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A »SZÉPLÉLEK« IRODALMUNKBAN.» 

Az európai művészetnek és költészetnek a bárok virágzását 
követő fejlődése minden tekintetben magán viseli udvari ere
detének nyomait. XIV. Lajos uralkodása rendkívüli mérték
ben kifejlesztette az udvari életet. Messzeható politikai czélja 
megvalósulásának legfőbb akadályát a franczia nemességben 
látta, de azt is jól tudta, hogy ezt a hatalmas osztályt erőszak
kal nem törheti meg. Ezért udvarába édesgette, az udvar fényé
nek emelésére — valójában pedig azért, hog}7 az udvar hivalgó 
pompájában minden másról édes elfeledkezésben készséges 
szolgaseregét alkossa. >>A nemesség megfeledkezett kötelessé
géről és jelleméről« — mondja Mirabeau ennek az osztálynak 
jellemzésére, mely a versailles-i káprázatos carne valókon s 
pásztori mulatságain mosolygó arczczal lejtette kényes 
menuette-jét sírja felé. 

Ez az udvari szellem áthatja az egész életet, melynek a 
formák merev cultusa, szigorú megkötöttség és mértéktartás 
válik legjellemzőbb vonásává. A tett formáit s a beszéd módját 
az udvari etiquette szabályai határozzák meg. Az életet átható 
mérséklet és önuralom, fegyelem és választékosság korlátok 
közé szorít minden egyéni nyilatkozást. 

E fényes udvar napján sütkérezik a művészet is ; a költő 
ezekből az udvari emberekből válogatja mintáit, az ő választékos 
modoruk szerint cselekedteti s az ő finom társalgásuk nyelvén 
szólaltatja meg hőseit. A költő minden nyilatkozásának 
ugyanaz a zsarnoka, mint az életnek : az illem, a bienséance. 
A franczia akadémia az irodalomba is bevitte az előkelőség 
és választékosság, a fegyelmezettség és rendszeresség szellemét. 
Az egyénit annyira alárendelték a közszellemnek, hogy a Port 
Royal írói könyveiken nevüket sem engedték kinyomatni. 
Az egész élet szabályozója : az ész, a raison. A kor költészet
tana, Boileau híres poétikája, ezekkel a szavakkal kezdődik : 
»Az észt szeressétek . . .<< 

Ez épúgy lehetetlenné tette az indulatoknak és szenvedé
lyeknek természetük szerint való feltárását, mint a hogy ki-

1 Mutatvány A jellemrajz a magyar szépirodalomban czímű munkából, 
melynek megírására a M. Tud. Akadémia Lévay-pályázatán a szerző meg
bízást nyert. 
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rekesztette a társadalom alacsonyabb osztályainak bevonását a 
költészet tárgykörébe. Ez a költészet nemcsak az egyénit szám
űzte, hanem figyelmen kívül hagyta a nemzeti sajátságokat is. 
Classikus traditiók lelkesítették a költőket, melyeket egyébként 
több tekintetben félre is értettek ; hősökért és történetekért is 
legszívesebben az ókorba tértek vissza, honnan azonban leg- . 
többször csak costume-öket és neveket hoztak koruk udvari 
életéből merített történeteik álczázására. A formát, melyben 
e finomkodó, szépelgő világ történetei megjelentek, egységek 
és szabályok tömege kötötte meg és merevítette élettelenre. 

A XVII I . század irodalma a XVII-ének hagyományain 
élősködött. >>A XVIII . századnak nagy művészete a mandarin
ságnak volt egy neme, sok irodalmi műveltséggel, sok körül
tekintéssel, sok méltósággal és tehetetlenséggel« — mondja róla 
legderekasabb méltatója, Faguet. Ez annál sajátosabb, mert 
a század állandó izgatottságban élt. A nemzeti és keresztyén 
érzés lehanyatlott, s az erősebbeknél az ész vallása, a gyöngéb
beknél (és jobbaknál) az érzelemé kerekedik felül. A kor elvet 
minden hagyományt és tekintélyt s az egyéniség korlátlan 
érvényesüléseért rajong. Az erkölcsi érzék sűívedésével hihetet
len könnyelműség és feslettség jár ; de a fér^üző és tobzódó 
mulatozások ijesztő árnyképéül feltűnik a füvön és gyökereken 
tengődő s az éhhaláltól rakásra hulló jobbágyság képe. Ez nem 
nyugtalanította még fölöttébb e világot, de a jobbak lelkében 
kétségtelen meghasonlást szült. A léha és mesterkélt élet az 
érzőbb lelkekben egy nemesebb, boldogabb élet után sóvárgó 
vágynak egyengeti az útját. S ez a vágyódás megteremti az 
4ádmri ember utódjául az érzelgős és energiátlan szeplelket, 
a kedély és szív túltengésének betegét. 

A_szeplél^k_ sajátságos érzésekből alakult sajátos disharmo-
nikus egeszszé. Legjellemzőbb rá nézve az erény, a virtus cultusa. 
Jíz a kor erős rationalismusából következett, a mennyiben az. 
erényt mintegy az élet erkölcsi folyását irányító észnek tekintet
ték. Valami utópiás rajongással imádják a virtust, de életük 
sokszor nagyon ráczáfol e rajongás őszinteségére. Saint-Preuxt 
az erénynek kitartóan hangoztatott imádata nem gátolja abban, 
hogy el ne csábítsa a gondjaira bízott fiatal leánykát. Még e 
típusnak egyik kései magyar képviselője, Kisfaludy Sándor 

, / levélregényének. Lizája.Js ezt vallja : »Virtus~az ember boldog-
j sága s nála nélkül semmi meg nem állhat a világon.« E mellett 

jellemzi a szépleiket a szenvedésnek és lemondásnak inkább 
negeTyezése, mint keresése, inkább emlegetése, mint benső-

Í
séges átélése. A virtus imádata mellett tág tér jut szívében agzép-

-~Ägg_ cultusának is. Édeskés bókokat mond a hölgyeknek, vagy 
rajongó hévvel teljeseket a természetnek. Sőt van benne, 
ha mindjárt sentimentális burokba rejtve is, valami sajátos 
művészetrajongás, a mi talán még a renaissance hagyatéka. 
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Ez morális tekintetben sokszor igen engedékenynyé tette a r 
szépleiket. »Ah, mely cultura !« — tör ki Kazinczyból a szép- ( 
lélek egy házasságtörési pör tárgyalásán, mikor felolvassák a 
vádlott nőnek kedveséhez intézett érzelmes leveleit. Mint 
ember és mint író egyaránt ő a legjellemzetesebb képviselője 
irodalmunkban e típusnak, de ez nem vele s nem is általa 
köszönt be irodalmunkba. 

(̂  A franczia ívj-ciassicismus hatással volt egész Európára. 
Hatással volt a mi éledő irodalmunkra is, melynek megindítója, 
Bessenyei, magyar Voltaire óhajtott lenni. Sajátságos, hogy 
az a költői alkotás, melylyel irodalmunknak ez a felújulása 
megindul, színdarab, olyankor, mikor sem színpadunk, sem 
színészeink, s a színjátszásnak traclitiói mindössze csak az 
iskolai színielőadásokból sarjadhattak. 

j/Ez iskolai drámák nem csak közönségük szűk körét tekintve, 
hanem művészi érték, főként jellemrajz dolgában is igen gyönge 
előzményei a magyar drámairodalom kifejlődésének. 

Az iskolai drámát vaspántokkal szorították s művészivé 
fejlődését lehetetlenné tették azok a követelmények, melyeket 
ez előadások rendeltetésénél fogva soha sem hagyhatott figyelem 
nélkül az író. Hogy mennyi mindenre kellett tekintettel lennie 
s milyen mesterkedésekre volt kényszerítve, arra nézve érdekes 
pld., hogy a magyar piarista-írók a Krisztus életét tárgyaló 
darabjaikban Krisztust magát soha sem szerepeltetik a szín
padon. Rendesen valamely jeles ókori férfiú neve alatt lép fel, 
s a közönség csak a játék folyama alatt tudja meg, hogy volta
képen kit ábrázol a darab hőse. 1710-ben pld. a nyitrai nemes 
ifjak színpadán Codrus képében adták elő Krisztus életét 
(Christus sub allegória Codri), eg}/* másik darabban pedig Mütiades 
név alatt szerepel. 

Az iskolai drámának a szerepeltetett személyeket stilizálnia 
kellett a maga czéljaira. A dráma rendesen egy-egy nagy 
szenvedély körül forog ; de az iskoladrámákból a szenvedély, 
főként a szerelem, ki volt zárva, épen ezért szerzőiknek, ha mégis 
hatásos és érdekes drámai cselekményre törekedtek, bizonyos 
lélektani erőszakosságot kellett elkövetniök, egyes érzelmeket, 
különösen a barátságot, nagyon erősen fel kellett fokozniok 
s az ilyeneken fordultak aztán meg a nagy drámai jelenetek. 

Mivel így ezekben a drámákban szinte lehetetlen volt az 
elmélyedő jellemrajz, inkább kedvelték a mozaikszerűen össze
rakott cselekvényt, melynek során folyton új alakok léptek fel. 
A komoly drámákban alig nyilatkozik valami jellemzőerő, 
még talán legtöbb van Illei János Salamon királyéJodJi. Inkább 
akadunk valami jellemzésfélére bohózatos közjátékaikban. A 
bohózat bírja el leginkább a jellemzés felületességét, mert 
benne a cselekvény a fő, s a jellemek változhatnak a cselekvény 
kedvéért. Ezért akad ezekben az iskolai darabokban is egypár 

25* 
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sikerültebb komikus figura. így pl. Pállva István vígjátékában 
(Ravaszy és Szerencsés) van már egypár komikus alak, főként 
a »két negédes kérkedékeny ember« : Deáki Mátyás és Csörgő 
János. Deáki a tudákos és hóbortos iskolamester típusa, ki 
>>a sok tanulásban és az régi dolgoknak felnyomozásában egészen 
megbódult, még az asszonyokkal is görögül és latinul beszél«. 
Hasonló tipikus alak Csörgő is, a miles gloriosus. Hadi tetteihez 
képest Nagy Sándor sok vitézkedése mind csak semmiség. 
Százakat ölt le egymaga, s »Európa meghajtá magát vitézsége 
előtt«: egy pisztoly durranástól mégis úgy inába száll a bátor
sága a nagy hősnek, hogy futtában tízen se tudják megállítani. 
Inasaik is eredeti figurák, típusai a tudatlan, de agyafúrt és 
találékony parasztnak. Egypár közjátékbeli népies alak révén, 
minők Kocsonya Mihály, Berbencze Péter és házsártos felesége 
s beszédes szomszédasszonyuk, a népies elem lassii beszivár
gását látjuk az iskolai színjátékba s ennek útján a magyar 
színköltészetbe. Simái Kristóf Váratlan vendégének a selmecz-
bányai kegyesrendi ház könyvtárából előkerült eredetijében 
van egy jelenet, melyet később kihagyott darabjából. I t t sze
repelnek irodalmunkban először czigányok, a maguk saját
ságos dialectusával s furfangos eszükj árasával/ 

/ i l y e n előzmények után lép fel s próbálkozik Bessenyei 
a drámai jellemrajzzal. Egészen a franczia új-classicismus 
taní tványa; drámai ugyanazokat a sajátságokat tűntetik föl, 
melyek jellemzők a franczia új-classikai drámaköltészetre, s a 
melyeknek nagy része e költészet udvari eredetével van kap
csolatban. A nagy egyéniségek kikopása az életből elvértelení-
tette a drámát, is, melyet oly élettel teljes művészi magaslatra 
emelt Shakespeare alkotásaiban az egyéniségnek a renaissance-
tól felszabadított gazdagsága. A franczia új-classicismus a görög 
tragédia nyomán indult, de a maga drámáját az ész parancsszava 
alá rendelte s szabályok béklyóiba verte. A léleknek inkább 
logikai, mint érzelmi tartalmát érvényesítő ezen sajátsághoz 
járult még a franczia szellemre épily mértékben jellemző 
analysáló kedv, mely bőven terjeng a helyzetek elemzésében 
s a szereplők lelkének önelemzés útján történő feltárásában, 
annyira, hogy sokszor akaratukat is valósággal halványra 
betegíti ez a töprengés. Még a párbeszédek is inkább okoskodók, 
mint heves érzelmeket ídfejezők. A költő képzeletét lenyűgöző 
szabályok is többféleképen befolyásolták a jellemrajzot. Tkvgy-
választás tekintetében az ú. n. tárgytávolság törvénye meg
követelte a tragédiaköltőtől, hogy időben és térben távoleső 
tárgyat valaszszon. Ezzel hatása fenségének igyekezett alapot 
vetni, mert a közönséget tisztelettel tölti el az, a mit hosszú 
idő vagy nagy távolság választ el tőle. Ez azonban elfordította 
a költőket a nemzeti tárgyaktól, a mit igen megsínylett a kor
rajz s a jellemfestés. Mindegyik csak általánosságban mozogha-
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tot t , mivel a képzelet nem indulhatott a való élet azon konkrét 
vonásai után, melyek biztos szálakkal kapcsolnak össze múltat 
és jelent s valószerűséget adnak a múltról rajzolt képnek. 

A lélekrajzban különben is téves útra csapott az új-classikai / 
tragédia. A görög tragikust a színpad kezdetlegessége arra ( 
kényszerítette,^ög}Tnagy vonásokkal ábrázoljon s hősét csak \ 
egy-egy nagy szenvedély hordozójává tegye. A nagy szén ve- / 
délyeknek e rajza hajlamot ébresztett a franczia tragikus költők- / 
ben is, de egyszersmind tipikus jellemrajzra szoktatta őket. 
Legtöbbször nem annyira az embert rajzolják szenvedélyei
vel, mint magukat a szenvedélyeket, többé-kevésbbé elvon
tan. A szenvedélyt harczba indítják a kötelességgel, de nagyon 
fokozza a cselekvénynek megrázó hatását, mélységes emberi 
érdekét, hog}' alakjaik a legtöbbször hősiesebb lelkűek, hogy
sem szenvedélyük martalékául esnének s így valóban tragikus 
hősökké válhatnának. Tragédiáik így legtöbbször az erkölcsi 
nagyságnak, a kötelesség heroismusának szónokias magasz-
talásai. 

Ezzel kapcsolatos a tárgy választásnak egy másik szabálya, 
mely személyei megválasztásában bizonyos társadalmi elő
kelőséghez kötötte az írót. Figyelembe kellett vennie Aristoteles 
tanácsát, ki a tragikus költőnek azt javallja, hogy dicső nemzet
ségből eredett kitűnő férfiakat válaszszon hőseiül. JFőszemélyei 
csak az udvari élet legkimagaslóbb alakjai lehettek, alacsonyabbra 
szállni veszélyeztette volna a tragédia fenséges hatását. A 
szenvedély rajzának érdeke is e magasabb körökre utalta a 
költőt, melyekben a szenvedély nagyobb mozgalmassággal 
nyilatkozik, küzdelme nagyobb érdekeket érintő s katastrophája 
megrázóbb. Viszont azonban ez az egyoldalúság, kizárólagos
ságra emelkedve, igen szűkre korlátozta a tragédiaköltő tárgy
körét. 

Tárgy választás szempontjából je l lemző még e tragédiára 
a szenvedélyes, de a körülményekkel megalkuvó szerelem, 
mely áldozatául esik a kötelesség parancsának. Nisard szerint 
e gyöngéd és okos, a szív mellett az észre is hallgató szerelmes 
mintáját az írók magáról XIV. Lajosról vették, ki szintén 
így áldozta fel egy politikai érdekházasságért Mancini Hortensia 
iránt érzett vonzalmát. 

Szerkezet tekintetében legtöbbet emlegetett béklyója e 
tragédiaköltészetnek a hármas egység.. Ezek közül a tér és idő 
egysége a jellemrajznak több fogyatkozását vonta maga után. 
Minthogy a cselekvény igen szűk korlátok közé volt zárva, 
el kellett beszélni mindazt, a mi nem volt színre hozható. Ez 
a cselekvény drámaiságának rovására az elbeszélő elemet tette 
uralkodóvá a tragédiában, annyira, hogyha tragédia legtöbbször 
csak magát a katastrophát jeleníti meg előttünk. Szintén az 
elbeszélő elem szaporítására szolgált az ú. n. vértilalom szabálya, 
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mely szerint a színpadon nem volt szabad vérnek folynia, s az 
epizódok hiányáé, mely megkövetelte a franczia új-classikai 
drámától, hogy kevés személyivel, kitérések nélkül siessen 
czélra. Mindezek kétségtelenül útját állották a megragadó, 
sok szálból szövődő jellemfejlesztésnek, bár viszont a lélektani 
motivumok elmélyítésére vezettek s arra késztették a költőt, 
hogy a cselekvény hiányát az előadás szépségével pótolja. 
A szív bensőséges nyilatkozásait az elegantia korlátozta, s ez a 
szenvedélyt ünnepélyes szónokiasságra kényszerítette. A tragédia 
személyei különben is kizárólag előkelő személyek voltak, 
kik sem szavaikban, sem tetteikkel nem sérthették meg az 
udvari illendőség törvényét s erre oly kínosan ügyeltek, hogy 
választékosságuk igen sokszor fihnyáskodásba és kényeskedésbe 
csap át. 

Ezt a drámát tovább fejleszti Voltaire, ki már ismeri 
Shakespeare-t és sokat tanul a »részeg angol paraszt«-tói, 
a mint ő nevezi. Élénkebbé teszi a cselekvényt az által, hogy 
rövidebbre fogja az addig szinte korlátlanul csapongó szónokias 
párbeszédeket s kevesbbíti, majdnem teljesen kiküszöböli a 
monológokat. E mellett felhasználja drámáit a fölvilágosodás esz
méinek terjesztésére. A szerelem, mely elődeinél főeleme volt a 
tragédiának, nála egészen elveszíti uralmát. A szívek küzdelmét 
az eszmék csatája, a gáláns szerelmes hősöket az emberiesség 
bajnokai, a szerelmi cselszövényeket politikai intrikák váltják 
fel. Utolsó tragédiái már egészen melodramatikusak, azzal a 
czélzattal, hogy rokonszenvet éleszszenek az igazságosság, türel
messég és emberiesség iránt. Gyöngítette a tragikus összeütközés 
erejét is, hogy ezzel bizonyos kíméletességet tanúsítson a. nézők 
érzékenysége i r án t ; hősét igyekezett úgy mutatni be, hogy se 
fölöttébb szenvedélyesnek, se igen szerencsétlennek ne mutat
kozzék. Minthogy pedig tragikai cselekvény a hős vétsége nélkül, 
melyre szenvedélye ragadja, nem fejleszthető : szenvedélytelen 
hőse vétségét úgy tűnteti fel, hogy elkövetése véletlen tévedés
nek következményéül lássék. 

Bessenyei egészen Voltaire nyomdokain halad. Volta
képen aligha gondolt drámái előadására. Miként mestere, ő 
is csak külső formának tekintette a drámát, melyben inkább 
eszméit akarta hirdetni, mint drámai cselek vény és jellemek 
alkotására törekedni. Még a színielőadást, a játéknéző-piaczot 
is az okulás szolgálatában állónak vélte, hol >>a szív érezni gyen
gén taníttatott«. (Eszterházi vigasságok.) Olvasmányokat akart 
drámáiban is nyújtani nemzetének, hirdetni akarta bennük 
a felvilágosodás eszméit az emberről, államról és társadalomról, 
fel akarta bennük tárni olvasói előtt egy-egy igazságért és 
emberiességért elvérzett hős érzéseit és eszméit. Azt tanítja, 
hogy a tragédiában >>legjobb törvény az igazságoknak s emberi 
indulatoknak természet szerint való felfedezések s minden 
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mesterség abban áll, hogy a beszélők illendőképen feleijenek 
•egymásnak, a mint azt sorsuk magával hozza«. Csak beszélő 
személyeket lát a drámában s nem egyszersmind cselekvőket is. 
Épen ezért nem törődik a jellemfejlesztéssel; hőseinek jellem
vonásait maga mondja el, vagy megelégszik olyan helyzetek 
festésével, melyek hősei számára, kik hasonlíthatatlanul többet 
beszélnek, mint cselekesznek, alkalmat adnak töprengő mono- í 
lógókra, elmélkedésekre és szónoklatokba. Ezek, igen keveset \ 
tárnak fel a lélek belsejéből. Az eszményképéül követett franczia j 
szellemnek megfelelően az embernek nem annyira érzelmi, \ 
mint inkább értelmi nyilatkozásait emeli k i ; hőseit nem j i 
annyira az érzelmek és indulatok árja ragadja, mint inkább \ 
az okoskodás hullámain ringatóznak. 

Voltaire eszméi különösen három körben sugallják Bes
senyei drámáit s töltik meg értekezésszerű fejtegetésekkel 
melyek mellett alárendelt jelentőségűvé válik az érzelmek, 
indulatok és szenvedélyek festése. Politikai, vallásos és erkölcsi 
eszméi szolgáltatják az anyagot Bessenyei hosszú kitéréseire 
és sűrű moralizálásaira. Legszembetűnőbb politikai eszméinek 
hatása, melyeknek középpontjában a fejedelemnek tanácso
saihoz való viszonya áll. A jó fejedelmet alattvalói boldog
ságának s az igazságnak kellene vezérelnie, de valójában vér
szomjas dics vágy vagy tanácsosainak hízelgése vezeti, s be
folyásukra a fejedelem igazságtalanul kormányozza birodalmát, 
ártatlanokat üldöz, bűn nélkül valókat gyilkoltat. Bessenyei 
is mind a három tragédiájában udvari levegőbe vezet. Mesteré
nek hatására vall bennük a zsarnokság pelengérre állítása : 
mindegyikben egy-egy gonosz tanácsosaitól rossz útra raga
dott királyt mutat be, s mindegyiknek a hőse (Agis, Hunyadi 
László, Buda) egy-egy alattomos, cselszövő udvaroncztól 
(Demokares, Gara, Alus) félrevezetett királynak (Leonidas, 
László, Attila) szerencsétlen áldozata. Attilában nemcsak az 
akarat nélküli fejedelmi bábot ostorozza, hanem a vérszomjas 
dicsvágyat is, mely emberséges érzettől nem vezéreltetve, 
ellenségévé lesz a humanismusnak, sanyargat ójává fajul az 
emberiségnek. 

Nemcsak eszméiben, hanem stílbeli és szerkezeti saját
ságaiban is hűséges követője mesterének. Előadásában kész
séggel hódol a galanterie követelményeinek, szerkezetében 
megtartja az új-classikai dráma egységeit is, mindössze a tárgy
távolság követelményét hagyja figyelmen kívül. Két tragé
diájában nemzeti tárgyat dolgoz fel, s ebben egypár méltatója 
nemzeti érzésének beavatkozását látja, mások Sonnenfels bécsi 
író ha tásá t ; de a legnagyobb valószínűséggel ebben is Voltaire 
példáján buzdult. 

Tragédiáiban nyilatkozó jellemzésben' sajátságait legvilá
gosabban talán elsőnek írt darabja, Hunyadi László mutatja. 
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Elsősorban egy gyönge, ingadozó, de alapjában jólelkű királyra 
volt szüksége, kit rossz tanácsadók vesznek körül, ezek félre
vezetik, s e miatt igazságtalanná válik, zsarnoki tettre ragad
tatja magát. A király mellett, kit tehát ő is czélzatosan rajzolt 
nemesnek és jószívűnek, egy-egy jóakaratú minisztert szok
tak bemutatni e tragédiák ; Bessenyei is bemutatja Rozgonyi 
Sebestyén alakjában, hogy milyen derék, egyeneslelkű és szó
kimondó tanácsosokat kellene a királyoknak maguk körül 
tartaniok. A jó tanácsadó hatását azonban lerontják a gonosz 
tanácsosok; Bessenyeinél Gara és Bánfi »az átkozott hitető 
tanácsosok«, kik szembeszállnak a nemzet és a fejedelem érde
kével, s miattuk nem járhat a fejedelem az igazság útján. Külö
nösen erős vonásokkal van bemutatva az egyik »el-fajult tana-
tsos, alatsony hitető« : Gara, e gonosz, alattomos és gyáva ember,, 
ki nevét örök időkre rag}/ogó fény nyel akarja övezni, de ebben 
akadály a Hunyadi név, melynek dicsősége az övét túl
szárnyalja, tehát veszniök kell a Hunyadi-fiúknak. Magát 
Hunyadi Lászlót természetesen csak úgy tehetné drámai hőssé 
a költő, hogy ha valami erkölcsi vagy politikai eszme ragadná 
küzdelemre, s ha az ifjúság meggondolatlanságában és tüzével 
bírául tolná fel magát s hevességében csak puszta gyanú alap
ján támadna Czilleire, a király nagybátyjára. Neki azonban 
nincs sem vétsége, sem küzdelme. Gyengeszívű, férfiatlan ifjú, 
ki már annak a gondolatára is, hogy Budán veszedelem érheti, 
keserves zokogásra fakad és kétségbeesve sóhajtozik az árvák 
Istenéhez. Mikor Budára ér a Hunyadi-család, nagy érzékeny 
jelenetet mívelnek. Az anya szörnyű aggodalma átragad a 
fiúkra is. »A két ifjút keserűségek leveri, kik Anyj oknak fáj
dalmát látván, tsak nem utolsó szenyvedésekbe gyöitrettetnek.« 
Kétfelől térden állva átölelik anyj ok derekát és »tsendesen 
zokogni láttatnak«, majd pedig >>zokogásik közt akadozva« az 
árvák Istenéhez sóhajtoznak. Egyébként Hunyadi Lászlót 
szándékosan fokozta le ily tehetetlen és szánalmas alakká Bes
senyei ; tisztán csak áldozatnak akarta föltűntetni, hogy ezzel 
még nagyobbnak lássék az a gonoszság, melyre a királyt rossz 
tanácsadói rávették. 

Körülbelül ez a cselekvény váza s a személyek beállítása 
és rajza másik két tragédiájában is. Ezeknek a hőseiből is hiány
zik a tetterő és szenvedély, tehát ezek is inkább csak beszélő, 
mint cselekvő emberek. Büszkeségük áldozatai valamennyien ; 
fennkölt gondolkozású, akarat nélkül való bábok, kik bűnte-
lenségük tudatában nem is gondolnak menekülésre. 

A kor érzékenységének megfelelően, sok a sírás és sóhaj
tozás e darabokban. Még Bessenyeinek talán leggonoszabb 
intrikusa, Gara is (Hunyadi László) »elalél«, mikor aláíratja 
a gyámoltalan királyival a halálos ítéletet. Darabjainak czélját 
egyiknek az élőbeszédében ő maga így határozza meg : »igaz, 
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szelid, kegyes és érzékeny szívek édes fájdalmainak és kegyes 
megilletődésének felkeltése.« Ő is épúgy szónokoltatja hőseit 
s époly kevés jellemzetességgel, mint mestere. A mint Voltaire-
nél minden rangú és fajú szereplő egyformán szónokol, s szavaik
ban mindig csak a költő szavát halljuk, úgy Bessenyei hősei is 
a nélkül szónokolnak, hogy feltárnák előttünk egyéni sajátsá
gaikat, érzéseiket és szenvedélyeiket. Egymás képére vannak 
formálva ; mindannyian a XVIII . század felvilágosult philo-
sophusai s okoskodó politikusai. Beszédüket sem az érzelmek 
bensősége és melegsége hatja át, hanem kimértség, keresettség" 
és szónoki dagály. 

Sokkal sikerültebb, szabatosabb, élénkebb és természete
sebb egyik vígjátékának, a Phüosophusnak jellemrajza. E művé
nek bizonysága szerint Zrinyi után ő az első magyar költő, 
ki érzéket tanúsít a jellemzetes iránt. Vígjátéka az első színmű 
irodalmunkban, mely egypár jól megfigyelt s finoman kidolgo
zott jellemrajzot állít elénk. 

Bessenyei vígjátékaiban is a franczia irodalom tanítványa.. 
A vígjátékot XIV. Lajos kora teremtette meg igazán, kifej
lesztvén a társadalmi életet, mely a vígjátékköltészetnek leg
gazdagabb anyagát nyújtja. E kor szülte a franczia irodalom 
legnagyobb büszkeségét, JMoliére-t, ki halhatatlan gúnynyal 
tette nevetségessé a kényeskedő, précieux-szellemet, mely a, 
heroikus regényeket annyira áthatotta. Ez a szellem a XVII I . 
században ismét feléled, azzal a különbséggel, hogy míg az előző 
században az érzelemnek, most az észnek a mesterkéltsége szülí 
e kényeskedő szellemet. A mit akkor /m-nek (finom) mondtak, 
azt most pensé-nak (átgondolt) -nevezik. A kényeskedő szerel
mes típusát egy vele rokon típus : a philosophus szerelmesé 
foglalja, el. A szerelmesek most már nemcsak keresett és vég
telen bókokat mondanak egymásnak, hanem bölcselő értekezé
seket tartanak a világ czélszerűtlen berendezéséről s az élet 
ürességéről. Ezt a típust a legnagyobb hatással s a legtöbb 
változatban Destouches rajzolta. Vígjátékait különösen az erkölcsi 
színezet jellemzi: alakjai a darab végén menthetetlenül meg
javulnak ; párbeszédein az udvarias társalgási hang finom
sága uralkodik, s ez elárulja az íróban a volt diplomatát. 

Az érzelmes vígjátéknak ez a maga korában igen nép
szerű művelője volt a mintája Bessenyeinek vígjátékaiban, 
melyekben először viszi színpadra az éledni kezdő magyar t á r 
sadalmi életet — helyesebben azt a franczia társadalmi életet,, 
melyet ő olvasmányai alapján magyar földre képzel. Mindkét 
vígjátékának komikuma valami különködésből, a társas 
élettől elszakadásra törekvésből fakad. 

A sikerültebbiknek, A philosophusnak hősében, Parmenió-
ban, ki mintegy kora legműveltebb embereinek típusa, bizo
nyos mértékig önmagát rajzolja. Nemes, szenvedélyes, de ön-
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magát mérsékelni tudó jellem; szereti a könyveket, szeret 
-elmélkedni az élet kérdésein s legszívesebben visszavonul a 
társaságtól. Azt a fiatalságot, melynek körében él, léhának 
és játékosnak tartja. Az ifjak örökösen csak szerelmeskednek 
s dicsekednek hódításaikkal, a leányok pedig könnyüvéru, csél
csap és csintalan teremtések. Érzelmessége és bölcselkedése 
komolylyá s kissé szomorúvá teszi. Mély érzelmű ember, de 
szemérmessége visszatartja attól, hogy fitogtassa érzelmeit, 
sőt visszafojtja ezeket, s ebből méla »emberunalom« sarjad lelké
ben. Nem hisz a szerelmi boldogságban sem, mert nem ismeri 
a női lelket, s félénksége visszatartja attól, hogy megismerkedjék 
vele. De emberkerülése mégis elősegíti szereimének ébredését. 
Elégedetlen mindennel, üresnek érzi a világot, nincs semmiben 
kedve, s úgy nyílik meg szíve a szerelmi érzés komoly, csöndes 
örömének befogadására. ízetlen, fanyar kedve előkészít a lel
kében végbemenő fordulatra. 

Méltó párja Szidalisz. Szintén nemes, komoly, szép lélek, 
az ő komolysága azonban már nem annyira bölcselkedésből, 
mint inkább női méltósága érzetéből következik. Büszke, szép 
és gazdag. Azt hiszi, gazdagságáért akarják udvarlói elvenni, 
•holott ő lelke szépségeért s nemes erkölcseiért kíván szerettetni. 
*>A király és gazdag leány sohasem tudhatja, kitül szerettetik 
igazán« — szokta mondani. A férfiakat lenézi; haszonlesők
nek, hízelkedőknek tartja őket, kik csak a gazdagságnak s a 
test bájainak hódolnak. »Nem hívségbül, barátságbul, józan 
•erkölcsbül, csak bujaságbul szeretnek.« Ezért hízelgésüket 
megveti, bókjaikat unja. E mellett azonban nagyon türelmetlen 
és szeszélyes: »mindent akar, semmi sem kell« — mondja 
róla szobalánya. Szeszélyessége azt bizonyítja, hogy ürességet, 
hiányt érez életében. E miatt egy kis irigység is meg-megszólal 
benne, mikor férjhez ment barátnőiről beszél. Van benne egy 
kis kegyetlenség is, mikor szomorú jövője színezgetésével gyötri 
azokat, kik szeretik, főként anyját. Alakját egyébként nehéz 
volt úgy megrajzolni, hogy ne váljék félszeggé és kesernyéssé. 
Bessenyeinek sikerült ez, sőt vonzó kedvességgel tudta elárasz
tani, komolyságába nagy gyöngédséget is vegyítvén. Lelkének 
megváltozását, mikor titkolózva nem akarja bevallani szerel
mét, csak boldogan mosolyog s ébredő szerelme mintegy meg
szépíti — hozzá méltó szép kifejezésseljelzi Angyélika : »Mosolygó 
titok s ragyogó szépség borították egész termetét.« 

A franczia galans regénynek az a sajátsága, hogy rendesen 
három szerelmes pár történetét tárja elénk, Bessenyeivel is 
még két szerelmes párt adatott a főhősök mellé, kiknek szere
peltetését semmi más nem indokolja. Titius és Berenisz, Lilis 
és Angyélika végig édeskedik és nyájaskodjak a darabot, a nél
kül, hogy részesei volnának a cselek vénynek. A précieuse-ök 
szerelmes pásztorjátékait játsszák, szépen, piperésen beszél-



A >SZÉPLÉLEK« IRODALMUNKBAN 395 

nek egymással és sóhajtoznak, bár semmi okuk sincs rá. »Soha 
szeretet sóhajtás nélkül édes nem lehet« — mondja Berenisz. 

Keményebb anyagból van gyúrva Pontyi, az elmaradt, 
örökösen politizáló és pörlekedő »igaz magyar«. Nyers és nevet
séges, de van józan esze, s durvasága és parlagiassága mellett is 
jószívű, különben ellenszenvessé válnék. Többen a darab franczia 
mintájában keresik sugalmazóját. A Philosophus mintája. De-
stouches L'homme singulierje volt, s e darab Baron de la Garouf-
fiére-jében, egy ostoba franczia mágnásban, látják Pontyi min
táját ; ez azonban nem valószínű. Sokkal hihetőbb, hogy Pontyi 
alakja Bessenyei személyes élményeiből szövődött; egyike 
lehetett azoknak a duhaj, parlagi nemes szomszédoknak, kik
nek körében töltötte gyermekéveit. S bár Szidalisz anyjá
ban, Eresztrában, vannak jó magyar nagyasszonyi vonások, 
csak Pontyi és Parmenio szolgája igazán magyar alakjai a 
darabnak, a többiekben nemzeti vonást igen keveset találunk ; 
a franczia irodalomból honosította át őket Bessenyei. Pontyi 
magyar voltát tipikus, de mégis fölöttébb jellemző vonásokkal 
rajzolja : javíthatatlan pörlekedő, folyton csak pőréiről beszél; 
nemességével dicsekszik, szenvedélyesen politizál és kárt/yázik 
s él-hal a magyar kosztért. Ez az egyetlen alak volt csak igazán 
népszerű a vígjátékban, s ezért adták színészeink ily czímmel 
a darabot : Pontyi, vagy az igaz magyar. De nemcsak ezeket a 
tipikus magyar vonásokat emeli ki ügyesen benne Bessenyei, 
hanem jellemének sajátos komikus ellentéteit is. Parlagiassága 
miatt idegennek kellene éreznie magát a finom társaságokban, 
de ő sehol sem érzi magát idegenül. Műveletlen, de műveltségé
vel szeret kérkedni. Szenvedélyesen politizál, de politikai híreit 
kocsisától és görög kalmároktól nyeri. Jó gazdának tartja magát, 
de a gazdasághoz nem ért. Legnagyobb örömét pőréiben leli 
s igen agyafúrt ellenfélnek tartja magát, de rajtuk veszt zug
prókátorain. S végül igen jó megfigyeléssel van benne rajzolva 
a könnyenhívő embereknek az a konok meggyőződése, hogy 
ő ugyan alaposan megnézi, kinek és mit hiszen el. Alakja »ősatyja 
a magyar vígjáték későbbi ifjú és vén nyers magyar nemeseinek«. 

Sikerült alak Lidás is, az urát majmoló szolga, ki szin
tén philosophál és nőgyűlölő. Lelkét Markaifon s a Nyúlhistórián 
táplálja és Kónyit tartja a legnagyobb magyar poétának. Benne 
s Pontyi tiszttartójának parlagias levelében Bessenyei mint
egy a magyar közönségnek azt a részét akarta kifigurázni, mely 
még nem tudott fölemelkedni az új irodalom szeretetéig. A darab 
többi szereplőinek egy-két vonását talán szintén az életből leste 
el a költő : műveltlelkű barátai s szép, elmés és érzelmes barátnői 
körében figyelte meg. A női jellemrajzokban vannak találó, finom 
vonások. Közülök elevenségével s egypár, az életből ellesett voná
sával különösen Angyélika alakja válik ki. Kissé szeleverdi, 
de ezt igen sok báj pótolja nála. Csupa elevenség, tréfa és kedves 
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kötődés. A sok mesterkélt alak közt a keresetlen, természetes 
egyszerűség megtestesülése. »Nyájas gyermek . . . Olyan, mint 
a kinyílt tavasz, mosolyog, örül, játszik« — mondja róla bátyja, 
Parmenio. Sajátságos, de a kornál általános vonás, némi kis 
érzékiség a színezésben. Angyélika így írja le Szidalisz szép
ségét Parmenio előtt : »Felemelkedett mellének fejérsége min
den kék erecskét megmutat, s a lehellések alatt csendesen 
dagadoz.« 

Általán az egész vígjáték egy szeretetreméltó, művelt tár
saságot, egy csoport széplelket akart bemutatni magyar közön
ségének. Maga Bessei^ei »beszélő személyek <<-nek nevezi görögös
latinos nevű szereplőit, kik valóban csak beszélgetnek, tár
salognak, vitatkoznak, nyájaskodnak előttünk. Ebben a társa
ságban mindenki jó és nemes, még a hiba is egyikben-másik-
ban csak szeretetreméltó gyöngeség. Még az ilyen is küzdés 
nélkül jut boldogságra. Mintha csak azt akarná boldog ábránd
dal példázni a költő, hogy a műveltség meggyógyít minden 
szenvedést, megold minden ellentétet. Jellemző, hogy mind 
Parmenio, mind Szidalisz könyvet kér első szavával. Csak a 
műveltség nemesíti szívünket, csak ez adja meg tartalmát 
életünknek. Még határozottabban bizonyítja tanításának igaz
ságát a költő Pontyi és Lidás alakjával, kik kudarczot vallanak, 
nevetségre jutnak. A művelt és érzelmes úri társaságnak mintegy 
komikus ellentétei, Lucinda, és Lidás, a két cseléd, köznapias 
józan eszükkel s a földön maradó érzelmükkel, egészen a spanyol 
graciosók mintájára. Egészséges, vaskos felfogásuk ellentéte 
gazdájukénak, s úgy hiszik, hogy »az úri szeretet «-ben megölné 
őket az unalom. 

Kevésbbé sikerült másik vígjátékának, Laimak jellemrajza. 
I t t is különködés, bizarrság és szeszély nyilatkozik a hősnőben, 
de hiába keressük benne a nő szívviíága, lelki küzdelme finom 
psychologiai rajzának azt a kísérletét, mely megvan a Philo-
so-phusban. Lais bizonyos tekintetben ellentéte Szidalisznak. 
Hiú, kaczér és szeszélyes leány, ki örömét találja abban, ha 
szépsége és gazdagsága előtt hódolnak az ifjak, de a házasságról 
különös nézete van. Rabságnak tartja s ezért divatba akarja 
hozni a vénleám^ságot. Alakját nem tudta úgy elmélyíteni s oly 
rokonszenvessé tenni Bessenyei, mint Szidaliszét. Sajátságos, 
mikor ebben a kaczér és üreslelkű leányban a felvilágosodás esz
méjét szólaltatja meg a költő. Kiadja a gazdag, de műveletlen 
Kukulini útját, azzal, hogy neki nem imponál a nemesség; 
nemesítse inkább elméjét, mívelje magát a tudományokban 
s vétkezze le a parasztos modort, tanuljon manért és embersé
get. De van e darabjában is egy jól rajzolt alak, szinte párja 
Pontyinak : özvegy Pomóné, ki a serfőzés terén szerzett érdemei 
jutalmául meg akarja szerezni a nemességet — »serbűi nemes
ségre akar kiúszni«. A pipeskedő, kényeskedő úri szerelmesek 
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ellenképeül itt. is megvan a gracioso-pár : Tulipán és Kolumbina, 
két, ügyes, okos és ravasz teremtés. Legtöbb élet bennük l ü k t g t ^ 

) / Parmenio Rousseaut olvasgatja s az ő lelkét is hányja 
már az a hab, melyet az ermenonviliéi remete tanítása korbá
csolt föl. O és ifjú barátai és barátnői mind »széplelkek«, telve 
finomsággal, örömmel az élet szépségeiben s hittel a műveltség 
világot megváltó erejében. A kor kezdődő sentimentalismusa 
még csak abban nyilatkozik, hogy nagy, édes sírások történnek 
a darab végén, különösen Szidalisz sír »iszonyúan«. Az európai 
emberiség lelke azonban hamarosan elkomorodik, a tudás, művelt
ség nem hozta meg azt a boldogságot, melyét remélt tőle a világ, 
sőt a tudásra törő gőgös hitetlenség és az emberi erő végessé
gének tudata meghasonlásba kergette az embert. Valami sajátsá
gos melancholia fogja el a XVIII . század végén az egész európai 
emberiséget, a sentimentalismus ez, a »maladie du siécle«. 
Bőséges táplálékot nyert a kor sivár polit!líaT~vís^OTrylaiBán is, 
melyek megbénítván az egyén akaratát és tetterejét, szinte 
belekényszerítették ezt. az érzelmek cultusába, s ez végül az 
érzelmijeiét beteges túltengéséyé, érzelgősséggé fajult. Saját
ságos, beteges izgatottságú, kóros túlzásokba tévedt kor volt ez. 
Felindulásának, lelki rázkódásának első felidézője Rousseau. 
Regénye, az ŰfHélozse, az érzés szentségét, a szenvedély jogát 
vitatja elragadó hévvel. Miután az ész csődöt mondott, s a vallás 
szava megszűnt boldogítani, az emberiség az érzés és szenvedély 
korlátlanságában kereste útját a boldogsághoz. Az emberiség 
ez érzelmekben való rajongásának adott megragadó kifejezést 
Rousseau és sírásra fakasztotta az emberiséget, nem valami 
rettenetes események tömegével, hanem, Saint-Evremond szavai 
szerint, a »szeretőknek gyöngéd és drága fájdalmával«. Műve 
egyébként tárgyánál fogva is tetszett. Addig a nő életének csak 
egyes, kevésszámú mozzanata érdekelte az írókat ; ő egész 
könyvében női sorsot ír meg, női lélekrajzot nyújtott. 

A kor homályos bánatának Goethe Wertherje adott leghatá
sosabb kifejezést, úgyhogy róla wertheristmisnaik is szokták 
nevezni az akkori európai emberiségnek ezt a lelki állapotát, 
melyet különösen a beteges érzelgősség jellemez, a barátság, 
szerelem és természet túlcsapongó cultusa, a lélek nyugtalansága 
és sóvárgása valami után, a mivel maga sincs tisztában. A Wer-
themek kora e sajátos hangulatát kifejező jelentőségét Brandes 
ezekbe a szép szavakba foglalja : j>Mi a. Werther ? Meghatáro
zások nam merítik ki egy költői mestermu végnetetlen gazdag
ságát, d | j S x s z ó x a I meg lehet mondani, hogy. egy szenvedélyes 
és szerencsétlen szerelem ezen történetének jelentősége abban 
van, hogy nemcsak egy egyednek véletlen szenvedélyét, esetle
ges szerencsétlenségét mondja el, hanem úgy van tárgyalva, J 
hogy egy egész korszak szenvedélye, sóvárgása, kínja van benne / 
kifejezve. Ez a könyv a telt szív jogát és jogtalanságát rajzolja 
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/az értelmesen rendezett mindennapi élet triviális és merev sza-
Dalyaiváí" szemben ; véghetetlenségre, szabadságra való törek
vését, mely az életet börtönnek és a társadalom választófalait 
börtönfalaknak érzi. Werther szerint minden, a mit a társadalom 
nyújt, csak azt engedi meg, hogy a falakat, melyek között fogva 
vagyunk, tarka alakokkal és világos ablakokkal fessük be ; de a 
falakat magukat ez által még nem rontjuk le. {jnnen ez a fejjel 

>a falnak menés, ez a hosszadalmas jajgatás, ez a Tnély keisegbé^"" 
ésésr'lríélyet csak egv, a szívbe irányított pisztolylövés eny
híthet.« — " 

A Werther nyomában egész serege keletkezik az utánzatok
nak. Hősük egy-egy meghasonlott, beteg lélek; szeretet u tán 
sóvárogva vészes gyorsasággal, túláradó barátsággal s rajongó 
imádattal fűzi sorsát egy szívhez, ki részvevőnek mutatkozik 
hozzá. A szerelem szenvedélye mellett tág teret nyitnak e regé
nyek a barátság érzelmének s a magány és a természet szereteté
nek is. Forma tekintetében a sentimentalismus magával hozza 
a napló- és levélformát, a mely leginkább megfelelő módja 
a subjectiv ömlengéseknek. A leveleknek és naplójegyzeteknek 
e halmazában a szavak túláradnak a szenvedélyen. Nisard 

\ szavaival szólva : >>a szerelmeseknek az a feltűnő erőlködése, 
hogy érzelmeik őszinteségéről meggyőzzenek, szavaiknak bizo
nyos melegséget kölcsönöz, de ha megérintjük a szerelmesek 
kezét, tapasztalni fogjuk, hogy jéghideg.« 

Hozzánk is eljutott a sentimentalismusnak ez az áramlata. 
Miller János Márton érzelgős »Klostergeschichté«-jének, Sigz. 
martnak, fordítása az első jelentkezése. Kazinczy fordította le, 
némileg megmagyarosítva, Szegvári czímmel; de nem adta ki. 
A magyar közönség Bartzafalvi Szabó Dávid hírhedt fordítá
sában olvasgatta nagy elérzékenyüléssel. Ezt Kazinczy Bács
megyeije követte, mely tulaj donkép szintén németből való 
fordítás, egy értéktelen Werther-utánzatnak, Kayser Adolfs 
Brieje czímtí munkájának, átültetése. Ezt Tej falusi Csóka József 
is lefordította ezzel a keresett, de igen jellemző czímmel: A meg
csalatott szerelem gyötrésének áldozatjává lett Adolf levelei. 

Bácsmegyeinek öszveszedett leveleiben valóságos könnyzápor 
zúdult olvasóközönségünkre. Édes könnyezések közt olvasták 
s pityergősre fakasztó hatása alól még Palóczi Horváth Ádám, 
a csimbókos poéta, sem tudta kivonni magát. Személyei örökö
sen csak sírnak és siránkoznak ; ez örökös siránkozásnál egyebet 
nem is látunk leikükből. Az egész egy kedélybeteg ember naplója, 
melyben beteg lelkének tépelődések kíséri kínos figyelemmel, 
a nélkül, hogy lelki fejlődésnek képét mutatná, vagy az érzel
mek hullámzásának megkapóbb rajzát nyújtaná. Az egész 
telve lélektani képtelenségekkel. A hős lelkivilágában semmi 
mélység, szerelmi vergődésében semmi megkapó. Hűtlen ked
vese vőlegényét jó hivatalhoz juttatja, s mikor ez vőfélyül hívja 
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meg, minden ellenmondás nélkül rááll, mert »barátja úgy akarja«. 
Közben folyton az után sóhajtoz, hogy bár ragadná el a halál 
még az esküvő szörnyű napja előtt. A lakodalmon könnyzáport 
ont, ájuldozik, beteggé lesz. Mikor nagynehezen kilábol beteg
ségéből, első útja a boldog szerelmes párhoz vezeti. Boldog
ságuk láttára természetesen ismét előfogja betegsége. Mikor 
már a végét' járja, meglátogatja Manczi, hűtlen kedvese, kit 
végül, hű szerelme jutalmául, mégis megölelhet s azzal vigaszta
lódva hunyja örök álomra szemét, hogy majd a másvilágon egy
máséi lesznek. Ezekből kitetszően is a hős az önsanyargatásnak 
nemcsak monomaniakusa, hanem valósággal virtuóza. É p -
ily érthetetlen Manczi jelleme is, ki, bár örök hűseget esküdött 
Bácsmegyeinek, minden ok nélkül cserbenhagyja kedvesét 
s másnak nyújtja kezét. Mikor pedig már boldog asszony, akkor 
folyton régi, nyavalygó kedvesét akarja látni, kit egyébként 
ezzel csak gyötör. 

Hogy a jellemzést maga Kazinczy sem vette valami komo
lyan, mutatja a regény második kiadásához csatolt levele. 
A jellemzésnek a hiányait t. i. maga a közönség is kifogásolta, 
különösen a hősnőnek, Manczinak, érthetetlen viselkedését rótta 
meg. Kazinczy ezt úgy akarta elfogadhatóbbá tenni, hogy a 
második kiadáshoz egy levelet csatolt, melyben azzal mentegeti 
Manczi tettét, hogy Bácsmegyeit túlságosan idegesnek, majd
nem hóbortosnak mondja, ki alaptalanul képzelődött arról, 
hogy Manczi szereti őt. így természetesen még helytelenebbé 
válik a jellemzés, mert Bácsmegyeit a regényben érzékeny 
lelkű, komoly, tehetséges ifjúnak rajzolja, itt hóbortosnak* 
mondja ; Manczit itt mentegeti, a regényben üreslelkű, ingatag 
teremtésnek festi. 

E sentimentalis áramlatnak irodalmunkban kétségtelenül 
legköltőibb terméke Kármán Fanni hagyományai.. Mintája 
Werther volt, bizonyos mértékig jellemének rajzában is. Goethe 
hatását e tekintetben legszélsőségesebben Szabó Ferencz jelölte 
meg s így összegezte : »Fanni nem más, mint Werther —: női ruhá
ban !<< Ezt ily merev fogalmazásban semmi esetre sem fogadhatjuk 
el. Bizonyos, hogy Goethe hatása igen nagy, azoknak a voná
soknak legtöbbje, melyekből Fanni jelleme össze van alkotva, 
Wertherben s Lottiban megtalálható ; de az is kétségtelen, 
hogy Kármánnak nem közönséges érzéke volt a jellemzés iránt, 
s Fannija jelentékeny és művészi öntudatosságra valló eltérése
ket is mutat Werthertől. így mindjárt szerencsés gondolata volt 
az, hogy nőt választott hőséül. A mennyire visszatetsző Goethé
nél és követőinél a hős férfiatlan siránkozása, annyira érthető-
ez az érzelgés Fanninál, a gyönge ifjú leánynál. Még e törékeny, 
gyönge leány lelkének meghasonlását is igyekszik Kármán / ^ ö T r í x 
külső körülményekkel, családi viszonyaival is valószerűvé termik /^r 
Otthonában csak ridegséggel találkozik : atyja durva, mostoha- ^ «« £ 
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anyja rosszindulatú, mostohatest vérei gonoszak hozzá. Még a 
kölcsönzésekben is öntudatosan és finom vonásokkal tudja 
Kármán Fanninak nő-voltát jellemezni. Wertherben az alko
nyat egy szerető hölgy alakját idézi fel; Fanniban is, de 
nála ez a szerető hölgy az édesanya. Werther a fűben mászó 
férgek láttára a Mindenható bölcseségére és saját gyarlóságára 
gondol; Fanninak a szállongó bogarak az esthajnal szépségét 
juttatják eszébe, ő tehát csak gyönyörködik s nem bölcselke
dik, mint a férfi. Wertherben a természet a férfi rendeltetését, 
az alkotásnak a vágyát ébreszti fel, Fanniban a nő magára 
hagyott voltának gondolatát. Mindezek azonban csak apróságok, 
egészében egyénisége Goethe felfogása szerint van megalkotva. 

Lelki valója szerint Fanni nem magyar leány, de a viszo
nyok rajzába, melyek közt vergődik és elhervad, tudott Kár
mán magyar vonásokat vinni be. Ezek közt a magyar viszonyok 
közt természetesen fejlődik ki Fanni sorsának tragikuma, melyet 
Beöthy Zsolt főként abból származtat, hogy Fanni szerelme 
annyira rohamos, túlcsapongó és végletes hevességű, hogy a régi 
magyar patriarchális társadalomnak józan felfogása mellett, mely 
női ideáljában csak munkás kezet, alázatos szívet és piros arczot 
kívánt, pusztulására vezet. Ez a végzetes erejű szenvedélye 
összeütközésbe kergeti egész környezetével; kihívja szülei tilal
mát s még keményebbé teszi őket iránta, beleütközik a társadalmi 
illendőség fogalmába, megingatja önbizalmát, melynek megren
dültén egy gyönyörű imában fohászkodik föl s végül halálos kórrá 
fokozza testi gyöngeségét, mely nem viselhet el ily emésztő szen
vedélyt. Ennyi akadály ellenében kénytelen megadni magát 
ádáz balsorsának, tűr és elhervad. Ez ártatlan teremtés titkos 
hervadását mély költőiséggel s meleg színezéssel festette az író 
s lelki állapotainak hangulatos rajzára ritka gyöngédséggel 
tud ta felhasználni a természet képeit. Rajzában a természet nyu
godt, vihartalan csöndje méla kerete egy ábrándos, érzelgős lélek 
csöndes szenvedésének, kinek hangulati változásait is nyomon 
kíséri a természet együttérzése. 

A mennyire német lelki valója szerint Fanni, annyira tető-
től-talpig magyar^ 1 _Mróné J . barátnője. Az ő szerepeltetése is 
Fanni jellemzésére szolgál. Egyrészt azért volt rá szüksége Kár-
mánnak, hogy legyen ki előtt feltárnia Fanninak szíve minden 
titkát, másrészt pedig, hogy bemutassa Fanni áldozatkész, 
jó szívét, mely oly meleg együttérzéssel vesz részt szerencsétlen 
barátnője bánatában. Az is, hogy jóra fordult sorsa hamarosan 
elszakítja Fannitól, szintén a lélekrajz elmélyítése érdekében 
történt : így Fanni teljes magárahagyatottságban esik martalé
kául gyötrő tépelődéseinek. 

A munkának legnagyobb érdeméül méltán emeli ki Beöthy 
Zsolt »a gazdag és olykor lehelletfinomságú lélekrajzot, mely 
máig páratlanul áll irodalmunkban. A XVIII . században diva-



A »SZÉPLÉLEK« IRODALMUNKBAN 401 

tos pastellek áttetsző, olvadó gyöngédsége ez. A fiatal leányszív 
sejtelmeinek, hangulatainak, vágyainak és emlékezéseinek moz- ' 
galmas fodrozatát s szerelme pusztító árjának mélyeit és csil- ) 
lógó színjátékát eleven képzelettel, éles szemmel és nagy érzé- / 
kenységgel festette«. A lélektani vonások oly megkapóan iga
zak és finomak e rajzban, oly híven, egyszerűségében oly meg
hatóan tárják föl előttünk egy fiatal leány szívvilágát, hogy 
méltatói arra is gondoltak, hogy megírásakor Kármán felhasz
nálta valamely nő leveleit vagy naplójegyzeteit, sőt Toldy Fe-
rencz eleinte egyenesen úgy vélekedett, hogy az egészben csupán 
»az összeállítás, a hézagok pótlása, az átmenetelek, az előadás 
tisztázása a Kármánéi ; de a lélek, mely melegítő, megindító erő
vel kap meg s fájdalmas kéjjel tapad lelkünkbe, azé, kit imádója 
Fanninak nevezett«. 

Fanni az egyetlen igazi képviselője irodalmunkban a női , 
szépléieknek, a szívélet tartózkodó, bájos érzelmességével s 
törékeny gyöngédséggel. Érzékeny szív és szenvedélyes lélek. 
Sorsában Wertherrel közös vonás, hogy egyéniségének, mely 
a világról egészen elfeledkezve csak gyöngéd érzékenységében 
s lázas szenvedélyességében él és nyilatkozik, feláldozása árán / 
ő sem kíván tovább élni. Szép lelke tele finomsággal, ösztön
szerű ragaszkodással s szeretet után vágyó sóvárgással; de 
életének minden útján csak hidegség leselkedik rá, s ez fagyasztja 
le reményének minden virágát. Szerelmének ébredését, remény 
és félelem közt ingadozását, öröm és fájdalom, bizalom és két
kedés közt révedezését, majd szívének boldog elragadtatását 
s végül panasztalan lemondását olyan változatossággal és hű
séggel tárja föl előttünk Kármán, hogy az egész történet egy 
érzékeny szívnek szinte lírai módon bensőséges és mozgalmas, 
nagy önvallomásaként hat. 1 

Kármán egyébiránt nemcsak e művében bizonyul a női 
lélek hivatott rajzolójának, hanem annak mutatkozik más két 
munkájában is, melyekben Fanni érzékeny lelkének s boldogta
lan sorsának mintegy ellenképét festette meg. Egyikben (Módi) 
a kor léhaságát és határtalan affectatióját rajzolja egy üres
lelkű divatbábbá lett asszony bemutatásával; a másikban 
(Egy új házas levelei) a boldog szerelmet nagy bensőséggel és sok 
melegséggel. 

Testvére a Fanni hagyományainak Kisfaludy Sándornak 
kéziratban s befejezetlenül maradt levélregénye (Két szerető 
szívnek története. Eredeti levelekben a múlt franczia háborúból), 
mely inkább Rousseau, mint Goethe hatása alatt egy heves, 
szenvedélyes férfi, Bodorfi Imre, s egy mély gondolkozású, gaz
dag érzelmű nő, Meződy Liza, lelkivilágát tárja föl előttünk. 
Történetük lelki indítékaiul Kisfaludy körülbelül azokat az ér
zelmeket szánta, melyeket ilyeneküí Naplója egy helyén az 
Űj Helotseve vonatkozólag megjelöl: »Két fiatal léleknek sym-
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pathiája, két szívnek ragadozó indulatja, égő szerelme, búja„ 
bánat ja, keserű kínjai, szomorú elszakadása ; a szerelemnek 

Í
ereje, hatalma, állandósága : mindezek és egyéb imádand6 
virtusok, botsánandó gyarlóságok, gyönyörű tébolyodások,, 
ah, mikép jelennek meg itten !<< A jellemzés általán bágyadt 
és elmosódó, de Liza alakjában mégis van valamelyes való
szerűség, élet és elevenség. S a mi ritka e sentimentalis alakokban r 
érzelmessége mellett nagy akaratereje is van. 

Még egy nagyhatású terméke van a sentimentalismusnak 
irodalmunkban : Eötvös Karthausija. 

A franczia forradalom lezajlása még teljesebbé tette az em
beriség meghasonlását, melynek kifejezőjéül s a kor legjellemzőbb 
műfajául a román personnel alakul ki. Főj ellem vonásai e regény
nek a következők. A hős, kiben az író kisebb-nagyobb mérték
ben önmagát rajzolja, küzd a társadalom ellen, melyet már 
eleve rossznak mond, s küzd a társadalmi conventiók ellen, 
melyeket már eleve nem ismer el kötelezőknek az egyénre. 
A társadalommal szemben az egyénnek absolut értéket tulaj
donít, épen ezért csak magának akar élni, a társadalmat kerüli 
s pusztán saját érzelmeinek szenteli magát. Psychologiája 

fis egészen csak az_öjimegfigyelésre szorítkozik, tehát merőben 
egyéni; de ez viszont kifejleszti az európai irodalomban a lélek
elemzés iránt való érzéket és képességet. 

Ehhez a műfajhoz tartozik a Karthami is.- Ez azonban 
olyan korban született, mikor már csak az író lelke volt meg
hasonlott az életnek rázúduló ellentétei a l a t t ; a nemzet és 
legjobbjai akkor már a reform-munka lázában égtek. Az euró
pai emberiség is hamarosan kiépült e férfiatlan, tétlen érzelgés-
ből ; nálunk még hamarabb felszabadította lidércznyomása 
alól a lelkeket a nemzet jövőjeért való aggodalom és lelkes munka. 
Az érzelgő helyét a tettrekész; hazafi foglalja el költészetünkben, 
s a nemzetépítő nagy munka hevében az a széplélek, ki előbb ön
magában tetszelegve csak magának élt, a szenvedély botlásain, 
az érzés viharain keresztül eljut a klastrom csöndjében annak 
belátásához, hogy a legnagyobb vigasztalás e földön : az ön
zetlenség. 

KÉKY LAJOS. 


