szalay az átalakúlás ezen rendszerét vezércikkek- 
hm „tárgyalta, melyek mindannyi mesterművei az írott szónoklat
nak. E belső méltóság, mely egyiránt megveti a sopliismákat, 
mikkel mások az olvasó gyengeségével visszaélnek, mint az érte
lem és igazság nélküli szavakat, mikkel az együgyű hitet meg
vesztegetik ; e termékeny tudomány, érlelt gondolkodás, világos 
látás az idők, emberek és viszonyok szövedékébe, s innen a biz
tos elhatározás, e műveket örökké tanulságosakká teszik, s szer
zői őket úgy a jeles státusemberek, mint az ódonszerű jellemek 
sorába iktatják. 8 amely tanokat Szalay itt elméletileg fejteget, 
azokat a Státusférfiak és Szónokok Könyvében (184G—-50) az alkot
mányos nemzeteknél történelmileg mutatja fel eredményeikben. 
Gyakorlati államtan ez, a magas politika iskolája, s egyszersmind 
históriai munka, mely az éles lélektani és politikai felfogás, a 
művészi alakítás, s a tömör, hathatós és antik szabású előadás 
által, az első rangú prózaművek közt fog helyet.

Másik kitűnősége ez iskolának b. Eötvös József (szül. 1813), 
ki, miután a büntető, a közjogba sa  népgazdászatbatartozó mély 
tanulmányai által legjelesbjeink sorába lépett, szinte vezércikkek
ben, a Pesti Hírlap útján, majd pedig egész kitérjedésökben tár
gyalta az ez iránynyai kapcsolatos kérdéseket Reform című mun-
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kájában (184-6), az alkotmánynak és megyei életnek tapasztalati 
bő ismeretével, a központosítási rendszert mint minden egyéb 
szükséges reformok alapját mutatva be ; mindenütt azon szoro
san módszeres, világos és begyőző előadással, mely tárgyát min
den oldalról teljes fénybe kelyliezi, s a következéseket elutasít- 
liattlan szükségességökben tünteti fel. — Mégis a kor nem hitt e 
tanban, mely leginkább az irodalomban találta védőit ; ellenben 
amint a mozgalom, a fejlemények vas következetessége szerint, 
kitört, minden felekezet rögtön elfogadta azt, fényes diadalmáúl 
első hirdetőinek, de már azon gyiimölcsözés nélkül, mely a lassú 
előkészítésé leliete, mikép az a szerzőknek iscéljok volt. Azonban 
ezek már a politikai történelembe tartoznak.

— (Mutatványok Szalav munkáiból az írod. Olv. II. köt. 290—91. —, 
Eötvöséiből u. o. a 292. sz. alatt láthatók.)

Szalay László 1813. april 18. Budán született, hol atyja 
Péter helytartótanácsi elnöki titkár volt. Középiskoláit Budán és 
Székesfehérvárott végezvén, 1826—31 bölcsészetet és jogot az 
egyetemen hallgatott. Legmélyebb hatással voltak reá tanárai 
közöl Horvát István és Frank, amaz nemzetiségi tekintetben, ez 
a jog itészeti felfogására nézve; a magyar irodalomba «AM. 
Költészet kézikönyve» vezette be, melyet Virágtól kapott. Most 
felkereste Szemerét és Kölcseyt, levelezett Kazinczyval, s ezek 
befolyása alatt kezdte írói pályáját kritikai (Észrevételek a Mu- 
zárionról, Pest 1830) és költői kísérletekkel (Bimbók, Pest
1831—32 ; Alphonse Levelei ; Fridrik és Katt, P. 1832). E szép- 
irodalmi gyakorlatok, előadására és nyelvkezelésére döntő befo
lyással voltak. 1831-ben Kölcsey mellett, s majd a kir. táblánál 
töltött törvénygyakorlat után a helytartó tanácsnál fogalmazó 
gyakornok lett, 1833 pedig ügyvédi oklevelet nyervén, hivataláról 
lemondott. Atyja könyvtárában az 1790-iki pamphlet-irodalmat 
elég gazdagon képviselve lelvén, ennek felbúvárlása történeti és 
közjogi stúdiumokra gerjesztette ; gr. Széchenyi «Hitele» a hazai 
állapotokra a közbejött európai nagy események végre a világpo
litikára fordítván figyelmét, históriai és politikai tanulmányokat 
űzött, mely fordulatról a következett években az Esm. Tárában, 
Tudománytár és Athenaeumban adott cikkei tanúskodtak. Már 
lev. tagja és segédjegyzője az akadémiának, első önálló fellépése 
a törvénytudományban (Themis, P. 1837—9. 3 fűzet) neki az
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akadémiai rendestagságot szerezte meg a törvénytud. osztályban, 
melyet «Kollár Adám Ferenc mint jogtudós» című előadásával 
foglalt el (Évk. V.). Ismereteit 1S38—9 Németországban, Bel
giumban, Párisban, 184-0 Holland és Angliában tett tapasztalá
saival gazdagította, s a kor némely notabilitásaival levelezésbe 
szövődött. Tisztán állt előtte hivatása, midőn barátaival, b. Eöt
vös József, Lukács Móric és Trefort Ágostonnal, egyikében a leg
szebb frigyeknek, mely majdan történeti jelentékű fogott lenni az 
irodalom körén túl is, a «Budapesti Szemlét» megindította (1840. 
2 köt.) : egy új idő előjelét, még most csak a választottak által 
méltatva, s azért csakhamar megszűnve. De fontos tér várt reá. 
Mert megjelenvén irata «A Büntető Eljárásról» (1841), ez év 
vége felé a büntetőjogi orsz. választmány tollnokának hívatott 
meg. 1843-ban Korpona városa országgyűlési követéül választva, 
mint ilyen mondta ki első, sept. 27. tartott történetileg nevezetes 
beszédében, az új kor programmját, melyben kevesebb mint öt 
év múlva a nagy pártok megegyesűltek. 1844 közepétől t. i. egy 
évig mint szerkesztő, azontúl 1848 középéig mint egyik vezértag, 
lelkesen működött a Pesti Hírlapban a községrendszer, népkép
viselet, parlamentáris felelős kormány s ennek institútiói érdeké
ben (Publicistái Dolgozatok, Pest 1847. 2 k.). Az ezekben elmé
letileg tárgyalt elveket a történetben feltűntetni volt iránya a 
«Státusférfiak és Szónokok Könyvé »-ben (Pest 1846; új folyam 
1847—r,0). Most az 1848-iki fordúlat, mely az ő politikai rend
szerét létesítette, őt magát is a történelem színpadára hívta. Alig 
kezdett saját terén, a törvényszerkesztésén, mint az igazságügyi 
ministerium codificáló osztályának főnöke, működni, májusban 
már, Pázmándy Dénessel mint Magyarországnak a német nem
zeti gyűléshez küldött meghatalmazottja Frankfurtba ment, hol, 
társa visszatérte után a német birodalmi kormánynál mint nagy
követ képviselte hazáját, rövid ideig, s a viszonyok erejénél fogva 
siker nélkül, de méltósággal. Ezóta a külföldön visszavonúltan 
élt, s Piohrschachban, Scliweiznak szentgáli cantonjában letele
pedvén, egész lélekkel a történetírás felé fordult. Itt írta «Ma
gyarország Történetét» (I—IY. k. a nemzet Európában költözé
sétől a linci békéig; Lipcse 1852—4). 1855 nyarán haza térvén, 
Budiín vonúlt meg, hol, míg magán viszonyait rendezlieté, Ciceró 
könyvét «A Kötelességekről » fordította (Pest 1857) ; majd Pesten 
revén állandó lakást, a választott új szakban roppant munkássá
got fejtett ki. Ugyanis folytatta Történetét (Y. VI. : 1, 2, 3. fűz., 
mely az 1707. évnél szakad meg, Pest 1857—62); sem ellett
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jöttek : A Tatárjárás Magyarországon, Pest 1S56. ; M. Tört. Em
lékek, 5 k. Pest 1856—65 ; Verancsics Antal Összes Munkái,
I—VII. Pest 1857—65 (az akadémia Monumentái közt) ; Adalé
kok a m. nemzet történetéhez, P. 1859 ; és : A m. történelemhez, 
I. Erdély és a Porta 1567—78. Pest 1860. E munkásságában 
feltartóztatta az 1861. év, melyben mint Pest városi képviselő 
tagja az országgyűlésnek a közjogi téren működött szóval és írás
ban (A Magyarországi Szerb Telepek jogviszonya az államhoz : 
Fiume a magyar országgyűlésen ; a Horvát kérdéshez ; mindhá
rom Pest 1861), az év végén pedig, dec. 21. a lelépett Toldy 
Ferenc helyébe egy értelemmel az akadémia titoknokává válasz
tatott. Ez állásáben is folytatva történetírói pályáját, miután 
«Gr. Eszterliázy Miklós Magyarország Nádora» P. 1863. I. kö
tetét, és II. Rákóci Ferenc Brijdosását (1. 2. fűz. P. 1864) adta 
volt, e dicső munkásság közepett, rövid, de siílyos szenvedések 
után, külföldön, hol épülést keresett, névszerint Salzburgban. 
1864. júl. 17. elhunyt ; ritka példánya a lángész, politikai jellem 
s minden magán erények legszebb egyesülésének : egész férfiú a 
szó legnemesb értelmében.

Báró Eötvös József Budán született 1813; az egyetemet 
Pesten elvégezvén s az ügyvédi vizsgálatot letevén, Fejér várme
gyénél viselt aljegyzőség után 1835 a m. udv. cancellariánál 
alkalmaztatott, 36-ban udv. fogalmazó, majd az eperjesi kér 
tábla közbírája lett. Irodalmi pályáját 1830. kezdte meg Goethe 
Götz-ének fordításával, mely azonban meg nem jelent. Első fel
lépése 1831 történt egy, Bajza ellen intézett feddélylyel : «A Kri
tikus Apotheosisa» melyet több lyrai vers és néhány értekező 
cikk követett zsebkönyvek és folyóiratokban, sőt néhány drámai 
dolgozat is : « A házasulok» vígjáték Pest 1833, «Bosszú» szomj. 
P. 1834; «Angelo» Hugo Victortól P. 1835, ez egy figyelmet 
gerjesztett bevezetéssel. A m. akadémia örvendve a lelkes ifjú 
buzgóságának, az utóbbi évben levelező tagsággal kívánta őt szo
rosban az irodalomhoz kötni ; s Eötvös a benne helyezett remé
nyeket nem sokára fényesen igazolta. Sietett szabadságot venni 
egy külföldi utazásra, mely alatt végkép lemondva a tiszti pályáról, 
kizárólag az irodalmira határozta magát el. Útját 1836—7-ben 
Németországon, Scliweizon, Németalföldön keresztül Franciaor
szágba és Angliába folytatta, mely az ifjúnak már is ritka tudo
mányát világismerettel és tapasztalával egészítette ki. Költői 
nagy tehetségének ezekkel egyesülve tanúságát első nagyobb, s 
classical munkáink közé tartozó regénye «A Carthausi» tüntette
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fel, mely a pesti árvíz által tetemesen megkárosodott Heckenast 
Gusztáv könyvkiadó érdekében általa kiadott «Arvizkönyv» I. III. 
Y. köteteiben jelent meg 1839—40. Míg az örökké szép mű a 
fiatal- és nővilágot egészen meghódította, s a bel- és külföldi 
kritika méltánylatát is kivívta : első tudományos munkája, mely
ben az éjszak-amerikai hallgató börtönrendszert pártolja: «Vé
lemény a fogházjavítás ügyében» (P. 1838), szakbeli tanulmányai 
s utazási észleletei alapján készítve, a nyilvános élet emberei 
figyelmét ragadta meg, s ennek következtén az 1840-iki ország- 
gyűlés által a börtönjavítás ügyében kiküldött országos bizott
mány tagja lett, miután az ez évi hongyűlésen a felső táblánál 
mint szónok is fel kezdett tűnni. E két munkájának köszönte a hu
szonhat éves férfiú 1839 akadémiai tiszteleti taggá választatását 
is. 1840-ben Szalay László barátjával, az angol review-k módjára 
egy évnegyedes írást indított meg, a «Budapesti Szemlét,» mely
nek feladata volt főleg a politikának és törvényhozásnak tudo
mányos értekezésekkel kezére dolgozni, a közönség részvétlensége 
miatt azonban csak két kötet j elenlietett meg, melyek legbecse
sebb darabjai közöl valók Eötvöstől egy nemzetgazdászati (Sze
génység Irlandban) s egy politikai dolgozat (A zsidók emancipá- 
tiója). 1843—1844-iki országgyűlésen a felsőtáblai ellenzéknek, 
eszmékben gazdag szónoklatával, már legkitűnőbb bajnoka volt. 
Az utóbbi évben a Pesti Hírlap Szalay L. kezére szállván, ezzel 
kezdődött meg E. pályájának is leggyümölcsözőbb időszaka. T. i. 
itt és ettől fogva fejtette s mutatta ki, európai színvonalra emel
kedve, Magyarország regenerátiójára egyetlen biztos rendszerűi, 
a parlamentáris felelős kormányzatot (cikkeit tudományos-rend
szerű munkává dolgozva «Reform» cím alatt Lipcse 1846 és újra 
Pest 1868, s kiegészítve részletes tárgyalásokkal «Teendőink» 
című cikksorozatában a P. Hírlap 1847 adta), mely a legnagyobb, 
rész előtt örökké valósíthattlan szép álomnak tetszett ; mind
azonáltal sikerűit, reál-alapú jeles beszédei által Pest vármegyé
ben a municipalista Kossuth Lajos ellen annak az országgyűlési 
utasításokba felvételét kivinni. Ez irányban működött Eötvös 
mint költő is: vígjátéka «Éljen az egyenlőség» (adva 1840, 
kiadva az Aradi Vészlapokban 1844) a jogegyenlőséget ajánlja 
egy fordított képben; « A falu jegyzője» regény 3 köt. (P. 1845. 
újra 1864) a megyei rendszer tarthatatlanságát tünteti fel concrét 
történetekben ; «Magyarország 1514-ben,» szinte 3 kötetes regény 
pedig (P. 1847) közvetve a jobbágyság felszabadítását célozza: 
mind oly eszmék, melyek kellőleg kifejtve s a költészet minden
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eszközeivel a köz érzésbe beoltva, nem sokára megoldást voltak 
nyerendők. Bekövetkezett t. i. az 1847—8-iki (utolsó pozsonyi) 
országgyűlés, s a párizsi forradalom liatása közben épen Kossuth 
Lajos ügyes és bátor fellépése segedelmével megvalósult az 
Eötvös által vég eszközül kitűzött állami és társadalmi reform ; 
s ekép Mayyarország új alkotmányának szellemi szerzőjévé v lett. 
Az első magyar ministeriumba mint cultus- és közoktatási mi
nister belépvén, több fontos törvényjavaslatot készített, melyek 
közöl itt a gymnásiumi szaktanítást s az egyetemen a tansza
badság behozatalát illetők kiemelendők, a szomorú fordulat azon
ban, melyen az ország nem sokára átment, nem kedvezett a 
kivitelnek ; a forradalom kigyúladása végre lehetetlenné tevén 
működését, külföldre vonult, és 1853-ig Münchenben lakván, 
bölcsészeti és történelmi stúdiumait folytatva, ismét az iroda
lomnak élt. A birodalom újjá-alakítása körüli gondjainak ered
ménye volt egy német röpirat (Uber die Gleichberechtigung der 
Nationalitäten, Leipzig 1850), melyet 1851—4-ben fő munkája 
követett: «A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álla- 
dalomra» 2 kötet Pest (németül Lipcse 1854). Haza térvén, itt 
egymást érték költői, bölcsészeti, politikai és szónoklati munkái, 
név szerint : «A Nővérek,» regény 2 köt. Pest 1857 (újra 1860) ; 
Elbeszéllések P. 1859; Költeményei, 1869. -— Gondolatok, P. 
1864. — Die Sonderstellung Ungarns. Leipzig 1860 (magyarúl 
Toldy Istvántól : Magyarország különállása, P. 1861) ; A nemze
tiségi kérdés, P. 1865. — Miután a Kisíaludy-Társaság elnökségét 
1S47, a m. akadémia másod elnökségét 1855 óta viselte, 1866-ban 
ennek első elnökévé választatott. Az 1861—65 és 69-iki országgyű
léseken Buda első kerületét képviselte az alsóházban, s a kiegyen
lítés után az Andrássy-ministeriumban a vallás- és közoktatási tár
cát vitte haláláig, mely 1871. febr. 2,, vetett véget életének.— 
Akadémiai beszédei «Magyar írók és Államférfiak» cím alatt je
lentek meg összegyűjtve Pesten 1868; politikai beszédeinek egy 
része Toldy Istvánnál a M. Pol. Szónoklat Kézikönyve I. kötetében. 
Újabban Ráthnál összes munkái között : «Eötvös József beszédei» 
Buda-Pest 1874. 2 füzet.

\

121. §. Politikai szónoklat.
Az új kor rendi és -képviseleti gyülekezeteiben a tanácsko

zás és vitatkozás természete hozza magával, hogy a nyilatkoza
tok többnyire rögtönzött, gyakran felaprózott, védő, magyarázó,
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igazító, módosító hozzá- és közbeszólásokból álljanak, és csak 
ritkábban a tárgyat minden oldalról kimerítő, s a szónoki művé
szetnek, mikép azt a régiek alkották meg, befolyása alatt a meg
győződésre, s a képzelem és szív útján a megindításra s rábírásra 
célzó, készült beszédekből. Még a hosszabb s előre elkészített, 
többnyire indítványozó vagy támadó vezérbeszédek is, a mai tör
vényhozások tárgyainak sok részletű alkatánál fogva, szükségkép 
értekezőkké válnak, s így inkább az elemező tárgyalás és gyakor
lati célszerűség kívánalmait tartják szem előtt, mint a felsőbb 
mű szónoklatéit. Nálunk is így, sőt itt még kevésbbé kedveztek a 
viszonyok a felsőbb politikai szónoklat kifejlődésének. Másfél 
század óta hazánk tényleg bele lévén olvadva az alkotmánytalan 
közbirodalomba, nagy politika űzésére nem nyílt tér ; sajátságos 
viszonyai folytán pedig az alkotmány védelmére, körülsáncolá- 
sára utasítva, a parlamenti működés is nem annyira alkotó, 
mint ügyvédség, a közjogra alkalmazva. De így is nagy tárgyas 
érdekkel bír politikai szónoklatunk, mint a nemzet gondolkodása, 
érzései és törekvéseinek tanúja az államéletben. Bévezet a nem
zet tűzhelyéhez, meggyőződései, fájdalmai, örömei és bizakodásai 
tudatába ; históriai kútfő és tényező, s így, amennyire az iroda
lomba is bement, tudományos és gyakorlati jelentőségű egyszer
smind. S voltak országgyűlési szónokaink közt minden időben, 
kik rátermettség, erély, érzület, néha forma által is nem közön
séges hatást idézve elő, kortársaik közt méltó hírre emelkedtek.

Az új kor nevezetes szónokai sorát FeUöbüki Xagy Pál 
(1777— 1857) nyitja meg, ki 1825-ben, sőt már 1807 óta 1848-ig, 
a nemzetiség erélyes sürgetője, a pénzügyi kérdések avatott tár
gyalója, bátor megrovója a visszaéléseknek, s az elnyomott osz
tályok nem csüggedő véde volt, s ekép tulajdonképi atyja a sza
badéinál! pártnak. Nagy Pál, beszédeiben eszmegazdag, lángoló, 
sokszor élces, sújtó, de epe nélkül, s mindig elragadó, bár tüzé- 
ben is határt tudott tartani a gondolatokban, s bizonyos illem 
terjedt el formáin ; nyelvkezelése azonban még elmaradt az iro
dalmi haladástól. — Első, ki műszónoki érvényre törekedett, b.

20Toldv : írod. tört.
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Wesselényi Miklós, az ellenzék vezére az 1830- és 32-ki magyar, s az 
1834-ki erdélyi országgyűléseken. Beszédeit az eszmék szabatos 
előadása s a fonna irodalmi választékossága jellemzi ; eleinte azok
ban több tűz és hatáskeresés volt, mint státusférfiúi tapintat és 
szónoki eszélv ; később mérsék mellett súlvosb érvek ; 1848-ban 
elszigeteltsége érzetében hanyatlott hatalmas szava, s tanszerű 
hosszas előadásával fárasztóvá lett. — Saját jelenet volt már a 
szatmári megyei teremben (1830 óta), majd az 1832-ki ország- 
gyűlésen Kölcsey Ferenc. Az óclassica literatúra emlőin nevel
kedve, s közvettlenűl Kazinczy nyelvművészetének nyomdokaiba 
lépve, e tényezőknek igyekezett volna érvényt szerezni a zöld asz
talnál is. Pliilosopliiai faj, a hazai történet és törvény derék isme
rője, s költő; kebel, inkább általános elvek s a magyar tételes 
törvény alapján s emberszerető szíve befolyása alatt áll, mint az 
államtudományé alatt ; inkább a jogérzetre támaszkodik, mint 
gyakorlati viszonyokra ; kevésbbé gazdag eszmékben, mint erős 
a kérdések históriai kifejtésében, ' s a bizonyítás és cáfolásban ; 
legerősb meggyőződéseinek a szív mélyéből fakadó előadásában, 
s ekkor ünnepélyes, magasztos, megindító. Beszédei szerkezete 
jól rendezett, kerekded ; kifejezése mindig szabatos, választékos, 
és támadásaiban élesség mellett is nemes. — Ezen hongyűlésen 
még két nagy szónok, két több tekintetben hasonló szellem, vált 
ki a több jelesek közöl : Lonovics József, akkor az egri káptalan kö
vete (sz. 1793 f 1867) és Deák Ferenc szalai követ (sz. 1803 f 1876). 
A lángelme minden tulajdonai — gondolat- és felfogásban újság 
és könnyűség, világosság és mélység, alkotásban készség — mel
lett, mindkettő államférfim készültséggel s európai míveltséggel 
rendelkezik ; mindkettő éles itéletű s szigorú logikájú fej ; mind
kettő tanszerű, szenvedélytelen, inkább az észhez, mint a szívhez 
szóló, s rögtönzés dacára irodalmilag képzett előadó : de míg 
amaz, azon hálátlan téren, melyen egymagának kelle a többség 
támadásait feltartania, bámúlatos emlékezete tárházából gazdagí
totta s a rhetori művészet eszközeivel ragyogó szónoklatával 
talentomának —, Deák érzülete és okai erejével, a legbonyolúl-
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tabb kérdések gyakran váratlan, teljes megoldásával s átlátszó 
egyszerűségű előadásával, ügyének diadaláról mindig biztos.

Új lendületet vett politikai szónoklatunk a következett 
1839—40-iki országgyűlésen a főrendi tábla számos jeles szónokai 
közöl főleg két kitűnőség által. Gróf Dessewffy Aurél, a conserva- 
tív párt fejének beszédei lángeszének legsajátabb nyilatkozásai. 
Nagyobb szónok mint író. A legzavartabb ügyállásba fényt vetett 
világos felfogása s a mód, melylyel azt tisztába hozta, csodálatos 
sebességével az inspirátió közvettlen adományának látszott in
kább, mint a gondos vizsgálat eredményének, melynek mégis 
biztosságával bírt. S e rögtönzési páratlan könnyűség a kifejezés 
szabatosságával s pipere nélküli szépséggel párosult. Másfelül az 
ellenzék soraiban báró Eötvös József tűnt ki. Az ő tere nem bo
nyolult ügyek szálainak szétszedése, a nehéz megoldatúaknak a 
positiv alapon megoldása, mint Deáké és Dessewffy Aurélé, 
hanem inkább azon nagy kérdések philosophia! szerencsés meg
alapítása, melyek az emberi és társas legszentebb jogokkal s a 
kedély követelményeivel állnak kapcsolatban. Ily vezérbeszédek
ben őt senki sem múlta felül a felfogás magas, de mindig gya
korlati, megalapításában, az okok ereje, újsága s módszeres kifej
tésében ; és senki sem érte el, a kornak tán minden szónokai 
közt, beszédei művészi szerkezetére, a kifejezésnek ékesgetés nél
küli szépségére, komoly méltóságára, s költői nemes egyéniségé
nek melegítő hatására nézve.

Az 1843—4-iki országgyűlés első rangú szónokaink számát 
Szemere Bertalan boi’sodi követtel szaporította (sz. 1813 f 1869). 
Beszédei ereje nem a képekben van, melyeket szeretett, nem is a 
melegségben, mert ezzel nem bírt ; hanem a tartalmasságban, az 
irály azon szigorú szabatossága s a műgondos nyelvben, mely ily 
mértékben leginkább csak készített beszédeket jellemez. Minister 
korában erősödött a rögtönzésben ; szónoklása könnyűséget nyert, 
s bár pongyola lett az előadásban, maradt a meggyőző okosko
dás, s párosúlt vele azon neme a követelő határozottságnak, mely 
a forradalmi idők sajátja szokott lenni.

^0»
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A kor többi szónokai közöl említendők még, és pedig a 
felső tábla tagjai közöl gr. Széchenyi István (1825-től 1844-ig) és 
gr. Batthyány Lajos (1839-től 1848-ig; szül. 1809, f 1849), kik 
mindig magas politikai avatottsággal és lelkesen beszéltek. Amaz 
inkább a társalkodó szónoklat nemében mozgott, mikép azt az 
angoloknál találjuk, és többnyire pongyolán, rendetlenül, minda
mellett eszmegazdagon, ügyesen, s nem ritkán meghatón ; míg 
emez a tárgyat mindig új oldalról világítva meg, többnyire rövi
den nyilatkozott ; néhányszor azonban éles esze s bátor jelleme 
egész hatalmát'kifejtő kivittebb beszédekkel is meglepett. Művé
szileg azonban a szónoklatot égjük sem kezelte. Az alsó tábla sok 
talentomos és, állásoknál fogva már, szereplőbb szónokai felett 
még Szalay László korponai követ kiemelendő, kinek avagy csak 
a városok ügyében (1843. sept. 27.) mondott beszéde helyt ad a 
jelesebb politikai szónokok sorában. E beszéd historiailag is 
nevezetessé lett, mert, eltekintve műbecsétől, új jelenet volt e 
házban az európai színvonalnál fogva, melyre abban emelkedett, 
s azon magas felfogásnál fogva, mely szerint a tárgy által enge
dett szűk keretben egy egész rendszert vázolt, cáfolhatatlan ala
pon és minden következményeivel. És ez volt egyszersmind első 
parlamenti megpendítése a politikai öszpontosításnak, mely 
már kevés évvel utóbb a törvényhozás által létesíttetett is.

A kitűnő szónokok sorát a nagyobb körben csak az 1847 
és 48-iki hongyűléseken feltűnt Kossuth Lajos (szül. 1802) rekeszti 
be, ki a nevezett években, a viszonyok hatalmánál fogva is szó
noklata erejével csaknem feltétlenül uralkodott az alsó házon. 
A mozgalmas korban mindazáltal parlamenti majd mindig rög
tönzött s izgató szónoklásai, természetüknél fogva már, inkább 
történeti, mint irodalmi fontosságúak. Eleme az ellenzéki, a po
lémiái álláspont, az izgatás, azért gondosan megválasztja a hall
gatóknak tetsző okokat, azok szenvedélyeinek, vágyai s remé
nyeinek szövetségesévé teszi magát, páthosával az indúlatokat, 
virágos előadásával a képzőimet, általános elvek követelő felállí
tásával az akaratot hódítja meg. Valódi tartalmasságra szinte
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csak az erdélyi részek visszakapcsolása mellett (1848. január 14.) 
mondott beszédében emelkedik, hol, miután gazdag történelmi 
tárgytanulmánynyal és éles Ítélettel erős, reál, alapot vetett a 
sokágú kérdésnek, ott a harag lelkesedésével ostromol, itt a rhe
tori mesterség minden fegyvereivel megindítva győz. Praegnáns 
tanúja a ritka képességnek, de melyet az idő s a pongyola rög
tönzés nem engedének művészetté fej leni.

— (Den}; életét és két beszédét 1. az írod. Olv. II. köt. 293—294. 
sz. alatt. Beszédeket Desseu-ffy Aurél és Eötvöstől u. o. 295—97. sz. alatt. — 
Kossuth martius 3-kai epochális szónoklatát u. o. 298. sz. alatt.)

Irodalom. A nevezett szónokok beszédei az országgyűlési Naplók
ban találhatók elszórva. Összegyűjtve: Kölcseyéi Minden Munkái VI. köte
tében; Desseicffyéi, de nem teljesen, Hátrahagyott Munkái közt; Széche
nyiéi «Politikai Iskolája» III. kötetében; Szalayéi a Publicistái Dolgozatok 
I. köt.; Kossuthéi «Parlamenti Élete» ..cím alatt, 2 köt. Pest 1850. s ismét 
«Beszédei» cím alatt 1867 ; — Eötvöséi Összes müvei között. — Ezeken kívül : 
Deák (és Hertelendy) : Követjelentés az 1839—10-ki országgyűlésről. Pest 
1842. — Szemere Bertalan Követjelentési Beszéde, Miskolcon jan. 9.. 1845. 
Miklósvár (Lipcse) 1847. — L. főleg Toldy István : A magyar Politikai 
Szónoklat Kézikönyve, vagyis a kitűnőbb politikai szónokok életrajzi ada
tokban s jellemző mutatványokban feltüntetve. 2 köt. Pest 1866.

122. §. Történelem. Horváth Mihály.

A Horvát István által sürgetett kútfötanulmány és történet- 
vizsgálói irány ez időszakban uralkodóvá lett históriánkban, támo
gatva az akadémia jutalomkérdései által is. Ez intézet ismételve 
foglalkodott kiadatlan kútfők közzététele terveivel, de elégtelen 
anyagi állása még akkor olyaknak csak nyomoztatására (Petro- 
vics, Zsivora, Szalay külföldi működéseik ide tartoznak) s részben 
másoltatására szorítkoztatta. S így az első rangot e téren még 
mindig Fejér György igyekvései tartották meg, ki okmánytárát, 
részint pótolva, részint Hunyadi Jánosig folytatva, újabb huszon
kilenc kötettel nevelte (102. §.). Az írók kiadását, kritikai kész
lettel ellátva, a szorgalmas Podhradczky József indította meg 
Kézaival, Hartvikkal, a Budai Krónikával, s némely kisebb, 
részint kiadatlan, kútfőkkel. Következtek a buzgó erdélyiek 
gr. Kémény József (1795—1855) és Nagyajtai Kovács István, erdé
lyi történetíróikkal, melyekhez felvilágosító okmányok adattak ;
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Benigni József Somogyi Ambrus Históriája II—IV. könyveivel, 
és T rausch József, szász krónikásaival. Másfelül államkötésekre 
és békeértekezletekre tartozó actákat Szász Káról;/ és Géray Antal 
adtak: amaz a lipótféle erdélyi ügyhöz tartozókat, ez I. Ferdi- 
nánd és II. Mátyás korabelieket. Mások ismét jogkönyveket, 
mint Múlniay és Lichner a budai és szepesi, Wenzel Gusztáv a 
selmeci s némely dalmát városi statútumokat : ismét mások (Te
leki, Petrovics, Jászay, Érdy, Theu reich, ötvös stb.) kisebb részben 
okmányos, emlékeket. És hálás említést érdemelnek itt még 
Jancsó Imre erdélyi és Jászay Pál magyar udvari titkárok, kik 
közöl amaz kézirati és ritka nyomtatott történeti emlékeket 
gyűjtött, melyek most már az akadémia könyvtárát gazdagítják ; 
emez negyven kötetnyi történeti acták és levelezéseknek az ere
detiekből hű másolásával hagyott a jövendőnek becses örökséget 
(jelenleg a nemzeti muzeum birtokában).

Párhuzamosan ez igyekvésekkel folyt a kritikai történetvizs
gálat, melynek eredményei részint gyűjteményes munkákban 
(Tud. Gyűjt., az akadémiai Évkönyvek, Tudománytár, Pályamun
kákban, az Árpádjában), részint önálló egyediratokban vannak 
letéve, s történetünk számos egyes részeit és kérdéseit felderítik. 
Legtöbb érdemet e téren a vizsgálatok kiterjedése, alapossága, új 
adatok vagy combinátiók által Fejér György, Podhradczky, Czech 
János, Jerney János, Érdy János Waltherr László, Jászay Pál, 
Horváth Mihály tettek. Az erkölcstörténethez tartozik az utóbbiak 
legelső kísérlete (1836), mely az akadémia által Marczibányi- 
díjjal koszorúztatott, t. i. Párhuzama az Európába költözködő 
magyar nemzet s az akkori Európa polgári s erkölcsi miveltsége kö
zött ; a közjogtörténetben Horvát István fejtegetései Horvátország 
viszonyáról az anyaországhoz, és Palugyay Imrééi jeleskednek 
a megyealkotmányról ; a helytörténetben Podhradczky (Budapest), 
Bárány Ágoston (Torontál, Ternes), Kozma Pál (Zaránd) fáradoz
tak ; az ipar és kereskedelem történetében Horváth Mihály tört 
utat ; a magyar egyháztörténelemben végre az ernyedetlen nyo
mozó Lányi Károly érdemesül!, kinek munkái, ha kritika és

310
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szerkesztés dolgában ki nem elégítők is, de históriai anyagban 
meglepőleg gazdagok. «Az nnitária vallás története» Székely Sán
dortól, soványsága mellett, egyháztörténetünknek egy érzékeny 
hiányát inkább kiemelte, mint pótolta.

Más irányban hatott történelmünk haladására Pulszky Fe
renc (szül. 1814). Athenaeumi dolgozata : Eszmék Magyarország 
történetének Philosophidjához (1838—9), új vezéreszmék szerint 
tüntette fel történetünk fejlődéseit az uralkodó irányok és hatá
rozó befolyásoké szerint ; mely históriánknak az addigitól eltérő, 
annak philosophiájára fektetett, felfogását és felosztását ered
ményezte.

— <Pulszky élete s egy mutatvány látható az írod. Ole. II. köt. 299.
szám alatt.)

Annyi szorgalmas és szerencsés történetbúvár közöl azon
ban históriai alkotó tehetséget ez időszak csak kettőt tüntetett 
fel. Első helyt áll Horváth Mihály hatvani prépost és 1848. Csa
nádi püspök (született 1809), ki miután az akadémiától három 
munkája koszorút nyert (Párhuzam ; Kereskedelmi történet két 
része), s több kisebb, részint akadémiai, dolgozataiban magát 
szellemes történetvizsgálónak bizonyította, végre, egy jelentékte
len rövidlet után, öszves történetünk kidolgozását vette mun
kába : . í Magyarok Története címmel, II. Lipót haláláig, 4 kötet
ben (1842—6). Az Árpádkor tárgyalása mind az adatok kritikai 
megállapításában, mind a történetek szelleme felfogásában elma
rad a következő időkétől ; az Anjoukor már részletes kútfőtanul
mányról s az erősödő politikai Ítéletről tanúskodik ; míg az új 
kor, s főleg a XVIII. század történetében, a vulgus hízelgéseitől 
és ellenszenveitől egyformán függetlenül, melegséggel méltatva 
az erényt és nagyságot, a tévedéseknek pedig lélektani és politi
kai belátással mutatva ki kútforrásaikat, a históriai Ítéletet, 
szigorral és szelídséggel, kellő álláspontjára és mértékére vissza
vezeti. A hazafiúi érzület, mely mégis az objectív nyúgodt felfo
gást el nem homályosítja, a történetek belső összefüggésének, s 
viszonyának a korok felett elnöklő szellemhez felismerése, a
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nemzeti élet minden jelenségeinek gondos megfigyelése, s e mel
lett az alkotás világossága és kerekdedsége, valamint az előadás 
egyszerű, keresetlen szépsége Horvátliot a kitűnő s nemesb érte
lemben népszerű történetírók közzé iktatják. (E munka helyébe 
1860 óta egy íjj dolgozat lépett hat, 1871 óta pedig egy legújabb, 
nyolc kötetben.)

- (Horváth Mihály élete s munkáiból mutatványok láthatók az írod. 
Olv. II. köt. 300—302. sz. alatt.)

A kor másik jelese Jászai/ Pál (1809—52), miután éveken 
át a forrásnál, á cs. titkos levéltárban, gyűjtötte újabb történe
tünk addig nagy részt ismeretlen adatait, s több becses egvedira- 
tot ada, egy nagy művet tervezett: «A magyar nemzet napjai a 
mohácsi vész után» melyben történetünket a mondott időponttól 
kezdve, többnyire archivális kútfők alapján, a legapróbb részle
tekig, festeni inkább mint elbeszéltem készült. 1846-ban indúlt 
meg a rendkiviili érdekeltséggel várt munka, melynek első kötete, 
terjedelme dacára, csak öt hónap dolgait adja elő. Alanyibb a 
felfogásban Horváthnál, s nálánál kevesbbé elfogulatlan ; elő
adása pedig, a história komoly egyszerűsége helyett, regényes 
színezetű, s a hatásvadászattól nem ment : mindazonáltal adat
beli gazdagságával, a kútfők gyakori megszólaltatásával, melyek 
az olvasó saját Ítéletének kulcsot nyújtanak, s a történetek belső 
kerekletébe vetett pillantásoknál fogva nagy becsű, s valóságos 
forrásmunka. A bekövetkezett időknek, úgy saját magának liangú- 
lata sem kedvezett a folytatásnak ; s így a viharok múltával 
Jászay a régi történet felé fordúlván, az őskorral kezdte meg. 
Kísérlet volt ez históriánkat a nemzeti eszme hordozójává tenni, 
miben ugyan nem volt első, de az egyoldaliíságig határozott any- 
nyira, hogy a tizedik század polgárosító változásainak megmentő 
hatását is csodálatosan félre ismerte. Kísérlete nem egy új kriti
kai feldolgozásnak, hanem oly népszerűsített történeti olvasó
könyvnek, mely, míg egyfelül gondosan beszövi a nemzet szelle
mére világot vető elemeket ; másfelül mind azon apró vonásokat 
ügyesen tudja érvényesíteni, mik ezen adatokban parlag kor
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emlékein elszórva, színt és életet adhatnak a tárgynak ; azon ra
gyogó ecsettel pedig, melyet már első nagyobb művében hasz
nált, érdeklő, gyönyörködtető, lelkesítő képek sorát tüntet fel. 
E munka is egyébiránt töredékül maradt reánk, mert épen, midőn 
az aranybulla koráig ért, idő előtti halál ragadta el lelkes íróját.

Ezek mellett szaporodtak a magyar történeti tan- és kézi
könyvek is, mik közöl azonban önálló becsre egy sem emelke
dett, a Péczely József debreceni tanáré (1837) sem, mely különben 
csinos és lelkes előadásáért kedveltetett. Csak Petrovics Fridrih 
syncbronistikai táblái említendők még, mint első kísérlet e nem
ben, mely a birodalom terjedési változásaira, a jog s cultúrai 
momentumokra, és a párhuzamos világtörténetekre is kellő figye
lemmel van.

Méltatást érdemel még képes irodalmunk, amennyiben az 
országos s a hely- és néprajzi történetet illustrálván, nem csupán 
■n históriai érzéket segíté felgerjeszteni tágabb körökben is, ha
nem szövegeiben, egy vagy más tekintetből újat és tudományos 
becsűt is nem keveset hozott. Első helyt e téren kiemelendő 
«Magyarország és Erdélyorszáy Története rajzolatokban,» Geiger 
Péter jellemzetes rajzművei magyarázatakép, Wenzel Gusztávtól 
{szül. 1819). Csonkasága s a szerzőnek még akkor gyarló nyelve
zete dacára jelentékeny munka, sőt ennél több : valódi mű, mely 
tizenhét szakaszban a haza történetét a honfoglalástól a nagy 
interregnumig, philosophiai felfogással, széles ecsettel s jellemző 
alakításban mutatja fel. Fontosak kritikailag dolgozott adalé
kaikkal némely illustrált gyűjteményes munkák is, mint a Sze
relmei Miklós által kiadott «Mayyar Hajdan és Jelen», mely főleg 
őstörténetünkkel foglalkodott, előkelő archaeologiai iránynyal 
(1847); a Vakot Imre által szerkesztett «Mayyar Föld és Népei 
eredeti képekben» (1846—7), fő tekintettel a jelenre, de mindig 
történeti liátmöggel ; Häufler József Visegrádi Albuma (1847), 
bzathmáry Fapp Károlytol Erdély képekben (1847) stb.

Az egyetemes, a külföldi, s az egyházi történetek terén most is 
csak önállástalan szerkesztmények és fordítások (Lassú, Ko-
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peczky-Bajza tört. Könyvtára ; Cherrier, Körmöczy stb.) gondos
kodtak a köznapi szükségekről. Az egy Bajza Világtörténete (1845) 
emelkedik ki minden előzői közöl. Bajza is másod kézből dolgo
zik, de értelmes választással, a kútfők szemmel-tartásával, sőt a 
fontosb részekben s jellemrajzaiban közvettlenűl azokra támasz
kodva, s különös gondot fordít a néprajzi s cnltúrai momentu
mokra ; az egészet pedig azon emberi és polgári nemes érzület 
lelkesíti, mely, a classicai előadással együtt, ezen, egyébiránt csak 
a régi világ történetét adó, műnek nem egyedül oktató, hanem 
mívelő hatást is kölcsönöz. -— A kiilönszerű munkák sorából is 
csak egy: a Szilágyi Ferenc kolosvári tanár «Kliója» kiemelendő 
(1832—6), ki magát az államtörténetben talentomos, önálló s- 
politikai belátással bíró történetésznek tanúsította. Minden egyéb 
Bajza «Történeti Könyvtárában» jól választott eredetiek fordítá
sából áll.

- (Mutatvány Bajza Világtörténetéiü l az írod. Olv. II. köt. 303. 
szám alatt.)

A segédtudományok közöl ez időszakban az éremtan kez
dett lelkesebben míveltetni. Műnyelvét ez Eriig Jánosnak kö
szöni, kinek némi része van Rupp Jakab udv. kamarai tiszt alap
munkájában is, mely az árpádi és vegyes korszakra nézve a 
teljességet, bírálati meghatározást és leirásbeli szabatosságot 
tekintve, e tant a kor színvonalára emelte (1841-—6) ; míg Érdy 
a szerb éremtant indította meg, előhírnökét későbbi becses érem- 
tani munkáknak. — A régészet, főleg ugyan a római, szinte ava
tott mívelőket talált (Érdy, Czech, Pulszky) ; azonban az akadé
mia már most fordította figyelmét a hazai archaeologiára is, 
mely mai nap immár oly szép lendületet vett ; s melyet az 
őskorra nézve Érdy János, százhalmi ásatásaival, a középkorra 
pedig Henszlmann Imre a kassai templom szakavatott kiadásá
val, oly szerencsésen megindítottak.

Irodalom. Podhradczky : Simonis de Kéza de originibus et gestis 
Hungarorum libri duo, Buda 1833. Két magyar Krónika (Verancsics és Bor
nemisza), Pest 1833. Hartvici Vita S. Stephani,,Buda 1836. Zsigmond küály 
Élete egy vaticánumi codes után (M. T. Társ. Evk. I I I .  1836). Chronicon
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Budense, Buda 1838. Cuspinián Beszéde a mohácsi ütközetről, Buda 1841. 
stb. — Gr. Kemény : Erdélyország Történetei Tára (Kovács Istv. közremű
ködésével). 2 k. Kol. 1837—45. Deutsche Fundgruben d. Geschichte Sieben
bürgens. I: Kolosv. 1839. Notii ia historico-diplomatica Archivi et Literalium 
Capituli Albensis Trans. 2 k. Szeben 1836. — Benigni : Scriptores Rerum 
Transilv. Tomi II. vol. II. complexum Ambrosii Simigiani Historiae Libros 
II—IV. Szeben 1840. — Trausch : Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardiuum. 
Brassó 1847. — Szász Károly : Sylloge Tractatuum aliorumque actorum 
pubi., historiam et argumenta b. Diplomatis Leop., resolutionis item, quae 
Alvinciana vocatur, illustrantium (magyar bevezetéssel), Kolosv. 1833. — 
(iévay : A Gyarmati Békekötés cikkelyei, Bécs 1837. A Szőnyi Békekötés 
cikkelyei, Bées 1837;. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Ver
hältnisse zwischen Österreich, Ungern und der Pforte im XVI. u. XVII. 
Jahrh. I.: 1—5. II. : 1—3. III.: 1—3. Bées 1838—43. A Budai Pasák, Bées 
1841, Itinerar K. Ferdinands. I. 1521—64. Ott 1843. — Michnay és Lichner : 
Buda városának Törvénykönyve 1244—1421. Pozsony 1845. — JYenzel : Sel- 
mec jogkönyve a XIV. száz. (Jahrb. d. Lit. Bées 1840. 104-d. k.). Meleda es 
Lagosta jogk. (Archiv L Kunde österr. Geschichtsquellen 1849, II. k.). — 
Kovacsáczy Mihail/ : Áinádia, honi történetek zsebkönyve, 3 év, Kassa 
1833, 35, 38.

Horvát István : Horvátország mint hódított magyar tartomány és 
Magyarország valóságos része, 1843. (meg nem jelenhetvén, csak német for
dítását bírjuk: Ueber Croatien stb., Lipcse 1844). — Palugyay : Megyerend
szer hajdan és most, törvény, történet, oklevelek s egyéb rokon kútfők után 
I. k. Megyealkotmány, II. k. Megyehivatalok, Pest 1844. — Lányi: Magyar
föld Egyháztól ténetei. Austriaházi korsz. 3 köt. N.-Szombat és Pest 1844. 
A M. Clerus Érdemeinek tibténet-igazolta emléke, 2 k. Pozs. 1848. —Pauer 
János: Az Egyházi rend Érdeme Magyarország történetében, Székesfej. 
1847. — Székely : Unit. Vallás Történetei Erdélyben, Kolosvár 1839.

Horváth Mihály: Párhuzam stb. csak 1847. kiadva Pesten. Az Ipar 
és Kereskedés története Magyarországban a XVI. század elejéig, Í837. 
(csak 1842. kiadva az akad. Tort. Pályamunkák II. köt.) ; Gr. Nádasdy Ta
más Élete. Buda 1838. Vázolatok a magyar Népiség történetéből a mohácsi 
vésztől II. József haláláig (Athen. 1839. I.). Az Ipar és Kereskedés Töiténete 
Magyarországban a három utolsó század alatt, Buda 1840. Az Anjouk hatása 
hazánkra, országlásuk szellemét, a közigazgatást, egyházi, erkölcsi és népi 
életet tekintve (Tudománytár IX. köt. 1841). Az 1514-ki pórhad okai és 
következései, (u. o.). Magyarok Története a tanuló ifj. számára. Pest 1841 (s 
azontúl többször). A magyar Honvédelem történeti vázlata (Akad. Evk. VI. 
1845). Az 1764-ki országgyűlés története (Ak. Év. VII. 1846); mind ezek egye
bekkel együtt : Horváth Mihály Kisebb Törtéuelmi Műnk. 4 k. Pest 1868. 
A Magyarok Története, 4 k. Pápa 1842—6. (Új dolgozatban vagy inkább új 
munkáúl 6 k. Pest 1860—63, legújabban 8 kötetben u. o. 1871—187..). A Ma
gyarok Története a bölcsészettanuló ifjúság számára, Bécs 1846. (negyedszer 
Pest 1868). — Jászay Pál: A Gyarmati Béke 1625. (Tudtár. II. k. 1837). A Sző- 
nyi Béke 1627 (Ott IV. 1838.). A Magyar Hadsereg törvénye. 1583—96. (Ott 
XII. 1842.). A M. Nemzet Napjai a mohácsi vész után, I. Pest 1846. A M. Nem
zet Napjai a legrégibb időtől az aránybulláig, kiadta Toldy F. Pest 1855. —- 
Pctrovics Prid.: Magyarország Történetei időszaki táblákban, világosítva a 
világnak egykoiú történeteivel és a m. kir. házaknak nemzetségi lajstromai
val, Pest 1830. ívr. — Wenzel Gusztáv : Magyar és Erdélyország Története 
rajzolatokban Geiger Péter János akadémiai képírótól; tervezte és magyar s 
német nyelven magyarázta W. G. 17 füzet. Bécs 1847. föl. — Szerelmei :
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Magyar Hajdan és Jelen. Pest 1847. föl. (cikkekkel Érdy, Häufler, Toldy 
sm-tól). — Vakot Imre : Magyar Föld és Népei eredeti képekben. Föld- és 
népismei, statistical és történeti folyóirat, Fényes Elek és Luczenbaclier 
János felügyelése mellett. Pest, 1847. 6 fűz., 1848, első f. haránt ívrét. — 
Häufler József: Visegrádi Album. Pest 1847. haránt ívrét. —■ Szatlvmáry Papy 
Károly : Erdély képekben Kolos. 1847. I. fűz.

Bajza : Világtörténet. I. A Hajdankor 2 rész. Pest 1847. Kisebb Tör
ténet írások (Munkái III. köt. 1862.) — Szilágyi Ferenc : Klió, históriai 
zsebkönyv. 3 foly. Kolosv. 1832,3,6. Bajza : Történeti Könyvtár : I. II. k. 
Az emberi Mívelödés története Kolb után. IH. Az Angol Forradalom törté
nete Dahlmanntól, e kettő Bajzától; IV. Washington élete Sparks után sza
badon Czuczortól ; V. VI. A Francia Forradalom története Mignetből Gaal 
Józseftől. Pest 1844—5. — Rupp Jakab: Magyarország ekkoxig ismeretes 
Pénzei, lerajzolva, történeti s pénztudományi kútfők után magyarázva. 2 k. 
Buda 1841—6. 4r. — Erdy : A Szerb Zsupánok, királyok és cárok Pénzei, 
Buda 1843. Pogány magyar sírok (M. Akad. Ért. 1847), mely folyammal kez
dődik m. archaeologiánk, és Hemzlmann munkájával: Kassa városának 
Ónémet stílű Templomai, Pest 1847. ívr.

123. §. Utazások a magyar őstörténet érdekében. Körösi Csorna 
Sándor. Reguiy Antal.

Azon, nemzetünknek sajátságos, a nép hagyományos hite 
által táplált, s századok óta meg-megújúló sóvár vágy : őseink 
bölcsőit, az azokban visszamaradtaknak hitt feleinket, népies kife
jezéssel az «ázsiai magyarokat», feltalálni, a mi időnkben a tudo
mányos vizsgálatok által is élesztve, több, részint nevezetessé 
lett, keleti és éj szaki utazásokra szolgált indító okúi. Korszakunk 
keleti utazói között első a székely születésű Körösi Csorna Sándor 
(1787-—184-2), ki 1819 kiindulván honából, Perzsián, Afghanisz- 
tánon s az Induson át nyugati Tibethonba nyomult elé, hol ki
lenc évet töltött a tibet nyelv és irodalom tanulásában, melyben 
nem csak a magyar nép legrégibb székeire nézve, miket ekkor 
már (1832) a Himaláyán túl, a sínai Tatárország belsejében hitt 
lenni, hanem annak ősi történeteire nézve is teljes felvilágoso
dást reménylett. Calcuttába térvén, s ott tibet nyelvtanát és szó
tárát kiadván, valamint a bengali és londoni «ázsiai társaságok» 
folyóirataiban is becses dolgozatokat közölvén a tibet nyelv, tör
ténetek és vallásról, 1842 elején második útjára, keleti Tibetbe 
indúlt, melynek fővárosában, Lasszában, a tibet tudományosság
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í'ő székén, élte célját végkép reményiette elérni. De útközben 
egy ottan honos gonosz láz áldozatává lett. Körösi hátrahagyott 
kéziratait nem bírjuk : azonban hinnünk kell hogy, húsz évi 
tanulmányok után is még mind ott keresve a magyar nép erede
tét, hová Desguignes a mongolfajú hiongnúkat helyezte : azon 
nagy tévedésben járta le életét, hogy e mongol népség a húnok- 
kal egy ; melyből őt a legújabb kornak, általa nem ismert józa
nabb s igazán tudományos, hasonlító nyelvészete sem ábrándít
hatta ki, «roppant hasonlatosságot» vélvén a magyar és, nem 
csak a török, hanem a tibet és szanszkrit, tehát egészen külön
böző osztályokhoz tartozó, nyelvek közt felismerni. így Körösi 
bámulatos és önfeláldozó kitűrése a várt siker nélkül maradt ; 
ellenben, mit eszközül űzött vala céljára, a tibet nyelv, élet, és 
vallás ismeretét, az ő munkáinak köszöni a tudomány, s ezekért 
neve tisztelettel neveztetik a világirodalomban.

Másokat a magyari romok Kaukázus vidékére vontak. Mel
lőzöm Llencz József fiumei kormányszéki tisztet, ki 1827-ben 
éjszaki Kaukáziát látogatta meg, s annak bércei közt a tupisi 
szangoknál (szerinte csongoknál) múlatva, nyelvökben a magya
rok rokonát akarta felismerni ; mellőzöm a hazától segélyzett 
Besse Jánost is, ki 1829—30 Krímiát, Kaukáziát, Orményliont és 
Georgiát járván meg, egyfeliil Krímtől s az Elborusztól a ma
gyari síkokig, másfélül a Kaukázus éjszaki lejtjein, a tatár és 
cserkesz néptörzsek közt mindenütt a magyarok egykori uralko
dása vagy megfordúlta hagyományos emlékezetéről, s e törzsek 
magyar származása élő tudatáról regél ! Ezek sem történeti és 
ethnographiai, sem nyelvészeti készültséggel, de jóhiszemmel is 
alig, bírván, és csak e századbeli előzőik, Nagylaki Jaksics Ger
gely és Szabó Názár meséiket szaporítván *, a kérdésre semmit

* Jaksics 1804-ben ment ki a magyarok eredetét nyomozni ; a Kau
kázusban talált is, miután ott «több mint hét millió ember, a moliamedá- 
nusokkal, perzsákkal, mogolokkal és más nemzetekkel keverve, magyarul 
beszéli» (jegyezzük meg, hogy 18‘20-ban az öszves Kaukázia népessége, négy
száz ezer főre tétetett !) L. e tudósításokat a Minerva 1825. íoly. 203. sk. 11. 
s az Athenaeum 1841. I. 350. sk. 11. Szabó Názár erdélyi ferenci barát
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sem lendítettek. — G égő Eleket is ez irányban csak mellesleg 
említve, mint ki Moldvára szorítá keleti útját (1836), de az ottani 
magyarok állapotairól első adott biztos tudósításokat, s a csángó
kat, a később bevándorlóit huszita magyaroktól és székelyektől 
különböző néptőnek, hihetőleg a regi kunok maradékainak, mu
tatja be ; e soron főleg Jerneij János akadémikus (1800—1855) 
emelendő ki. Utazása célja eleink utolsó hazáját, Etelközt (Mold
vát és Besszarábiát) megismerni, a végelőttinek, Lebediának, 
liolvoltát meghatározni, s ennek emlékeit megvizsgálni volt. 
Hosszas históriai és ethnologiai tanulmányokkal kikészűlve, mik
ről számos, a magyar fajtörténetet jelesül felvilágosító dolgozatai 
tettek tanúságot, 1844—5-ben Moldvát a Fekete és Azói Tenge
rek éjszaki vidékeit és Krímiát bejárván, «Keleti Utazásán-ban 
tett tapasztalásai elbeszélésébe öszves, a magyarok ősszékei s  

rokonságaira vonatkozó tudományos vizsgálatait bele szőtte, 
mindent összefoglalván, mit e tárgyban bizonyost vagy hihetőt 
idejéig állítani lehetett. Kimutatja mikép amoldvánok nyelvében 
s Etelköz helyneveiben fennmaradt magyar elem az Árpád ma- 
gyarai után e tartományban lakott besenyők és kunok magyar
ságának újabb tanúi ; megállapítja Lebedia fekvését a Dneperen 
túl, a mai lepedikai kietlenben ; s az ottani kőbábokat (sírszobro
kat) a liúnscytha népeknek vívja ki. E vizsgálatokat aztán 
«parthiai kutatásaival» kiegészítvén, a parthusoknak scytha ere
detét a históriai tanúságok összevetéséből, az analóg államszer
kezet, erkölcsök, viselet és nyelvnyomokból igyekszik bebizonyí
tani. Itészete minden egyéb téren erős ; egyedül a nyelvbeli fejte
getésekben hézagos, sőt téves is, és nem ritkán etymologiai

1805-től kezdve mint missionárius működött a török földön, s Bagdadban a 
mogoli «nagykövettel» (sic !) beszéllt magyarúl, ennek tolmácsától pedig 
megtudta, liogy «a mogori birodalomban levő és szerteszéljel szórva, de 
könnyen és szabadon élő magyaroknak számok milliomokra megy» (a geo- 
graphusok szerint összes Mongóliának körülbelül egy mülió népessége van). 
L. a Minervát az id. h. 206—7. 11. — Jellemző voltok miatt hoztam fel e pár 
adatot. S ím 1825-ben találkozott még hazánkban írd (Perecsenyi Nagy 
László), ki üyeket elhitt s megirt, és szerkesztő, ki azokat megjegyzés nél
kül közölte !
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játékká fajúi, a nyelvészeti készültség s így tudományos biztos 
elvek hiánya miatt. S ha e munka nem is annyira mint «utazás», 
hanem inkább az őstörténeti kérdések mély és terjedelmes vizs
gálatának eredményeként bír érdemmel : ős- és faj történetünk 
terén az e kornak kétségtelenül legbecsesb nyereménye.

Legfényesebb sikert azonban minden, a magyar néprokon
sági kérdéssel kapcsolatos célt űző, utazók közöl Reguly Antal 
(1819—58) eredményezett, ki a magyar-finn nyelvrokonsági 
kérdés megoldására a magas éjszakot járván be (1839—46), a 
finn, lapp és észt földeket, azután a keleti és éjszaki Uralt lakta, 
hol, mint amott a nyugati finnek nyelveit, régiségeit, történetét, 
földirati viszonyait, hagyományait s öszves irodalmát tanulmá
nyozta, úgy itt az Ural-láncolat ázsiai mellékein a vogul és osztyák 
népek nyelvei és költészetével ismerkedett meg ; majd egész a 
■Tegestengerig nyomúlván elő, a szirjéneket és szamojédeket is vizs
gálatai körébe vonta ; s végre a volgai finn népekhez szállván le, 
a csuvasok, cseremiszek és mordvínok közt fejezte be, senki által ily 
kiterjedésben nem űzött, vizsgálatait. Reguly e fáradalmak, s 
annyi önmegtagadással járt útai és múlatásai által, az orosz 
tudósok vallomása szerint is, Oroszország etlino- és geograpliiá- 
jában egy roppant terra incognita felfedezője, s több kivesző fél
ben levő finn népségek még gyűjthető nyelv- és egyéb szellemi 
emlékeinek vég megmentője lett. A sors megtagadta ugyan e 
mélyelmű és ritka kitartáséi férfiútól a szerencsét, hogy föld-, 
néprajzi, és nyelvészeti fölfedezéseit maga ismertesse meg, a vo
gul hitrege s az osztyák költészet vég maradványait maga mutassa 
be a világnak ; de adott neki két adományzott és fáradhatatlan 
tudósban, Hunfalvy Pál és Budenz Józsefben, meghozott kincsei
nek oly hivatott feldolgozóit, kik hagyományait immár szeren
csésen meg kezdék a tudós világgal ismertetni. Ekép a történet 
előtti korban sokkal délibb vidékekről felszorúlt finn népek és 
nyelvek s a magyar közti rokonság most már rendületlenül áll ; a 
tudós világ pedig nagy részét annak, mit azokról tán valaha tu- 
dand, Reguly bámulatos igyekvéseinek fogja köszönni.



320 NEGYEDIK RÉSZ. LEGÚJABB KOR.

Irodalom. Körösinek nem bírjuk eredeti úti tudósításait ; egyes rövid 
közlések róla s tőle a Tud. Gyűjt, köteteiben állanak és «Toldy Irodalmi 
Beszédei» toldalékában. — Prenez József naplótöredéke a Hasznos Mulatt. 
1829-ki H. köt. 23. sz. — Besse levelei a Tud. Gyűjt. 1829 és 30-ki foly. 
jelentek meg, utóbb befoglalva bővebb útleírásába : Voyage en Crimée, au 
Caucase, en Géorgie, en Arménie, en Asie Mineure et á Constantinople en 
1829 et 38, pour servir à l’histoire de Hongrie. Paris 1838. — tíegö: A Moldvai 
Telepekről. Buda, 1838. — Jerney : Vizsgálódások a régi kim nemzet nyel
véről, 1825 (a Maiczibányi-Intézet által 1834. koszorúzva, de ki nem adva). 
Világosítás Ázsiában a Kaukázus hegyén lakozó Avarok és Kúnságiak nyel
vének magyartalansága eránt. Szeged 1829. A Kubecsi népség, Tudtál-. VI. 
1839. Való-e, hogy az orosz birodalom alapítói magyarok voltak? Tudtál-. 
VIII. 1840. A magyarországi Bessenyőkről, M. Ak. Évk. V. 1842. — A magyar- 
országi Tatárokról, Tudtál-. XI. 1842. Abulfeda tanutétele a Magyarokról, 
ott. A Kúma-melléki Magyar városról, Tudtár. XIH. 1843. A Magyarországi 
Izmaelitákról, mint volgai bulgaro1*; és magyar nyelvű népfelekezetről, Tud
tár. XV. 844. Jelentések keleti útjából, M. Akad. Ért. 1844. A Dzungar 
nép nem magyar faj, Új M. Muzeum. 1S50, Jerney János Keleti Utazása 
a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 45. 2 kötet Pest 1851. 
4rétb. — Beguly : Levelek, Atli. 1841. I. 37. sz. 1842. I. 5. 6. 45. sz. és 
a Keguly-Albumban. Ethnograpliisch-geograiihische Karte des nördlichen 
Uralgebietes, St.-Petersbug 1846. A Dzungarokról, s azoknak a magyarok
kal állított fajrokonságáról, M. Akad. Ért. 1850. IH. sz. Tudósítás Hell 
Miksa históriai kéziratairól, melyek a magyar-finn kérdést tárgyalják, Ért. 
1851. III. sz. Csuvas Hagyományai, feldolgozva Dr. Budenz által, az aka
démia Nyelvtud. Közi. I. II. köt. Beguly Csuvas példamondatai, ott II. 
Cseremisz Tanulmányok, ott III, IV. Cseremisz Szótár, ott IV. és külön : 
Vocabularium Ceremissicum utriusque dialecti, Pest 1865. Mordvin Közlé
sek : I. Mesék és Dalok ; II. Nyelvtani Jegyzetek ; III. Szótár ott V. 1 8 6 6 . (mind 
ezek Budenz által kidolgozva). Egy Vogul monda, Hunfalvy Páltól, Akad. 
Értés. 1859. I. Beguly Antal Hagyományai, a magy. tudom, akadémia meg
bízásából kiadva Hunfalvy Pál. I. kötet : A Vogul föld és nép, Pest 1864.

124. §. Föld- és államrajz. Útleírások.

Azon némi lendület után, melyet az egyetemes földirat az 
előbbi években vett volt, valahára saját hazánk geographiája és 
statisticája is meglelte méltó képviselőjét. Vályi András becsüle
tes és nem sikertelen igyekvései, tehát negyven év, óta, merültek 
ugyan fel itt-ott némely egyes föld- és lielyirati becses adalékok ; 
de földrajzunk, a már említett nagy munkákban is (102. §.), 
még mind csak a százados Bél és Szászky alapján, Korabinszky, 
Vályi és Schwartner adatai felhasználásával, a réginek és újnak 
meglehetősen mechanikai compilátióiból állott. Az öszves anyag 
revisiója, sőt első kézbeli kútfőkből új beszerzése kellett, hogy a
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haza jelen valóságos állapotának egyenlő és lehetőleg hiteles ké
pét vegyük. Fényes Elek (szül. 1807 f 1877) volt az, ki a reform
mozgalmak korában, minden reform első feltételéül az állapotok 
azon részletes és pontos tudatát ismervén fel, «mely a hazafit az 
elbizottságtól úgy, mint az ereje nem ismeréséből származó 
elcsüggedéstől megóni» és reformjaiban kalauzolni képes, hiva
talos pártolás és adatnyújtás nélkül, egyedül lelkesedése által 
viseltetve, a hagyományos titkolódzás akadályaival küzdve, utazva 
és levelezve, magán ember erejével dacolni látszó fáradsággal 
összeszerzé a szükséges anyagot, s abból Magyarország statistical 
és geographiai leírását megalkotni merte (6 kötet 1836—1840). 
Ezt követte nyomban «Statisticája» (1842—3) ; majd e kilenc 
kötetet összevonó, de mind végig xij adatokkal pótlott s igazított 
«Magyarország Leírása» (1847) ; s végre óriási terv szerint con- 
cipiált nagy munkájának első kötete, mely Komárom megye 
egyediratát hozta (1848), mutatványaid nagy szándékának, mely 
szerint ő az összes magyar birodalom minden egyes részeit ily 
monograpliiákban volt hozandó, ha a forradalom ezt is, mint 
annyi más irodalmi nagyobb vállalatot, meg nem akasztja. 
E munkák által Fényes Elek tulajdonképi megteremtője lett 
Magyarország földiratának, államrajzával pedig, classicus elődé
nek, Schwartnernek, méltó utóda. — Dicséretesen léptek e férfiú 
nyomaiba Bárándy János, statisticai tábláival, Vállas Antal Nem
zeti Encyclopaediájával, és Palugyay Imre (a 122-dik §-ban emlí
tett) «Megyerendszer» című munkájával, melynek III. és IV. 
kötete különösen a megye-statisticát adja, részben hivatalos ada
tok alapján ; míg Korány László Erdély államrajzában működött, 
sok új és használható anyagot hozva, bár óvatosságra intő köny- 
nyedséggel. A föld- és államrajzi különszerű munkák közöl tel
jességre és szerkezetre nézve Haas Mihály egyedirata Baranya 
vármegyéről kiemelendő, míg Hotlor Károlyé Doboka megyéről 
legalább adatbőség és hűségről érdemel említést. Végre az egye
temes fohl- es államrajz terén úgy, mint a térképirodalomban, jól 
használható, bár eredetiséget nem igénylő, munkákat Vállas,

21Toldj : írod . to rt.
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Ramóczy, Scliedius, Fényes stb. ; Fagy Károly pedig egy önállóan 
dolgozott földtekét, adtak.

Valamint a haza állapotai felderítésével foglalkodó mun
kák, ez átalakúlási korban, gyakorlati magas, mert politikai, je
lentőséggel is, bírtak ; lígy az útleirási irodalom, mely sajátkép 
most támadt, az által volt nagy befolyással szinte a reformmoz
galmakra, hogy a magyar olvasó népismei és politikai láthatárá
nak addig nem bírt kiterjedést adott. Az utazási kedv és érzék 
t. i., melyet az 1830-iki európai események által költött egyete
mes érdekeltség gerjesztett és táplált, a mind könnyebbé váló 
utazási módok pedig előmozdítának, mind több mívelt magyart 
vontak ez időben a középrendűek sorából is a külföldre ; s főleg 
általok teremtetett meg ez irodalmi ág. így, némely külön szaki 
utazásokat mellőzve, Tessedik Ferenc Franciaország déli részeit, 
Ludvigh Sámuel Görögországot, Hrabovszky Dávid Némethont s 
a Balti Tengert, Szállási Ferenc a keletet, Kovách Lászli: Ausztriát 
és Bajorhont, Wesselényi Poly.véna Olaszországot és Schweizot, 
Császár Ferenc felső Olaszhont, Harasztit;/ Ágoston Ejszakameri- 
kát s a nyugati indiánokat, Gorove István, Tóth Lőrinc, Irinyi 
József, Méhes Sámuel közép Európa legtöbb tartományait stb.. 
észlelve, elmélkedve, bírálva ismertették meg minden irányban ; 
főleg mégis a népjellemre, intézvények s politikai viszonyokra 
tekintve tömegét terjesztették az életre ható ismereteknek ; de 
senki nem mélyebb befogással a köz gondolkodásra, mint Bálán i 
Farkas Sándor, éjszakamerikai (1834), és Szemere Bertalan közép
európai utaik leírásaival (1840). Bölöni Utazása a természet és 
társadalom nagy jeleneteit egyszerű vonásokban meleg színezet
tel festi, visszasugározva egy lelkesedett kebel tükréről, melynek 
az emberi és polgári szabadság és haladás kedélyügyévé lett. 
Kerek szép mű, áthatva egy uralkodó eszmétől, mely az eszményi 
felfogás dacára, sőt általa, liódítólag érvényesíti magát. Valódi 
kiegészítője volt ennek Szem ere, amennyiben ugyanazon eszme
iránynak, Európában, egészen más állami formák közt, mutatja 
fejleményeit. Egy tanult publicista kalauzoló karjain ismerke-
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(lünk meg itt az új kor állam- s jogintézményeivel s intézeteivel, 
ki a fejlettebb külföld haladásaiban egyszersmind hátramaradá
sunkat éreztetvén, az előmenetel vágyát ébreszti, és annak útjait 
egyengeti. Míg Szemere Utazása ekép, irányánál fogva, korirat 
lett ; fejtegetései általános érvényével s gondos mívelt előadásá
val a jelesb prózaművek közt foglalt helyet: mindkét munka 
pedig egyszersmind politikai haladásunk egv-egy hathatós ténye
zőjévé vált.

— (Bnlöni Farkas életét és egy mutatványt láss az írod. Ole. II. 
köt. 304. sz. alatt Szemere Bertalanét u. o. 305. sz. alatt).

Irodalom. Fényes: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományok
nak mostani állapotja, statistical és geographiai tekintetben. 6 köt. Pest 
1836—40 (újra 1841 sk) ; A Magyar Birodalom népessége 1840-ben (Tudtál- 
XI. k. 1842); Magyarország Statistikája, 3 k. Pest 1843; A M. Biroda’om 
statistical, geographiai s történeti tekintetben, I. köt. Komárom vármegye. 
Pest 1848. Forradalom után még ezek : Magyarország Geogr. Szótára. 4 k. 
Pest 1851 ; Magyarország 1859-ben statistical, birtokviszonyi és geographiai 
zempontból. I. (nyolc megye), Pest 1859. — Bárándy : Magyarország sta

tistical összes átnézete, 10 táb. Bécs 1842. és Cikkek a Századunkban. — 
Vállas : Nemzeti Encyclopaedia, vagy Magyarország és Erdélynek állam-, 
földrajzi és történeti nevezetességei, szótáralakban, Pest 1848 («Inánd» cikk
nél szakad meg, a forradalom közbejötté miatt). — Palugyay : Megyerend
szer hajdan és most, különösen III. IV. : Megye-Statistica. Pest 1847—8. — 
Köráry : Székelyhonról. Kolosv. 1842; Erdélyország Statistikája, I. Kol. 
1847. — Haas : Baranya, földirati, statistical és történeti tekintetben, Pécs 
1845. — Hodor. Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése, Ko- 
losvár 1837. Galletti Egyetemi Világismerete, Magyarországhoz alkalmazva 
Vállas Antal által, Pest 1844. — Ramóczy Valérián : Alladalomtan (azaz 
-rajz) 3 köt. Pozs. 1847. — Sch.ediusr Lajos és Blaschnek : Magyarország föld
abrosza, 9 lapon, Pest 1833—6. Újra 1847. — Karacs Ferenc : Európa 
magyar Atlása. Pest 1834—7 (21 tábla). — Fényes : Közönséges kézi és 
oskolai Atlász. Pest 1843. — Vállas : Új kézi és iskolai Atlász, földirati és 
statist, jegyyete/rkel. Pest 1845 (újra 1855). — Nagy Károly : Első magyar 
Földteke, a legújabb kútfők után (átmérője 316-5 millimètre). Bées 1840.

Tessedik F.: Utazása Franciaország déli részeiben, Pest 1831. —  Far
kas S. : Utazás Eszakamerikában. Kol. 1834  (újra 1 836). — Ludviyli : Theon 
Utazása Görögországban, Pozs. 1836 . — Hrabovszky : Utazási Rajzok. 2 köt. 
Ka-sa 1837 . — Szállási: Napkeleti Képek, Kol. 1838. — Kovács László: 
Utazás a felsőaustriai uradalom, Salzburg, Tyrol és Bajorhonban, Debr. 
1840. Szemere B. : Utazás Külföldön (Német, Franeiaorsz., Britannia s Ir
land, Németalföld, Belgium, Rajnavidék, Helvétia), 2 köt. Budapest 1840  
(újra 1 845). — B. Wesselényi Pol. Paget Jánosné : Olaszhoni és Schweizi 
Utazás, 2 k. Kol. 1842 . — Császár : Utazás Olaszországban, 2 k. Budapest 
1844. — Mokcsai Haraszthy Ágoston: Utazás Ejszakamerikában, 2 köt. Pest 
1844 . — fíorove : Nyúgot, utazás külföldön. 2 k. Pest 1844 . — Ürmösy Sán
dor : Az elbújdosott magyarok Oláhországban, utazása után írta Kol. 1844. 
— Tóth Lőrinc: i ti Tárca. 6 k. (Déli Németföld, Rajna, Schweiz, Német
alföld, Belgium, Brittföld, Páris), Pest 1844—6. — Irinyi : Német-, Francia-
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és Angolországi Úti Jegyzetek, 2 k. Hála 1846. — Méhes : Úti Jegyzetek. 
Kol. 1847. — Nogcl István : Utazása Keleten, Pest 1847. stb.

125. §. Természettudományi mozgalmak.
Midőn az akadémia megalakúit, a magyarul író tudósok 

körében a szorosan vett természetvizsgáló erők hiányzottak, s 
így annak természettudományi osztálya orvosokkal töltetett be. 
Frivalclszky Imre nemzeti múzeumi őr volt első, ki önállón lépett 
abban fel egy általa eszközölt Balkányi Utazás eredményeivel 
(1835—40), számos új állat- és növényfajt mutatva be a világnak, 
melyek által neve a hazán kiviil is ösmeretessé lett. Csak ez idő
szak második felében ébredt fel a természetvizsgálói szellem na
gyobb kiterjedésben s a magyar nyelvet vallva közegéül, miután 
két egyetemi tanár buzgó mozgatásai egyesületi tért teremtettek 
e szaknak. S valóban, a magyar természetbuvárlat 1841 május 
29-kén üllötte születése napját, midőn Bene Ferenc orvoskari 
igazgató, dacára a kévéssé biztató előzményeknek, de reményt 
vetve a termékeny eszme hódító erejébe s e nemzet élénk fogé
konyságába, az Okén által Németországban tizennyolc évvel 
elébb létesített terv szerint, a magyar orvosokat és természetvizs
gálókat először gyűjtötte össze Pestre, az egyetem nagy teremébe, 
s létet adott azon vándor yyüléseknek, melyek egész a forrada
lomig, minden évben, más és más hazai városban, tartattak. Az 
egyeseknek ezek által felköltött ambiti ója : a hazának mindenün
nen összesereglő természetbarátjai előtt felmutatott valami új 
által köz figyelmet érdemelni ki ; a városok nemes versenye, ke
belükbe fogadhatni a tudománykedvelő hazafiakat, s talentomaik 
működésével, vidékök természeti kincseivel a hon méltatását 
kivívni, az addig kevés érdekeltséget gerjesztett természettudo
mányok iránt élénk részvételt költött, s ez új iránynak egyszer
smind számos munkás elmét nyert meg. Mint az ügy apostolai 
úgy járták be ez eszme vivői a hon különféle részeit : Pest, Besz
tercebánya, Temesvár, Kolosvár, Pécs, Kassa-Eperjes és Sopron



I I I .  IDŐSZAK. 1881-1849. —  TERMÉSZETTUDOMÁNYI MOZGALMAK. 325

lettek egymás után e szellemi hadjáratoknak színhelyei, új meg 
ívj társakat hódoltatva s munkáltatva mindenütt. Számos vizsgá
lat, egyedirat, korszerű indítvány, megpendített eszme köszöné 
léteiét s elterjedését e vándor gyülekezeteknek, s kiadványaik 
által irodalmunknak egy új ága Ion megteremtve. A másik inté
zet, mely viszont állandó tevékenységével nevelt és ápolt ez 
iránynak mind újabb és szorgalmas munkásokat, a Pesten, Bene 
gyülekezete alkalmával, Bugát Pál által alapított Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat volt. E két egyesületben léptek fel 
azon jeles természetvizsgálók, kik már e kornak díszeivé lettek : 
■Jedlik Ányos a természettanban, Nendtvich Károly, Szabó József a 
vegy- és földtanban, Kulinyi Ferenc a föld- és kövület-, Dorner 
József, Hazslinszky Frigyes a növény-, Petényi Salamon az állat
tanban ; kikhez lelkesen csatlakoztak a régiebbek közöl Sadler 
József egyetemi fűvészettanár, Lány Adolf gyógyszerész, Pri
vai! szk y Imre akadémikus : s itt nevelkedtek azon újabb erők, 
mik e tudománykört jelenleg oly buzgón és díszesen képviselik.

De méltatást érdemelnek a rendszeres munkák, tan- és 
kézikönyvek szerzői is, kik szakavatottan nyúltak tárgyaikhoz, s 
a műnyelvet is segítették tovább fejteni. Közölök kitűntek Tarczy 
Lajos pápai tanár, Természettanával (1838), B erde Áron kolos- 
vári tanár, Légtüneménytanával (1847); Nendtvich Károly akad. 
tanár Műtani Vegytanával (1844); Soltész János pataki tanár, 
több rendbeli tsrmészetrajzi tankönyveivel (1839—48); Brassai 
Sámuel kolosvári tanár Lindley után dolgozott Növénytanával 
(1836); llanák János kegyesrendi és Beisinyer János egyetemi 
tanárok Állattanaikkal (1846), melyeket Cuvier Állattanának 
első kötete Vajda Pétertől, Jardine Vilmosé Pólya Józseftől előztek 
meg (18il—2), Milne-Edwardsé pedig követett (1846) Nagy Péter 
által. Hálás emlékezetre méltók Toynio Lajos egyet. t. törekvései is 
Magyarország ásványvizei kikutatása és érvényesítése körül (1843 
óta); valamint JJólya műszótani kísérletei (1836 óta); továbbá 
Sadlernelc a hazai növénytanra, Petényinek a madártanra, Hullák
nak az öszves m. állattanra vonatkozó történeti dolgozataik.
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Az alkalmazott teimészettudományok közöl az orvosiak nem 
csekély lendületet vettek, először ugyan a Bugát és Schedel által 
megindított első magyar orvosi folyóirat által (Orvosi Tár,
( 1 s31—3) ; majd az 1837-ben megalakúit «Budapesti kir. Orvos- 
egyesület» által, mely a tudományos eszmecserének, a gyakorlat 
eredményei közlésének, a hathatósan fejlődő physiologiai gyógy- 
tudomány haladásai behonosúlásának tért nyitott : mely új élet 
a Bugát és Flór Ferenc által ismét feltámasztott Orvosi Tárnak 
(1838—48) s a Schöpf Ágost M. Orvosi és Természettudományi 
Évkönyveinek is (1842—5) életet adott. Toltak, s folyton szapo
rodtak, irodalmilag is kiképzett jeles - orvosaink, a nyelv lépést 
tartott a tudományos fejlődéssel, egy nem csekély közönség, kü
lönösen a vidéki sebészeké, alapmunkák után sóvárgott : mind
azonáltal, mire oly égető szükség volt, nagyobb rendszeres mun
kák, nem keletkeztek : hiányzott a lelkesség ezen, aránylag 
kevéssé jutalmazó, térre lépni. Balassa János egyetemi tanárnak 
méltán nagy reményt költött «Gyakorlati Sebészete» is már az 
első füzetnél megállapodott (1S44).

A gazdászaiban is új élet s a kor haladásaira ügyelő szellem 
terjedezett, előmozdítva több folyóirat s a Gazdasági Egyesület s 
annak fiókjai által, melyeknek viszont a nagy jelességü Gazda
sági Tudósítások, Magyar Gazda, s az időszak végén megindúlt 
Gazdasági Lapok szolgáltak közegül : de e téren is nevezetesb 
rendszeres munkákban még az elébbi időszakhoz képest sem tar
tott lépést az irodalom. Balásházy János, Török János, Galgóczy 
Karóig, Schirkhuber Móric, Tóthfalusi Miklós stb. kézikönyveik, s 
néhány jelesb egyedíró (Schanis, Szontagh, Török János) nem 
elégíthették ki az országos szükséget. — Az ipar és miitan terén 
még kevesbbé volt kielégitő az, mit néhány ennek szánt folyóirat 
nyújthatott : itt is hiányoztak az alapvető, de sőt a népszerű, 
munkák is, s ily állapotban érte, értelmiségi tekintetben az 
anyagi érdekek terén hazánkat a végzetteljes fordúlat.

Irodalom : Természettudományi dolgozatok a M. Tudós Társaság 
Évkönyveiben I I—VIII. k. 1835—47 és CO; M. Orvosok és Terwészetvizsgá-
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lók. . . . Munkálataiban 1841—7. I—IY. Pest 1841-4. V. Kolosv. 1845. YI. 
Pécs 1846. VII. VIII. P. 1847—63. ; A Kir. Természettudományi Társulat Év
könyveiben 1841—50, 2 köt. 1845—50. ; a Természetbarátban Beide Áron és 
Takács Ján. Kol. 1846—8.

Tarczy : Természettan az alkalmazott mathesissel együtt, 2 k. Pápa 
1838; teljesen átdolgozva Pápa 1843—4. — (mások : Sehirkhuber 1844. Fuchs 
1845. TaUuj 1846 és 48 stb.) Beide: Légtiineménytan, s a két magyar hon 
égalj-viszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra, Kol. 1847. — 
Nendtvich : Az életmütlen műipari Vegytannak alapismeretei, Pest 1844. 
(mások : Marino 1842. Károlyi Sámuel Sadebeck ut. 1843. Számért: 1847).
— Soltész János : A Természet három országának általános megtekintése, 
Patak 1839. átdolg. : Általános Természetrajz Pat. 1848 ; Gazdálkodási Ter
mészethistória, Pat. 1840. Teimészetrajz a felsőbb gymn. számára Scliinz 
rendszerén, Pat. 1841. Ugyanaz az alsóbb gymn. Pat. 1842. (másoké: Baff-é 
Vajdától : 1835 és 1844, Stancsicstól 1846; Stancsics 1842; Peregriny 1842 
s többször ; Hanák 1845 és 1846 ; Soltész Dániel 1847 és Peregriny : nagyobb 
Természettörténete ábrákkal 1847). — Csécsi Imre : Földünk, s néhány neve- 
zetesb ásvány rövid természetrajza, Debr. 1842. — Mihálka Antal : A Jegec- 
isme elemei Rose ut. Pest 1843. — Brassai: A Füvészet elveinek vázolatai 
Bindley nyomain, Kol. 1836 (újra 1845). — Vajda : Növénytud,. 1836. — 
IIánál; : Természetiajz, I. Állatorsz. P. 1846—9- — Beisinger: Állattan, a 
gerincesekről, 2 k. Buda 1846. — Vajda : Az Állatország b.. Cuvier ut. I. 
(bevezetés, emlősök, madarak), Buda 1841. — Pálya : Az Állatország ter
mészettörténeti képterme Jardine és Treitschke után, I. Pest 1841—2. — 
Nagy Péter : Milne-Edvards ,Állattana, ábrákkal, 2 k. Kol. 1846. — Togrrío : 
Néhány szó Magyarország Ásványvizeiről, Pest 1843 (és számos elszórt 
egyedirat). — Pálya : Természettörténeti Műszótan és Létszerirat (Tudtár 
I. folyam, X. köt. 1836). — Hanák : Az Állattan története és irodalma 
Magyarországban, Pest 1849. Petényi elszólt Írásaiból, összeszedve Kubí- 
nyi Ferenc által, eddig egy füzet jelent meg Pest 1864.

Orvosi Tár, haviirat, Buda 1831—3. 12 k. ; 1838—48, 20 k. — Orvosi 
és Term. Évkönyvek, haviirat, 1842—5. 10 köt. Pest. — Schöfft : Izomtanít- 
mány képekben. Belrésztan képekben, magyarázatokkal, Pest, (1841). — 
Schöpf : Orvosi Rendszerek, gyógymódok, s némely rokon tárgyakról. Pest 
1835. A Mellbetegségek biztosabb megismerése és gyógyítása, a hangtömesz, 
kopogtató és boncvizsgálat használatával, P. 1842. Â Gyermekgyógyászat 
tankönyve, I. r. P. 1847. — Balassa: Gyakorlati Sebészet, kiadja Kovács 
Sebestyén Endre, I. f. P. 1844. — Béczey Imre : A Sebészi Műtan alapvo
nalai. Buda 1838. — Vajnócz János : Fabíni tanítmánya a Szembetegségek
ről, Buda 1837. — Láncz Férd. : "Szemműtétek, Bécs 1844. — Hantik Gás
pár : Bábaság, Pest 1833. — Eltér József : Törvényszéki Orvostan, P. 1832.
— Frommhold Károly : Törv. Orvostan szabályai, P. 1842. — Ifj. Bene Fe
renc : Törv. Orvostudomány Henke ut. P. 1843. — Krenmüller (Tormay) 
Károly : Rövid utasítás Törvényszéki Orvosoknak, Szegszárd 1844. — Top- 
perczer Tamás: A magyarországi Pokolvar, Buda 1837. — Bittner (Kény) 
Imre: A Bánság Poslázai, P. 1837. — Török József: A két magyar haza 
első rangú Gyógyvizei, P. 1848 (átdolg. Debr. 1859 ; e 3 munka megkoszo- 
nrzva). — Hölbling Miksa: Baranya Orvosi helyirata, Pécs 1845.

Mezei Gazdák Barátja, szerk. Angyalffy : Pest 1831. — Magyar 
Gazda, P. 1832. — Kémlő a gazdaság, ipar és kereskedésben, szerk. Balia K. 
Pest 1836. — Ismertető a honi s kül gazdaságban és kereskedésben, szerk. 
Borsos Márton, Buda 1836—8. •— Magyarország bortermesztését tárgyazó 
folyóirat, szerk. Schams Ferenc, Pest 1836. — Gazdasági Tudósítások, szerk.
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Kacskovics Károly, P. 1887—41. ez utóbbi évben mellette : Rohonci Közlé
sek, szerk, Vállas. — M. Gazda, szerk. Kacskovics és Török János, Pest 
1841—1848.

Balásházy : A Háztartás és mezei Gazdaság tudománya 2 k. Debr, 
1838. (megkoszorúzva). — Török János: Okszerű Kalauz, I. Földmivelés. 
P. 1842. — Galyőczy : Népszerű gazdasági Pöldmivelés, P. 1845. — Schirk- 
huber : Mezei és Házi Gazdaságtan, P. 1847. — Tóthfalusi : A Magyar Gazda 
mint Kertész, P. 1847.— Schams : Szőlőmívelés, 2 f. Buda 1836—1837.— 
Szontagli : A szenvedelmes Dinnyész, Miskolc 1843 (újra P. 1854) ; Útmuta
tás az okszerű Dohánytermesztésre, jutáim, pályamunka, Buda 1846. —- 
Török János: a legfontosabb rétfüvek és takarmánynövények rövid ismer
tetése, Buda 1840. Alcsúth gazdasági tekintetben, Buda 1844.

Ismertető az Oszművészet és polgári szorgalomban, szerk. Boros 
Márton 1838—40, Buda. — Hetilap, szerk. Joo János, Eger 1838. — Mercúr, 
Pest 1843—5. — Hetilap (kiadva az Iparegyesűlet által) Pest 1845—8.

126. §. Mathematikai és hadi tudományok.
Míg a nyelvnek a közoktatás terén terjedésével a matlie- 

matikai tankönyvek, többn}rire jól, részint jelesül dolgozva, sza
porodtak (Méhes György, Méhes Sámuel, Bolyai Farkas, Nagy Ká
roly, T állas, Tatai, Tarczy, De la Casse, Taubner stb.) ; a felsó'bb 
analysis is, különösen az akadémia kebelében virágzásnak indúlt. 
Györy Sándor, (született 1 795) volt első, ki egész kiterjedésében 
kezdte azt kidolgozni (1836—40) ; s e téren működtek akadémiai 
társai Bitnicz Lajos szombathelyi kanonok, Vállas Antal, Taubner 
Károly, Arenstein József, Kerekes Ferenc is.

Az alkalmazott mathematikai tudományok közöl az erőmű
tan (Molnár Ferenc), a polgári építészettan, a közmunkáknak a 
napi kérdések közzé léptével az út-, híd- és vízépítészet (Xyíry, 
Györy, Beszédes, Vásárhelyi, Petzelt József s mások), továbbá az 
égtan is (Nagy Károly, Vállas) míveltetni kezdett, sőt a hadépí
tészet is megpendíttetett (Sztrokay Elek). A hadtudományok kö
réből ezen kivül csak a hadi földirat s a hadi történet lelt egy-egv 
képviselőt ; amaz Korponay Jánosban, ez Kiss Károlyban, ki a 
hadi műnyelv kiképzésére is nagy befolyással volt. Minden 
egyebet az utóbbi téren az 1848. év idézett elő, mik egyébiránt 
főleg csak a különféle nemzetőri és katonai szolgálatokra vonat
kozó oktatási szabályzatokból állottak (Gál Sándor, Bajcsányi 
Imre, Péterri Károly, Mészáros Lázár stb).
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Irodalom. Méhes Gy. : Arithmetika az alsóbb oskolák számára. Kol. 
1835. — Méhes Sámuel : Közönséges Arith. az alsóbb osk. számára, Kol. 
1833. — Bolyai: Az Aritbm., Geometria és Physika eleje I. M.-Vás. 1831.
— Nagy Károly: Arith. számírás különös jelekkel, Bées 1835. Elemi Algebra, 
számolás közönséges jelekkel, Bées 1837. A kis Számitó, Bées 1837. A kis 
Geometra, Bées 1838. Babbage Logaritkmai (a term, számok 1—108,000), 
London 1831. — Vállas : Egyetemes Számtudomány, P. 1838. Számvetés 
elemei, 1816, újra 1850. — Tatai András: Elemi Mértan: 1. Számtan, 2. 
Tértan, 3. Háromszög és kúpszelettan, Kecsk. és P. 1811. A természetes szá
mok Logaritlnnusai 1—1000. öt tizedes jegyekkel Lalande ut. Kecsk. 1812.
— Tarczy : Tiszta Mértan elemei, Pápa 1811. — De la Casse Benj. : Elemi 
Mennyiségtan, 2 k. Pozs. 1812. — Tauhner : Tiszta Mennyiségtan, 2 k. P. 
1811. (újra 1813).

Györy : A Felsőbb Analysis elemei, 1. 2. Buda 1836—10. — Vállas: 
Felsőbb Egyenletek egy ismeretlennel, Buda 1812—8. — Tauhner : Az első 
és másod rendű görbék öszrendesekre átvitele, P. 1811. (akad. pályairat). 
Arenstein : A képzetes mennyiségek tulajdonságai, P. 1817. (akad. pály.) — 
Kerekes : Szorszámtan, s egyszersmind előkészület a fellengős Mértanra, 
Debr. 1815. A felsőbb Mértan valódi alapelvei, kiadta Csányi Dániel, Debr. 
1862. A fellengős Mathesis igaz elveinek elemi kifejtése. Debr. 1861.

Gáty : Gyakorlati Földmérés tükrökkel, becsleges földosztály és a 
távmércső Pápa 1815. — Molnár Ferenc : Rövid Erőmütan, Pat. 1812. — 
Györy : A Budapest közt építendő állóhídról, P. 1832. —• Budapestnek 
árvíz ellen megóvásáról, gr. Andrásy György jutalmaira érkezett pályaira
tok, Gátylstv. és Györy S. értekezéseikkel együtt, P. 1815. Beszédes József: 
A magyarországi hydrotechnikából, P. 1831. Kolosvártól Grécig hajózható 
országos nagy csatorna, Pest 1839 (s számos dolgozat a Tudom. Gyűjte
ményben 1830—6, a Jelenkor, Századunk, stb. folyóiratban). Petzelt Előadá
sai a gyakorlati Mértanból, Pest 1817 Előadásai az ITtépítészetből, Pest 
1817 (kőnyomatok}. Tarczy : Népszerű Égrajz, Pápa 1838. — Nagy K. 
Astronomiai Napló (az akad. Névkönyvekben) 1838—43. Első magyar Égi- 
teke, készíté Dien Károly, Páris 1810 (a csillagok helyei 1810-nek felelnek 
meg, átmérője 316.5 millimètre). Éhez s a Nagy földtekéjéhez (121. §.) tar
tozik : l'állas: Az Égi és Földtekék használata; előrebocsáttatik a világ- 
egyetem és a föld ismerete, Bécs 1810. — Sztrokay : Az Erődítés tudomá
nya, Buda 1848. — Korponay János : Hadi földírás, I. II. köt. (elmélet ; 
Európa általában ; Orosz állad., Krakó ; Török, Görögország, Jóniai köztár
saság), Pest és Kecskemét 1845—8 .— Kiss K. : Hadi Műszótár, Pest 1813.— 
Legbecsesb dolgozataik e korbeli mathematikusainknak az akadémia orgá
numaiban vannak elszórva.

127. §. A nyelvészet felvirágzása ; annak élén az akadémia.
Azon nyers empirismusból és ziláltságból, melybe az elébbi 

időszakban Verseghy felülkerekedése sülyesztette volt nyelvésze
tünket, s mely minden nyelvtudományt sajátkép megszüntetett, 
azt végre is az akadémia emelte ki. Ugyanis, nem minden küzdés 
nélkül a Verseghy követőivel s a nyelvtani indifferentismussaj,
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sikerűit a nyelvtudományi osztály többségének a Hév ai rendszeret 
elfogadtatni az akadémiával. «A Magyar Helyesírás és Szóragasz
tás főbb szabályain címe azon igénytelen munkálatnak, mely a 
rendszer belső erejénél, de kétségkívül az azt elismerő testület 
tekintélye támogatásánál fogva is nem csak törvényűi fogadtatott 
el az öszves irodalom által, hanem nyelvtudományunk sorsát is 
határozottan eldöntötte, s melyet 1843-ban «A M. Szókötés Jobb 
szabályain, s viszont három évvel utóbb «A M. Nyelv Rendszere» 
követtek. Mindhárom munka a nyelvtani lehető liibátlanságra 
vezérlő kalauz rangjánál magasabbat még nem vett igénybe. T. i. 
általok a kétes pontok eligazítva; számos új, vagy szabatosban 
idomított szabály adva az alaktanban, még több a mondattan
ban ; s ím ezeknek s az ismét érvényre juttatott Révai nyomán 
majd minden év hozott több s több gyakorlati nyelvtant, külön
féle nyelveken, melyek közöl egy pár a módszer (Töpler, Bloch, 
Czuczor), némelyek önálló termékeny nézetek által is (Vörösmarty, 
Bloch, Bitnicz, Vajda, Macink) kitűntek. A nyelvtörvények s azok 
okainak kimagyarázása amaz akadémiai, mint gyakorlati célú, 
nyelvkönyvek körén kiviil estek : éreztetett, hogy ebbe terjedel
mes nyelvtörténeti s nyelvhasonlítási tanulmányok, s a szókincs 
teljes átvizsgálása s megelőző feldolgozása nélkül nem bocsátkoz
hatni. E végre tehát már 1834-ben elrendelte az akadémia a régi 
magyar nyelvemlékek kiadását, az irodaloméit a XYI. század ele
jéig, a közéleti emlékek korát annak végéig terjesztvén ki, 
mint amelyek az irodalmi mozgalmak által még érintetlen, 
régibb, s a különféle nyelvjárásokat előtűntető, nyelvet őrizték 
meg. Ez utóbbiak, s egyszersmind külső-nyelvtörténeti adatok 
gyűjtése volt az öszves ügygyei megbízott Döbrentei Gábor éven
kénti levéltári utazásainak célja ; s a nagy becsű kútfőgyűjtemény 
1838-ban megindúlván, tíz év alatt az ó és középkor legneveze- 
tesb emlékeit és több száz közéleti nyelvdarabokat hozott, mik
nek megjelenésével kezdődik voltakép az újabb nyelvvizsgálat. 
Nyelvhasonlító kísérletek az akadémia kebelében csak ez időszak 
második felében, s még igen véknyan s műkedvelői módon me-
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rűltek fel ; de, ami lényeges, a figyelem ekkor is már az alfaji 
nyelvek felé fordulván, az előadások a finn (Bugát, Toldy), a 
sziljén (Ballagi) s a török (Toldy) rokonsággal foglalkodtak, az 
úgynevezett «keleti», azaz sémi nyelvrokonságróli hagyományos 
elfogúltság, melyből Révai sem bírt vala kibontakozni, le volt 
győzve ; az érdemleges és döntő munkásság azonban e téren más 
férfiaknak, s más, t. i. a jelen, kornak maradt fenntartva. Mun
kába vétetett végre a nayy szótár is, melyben nem csak minden 
szótári, hanem minden nyelvtani szó (képző, rag, sőt nyelv-elem 
is szóhangok, tiszta gyökök) tárgyalandó volt ; s megbízott kidol
gozói, Czuczor és Foyarasi gyakran előterjesztett cikkei felett 
folyván a tanakodások, a kezdetben csak értelmező szótárba a 
szóelemzés, sőt a nyelvhasonlítás is felvétetett : megjelenése 
azonban, a munka nagy kiterjedése miatt, szinte későbbre haladt. 
E kor tehát a készülődés és tanulmányozás alapvető kora volt.

Ennyi történt szorosan az akadémia által, s annak kebelé
ben. De a kivüle keletkezett mozgalmat is részint ennek jutalom
kérdései, részint, közvetve, a munkában vitatott eszmék idézték 
elé. Az elsőbbek egymás után a ragok és képzők, a tiszta gyökök, 
a helynevek, a szókötés, az ékes szókötés, a nyelv belső története, 
végre a nyelvrokonságok kérdéseit tűzték ki figyelem tárgyául ; s 
a kivánt hatás inkább is a nyelvészeti mozgalom felköltésében és 
irányzásában mutatkozott, mint a kérdések teljesen még most ki 
nem elégíthető megfejtésében ; mindazáltal a Szilágyi István szó
kötési és nyelvtörténeti, Fábián István szókötési, Szvorényi József 
ékes-szókötési, és Repicky János nyelvhasonlítási munkáik tár
gyaikra sok és új világot öntöttek, Nayy János pályamunkáiban 
pedig, a ragok, képzők és tiszta gyökök tárgyalásában, nem kevés 
használatos adat és termékeny eszme találtatott. Ezek mellett az 
akadémián kiviil is, de kivétel nélkül annak mozgatásai és tanai
val kapcsolatban, léptek fel férfiak, kik nyelvészetünk történeté
ben minden időben tisztelettel fognak neveztetni. Első ezek kö
zöl az erős és mély gondolkodó, Kerekes Ferenc debreceni tanár 
(178?—1850), ki testes «Értekezése és Kitéréseiben» (1835) az
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akadémia által mozgatott kettős betűk egvszerítésétől terjedelmes 
liopnologiai vizsgálatokra vészén alkalmat a mássalhangzók s 
azok szerves változásai —, továbbá a nyelvek eredete körül ; s 
munkáját számos szóelemzésekkel szövi át, melyek gyakran meg- 
lepőleg új és mély tekintetet vetnek a dolgok lényegébe : de nem 
ismerve a nyelvészet világ-állását, nem ritkán etymologiai játé
kokba téved. — Utána Szász Károly enyedi tanár (1798 f 1853) 
«Magyar Nyelvtudománya» két kötetének (1839) elsejét szinte a 
hangtannak szánván, bőven fejtegeti a szóhangok természetét, 
míg a másodikban viszont a beszédrészek meghatározását, az 
önálló gondolkodó fej szigorával, a mondatból hozva le, becses 
művet ad az általános nyelvtudományra nézve ; a magyar nyelv 
saját törvényességére azonban, a történeti alap Ina s az erdélyi 
nyelvszokásban elfogultsága miatt, kevés világosságot vet. Meg
előzte ezeket felléptével, s majd meghaladta gerjesztő hatásával, 
a még most is erélyesen működő Fogarasi János (szül. 1801). 
Első munkája ugyan, «A Magyar Nyelv Metaphysi kaja» (183-4), a 
hangok és fogalmak közt eredeti és szükséges összeköttetést állít
ván, téves és meddő elvet oltott a magyar szóvizsgálatba, mely 
bár a tudomány rajta túl van, és Kerekes alapos cáfolata dacára, 
mind e napig kísértget nyelvészetünkben: mindazáltal szerzőjét 
magát nem gátolta valárdabb térre lépni ; s bár némi ideológiai 
elfogultságtól teljesen meg nem tudott menekedni soha, épen ő 
lett az, ki bíráló revisió alá vevén összes nyelvészetünket iigy, 
mint magának a nyelvnek számos történeti, nyelvjárási és iro
dalmi jelenéseit : nálánál Révai óta senki többet nem észlelt, 
s több tényt szabályra nem vitt vissza (A Magyar Nyelv Szelleme, 
1843). E felett ő volt első, ki a hangsúlyt nyelvünkben felismerte, 
ki ősi verstanunk törvényességét sejtette, és kinek a magyar szó
rend titkának felfedezését szókötéstanunk köszöni (az úgynevezett 
«Fogarasi törvényét»).

Irodalom. Akadémia : M. Helyesírás és Szóragasztás főbb szabályai, 
Pest 1832; átdolg. Buda 1831 (10-d. kiadás P. 1853). AM. Szókötés főbb 
szabályai, Buda 1813 (2. kiad. 1852). A M. Nyelv Rendszere, Buda 1846 (2. 
kiad. 1847). Régi Magyar Nyelvemlékek : I. k. (a Halotti Beszéd s a Révai-
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e ó d .)  B u d a  1 8 3 8 ;  I I .  k . (C z e c h -c ó d . é s  v e g y e s  ir a to k  1 3 4 2 — 1 5 9 9 , 2 7 2  d b )  
1 8 4 0  : I I I .  k . ( J á s z a y -c ó d . é s  v e g y e s e k  1 5 4 0 —1 6 0 8 , 1 1 4  d b ) 1 S42  ; I V . k . 1 . o s z t .  
(G u a r y -c ó d ) . 1 8 4 6 . — N y e lv t u d o m á n y i  P á ly a m u n k á k , I .  k . : A  m . n y e lv b e l i  
I t a g a s z t é k o k  é s  S z ó k é p z ő k ,  C s a tó  P á l  é s  N a g y  J á n o s t ó l ,  B u d a  1 8 3 4 . I I .  k . : 
A M . N y e lv  G y ö k é r s z a v a i ,  E n g e l  J ó z s e f  é s  N a g y  J á n o s .  1 8 3 9 . I I I .  k . : M . S z ó 
k ö t é s ,  S z i lá g y i  I s t v á n  é s  F á b iá n  I s t v á n  P e s t  1 8 4 6 . I V . k . : M . E k é s  S z ó k ö t é s ,  
S z v o r é n y i  J ó z s e f ,  B u d a  1 8 4 6 . — Kerekes : é r t e k e z é s  a  k e t t ő s b e t ű j ű  h a n g o k 
ró l é s  a z o k n a k  j e g y e ir ő l  a  m . n y e lv b e n , s o k  n e v e z e t e s  s z ó s z á r m a z t a t á s i  é s z 
r e v é t e le k k e l  e g y b e s z ő v e ,  D e b r . 1 8 3 6 . —  Szász K. : M . N y e lv t u d o m á n y ,  m .  
t a n í t ó k  s  t a n u ló k  s z á m á r a , 2  k . E n y e d  1 8 3 9 . —  Fogarasi : A  M. N y e lv  
M e ta p h y s ik á ja ,  P e s t  1 8 3 4 . Ehp'fj'/.a ! (A th e n . 1 8 3 8 . I .  1 3 — 1 6 , 1 9 — 2 9 . s z ) .  
A M a gv  a r  N y e lv  S z e l l e m e ,  I. M ű v e lt  M . N y e lv t a n  e le m i  r é s z e ,  P e s t  1 8 4 3 .

128. §. Szótárirodalom.

A szótárirodalom is végre liathatósb fejlődésnek indult. 
Amit a tudományos, az irodalmi, a társas és gyakorlati élet 
nyelve újat teremtett, amit a nagyobb mértékben felébredt figye
lem a népnyelv és nyelvjárásokban észlelt, gondosan egybe gyűj- 
tetett, s a megelőzött kor szűkmellű tartózkodása nélkül a szó
könyvekbe utat lelt. Vezérkép itt is az akadémia ment elül. Maga 
a közönség vétetett igénybe a tájszók —, az akadémia tagjai a 
régibb és újabb tudományos munkákban megkísértett s elszórt 
műszók összegyűjtése körül, s azok négy külön kötetben közzé is 
tétettek (Tájszótár ; Pbilosopbiai, Matbematikai, Törvénytudo
mányi Műszótárak) ; az elsővel nem csak a nyelvkincs, banem a 
nyelvjárások sajátságainak ismerete is gazdagodott, mig ezek a 
nyelvmívelés történetének szolgáltak adatokúi, s a további mű
nyelv-képzésben fonalat és anyagot nyújtottak. Ezek mellett a 
közélet kiáltó szüksége is új szókönyveket követelt, még pedig 
német magyarázattal : ebben is az akadémia tette az első elhatá
rozó lépést Magyar és Német Zsebszótárával (1835), mely teljes 
revisió alá vevén az értelmezést, s a szótárt az élettel, mely most 
már határozottan elfogadta a nyelvújítást, valahára öszhangzásba 
hozván, szerény címe dacára hasonlíthatatlanúl gazdagabb, de a 
magyarázatban is szabadosabb volt minden előzőinél, s egyszer
smind alapúi szolgált a nyomában járó utódoknak (Fogarasi, 
Schuster, Bloch, Barkas Klek stb.), kik közöl avatottan leginkább
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csak Fogarasi és Bloch jártak el, s kikhez majd más, idegen nyel
vek szótárai is járultak magyar értelmezéssel (Soltész és Bakó la
tint, Karády franciát, Jancsovics tótot adván).

Megelőzte mind ezeket a Bévai munkái által iskolázott, 
szorgalmas Kresznerics Ferenc (1766—1832), ki hosszas gyűjtés 
után, főleg a régibb írókból s az életből, az előtte ismeretes ösz- 
ves anyagot, folytonos kútfőidézéssel, és, a mi fő, « gyökérrend
ben» szerkesztve adta (1832). Ámbár Kresznerics szóelemzésbe s 
értelemhatározásba nem bocsátkozik, és csak forrásait szólaltatja: 
már csak a gyökök, származékok és összetételek világos kitünte
tése és rendezése által is, egyes tévék dacára, miket a tudomány 
még akkor el nem igazított vagy nem igazíthatott volt, az elemző 
vizsgálatokat nem csak könnyítette, hanem azoknak biztos és 
józan irányt is adott. E tisztán tárgyilagos előadás merő ellenté
téül tekinthető Kassai József « származtató és gyökerésző» szó
könyve (1833), mely nem csak hibás elvek szerint, névszerint a 
hangtani és szóképzési törvények félreismerésével, desőt minden 
elv s tudományos alap nélkül, űzi elemző játékait. S e családhoz 
tartoznék még, ha őszinte komoly igyekvés gyümölcse volna, egy 
harmadik munka, a Dankovszky Gergelyé, mely magát «kritikai- 
etymologiai» szótárnak nevezi (1833) : de magyarázó címe («se
gédkönyv a szlávok számára, kik hamar kívánják a magyar nyel
vet megtanulni») a tudománytalanságot, hogy ne mondjam gúnyt, 
nyíltan elárulja. Szerinte a m. nyelvnek 4668 gyökszava van, s 
közte csak 962 magyar. — Az egész nyelvet minden ízeiben, s 
nyelvtani és rokonsági viszonyai szerint vette vizsgálat alá az 
akadémia megbízásából Czuczor és Fogarasi által (1845 óta) dol
gozott Magyar Nyelv Szótára, de e nagy kiterjedésű, megbecsül
hetetlen alapmunka csak jóval később léphetvén világ elibe, nem 
ez időszak dicsőségei közzé tartozik.

A már illető helyeiken említett műszótár-íróinklioz, azokon 
kívül, kik tudományos munkáikat nagyobb-kisebb glossáriumok- 
kal toldották meg, adandók még : Bitnicz Lajos gazdasági, Bugát 
természettudományi, Bugát és Schedel orvosi, Fogarasi kereske-
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delini, és Nagy Janus egyházi műszókönyveikkel. Nem minden 
állott meg, mit a buzgóság e téren oly tömegesen előállított, de 
sok, tán a nagyobb rész, átment az életbe. A Bugát vezéreszméi 
(105. §.) s a szóképzés törvényeinek helyesb ismerete megóvták e 
kort az elébbeninek bukdácsoló tehetetlenségétől.

Irodalom. Ah ademi a : M a g y a r  T á j s z ó tá r ,  B u d a  1 8 3 8 . P h i lo s .  M ű s z ó -  
tá r . B .  1 8 3 4 . M a th . M ű s z ó tá r ,  B . 1 8 3 4 . T ö r v é n y tu d . M ű s z ó tá r ,  B .  1 8 4 3  (ú jra  
1 8 4 7 ) . M a g y a r  é s  N é m e t  Z s e b s z ó t á r ,  2  k . B u d a  1 8 3 5 —8  (a  n é m e t - m a g y a r  
r é s z  ú jr a  1 8 4 4  ; s z e r z ő i  A n ta l ,  B a j z a ,  B u g á t ,  S c h e d e l ,  V ö r ö s m a r ty ) .  -  Foga- 
rasi: N é m e t  é s  M. Z s e b s z ó tá r ,  2  k . 1 8 3 6  (n e g y e d s z e r  «M . é s  N . S z ó tá r »  c ím 
m e l  P e s t  1 8 6 0 ). M . é s  N . S e g é d s z ó t á r ,  p ó t lé k u l  m in d e n  e d d ig  m e g j e le n t  
m -n . z s e b s z ó t á r a k h o z ,  2  r . P e s t  1 8 4 5 . —  Richter A. F. és Schuster T. J. : 
N -M . é s  M-N. K é z s z ó t á r  2 k . B é c s ,  1 8 3 7 — 8. (új c ím k ia d . 1 8 4 7 ), s ,  e h e z  Már
ton : V e r b e s s e r u n g e n  u . E r g ä n z u n g e n ,  2 r . B é c s  1 8 3 8 .— B  loch: U j ,  k im e r ítő  
m -n . é s  n - m . Z s e b s z ó t á r ,  2  k . P e s t  1 8 4 3  —4 4  (ú jr a  1 8 4 8 ) . A  m . é s  n .  n y e lv  
k ie g é s z í t ő  S z ó tá r a ,  m a g á b a n  f o g la ló  a z  id e g e n  s z ó k a t  é s  a z  e r e d e t i  ,m .  s z ó 
lá s m ó d o k a t  i s ,  2 r . P . 1 8 4 6 . E z e k e t  k é s ő b b  k ö v e t t e  e  s z e r z ő t ő l :  (Ú j t e l j e s  
n . é s m .  Z s e b s z ó t á r ,  2  k . P e s t  1 8 5 4 , é s  i s m é t  1 8 6 4  ; m e g :  I s k o la i  é s  U t a z á s i  n .  
é s  m . Z s e b s z ó tá r ,  2  r . P e s t  1 8 5 8 . —  Farhas Elek : L e g ú ja b b  é s  le g t ö m ö t t e b b  
m -n . é s  n -m . S z ó k ö n y v , 2  r . P e s t  1 84 7  (ú jr a  t ö b b s z ö r ) .  — D e u t s c h - U n g a r i s c l i -  
L a t e i i i i s c h e s  H a n d w ö r t e r b u c h , v o n  C . F .  Wigand, P o z s .  1 8 4 8 . ( a z a z  W . a  
k ia d ó  ; s z e r z ő j e  Kovácsy János k a r p o n a i fő o r v o s ,  á td o lg o z ó j a  M o ln á r  S á n 
d o r ). — Soltész J. é s  B a k ó  D á n ie l :  L a t in ,  M . S z ó tá r  o s k o lá k  h a s z n .  P a ta k  
1 8 4 5 . — Kiss Mih. és Karády Ignác : TTj fr a n c ia -m . é s  m -fr . Z s e b s z ó t á r ,  
2  k . P . 1 8 4 8 . (ú jr a  1 8 5 2 ) . —  Jancsovics István : U j  S z lá v -M a g y a r  é s  M .-S z lá v  
S z ó tá r .  2  r. S z a r v a s  1 8 4 8 . —  Kresznerics : M a g y a r  S z ó tá r  g y ö k é r r e n d d e l  és 
d e á k o z a t t a l ,  2  k . B u d a  1 8 3 2 . — Kassai : S z á r m a z t a t ó  é s  G y ö k e r é s z ő  M a 
gyar-Diák S z ó k ö n y v , 4  c s o m ó , P e s t  1 8 3 3 . (a  m u n k a  t ö b b i  r é s z e  a  T r a t tn e r -  
n y o m d á b a n  e lv e s z e t t ) .  — Dankovszky : M a g y a r ic a e  l in g u a e  L e x ic o n  c r it ic o -  
e t y m o lo g ic u m , e  (p io  patefit cp ia e  v o c a b u la  M a g y a r i e  s u a  a v i t a  C a u c a s ia  
d ia le c t o  c o n s e r v a r in t ,  q u a o v e  a S l a v i s ,  u t i  B o h e m is ,  C a r n io l is ,  C r o a t is ,  
Illyriis, P o lo n is ,  R u s s i s ,  S l a v is ,  P a n n o n i i s ,  V e n d is ,  V a la c h is .  p o r r o  a  G r a e c is ,  
Germanis, I t a l i s  e t c . a d o p ta r in t .  S la v is ,  im p r im is  l in g u a e  m a g y a r ic a e  a d d is 
c e n d a e  c u p id is ,  l ib e r  p e r u t i l i s .  P o z s .  1 8 3 3 . —  A k a d é m i a :  A  M a g y a r  N y e lv  
S z ó tá r a ,  a  m . t u d o m . A k a d . m e g b íz á s á b ó l  k é s z í t e t t é k  Czuczor Gergely és 
Fogarasi János. P e s t ,  1 8 6 2  stb. 4 r é tb . I — V I . —  Bitnicz : G a z d a s á g i  S z ó tá r ,  
S z o m b a t in  1 8 3 1 . —  Bugát Pál. : T e r m é s z e t t u d o m á n y i  S z ó h a l m a z , P e s t  
1 8 4 3 . —  Bugát és Schedel: O r v o s i  S z ó tá r ,  B u d a  1 8 3 3 . —  Fogarasi: K e r e s 
k e d ő i S z ó tá r ,  2  k . P . 1 8 4 5 . — Nagy János : H ie r o le x ic o n  P o ly m a t h ic u m  
L a t -H u n g .  S z o m b a t h .  1 8 4 5 .

129. §. Classica philologia.

A magyar nyelvnek mint tannyelv és tantárgynak az isko
lai téren elterjedésével a classicai nyelvek űzése mindinkább hát
térbe lépett, s név szerint a latinnak beszéllése többé nem siir- 
gettethetett. Ellenben a buzgóbb tanítók az új kor tanmódbeli
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haladásaira ügyelve, új, az elébbieknél jobb, s már kirekesztőleg 
magyar könyveket adtak az ifjúság kezébe, mik közöl néhány a 
jelesség bizonyos fokára is emelkedett (Szász K., Bocsor, Yass 
József) : mindemellett a classica literatúra, a köz míveltség mesz- 
szeható kárára, az új ivadék által azon mértékben mellőztetett, 
melyben a nemzeti általa mind lelkesebben felkaroltatok. írattak 
munkák a classical népek ismeretére szolgálók : az irodalomtör
ténet, régi földrajz, archaeologia, tankönyvekben és cikkekben 
tárgyaltattak (bár az eredetiek közölök a kor színvonalától elma
radtak) ; némi elevenség mutatkozott a görög és római írók be- 
lionosításában is, a kor több költői s nem kevés prózai remek
műve épen az antik műfordítások közt találtatik ; ilyek : Szabó 
István Homérja, Székács Plutarclija, s a kettőnek anthologiai 
költőik, Kis János görög szépészei : Aristoteles, Anaximenes, 
Longín, miket e tudós már élte alkonyán adott ; Czuczor Neposa, 
Szenczi Caesárja, Tacitusa Quintiliánja stb. ; s ezek méltányoltat- 
tak is, sőt bizonyos hírnévre tettek szert, Szabó István épen bá- 
multatott, s méltán ; de azon nagy és elterjedt érdekeltség, 
mondhatni hév, meíylyel egykor a classicismus iránt fogékony 
közönségnél csak a Baróti Virgilje s a Virág Horáca is találko
zott, egyedül az irodalom régi míveltségű embereiben élt még. 
Az akadémia s a Kisfaludy-Társaság iparkodásai alig lassíthaták 
az ízlésbeli visszaesést : fel többé nem tartóztathatták. Az időszak 
vége felé csak azon vette magát észre az irodalom figyelmes ész
lelője, hogy nem csak az antik (Kazinczy, Berzsenyi), hanem a 
nemzeti classicismus is (Vörösmarty, Czuczor) megszűnt neme
sítő hatást gyakorolni az irodalomra, s a teljesen modern Kisfa- 
ludyak utódai végül is a népiest emelték a művészet fölibe. De e 
tüneménynyel alább még tüzetesen találkozunk.

— ( Szabó István é l e t é t  s  e g y  mutatványt a z  O d y ss e á lr ó l  1. a z  írod. 
Olv.TI. k ö t .  3 0 0 . s z .  a l a t t ;  Székács é l e t é t  a  3 3 9 . s z .  e lő t t ,  mutatványokat 
3 0 7 . s z .  a la t t  ; Szenczy é l e t é t  é s  m u t a t v .  a  3 0 8 . s z .  a la t t .

Irodalom. Szász : L a t in  N y e lv t u d o m á n y ,  E n y e d  1 8 3 8 . —- Bocsor: L a t in  
N y e lv t u d .  3  fo ly a m , P á p a  1 8 3 8 — 4 3 . — Vass : a  L a t in  n y e lv  É k e s  S z ó k ö t é s e ,  
S z e g e d  1 8 4 6 . s  i s m é t  1 8 5 1 , 1 8 6 5 . —  A  g ö r ö g r e :  Tatai 1 8 4 1 , Lichner 1 8 4 3 , 
Károlyi István, Papp Gy. 1 8 4 4 . — A  E ó m a i  L it e r a t ú r a  T ö r t é n e t e in e k  a la p -
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r a jz a  B ä h r  r e n d s z e r é n , Csorna Mih. p a ta k i  ta n á r ,  2 f .  P a t a k  1 8 3 9 — 1 8 4 1 . —  
Guzmics : H e l l e n -m a g y a r  L i t e r a t ú r a  (M . T . T á r s . E v k .  I —I V .) . — A  r é g i  
G e o g r a p h iá n a k  r ö v id  r a j z o la t j a ,  P a t a k  1 8 3 1  (s  t ö b b s z ö r )  : B é g i  F ö ld ir a t ,  
Koczányi Fér. V á c  1 8 4 8 . —  G ö r ö g  B é g is é g t a n  Fojtényi János, B u d a  1 8 4 6  
( b ő v e b b e n  G y ő r  1 8 5 2 ) . — B ó m a i  B é g is é g e k ,  Homonnai Imrétől, P e s t  1 8 3 6 . 
B ó m a i  B é g is é g t a n ,  Bélák Józseftől, K e c s k . 1 8 4 4 . Hindy M. B ó m a i  B é g i s é g 
ta n , P e s t  1 8 4 9 . Császár F. : G ö r ö g -r ó m a i M y t l io lo g ia i  z s e b s z ó t á r j ’e s t  1 8 4 4 .
-  Peregnny Elek: M y th o lo g ia ,  P e s t  1 8 4 5 . — A n t e n o r  L T ta z á ^ a ^ m 'ö g o r s z á g -  
b a n  é s  Á z s iá b a n , E g y i p t o m i é i  v a ló  é r t e k e z é s e k k e l .  « H e r c u lá n u m b a n  t a l á l t  
g ö r ö g  k é z ir a t b ó l  s tb .  ( f r a n c iá b ó l id . F a r k a s  S á n d o r ) , » ‘k ö t .  E n y e d  1 8 3 1  s  k ö v .
— B ó m a  A u g u s z t u s  é s  r é s z in t  T ib e r iu s  k o r á b a n  ( fr a n c iá b ó l M a g o s  E r n ő )  I .  
P e s t  1 8 4 7  s t b .

H e l l e n  C la s s ic u s o k  m . fo r d í tá s o k b a n , k ia d ja  a  M . T . T á r s a s á g .  I .  k ö 
t e t  : O dipufc a  k ir á ly , Sophoklestöl, é s :  I p h ig e n ia  A u l i s b a n  Euripidestöl, 
G u z m ic s  I z id o r t ó l ,  B u d a  1 8 4 0 . I I .  k ö t e t  : Homer O d y s s e á ja ,  S z a b ó  I s t v .  
P e s t  1 8 4 6 . I I I .  k ö t .  P á r h u z a m o s  É le t r a j z o k  Plutarchból, S z é k á c s  J ó z s e f ,  P .  
1 8 4 7 . H e l l e n  K ö n y v tá r , k ia d ta  a  K is f a lu d y - T á r s a s á g  : I .  k ö t .  Aesop M e s é i ,  
S z a b ó  I s t v .  I I .  k ö t .  Pythagoras A r a n y  M o n d a ta i , K is  J á n . é s  : Isokrates n é g y  
B e s z é d e ,  S z a b ó  I s t v .  P e s t  1 8 4 6 . H I .  I V . k ö t .  Sophokles : A n t ig o n e ,  E le k t r a ,  
S / .ű e s  D á n ie l t ő l ,  P e s t  1 8 4 7 . V . V I .  k . Euripides : I p h ig e n ia  A u li s b a n , I p h i 
g e n ia  T a m á sb a n , S z a b ó  K á r o ly tó l ,  P e s t  1 8 4 9 . — Anakreon D a la i ,  T a u b n e r  K . 
P e s t  1 8 3 8 . — V ir á g o k  a  G ö r ö g  Antliologiából, S z a b ó  I s t v .  K a s s a  1 8 3 1 . (é s  
f o ly ó ir a to k b a n  S z a b ó  é s  S z é k á c s t ó l . ) —  Xenophon: S o k r a te s  N e v e z e t e s s é 
g e i ,  K is  J á n o s t ó l  K a s s a  1 8 3 1 . - M. Aurei. Antoninus E lm é lk e d é s e i  12  k ö n y v b .
P e r la k y  S á n d o r . P e s t  1 8 4 7 . (A  g ö r ö g  s z é p é s z e k  a  k ö v e t k e z ő  § -b a n .)

B ó m a i  C la s s ic u s o k  m . fo r d í tá s o k b a n , k ia d ja  a  M . T . T á r s a sá g . I .  k ö t .  
Sallustius é p e n  m a r a d t  M in d e n  M u n k a /, K a z in c z y  F .  B u d a  1 8 3 6 . I I .  k . 
Ciceróból B e s z é d e k ,  L e v e le k ,  é s  S c íp ió  A lm a ,  K a z in c z y  F .  B u d a  1 8 3 7 . I I I .
IV . k ö t . C. Július Caesar M in d e n  M u n k á i ,  S z e n c z y  I m r e ,  B u d a  1 8 3 9 — 4 0 .
V. k. Alb. Tibullus Elégiái, Egyed Ant. Buda 1845. — il/. T. Ciceró Beszéde 
Manilius Törvényjavaslata mellett, Pintér Endre, Bécs 1846. - J. Ca'esár 
Minden Munkái, Szép János, 2  k. Buda 1833—4 C. Nepos fennmaradt Min
den Munkái, Czuczor G. Buda 1841 (újra P. 1843). — Tacitus Históriájának 
öt könyvei. Nagyajtai Cserei Miki. Kolosv. 1840. Tacitus Agricolája, Szen
czy Imrétől, kiadta a Kisfaludy-Társ. Buda 1847. — Eutropius: Bómai Tör
ténetek rövid tartalma, Homonnai lm. Buda 1832. — Boethius: A BÖlcse- 
ség vigasztalásai, Horváth Dán. Székes-fej. 1838. — Horátius Levelei, Kis 
Ján. és Wieland magyarázó jegyzetei Kazinczytól, kiadta az akad. Buda 
1833. — Lucánus Pharsáliájának néhány könyve Sztrokay Antaltól, Pest 
1833 sk.

130. §. Széptudományok. Henszimann. Erdélyi.

A szélinek és szépműveknek tudományában az egy rendsze
res munka, mely ez időben a köz szükségnek némileg megfelelt, 
az angol Blair Aestlietikája volt, melyet az akadémia Kis János 
által magyaríttatott (1838), s melyhez később is csak néhány 
különböző értékű szépműtani tankönyv járult. Fő orgánuma és 
közvetítője az önállóbb széptani mozgalomnak, némely folyóira-'

22Told y : írod. tort.
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tokon kiviil (Kritikai Lapok, Athenaeum, Életképek) a Kisfaludy- 
Társaság volt, mely épen e szakot tűzvén ki működései egyik fő 
ágául, egyfelől maradandó alapot vetett a szépészetnek némely 
régi és új széptani remekírók fordíttatása által (Aristoteles, 
Anaximenes, Longinus, Horác, Quintilián, Boileau, Pope) ; más
felől saját munkái és pályakérdések kitűzetése által az önálló 
gondolkodást e téren folyamatba hozta. Mellőzve t. i. a bölcsé
szek csekély határú igyekvéseit a szépnek meghatározása körűi 
(Berzsenyi: Poétái Harmonistica, 1833; Szontagh : A szépnek 
philosopliiája, 1842), s közölök csak Greguss Ágostot emelve ki 
jeles Szépészetével (1849), ki abban legélesb philosophiai gon
dolkodónak tanúsította magát, s a tiszta széptant folytonos alkal
mazással tárgyalta a művészetek összeségére : a széptani elmélet, 
történet és bírálat nem csekély lendületet vett, leginkább a 
nevezett társaság kebeléből két férfiú, Henszlmann és Erdélyi, 
által, kik a divatozó idealismus ellenében.a széptani realismusnak 
nagyobb érvényt vívtak ki. Közölök Henszlmann Imre (született 
1813) legtágabb látkörrel, az összes művilágra kiterjedő, gazdag, 
concrét és önálló tanulmánynyal s tapasztalati tárgyismeretek
kel, valamint a részletek ritka tömegeit szerencsészen átkaroló, 
mélybe ható Ítélettel bírva, s a különféle művészetek szellemi 
solidaritásából indúlva, vizsgálataiban (Párhuzam az ó és újkori 
művészeti nézetek és nevelések közt, 1840—1 ; A hellen tragédia 
tekintettel a keresztyén drámára, 1843 ; A népmese Magyarorszá
gon, 1847) a legmagasbat eredményezte, mit széptanunk műitészi 
tekintetben eladdig előállított ; kirekesztőleg műtörténeti dolgo
zatai pedig (a már arcliaeologiai tekintetben említett Kassai 
Templomok 1846, és : Magyarországi sz. Erzsébet kassai templo
mának főoltárképei, 1847) első lépések azon pályán, melyen e 
szerző később a bon határain kiviil is oly szép bírt aratott. 
Henszlmann működését a kritikai irány jellemzi, mely szerint a 
gyakorlatra károsan ható hagyományos és téves nézeteket meg
rostálni, bírálni, megigazítani törekszik, s e működésében számos 
új, s habár néha egyoldalú és paradox, de akkor is termékeny,
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tanokat állít fel. — Leglelkesebb követője, s tovább fejtője reál 
irányának a szépészetben Erdélyi János volt (szül. 1814), ki mint 
ő, az eszményinek ellenében az egyénit a classicismusnak ellené
ben a regényest vette oltalma alá (Szépirodalmi Szemle 1847). 
Nem közvetítve a kettőt, hanem kizárólagosságukban, amazt 
megtámadva, ezt védve, az egyénire építé elméletét, s ezzel támo
gatta azon reál irányt, mely költészetünkön már 1840 óta erőt 
kezdett venni, s a népköltészet kincseire fordított figyelem és gond 
által mindinkább erősödött. S míg ama kizárólagos irány a bekö
vetkezett évtized költészetére, őt is megdöbbentő, bal hatással 
volt : a népdalok és mondák gyűjtése, kiadása és szellemes ismer
tetése körül kétségtelenül maradandó érdemet szerzett magának.

A szépirodalmi ítészét legkomolyabban az Athenaeum, Fi- 
gyelmező s a Szépirodalmi Szemle által gyakoroltatott ; azok 
számos bírálatai, s különösen az Erdélyiéi az utóbbi lapban, a 
kérlelhetetlen egyenesség, beható élesség s magas álláspontj oknál 
fogva mindent felülhaladnak, mit irodalmunk e nemben felmu
tathatott. Legtöbb s állandó figyelemben mindazáltal csak a 
drámai költészet és előadások részesültek, Bajza és Vörösmarty 
dramaturgiai írásaik, Petrichevich Horváth L. (1838) és Eyressy 
Gábor (1830—42) sliakespeari stúdiumaik az Athenaeumbau, 
Henszlmannéi a Piegélőben, s ismét Erdélyiéi a Szépirodalmi 
Szemlében a kor legtanulságosabb maradványai e téren.

(Mutatványt Vörösmarty dramaturgiai írásaiból 1. az írod. Olv. II. k. 
309. sz. alatt. — Erdélyi életét s egy mutatványt u. o. a. 310. sz. alatt.)

Irodalom. Blair Húgó Rhetorikai és Aesthetikai Leckéi, némely kiha
gyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. 2 k. Buda 1838. — Széptani 
Remekírók, kiadta a Kisfaludy-Társaság 3 k. Buda és Eger 1846—56. és Évi. 
IV. —* Kisfaludy-Társaság Évíapjai, I—VH. k. Buda és Pest 1841 - 9. Szép- 
irodalmi Szemle, 2 k. Pest 1847. — Berzsenyi : Poétái Harmonistica (M. T. 
Társ. Eyk. I. és Munkái kiadásaiban). — Szontagh : A szépnek philosophiája 
(Akad. Évk. V.) ; A művészet kútforrásai, elemei, kellékei és viszonyai (Kisí. 
Társ. Évi. VI.). — Greguss : A szépészet alapvonalai, kiadta a Kisf. Társ. 
Budapest 1849., — Szeberengi Lajos : Politikai Szónoklattan, Pest 1849. — 
Ilenszlmann : Általános nézetek az aegyptusi művészetekről (Athen. 1840) ; 
Párhuzam az ó és újkori művészeti nézetek és nevelések közt, különös 
tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországban, Pest 1841. (töredékek 
az Athen, és Bndap. Szemlében 1840) ; A hellen tragédia, tekintettel a ke
resztyén drámára (a Kisf. Társ. Évi. V. és külön) Pest 1846 ; Éltelek, a Regé
lőben 1841—2 ; Dürer Albrecht kellő méltánylására (Tudománytár, új folyam

22*
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X in . 1843). A Népmese Magyarországon (Szépirod. Szemle II. 1847). — 
Erdélyi : Egyéni és eszményi (Szépirod. Szemle I. 1847) ; Népköltészetről 
(Kisf. Társ. Évi. IV.) ; Magyar Népköltési Gyűjtemény, a Kisf. Társ. megbí
zásából, 3 köt. Pest 1846—8. és később : M. Közmondások könyve, a Kisf. 
Társ. megbíz.,Pest 1851. M. Népmesék, Pest 1855. Válogatott magyar Népda
lok, P. 1857. Értekezései és bírálatai a Szépir. Szemlében s kis részben : 
Kisebb Prózái között,Sárospat. 1863. — Bajza: Dramaturgiai írásai (Krit. 
Lapok és Athen, és) : Összegyűjtött Munkái Toldy Ferenc által, a VI. kötetb. 
Pest 1863. — Vörösmarty : Dramaturgiai Töredékek, úgy bírálatai (Athen, 
és Minden Munkái kiadásaiban).

131. §. A próza állapotja. —  Akadémia szónoklat.

A Kazinczy Ferenc által csínatlan közszerűségéből kiemelt 
próza ez időszakban érte el egyetemesb virágzását. Fő képviselői 
a Kazinczy iskolájából kerültek (80. §.) ; legtöbbet az most is, 
köz elismerés szerint, ezek orgánumának, az Athenaeuinnak, kö
szönt, mely reá majd minden irányban fegyelmezőleg és példa- 
adólag hatott úgy, hogy a finomabb érzék iránta mintegy a leve
gőbe ment által. Hibátlanságra, gondos szerkezet és kerekded- 
ségre törekedett az új próza, a tudományban határozottságra, a 
történetírásban egyszerűség és méltóságra, a politikai szónoklat
ban elevenség, hatály és emelkedettségre, míg a költői prózában 
érzéki szépség, s mely mindinkább fejlett, jellemzetes változatos
ság, minden téren pedig mívelt hang és szín mutatkozott. Azon
ban a korszak második tizedében az aránytalanúl gyarapodott 
journalistica által a könnyűséggel hanyagság kezdett szövetkezni, 
a csínt modor és szóvirág váltani fel. Voltunk eddig is a neve
zetes!) prózaírók és szónokok ismertetésében tekintettel nyelvbeli 
előadásokra : itt a próza egy új nemét kell kiemelnünk, mely a 
nyelvnek a társadalmi téren elterjedtével, s főleg az akadémiai 
és egyesületi élettel leginkább ez időszakban fejlett ki : a társa
dalmi, s különösen az úgynevezett akadémiai szónoklat. Ünnepélyes 
alkalmakkor, legtöbbször az akadémia, s később a Kisfaludy-Tár- 
saság üléseiben is, egész sora keletkezett az ünnepies szónokla
toknak, milyenek a tanbeszédek, a megnyitó, székfoglaló, üdvözlő, 
iktató, búcsú-, gyász-, emlékbeszédek, melyek hol külön, hol az 
említett testületek írásai közt, részben össze is gyűjtve, jelentek
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meg. Gróf Teleld Józsefnek (1790—1855) tárgyúkat mindig a he
lyes szempentból megvilágító nyúgodt —, gr. Széchenyi Istvánnak, 
egyéb írásai erényeit, azok szerkezeti liibái nélkül, bíró, eszme
gazdag, bátor, hathatós akadémiai beszédeik mellett leginkább a 
dics- és emlékszónoklat emelkedett művészetté. S itt a sok közöl 
Kölcsey Ferenc (I. Ferenc, Kazinczy, Berzsenyi felett) tűnik ki, 
majd kebelrázó, majd szívolvasztó érzéseivel : gr. Dessemffy József 
(Berzeviczy, Illésházy felett) genre-festő ecsetével s kedélyes 
húmorával ; de leginkább báró Eötvös József (Kölcsey, Körösi, 
Dessewfty J. felett), ki a felfogás újsága s a magas és erős gondo
latokkal a kedély melegét s képzelem ragyogását egyesítvén, a 
legtartalmasb és egyszersmind legszebb műveket adta e nemben, 
melyeket csak saját későbbi beszédei haladtak meg (Vörösmarty, 
Kazinczy, Széchenyi, Beguly, Szalay, Dessewffy Emil felett).

— ( L. Kölcsey emlékbeszédét Kazinczy felett az írod. Olv. II. köt. 
311 —, Eötvösét Kölcsey felett u. o. a. 312. sz. alatt).

Irodalom. Az ünnepélyes beszédek legjobbjai a .nevezettektől s má
soktól (Guzmics, Czuczor, Székács, stb.) az akadémia.. Évkönyvei I —VIII. s 
a Kisfalndy-Társaság Evlapjai I —'VII. köteteiben. — Összegyűjtve Kölcseyéi 
Minden Munkái II. köt. /'Vegyes Beszédek» (Toldy kiad.). — II. Eötvös 
.József  : Magyar írók és Államférfiak (emlékbeszédek és elnöki megnyitó 
Beszédek). Pest 1863. — Toldyéi, ki, mint az akadémia titoknoka s a Kisfa- 
lndy-Távsaság sok évi igazgatója, a szónoklat e nemét legnagyobb kiterje
désben növelte : Toldv Ferenc .Irodalmi Beszédei, kiadta Bajza, Pozsony, 
1847. és : Irodalmi Arcképei s Újabb Beszédei, kiadta Tarkanyi, Pest 1856. 
(újra s bővitve Összegyűjtött Munkái V. és VI. köt.).

132. §. Költészet. —  Általános nézet.

A leginkább költőink által felébresztett nemzetben az újabb 
politikai és cultúrai viszonyok, mint láttuk, magának a költé
szetnek két hatalmas versenytársat adtak, életben és irodalom
ban : a tudományt, s főleg a politikát. T. i. a júliusi francia for
radalom erkölcsi hatása Magyarországra is átterjedt. A külföld 
politikai eseményei 1830 óta élénkebb és egyetemesb érdekeltsé
get gerjesztettek, mint valaha ; s azon szellem, melynek a világ
rendítő mozgalmak kifejezői voltak, a Széchenyi reformjai előtt 
hatalmasan egyengette az utat. A figyelem, melyet költészetben



a múlt, politikában az alkotmány köriilsáncolása szinte maga 
bírt vala, most a jelennek sociális állapotaira fordúlt : a nemzet 
politikában leledzett. Ennek hatása alatt a költészet, hogy régi 
uralmának legalább részét megmentse, öntudatlanul és önkény- 
telentíl is felvette magába az élet gyakorlati irányait. A fordúlat 
azonban nem rögtön ment véghez. Csak midőn a sajtó bilincsei
nek tágulásával (1840 után) a politika mind hathatósban emelte 
szárnyait, s a polgári jogegyenlőség eszméje, őszintén vagy 
kacérkodva, demokratiai színezetet vett, terjedt el mindinkább a 
költészeten is a «célzatosság», és szállt le az általános emberi és 
nemzeti érdekek magasságairól a társadalmi kérdések terére ; 
azok körül forgott oktatva a regényben, izgatva a drámában, buz
dítva, lelkesítve a lyrában. Támogatta majdan e gyakorlati 
irányt egyfelől a nagyban növekedő olvasási vágy s a színügy 
emelkedése, amennyiben a francia és német modern költészet 
invásiójának utat nyitva, ennek regényei, novellái, drámái töme
gesen lefordíttattak, de annak keresztyénség- és államellenes, 
libertin és nőemancipáló müveit a nemzet erkölcsi komoly és 
politikai ép érzéke, részben a censura is, még most távol tartot
ták ; s támogatta másfelől a népnyelv ésv népköltészetre irodalmi 
érdekben már elébb fordúlt figyelem. T. i. a népdalok közlései 
Kulcsár által 1817 óta, népmeséinknek Gaal György és gr. 
Mailátli János által (bár németül) 1820 óta megkísérlett kidol
gozásai, népmondáink b. Mednyánszky Alajos által (1829 óta), 
sőt a szerb népköltészet ismertetése is (először Toldy által 1827, 
majd 1830 óta nagyobb kiterjedésben Székács által), s mind ezek 
nyomán a népdal és néprománcnak Yitkovics, Kisfaludy Károly, 
s ennek társai közöl főleg Czuczor által külön faj gyanánt mível- 
tetése, oly eleven részvételt gerjesztettek a népies iránt, hogy
1832-ben maga az akadémia bocsátott felszólítást a népnyelv 
kincsei (tájszók) s a népdalok gyűjtése tárgyában ; s hogy szép- 
irodalmi gyűjteményeinkben a nép s a költők népies dalai álló 
rovatot képezének ; hogy továbbá a Kisíaludy-Társaság már a 
népiesnek elméletét is szőnyegre hozta pályakérdés útján (1841),

/54-2 NEGYEDIK RÉSZ. LEGÚJABB KOR.



I I I .  IDŐ SZAK . 1881-1849. KÖLTÉSZET. 343

s utóbb, Erdélyi János lelkes mozgatásai folytán (1842—43), a 
népdalok és közmondásoknak—, Fogarasi javaslatára pedig
(1844) a népdallamoknak gyűjtését is erélyesen sürgette; mik 
aztán az Erdélyi gondjai alatt megjelent gazdag tartalmú kötete
ket, s a Fogarasi dallamait eredményezték : míg végre ( 1846) a né
pies beszélyre is tűzvén jutalmat, Arany halhatatlan « Toldi »-ával 
lépett a pályára. Ekép találkozván egymással a politikai, az iro
dalmi, sőt a szokásokbani demokratisnms is (a Czuczor által 
megénekelt s divatra kapott magyar tánc, úgy zene és dallamok 
társadalmi hatása is számba jővén), s egyik támogatván a mási
kat, keletkezett azon cultusa a népnek és népiesnek, mely élet
ben és irodalomban, társadalmi és míveltségtörténeti nevezetes
ségre volt emelkedendő. ,

Félre ismernék új költészetünk fejlődési menetét, ha ennek 
regényes és népies stádiumát a clas^icismus elleni visszahatás
képen fognók fel. Emez, első keletkezése idejét kivéve, soha sem 
volt rideg alak, sőt tartalma és érzülete nemzeti, melegséggel 
emelkedettséget, lelkesedéssel erőt egyesítő ; s ép ez öntudatos 
erő volt az, mely a fenséget a dagálytól, a képzelmet a szertelen
ségtől megóvta. A classicismus ’sajátságait az antik kijejezésmód 
és vlnjthmika, a formaszifjor és választékossáy tevék. Kifejezésmódja 
jogosúlt vala és korszerű, míg a nemzet nevelésével egyezett ; 
amiért az oly költők is, mint Berzsenyi és Kölcsey, kik teljesen 
el voltak az óclassicismusban fogúivá, mély hatást gyakorol
hattak. A modern cultúra terjedésével a költészet is, a nagyobb 
s nem csak iskolai míveltségű közönséghez fordúlva, főleg Kis
faludy Károly sürgetéseire és példájára, mindinkább a saját nem
zetivel cserélte'fel ez idegen képzetmódot. Ellenben az óclassicai 
versformák s hangidomok, miután a nyelv rliytmikai elemét sze
rencsésen kifejtették, annak természetével szépen egyezvén, má
sod, elidegeníthettlen sajátunk maradt ; s ha az elsők nagyobb 
részt átengedék is a tért a modern rímes formáknak : ama hang
idomok, egyesülve a rímmel, mind a déli népektől kölcsönzött, 
mind saját, új meg újból támadó, versformáinkban, de rím nél-
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kül is, megtartották érvényüket mind máig. Sőt, amennyiben az 
új népies iskola népies formákat használ vagy alkot, ebben is 
egyfelől folytatója a classicisták kezdeményezésének, másfelől e 
kezdetnek tovább-fejtője : miután Fogarasi nyelvünk hangsúlyos 
természetét felfedezte, s az ezen alapúló népies hangidomokat 
elméletre visszavinni megkísértette. Végre a classicisták válasz
tékossá//a nem zárta volt ki a jellemzetest, sőt helyén a népiest 
sem ; de kétségtelen érdeme az új lendületnek az, hogy sokkal 
nagyobb kiterjedésben kutatta s használta fel a népnyelv elha
nyagolt szépségeit, s előadására tiszta nemzeti bélyeget nyo
mott; míg a lianyatlani kezdett formaszigort pongyolaság váltotta 
fel, végre a formának majdnem teljes feloldódását maga után 
vonandó.

Tehát, kezdetben észrevétlen és általános átmenetek, me
lyek a classical kor szellemeiből indúltak ki, míg a nemzeti élet 
új fejleményei más, t. i. közép nemeknek szerzének érvényt. Az 
előbbi időszak alatt alyrában az óda, az elbeszéllő költészetben 
az epopoea, a drámaiban a tragédia tetőzének : helyökbe most a 
politikai s a népies dal, a regény s költői beszély, s az úgy neve
zett nézőjáték, meg a népszínmű léptek. Ezzel a költői eszmé- 
nyiséget a reál objectivitás, az élet arcképezése, szállította le, a 
gyakorlati irány a tiszta szépnek előállítása helyett bizonyos esz
méknek a költészet köntösében előadását űzte ; még a lyrában is 
a liazafiság már nem úgy, mint a költő dagadozó keblének 
önkénytelen és szükséges kifakadása léjiett fel, hanem szinte gya
korlati, izgató és tanító céllal. A nemzetiség, a szabadság, népjog, 
egyenlőség, még a védegylet, tengerügy stb., tehát a nemzeti 
ipar is, nem csak mint érzés, hanem már mint tárgy kezdtek 
szerepelni ; a forma a tartalom életfontossága mellett mellékes
nek tekintetni, a régi correctség, tisztaság, választékosság, még a 
prózai költeményekben is, eltűnni. Ezek dacára, sőt részben ép 
ezért, a költészet élénkebb kölcsönhatásba állván az élettel, 
mint valaha, úgy a feltűnt soknemű tehetségek s a termékek 
számánál fogva is, annak újabb fejleményei történetünk egyik
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nevezetesb fejezetét képezik, melyeket most már részletesen fo
gunk tárgyalni.

133. §. Lyrai költészet. — Vörösmarty és társai.

A classieismus, mint láttuk, az elébbi időszakban Kazinczy 
és Berzsenyi, Kölcsey és Bajzában elérvén tetőzését, Kisfaludy 
Károly és Vörösmartynál a regényessel szövetkezett. 1330 óta a 
drámai és elbeszéllő költészetben a romanticismus már uralko
dóvá lett : a lyrában mindazáltal a classicisták epigóújainak 
hosszú sora tartotta még húzamosan elfoglalva a tért, kiknek 
tiszteletreméltó részén túl (Garay, Eötvös, Vachott S. s mások), 
a nagy számnál a szelíd érzékenység s a formaszigor több volt az 
erőnél és eredetiségnél, melylyel nem bírtak ; s Vörösmarty ha
talmas géniusa csak későn lelt némileg utódot Petőfiben, ki maj
dan egy új, lényegében népies, kör középpontjává leszen.

Első helyt ez idő lyrikusai közt Vörösmarty áll, kinél a 
jellem és forma különbözéseire nézve, változatosb nincs költőink 
között. A forró bensőség s az emésztő szenvedély, az elkeseredés 
lelkesedése s a fenség, az enyelgő gúny és nedély, szilaj kedv és 
mély eszmélet, képviselve alanyi és helyzetdalokban, ódákban s 
az epigramm minden nemeiben, úgy a jelvényes és lyrai beszély- 
ben, egy egész nagy világot tár fel előttünk, gazdagot megrendítő, 
majd olvasztó érzésekben, nagy és ríj, erős és megható, majd 
intő, elmés és ostorozó gondolatokban. Mintha mindannyi külön 
költő sajátai volnának : mégis visszavezetek mind az ő nagy és 
nemes egyéniségére, melyet b. Eötvös egy vonással szint oly 
találóan, mint szépen jellemzett: « A sors azon adományai, me
lyeket csak lehajolva szedhetni, reá nézve nem léteztek — tudva, 
hogy a babért csak az hordhatja biztosan halántékai körül, ki 
emelt fővel megy végig életén.» ( V. Ferdinándhoz). S hány mon
data, kifejezett érzése, sorai, sőt darabjai tapadtak be olvasói 
szívébe, elméjébe, kalaúzúl a kedély és cselekvés útain ! Ha vala-
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kiről, úgy róla mondható, hogy ki az ő költészete által lelkesül, 
nemtelen, vagy csak közszerű is, nem lehet.

Vörösmarty, majd mindig a kedély s a nemzet és emberi
ség élete tényeiből indulva, általán s a legnemesebb értelemben 
alkalmi költő volt. Innen azon megragadó valóság, mely lángoló, 
és bús, és esdeklő szerelemdalaiból (A  szerelemhez ; Idához; A Ids 
leány baja : A merénylőhöz, stb.) ; azon mély szenv, mely némely 
jelvényes költeményeiből (Elhagyott anya ; Árvízi hajós) ; azon 
emésztő elkeseredés, mely Kisfaludy Károly kora elhunyta (K. K. 
emlékezete), a lengyel nemzet sorsa, sőt az összes emberiség álla
potai felett érzett fájdalmaiból szól.

Azon költemények, melyek által Vörösmarty legnagyobb, 
mondhatni történeti hatást gyakorolt a nemzetre, hazafiüi költe
ményei voltak. Miután első ódái által ( Szigetcár, Fehérvár) a 
magyart önelhagyásáért ostorozta, eposai által pedig a régi dicső
ségre hivatkozva benne a férfias önérzetet felköltötte volt : az 
üdülő nemzetet, nagy és bús emlékezetei és szent akarata nevé
ben, hű és kitűrő küzdelemre lelkesíti ( Szózat) ; majd a bizodalom 
komoly örömében buzdítja és biztatja ( Liszt Ferenchez ; Fóti dal : 
Honszer etet) ; s meg nem szűnve tartani benne a lelket, most ima 
alakjában oktatva lelkesíti (Hymnus), majd a «sült galamb» poli
tikáját gúnyolva megszilárdítja szándékaiban (A  sors és a magyar 
ember), majd elbizakodásaiban nedélyesen — (Mit csinálunk ?)r 
kihágásaiban érzékenyen (Jó bor), eszmélteti ; s ismét, a nemzet 
elismert dalnoktanítója felsőségével, inti (Jóslat). Másfelől a 
«nőtelen ország» hölgyeit fájdalommal vegyes keserűséggel em
lékezteti nagy hivatásukra ( Az  úri hölgyhöz), s ismét esdekelve 
kéri lionleányi részvétüket (A  magyar hölgyekhez); majd a kor 
vívmányait ünnepli (A szabad föld ; A katona) : s eltép minden 
érlüktetéseit a közéletnek megfigyelve, emel, irányoz, eszméltet, 
lelkesít. Rokon vala e költemények hatásával azoké, melyekben a 
lengyel nép lionszeretetét dicsőti ( Hontalan), s annak gyászsorsát 
az égető fájdalom lángvonásaival rajzolja ( Elő szobor) : s nemesíti 
politikai költészetét azon hév, melylyel a polgárisodás és ember-



jogok érdekeit ( Guttenberg ; Gondolatok a könyvtárban), azon sze
retet, melylyel az «embert» a világ népeiben úgy, mint a haza 
mostoha gyermekeiben öleli ; de a legmagasb, mert a világtör
téneti, álláspontra emelkedve azon költeményeiben látjuk őt, 
melyekben az emberiség sorsa feletti kétségbeesés ég (Az emberek ; 
A vén cigány ), míg (emebben) látnoki tekintettel a világ egykori 
regenerátióját hirdeti, oly bámulatos mélységgel és hathatósság
gal, melyhez hasonlót a biblia némely könyvein kiviil nem isme
rek semmit; iszonyú, megrázkódtató, de végre kibékítő: az új 
világ és új költészet apokalypsise, s egyszersmind a legnagyobb 
magyar költő — hattyúdala.

Lyrai költészetéből az elbeszéllőbe Vörösmarty románcai 
és balladái vezetnek át. Többször mesterileg eltalálja a balladai 
hangot (Búvár Rund; Salamon; Szilágyi és Hajmást) ; másutt 
lyrai elbeszélléssé szélesednek ki (Szép Ilonka ; Kemény Simon), 
melyek fő becse a lélektani momentum s a költői ecsetben, más
szor ( Mák Bandi; Csík Ferke) a népies naiv jellemben van; vagy 
allegóriái tankölteményekké (természetregéiben), hol a természet 
szellemes felfogása egy keleti képzelem ragyogó színezetével 
egyesül.

Vörösmarty mellett, hazafiúi költeményeivel, újra is Bajza 
említendő, ki, bár költői jellemével az előbbi kor legtisztább 
kifejezése, egészben amott tárgyaltatott (92. §.) hatása ez oldalá
val a jelen korban tetőzött. Már Borénekében (az 1825-ki ország- 
gyűlés befolyása alatt költve) zendííltek meg mind azon eszme
hangok, a bú s emelkedésé, a remény és könyörgésé, melyek a 
bekövetkezett idő fő thémái lettek számos változatokban ; s az 
haza szerte énekelve, évekig nemzeti dala maradt a magyarnak. 
De történeti fontosságra emelkedett a reformkorban az Apotheosis 
( 1834), mely a nemzet mind azon érzéseit, melyekkel a lengyelek 
bukását kísérte, annak szíve mélyéből kikapva, azoknak hű és 
hatalmas kifejezést adott, s melyből nemzetünk, saját bukása 
után, a maga jövőjét látszott kisejteni, de egyszersmind vigaszt, 
bizodalmát s elhatározást merítve belőle. Azért megtartotta

n i .  i d ő s z a k , m i- is is» . —  l í r a i  k ö l t é s z e t . Vö r ö s m a r t y  é s  t á r s a i . 34-7
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érvényét e nagyszerű óda még Vörösmarty hatalmas hangjai 
mellett és után is, meg szintén ama forró ima, az egykorú Sóhaj
tás (1834), mely mint egy commentárja volt az Apotbeosisnak, 
és, mint népdalok szoktak változtatva és sokkép megtoldva, még 
soká és sokfelé énekeltetett.

Czuczor az Aurórakor harmadik hírneves költője, ki e kor 
lyrai költészetére hatott. Az elébbi koré meleg érzésű dalai és 
heroídjeivel, derűit elégiáival, szigorúan alakított balladáival ( Ka
rául és Zemir ; Szondi), némely románcaival ( Hunyadi ; A legszebb 
ének) és legendáival, de mely utóbbiak a reflexió és leíró elem 
mellett a naívot teljesen nélkülözik : most szintoly ritka hivatott- 
sággal amily előszeretettel a népiest mívelte tárgyban, jellemben 
és formában, úgy hogy e téren elődei és társaival bátran kiállja 
a versenyt. A naív és érzékeny, szeszélyes és dévaj dalban és 
helyzetrajzban (régi népdalai; — A falusi kis leány Pesten), s 
különösen a népies beszélyben mester ( Cifra Laci ; Tómalom ; Pe
rnete Péter, mely nem legenda, aminek címeztetik) ; a nép életét, 
erkölcseit, érzet- és kifejezésmódját nálánál szerencsésben senki 
sem tünteti Népies tankölteményei ( Paprikás versek a Mezei Nap
tárban) a németalföldi festőiskola élethűségével érdekelnek, de a 
költői hatás a néprajzi valárdságban és az erkölcsi célzatosságban 
teljesen elvész. Ellenben politikai költészete majd a harag és 
gúny lelkesedésével üldözve a kor vétkeit, a reform ellenei önzé
sét, a választási visszaéléseket és vérengzéseket < Satirai költemé
nyek), e formában eladdig a legjeleshet adta ; majd leleményes 
és találó elmésséggel ostromolta a közéleti s az irodalmi gyarló
ságokat epigrammái és meséiben.

— (Mutatványokat Vörösinartyból 1. az írod. Olv. II. köt. 313—320; 
Bajzából 258—64 ; Czuczorbál a 321—29. sz. alatt.)

, Irodalom. Vörösmarty Versei «Munkái» I. kötetében Pest 1833, és 
«Újabb Munkái» I. köt. Buda 1840, együtt «Minden Munkái» I. II. és IX. 
köteteiben, Pest 1845 —8. s egyúttal az 1847-ki egykötetes kiadásban. Három 
Bege, Pest 1857. Legteljesben Gyulai Pál összes kiadása I. II. köt. 1864. — 
Bajza (1. 40 1.) — Czuczor Poétái Munkái, Buda 1836. Népies Költeményei, 
kiadta Friebeisz István, Pest 1854, másodszor 1858, legteljesben Czuczor 
Költeményei 3. köt. Pest. 1858. Népies Költeményei újabban az Olcsó Könyv
tárban. 1877.
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134. §. A classicisták epigónjai.

Egész serege a különböző érdemű lyrai költőknek támado- 
zott e régibb notabilitások körül. Egyik legtevékenyebb és sokáig 
a legkedveltebb köztök Garay János volt (szül. 1812. f 1853), ki, 
miután «Csatár» eposával Vörösmarty utánzójaként lépett fel 
1834, majd jól gondolt és megalkotott szerelem dalaival méltó di
cséretet aratott. Lelékenység, változatosság és formaszigor mel
lett bizonyos szívélyes játsziság tették azokat kedvessé ; míg más
félül hiányzik bennök azon megragadó bensőség, mely által a 
legkisebb dal is nyomot kágy a lélekben. Majd ismét Vörösmarty 
sarkában, a hazafiúi lyra felé fordult, s mindig-kész megéneklője 
lett minden mozzanatnak a köz és politikai élet terén, dicsőítője 
lett minden népszerű névnek, mely köz ügygyei kapcsolatban 
állt ; s következett hosszú sora a hangzó szavakból j ól összeállí
tott, s mégis meglehetősen költőitlen verses vezércikkeknek, 
melyek újság és mélység nélkül gondolat és érzeményben, a szí
vet érintik inkább, mint megilletik. Ereje a költői beszélyben 
volt, miről alább leszen szó.

Sokkal kevesebbet adott, sőt igen keveset, h. Eötvös József, 
s lyrában. Dalai jelvesek, egy-egy természeti jelenet által felköl
tött eszme vagy érzet képben ; majd románcneműek, hol egy kis 
történet vagy helyzetsor ismét bizonyos eszme kifejezésére van 
< A nyuyalom ; Vár és kunyhó) ; de ezekben is, mint tiszta érzetda
laiban (Búcsú ; Elvirához) ugyanazon mélység és hév, mely későbbi 
'< Carthausi « -ját költészetünk egyik leggazdagabb művévé teszi.

Csupa bensőség s fennkölt érzemény Yachott Sándor költé
szete is (szül. 1818. t 1861). Honszeretet, kegyelet a régi egy
szerű erkölcsök, erény, érdem és szenvedés iránt, fájdalom és 
szelíd giiny a világ sülyedtsége felett, elválás, szerelem, hűség, 
féltés ragadtatnak vele lantot ; szenvedélye, a szeretet szenvedé
lye, mély és erős, de mérsékelve az eszmélet által : innen az 
uralkodó elegiai hangúlat, mely minden ellentétet felold, emel és 
derít, s a megadásban nyugtot lel. Ilyen ő nem csak elégiáiban
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(A  szenvedő hölgy ; Cornelia emlékezete ; György ür haldiakor ; Ba
laton vidékén ; Széphalmon stb.), hanem több dalai s életképeiben 
is (Panasz Léliához ; Az őstelek) ; de innen azon nyájas szeszély is, 
mely némely dalait oly kedvesekké teszi. Költői lélekfestése egy 
helytelenül beszélynek nevezett költeményében tetőzik (A külföld 
rabja), hol a rab belső élete, ennek változásai, a szellemi és ke- 
délyi fejlődések mély belátásról, dús képzelem s erős érzésről, 
valamint a forma feletti hatalomról tesznek tanúságot ; míg ki
sebb darabjaiban, a nagy műgond mellett is, helyenként azzal 
küzdeni látjuk.

E csoporthoz tartoznak, mint a szelíd lágy érzemény 
éneklői s a szabatos szép forma mesterei : Császár Ferenc (1807, 
f 1858), ki a politikai gúnydalban is kitűnt ; Gaal József (1811. 
t  1866) és Kimoss Endre (1810, f 1843) egyszerű dalaikkal (ösz- 
ves lyránk egyik legszebb dala ennek « Alombolygó »-jában a 
»Képeddel alszom el»); Tóth Lőrinc (szül. 1814) főleg életvidor 
anákreoni, némely népdalaiban és románcnemű költeményeiben ; 
Pap Endre (1817, f 1851), kinél az életbölcseség az érzéssel oly 
bensőleg egyesül ; lliskó Ignác, a lyrai epigrammának is szeren
csés művelője ; Szemere Miklós, különösen nedélyes költeményei
vel,-és goethei dalok műfordításaival, de kinél a műgond már 
fogyni kezd; Kerényi Frigyes (1S22, f 1852) dalai átlátszó tiszta 
szerkezetével s mély hazafiúi érzésével, mely Sárosy Gyulánál 
(1816, f 1861) már erősh hangot ad, Mentovich Ferencnél (szül. 
1S24) pedig mélység mellett alakító erőt is fejt ki; míg Hiador- 
nál (Jámbor Pál, szül. 1822) a csinált szerelem- és világfájdalom, 
erőlködéseiben, az érzet- és képdagályt a képtelenig csigázza ; 
valamint az újnak keresése Lisznyai Kálmánt (szül. 1822 f 1863), 
dacára a való melegség és gyöngéd természet-érzelemnek, mely 
első dalaiban jelentkezett. Lisznyai volt egyszersmind az, ki kez- 
detbeni műgondját csakhamar elhagyva, a bekövetkezett korban 
egyik fő terjesztője lett a forma elhanyagolásának.

— ( Garay életét 1. az írod. ülv. II. köt. 330. sz. alatt ; mutatványo
kat tőle ott 331. 1 ; Eötvöstől 332—5 ; Yachott életét és mutatv. 336—338 
számai alatt.)
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A régóta elhagyott vallásos költészet ez időszakban kezdett 
miveltetni mind katliolikus («Religio és Nevelés»), mind protes
táns részről (a «Prot. Egyli. Lapban»): de többnyire azon őszinte 
önmegadó bnzgóság nélkül, mely a régi egyház, bár simítatlan, 
maradványait bélyegzi. Tiszta nyelv és versalak, de keresett ben- 
sőség, és, melyet mély érzés nem tűr, cicoma és virágos előadás 
jelzik a legújabb kornak e kísérleteit. Csak két költő tesz kivételt : 
Székács József exang. superintendens (szül. 1809, f 1876), ki lyrai 
epigrammáival is díszes helyet foglalt vala költészetünkben ; és 
Tárkányi Béla egri főegybázi kanonok (szül. 1821), ki viszont 
románcairól volt már ismeretes. Mindkettő a zsoltárköltészet 
emlőin nevelkedvén, ennek mélységével és egyszerűségével zen- 
gedezteti érzéseit ; amaz önálló költeményekben, mindkettő a 
zsoltárok utánképzéseiben ; sőt Tárkányi, nagy tevékenységével 
e mezőn, már az egyházi énekeskönyv átalakítását is megindí
totta szerencsésen.

— (Székács életét s  vallásos költeményeket tőle 1. az írod. Olv. II k. 
339—47 ; Tárkányi életét s költeményeit u. o. 348—350. sz. alatt.)

Irodalom. Garay János Versei, Pest 1843. Újabb Versei, Pest 1848. 
Balatoni Kagylók, Pest 1848. együtt Garay János Összes Költeményeiben, 
Pest 1854 és 1860. — B. Eötvös József Költeményei (a «Kemény» zsebkönyvben, 
1858, és külön P. 1869). — Vachott Sándor Versei, P. (1845.) Összes Költemé
nyei, kiadta Vahotlmre, Pest 1856. Harmadik teljes kiadás Pest 1869. — Csá
szár : Sonettkoszorú, Fiume 1831 ; Költeményei, Buda 1841, s bővítve ott 1856 : 
Esti Dalok (Kövessy Kálmán néven) Pápa 1847 ; Őszi Lombok, 2 k. Pest 1857. 
— Gaal József versei az Auróráb., Athenaeumb. sm.). — Kimoss: Dalfüzér, 
Pozsony 1840; Versei, bővített kiadás, Pest. 1843. — Tóth Lőrinc: Szívhangok, 
Buda 1838. — Pap Endre : Hátrahagyott Munkái I. kötb. kiadták Csengery és 
Kemény Zsigmond, Pest 1852. — Riskó Ignác és Szemere Miklós költemé
nyeik főleg az Athenaeumban ; eddig összegyüjtetlenek. — Kerényi : Költe
mények, Pest 1844. TTjabb Költ. Pest 1846. Legteljesebb gyűjtemény: Keré
nyi összes költeményei 1840—1851. az Olcsó Könyvtár 5-ik számában életrajzá
val együtt. Budapest 1876. — Sároty: Költemények, Buda 1858. — Mentovich: 
Uniódalok. Kol. 1848. Száraz Lombok, Pest 1854. — Hiador: Emléklapok 
egy főrangú hölgyhöz, Buda 1846. Hattyúdalok, és: Hangok az emberiség
hez, Pest, 1848. — Lisznyai első csinosabb dalai az Athen., majd Tavaszi 
Dalok, Pest 1847. Palóczdalok. Pest 1852. Dalzongora. Pest 1857. — 
Székács költői munkái még összegyüjtetlenek; vallásos költeményei «Imád
ságok» című imakünyvében, Pest 1845 és 1853, s a Prot. Egyh. Lapban. — 
Tárkányiéi apró fűzetekben 1848 óta ; együtt: Tárkányi B. J. Költeményei
ben, Pest 1857. Kathol. Egyházi Enektár (hangjegyekkel), Eger 1855 4rétb.
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135. §. Új lendület. Petőfi Sándor.

Classicus költőink elsorolt, s még inkább el nem sorolt, 
epigónjainál a forma lassanként mindenné válván, a tartalom 
phraseologiává, s még azoknál is, kiktől a való költői tehetség 
meg nem tagadható, kevés kivétellel, mint erőtlenebb ismétlése 
a nagy költőink által mélységgel, erővel és eredetiséggel kifeje
zett érzéseknek : szükségkép fordulatnak kelle beállani, hogy 
költészetünk, ellianyatlásából, új életre gerjedhessen. S ím a len
dület ismét azoktól jött, kik azt már egyszer hasonló válságból 
kiemelék, midőn óclassicai stádiumából, mely végtére szinte lel
ketlen modorban indúlt sülyedni, a nemzeti és regényesbe átve
zették (Kisfaludy K., Vörösmarty, Czuczor). Most új eleműi á 
népiest hozták mind nagyobb érvényre, aminek a hatalmasan 
ébredő közélet, a népet magát mindinkább felölelő politikai 
irány, s a véletlennek azon szerencsés viszonyulása kedvezett, 
mely egyenesen született népemberek közt hagyott erőteljes köl
tői egyéniségeket támadni. Ezek is első kísérleteikkel a classicai- 
nemzeti kor földében gyökerezvén, költői míveltségöket szinte 
annak köszönték, s így képesek voltak az új elemmel az öröklött 
vívmányt áthatni.

Legközelebbi megindítói a fordulatnak Kriza János és E r
délyi János lettek (mindkettő szül. 1814). Amannak népdalaiban 
a székely havasoknak, melyek közt született, fris szellője lenge
dezett ; emez komoly, határozott, mély egyéniség, gondolatgaz
dag és meleg, bár költeményeiben darabos, s a formát, sem a clas
sical, sem a népiest, tartalmával tiszta öszhangba hozni nem 
bíró ; annál nagyobb hatású volt a népköltészet műveinek nem 
csak közzététele, hanem annak legbensőbb lényege szerint ismer
tetése, valamint műbölcsészeti és műitészeti munkássága által 
(132. §.). S most a rég előérzett lendület nagyban megindúlt : 
csakhamar s egymás után feltűntek, mint az új népies iskola 
mindannyi bajnokai, Tompa, Petőfi és Arany : amaz népregei 
symbolismusával, Petőfi mindent átható nyers és dits lyrai éré-
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vei, s Arany, kiben a mély természet-ér erős értelemmel és ízlés
sel egyesülvén, az új költészet általa fogta művészi avatását 
nyerni. Arany lyrai időszaka már történetünk korán túl esvén, 
alább vele csak mint elbeszéllő költővel fogunk találkozni : a más 
kettővel itt kell foglalkodnunk.

Tompa Mihály (szül. 181Í) f 1868) 1841-ben, s így egy évvel 
Petőfi előtt, lépett fel az Atlienaeumban, s ennél szorosban függ 
össze a classicai-nemzeti iskolával. Elsőbb dalai a többi epigónok 
jó és gyenge oldalaival bírnak. Fordulatát 1845-ben írt népdalai 
jelzik, s a mondák tanulmánya, mely téren hírét csakhamar 
(1846) megállapította. Ez óta lyrai költeményein is új hang és 
szín lett észrevehető, t. i. a modor helyét saját egyénisége fog
lalta el, tárgyait az őt körülvevő természet- és embervilágból, s 
a maga, közszerűeknek látszó, de költőisítés által érdeklővé lett, 
élményeiből vevén, nyelvét pedig a közélettől, mely nemesítés 
által sem szűnik meg nála közéleti lenni. Tompa kevésbbé hiva
tott a szabatos dalra ; a természet titkos életével válszenvben 
levő, a kifestésre, a jelves előadásra hajló lelke (Temetői hányok : 
1 madár fiaihoz) a terjengést engedő formákat szereti, s ezekben 

tartalmas elmélő, és meleg mint bárki : elegiai kedély, mely két 
elemét a gondolatot és érzést, a legbensőbben összeolvasztja 
(Alföldi képek ; Levél eyy elutazott barátom után); de úgy, hogy 
néha az idylli ( Falusi órák), másszor a nedélyes jut a legtisztább 
kifejezésre (A  hangyákhoz): sőt nem ritkán, emebből kiválva, a 
gúny is, elég élesen.

Minden társaié közt leghatbatósban, s legtöbb eredetiség
gel Petőfi Sándor lantja zendűlt meg (szül. 1823, f 1849). Szár
mazása és erkölcseinél, hajlamai és életénél fogva egészen a 
népé, költészete is, mely életével egy, egészen annak legében 
leledzik. Teremtő képzeleminel, mély erkölcsi érzés mellett szilaj 
daccal és széles jó kedvvel, de egyszersmind oly ősi gyermeteg 
kedélylyel, mely a conventionális világ behatásai által meghódít- 
hatatlan, s így ennek kellő közepén is életével és költészetével a 
szabad természet kivételes fia, s végre erős, de kifejletlen értel-

Toldy : írod. tö rt . 2 3
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miséggel bíró : művei szenvedély mellett gyöngéd bensőséget, a 
fenséges és nemes mellett közszerűséget, a gazdag változatosság 
mellett korlátoltságot tanúsítanak egyformán. Tárgyai a szere
lem, melynek dalai csupa láng, s ismét lágyság és gyöngédség ; 
családi érzések, melyek szeretetreméltó vidorsággal és bensőség- 
gel nyilatkoznak ( István öcsémhez ; A  jó öreg kocsiéi áros ; Szülőfölde
men; Egy estvém otthon) ; táj- s természetképek, mik nem magokért, 
hanem azon érzés és gondolatért vannak, miket benne költenek 
( A csárda romjai ; A sivatag koronája) ; társas és egyéni gyarlósá
gok és vétkek, miket egészséges szeszély és irónia gazdag erével 
ostromol ( Pató Pál úr ; A hold eleyiája), míg társas vigalmakat és 
bort énekelve meg, magába nem férő jó kedve sokszor szilajúl, 
sőt póriasán is zajong ; az erkölcsi, kazaíiúi és demokratiai esz
mék és érzelmek pedig, az el nem rejthető célzatosság mellett, 
nem ritkán elég prózai módon adatnak elő : de gyakran az elke
seredés lelkesedésével ( Almaim ; A magyar nemes : Van-e egy marok 

fö ld ), majd irónia és kúmorral (A  magyar nemes ; Okatootája) ; de 
viszont bensőleg tud örülni is a haza emelkedésének ( A magyarok 
istene). Ha épen e téren a túlzástól s az igazságtalanságtól nem 
ment, s ez által egész a lázításig ragadtatik ( « Misera plebs contri
buens» ), az ama beteges izgatottságnak betudandó, amilyen csak 
nagy és erős szenvedélytől telik. S mindezekben, s ezeken kiviil, 
maga, s életének minden mozzanatai szolgáltatják költeményei
nek a legváltozatosb anyagot. Sajátságos érdeket, sokszor szivélyes 
és mély részvétet, költ egyénisége iránt azon beszédes őszinte 
nyíltság, melylyel olvasóját biztosává, sőt barátjává teszi. Mert, 
erkölcsi öntudatában büszke magát jobbnak mutatni, mint ami
lyen, nem hallgat el, nem szépít, nem arrogál semmit, mit nem 
bír : így nyílt könyv gyanánt fekszenek előttünk nem csak viszon
tagságai és kalandjai, hanem gondolkodása és érzései, szenvedé
lyei és hibái, még csínyei is, melyek születés és nevelésben, világ 
és sorsban, nem érdemelt szenvedésekben, gyakran tiílzó legyezés- 
ben találják forrásokat ; s ezt tekintve tévedései is — mik szerint 
a jellemet néha az illemi tekintetek megvetésébe helyezte, a
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democratiát nem csak az intézményekben, hanem az erkölcsök
ben is érvényesíteni kivánta, az embert annyira díszesítő önmér
séklet helyett dacban és szertelenségekben tetszett magának — 
tévedései is, költészetében, elnézésünket, 'nein ritkán becsülésün
ket bírják. Csak a világgali meghasonlását sokalljuk meg, midőn 
gyűlöletté fajúi, mely lényegében mindig költőitlen, sőt túlzásai
ban undort gerjeszt (A  világ és én). De ez álláspontot szerencsé
jére hamar meghaladta.

Mellőzve kísérleteit a reflexiók terén ( Felhők), hiányozván 
eszméiben az érleltség és mélység ; ha Petőfi, egyéni költészeté
vel, melynek ő tárgya és szerzője egyszersmind, egyedül áll 
lyránkban : regeneráló hatását öszves költészetünkre mint nép- 
k iá tő ét nem lehet eléggé méltányolnunk. Népdalai, néprománcai s 
költői beszélyei öszvege tartozik ide. Nem hiányoztak, mint lát
tuk, e téren szerencsés előzői, de kik életök, míveltségök és vi
lágnézetűk szerint a népköltészetet mint formát mívelték : míg 
Petőfi, a nép közvettlen kifolyása, annak egyszersmind legtalá
lóbb képviselője, sőt az maga volt. Tárgy, naív felfogás, hangúlat, 
a természet és belső világ válszenves közvetítése, a ragyogó szín
játék, e frisseség és könnyű folyamat, s előadásának mindig 
tárgyszerű változatossága ily benső és állandó egyesülésben, s 
összekötve a népi dallamos szchémákkal s a népi nyelvvel, melyet 
az életből vett kifejezések, fűzések és fordúlatokból, nem szépítve, 
de nemesítve a költői használat által, mintegy újjá teremtett, 
más költőnél nem találtatott. így ő, Eötvössel szólva, a szó leg
szigorúbb értelmében magyar költő — ha t. i. ilyen alatt egy, 
a mívelt világ behatásaitól érintetlen primitív-magyar költőt 
értünk — «s ez az, mi valamint megmagyarázza a nagy hatást, 
melyet művei gyakoroltak, úgy egyszersmind irodalmi érdemei
nek legfőbbikét képezi ».

— (Kriza élete és mutatványok költeményeiből az írod. Olv. II. köt. 
3 5 1 ^ 4 . sz. alatt. — Erdélyiből u. o. 3 5 5 —6. — Tompa élete és mutatv. 
3 5 7 —61. Petőfiből példák 3 6 2 —7 .).

Kiadások : Kriza költeményei az Athenaeum, Reményb. s egyebütt 
elszórva, fájdalom, nincsenek még összeszedve. — Erdélyi János Költemé
nyei, B u d a  1844. Szabad Hangok, Pest 1840 . — Tompa Versei, I. Pest 1847.

2 3 *
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II. 1854; összes kiadások C köt. Pest 1858—67, és P. 1870. — Petőfi mun
kái az életrajzban elősorolvák.

Petőfi Sándor az 1823. év első órájában, Kis-Kőrösön, Pest 
megyében, született, hol akkor atyja, Petro vies István, mészáros 
volt. Iskoláit hat éves korában kezdte Kecskeméten, folytatta 
több helyt, különösen Aszódon isr hol zongorázni és rajzolni is 
tanult, s honnan a selmeci lyceumba ment által. Itt mint tagja 
a m. társaságnak, kezdett már verselni (183S), járta a német 
színházat, s ezzal az iskolai törvények ellen vétvén, rossziíl osz
tályoztatok, ami, kapcsolatban gazdája vádjaival, oka lett, hogy 
a reményeiben magát csalódottnak hivő atyja levonta róla kezét. 
Az elkeseredett fiú most, egy februárusi zordon nap hajnalán, 
titkon és gyalog elhagyván Selmecet, Pestre jött, s a nemzeti 
színházhoz statistának szegődött. Egy rokona megtudván Petőfi 
atyjának időközbeni vagyonbukását, a fiáról való gondoskodást 
magára vállalta, s őt, ki nála a nyarat és a szünidőt római classi- 
cusok olvasásával s verseléssel töltötte, az új tanév elején Sop
ronba küldte, hogy a lyeeumban tanulmányait folytassa. Petőfi 
azonban katonának csapott fel, egy ideig Sopronban, később Ká- 
rolyvároson tanyázott, hol betegeskedvén, 1841-nek telén haza 
bocsáttatott. A következett két évet hol Pápán tanulva töltötte, 
s itt a m. társaságtól egy lyrai költeményével díjt is nyert, hol 
szinészkedett több vidéki társaságnál, míg, az Atkenaeumban 
fellépésével (május 1842) némi figyelmet gerjesztvén, 1843-ban a 
Kisfaludy-Társaságtól fordításokra alkalmaztatott (ennek Regény- 
tárában tőle van : A koros hölgy, Bemard után, 1 lt. és Robin 
Hood, James után 2 köt.). Ismét a színészethez fordúlt, míg egy, 
Debrecenben s más alföldi városokban töltött tél után, az «Élet
képek» mellé munkatársúl meghívatván, 1844 Pestre jött. Itt 
Vörösmarty eszközlésére a Nemzeti Kör megvette első versgyűj
teményét (Versek 1842—4, Buda 1844), Vahot Imre pedig segédül 
fogadta a «Pesti Divatlap» mellé. Ezóta minden lapok húzogat
tak tőle verseket, mik már most a közönség általános kedvencévé 
tették. Mindazáltal harmadszor is tett kísérletet a színészettel, 
még pedig a nemzeti színháznál, de itt megbukván, végre lemon
dott e szenvedélyéről, s most már kirekesztőleg az irodalomnak 
élt. Egymást érték : A helység kalapácsa, furcsa hősköltemény, 
Buda 1844; János vitéz, Buda 1845; Versek 1844—5; Cvprus- 
lomhok Etelka sírjáról; Szerelem Gyöngyei, Pest 1845. Próbál
kozott a drámában is «Zöld Marci» népszínművel, mely vissza- 
vettetett, és «Tigris és hyena» drámával, mely, bár elfogadtatott
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a nemzeti színház által, később önmaga visszavonta és kiadta 
azt ; próbálkozott a regényben : A hóhér kötele ; majd a tanköl
tészetben : Felhők (mind a három darab Pest 1846); írt TJti 
Jegyzeteket (Életképek 1845), novellákat (ugyanott), s ismét Üti 
Leveleket (Hazánk 1847), igen különböző szerencsével. Annál 
egyetemesb volt a tetszés, melylvel a lapokban versei folyvást 
találkoztak; s így 1847-ben már «Összes Költeményeit» adhatta 
ki Pesten (újra 1848, 1869, 1872. 2 kötet). Döntő következést! 
lett kedélye és magánéletére 1846-ban tett szatmári útja, mely
nek alkalmával Szendrey Júliával megismerkedett, kit 1847. 
-ept. nőül vevén, addigi nyugtalan életét csendes házi boldogság 
váltotta fel. Most Aranynyal és Vörösmarty val Shakespeare ki
adására egyesülvén, az, az általa angolból fordított Coriolánussal, 
Pest 1848, meg is indúlt, de a bekövetkezett politikai fordúlat 
folytán abba maradt. 1848 végén a hadseregbe állván, Bem mel
lett mint kapitány-titkár és segéd, utóbb őrnagy, működött, jelen 
volt a piskii csatában, s utolszor a segesvári döntő ütközet előtt 
láttatott július 31. 1849. Halála után nagy-későn jelentek meg 

l'jabb költeményei 1847-—9.» Pest 1858. 2 kötet s ismét 1869, 
1871. és Vegyes Munkái, Gyulai Páltól, Pest 1863. 3 kötet. Leg
újabban Összes költeményei rajzokkal egy kötetben 1874. és 
1876. Bajzok nélkül második teljes kiadás négy kötetben 1877, 
továbbá vegyes munkáit kiegészíti a Petőfi-reliquiák című gyűj
temény, Buda-Pest 1878.

136. §. Tan- és gúnyköltészet. Vajda. Arany.
Az irányköltészettel, mely, mint neve is vallja, tudva nem 

tudva a költészeten kívül fekvő célra iránylik, benn voltunk már 
a bal gyakorlatú tanköltészetben, abban t. i., mely szépítő, nem 
szép, művészet, s mint ilyen a költői birodalom határszélén 
áll. A maga tisztaságában és önálló nagyobb formáiban mindaz- 
által az nem űzetett, hacsak az erdélyi meseíró Hegedűs Sámuel 
tankölteményét (Menipp utazása a másvilágon) nerg veszsziik ide, 
mely nem tartalmatlan ugyan, de gyenge alkotású s kevéssé köl
tői, nyelvével pedig mintha a XVIII. századból hangzanék át 
hozzánk. Az egész világ csak érzeményeket pengetett ; e meddő 
szaporaságnál fogva tehát, melylyel a divatos lyra az alanyi köl-
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tészetet elárasztá, hasznosnak látta a Kisfaludy-Társaság a gon
dolat költészeti jogosúltságára is figyelmeztetni, s ha versenynyi
tás útján, közvettlentíl,.mértékütő szépművek előállítására nem is, 
legalább lélektani tanulmányra s a költészetnek eszmei tarta
lommal megtermékenyítésére reménylett hathatni. így 1841 
satirákra, 1843 komoly tankölteményekre tűzött ki dijakat.
A verseny mindkét esetben népes volt ; az első sikeres is, a má
sik nem, amennyiben a győztes mű is («Féltés» 10 énekben Ney 
Ferenciül), bár a leíró elem gazdag színeivel rendelkezik, dictiója 
nemes és szép, s technikája correct, alakító erő hiányában az el
vont gondolat hal ványságát concret élettel el nem bírta törleni.

így egyetlen méltó képviselő e téren Vajda Péter lett (szü
letett 1808 f 1846). Vajda, legbelsőbb lényében, poétái termé
szet, gazdag teremtő képzetemmel, mélyen érző szívvel, és hasonló 
erejű hajlammal a vizsgálódásra, de azon erős értelem nélkül, 
mely a lélek különnemű tehetségei felett intézőleg uralkodik ; s 
ezért, tudományt (nyelvészetet, természet- és társadalmi tudo
mányokat) és költészetet együtt űzve, ez nem engedé megtalálnia 
alkotásaiban a tiszta tudományos —, mint amaz nem a tiszta 
költői formát. Ugyanez iker természeténél fogva tudományos 
gondolkodása és előadása a képzelem és kedély által van elfo
gulva, miként viszont költészetében a gondolat gyakran nyers 
valóságában jelenik meg ; s a két elem egymást, telj esen át nem 
hatván, amott tiszta prózai prózára, itt tisztán költői versre nem 
víhatva fel magát, ösztönszertíleg alkota magának egy saját, 
közép előadási formát, költői prózát, mely ha néha ossiáni, néha 
bibliai hangot ad, az nem mímelés, hanem épen csak lélekido- 
mai saját és szükséges szüleménye volt. De ezekben foglaltatik 
annak jogosultsága is. Nemes, szép s költői lelke sajátságai, me
lyekben minden gyengéi, de egész nagy ereje is alapúinak, nyi
latkoznak már első költői kísérleteiben: « A Nap szakaszai* -ban, 
mik szerinte: «költeményes festések a természet után», s az 
elbeszéllő « Legszebb leány » -ban (mindkettő 1834), mik már phi- 
losopliiai költemények, festés és elbeszéllés, itt is ott is, az esz-
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inéért leven. Következtek aztán az évek során dráma, regény, 
számos beszély, kötetlen és verses dalok és hymnusok mellett és 
után önálló tanköltemények; mint Időszakok (1839. I. Élőkor), 
melyekben az emberiség történetének philosophiája, Eszdér 
(1841), melyben egy geogónia kíséreltetik meg: mindkettő tudo
mánynak kevés, költeménynek sok, az észnek nem elég pontos, 
az aesthetikai érzéknek nem elég érdeklő és meleg, s emez a 
genesistől, mely az olvasónak szükségkép eszébe jut, nagyszerű
ségre és fenségre messze eső ; Erény és bűn (1841), mely már 
inkább paraenesis, mint tanköltemény ; míg Az éyi művészet 
(1843) jelves költemény, mely a művészet lényegét az igaznak, 
szépnek és szeretetnek (jónak) egységében mutatja fel. A termé
szet bájai (1844) már sokkal lelkesb és költőibb, de lazán össze
függő, s egyenetlen becsű : elragadó szép és gyöngéd részek mellett 
szárazak s áradozásokkal fárasztók is vannak. A tanszerű elem 
lyrai költeményeiben is érvénykedik, leginkább az úgynevezett 
Szellem- és hondalokban (1841. prózáb.), hol a jogegyenlőség evan- 
gélioma hirdettetik, melegen, hatályosan, de nem hosszadalmak 
nélkül, valamint egyetlen drámájában is : « Joyuz vagy a Honke
resők» 4 felv. (1836), melyben, nem gondolva a szigorú színi 
elrendeléssel, sem a szabatos jellemrajzzal, a feltüntetett elvliarc- 
ban szabadság-, jog- és honszeretetet s egyetértést tanít, kézzel
fogható vonatkozással a jelenre.

E gazdag tanszerű és költői alap dacára tehát Vajdának 
nem sikerűit önálló tankölteményeiben mintaszerű, vagy csak 
correct művet is adni. Annál nagyobb fényben ragyog, s épen 
mint tanköltő is, elbeszéllő munkáiban, különösen keleti beszédei
ben, melyeken nemes keble egész melegségét és költészete minden 
bájait elöntve találjuk. Vajda, a kis kora óta már önfentartásra 
utalt szegény elhagyatott pórfiu, de annál gazdagabb isten lelki 
javaiban ; kinek élete és költészete eyy : gyermekded szelíd 
ártatlanság, az erény tisztelete s gyakorlata, istennek, műveiben, 
imádása, a külső természetében úgy, mint az embervilágéban ; ki 
a természet iránti vallásos lelkesedésében ennek kebelén, s csak
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itt, lelte fő boldogságát, mint gyermek az anyjáén ; ki végre a 
maga részére oly keveset követelt az élettől : annál mélyebben 
és fájdalmasban érezte a kiváltságok korában mindazt, mi az 
isten színére egyformán teremtett emberiség osztályozásában jog
talan és lealázó volt, és küldetésszerű önérzettel és hévvel avatta 
fel magát az embérjogok védőjévé. Sem a sajtó állapota, sem 
szelíd lelke nem engedek a nyílt, a megtámadó szót, s így költé
szetét tette a szabad, egyenjogú emberiségért buzgó keble kife
jezőjévé. Nem ismerve színről színre a társaságot, melylyel keve
set érintkezett, a történelmet pedig folyama nagy hullámzásaiban 
inkább, mint részletes hűséggel : helyes érzéssel távol korokba s 
leginkább keletre szerette költött történetei sceneriáját áttenni, 
hol a szokások és jellemek külső hűsége hiányait a messzeség 
kevesbbé hagya észrevenni, s az általa annyira szeretett termé
szetet ragyogó ecsetével eszményítve, oly szép öszhangzásba hoz
hatta szintén eszményített jellemeivel. S hol is találhat vala a 
szenvedő emberiség képviselőiül hivatottabb alakokat, mint a 
zsarnokság s a kasztok őslionaiban, a keleten ? A jogtalan osztá
lyok iránt érdeklendő tehát, majd a rabszolgaság sanyarait mu
tatja fel ( Othman ünnepe); majd egy szegény néger rabszolgát vezet 
elénk, mint a hűség, liáladatosság szívreható példányát (Manci
kor) ; másutt a várnarendszert tünteti fel tragikai hatásaiban 
f Vajkoontala ; Mácjuszleány), s ismét a jogegyenlőség ellentételes 
világításában (Akbár zultdn) ; majd a nemesb természet győzedel- 
mét a felekezetes vakbuzgóság felett dicsőíti ( Memnon szobra ; 
Yoridala). S e kivételes műveket többnyire a takarékos szerke
zet, a psychologiai momentum, s a bájoló ecset örökszéppé avat
ják. Sőt másutt is, hol a tancél még jobban van elburkolva (Az  
athínai sírásó ; A csapodár ; Mir mali stb.), a nemes erkölcsi irány, 
kapcsolatban a legszebb leleményekkel s a lélektanilag kielégítő 
kivitellel, jótékony, megnyugtató, mély megindulást hagy vissza 
a szívben.

A gúny költészet a folytonos censurai gyámság miatt most 
sem virágozhatott fel : pedig voltak nálunk minden időben — a
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Jagellók alatt élt Apáti Ferenc előtt (intermezzók) és után (népi 
gúnydal) Gvadányiig, s ettől Kisfaludy Károlyig — elméink, 
melyek, kivált az enyelgő gúnyorra, a kedélyes iróniára, kifejezett 
képességgel bírtak. Az újabb korban, midőn az művészetté vál
hatott, a legfontosb és kiliívóbb tárgyak kiváltságolva lévén, az 
önálló gúnyor nem míveltetlietvén, költőink megelégedtek a 
gúnyt mint elemet játszodtatni mesében, beszélyben, vígjátékban. 
A Kisfaludy-Társaság kívánt elmélet, példa s pályáztatás által e 
fajnak is lendületet adni (1841) ; ennek kebelében értekezett róla 
Székács, és sóval és borssal vegyített satirái élő előadásával mulat
tatta a társaság nyilvános ünnepeire számosán egybegyűlni szo
kott hallgatókat (Hogy lehet könnyen meggazdagodni? Huyyan te
lj y mik szert könnyen Im re névre? ); a népies pályázaton pedig húsz 
versenyző közt öt győztes találkozott ( Vajda, Szentmiklóssy Sá
muel, Szilágyi István, Gaal József, Tarkanyi) : de sem műremek- 
ségre, sem divatra e faj nem emelkedhetett a sajtó lidércnyo
mása miatt ; és Székács enyelgő satiráin kivül csak Czuczor 
(133. §.) és Vajda közelítették meg a jélességet (Vegyes házassá
gok; l'tazó magyarok; Magyarország stb.) : mígnem Arany János 
(szül. i s i 7) első pályázatával e társaságnál ( Az elveszett alkot
mány, víg epos hét énekben), mely 1845. nyert koszorút, lepte 
meg a mtíértők figyelmét. Mert bár nyelv és vers még sok kivá- 
nandót hagyott, ezen, a költő alakító erejéről már feltűnően 
tanúskodó műben «az akkor napi renden volt politikai és sociális 
mozgalmak szoborszerű élethűséggel tárgyaltattak, fűszerezve a 
legfinomabb iróniával s a satira chamaeleoni árnyazataival, a 
horátiusi ,ridendo dicere verum‘-tól fogva egész a «juvenálisi 
korbácsoló potentiáig» : úgy hogy tekintve a komoly alapot s a 
atirai ér gazdagságát és csípősségét, e mű meghaladott mindent, 

mit gúnyköltészetünkben eladdig bírtunk.
— (Mutatványt «Az elveszett alkotmány »-ból 1. az írod. Olv. II. köt. 

368. sz. a att.)
Irodalom. Hegedűs Sámuel Poétái Próbái, 2 köt. Kolosv. 1837. — Ney 

tunkölteménye a Kist. Társ. Évlapjai VI. kötetében áll.— Vajda: A legszebb 
leány Pest 1834. A Nap szakasza', Pest 1834. Dalhon, 4 k. Pest 1839 —44. 
Ebben veisei, tankölteményei és némely beszélyei; emezek többjei, mik az
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Auróra, Hajnal és Nemz. Almanachban jöttek ki 1834—42-ig, nincsenek fel
véve e gyűjteménybe. — Székács : satirái, értekezése a satiráról, s a megje
lenhetett pályasatirák (melyek közt Vajdától a «Vegyes házasságok» és 
«Censúra» nem jöhettek ki)^a Kisf. Társ...Evi. III. és VI köt. — Arany : Az 
elveszett alkotmány, 7 én. Évi. VH. és Összes Költ. 1867.

137. §. Színügy és színköltészet.
A színészet ez időszakban nyert valakára állandó liázat a 

fővárosban, s azzal születtek meg drámai költészetünk életének 
természetes feltételei is. Egy középponti magyar színház fontos
sága a magyar nyelv mívelésére, terjesztésére, magyar társas élet 
fejtésére a nemzeti színköltészet emelésére nézve, el vala ismerve, 
s egy olyannak létesíílése általános óhaj és akarat tárgya. Re
ményt a magyar színészet haladásai iránt a kolosvári, kassai, úgy 
a Balla-féle pesti társaságokban mutatkozó jelesebb tehetségek 
költöttek. Az akadémiának e remény élesztésében, a létesítlietés 
módja tisztába-hozatalában, a drámai költészet míveltetésében 
nem csekély része volt. Mindjárt felállíttatása után drámai jutal
makat tűzött ki, s ha ezeknek közvettlen eredményei fényesek 
nem voltak is, legalább munkásságot, gyakorlatot költöttek e 
téren (tizenkét év alatt 77 szomorújáték és 63 vígjáték jelent meg 
a pályán). Két gyűjteményt adott ki, melyekben 16 eredeti és 20 
fordított színmű látott világot. Egy állandó színház létesítése 
módját jutalomkérdés tárgyává tevén, három jutalmazott és 
kiadott pályairattal vonta a közönség figyelmét ez ügyre. Egv- 
időben Pest vármegye pártfogása alá vett egy, a kassaitól elvált 
és több erők hozzá csatlakozásával szaporodott társaságot (Me
gyeri, Bartha, Kántorné, Lendvay-pár, Szentpétery, Egressy, 
Szerdahelyi stb.), mely az üresen állott budavári színházba tele
pedvén, meg volt vetendő a magyar színmiivészetnek alapját 
(1833—6). Fáy és Döbrenteire bízatott a művezetés; ismét egy 
akadémiai bizottság a színműkészlet tisztázásáról és neveléséről 
gondoskodván, több mint másfél száz eredeti és fordított új szín
művel egészen új játékrendet alapított meg. Pest vármegye már 
1832. egy állandó színház építését hozván szőnyegre, Széchenyi
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annak részvények útján, Fáy, akadémiai pályairatában, annak 
országosan létesítését sürgette. És most a budai társaság sikerei 
s a növekedő köz buzgóság által elragadott Széchenyi az 
1832—6-ki országgyűlés alatt csakugyan egy «nagy nemzeti szín
ház» részére a pesti dunaparton telket is eszközlött, mire a véle 
versenygő pesti alispán Földváry Gábor e helyett egy menyeinek 
állítását kivivén, az ügyet rendkivüli erélylyel kezébe vette, s 
adományok útján a kerepesi úton Grassalkovics Antal herceg 
által felajánlott telken azt fel is építvén, s egy részvényes társa
ságnak átadván, az 1837. augusztus 22-én megnyittatott (igazg. 
Bajza; 1838. júniustól Szentkirályi Móric, utóbb Nyári Pál, 
Ilkey stb). A bekövetkezett 1840-ki országgyűlés azt a rajta levő 
terhen megváltván, s fentartására négyszázezer ezüst forintot 
szavazván meg, nemzeti színházzá emelte, s országos választmány 
főfelügyelete alá helyezte (1843 haszonbérlő és igazg. Bartay ; 
1845 gr. Ráday Gedeon, 1847 Bajza, 1848 Erdélyi).

A közönség tetszésétől függvén a budai, majd a Pest-me
gyei színház fennállása, sőt jó részben a nem eléggé megállapí
tott nemzetinek is virágzása, a játékrend nem emelkedhetett 
aesthetikai függetlenségre. Az első években a színszerű eredeti 
darabok kis száma mellett a német irodalom középszerűségei 
uralkodtak e színpadon is ; t. i. eleinte az akadémia «játékszíni 
választmánya» mindenek előtt egy égető ügygyei, a régi színmű
készlet nyelvének kiigazításával, volt elfoglalva, minek folytán 
ezóta lett csak a színpadon hibátlan és csinosabb beszéd hall
ható ; új drámakészletet, még csak kis részben használható ere
detiekből, nagyobábra pedig a külföld jobb darabjaiból csak las
san teremthetett, s figyelme már Budán fordúlván előszeretettel a 
francia regényes iskola termékeihez, ezekkel végre, és csak Pes
ten, szoríthatta ki a német érzelgö drámát. Most s mindjárt kez
dettől fogva, a megyei színházban különös ápolásnak örvendett 
az énekes játék is, mely a többnyire idegen szavaló drámát soká 
alárendeltségben tartotta ; míg időnként feltűnő, egy és más 
tekintetben figyelemre méltó eredeti drámák s vígjátékok (Vörös-
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marty, Szigligeti, Gaal, Fáy, Kuthy, Csató, Garay, Tóth, Teleki, 
Nagy Ignác, Kovács Pál, Yaliot Imre stb.), sőt énekes játékok 
(Bartay, Erkel, Them, Egressy Benjamin), még magyar balletek 
is («Magyar vigalom»; «Mácli szüret», melyek által mentek az új 
leleményű magyar társas táncok a szebh társaságokba is át), az 
eredeti művek iránt lassanként érdeket kezdtek gerjeszteni ; és 
végre a dalokkal vegyített magyar népszínmű (Szigligeti, Balog, 
Szigeti stb.) határozott diadalt vívott ki a német bohózat felett, 
ezt teljesen háttérbe szorítván. A színházi bevételi részdíj, mely 
az íróknak jutott, s az akadémiai drámai pályadíjt felváltott 
színházi pályadíjak folytonos munkásságra serkentették az író
kat. Egyszerre csak azon vette magát észre a színház, hogy érdek
kel és bizodalommal fogadtatnak az eredeti művek. T. i. a lapok, 
s főleg az Athenaeum komoly és tanulságos színbírálatai lassú 
de folytonos hatása alatt javúlt költő és színész, tisztúltak néze
tei és ízlése a közönségnek. Ébren tárták az érdekeltséget a toll- 
harcok is : a dráma- és operapárt vitái közben mindkét rész 
kedvelői szaporodtak, a francia iskola mellett (Athen.) és ellen 
(Regélő) folyt harc alatt Shakespeare jutott mind nagyobb tekin
tetre ; a színpadi s másfelől a költői hatás körüli versenygés 
legalább arra, mi színköltészetünknek leginkább kellett, a színi 
technikára, irányzottá mind hathatósban az igyekvéseket (a foly
ton, most már a vígjátékban is munkás Szigligeti mellett Ober- 
nvik, Czakó, Húgó Károly sm.) ; nemzeti operánk is drámaibb 
lett (Them, Doppler, Császár György, Erkel) ; színészeink a régi 
modoros iskolát érezhetőleg elhagyván, az újfrancia, a shakes- 
peari s az eredeti darabok által természetesb előadáshoz szoktat- 
tattak, s új erőkkel, a változott irányt követőkkel, szaporodtak 
(Priell Cornélia, Szilágyi Lilla sth). Költészet, szülészet és közön
ség összehatottak, s ekép, bár hullámzásokkal, haladás minden 
irányban, míg a főváros eleste 1849 elején majdnem feloszlását 
vonta maga után a társaságnak — rövid időre. — S most a kői
tekhez részletesen.

Irodalom. Széchenyi : M. Játékszínről, Pest 1832. M. Játékszíni Ju-
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talmazott Feleletek, Buda 1834. s több magán iratokon kiviil : Bajza : Szózat 
a pesti m. színház ügyében, Pest 1839. — Eredeti Játékszín, 16 köt. Buda 
és Pest 1834—46. Külföldi Játékszín, 19 köt. Buda és Pest 1833—40. — Szín- 
mütár, kiadja Nagy Ignác, 4 köt. (56 darabbal) Buda 1839—43. Műcsarnok, 
kiadja Kazinczy G ábor, Buda 1840. — Nemzeti Színműtár, szerk. O bernyik  
és Valiot Im re, 3 f. (5 darabbal), Pest 1845—6. — Játékszíni zsebkönyvek, 
almanachok, gyűjtemények és folyóiratokban elszórt darabok, az írók külön 
kiadásaikon kívül.

138. §. A szomorújáték és dráma. Vörösmarty újabb színművei.
A legmagasb és legnemesb, mit a tragikai Mása ez időszak

ban előhozott, kétségkívül Vörösmarty szomorújátékai voltak, 
melyek első kísérletei irányában (91. §.) megmérhetetlen haladást 
tanúsítottak. Négy műve tartozik ide: Kincskeresők 4 felv. (1832), 
I 'érnász (1833), Marót bán (1838), és Áldozat (1840), mindegyik 
5 felvonásban. Az elsőben a tragikai momentum Zágonyban, a 
fukar kincskereső öregben van, ki szeretett leányát kincsszomj- 
ból megtagadván az ettől kedvelt, de szegény Szilágytól, mind
kettő boldogságát megsemmisíti, meg magát is, mert lel ugyan 
kincset, de mindannak árán, mi neki drága volt ; » ekép a bűnös 
tévedés viharként ziig végig e kis világon, ártót, tévedőt, ártat
lant elseperve. — Vérnászban a méltatlan gyanú Telegdivel kité
teti ikreit, mi által ártatlan neje halálának oka lesz. A vétkes 
gyarlóságból származott bűn által megsértett erkölcsi törvény 
íorbátot követel. Büntetése : örömtelen élet, titkos rémület, mely 
lelke mélyén ül ; s midőn Telegdi végre ismét szeret, szerelme 
tárgya, nem tudva, ön leánya ; ennek nem ismert testvérét fél
tésből megöli : s ez saját fia ; Tanár, a titok egyedüli tudója, fel
fedi ezt, s jaj Telegdinek lia igaz, hogy neje ártatlan volt, mert 
akkor reá csak kétségbeesés vár : most ráismervén Tanárban a 
bűnösnek vélt vágytársra, s ennek vérébe gondolván fojthatni a 
borzasztó kiábrándulást, gyilkosává lesz ennek is, de azért a 
kétségbeeséstől meg nem menekedhetik : a sokszoros bűnsúly 
nehezebb, liogysem romlatlan ember, mint ő, elviselhesse azt, 
le kell rónia adósságát, életével kiengesztelnie a sértett igaz
ságot : eyy kegyelme a sorsnak, hogy az inkább bukottat mint
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rosszat megója az öngyilkosságtól is ; t. i. zavart érzékei s elméje 
elébe kápráztatják a meggyilkolt Tanárt, ez int, ő követi, s — ör
vényben leli sírját. Valóban e szomorújáték mesterműve a fenső 
tragikumnak: szánalmat gerjeszt bőse sorsa felett, ki nemes fér
fias keclélylyel bírva, indulatai áldozatává lesz ; borzadást a jókat 
is maga körül megsemmisítő iszonyú következéseken ; fenséges 
az erkölcsi törvény megvesztegethettlen szigorával ; emelő pedig, 
mert bőse nem gyáván szenved, hanem elég erős magát elszánni 
az önbüntetésre, a halálra ; s ím : az örök igazság a bűnét elis
merő és bánkódó vétkest megója az utolsó bűntől. — Marót bán
ban a bős egy nagy és nemes lélek, kinek, míg rablott testvére 
megtalálásában fárad, s érte börtönt és Ínséget szenved, ezt nem 
tudva, boldogságát meglopja ; a kit szenvedéllyel szeret, neje, 
elpártol tőle ; s őmaga, nem győzhetvén le boszuvágyát, s ma
gamagának követelvén a büntető isten szerepét, mikor a tévedt, 
de meg nem bukott nő felett szánakodva, már letesz a boszuról, 
az ő vétkéből megindúlt eseményfolyam által fátumi erővel utói 
éretik : ez áll helyette boszút, mely neki most már csak kín és 
gyötrelem. — Az Áldozatnak végre tragikai hősnője, Zenő, mél
tatlanra pazarolt szerelmének egy hű szeretőt, szülői nyugalmát, 
sőt becsülését is feláldozván, annak maga is áldozatává lesz, de 
mély és változhatatlan szenvedélye miatti szenvedéseivel és gyá
szos végével szánó részvételünket bírva. — S e  művekben Vörös
marty t a drámai formának is teljes birtokában látjuk. Nagy 
lelékenység mellett szigorúan kikerekített alkotás (Kincskeresők, 
Áldozat), mely bővebb bonyolítás mellett is átlátszólag világos 
(Vérnász, Marót bán) ; a cselekménynek a belső fejlődés részletes 
kitüntetése mellett is folytonos haladása ; s amilv gazdag, oly 
lélektanilag correct, éles jellemrajz ; végre az indúlatok festésében 
a lángelme mélysége és ereje egészítik ki tragikumának meghó
dító erejét. Mindamellett a költészet minden bájaival dúsalkodó 
dictió gyakran epos-széles ecsettel fest, sőt néha az indúlat össze
zúzó perceiben is gazdag lyrai érnek szabad ömledést engedve, 
színpadon a legdrámaibb momentumok hatását is gyöngíti.
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Egy nagy történeti trilógia fogta e tragédiákat követni, 
melynek első része, Ciliéi/ s a Hunyadiak, 1845 meg is jelent, a 
másodikból, Hunyadi László, csak egy pár jelenet, a harmadik 
pedig, T’. László, végkép elmaradt. Itt, mintha rég pihenő eposi 
hajlamának valahára ismét korlátlan tért kivánna nyitni a költő, 
teljes ellentétben azon takarékos alakítással, melyre szomorújá
tékaiban emelkedett, az expositió három bő felvonásra teljed 
ki ; s nem csak itt találunk nem kevés, magokban ugyan széli, 
korfestő és tartalmas, de oly jelenetet, mely kár nélkül elmarad
hatott, hanem az actiót vivő két vég felvonásban is ; sőt szemé
lyeket, melyek, a drámára nézve szükségtelenek, egyedül a törté
neti háttér kedvéért vezettetnek fel. A hiba a trilógia fogalmának 
helytelen felfogásától van, melynek minden része kell, hogy ma
gára is befejezett kerek egész legyen: míg itt e «történeti dráma» 
a következő két részre akarván előkészíteni, « előjátékúl » leszen, 
de ennek takarékosságát nélkülözve. Eyy dísze e műnek az éles 
és erőteljes jellemzés, mely úgy a költő lélektani mélységét, mint 
történelmi felfogását egyformán szép fénybe helyezi.

A vígjátékban is tett Vörösmarty kísérletet, t. i. annak 
nevezte A fátyol titkait 5 felv. (1834). De az alapeszme, a széplel- 
kek szerelmének dicsőítése a köznapi felett, komolynak marad, 
bár a költő azt a szerelem különböző nemeinek ellentéte s ezek 
komikai megvilágítása által víggá kívánja tenni. Hogy mégis a 
darab az legyen, mit az új széptan érzékeny játéknak nevez, a 
komikumnak nem vala szabad uralkodni a darabon. Különben, 
míg a geniális jellemalkotás, a jellemek kiszámolt ellentétei, s az 
eleven és élethű dialóg a darab erős oldalát teszik, bántó az a 
cynismus, melylyel az erkölcsök (szokások) s a convenientia 
elhanyagolva vannak. Ugyanis a költő az idyll szabadságával él 
egy időhöz és helyhez, s egészen a modern társaság életéhez kö
tött történetben, mi a ritka szépségekkel tündöklő mű élvezését 
nagyban zavarja.

Végűi nem hagyhatja az irodalomtörténet említetlenűl 
Vörösmarty szándékát Shakespeare meghonosítása körül a ma-
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gyár színen, Julius Caesart (1840), utóbb Lear királyt (kiadva 
1856) a rokon lélek szabad hűségével adta. A változott idők, 
csüggedései, s végre halála megakasztották a nevezetes kezdetet.

— (Az «Áldozat» expositióját s abból m u ta tv á n y t  1. az í r o d .  O lv . II. k- 
369. száma alatt.)

K ia d á s o k . A Kincskeresők (Auróra 1838). Véruász, az akad. Eredeti 
Játékszíne I. köt. Buda 1834. újra 1837. A fátyol titkai (Aur. 1835). Árpád 
ébredése, előjáték a pesti m. színház megnyitásának ünnepére, Pest 1837. 
Marót bán, Buda 1838. Julius Caesár, és : Áz Áldozat (Újabb Munkáiban 
1840). Cilley és a Hunyadiak, Pest 1845. Minden Munkái, Bajza és Sebedéi
től 10 köt. 1845—8. és egy kötetb. Pest 1847. Lear király, Pest 1856. Legtel- 
jesb gyűjtemény pedig : Minden Munkái Gyulai Páltól, 12 köt. Pest 1864. 
ugyanaz 6 kötetben Bátli Családi Könyvtárában, Pest 1871.

139. §. Vörösmarty követői. A színszerüség érvényre jutása. 
Szigligeti.

Vörösmarty nyomáiu ez időszak első tizedében többnyire 
az irodalom és költészet más ágain jeleskedő nem kevés szép te
hetség kísérletté még'a szomorújáték mívelését. Közöttök a kitű- 
nőbbek báró Eötvös József (1834), Horváth Cyrill a bölcsész 
(1833—50), Tóth Lőrinc (1834—39), Jakab István (1836), Vajda 
(1836), Garay (1836—9), Gyurmán Adolf (1839); kik azonban 
még inkább az irodalom, mint a színpad behatása alatt sjllván, 
ha sikerűit is itt-ott a jobb alkotás (Tóth, Gyurmán), egv-egy 
drámai jellem és hatásos helyzetek : erősb oldalukat főleg a dic- 
tió, s ez is néha inkább lyrai (Eötvös, Garay) vagy elmélkedő 
részében (Horváth C. Vajda), mint drámai fejlettségével, tette. 
Legtöbb színszerűséget kétségtelenül Tóth Lőrinc tanúsított, ki 
mind a cselekvény és jellemek drámai alakításában, mind a 
szenvedélyek festésében nem csekély erőt, a dictióban legtöbb 
költőiséget és drámaiságot egyszersmind, fejtett ki, bár könnyű
sége helyenként, még utolsó darabjában is (Hunyady László), 
dúsalkodásra ragadta.

Ellenben egészen a színpad szülötte Szigligeti Edvárd 
(Szathmáry József, született 1814 f 1878), ki 1834 Pestre jővén, 
egy létesülendő magyar színház eszméje által elragadtatva, a
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budai játékszínhez állott be, melynek, s a később annak helyébe 
lépett pesti magyar színháznak nem ugyan mint színész, hanem 
mint színköltő, fő támasza lett. Erős meggyőződése, hogy csak 
eredeti drámai irodalom alapíthatja meg a magyar színügyet s azon 
életbe vágó érdekeket, melyek ezzel összekötve vannak, találkozva 
ez érdekek kivívásának forró kívánásával s ritka tehetséggel, tették 
őt azzá. Többet várva ez irányban az élvezhető soktól, mint a kevés 
bár jobbtól, s az égető szükség betöltése hasznát elibe tevén saját 
dicsőségének, oly munkásságot fejtett ki, mely, ha költészetünk
nek nem is, de színügyünknek történetében érdemét elmúlhatat- 
lannak tünteti fel. Ugyanis első lépése óta (Megjátszott cselek, 
dráma 5 felv, 1835), csak a tárgyalt időszakban, harmincegy szín
művet adott, melyek közt tizennyolc dráma és öt vígjáték van. 
Szomorújátékai és drámáinak tárgyai, alig pár kivétellel, a hazai 
történelemből vétettek, vagy azzal kapcsolatba vannak hozva ; s 
alakításai kezdet óta már helyes, gyakran takarékos szerkezet és 
hatásra jól számított helyzetek által ritkán maradtak minden 
siker nélkül, néhánya pedig hosszasban is fentartotta magát 
(7finies, Mir bán családja stb.), bár ember- s világismeret, törté
neti és lélektani kellő készültség hiányában jellemei tartalom, 
mélység, a tragikaiak nemesség nélkül vannak, s általában azok 
conceptiója s kivitele a biztos kezet nélkülözi, a kidolgozás pedig, 
kezdetben kivált, gyenge, az erő helyét nyerseség, sőt vadság pó
tolván, míg a gyöngéd érzelmek bensőség és melegség nélkül 
kiíejezvék. De, közepette és dacára a szapora termelésnek erő
södni látjuk őt mind a cselekvények indokolásában, mind a jel
lemzésben, főleg pedig az érzések és indulatok kifejezésében, sőt 
költői tartalmasságban is (Aha, Romilda, Korona és kard stb.), 
a nélkül mégis, hogy haladása, értem a történeti és tragikai szín
művekben folytonos, biztos, s így visszaesésektől ment volna. 
Ennek dacára Szigligeti munkássága üdvös hatással volt : Kisfa
ludy óta senki által ennyire nem bírt színszerűségével számos 
eljátszható darabokat adott, s általok bizodalmát költött az ere
deti nemzeti darabokat kívánó közönségben a magyar színkölté-

24Toldy : írod. to rt.
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szét jövendője iránt. Mindamellett e nemű darabjai közt nincs 
egy is, mely az értelmes Ítészt minden részben kielégíthetné ; 
másfelül mindenegy szigorúbb bírálatra egy-egy újabb darabbal 
felelvén, melyek újra a színszerűség külső eszközeire támaszkod
tak, csak az új francia regényes dráma ez időszak másod felében 
elhatalmazott bal hatásának dolgozott kezére.

Kielégítőbbek azon szűkebb értelemben úgynevezett drá
mái (1844 óta) melyeknek motívumait és alakjait a jelenkori 
társadalomból vevén, viszonyok, erkölcsök és jellemek dolgában a 
külső úgy, mint a lélektani hűséget szerencsésben valósította ; s 
egymás közvetítésére használva a víg és komoly, érzékeny és 
szomorú, középosztályi és népi elemeket ; sőt segédül véve zenét, 
dalokat, táncot is, azokkal egy nálunk új fajnak, a népszínműnél,-. 
lett megalkotója ( Szökött katona, Két pisztoly, Zsidó, A rak. F.yy  
szekrény rejtelmei, Csikós). És bár a hatás e nemben is nagyrészt 
külsőségekre alapíttatik, hová a néha beszőtt gyakorlati célzatok 
is számítandók, s így drámafó/tészetünk általa voltakép nem emel
kedett : de tagadhatatlanul azon érdeme volt, hogy nem csak 
visszafoglalta a tért, melyet a német érzelgő dráma, s különösen 
a bécsi bohózat elég sokáig bitorolt vala a magyar színpadon, 
hanem a szavaló színművet sajnos alárendeltségben tartott ide
gen operának is nemzeties és szerencsés vetélytársat adott, s a 
színházi közönséget, minden osztályokból, tetemesen nevelte.

Legtöbb becscsel bírnak, s tiszta műélvet nyiíjtanak, Szig
ligeti vígjátékai, melyekről alább.

K ia d á so k . E ö tvös : Boszú, szomj-. (5 felv.), Pest 1834, — H o rvá th  C .:  
Tyrus, szomj. 5 felv. Buda 1834. (Ered. Játékszín II. köt.). Kútkén kun ki- 
iály, szomj. 5 felv. Szeged 1838. (H. C. Színművei I. k.), Jolánta, szomj. 
5 felv. («Buda» zsebk. 1839-re.). Vetélytársak, szomj. 5 felv. (Alf. Színm. I. 
1850.). — Tóth L. : Átok, drámai költ., előj. és 3 szak. Buda 1835 (Ered. 
Játéksz. IV. k.). Vata, tört. dráma 4 felvonásban (M. Tört. Színművek, 
Pest 1836. I.). Ekebontó Borbála, szomj. 4 felv. Buda 1837. (Er. Ját. VI.). 
Az atyátlan, szomj. 5 felv. Buda 1839 (ott, VII. köt.). Bonow Agnes, tört. 
dráma 3 szak. (Olympia I. Pest 1839.). Hunyadi László, tört. dráma 5 szak. 
(írva 1839) Pest 1846. (Ered. Játéksz. XVI.). — Jakab : Zsarnok apa, dr. 5 
felv. Buda 1836. (Er. Ját. V. k.). — Vajda : Joguz, vagy a bonkeresök, 
színmű 5 felv. Pest 1836. — Garay : Országb Ilona, színj. 3 felv. (Hajnal. 
Pest 1837). Árboc, szomj. 5 felv. és előj. (M. Tört. Színm. H Pest 1837.).
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Bátori..Erzsébet, tört. dráma 5 felv. (Szinműtár I. Pest 1840); együtt 
Garay Összes Költ. Pest 1854. — G y u r m á n :  IY. László, szomj. 5 íelv. (Er. 
Ját. VOT. k. Buda 1840). S z ig l ig e t i  : Dienes, v. A királyi ebéd, szomj. 5 
felv. Pest 1838. Gyászvitézek, dráma 3 felv. Pest 1838. Vazul dr. 4 felv.; 
A Pókaiak, szomj. 4 felv. ; Aba, szomj. 5 felv, (e három Szigligeti Eredeti 
Színművei cím alatt, Pest 1838), Cilley Fridiik, dr. 3 felv. ; Romilda, szomj. 
3 felv. ; Korona és kard, szomj. 5 felv. (e három Nagy Ignác Színműtára I. 
II. III. köt. 1840—2). Mic bán családja, dr. 3 felv. előját. Pest 1840. Ál 
Endre, dr. 4 szak. Pest 1841. Troubadour, szomj. 4 felv. 1840 (Reguly- 
Album, Pest 1850). Szökött katona, színmű 3 szak. Pest 1844. Két pisztoly, 
színmű 3 szak. Pest 1844. (mindkettő újabban 1876 a Nemzeti színház 
könyvtárában). Zsidó, színmű, 4 szak. dalokkal, Pest 1844. Gerő, szomj. 4 
felv. elöj. Pest 1845 (Er. Ját. XIV. k.) .Gritti, szomj. 5 felv. ; A rab, színmű 
3 szak. dalokkal ; Egy szekrény rejtelme, színmű 3 szakaszban dalok
kal ; Zách unokái, szomorújáték 5 felv.; Csikós,,népszínmű 3 szak. nép- 
dalokk. ; Mátyás fia, dr. 5 felv. (e hét: Szigligeti Újabb Színműveiben 1—4. 
6. 7. fűz. Pest 1846 —8). Béldi Pál, szomj. 5 felv. Trónkereső, szomj. 5 felv. 
Pest. 1868. Török János, dráma 5 felv. Struensee, szomj. 5 felv. Strike, 
népszínmű 3 felv. Valeria, szomj. 5 felv. Háromszéki leányok, népszínmű 
3 felv.; Il-ik Rákóczi Ferenc fogsága; dráma 5 felv. Az Ámerikai, nép
színmű 3 felv. ; Cigány, népszínmű3 felv. Világ ura, szomj. 5 felv. IV. Béla, 
szomj. 5 felv. Perényiné dráma két részben. (Mindnyájan a Nemzeti szín
ház könzvtárában Budapest 1871—1878.) Vígjátékaival együtt összesen 102 
színmüvet írt, az elősoroltakon kiviil a többi nem jelent meg nyomtatásban. 
Dramaturgiai dolgozatai a következők : Nemzeti színházi Képcsarnok Pest 
1870 (iijabban Magyar színészek életrajzai címen az Olcsó Könyvtárban 
1878) ; A dráma válfajai. Budapest 1874.

140. §. Az újfrancia drámaiskola költői. —  Visszahatás. —  
Húgó Károly.

A főleg külső eszközökkel működő és színpadunkon mind 
nagyol)!) tért foglalt, új francia dráma, csattanós sikereivel, úgy 
a Szigligeti példája is, a «színi hatást» tűzvén ki a színköltészet 
elvéül, e bálvány után látjuk indúlni költőinket, elhanyagolva a 
valószínűséget s a jellemek lélektani fejlesztését, s minden áron 
rendkívüli, a meglepő bár természetteleü, s megragadó után töre
kedni, többnyire azon értelmes és jól kiszámított conceptió nél
kül, melyet az új francia romanticismus annyira hatalmában tart. 
Ez útra szállt az elsők egyike, a regényei által már méltó dicső
séget aratott báró Jósika Miklós. 0, ki regényeiben mind mély 
belátásé jellemrajzolónak, mind a figyelemfeszítés mesterének 
tanúsította magát, nem lévén képes drámai cselekvényt alkotni 
(A k é t  Daresay, 1844; Kordokubász, 1847), a lélektant gúnyoló

2 4 *



372 N EG Y ED IK  R É S Z . L E G Ú JA B B  KOR.

jellemekkel s élre állított szemkápráztató helyzetekkel (Adorjá
nok és Jenők, 1838; Kordokubász) ostromolta a nézők figyelmét, 
sikeretlenűl. — Példányaihoz illő tekintetlenséggel minden iránt, 
mit széptan és erkölcs követel, alkotta meg Kuthy Lajos (szüle
tett 1813, j  1864) szomorújátékait (Ariadne, 4 felv. 1838., Fejér 
és Fekete, 4 felv. 1839). Az emberiség iszapjából szedvén alakjait, 
azokból szövi — nem annyira drámáit, mint -— dramatizált regé
nyeit, melyek drámai cselekvény és jellemfejlesztés nélkül van
nak. Annál ügyesebb ő meglepő helyzetek, metsző ellentétek, 
megható jelenetek előállításában ; dialógja élénk, s koreszmékkel 
nem kevéssé saturált. így merőben külsőségekre építve, mélyebb 
alap hiányában, e művek, mint a megfejtett rejtettszó, csakha
mar elvesztvén a közönség tetszését, Kuthy a históriai drámát 
kísérletté meg (I. Károly és udvara, 5 felv. 1840) ; de itt viszont 
a történeti jellemek bal felfogásával s az alakítás gyengeségével 
vesztvén sikert, e pályával felhagyott. — Nemesebb természet 
volt Obernyik Károly (szül. 1820, f 1856), ki erős szenvedélyraj
zoló tehetsége és szerkesztő ügyessége dacára, elkapatva a kor 
irányától, polgári drámáiban (Főúr és Pór, szomoriijáték 5 felv. 
1843 ; Öröksey, dráma 5 felv. 1844), életből vett jellemek mellett 
is tűhegyre állított helyzetekkel) s erősen kifejezett politikai cél
zatosságával, mely az alapeszmén túl, a bő, gyakran szinte érte
kező dialógban nyilatkozik, csak múlékony tetszést arathatott. 
Gyengébb mind a jellemzésben, mind az indokolásban, halála 
után megjelent történeti szomorújátéka : Brankovics Györyy (5 
felv.), melyet csak az előadók érdeme tart fenn a színpadon. -—- 
A korirányt jeleli, melynek Petőfi oly praegnáns kifejezése volt, 
e költő egyetlen megjelent históriai drámája is (Tigris és hyaena, 
5 felv. 1846) : « egy láz-álomkép, melynek csak egy-egy felvillanó 
jó gondolat, s a nyelvnek itt-ott nyilatkozó zord erélye kölcsö
nöznek némi érdeket. » — Legszorosban csatlakozott ez iskolához 
a szerencsétlen Czakó Zsigmond (szül. 1820, f 1847). Két vissza
utasított drámája után a harmadik, Kalmár és Tengerész (4 felv. 
1845) roppant hatást idézett elő a színpadon, melyet lázassá
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fokozott a negyedik: Végrendelet (dráma 5 felv. 184-5). A reájok 
következett Leóna (tragédia 5 felv. 1846) és Könnyelműek (dráma 
5 felv. 1847), leverő hatásuk dacára, szinte hivatalosan bámultat- 
tak : t. i. a beteg kor hitt a költő nagyságában, mélységében és 
lángelméjében, mely mégis csak egy meghasonlott kedély beteg 
életnézete volt, bár nem az akkor negédelt divatszerű világfájda
lom, hanem igaz és mély, melyet a költő végre is önkénytes ha
lállal pecsételt meg. Czakó mindegyik drámája egy-egy alapesz
mét hozna külső megjelenésre ; de alakjai a társaság és emberi 
szív nem ismerése és saját alanyi kóros felfogásánál fogva psy- 
chologiai valóság nélküliek, bizarrságuk által, bár nem érdeklők, 
de megdöbbentők ; és noha tervei mesterkéltek és valószínűtle
nek, bonyodalmasak és túlterheltek, melyekben a véletlen vagy 
a félreértések pótolnák az indokolást : mégis a megrendítő hely
zetek és ügyes elrendelés e műveket rendkívüli tekintetre emel
ték. A kritika megsokallván ez irányt, megtette kötelességét ; s a 
dicsősége egéből leesett s valóban tökélyre törekvő költő most, 
szerencsés tapintattal, más térre szállt, hol adott tárgyak és vi
szonyok objectív realitásukkal képesek leendettek alanyiságának 
korlátokat vetni : t. i. a históriai dráma felé fordult. És csakugyan 
János lovag, s íitána Szent László színművei az élet valárdabb 
felfogásával kezdetét jelölék vala az óhajtott fordulatnak, midőn 
a szomorú katastroph életének véget vetett.

Ezek voltak a figyelemre méltók azon költők közt, kik szá
mos derék alak és hatásos jelenetek alkotói valának, de concep- 
t.ióban és kivitelben harmoniás szép egészet teremteni nem bír
tak. A visszahatás e ránk erőltetett, mert idegen szellemű — nem 
lévén társadalmunk fiatal s rugékony életének egy elpállott tár
sadalom állapotaihoz semmi köze -—- úgy mindenkép idegen 
tárgyú, újfrancia rornanticismus ellen el nem maradt, úgy a kri
tika, mint a költészet részéről is. Emilyennek vehető gróf Teleki 
L á s z l ó  (született 1811, \  1861) fellépése Kegyenc című egyetlen 
drámájával (szomorúj. 5 felv. 1841), melyben nagyszerű képe 
gördül le a népvándorlási korban magából már-már kikölt Rómá-
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nak. Ha e mű nem tragédia is, miután benne egy tragikus jellem 
sincs, liánéin inkább eleven történeti érzékkel felfogott hű képe 
egy nyomoréi világnak, mely nagyság és nemesség nélküli : a 
költő érdeme mégis nem egyes hatalmas részekben áll, mert ő 
folyvást fejlődő s erős vonásokkal feltüntetett jellemekből szövi 
ki a cselekvényt, s ekép organikus művet ad. — Merőben ellen
lábasa pedig ez iskolának Hugó Károly (szül. 1817), ki, a legszen
tebb tisztelettel a költészet magas hivatása iránt, s teli vágygyal 
hazai koszorúkat érdemelni, német tollát a magyarral felcserél
vén, sorát adta a legnemesb műveknek, melyek az ingerlőbb 
élvekhez szoktatott közönséget is hathatósan megillették ':). Az 
F.gy magyar király (történeti dráma 4 felv.), Brutus és Lucretia 
(dráma 4 felv.), Bankár és Báró (szomorúj. 3 felv.) és 1 'Hág szín
pada (dráma 4 felv.) egymás után lekötötték a méltó figyelmet 
(1847). Komoly tanulmányok bizonyítványai a római és magyar 
történetben a két első, a jellemkifejtésben tanúsított lélektani 
mély belátás és erős költészet gyümölcse mind a négy, melyek
nek színi hatását a drámai alakítás szerencsésen közvetítette. 
T. i. e művek sikere azon sorban fokozódott, melyben egymásra 
következtek, tetőzve az egyszerű s tisztán belső, fentragikai cse- 
lekvényű «Bankár és Báró »-ban, melynek egyszersmind példa
szerűen szigorú s kerek szerkezetével a meglehetősen laza «Világ 
színpada» nem bír ugyan, de ennek dacára az alapeszme mély
ségével (a túlmívelt társaséletnek a túltermészetivel kibékítése), 
az ellentétes elemek költői vegyűletével s a ritka tartalmas diktió 
mellett, szinte nem mindennapi hatást idézett elő a színen is. 
Húgó kétségtelenül hivatva volt szerencsés fordulatot hozni be 
színköltészetünkbe, ha az 1848-iki változások, melyek őt Párisim 
kivándorlásra bírták, pályáját meg nem szakasztják, s ő módot

* A fiaucia ítészét is (Jules Janin) magasztalva fogadta a harmadi
kat (Le Marchand de Marseille, úgy La Comédie infernale és L’Iliade finie 
darabjait); a német, fírútus és Lucrétiát, mely először németül jelent meg 
(Pest 1845). A magyar után készültek: Ein Ungarkönig (Pest 1847), Der 
Kau fmann von Marseille (P. 1859). Később jelent meg legelső darabja : Cal
deron, oder Liehe aus Verehrung (P. 1863).
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nyer a nyelvvel bánást, melylyel küzdött (legnehezebb az előbb 
németül írt Brútusban), teljesen hatalmába ejteni, s amit annyi 
szerencsével kezdett, pártoltatva s buzdíttatva lelkesen folytatni. 
Az ő elnémulása is irodalmunk végzetességei közzé tartozott.

Kiadásai:. Jósika: Adorjánok és Jenők, szomj. 3 felv. (Árvízkönyv 
H. 1839) ; A két Barcsay, dr. 4 szak. Pest 1845. — Kuthy : Fejér és Fekete, 
szomj. 4 felv., és I. Károly és udvara, történeti dráma 5 felv. (Nagy Ignác- 
Színműtára I. köt. 1840). —.Ohcrnyik : Főúr és Pór, szomj. 5 felv. (Ered. 
Játékszín XIII. köt. 1944). ; Örökség, dr. 5 felv. (Nemz. Színműtár, I. f. 1845). 
- Petőfi : Tigris és hyaena, dr. 4 felv Pest 1836 (és Vegyes Munkái II. köt.).

— Czakó : Kalmár és Tengerész, dráma 4 felv. Pest 1845. Végrendelet, dr. 5 
fe v. Pest 1845. Leóna, trag. 5 felv. Pest 1846. Szent László, dr. (Délibáb).
— Teleki: Kegyenc, szomj. 5 felv. Pest 1841. Húgó: Egy magyar király, 
tört. dr. 4 felv. Pest 1847. Brútus és Lucrétia, dr. 4 felv. Pest 1848. — A fenn 
említett s itt elő nem forduló darabok úgy látszik nem jelentek meg.

141. §. Vígjátékírók.

Vígjátékunk sem annyi pliásison nem ment keresztül, mint 
a komoly dráma, sem annyi tehetséggel nem míveltetett, mint 
ez. Kisfaludy nyomain, el nem érve őt belső becsre nézve, boldog 
középszerűségben mozgott az, s inkább helyzetekre, ármányra, 
elriiésségre mint a jellemekre fektetvén a súlyt, leginkább csak 
az időszak másod felében vett nyomosabb lendületet Szigligeti 
által. Fáy, Szontagh, Kovács Pál, kik 1830 előtt tűntek már fel, 
folytatták a pályát (90. §.) ; hozzájuk járultak báró Eötvös József 
(1833 1-0), Jakab István (1834—38), Csató Pál ( 1837—40), Gaal 
József (1830—4-4), Tutit Lőrinc (1839), Munkácsy János (1838—9), 
\a y y  Ignác (1838—45), Oberiiyik Károly (1845), Vakot Imre (1843 
óta), 7légre Alajos (1844 óta), Szigligeti (1840 óta) és mások. 
Első, ki társai közöl állandóbb hatást idézett elő, Gaal József 
volt (szül. 1811, f I860), sok ügyességet fejtve ki feltalálásában, 
helyzetek bonyolításában s a dialógban, de jellemei nem tartal
masak, s az indokolás nem mindig kielégítő. Első darabja «A ki
r á l y  L u d a s o n » 3 felv. már nagy sikerrel adatott, bár könnyeden 
dolgozva, különösen a történeti vígjáték követelmeinek nem 
felelt meg. Fokozta a hatásta « Szerelem és Chamyagnei» 5 felv.
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(1837) mulatságos bonyodalmai és valóban komikai alakjaival ; 
de valóságos országos liatást a «Peleskei Nótárius» bohózat 4 fel
vonásban (1838) idézett elő, melyben a Gvadányi által nyújtott 
anyag drámai behatással van felhasználva, s nemcsak furcsa 
helyzetekkel, elmés ötletekkel, hanem többnyire éles és élethű, 
bár, mi a vígjátékban szabad, erősb vonásokkal rajzolt alakokkal 
felette mulatságossá téve. Gaal hatásait majdan az irányvígjáték 
tolta háttérbe. Emez a Tisztújítással (1843) vívta ki első, s azon 
ideig példátlan diadalát, mely Nagy Ignác vígjátékai közöl, tíi- 
körhű életképeivel s eleven elmés vonatkozásokkal csípős dialóg
jával éveken át fentartotta magát az ország minden színpadain- 
maga tetemesen nevelve a magyar színház közönségét. Örvende
tes kivételül vált ki a különben csak múló érdekre számító irány
darabok közöl báró Eötvös József négy felvonásos vígjátéka : 
« Éljen az egyenlőség !» (1840), mely mulatságosan kitüntetve a 
politikai egyenlőség elvi hirdetőinek gyakorlati következet
lenségeit, eltekintve ' e korszerűségtől, a jellemekből kiszőtt 
ármány s mesteri szerkezet által egymaga maradandó becsre 
emelkedett. — E mozgalmak közt lelte meg Szigligeti sajátképi 
hivatása terét. Már Mic bánban és népszínműiben észrevehető 
lett komikai talentoma : tisztán azonban először Rózsa történeti 
vígjátékában nyilatkozott az, melylyel először győzödelmeskedett 
az akadémiai versenyeken is (1840), hol később annyi diadalt 
aratott. Bár ebben, s a két évvel utóbbi Kinizsiben erkölcs- és 
nyelvtörténeti tanulmányok hiánya miatt a korrajz csak helyen
ként sikerűit, de művészi komoly törekvéssel működött a cselek- 
vénynek a jellemekből kifejtésében, néha, ő a legszínszerűbb 
költő, még a színszerűség rovására is. Vázlatosabb, mint kivitt, 
de következetes, ha nem mély is, a jellemzés. Yándorszinészeibm 
(koszorúzva 1844), hol a szinészi színbirálói és színigazgatói fon- 
dorkodások drámai élettel teli képe perdűl le előttünk, élénk, 
elmés és gúnyos célzatokban gazdag dialóggal fűszerezve. Szigli
getiben tetőzött a kor vígjátéka, bár azt a megelőzött időszak 
színvonalán feljebb nem emelte is.
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Irodalom. B. Eötvös : A Házasulok, Pest 1833. Éljen az egyenlőség ! 
(Aradi Vészlapok, Pest 1844). — Jakab : Falusi lakodalom, 3 íelv. Buda 
1834 (Ered. .Ját. III. k.) ; Csel, víg opera, Buda 1838. — Csató : Megházasod- 
tám ! 3 felv, (Nagy I. Színin. II. k.) ; A tolvaj, dalos vígj. (Emlény 1840). — 
Goal : A király Ludason, Pest 1837. (M. Tört. Színűi. III.) ; Szerelem és 
Cliampagnei, 5 felv. (Árvízk. III. 1839) ; Peleskei Nótárius 4 ív. (Színm. I. 
líjra Buda 1843) ; A magyarok Boroszlóban ; Tatárfutás, énekes boli. 3 felv. 
(18391. Pazar fösvények, 3 felv. (Színm. I. 1840) ; Két Júlia, 3 felv. (ott II. 
1841.) ; A vén sas, boli. 4 felv. 1844; Ecsedi Tündér, regényes vígj. 5 félv. 
(báró Jósikával 1839). — Tóth L. : Alkonyaikor, 4 felv. (Olympia, 1839). — 
Munkácsy János : Tündér Ilona ; Garaboneás deák, tüneményes vígjátékok 
3 felv. 1838. —• Nagy Ignác : Egyesüljünk ! 3 felv. (Színm. I. 1839) ; A bő
sök, 1 felv. (Részvét Gyöngyei, 1838) ; Argyrus királyfi, tiinem. életkép 4 
rámáb. Buda 1840,; Vendégszerep, 1 felv. (Nemzeti Almanach 1841) ; Életun
tak. 5 felv. (Ered. Ját. X. k. 1840.) ; Vetélytárs 1 felv. (Nemz. Aim. 1842) ; 
Tisztújítás, 5 felv. (Ered. Ját. XI. k. 1843, ríjra 1844, 1846; legújabban az 
Olcsó Könyvtárban 1877). Ármány és Szerelem, farsangi tréfa 1 felv. (Életké
pek 1845) ; valamennyi együtt : Nagy Ignác Vígjátékai, Pest 1852. — Ober- 
nyik : Nőtelen férj, 3 felv. (Nemz. Színm. III. 1846); Fiatal nagynéne, 3 
felv. 1847. — Vahot Imre : Országgyűlési szállás, Pest 1844; Restaurátió, 4 
felv. ; Farsangi iskola, 4 szak. (e kettő : Két Eredeti Vígjáték cím alatt Buda 
1845) ; Éljen a honi ! ; Sorsjáték ; Találkozás az Orczykertben. egy-egy felv. 
(Nemz...Színm. III. 1845.) Költő és király 4 felv. Pest 1846; Vén Csapodár 5 
felv. ; Öreg és fiatal orvos stb. — Deyré : Iparlovag, 3 felv. Pozsony 1844 ; 
Eljegyzés álarc alatt, 3 felv. Pest 1845 ; Félreismert lángész, 3 felv. Pest 
1846 ; Férj és jegyes, 3 felv.; Segítsünk egymáson, 1 felv. (1848). — Szigli
geti: Rózsa. 3 felv. (Er. Ját. IX. 1840) ; Kinizsi, 3 felv. (ott XH. 1844) ; Ván
dor színészek, 3 felv. (ott XV. 1845) ; Pasquill, 3 felv. Pest 1847 ; Liliomíi. 
3 felvon. 1849. (Az Olcsó Könyvtárban 1875.) Fenn az ernyő nincsen kas. 
Vígj. 3 felv. (Toldy István Nemzeti Színházában Pest 1863). A nőuralom. 
Vígj. 3 felv. (A Gyulai P. Részvétkönyvében 1863). Udvari bolond. Vígj. 
3 felv. Az uj-világ. Vígj. 3 felv. (Mindnyájan a nemzeti színház könyvtá
rában Buda-Pest 1871—1877.) Ahol a kijövetel helye s éve fel nem hoza
tott, azon darabok, tudtomra, kiadatlanok.

142. §. Az új műepos. Garay.

S most egyik legszebb oldalához térünk át e kori költésze
tünknek, az elbeszéllőliöz. Amióta Vörösmarty eposi Músája 
elhallgatott s követői serege csak megközelíteni sem bírta őt 
(96. §.), a tárgyas költészet ez ága soká nem akart virágzásnak 
indúlni. T. i. a nemzeti classicismus, mely az elébbi korszak nagy 
eposköltőiben legmagasabb pontját érte el, bevégzett fejlődési 
stádium volt ; az új jegybe lépett nemzeti és társadalmi élet a 
költészetben is más irányt, más tartalmat, más kifejezést köve
telt ; a lyra, a dráma, már megérezte volt az új időt : csak az 
epos késett megtalálni formáját. Ott állott Kisfaludy Károly ki-
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sebb költői beszélyein, a rémletes Éjjeli menyekzon s a dévaj 
Kísérteim kívül Eltéje mint «romántos költemény», mintája egy
szersmind egy xíj, modern, műalaknak ; ott Vörösmarty tündérme
séje, a «Tündérvölgy,» régies kifejezéssel s részben naív felfogásá
val a népieshez közelítő : de elszigetelve mindkettő, s amaz azon
felül töredék is ; ott végre ismét Vörösmarty néhány, beszélvlyé 
kiszélesedő, balladai hangú költeménye ; de a követők elmarad
tak. A Kisfaludy-Társaság, mely mindig finom tapintattal vitte 
irányadó tisztét szépirodalmunkban, e térre mutatott most, s 
fokozatosan tűzött ki az elbeszéllő költészet különféle fajaira 
jutalmakat: a balladára (1837, 38, 39), a költői beszélvre, majd 
történeti (184-0), majd mondai alappal (1846); a víg eposra
(1845), a legendára (1846), míg 1844-ben «a korszerű epos» elmé
letét kívánta. E mozgatások csakugyan élénk versenyeket indí
tottak, s bár a közvettlen siker, eleinte még nem volt fényes, de 
a figyelem felébredt végre ez irányban is : a történeti és mondái 
tárgyak gondosan előszedettek, és számos kisebb becsű elbeszéllő 
költeményeken kívül, Gaal, Szabó István, Garay, Erdélyi, Vá
dlott Sándor, Petőfi e térre is szálltak, a pályázók közt pedig 
Garay, Tompa, s mint új nagyság Arany, arattak koszorúkat.

Gaal József a «Haramia szereimé»-ben (5 szak. 1842) még 
Kisfaludy Eltéjére emlékeztet, hol az eposi elem nagy tért enged 
nem csak a leírásnak, hanem a lyrának is ; Balassában (3 ének 
1847) s Lányai Annában is (3 ének 1847) ezeken fekszik a súly.— 
Szabó István, a hellenista, Acsóp halálában (1842) a lelki tökély 
felsőségét a külsőségek felett fejezve ki képesen, megrendítő 
költői erőt fejt ki, míg a népies Kendölakásban (1843) több cse- 
lekvénynyel rendelkezik ugyan, de a helyenként homályos elő
adás miatt hatását téveszti. Kevesebb szerencsével kísérlte meg 
Vachott Sándor a költői beszélyt, noha Bátori Erzsébetben (1847) 
alakító erőnek is adta jeleit. Legtöbbet és legjobbat 1843 óta 
már, Garay adott. Ő balladaszerű költeményekkel kezdte eposi 
pályáját ; s nincs költőink közt egy is, ki annyi szép, költött, 
mondai és történeti tárgyat rövidebb-bosszabb beszélőkékben
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dolgozott fel, de, a külső forma dacára, nem annyira valódi, a 
belső változásokat drámai fejlődésökben sebesen-lialadva előadó  ̂
balladák azok, amiknek neveztetnek, hanem inkább állapotképek, 
egy-egy rövid egyszerű történet vagy belső mozzanat kifestése, 
néha apró részletek bő rajzolásával. így jár el mind számos, s 
köztök legszebb, úgynevezett balladáiban ( Korit, Korit fegyvemöke, 
Hunyadi László, Haszán stb.y, mind népies beszélykéiben (M á
tyás király, Gömörben, Huny ad kardja, Az apród, Zrínyi Ilona, a 
naív Obsitos stb,), a Niebelungen után Gaal által szerencsésen 
képzett tizenhárom tagú sorokban (Haramia szerelme, IY. szak.) ; 
így továbbá az Árpádokban (1847), mely nem hősköltemény, ami
nek az összes kiadásban neveztetik, hanem negyven egymás mellé 
sorolt beszély, részben csak költőileg előadott történetek, ameny- 
nviben nem is minden számnak van cselekvénye, vagy csak vala
mely szabatos fő eszméje is. Mégis becses füzér mind a hazafiúi 
érzésnél fogva mely azt átlengi, mind költői szép felöltöztetésével. 
Nagyobb beszélyei közöl való Franyepán Kristófné (a Kisfaludy- 
Társaság által jutalmazva 1846), melynek érdeme szinte nem 
külső s belső küzdelmek közt haladó cselekvénv bonyolításában 
van, sőt az egyszerű történet főleg csak az érzések festése végett 
látszik lenni. Legendái sem legendák, nélkülözvén azok naívsá- 
gát ; köztök gyönyörű beszélynek tűnik ki Bosnyák Zsófia (jutal
mazott a Ivisfaludy-Társaságtól 1847), lélektani felfogásával s 
mély vallásosságával. Most szent László királyt választotta egy 
nagyobb eposi költemény tárgyává, mely, bár nyomasztó körül
mények és huzamos testi szenvedések közt fejeztetett be, kétség
telenül Garay összes költészetének koronája ( Sz, László, törté
neti költemény 12 ének). Nem ugyan hősköltemény ez sem, 
hiányozván egy nagyszerű, a nemzet életére döntő fontosságú 
egységes fő esemény, hanem történeti költemény, vagy költői 
életrajz, mely t. i. hőse egész életfolyamát beszélli el születésétől 
haláláig, így középpontját és egységét csak a hős egységében 
bírja, s tárgyánál fogva bonyolódás nélküli sora egymásutáni 
történeteknek, melyek gyakran minden belső összefüggés nélkül
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is vannak : minél fogva a mű széptani jogosúltságot egyedül a 
kiviteltől nyerhetett. De épen e kivitel az, mely a műnek, művé- 
szietlen conceptiója dacára, eposi költészetünkben díszes helyet 
biztosít. A magasztos és forró hazafiúi érzés, mely azt áthevíti, 
minden időben lelkesítőleg —, a mély és őszinte vallásos hit 
emelőleg fog hatni minden fogékony magyar kebelre ; s ennél, s 
különösen a gazdagon kibányászott legendái csodás elemnél 
fogva az epos fenségére és népességére emelkedik egyszersmind. 
Minden mit a XI. századbeli nemzeti történet és hagyomány nyújt, 
események, intézetek, erkölcsök és érzésben ; minden, mi szerzőnk 
költészetében szép és nemes, vele születve vagy hosszas tanulmány 
és gyakorlat által szerezve volt, egy szívélesztő s lélekmívelő nagy 
életkép megalkotására egyesült itt, T. i. a tárgy adott részletei 
megható szép költeményekkel, külső és belső állapotok igényte
lenül ragyogó festéseivel, s magasztos gondolatokkal átszőve, egy 
nagy dicséneket képeznek e hazafiúi és vallásos fenköltség, erény 
és szerelem, nőtisztelet és hőstettek felett, a legnemesb népszerű
ségi!, mívelt, szép előadásban : példánya egy keresztyén regényes 
műeposnak, ha belső, mesei egységgel bír. -— Most a bár fáradt 
költő még egyjiasonló történeti költeményt tervezett : Hetuwo- 
(jerek szerinte «hősregét a magyarok első hétvezéreiről,» mely
nek azonban csak első éneke készült el, a csonka mű hattyúéne
kévé lévén. Itt is egy sok ágú történetsort látunk költői előadásra 
kiszemelve, mely szerves egészet szinte nem volt adandó. Hibá
zott költőnkben, mit már tárgyai választása tanúsít, az alakító 
ösztön és tehetség, mely nála epizódok össze fűzésén túl nem 
ment. Fő ereje az előadásban volt.

-- — (Garayból inutatv. az Írod. Olv. II. köt. 370—3. számok alatt.
Kiadósok. Goal : Haramia/ szerelme (Kisf.-Társ. Evlapjai IV. k.) ; 

Balassa (Vahot Imre Országgyűl. Évkönyvében 1848. évre); Lónyay Anna 
(Életképek 1847).— Szabó István: Aesop, Kendőlakás (Évi. VI.). — T'a- 
chott : Bátori Erzsébet, történeti beszély 2 énekb. Pest 1847. — Garay : 
Versek; Újabb Versek ; Az Árpádok, Pest 1847. újra 1848. Sz. László, Eger 
1851—2, újra 1854. és gyémánt kiadásb. 1865. Minden nagy és kisebb elbe- 
széllő költeménye együtt «Őszvés Munkái» közt Pest 1854.

Ejtsd : Hetümagyerek.
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143. §. A népies epika. Petőfi. Tompa. Arany.

E nemes népszerűségnél, melyet Garay, eposi költeményei
ben, s főleg Szent Lászlójában, a művészet kívánalmaival oly 
szépen tudott egyesíteni, a kor, vett iránya szerint, már meg 
nem állapodott. A népies e térre is átvitte követeléseit, s itt is 
Petőfi volt, ki azt érvényesíteni első kezdette. Hét nagyobb költői 
beszélyt adott, a tisztán parodizáló Heh/sér/ kalapácsán kívül 
í 1844), melyet, amily tartalmatlan, pórias, s alakítás nélküli rög
töm et volt, két év múlva szerkesztett versgyűjteményéből maga 
is kitagadott. Gyengék a históriai tárgyúak is ( Lehel, töredék ; 
s ; ér si Mária). Nem volt érzéke a történelemhez, nem általában a 
nemzeti nagyság iránt a múltban, s a nemzet hősei iránt, mert 
azok szerencsétlenségökre urak voltak, nem parasztok vagy sze
génylegények. S különben is sem bonyolításhoz, sem a jellemzés
hez nem értett ; ami tanulmányt, átgondolást, szerkesztést, mű
gondot követelt, nem volt neki való. Nem tudott*saját énjéből 
kikelni s egy-egy vonás neki csak úgy sikerűit, ha alioz saját 
egyéniségéből vehette a színeket, (Szilaj Pista, Bolond Istók). De 
egy mű van ezek közt is, mely mindenha népies költészetünk leg
szebbjei közé fog tartozni: «.János vitéz» (27 szakaszban 1844). 
Kukorica Jancsi egészen a magyar népmesék szellemében van 
gondolva, s annyi benne az egyszerű természeti szépség, őszinte 
bensőség, a feltalálás és felfogás annyira a nép észjárása szerint 
van, mint a kifejezés is, hogy dacára az egységes szerkezet hiá
nyának — miután a költemény nyúlik inkább, semhogy kerekké 
alakúina —-, azt nem csak gyönyörűség, de sőt helyenként megil- 
letődés nélkül sem olvashatni.

Tompa csak annyiban tartozik ide, a mennyiben költésze
tünket számos népies tárgyakkal termékenyítette meg ( « X  epre
ink, Xépmondák» 1846). Amit a monda itt-ott beszéli, figyelmes 
gonddal összeszedi, a töredékest finom érzékkel kiegészíti, ön 
találmányait jelentékenyen egy-egy régi romhoz, ■‘vagy tóhoz, 
vagy virághoz, vagy csak névhez is kötve, csinos regékké kere-
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kíti ; előadásában azon erős természetszemlélő és kifestő hajla
mának engedve, mely lyrai művein is uralkodik. Ez irány, és 
egyáltalában nem népies virágzó nyelve műkölteményekűl hagy
ják e költői mondákat feltűnni, bár néha a naiv felfogás is 
érvényre jut, s megható tiszta népies hangok is ütik meg fülein
ket. Máskép víg beszélyeiben ( Szukái/ Mátyás ; A vámos új falu si 
jegyző, 1847). Emez tréfás anekdot inkább, mint költői beszély; 
de mindkettőben az előadás és nyelv már igazán népies, az első 
pedig költői becsű is a derék és korhű jellemrajz s azon mélyebb 
indok által, melyben a pártok idegenkedése, csínyei, s az érde
keknek végül kedélyes erkölcsi kiegyenlítése alapját nyeri.

így indiílt vala meg népies elbeszélte költészetünk, midőn 
Arany János a Kisfaludy-Társaság versenyén Toldiával (12 ének 
1S47) lángelméje egész teljében feltűnt. Nem epos ez; egy kis 
család állapotai és kedélyviszonyai a tárgy, megtoldva néhány 
udvari jelenettel ; de több, csupa költői beszélynél is : egy egész 
kor élete tükröződvén benne vissza, nem sok, de éles vonásokban. 
A költő művészi magas hivatásáról mindenek előtt azon mód 
tanúskodott, mely szerint a Toldi-monda egyes, belsőleg össze 
nem függő, adatait egy léteges szigorú szervezetté alkotta, mely
nek mindenik tagja szükséges ok vagy okozatként jelenik meg, s 
minden vonás a költő eszmélt céljaihoz szabatik. A compositio 
erejével csak lélekfestő ereje vetélkedik: jellemei nem leíratnak, 
hanem cselekvésbe hozva nyilatkoznak előttünk, valódi drámai 
közvettlenséggel és elevenséggel ; s mi oly meghatóvá, nemesi- 
tővé, oly ellentállhatatlanná teszi a művet : azon gyengéd gyer
meki és szülei szeretet, mely Miklósban és anyjában oly mélyen, 
egyszerűen s valóan festetik. E magas művészet a legöntudatla
nabb naívságba burkolva felfogásban és előadásban, oly diadalt 
szerzett a népiesnek, melyhez hasonlót az többé nem vívott ki. 
1848-ban Murány ostroma következett 4 énekben. Ugyanazon 
alakító, jellemfejtő s tisztán eposi előadó jelesség műve, de ily 
hódító tárgy nélkül. Ezen s a következő időszakban adott elbe- 
széllő munkáival ; a Toldi-trilogia másod részével ( Daliás idők
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I. éli., tehát eddig még csak töredék) és a harmadikkal ( Toldi 
esteije), valamint balladái s Buda halálával, melyet húnregének 
nevez, de sajátkép egy atilai népies nagy epopoea első része, 
Arany a kor csúcsára hágott, melyen, ha a jelek nem csalnak, 
első rangját meg is fogja tartani.

— ( M u ta tv á n y o k  P e tő f ib ő l az í r o d .  O lv . II. köt. a 374 ; T o m p á b ó l a 
375—6; végre A r a n y b ó l , ennek életével együtt, u. ott «Toldy» expositiója és 
mutatványul annak XI. XII. éneke a 377. számok alatt).

K ia d á s o k .  P e tő f i  : ide tartozó kiadásait 1. az életrajzi», a 135. §. után. 
— Tompa: Népregék, Népmondák, Pest 1846 (kétszer ez évben, és:) Ver
ari IY. kötetében Pest 1858; Szuliay Mátyás (Költői Pályaművek, melye
ket 1847 koszorúzott és kitüntetett a Kisíaludy-Társaság, P. 1847) ; A vá- 
mosújfalusi jegyző (Szépirodalmi Szemle 1847. II.). — A r a n y  : Toldi 
(Költői Pályaművek stb. 1847) újra 1853—1858; Murány ostroma, beszély, 
Pest 1848. és Összes Költ. P. 1867.

144. §. Regény- s novellairodalom. Annak előzményei.

A regény- s a novellaköltészet sajátkép csak ez időszakban 
indúlt virágzásnak. Azon kevés, mi a XYI. és XVII. századból e 
téren maradt (22. 37. §.), fordítás vagy utánképzés ; a XVIII-ban 
Haller László Feneionnal, Mészáros Ignác Menander Kártigám- 
j á va 1 kezdek a francia s a német regényeket átültetni irodal
munkba, s titánok számosán jót s rosszat, jól s rosszúl, amint 
jött : míg Dugonics a történeti, Bessenyei a tanszerű, Kármán a 
regényes, e század elején pedig Verseghy a víg és szinte történeti, 
regényben eredetileg tettek próbát. De Bessenyeiéi (Tarimenes 
utazása) világot sem látott ; Kármáné (A fejveszteség) töredékül 
maradt ; s bár Dugonics egykor roppant hatást idézett elő szá
mos regényeivel, e hatás nem széptani volt, hanem a nemzeti 
lélek hatalmas ébresztésében határozódott ; Verseghy pedig az 
egészséges szeszély s gúnyoros ér mellett, organikus mű alkotá
sára nem bírt vergődni ; úgy hogy az egész hosszú időkörből 
csak e<jy mű maradt fenn: «Fanni Hagyományai» Kánaántól 
(03. §.), mely költőiségével mind máig állást foglal irodalmunk
ban. Egy e részben meddő pár évtized, és Fáy András első vékony 
kísérlete után (1818) Kisfaludy Károly volt az, ki Aurórájában e



384 N EG Y ED IK  K É S Z . LEG Ú JA B B  KOR.

nemnek is nagyobb lendületet adott, különösen jól szerkesztett, 
s a magyar élet és jellem hű rajzaival érdeklő víg beszél'yeivel, 
maradandó becsű történeti regényével, Tihamérral, s általa buz
dított társaitól is (92. §.) évenként hozott új adalékokkal. — Az 
1831 után keletkezett szépirodalmi lapok s elszaporodó zseb
könyvek által most már a novella is nagyobb mérvben mívelte- 
tett, részint a régibb első rangú költők többjei ( Kulcsén, Bajza, 
Fay, Vörösmarty), s mellettök a szapora Kovács Pál ; részint új de
rék erők által (  Csató, Vajda, G aal József, Tóth Lőrinc stb) ; sőtné- 
hányan nagyobb regényt is írtak : Fáy tanszerűt (A Bélteky-liáz, 
1832), Petrichevich Horváth Lázár társadalmit (Az elbújdosott. 
1836), Gaal Jó,zsef történetit (Szirmay Ilona, 1836) ; kiket azon
ban h. Jósika Miklós (szül. 1794 f 1865) váratlan és meglepő 
fellépése 1836-ban rögtön feledékbe sülvesztett, irodalmunk ez 
ágát hosszú, gazdag és szerencsés pályafutásával fényesen meg
alapítandó.

I ro d a lo m . K ö lc s e y  : Elbeszéllések (M. Munkái..II. kötetéi), k ü lö n  az 
Olcsó Könyvtárban 1875). B a jz a  : Beszélyei és Regéi (Összegyűjtött M u n k á i  
Toldy-íéle kiadásának második kötetében, köztök egy kiadatlan regény, 
Kámor, mely azonban, a TI, részben már megszakad). — F á y  : Elbeszélései 
részben Szépirodalmi ( isszes Munkái VI—VIII. köteteiben, Pest 1844 ; rész
ben a későbbiekkel vegyesen a Búzavirágok és Kalászok, Pest 1853, 2 k. 
és Hulló Virágok, Pest 1861. című gyűjteményeiben. — V ö r ö s m a r ty  : Beszé- 
lyek és Regék (Újabb Munkái II. köt. A Bajza-Toldy-kiadás IX.- ’a Gyulai
kiadás X. kötete). —K o v á c s  P á l :  Beszélyfűzér, 3 k. Pápa és Győr 1841-6. 
— V a jd a  Elbeszélései (részben a Dalhon köteteiben). — . .T ó th  L . :  .Úti 
Novellák, Pest 1851. — F á y  : A Bélteky-ház, 2 k. Pest 1832. (Összes Munkái 
II—IV.) ; később Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus, szeszélyes regény 
2 k. Pest 1856. ; A szutyogfalviak, magyar tájképek 2 k. Pest 1856. — H o r v á th  
L á z á r  : Az elbújdosott, vagy : Egy tél a fővárosban, 2 k. Kolosv. 1836. — 
G a a l  : Szirmay Ilona 2 k. Pest 1836. — V a jd a  : Tárcsái Bende, 3 k. Pest 1837.

145. §. Jósika, a magyar regényirodalom megalapítója.

Igen is, régibb és ívjabb elszigetelt kísérletek után, egy ma
gyar regényirodalom valódi atyjává b. Jósika Miklós lett, ki ez idő
szakban tizenegy, összesen pedig, nem egészen harminc év alatt 
harminchat regényt, azonkívül negyvenöt novellát és beszélyt 
adott, együtt száz huszonöt kötetben. De érdeme nem csak e
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rendkívüli termékenységben, hanem egyszersmind művei iro
dalmi súlyában fekszik. T. i. azok belső érdekességével általá
nos figyelmet gerjesztvén a magyar regény iránt, sokaságuk
kal pedig azt táplálni s fentartani nem szűnvén, azon köröket 
is állandó olvasókul nyerte meg a magyar irodalomnak, melyek 
azt még csak liirből ismerték ; nem említve, hogy általános szük
séggé, divattá tevén egyszer a magyar regényt, annak csakhamar 
oly lendületet adott, hogy néhány évtized alatt az, terjedelemre 
és hatásra nézve, szépirodalmunk legnevezetesb és legliatásosb 
ágává emelkedett.

Jósika élete és szellemének iránya barátilag egyesültek őt 
termékeny és jeles regényíróvá képezni. Felsőbb osztály szülötte, 
már korán különféle állású és egy s más tekintetben érdekes 
vagy kiváló egyéniségek vonák magokra figyelmét. Tizenhatodik 
éve óta a hadseregben szolgálván, ezzel a század nagy actióiban 
részt vevén vagy azok közel szemlélője lévén, s ország-világot 
látván, soknemű erkölcsökkel, intézvények és szokásokkal megis
merkedett, sok s különféle nemzet és osztálybeliekkel érintkezett, 
s a társaságot a legmagasb köröktől a kunyhóig észlelhette ; e 
mellett egyénileg is számos viszontagságok- és kalandokon, 
utóbb, az élet komoly viszonyaiba szövődve, szenvedéseken és 
küzdelmeken átmenvén, az emberi szív világa leleplezve állott 
előtte. S mind e ritka kincsét az élet- és emberismeretnek és 
mindennemű tapasztalásoknak, termékeny történeti és irodalmi 
tanulmányok egészítették ki, s azonfelül a természettől nyert 
erős értelem és teremtő képzelődés ; mi által lón lehető, hogy 
midőn negyven éves korában a regényírói pályára lépett, oly 
gazdag készletével rendelkezett a tárgyak-, ismeretek és gondola
toknak, milylyel Kisfaludy Károlyon kívül, egy magyar költő 
sem előtte ; innen mesék és jellemek feltalálásában azon kimerít
hetetlen gazdagság, azok érdekes összeszövésében azon ritka 
ügyesség ; innen azon valárd alap, azon lélektani mélység és 
biztos kéz, melylyel mint jellemfestő kitűnt, mikhez még a figye
lem mind végig feszítésének nagy mestersége járult. S érdeme

25Toldy : írod. tö rt.
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nem csak az, hogy e kellékekkel oly előkelő mértékben bírva, 
általában egy érdekes és hatásos regényköltészetet indított meg,, 
hanem hogy azt, mindjárt kezdet óta, mint elődei és társai a 
magyar költészet egyéb formáit, ő is nemzeti alapra fektette, tár
gyait nagy számú történeti regényeihez kirekesztőleg a két haza 
históriájából vevén, költeményeit magyar históriai háttérrel lát
ván el, s mint történeti, úgy társadalmi regényeiben is magyar- 
életet és társadalmat festvén. Ekép Jósika nem csak önálló, ha
nem egyszersmind nemzeti regényirodaimat teremtett, s nem 
csak a magyarúl olvasók számát megtízszerezte, hanem a nemzeti 
öntudat s hazafiúi érzésnek is, különösen társaságunk magasabb 
sphaeráiban, ríj és nagy hódításokat tett ; végre a társalgási nyel
vet, még a színpadnál is szélesebb körökben divatra segítette, 
mert azt minden irányban kimívelte és nemesítette — csak cor- 
rectségre nem emelkedett soha.

Jósika harminc éven át, tehát mind végig, fenn is bírta 
tartani a közönség érdekeltségét : de első történeti regényei belső 
becsével a későbbiek nem vetélkedhettek. Abaß (2 k. 1836), A±z 
utolsó Bátori (3 k. 1837), A csehek Magyarországban (4 k. 1839) líj 
meg új kiadásokban még mindig tetszenek, mint amelyekben 
még a legtisztább költői eszközökkel, a legnemesebb részvételért 
vívott. Az alapeszme érvénye, a szerkezeti gond, s nem csak a 
jellemzési erő, melyet mind végig megtartott, hanem a jéllemek 
megválasztása is a főt és a szívet, tehát az erkölcsi érzést is, tel
jesen kielégítik. Különösen a női jellemekben (Margit, Gizela, 
Coelesta, Kornisné) a legfelsőbbet állította elé a költő, mit köl
tészetünk e nemben szépet, bájost, emelőt, fenségest, s e mellett 
nem kevesbbé valót bír : alakok, melyek az olvasó leikébe elfelejt- 
hetetleníil betapadnak. A korfestésben is hívebb tanulmány, 
mélyebb belátás mutatkozik, bár érzéke inkább az erkölcsök 
genre-nemű raj olásához van, mint ereje a felsőbb történeti fel
fogásban. A lelkesedett fogadtatás és hihetetlen könnyűsége az 
előhozásban csakhamar könnyed dolgozásra csábították. Már 
novellái némelyeiben döbbentő eltévesztései hökkentenek meg
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tárgynak, iránynak. Nagyobb műveiben ugyan még azontúl is 
többnyire ugyanazon vagy még nagyobb virtuozitás a figyelmet 
mind végig lekötő bonyolításban, de már mind nagyobb bajiam
mal a túlzott, keresett, sőt bizarr iránt, conceptióban és jellem
alkotásban. A Walter Scott bölcs tanítványa az újfrancia roman
tika hatása alatt elvész, melynek első jelei már drámai kísérle
teiben mutatkoztak, s mely számkivetése idejében a brüsszeli 
légkörben, e nemes talentomot végkép leszorította első útjáról. 
Mindamellett nincs munkája egyes nagy jelességek, s még 
kevésbbé érdek Inával ; s a magyar olvasó közönség még soká 
nem fogja nélkülözhetni hibás munkáit sem, a jobbakat soha.

Kiadánok. I. Heckenastnál : Jósika Miklós Regényei ; 24 köt. Pest 
1836 —44. Ebben : Abafi, 2 k. 1830, (6. kiadás 1864) ; Zólyomi 1 k. 1836 (5. 
kiad. 1860); A Könnyelműek, 2 köt. 1837 (2. kiad. 1858); Az utolsó Bátori, 3 
köt. 1837 (4. kiad. 1860) ; A Csehek Magyaiországban, 4 k. 1839 (4. kiad.. 
1864) ; Élet és Tündérhon, 3 k. 1840 (nyolc beszély, 2. kiad. 1858) ; Zrínyi 
a költő, 4 k. 1843 (2. kiad. 1857) ; Viszhangok, 2 k. 1844 (nyolc beszély, 3. 
kiad. 1859) ; A szív rejtelmei, 2 k. 1845 (hat beszély, 2. kiad. 1859) ; Az 
élet útjai, 1844 (2 kiad. 1858). — II. U. annál : Jósika Miklós Munkái, új 
folyam, 11 k. Pest 1846—7. Ebben: Akarat és Hajlam, 2 köt. 1846; Regé
nyes Képletek 3 k. (tíz beszély) ; Jósika István, 5 köt. 1847 ; Egy két eme
letes ház, novella 1 köt. 1847. — III. Emichnél : Ifj . Békési Ferenc Ka
landjai (Alt Móric álnéven), 2 köt. 1845. — IV. Hartlebennél : Egy magyar 
család a forradalom alatt, korrajz 1—4. köt. Braunschweig 1852;. majd 
újra, és kiegészítve 10 köt. Pest 1861—2. — V. Heckenastnál, de most név
telenül : Eszther, 3 k, 1853 ; A nagyszebeni királybíró, 3 köt. 1853 ; A gor- 
óiusi csomó, 3 k. 1853 ; A zöld vadász, 3 k. 1854 ; A szegedi boszorkányok 3 k. 
1854; A tudós leánya, 3 k. 1855 ; Jő a tatár ! 4 k. 1856 ; Pygmálion, vagy Egy 
magyar család Párisbau, 2 k. 1856 ; A rom titkai, 2 k. 1856 ; A rejtett seb, 3 k. 
1857 ; Két királynő, 3 köt. 1857 ; A hat Uderszky leány, 6 köt. 1858 ; Régibb 
és újabb Novellák, 4 k. 1859 (tizenegy beszély) ; Az első lépés veszélyei,
1 k. 1860 . — V I . H e c k e n a s tn á l  : J ó s ik a  M ik ló s  Ú ja b b  R e g é n y e i ,  17 k ö t . P e s t  
1 8 6 0 —4. E b b e n :  K é t  b a rá t, 4  k ö t . 1 8 6 0 ;  M á so d ik  R á k ó c i, 6 k ö t . 1861 (2 
kiad. 1862) ; K é t  é l e t ,  é s  : K a k u k sz ó , 2 k . 1862 ; A  k é t  m o s to h a , 2  k ö t .
1863 ; A  v é g v á r ia k , 3 k . 1 8 6 4 . — V II . H a r t le b e n n é l  P e s t e n  : K lá ra  é s  K lá r i, 
az A n jo u -k ir á ly o k  k o rá b ó l,' 2  k ö t . 1862 ; A  m a g y a r  k é n y u r a k , a z  A n jo u -  
királyok k o r á b ó l, 4  k ö t . 1 8 6 4 ; A  s z e g é n y  e m b e r  d o lg a  c su p a  k o m é d ia . 4  k.
1864 ; V á rt le á n y  v á r a t  n y e r , 3 k . 1865  (M a g y a r -E r e d e t i R e g é n y e k  T á ra  
V H —I X . k .) , — V II I . E m ic h n é l :  A  m i k é s ik , e l n e m  m ú lik , 2 k ö t . 1864. 
— I X . R á th n á l : S z ik la r ó z s a , 2 k . 1864 . — Ú ja b b a n  a  F r a n k lin - tá r su la tn á l  
Jósika M ik ló s  r e g é n y e i O lc só  k ia d á s  1 —61. k ö te t .  — F e le m lí t e n d ő k  m é g :  
Jósika K ü lfö ld i R e g é n y e i ,  10  k . P e s t  1 8 4 4 ; R e g é n y  é s  r e g é n y it é s z e t ,  ír ta  
Eszther sz e r z ő je , P e s t  1 8 5 9 ; ,, s ő t  a z  ig e n  is  r e g é n y e s  tá r g y a lá sn á l fo g v a  
ide sorolandó: A  M a g y a r o k  Ő s tö r té n e te  3 k ö t ., P e s t  1861  ; s  v é g r e  é le t r a jz i  
tekintetből, a  h o z z á  k ü lö n b e n  n e m  m é ltó  : E m lé k ir a t ,  4  k . P e s t  18 6 5 , 
mely közbe j ö t t  h a lá la  m ia t t  tö r e d é k ü l m a r a d t .

25
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146. §. A kor többi elbeszéllői.

Jósika után, s nagy részt az ő nyomában, szokatlan eleven
ség lett a novella- és regényköltészetben észrevehető. Talentom, 
szaporaság és népszerűség által különösen Euthy Lajos és Nagy 
Ignác tűntek ki. Kvthy először 1838-ban az Athenaeuinban, s 
azon túl majd minden szépirodalmi közlönyökben adta hosszú 
sorát a gazdag és ragyogó képzetemről tanúskodó beszélyeknek, 
melyek tárgyai erős szenvedélyek, szintoly erős színekkel és 
szenvedélyes, virágos előadásban, s kezdetben nagy érdekeltség
gel olvastattak, bár végre alakjai, lélektani alap hiánya mellett 
mind inkább a túlzottba, bizarrba, előadása váltig üres pliraseo- 
logiába csaptak át. Nagy Ignác beszélyei és « torzképei » az élet 
apró bajai, ferdeségei s nevetséges oldalai körül forognak, a tréfa, 
szeszély és gúny bizonyos kedélyes vegyűletével. Aztán mindig 
tudott valami újat, a napi érdekek és kérdésekkel összefüggőt, s 
mert sekélyét, könnyen élvezhetőt adni. A Sue-féle «Páris 
Mystérjci» másutt is egy egész irodalmát hozták elő a rémletes 
regényeknek : nálunk sem maradt példája követés nélkül, s egy 
ideig kapva kapattak s általánosan olvastattak Nagy Ignác «Ma
gyar titkai» (1845), ki ebben is első használta fel a divatot; 
utána-jött Kutliy «Hazai Rejtelmei »-vei (1846), s volt mindket
tőben elég lelékenység, hogy mulattasson ; azonfelül amott tréfa, 
itt liúmor, és becses részletek, különösen jeles genreképek ; kü
lönben egyik sem szerves mű. -— A többi kortársak felett még 
csak Kelmenfy László (Hazuclia Ferenc, szül. 1815, f 1851) tűnt 
ki, még pedig némi mélyebb alappal, helyenként erős liúmorral is, 
de alakításban szinte gyenge. S ezen, és más most már feledékeny- 
ségbe ment elbeszéllek mellett léptek fel, kik utóbb első rangra 
emelkedtek: b. Kemény Z  sí gmond (sz. 1816 f 1875) és Jókai Mór 
(sz. 1823); amaz 1840 az Athenaeumban « Martinazzi» (befejezetle
nül maradt) és « Gyulai Pál» történeti regényei mutatványaival ; s 
már itt észrevehető annak erős lélektani vizsgáló hajlama s mélybe 
ható történeti felfogása, de az érdekgerjesztés titkának hiánya
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ban részletező módja fárasztó lett ; míg Jókai, bár világismeret 
és tanulmány nélkül még, már első, igen -gyenge regényében 
( Hétköznapok) és még inkább beszélyeiben, jeleit adta leíró és a 
komikumra hajló derék talentomának : előliirdetőiűl azon fényes 
pályának, melyet mindkettő utóbb megfutandó volt.

I ro d a lo m . Kuthy : Munkái (novellák) 8 köt. Pest 1 8 4 2 —5 2 . Hazai 
Rejtelmek, 2 k. Pest 1 8 4 6 —7. N a g y  I g n á c  : Munkái, 9 kötet Budapest 
1842—5 (Beszélyek, 3 köt., Torzképek 4  köt., Hajdan és Most 2 k.) ; Ma
gyar Titkok, 12 füzet, Pest 1845  ; Menny és Pokol, 3 f. Pest 18 4 6 . — K e l-  
menfy : Beszélyek 2 k. Pest 1846  ; Meghasonlott kedély, 2 k. Pest 1846  ; 
E z e r  év előtt, regény, Pest, 1847 . K e m é n y  Z s ig m o n d . Gyulai Pál 5 k. Pest. 
1847. — J ó k a i  : Hétköznapok, regény 2 k. Pest 1846 . Vadon Virágai (no
vellák) 2 köt. Pest 1848 . F r a n k e n b u r g  A d o l f  : Munkái (Estikék) 2 köt. 
1844. — P e tő f i : Hóhér kötele, Pest 1845 . — G a r a y  : Tollrajzok, 3 k. Pest. 
1846. — Pálfy Albert : Magyar millionaire, 2 k. Pest 1846 . A fekete könyv, 
2 köt. Pest 1847. — Császár F e r e n c :  Eredeti Beszélyei, 2 k. Pest 1 8 4 6 .— 
Degré A la jo s  : Kedélyrajzok, Pest 1847 . stb.

147. §. B. Eötvös József regényköltészete.

Történetünk vége felé még egy nagy íróval találkozunk, 
kivel másutt mint állambölcsészszel, szónokkal és költővel már 
megismerkedtünk, ki minden költőink közt, európai cultúrájával, 
legmagasban áll, s ezzel, és képességei s szelleme irányával a tár
sadalmi regényre mintegy praedestinálva volt : b. Eötvös Józseffel. 
Tudomány és tapasztalás szövetkeznek nála éles analytikus érte
lemmel, melylyel minden lélektani és társadalmi problémát ele
mez, erős gyakorlati észszel, mely a tapasztalat tényeiből esz
mékre emelkedik, s élénk képzelemmel, melynek közbenjárása 
mellett eszméivel egyszersmind az érzés felett uralkodik, s kiben 
ekép a tudós, bölcsész és költő a legszebb egységgé olvad. Innen 
politikai munkáiban és szónoklataiban a kedélyre is, a költőiek
ben egyszersmind az észre hatás : minden szellemnyilatkozata 
bölcsészet, a költőiségnek szívet és képzelmet melegítő és működ
tető sugaraiban. Legpraegnánsabb kifejezése e szellemnek már 
első regénye: Carthausi (4 részben, 1830—1841). Gusztáv, egy 
fiatal francia gróf, önéletrajza ez, ki lelke eszményi irányánál 
fogva végtelen szenvedések, csalódások és botlások után emésztő 
kételyek martalékává, s mármár öngyilkossá válván, a nagyvi-
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lágból egy cartliausi klastromba vonúl, bol végre társa Justus- 
ban, s a sivatag élet után munkában és csendes házi életben bol
dogságát feltaláló Armandban azon tükörre találván, mely a földi 
megnyugvás és elégedettség képeit tünteti elébe, kibékül az élet
tel, s egy régi sebben sínlődve, ifjan, de belső nyugalommal 
múlik ki. Az új világ nagy képe és bírálata ez, melyben az egyén 
minden szenvedélyei és tévedései, a társadalmi élet minden nagy 
kérdései, családiság és nevelés, vallás és szabadság, osztályszel
lem és forradalom, valárd háttéren és concrét viszonyítással tár
gyaltatnak ; gazdag és mély, lélektani és bölcsészeti műnek ; 
megható, költeménynek; fenséges, moráljával («csak az önnösnek 
nincs vigasztalása a földön») ; végre mint egy huszonhat éves 
ifjú férfi conceptiója —- bármennyi reál anyaggal, saját kedélye 
és éleményei összegével rendelkezett is — a lángelme előleges 
sugallatainak bámulandó emléke. A széptan tiltakozik a bölcsé
szeti elemnek oly terjeszkedése ellen a költészetben, milyent e 
regény mutat : de itt az nem általános érvényt igénylő, beillesz
tett részként jelenik meg, hanem a carthausinak mindig helyzet
hez kötött belső cselekvése, mi által a reflexió jogosult költői 
alkatrészszé lesz. E nemes költeményt két irányregény követte : 
A falu jegyzője ( 3 köt. 184-5) és: Magyarország 1514-ben (3 köt. 
1847) : amaz a központosítási rendszer bajnokának kiáltó szava 
a megyerendszer reformja mellett ; ez egy nagy történeti fest
mény a jobbágyi osztály felszabadítása érdekében. Amott egy 
bántó képét kapjuk a megyei visszaéléseknek, melyek, ha minden 
egyes vonásai okmányilag bebizonyítható valóság valának is, 
mint állíttatott, de így együtt torzképök a valónak, s annál igaz
ságtalanabb, mert míg a fő érdek a társaság alsó rétegeinek jut, 
hol a bűn a szenvedő erény glóriájában mutattatik fel, a kiválóbb 
osztály mind végig a nevetségesnek, s minden gyarlóság, sőt 
gazságnak képviseloj évé tétetik. Különben a Viola zsivány ügyesen 
bonyolított, valóban tragikai, meséje egy második,' vele szorosan 
össze nem függővel van terhelve ; s míg az alakok egyik cso
portja, a népieké, mesterileg rajzoltatott, a többi nem sok dicsé-
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retest mutat fel : de tiszteletet vív ki a nemes szív azon mély 
iróniája, mely erkölcsbírói szigorával a művet átlengi. A törté
neti regény becsét a történetvizsgálói tanulmányok teszik, s az 
egyesek és tömegek jellemzésében kifejtett erő. Történet, költői 
részletekkel átszőve, nem költemény.

Kiadósok. A Cartliausi, I. II. rész (Arvízkönyv, I. III. k. 1839),
III. IV. r. (Árvízk. V. 1841) ; hatodik kiadás egy köt. Pest 1869. — A falu 
jegyzője, 3 k. Pest 1845. újra 2 k. P. 1860. — Magyarország 1514-ben, 3 k. 
Pest 1847. Újabban Ráthnál összes művei közt Carthausi és Magyaror
szág 1514-ben 1874.

148. §. Idegen jelesmüvek műfordításai.
Azon élénk önálló munkásság mellett, mely a költői téren 

ez időszakban nyilatkozott, a világköltészet classicusainak átülte
tése majd egészen elhanyagoltatok, Irodalomtörténeti nevezetes
ségű munkák közöl alig említhetni egyebet az « Ezer egy Éj* regéi 
fordításánál, melyet Vörösmarty kezdett meg és Szalay László, 
Szenvey stb. fejeztek be, melyet a Kazinczy Gábor által csak 
megkezdett «Ezeregy Óranegyed» egészített volna ki ; továbbá 
<testait művészi becsű s kritikai készletű áttétele Fábián Gábortól; 
a szerb népdalok és hősregéké Székács Józseftől ; Tiedge tankölte
ménye : Uránia, Jámbor Páltól ; és Pyrker Tunisiása Udvardy 
Jánostól. A nagy költők közöl Shakespearet két vállalat tűzte ki, 
de a Lemouton Emiliáé csak öt, az Arany-Petőfi-Vörösmartyé 
csak egy darabot hozott ; a nem kevés színi fordítások nyomta
lanul maradtak. Klopstock Messiása tíz énekét Párkányi híven is 
szépen is adta, belőle csak töredékek láthattak világot. Pope tan
költeményét «Az ítészeiről» Lukács Móric, s ugyanő Byron több 
művét, jelesül ; Boileau tankölteményét a költészetről Erdélyi 
mintaszertíleg adták; holmit a I . Hugo és Béranger lyrai darab
jaikból Kriza és Petőfi ; a német lyrai költők közöl Goethéből 
Szemere Miklós, Uhland, Riickert, Kerner, Heinéből Kerényi, jól. 
De mindez számba sem jöhet, ha irodalmunkból a külföld költé
szetének bármely halavány képét akarnók felismerhetni. — 
Elénkebb fordítói, de, a classicus darabokra ügyelő akadémiai
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gyűjteményen kívül, jobbára gyári munkásság tűnt fel a dráma 
és regény terén. Egyes darabokon kívül, emitt néhány regénytár, 
amott Nagy Ignác «Színműtára» adta a német, angol és francia 
divat-irodalom kedveltebb műveit, míg a szépirodalmi lapok 
novellái rovata jó részt a külföld újságain élődött -— de ezek a 
napi érdek kielégítése után elpendűltek, mind.

Iroda lom . Ezeregy Ej, 17 köt. Pest 1831 s (köv. ; kivonatban: Arab 
Regék Vörösmarty tói. 2 k. P. 1807. — Ezeregy Óranegyed (Kazinczy G. 
Malvina, I.) Budapest 1838. — Ossián Énekei, az eredeti gáel mértéken 
Fábián Gábor, 3 k. Buda 1833. — Szerb Népdalok és Népregék, az erede
tiből Székács J., Pest 1836. — Uránia, Tiedge után szabadon Jámbor Pál 
és Katona Antal, Pest 1845, — Tunisiás, Buda 1839. — Shakespeare Vil
mos Összes Színmüvei, ford. Lemouton Emilia, 5 fűz. Pest. 1845 (A szél
vész ; A két veronai nemes ; A windsori víg nők ; Viola ; Szeget szeggel), 
Shakespeare Összes Színművei, I. Coriolánus, Petőfitől, Pest 1848. — Klop- 
stock Messiásából darabok a «Religio és Nevelésben», az «Őrangyalban» 
és «Aradi Vészlapokban». — Pope és Byron tankölt. a Kisf.-Társ. Évi.
IV. kötetében 1844. — Byronból a Társaik., Auróra, Athen, stb. — Kül
földi Regénytár a legkedveltebb idegen írók munkáiból. 2 köt. Kolosy. 
1836—7. Külföldi Regénytár, kiadja a Kisf.-Társ. 24 köt. Pest 1842—3. Új 
Külföldi Regénytár u. attól 15. köt. Pest 1844. Francia Regénycsarnok, 
kiadta Récsi Emil, 10 k. Kolosv. 1843. Angol Regénytárca 6 k. Pest 1843. 
Pillangó, Kiilf. válogatott elbeszéllések, kiadá Széplaki Erneszt (Bajza), 
Buda 1836. — Külföldi Játékszín, kiadta a M. T. Társ. 19 köt. Buda és 
Pest 1833—40. (Shakespeare, Sheridan; Voltaire, Moüére ; Alfieri, Fede- 
rici ; Lessing, Iffland, Schröder, Schiller, Steigentesch-ből). — Nagy Ignác 
Színműtára, 4 köt. Buda 1839—43.

149. §. Magyar irodalomtörténeti mozgalmak. — Magyar jeles
írók kiadásai.

Az előbbi időszak irodalomtörténeti adatnyomozóit most 
egyedirátok szerzői váltották fel az akadémia kebelében. így a 
magyar bölcsészet történetét Balogh Pál és Heténgi János (114. §.), 
a tudományok állapotát Magyarországban az Árpádok idejében 
Czech János, a mathematikai irodalmat Vállas Antal, az állattan 
történetét Handle János adták ; Jerney a húnscytha írás kérdését 
vizsgálta, Döhrentei, a középkori nyelv s irodalmi történet körül 
nyomozódott (Régi Magyar Nyelvemlékek) ; Podhradczky József 
pedig régibb írók életrajzaihoz közölt iij adatokat (Zermegh, 
Erdősi, Berger Illés, Pázmány, Káldi) ; míg számos egykorú írók 
életei az akadémiai emlékbeszédekben és névkönyvekben foglal-



tatnak. S ezen adalékok jelzik a haladást e téren. — Tétettek 
ugyan kísérletek az összes magyar irodalom történetének össze
állítása körül is: így Zimmerman Jakab «M. irodalom» című 
nyelv- és irálytanához járul már egy irodalomtörténeti szakasz 
is (1843); Ferenczy Jdkó ugyanilyet bővebben adott «Adalék 
honi nyelvünk és irodalmunk történetéhez» cím alatt (1844); 
Szappan Zsiymond pedig m. nyelvtana negyedik részéül «A ma
gyar s külföldi irodalom történetét« (1837): de mindezekben 
hiányzik még a tények kritikai megállapítása, a történeti alkotás, 
s a tudományos Ítészét.

Annál több történt, jobbára életrajzok kíséretében, az írok 
kiadása körül, mi által részben az irodalomtörténet is nyert tár- 
gvilag valamit, nagyobb részt azonban az irodalom jeles művei 
új és élénkebb forgalomba tételével az irodalom maga. A XVIII. 
század költői közöl Amadé jelent meg Szalay László által először; 
újra Dayka a költő kéziratai használatával Toldy által ; Gvadányi 
kiadatlan epistolái Donics Andráshoz, egy névtelentől ; Kármán, 
Csokonai, Kis János, s a jelen századból Kisfaludy Károly és 
Sándor, Czuczor, Kazinczy és Vörösmarty Toldy által (a két utolsó 
Bajzával) ; Fazekas Tjovász Józseftől ; Teleki Ferenc és Berzsenyi 
1Hibrenteitől ; Kölcsey Szalaytól ; végre Fáy, kiadó megnevezése 
nélkül, s mindezek most először Összegyűjtve.

Irodalom. Czech értekezése az akad. Evk. II. köt. —  Vállas, Jerney, 
Podhradczky cikkei a Tudománytár új folyama köteteiben, külön: Páz
m á n y  Péter Élete, Buda 183f>. — Ilanák  akadémiai előadása kibővítve : 
Az Állattan történelme és irodalma Magyarországban, kiadta Pólya József. 
P. 18411. — Sadler József: A Növénytan történetei honunkban a XVI. 
században (A kir. M. Természettud. Társulat Évk. I.). — Zimmermann : 
M. Irodalom, 1843. M. Irodalom, honi nyelvünk szakonkénti története, 2. 
s bővített kiadás, Buda 1844. — Ferenczy : Adalék honi nyelvünk s iro
dalmunk történetéhez, Pozsony 1844 (átdolgozva: M. Irodalom és Tudo
mányosság története, Pest 1854). —  Sz. Zs. M. Nyelvtan, IV. r. Pozsony 1847.
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150. §. Az időszak vége.

így folyának az irodalom dolgai, midőn 1848-ban a nagy 
fordulat beállott. A nemzet egész figyelmét az ország sorsa köt
vén le, rögtön megszűnt minden tudományos és költői tevékeny-
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ség, csak a szükségbeli irodalom folytatta egy ideig még nyugton 
termelését (vallási, tan- és gyakorlati jogi munkák). Az azon évi
XVIII. tövénycikket megelőzőleg martius 15-én tettleg behozott 
sajtószabadság mellett szaporodtak a hírlapok; egy gazdag pam- 
pldet-irodalorn keletkezett, mely a fennállónak ellenében minden 
téren változásokat sürgetett ; minden nap új röplapokat hozott, 
mik nyílt helyeken kikiáltók által áruitattak, vagy falragaszok 
alakjában az utcák sarkait borították el; maga a költészet, szolgá
lójául szegődött a nagy mozgalomnak. Ezek után a legszaporább 
szak a katonai volt ; nem kevés nagyobb-kisebb munka érvén 
egymást e téren, melyek legalább azon irodalmi érdemmel bír
nak, hogy általok a hadi nyelv derekasan kiképeztetett. — Az 
1849. év már véres munkában találta a nemzetet : a haza egy 
nagy tábor vala, melynek zajában a tudományos testületek és ta
nodák működése megszűnt ; a nem-politikai sajtó teljesen elenyé
szett ; a régi politikai pártok a háborúban elvesztvén lábok alatt 
a biztos alapot, azok hírlapjai elhallgattak ; ellenben a mozgalom 
új orgánumai a fővárosban és vidéken mindvégig újabb- s újab
bakkal szaporodtak, míg a katastropliphal ezek is eltűntek ; s az 
oly szépen virágzott irodalom helyét pusztaság lepte el, és síri 
csend. A nemzeti nyelv jogvesztetten állott, a tanácskozó és 
egyesületi termek zárva, a magyar Thalia temploma idegen Hú
sának is megnyitva ; a szellemi élet legjelesb tényezői elvesztek, 
vagy távol, vagy elnémúlva zsibbadoztak.

így végződött azon, hetvenkét évet átélt, dicső kor, mely 
Bessenyei által megindítva, hosszú, kitűrő és szerencsés fárado
zások után oly irodalmat teremtett, mely, ha a Gondviselés vég
telen kegye annak feléledését nem engedte volna is meg, a 
magyarnak a mívelt nemzetek sorában nem dísztelen helyet 
vívott ki.
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Ádámi Mihály 124.
Ajtay József 254.
Akadémia. L. Magyar T. T. 
Alexovics Vazul 162.
Altorjai Apor Péter, b. 115.
Alvinci Péter 73.
Amadé László, b. 119.
András8y György, gr. 242.
Andtler János 91.
Angyalffy Mátyás 262.
Ányos Pál 133.
Apácai Cseri János 97, 100.
Apafi Mihály 93.
Apáti Ferenc 37.
Apor Péter L. Altorjai A. P. b. 
Approbáták 94.
Aranka György 158,159, 163, 168, 169. 
Arany János 361, 382. 
Aranyas-Rákosi Székely Sándor 228, 

311.
Árenstein József 328.
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Bakó Dániel 334.
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Balásfi Tamás’95.
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Balassa Bálint b. 58, 59.
Balassa Bálint, gr. 87.
Balassa János 326.
Baldi Bernardin 68.
Baba Sámuel 163.
Bálint. L. Tamás és Bálint 
Balla Gergely 117.
Ballagi Móric 280, 28Ír 331.
Balogh Ferenc 62.
Balogh György 109.

Balog László 93.
Balogh Pál 272, 284, 392.
Balogh Sámuel 250.
Balsaráti János 70.
Bánffy Farkas 117.
Bánffy Gergely 62.
Bánfi György 93.
Bánfi György, gr. 158.
Bárándy, János 321.
Bárány Ágoston 310.
Bárány György 114.
Bárány János 114.
Baranyi László 116.
Baranyi Pál 113.
Barcafalvi Szabó Dávid 143.
Barcsay Abrakám 132.
Baricz György 258.
Báróczy Sándor 133, 134, 156.
Baróti Szabó Dávid 135, 175, 176. 
Barrabás Sámuel 117.
Bartha Boldizsár 91. 
Bartholomaeides László 260.
Báthori Gábor 246.
Batizi András 54, 57.
Bátori László 34.
Batthyány Lajos, gr. 308.
Bay Mihály 91.
Beely Fidél 284.
Beke Kristóf 284.
Bél Mátyás 114, 122, 124.
Bihari Ferenc 107.
Biró Márton 113.
Bitnicz Lajos 245, 328, 330, 334. 
Bloch Móric 280, 330, 332. L Bal

lagi M.
Belnay György 129.
Bencédi Székely István 48, 57, 62, 63, 

66, 70.
Bene Ferenc 324.
Benedek Mihály 168.
Beniczky Péter 78, 79.
Benigni József 310.
Benkő Ferenc 180.
Benkő József 181.
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Benkö Máté 93.
Benyák Bemát 162.
Benyiczky Gáspár 117.
Beregszászi Nagy Pál 168, 174, 188, 

262.
Beide Áron 325.
Bertalanfi Pál 114, 116, 118.
Berzsenyi Dániel 201, 212, 338, 343. 
Besze János 317.
Bessenyei György 129, 130, 162. 
Bessenyei György. L. Nagymegyeri 

B. S.
Bessenyei György társasága 132. 
Beszédes József 328.
Bethlen Mihály 93.
Bethlen Miklós 92.
Beythe András 70.
Beythe István 68.
Bocsor István 335.
Bőd Péter 114, 124, 125.
Bodó János. L. Szentmártoni B. J. 
Boér Sándor 160.
Bogáti Fazekas Miklós 55.
Boldogréti Vig László. L. Horvát 

István
Bolyai Farkas 211, 212, 328. 
Bornemisza Péter 48, 6Í, 66. 
Bornemisza Tamás 62.
Borsai Nagy Pál 117.
Borsos Sebestyén 62.
Borsos Tamás 92.
Botka Tivadar 286.
Böjthi Antal 168, 169. •
Bölöni Farkas Sándor 322.
Brassai Sámuel 325.
Briccius György. L. Vízaknai B. Gy. 
Buczy Emil 202, 245.
Budai Ézsajás 165, 166, 179.
Budai Ferenc 163, 165.
Budai Névtelen 62.
Budai Simon 38.
Budapesti Orvosegyesűlet 271. 
Budenz József 319.
Bugát Pál 262, 267, 325, 326, 331, 334. 
Calepinus, Magyar 68.
Ceglédi István 12.
Cesinge János 38, 66.
Cherrier Miklós 314.
Comenius Amos 109.
Compiláták 94.
Conversations-lexikoni pör 265. 
Csaholci János 107.
Csapó József 180.

Császár Abrakán). L. Szeremlei Cs. Á. 
Császár Ferenc 286, 322, 350.
Csató Pál 271, 375, 384. .
Csatskó Imre 284.
Csengery Antal 275.
Cserei Farkas 163.
Cserei Mihály. L. Csíki Cs. M.
Cserei Mihály. L. Nagyajtai Cs. M. 
Cserényi Mihály 54.
Cseri János. L. Apácai Cs. J.
Csete István 73.
Csíki Cserei Mihály 93, 117.
Csipkés György. L. Komáromi Cs. Gy. 
Csízi István 117.
Csokonai Vitéz Mikálv 141, 142. 147. 

150.
Csorna Sándor. L. Körösi Cs. S. 
Csombor Márton 99.
Csúzi Zsigmond 113.
Czakó Zsigmond 372.
Czech János 254, 310, 314, 392. 
Czirjék Mihály 134.
Czövek István 251.
Czuczor Gergely 189, 227, 229, 330.

331, 334, 336, 342, 348, 361. 
Czvittinger Dávid 124.
Dajka János 76.
Dálnoki Márton 109.
Dálnoki Veres Gerzson 88, 117. 
Danielik János 278.
Dankovszky Gergely 334.
Dávid Ferenc 48.
Dayka Gábor 136, 144, 177.
Deák Ferenc 306.
Deák János L. Erdöbényei D. J. 
Deáki Fiilöp Sámuel 259.
Debreceni kör 141.
Debreczeni Márton 236.
Debreceni (nyelv) iskola 167.
Decsi János 68, 69.
Decsy Sámuel 155, 156, 165, 166. 
Degré Alajos 375.
De la Casse Benjamin 328.
Dessewffy Aurél, gr. 245, 274,296, 307. 
Dessewffy Emil, gr. 274, 297. 
Dessewffy József, gr. 208,244,289, 341. 
Dévai Mátyás 57, 65.
Dézsi András 54.
Dienes Sámuel 163.
Diószegi Sámuel 181, 246.
Dipsai Szabó István, történetíró 93. 
Dóczy József 254.
Domokos Lajos 168.
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Dorner József 325.
Döbrentei Gábor 189, 202, 207, 243, 

245, 330, 392, 393.
Döme Károly 162, 177.
Draskovics György, gr. 48.
Draskovics János, gr. 94.
Drávái névtelen 51.
Dugonics András 138, 139, 160, 182, 

257, 261.
Dukai Takács Judit 207.
Dulliázy Mihály 244.
Édes Gergely 258.
Egressy Gábor 339.
Egyed Antal 258.
Egyedúti Gergely 70.
Egyházi értekezések, folyóir. 247. 
Egyházi folyóirás 278.
Egyházi Tár L. Vallás és Egyházi T. 
Emlekezzenk régiekrel'36.
Endlicher István 254.
Endrődy János 160, 163.
Engel János 254.
Enyedi István 93.
Enyedi Pál 43.
Eötvös József, b. 299, 302, 307, 310, 

341, 349, 368, 375, 376, 389. 
Eresei Dániel 249.
Erdélyi János, az író, 339,343,352,391. 
Erdélyi János, jószágigazgató 298. 
Erdélyi m. nyelvmívelő Társaság 241. 
Erdélyi Muzeum, folyóir. 243. 
Erdöbényei Deák János 107.
Erdősi Sylvester János 47, 66, 68. 
Érdy János 271, 310, 314.
Esterházy Dániel 91.
Esterházy Miklós, gr. 71, 95.
Etédi Márton 140.
Fabchich József, 176.
Faber Farkas, b. 122.
Fábián Gábor 194, 288, 391.
Fábián István 331.
Fábián József 258.
Fabricius Balázs. L. Szikszai F. B. 
Faludi Ferenc 114, 118, 119, 120. 
Fanny hagyományai 147.
Farkas András 55.
Farkas Elek 333.
Farkas János 124.
Farkas Sándor. L. Bölöni F. S.
Fáy András 206, 207, 221, 26G, 284, 

‘ 375, 384.
Fazekas Mihály 142, 181.
Fazekas Miklós. L. Bogáti F. M.

Fejér György 157, 159, 243, 248, 254, 
2821 284, 309, 310.

Felsőbiiki Nagy Pál 242, 305. 
Felsőmagyarországi Minerva 244. 
Felvinci György 89, 101.
Felvinczi Sándor 101.
Fenyéry Gyula. L. Zádor György. 
Fényes Elek 321, 322.
Ferenczy Jákó 393.
Ferenczy János 171, 177,254. L. Kar

dos Adorján.
Festetics György 186.
Flór Ferenc 326.
Fodor András 262.
Fogarasi János 286, 331, 332,333, 334. 
Fogarasi Nagy Pál 221.
Forgács Simon, b. 62.
Forrai András 177.
Forró Pál 109.
Földi János 168, 181.
Földváry Gábor 363.
Frankovitli Gergely 70.
Frank Ignác 286.
Frivaldszky Imre 324, 325.
Fröhlich Dávid 102.
Fülöp Sámuel. L. Deáki F. S.
Fűsűs János 94.
Gaal György 342.
Gaal József 350, 361, 375, 378, 384. 
Gábor deák 38.
Gál László. L. Hilibi G. L.
Gál Sándor 328.
Galgóczi Károly 326.
Gálszécsi István 66.
Garay János 239, 368, 378.
Gazdasági Egyesület 271.
Gáti István 156, 257.
Gebhardt Ferenc 262.
Gegő Elek 318.
Geleji Katona István 72, 73, 77, 104. 
Gemma Plirysius 70.
Georch Illés 163, 175.
Geszthy László 37.
Gévay Antal 310.
Golubics Zozim 162.
Gombos Imre 212.
Gorove István 322.
Gorove László 211.
Görgei Albert 51.
Görög Demeter 155, 166, 168.
Greguss Ágost 338.
Greguss Mihály 245.
Gruber Antal 260.
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Gusztim János 113.
Guzmics Izidor 194, 247, 258, 278, 280. 
Gvadányi József, gr. 139, 106, 182. 
Gyarmati Miklós 71.
Gyarmathy Sámuel 167,168, 169,174. 
Gyöngyösi István 83, 84, 86. 
Gyöngyössi János 141.
Győry Sándor 328.
Gyulaffy Lestár 62.
Gyurikovics György 254.
Gyurmán Adolf 368.
Gyűjtemény. L. Tudom. Gy.
Haas Mihály 321.
Habermann János 102.
Haeufler József 313.
Haller Gábor 93.
Haller János. L. Hállerkői H. J. 
Haller László 119.
Hállerkői Haller János 85.
Halotti beszéd 26.
Hazucha Ferenc 388.
Hanák János 325, 392.
Háner Jeremiás 178.
Harasztby Ágoston 322.
Hatvani Pál 177.
Hazslinszky Frigyes 325. .
Hegedősök 27.
Hegedűs Sámuel 357.
Hegyi József 165, 177.
Helmeczy Mihály 186, 189, 204, 205, 

227, 267, 274.
Heltai Gáspár 48, 51, 56, 63, 64, 68. 
Henisch György 107.
Henszlmann Imre 314, 338, 339. 
Hetényi János 283, 284, 392.
Hiador. L. Jámbor Pál.
Hidvégi Mikó Ferenc 91.
Hilibi Gál László 286.
Hirlap. L. Pesti H.
Hirnök 274.
Hlivai János 123.
Hoblik Márton 209.
Hodor Károly 321.
Homonnai Bálint 62.
Homonnay Imre 258.
Horki Meiius Péter 48, 55, 70. 
Horányi Elek 178.
Horváth Ádám. L. Pálóci H. Á. 
Horvát András 56.
Horváth Cyrill 283, 368.
Horvát Endre. L. Pázmáncli H. E. 
Horvát István 172, 179, 241, 243,252, 

254, 260, 310.

Horváth János 247.
Horváth Lázár. L. PetiTthevich H. L 
Horváth Mihály 310, 311.
Horváth Péter 254.
Hrabovszky Dávid 322.
Hriágjel Márton 117.
Hubay József 209.
Húgó Károly 374.
Hunfalvy Pál 319.
Hunyadi Ferenc 52.
Hunyady Ferenc 162.
Huszti András 165.
Huszti Péter 52.
Idari Péter 52.
Igricek 27.
Hencfalvi Szász József 207.
Iliéi János 118, 127.
Illésházi István 62.
Ilosvai Péter 51.
Illyés András 73, 77.
Illyés István 77.
Imre János 250.
Incze József 286.
Incédi Pál 93.
Iparegyesület. L. Magyar I. 
Ipartanoda L. József-ipart.
Irinyi József 322.
Istvánfi Pál, 52.
Izraelita Írod. L. Magyar izr. hitt. írod. 
Jakab István 368. 375.
Jákkó László. L. Zalárdi J. L. 
Jaksics Gergely. L. Nagylaki J. G. 
Jámbor Pál 350, 391.
Jambressich Márton 124.
Jancsó Imre 310.
Jancsovics István 334.
Jankovich Miklós 254, 260.
Jászay Pál 310, 312.
Jedlik Ányos 325.
Jelenkor 274.
Jerney János 310, 318, 392.
Jó és olcsó könyvkiadó Társulat 278. 
Jókai Mór 388.
Jósika Miklós b. 371, 384. 
József-ipartanoda 271.
József nádor 156, 240, 241, 242. 
Kájoni János 77.
Káldi György 72, 73.
Kállay Ferenc 254.
Kálmáncsehi Márton 57.
Kalmár György 123,135.
Kálnoki István 93.
Kálnoki Sámuel, gr. 93.
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Kaposi Pál 107.
Karádi Pál 61.
Karády Ignác 334.
Kardos Adorján. 171. L. Ferenczy Ján. 
Kármán József 146.
Károli Gá pár 48.
Károlyi György, gr. 242.
Károlyi Sándor, gr. 115.
Karvasy Ágost 288.
Kassai József 168, 334.
Kászoni János 94.
Katalinlegenda 37.
Katona István. Xi. Geleji K. I.
Katona József 211, 219.
Katona Mihály 254:
Kazinczy András 87.
Kazinczy Ferenc 116, 144, 145, 163, 

175, 183, 184, 186, 187, 190, 195, 
196, 197, 199, 245, 254, 258, 260, 
261.

Kazinczy Gábor 391.
Kazinczy iskolája 193.
Kelemen László 159.
Kelmenfy László. L. Hazucha Ferenc. 
Kemény János, fejd. 92.
Kemény József, gr. 309.
Kemény Zsigmond, b. 275, 296, 388. 
Kénosi Tőzsér János 125.
Kerekes Ferenc 328, 331.
Kerekes Sámuel 155, 168.
Kerényi Frigyes 350, 391.
Keresszegi István 73.
Keresztúri Pál 73.
Kéry Sámuel 109.
Késmárki névtelen 91.
Késmárki Tököli Imre 90.
Keszthelyi kör 186.
Kézírások Társasága 158.
Király Imre. L. Péceli K. I.
Kis János 149, 157, 166, 245, 254, 258, 

259, 336.
Kis Miklós. L. Tótfalusi K. M. 
Kisfaludy Károly 189, 211, 213, 214, 

215, 217, 224, 225, 342.
Kisfaludy Károly köre 266.
Kisfaludy Sándor 152, 153, 186, 211,

212, 221.
Kisfaludy Társaság 267, 338, 358, 361. 
Kiss Imre 72.
Kiss Károly 328.
Kis-Viczai Péter 108.
Klein Sámuel 178.
Kohári István, gr. 86.

Kolmár József 246.
Kolosi Török István 79.
Kolumbán János 117.
Komáromi Csipkés György 72, 73, 74, 

103.
Komáromi János 91.
Komiko-tragédia 60.
Komjáti Benedek 47.
Kónyi János 138.
Kopácsy József 162.
Kopecki Ferenc 313.
Kornis Gáspár 93.
Korponay János 328.
Kossuth Lajos 274, 295, 308.
Kovács Ferenc 134.
Kovács István. L. Nagyajtai K. I. 
Kovács János 115, 116, 122.
Kovács József id. 177.
Kovács József if. 142.
Kovách László 322.
Kovács Mátyás 278.
Kovács Mihály 180, 262.
Kovács Pál 175, 221, 222, 375, 384. 
Kovncsóczy Mihály 189, 272. 
Kovásznai Sándor 177.
Kozma Pál 310.
Kölcsey Ferenc 186,189,194, 204, 245, 

258, 306, 341, 343, 384.
Kölesi Vince 254.
Königsbergi töredék 27.
Körmöczy Imre 314.
Körösi Csorna Sándor 316.
Köteles Sámuel 249.
Kőváry László 321.
Kövesdi Pál 103, 104.
Kövy Sándor 251.
Krajner Imre 286.
Kresznerics Ferenc 334.
Kritikai Lapok 267.
Kriza János 352, 391.
Kubinyi Ferenc 325.
Kulcsár István 155, 157,208, 211, 261. 
Kunics Ferenc 118.
Kunoss Endre 350.
Kuthy Lajos 372, 388.
Lácai Szabó József 246.
Laczkó Máté 90.
Láng Adolf 325.
Lányi Károly 310.
Lantos Sebestyén. L. Tinódi S. 
Laskai János 65, 91, 93, 94.
Lassú István 254.
Lázár János 117.
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Lemouton Emília 391.
Lengyel József 246.
Lesclxka István 257.
Liclmer Pál 350.
Lippai János 101.
Lipsiai Pál 94.
Lisznyai Kálmán 350.
Lisznyai Pál 90.
Liszti László 82.
Lonovics József 306.
Lónyay Menyhért 298.
Lovász József 393.
Ludvigh Sámuel 322.
Lukács Móric 391.
Mácliik József 320.
Magda Pál 254.
Magyar akadémia -268.
Magyar Iparegyesület 271.
Magyar izraelita hittudományi iro

dalom 281.
Magyar könyvesház 161, 179.
Magyar Músa 161.
Magyar Muzeum 143, 161.
Magyar nemzeti Muzeum 240. 
Magyar nyelvmívelö Társaság 158. 
Magyar nyelv szótára 334.
Magyar társaság. L. Sopronyi M. T. 
Magyar Természettudományi Társu

lat 271.
Magyar Tudós Tál saság 268.
Magyari István 49.
Mailáth János 260, 342.
Májer István 284.
Majer József 247.
Makáry György 209.
Maloveczky János 257.
Malvina. L. Dukai Takács Judit. 
Marczibányi-Intézet 240. 
Marczibányi István 240. 
Margitlegenda 33.
Maróti György 122.
Márton István 162, 163, 177, 247. 
Márton József 175, 257, 261. 
Mártonfalvi György 98.
Matkó István 72.
Mátray Gábor 272.
Mátyus István 122. 181.
Medgyesi Pál 94. 104.
Mednyánszky Alajos, b. 254,274, 342. 
Méhes György 328.
Méhes Sámuel 322, 328.
Melius Péter. L. Horki M. P.
Melzer Jakab 254.

Mentovich Ferenc 350.
Mentzel Keresztély 108.
Menyői Tolvai Ferenc 101.
Mészáros Lázár 328.
Michnay Endre 310.
Mihálcz István 127.
Mikes Kelemen 121.
Miklósfi János 171.
Mikó Ferenc. L. Hidvégi M. F. 
Miller Jakab 260.
Mimusok 37.
Mindenes Gyűjtemény 161.
Minerva L. Felsőmagyarországi M. 
Mindszenti Gábor 61.
Mindszenti Sámuel 162, 166. 
Miskolci Ferenc 122.
Miskolci Gáspár 101.
Mocsáry Antal 254.
Mocsi Mihály 282, 284.
Mokry Benjamin 254, 257.
Molnár Albert. L. Szenei M. A. 
Molnár Ferenc 328.
Molnár János 113, 114, 116, 135, 161, 

162, 174, 176, 180.
Mondolat 186.
Monoszlói András 48.
Moralitások 60.
Munkácsy János 375.
Murmelius 107.
Muzárion 245.
Muzeum. L. Magyar n. Muzeum. 
Műegyesület. L. Pesti M. 
Mysteriumok 37.
Nadányi János 101. .
Nagy Ferenc L. Vályi N. I ’.
Nagy Ignác 375, 388.
Nagy István. L. Szőnyi N. I.
Nagy János 177.
Nagy János 331, 335.
Nagy Károly 322, 328.
Nagy László. L. Perecsenyi N. L. 
Nagy Máté 62.
Nagy Pál. L. Beregszászi N. P.
Nagy Pál. L. Borsai N. P.
Nagy Pál. L. Felsőbüki N. P.
Nagy Péter 325.
Nagy Szabó Ferenc 91.
Nagyajtai Cserei M. 115.
Nagyajtai Kovács István 309. 
Nagylaki Jaksics Gergely 317. 
Nagymegyeri Bessenyei György 114. 
Nagyváti János 181, 262.
Naláci József, b. 134.
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Kárai György 77.
Nemes János 93.
Németh János 260.
Németh László 166.
Nemzeti Színház 363.
Nendtvich Károly 325.
Nevelők Társasága 271 
Ney Ferenc 284, 358.
Noszkó Alajos 175.
Növendékpapság iskolája. L. Festi 

növ. paps. m. isk.
Nyéki Vörös Mátyás 79.
Nyelvmívelő Társaság. L Magyar ny. 

Társaság.
Nyírkállai Tamás 39.
Nyíri István 282.
Nyúlás Ferenc 180.
Obernyik Károly 372, 375.
Ónodi János 101.
Orczy Lőrinc, 1). 132.
Orosz Ferenc 116.
Orosz József 272, 274.
Orpheus 143, 161.
Orthographia Vngarica 66. 
Orvosegyesület. L. Budapesti 0. 
Orvosi Tár 326.
Osvald Ferenc 278.
Otrokocsi Fóris Ferenc 106.
Ozorai Imre 48.
Ortel János 123.
Pák Dénes 262. .
Pálóci Horváth Adám 138, 140, 162, 

211,254, 257.
Palocsai György, b. 87.
Palugyai Imre 310, 321.
Pály Elek 224.
Pánczél Pál 157.
Pap Endre 350.
Pap István. L. Szoboszlai P. I. 
Pápai Ferenc. L. Páriz*P. F.
Pápay Sámuel 259.
Papp Károly. L. Szathrnári P. K. 
Páriz-Pápai Ferenc 99, 101. 107. 
Paskó Kristóf 93.
Pataki István 99.
Pataki névtelen 51.
Pázmándi Horvát Endre 186, 189, 

202, 209, 237.
Pázmány Péter 49, 71, 74.
Péchy Lukács 70.
Péceli Király Imre 49, 71, 74. 
Péczeli József az 1.134,156,159,162. 
Péczeli József a II. 313.

Perecsenyi Nagy László 140, 210. 
Pereszlényi Pál 103.
Perger János 254.
Pesti Gábor 47, 56, 67.
Pesti Hírlap 274.
Pesti Müegyesiilet 271.
Pesti növendékpapság m. Iskolája 271. 
Petényi Salamon 325.
Péterfi Károly 284, 328.
Péteri Takács József 140, 163.
Pethe Ferenc 182, 262.
Pethő Gergely 89.
Petki János 55.
Petőfi Sándor 353, 356, 372, 381, 391. 
Petlichevich Horváth Lázár 339, 384. 
Petróczy Kata Szidónia, b. 87. 
Petrovics Fridiik 309, 310, 313. 
Petzelt József 328.
Podliradczky József 309, 310, 392. 
Pólya József 325.
Ponciánus históriája 52.
Ponori Thewrewk József 209, 310. 
Poócs András 140.
Posaházi János 72.
Prágai János 94.
Pray György 123.
Prépostváry Zsigmond 95.
Pucz Antal 245.
Puky Károly 257.
Pulay János 115.
Pulszky Ferenc 311, 314.
Purgstaller József 284.
Pyber Benedek 177.
Pyrker képtár 271.
Querela Hungáriáé 95. 
liácz András 248.
Rácz István 258.
Rácz Sámuel 181.
Rádai Balázs 57.
Rádai Pál 117, 118.
Ráday Gedeon gr. 143.
Ragyóci Péter 77.
Rajcsányi Imre 328.
Rájnis József 136.
Ramóczy Valérián 322.
Ráskai Gáspár 50.
Ráth Mátyás 155.
Reguly Antal 319.
Reíigió és Nevelés 273.
Reisinger János 325.
Rencz József 317.
Repicky János 331,
Révai László 91.

Toldy : írod. tört. 26
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Eévai Miklós 136, 159, 167, 170, 172, 
176, 177, 261.

Bédei László 93.
Bimay János 78, 79.
Biskó Ignác 350.
Bónay Jácint 281.
Bozgonyi József 250.
Bozsnyai Dávid 92.
Bumy Károly György 254.
Bupp Jakab 314.
Buszek József 186, 249.
Sadler József 325.
Sajnovics János 123.
Salamon József 279.
Salánki György 53.
Sámbár Mátyás 72.
Sándor István 161, 175, 177, 179, 261. 
Sárosy Gyula 350.
Sartori Bernât 121.
Sartorius János 114.
Sárváry Antal 298.
Sárvári Pál 163.
Sckams Ferenc 326.
Scliedel Ferenc 189, 326,334. L. Toldy. 
Scliedius Lajos 245, 322. 
Schirkliuber Móric 326.
Schöpf Ágost 326.
Schuster János 263.
Schuster T. J. 333.
Sebesi Ferenc 91.
Sebestyén Gábor 209, 221, 222. 
Segesvári Bálint 93.
Segítő 161.
Seivert János 178.
Siklósi Miklós 68.
Simái Kristóf 160, 257.
Sipos József 188.
Sipos Pál 250.
Soltész János 284, 325, 334.
Somogyi Gedeon 258.
Somogyi Károly 278.
Somossy János 246, 280.
Sopronyi Magyar Társaság 157.
Sós Márton 160.
Spangár András 115, 124. 
Stankovácsi Lipót 162.
Svastics Ignác 165.
Sylvester János. L. Erdösi S. J. 
Szabó Dávid. L. Barcafalvi Sz. D. 
Szabó Dávid. L. Baróti Sz. D. 
Szabó Ferenc. L. Nagy Sz. F.
Szabó István, a történetíró. L. Dip- 

sai Szabó I.

Szabó István, hitszónok 113.
Szabó István, hellenista 336, 378. 
Szabó János 279.
Szabó József 325.
Szabó László. L. Szentjóbi Sz. L. 
Szabó Názár 317.
Szakái Ferenc 117.
Szalárdi János 91.
Szalay László 194, 275, 287, 299, 300, 

308, 309, 393.
Szalkay Antal 140.
Szalkay László 39.
Szamosközi István 62.
Szaniszló Ferenc 278.
Szántó István 47.
Szárics Jenő 284.
Szász József. L. Ilencfalvi Sz. J. 
Szász Károly id. 310, 332, 336. 
Szathmáry Dániel 246.
Szatlimáry Papp Károly 313. 
Széchenyi Ferenc, gr. 179, 240. 
Széchenyi István, gr. 242, 273, 288, 

291,'308. 341.
Szegedi Lénárd 77.
Szegedi Lőrinc 61.
Szeicz Leo 164, 175.
Székács József 279, 280, 336, 342, 

351, 361, 391.
Székely István. L. Bencédi Sz. I. 
Székely István. L. Tasnádi Sz. I. 
Székely Mihály 254.
Székely Sándor. L. Aranyas-Bákosi 

Sz. S.
Szekér Joachim 164.
Szelepcsényi György 77.
Szemere Bertalan 307, 322.
Szemere Miklós 350, 91.
Szemere Pál 186, 194, 204, 213, 245. 
Szenczy Imre 336.
Szenczi Molnár Albert 59, 72, 74, 75, 

76, 103, 106.
Szendrei névtelen 51.
Szendrei Veres Dávid 166. 
Szentgyörgyi Gellért 258. 
Szentgyörgyi József 181.
Szentiványi Mike 275.
Szentjóbi Szabó László 144. 
Szentmártoni Bodó János 79. 
Szentmiklóssy Alajos 189, 194, 202, 

204, 205,' 206, 221.
Szentmiklósy Sámuel 361.
Szenvey József 222, 227, 267.
Szép János 163, 177, 210.
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Szepesy Ignác, b. 27,9.
Szeremlei Császár Ábrahám 279. 
Szeremlei Gábor 283.
Szigetki Mózses 206.
Szigligeti Edvárd 368, 375, 376. 
Szikszai Fabricius Balázs 67. 
Szikszay György 168.
Szilády László 279.
Szilágyi Benjámin István 107. 
Szilágyi Ferenc 275, 314.
Szilágyi István 331, 361.
Szilágyi János 249.
Szilágyi Márton 177.
Szilágyi Sámuel 127, 134.
Szilasy János 250, 280.
Színház. L. Nemzeti Sz.
Szirmay Antal 254.
Szlemenics Pál 251, 286.
Szoboszlai Pap István 279.
Szokolay István 286.
Szommer József 221.
Szontágli Gusztáv 222, 283, 326, 338, 

375
Szótár, L. Magyar ny. sz.
Szőlősi Ferenc 322.
Szőnyi Nagy István 105.
Szőnyi Pál 284.
Sztárai Mihály 60.
Sztrokay Elek 328.
Szuppan Zsigmond. 393.
Szvorényi József 331.
Takács József. L. Péteri T. J. 
Takács Judit. L. Dukai T. J.
Tamás és Bálint 31.
Tanárky János 177.
Tarczi Lajos 2^3, 325, 328.
Tárkányi Béla 351, 361, 391.
Tarpai András 94.
Társaság. L. Erdélyi m. nyelvin. T. 
Társaság. L. Kézírások T.
Társaság. L. Magyar nyelvin. T. 
Társaság. L. Magyar T. T. 
Társaság. L. Nevelők T.
Társaság. L. Sopronyi m. T. 
Társulat. L. Jó és olcsó könyvk. 
Tasnádi Székely István 162.
Tatai András 328.
Taubner Károly 279, 283, 328. 
Tavasy Lajos 284.
Telegdi Miklós 48.
Teleki Ádám, gr. 134.
Teleki Domokos, gr. 166.
Teleki Ferenc, gr. 207.

Teleki József, gr. az I. 133.
Teleki József, gr. a II. 189, 245, 257, 

310, 341.
Teleki László, gr. az I. 157.
Teleki László, gr. a II. 373.
Teleki Mihály, gr. ifj. 95. 
Természettud. Társ. L. Magyar T. 
Tessedik Ferenc 322.
Tliaisz András 243, 271.
Tliewrewk József. L. Ponori Th. J. 
Tinódi Sebestyén 52, 53.
Tofeus Mihály 73.
Tognio Lajos 325.
Tokody János 211.
Toldalagi Mihály 92.
Toldy Ferenc 194, 245, 260, 261, 267, 

271, 331, 347, 393.
Tolnai István 72.
Tolvai Ferenc. L. Menyői T. F. 
Tompa Mihály 353, 38Í.
Torkos András 114.
Tóth Ferenc 162, 178, 246, 254. 
Tóth László. L. Ungvárnémeti T. L. 
Tóth Lőrinc 322, 350, 368, 375, 384. 
Tóth Pál 261.
Tóthfalusi Miklós 326.
Tótfalusi Kis Miklós 104, 107.
Tököli Imre L. Késmárki T. I. 
Töltényi Szaniszló 204, 206, 222. 
Töpler Theophil 330.
Török Ferenc 93.
Török István. L. Kolosi T. I.
Török János 326.
Török Pál 279.
Tőzsér János. L. Kénosi T. J. 
Trausch /József 310.
Trefort Ágoston 297.
Tsétsi János 104.
Tudományos Gyűjtemény 243. 
Tudománytár 271.
Tudóstársaság. L. Magyar T. T. 
Udvardy Ignác 286.
Udvardy János 262, 391.
TTjfalusi János 249.
TTjfalvi Imre 67, 70.
Ungvárnémeti Tóth László 202, 207. 
Uránia 161.
Vachott Sándor 349, 378.
Vahot Imre 313, 375.
Vajda László 251.
Vajda Péter 272, 325, 330, 358, 361, 

368, 384.
Vállas Antal 321, 328, 392.

26*



404 NÉV- ÉS  TÁRGYMUTATÓ.

Vallási s egyházi Tár 278.
Vályi András 156, 166.
Vályi Nagy Ferenc 202, 207, 258. 
Vandrák András 284.
Varga István 246.
Varga Márton 261.
Varsányi György 55.
Vas György 117.
Vásárhelyi Dániel 72.
Vásárhelyi Gergely 49.
Vásárhelyi Pál 328.
Vass József 336.
Vay Ábrahám 242.
Vecsei István 116.
Vecsei József 282.
Vedres István 156.
Verancsics Antal 61 
Verancsics Fauszt 68.
Veres Balázs 65.
Veres Dávid. L. Szendrei V. D. 
Veres Gerzson. L. Dalnoki V. G. 
Veresmarty Mihály 72.
Verseghy Ferenc Í36, 143, 166, 168, 

176, 245, 247, 254, 256, 257. 
Viczai Péter. L. Kis-V. P.
Vida László 211.
Víg László. L. Horvát István.
Virág Benedek 136,177, 211, 252, 261,

Viski Pál 177.
Vitéz Mihály. L. Csokonai V. M. 
Vitkovich Mihály 202, 206, 208, 211, 

342.
Vízaknai Briccius György 117.
Vörös Mátyás. L. Nyéki V. M. 
Vörösmarty Mihály 221, 223, 226, 229, 

231, 235, 243, 287, 330, 339, 345, 
365, 384.

Wallaszky Pál 179.
Waltherr László 310.
Warga János 283, 284.
Wargha István 284.
Wathay Ferenc 62.
Weber Ádám 101.
Wenzel Gusztáv 310, 313. 
Wesselényi Miklós b. 293, 306. 
Wesselényi Polyxena 322. 
Weszprémi István 178.
Zádor György 265.
Zalárdi jákkó László 262.
Zay Ferenc 62.
Zay Sámuel 180.
Zechenter Antal 176.
Zichy Péter, gr. 87.
Zimmermann Jakab 393.
Zrínyi Miklós, gr. 80, 82 , 95, 102. 
Zsivora György 309.
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