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HORVÁTH KÁROLY: A KLASSZIKÁBÓL A ROMANTIKÁBA 
(A két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői korszakának tükrében). Bp. 1968. MTA 
Irodalomtörténeti Intézet — Akadémiai K- 464 1. (Irodalomtörténeti Könyvtár, 21.) 

Horváth Károly könyvének érdeme egy 
oly stílustörténeti átalakulásnak gondos le
írása, amely — mert a költői világkép és 
kifejezés megújításával járt együtt — kivé
telesen nagy jelentőségű volt XIX. századi 
irodalmunk, költészetünk történetében: a 
klasszicizmusból a romantikába való átfejlő
dés komplikált, fokozatos menetének ténye
ken alapuló leírásáról van szó, művek és 
stílusirányok oly összegezéséről, amely épp a 
középpontba állított Vörösmarty költői ki
bontakozásának tükrében válik teljesen konk
réttá és árnyalttá. Amennyiben e stílustörté
neti módszer szűkíti is az irodalmi átalakulás 
egészének szintetikus tárgyalását, annyiban 
élesebbé is teszi látásunkat oly jelenségekről, 
melyek eddig többé-kevésbé homályban ma
radtak. Ez a jelenségeket élesebben láttató és 
a stílusfejlődésnek e vonulatát igazoló mód
szer (mely nincsen nagy filológiai iskolázott
ság, stílustörténeti és összehasonlító iroda
lomtörténeti felkészültség nélkül!) komoly 
eredményeket hozott. De Vörösmarty első 
költői korszaka kialakulásának előtérbe emelt 
közegén keresztül nem érvényesül-e további 
szűrő, mely a klasszicizmus és a romantika 
viszonyát is eleve egyértelműbben s talán 
egyoldalúbban értelmezteti, mint az egy szé
lesebb körben történő vizsgálat esetén tör
ténnék? S ugyanakkor ha Vörösmarty első 
költői korszakának képén keresztül kívánjuk 
bemutatni a stílusváltást, nem fenyeget-e az 
a veszély, hogy ennek a példájává egyszerű
sítjük le azt, ami — lévén több, mint csak 
stílus-jelenség — pusztán stílustörténeti mód
szerrel nem igen mérhető fel? E kérdéseket 
maga a könyv téteti fel velünk, mert a stílus
történeti módszert a pályaszakasz és élet
műve átfogóbb feldolgozásával egyesíti. Ör
vendetes hogy ez a kettősség — melynek 
némi jelét itt-ott tapasztalni — nem kelt 
zavaró feszültséget vagy ellentmondást, és 
ha a jelzett szűkítések következményeképp 
néhány oly eszmei problémára, mely közvetve 
összefügg a stílusfejlődéssel, nem kerülhetett 
is sor a könyvben, ez a legmegnyugtatóbb 
stílustörténeti feldolgozások egyikévé lett: 
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úgy épül ki, fokozatosan, a reprezentatív 
romantikus költő első korszakának átfogó 
monográfiájává, hogy a stílustörténeti szem
pont egyéb módszerekkel egészül ki. 

E sikert azon túl, hogy Horváth Károly 
a magyar helyzet alakulását a gondosan fel
mért európai (sőt: közép-keleteurópai) képen 
belül vizsgálja meg, még inkább biztosítja az, 
hogy tényeken alapuló leírása éppúgy ellen
áll a voluntarisztikus általánosítás csábításai
nak, mint ahogy ment marad az egyik stílus
irány „egészsége" és a másik „betegessége" 
körüli pro et contra argumentumok halmozá
sának kinőhetetlen kiskorúságra valló von
zalmaitól. P. Francastel francia kutatókat 
vádolt ilyesmivel (Annales . . . 1959. 149.), 
követelve: „il nous faut des enquétes docu-
mentées précises, partant des faits, et non des 
generalisations" s hozzátéve: "le Classiqtie 
est á découvrir". Ott volt foganatja e szavak
nak. Nálunk Horváth Károly könyve ily 
„enquéte documentée precise" s jelentősen 
hozzájárul a klasszicizmus felfedezéséhez. 

Kazinczyról, Kölcseyről és kortársaikról 
szóló néhány újabb keletű tanulmányon kívül 
a szerző főleg saját, a romantikával és Vörös
martyval foglalkozó dolgozataira s a nem kis 
részben általa gondozott kritikai kiadás nagy 
jegyzetapparátusára támaszkodhatott, övé 
az érdem, hogy Horváth János egy régi váz
lata után a századfordulónak leginkább a 
klasszicizmus változataiban leírható stílus
történeti helyzetét nálunk elsőnek foglalta 
össze tudós alapossággal. 

Az első fejezet az európai klasszikát 
(7—25.1.), a második a századforduló magyar 
irodalmát tárgyalja (26—53. 1.). Horváth 
Károly viszonylag keveset hasznosít az újab
ban megszaporodott nemzetközi szakiroda
lomból és sajnos — hazai rossz szokásoknak 
megfelelően — a képzőművészeti kritikának 
a klasszicizmusra vonatkozó eredményeit 
figyelmen kívül hagyja, ám így is találóan 
jelöli meg a klasszicizmus európai útját és 
változatait (ma ugyan már kevésbé hiszik, 
hogy társadalmi bázisául az abszolút mo
narchia rendje volna odaállítandó, 8. 1. és 
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nem helyes a felvilágosodást egyszerűen „for
radalmi polgári irányzat"-nak nevezni, 10.1.) 
kimutatva továbbélését a XIX. század elején 
is. Horváth szakít azzal a felfogással, mely a 
stílusirányzatot önálló entitásként szokta fel
fogni és valami oly monolitikus egységnek 
tételezni, amilyen egyetlen irányzat sem volt 
a világon. Ezért helyeseljük — eszmék, mo
dellek, műnemek, stílus szerinti — elkülöní
tését annak a négy változatnak, melyet a 
16 — 17. lapon ír le, noha véleményem szerint 
ez az osztályozás történelmileg szűk, tipoló-
giailag viszont túl tág. A szerző a klassziciz
musnak oly típusait kívánja megállapítani, 
melyek „bizonyos mértékig történeti fejlő
désének fázisait is jelentik". Ez esetben a 
XVII. századi francia típus elé kívánkozik 
még az olasz reneszánsz-klasszicizmus (1. Mor-
net, Histoire de la littérature francaise 
classique elején, s Bán Imre bevezetése Az 
olasz reneszánsz irodalomelmélete c. kiad
ványhoz, 43. 1.). Ha viszont a XVIII. század 
végén egymás mellett élő változatokat kíván
juk megállapítani, a XVII. századi francia 
típust bízvást elhagyhatjuk és a Horváth 
által 3.-nak (szentimentális, preromantikus...) 
és 4.-nek (a szentimentális, preromantikus 
felől a tiszta klasszika felé tájékozódó wei-
mari. . .) össze is vonhatjuk egymással, s 
így csak két egymás mellett élő, történelmileg 
jellemző főtípust nyerünk: a felvilágosodás 
filozofikus klasszikáját és a preromantikus 
jellegűt (melybe Winckelmann is segíti az 
átváltódást). A magam részéről (1. A klasszi
cizmus kérdései. . . c. tanulmányomat, Fii. 
Közlöny, 1969) szükségesnek látom itt egy 
iskolás, deákos „átlag" klasszicizmusnak 
(=humanisztikus elokvencia-alapon álló is
kolás műveltségkészletnek) felvételét is, mely 
nemcsak Magyarországon maradt érvényben 
még a XVIII. században is. Horváth Károly 
igen jól ismeri ezt a változatot (mely ugyan 
iskolai doktrínától alapozott lévén több tör
ténelmi korszakon át él) — különben Tarnai 
Andor írta le először szakirodalmunkban —, 
a századforduló magyar irodalmának klasszi
kájáról és főként Vörösmarty fejlődéséről 
szólva igen gyakran alkalmazza is fogal
mát — az első fejezet európai áttekintéséből 
mégis kimaradt (pedig, főleg a későbbiekben, 
még Csokonai példája is ezáltal adhatott 
volna némi tanulságokat Vörösmarty útjá
hoz is). Alighanem oly pont ez, ahol a stílus
történeti módszerű érvelés és a monografikus 
feldolgozás közti feszültség kitapintható, 
amaz szűkebb annál, hogysem emennek az 
egészét alapozná meg. 

ízlés, műfajok, formák tüzetes számba
vételével alakítva ki a századforduló klasszi
cizmusainak képét, Horváth történeti fejlő
désrajz és tipológia tekintetében a legjobb 
képet nyújtja ez időszakról, valósággal hézag
pótló feldolgozását, örvendetes, hogy a 
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klasszicizmus és a nyelvújítás közti össze
függés tényét újabb érvekkel erősíti meg, és 
hogy végre Virág Benedeket is méltányosab
ban kezdi értékelni, mint eddig volt szokás 
(bár szerintünk Virág kinőtt a deákos klasszi
cizmusból, erősen felvilágosodott ő). Arra e 
mégsem túl terjedelmes összefoglalásban nem 
nyílt mód, hogy a deákos klasszicizmus és a 
Kazinczy-féle közti ellentétet részletesebben 
tárgyalja (céloz rá a 45. lapon). Utalok Vitko-
vics egyik levelére (1814. III. 31.), ahol a 
nyelvújítók ellenségének éppen a „poshadt 
Antiquitás" híveit ( = a deákos klasszicistá
kat) mondja, akik számára minden „csak a 
régi, meg a régi, még mindene öszve nem 
régesedik". Nem kerülhetett sor azoknak a 
jelképeknek, Imago-knak kifejtésére sem, 
melyek kétségtelenül nem a felvilágosodott 
klasszicizmus, de nem is a romantika sodrá
ban születtek meg, hanem a kettő határhely
zetében, a neoklasszika idején (az idő új 
koncepciója, a halál és halhatatlanság prob
lémája, az ősihez visszatérés és a regeneráció 
hite stb.). Azonban húszegynéhány lapon így 
adni képet ez időszak minden pozitív és 
jövőbe mutató eredményéről mindenesetre 
igen komoly teljesítmény, és bizonyos, hogy 
e terület további kutatásainak még hosszú 
ideig Horváth Károly e kitűnő összefoglalá
sából kell kiindulniok. 

A III. (Vörösmarty költői indulása a deá
kos klasszicizmus jegyében) és a IV. fejezet 
(A börzsönyi fordulat. A költői tematika gaz
dagodása) részben folytatja a stílustörténeti 
alapozást, részben — mint a cím maga is 
mutatja — szélesebben és komplexebbül 
építi rá a monografikus feldolgozást. Ami Tóth 
Dezső alapvető Vörösmarty-könyvében még 
utalást is alig kapott, az ifjú Vörösmartynak 
a deákos klasszicizmus stílusából történő ki
indulása, az Horváth könyvében kb. 100 
lapra terjedő igen alapos és meggyőző, a 
magyar klasszicizmus sorsára nézve is igen 
tanulságos elemzéssé szélesül ki, és ez a 
könyvnek — a klasszicizmus feltérképezésén 
túl — második nagy és szilárdabb eredménye, 
lévén alátámasztva minden ízében a kritikai 
kiadás roppant értékes tanulságaitól. A deá
kos klasszicizmus lényegében csak Tárnáitól 
és e sorok írójától fejtegetett fogalma itt 
végre monografikus feldolgozásban részesül. 
A zsengék, a latin versek, episztolák és elé
giák, alkalmiság, majd tüzetesebben: a leírás 
alárendelődése az érzelemkifejezésnek (ez a 
89. lapon), a parafrazálás, szólamanyag, meg
személyesítés stb. megannyi oly téma és 
forma, melyeknek itteni kifejtése nélkül köl
tészettörténetünknek Csokonaitól való to
vábbfejlődése egzakt módon sosem lesz 
leírható. (Kár, hogy ily értelemben Csoko
naira csak futólagos utalás esik.) Horváth 
Károly e témáknak és formáknak a fejlődés
rajzban vitt szerepét vizsgálva érkezik el 



könyvének első nagy emelkedőjéhez, azon a 
ponton, amikor (A hűség diadalma és a 
Salamon-dráma kapcsán) a pszichikai és 
nyelvi értelemben vett romantika megjelenik 
Vörösmarty művészetében. Kétlem azonban, 
hogy a Rónay és Lóri volna „Vörösmarty első 
romantikus alkotása" (137.1.), az idézett rész
letekben a képszövedék laza, kimódolt, nem 
egy lendülettel készült, vagy pedig szenti
mentális, a halálról írt sorokat akár a fiatal 
Csokonai is írhatta volna (135.1.). És ha talán 
elfogadható is (bár kissé egyszerűsítő, s 
Horváth Jánosnak egy a versforma hatásáról 
szóló nem nagyon szerencsés gondolatát 
követi) egyfelől az, hogy a deákos klassziciz
mus „nyelvi fantáziát szabadított fel íróink 
lelkében" (122. 1.), másfelől pedig ha van is 
igazság abban, hogy a „kazinczys preroman-
tikus klasszicizmus viszont lehetővé tette az 
érzelmi világ szabadabb feltárását" (144. 1.), 
e kettő találkozásából (mintha önálló entitá
sok volnának) nyitni utat a költő oly fejlő
dése előtt, mellyel később mindkettőt túl
haladta, egy kissé mesterkélt és szűkösen 
stílustörténeti képlet. Ezt a némileg mecha
nikus beállítást utóbb korrigálja a szerző a 
rendi patriotizmus élményvilágának, majd 
annak az igen fontos fejleménynek kimutatá
sával, hogy az alkotás mint belső feszültség 
szükségszerű levezetője is megjelenik Vörös-
martynál, s ez nem kevésbé energikus ihlető, 
mint a nemzeti célok szolgálatába állított 
költői hivatástudat. Ha csak feladatköltészet 
lett volna a Zalán, esztétikailag csekélyebb 
lenne az értéke. Ezzel kapcsolatban érdemes 
volna felfigyelni arra is, hogy Vörösmartynak 
Virághoz fűződő viszonyában az a tanulság 
sem volt éppen mellékes, melynek az a lé
nyege, hogy a költő ne vállalkozzék belső 
kényszer és ihlet nélkül hősi (nemesi-nemzeti) 
témák feldolgozására (saját ilynemű kudar
cairól Virág gyakran írt jó verseket). 

Az a tüzetes elemzés, melyet A hűség 
diadalmá-ró\ és a Satomon-drámákról ad 
Horváth Károly, példája lehet a filológiailag 
megalapozott, forrásokat és mintákat össze
hasonlító módon is feltáró, az alkotásfolya
matot rekonstruáló, a műfaji, eszmei és stílus
kérdéseket mind számbavevő vizsgálatnak 
(166—209). A könyv e ponton éri el legmaga
sabb színvonalát s ezen is marad meg — ki
vált a romantikáról szóló összefoglaló feje
zetekben és még inkább abban a terjedelmes 
elemzésben, melyet a Zalán futásá-ról ad 
(275—354). Harmadik nagy eredményének (a 
klasszicizmus összefoglaló helyzetképe és a de
ákos klasszicizmus stíluskészletének, vers
tanának stb. kidolgozása után) ezt, a romanti
kába lépő Vörösmarty költészetének sokolda
lúan történeti és stilisztikai elemzését tartom. 

Horváth Klároly egy igen alapos kritika
történeti antológiával és értekezéssel készí
tette elő itteni összefoglalásait, melyeknek 

jól leszűrt eredményeivel aligha vitatkozha
tunk. A magyar romantika szakaszolásával 
pedig éppen a most kimutatott tartalmak 
meggyőző volta miatt teljesen egyetértünk 
(ha a romantika keletkezését illetőleg nem 
tulajdoníthatunk is oly nagy jelentőséget 
a szentimentális mennyiség romantikus minő
ségbe való átcsapásának, mint Krejcí vélte 
egy különben még ma is igen tanulságos, 
értékes dolgozatában, 1. 211.). Igaz, hogy 
ebben az összképben a problémák meglehe
tősen elsimulnak, s most nem csak a roman
tika értékelésére gondolok, hanem arra, hogy 
Horváth Károly legalább annyira törekszik 
definiálásra, mint leírásra, ezen belül pedig 
a jelenségeknek inkább a rendezésére, mint
sem nyitvahagyott kérdéseik polarizálására. 
így műve inkább a kézikönyv, a tényeket 
„helyretevő" rendszerezés, semmint a prob
lémákat élező, vitát inspiráló szintézis típu
sához közeledik, aminek éppúgy megvan az 
előnye, mint a hátránya. Ha az irodalom
történeti folyamatok leírása így megnyugta
tóbb is, ítéletünket e folyamatnak nemcsak 
egyes pontjaira, hanem átfogó eszméinek 
értékelésére vonatkozólag is módosíthatja 
majd a romantika filozófiájának vagy a 
magyar nemesi mozgalom nacionalista és 
illúziókkal teli történetszemléletének kriti
kája. Horváth Károly nem kívánja túlérté
kelni a nemesi mozgalom érdemeit, de mintha 
mégis csak ennek vélt pozitívumaiból, erejé
ből következtetné azt, hogy A három egyesült 
fejedelmekre című epigramma a fiatal Vörös
marty „leghatalmasabb és legforradalmibb 
verse, mely egyenesen szabadságharcra buzdít" 
(239.). Pedig az oroszlán-példázat dagálya a 
magyar nemesség virtusának naiv idealizá-
lásán alapul, a szenvedély retorikába fullad, 
s az utolsó sorokból sem vehető ki erőltetés 
nélkül az, hogy „a költő ekkor az élethalál
harc elszántságát hirdeti" (240.). Nyilván
való, hogy generózus illúziókból (akár egy 
nem feltétlenül progresszív mozgalom tala
ján) is születhetnek nagy költemények, fel
téve, hogy a költő fantáziája új teret, dimen
ziót teremt ez illúzióinak (Batsányi, Kölcsey 
egy-egy nagy» utópikusán szabadságharcos 
verse ezt mutatja) — Vörösmarty azonban a 
Szent Szövetség valóságának szintjén véli 
valóságnak „a bátor oroszlán"-t is, s ez esz
tétikailag is lerontja a költeményt. Kár tehát, 
hogy Horváth Károly nem tér ki közelebbről 
arra, mit is visz át a nemesi mozgalom a 
magatartástípusok, történetfilozófia, önjel-
lemző és mitikus képzetek tekintetében a 
magyar romantikába. Enélkül a korszak iro
dalmának, írói törekvéseinek sajátos ellent
mondásait, vagy a föleszmélést arra, mily 
távolság van a vágyak és a valóság között, 
nem lehet kellő plaszticitással kidolgozni. 
Kitűnő fejezetet olvasunk a könyvben pl. a 
honalapítás vagy az őskor mint eposzi téma 
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előtérbe kerülésének feltételeiről, arról, hogy 
a nemzeti tudat „a saját hagyományok alap
ján iparkodott rekonstruálni az őskort" (286). 
Még azt is kiemeli a szerző, hogy ez különösen 
oly népek körében fontos, „amelyek ekkor 
nagyobb irodalmi hagyománnyal nem ren
delkeztek" (287). Vörösmarty és kortársai 
mélységesen meg voltak győződve arról, hogy 
vannak nagy nemzeti hagyományaink. Köl
csey ezzel szemben ugyanekkor csaknem 
kétségbeesik arra a gondolatra, hogy meg
csonkultak hagyományaink, elhidegültünk 
irántuk. Az ő szembeállítása (szinte kínjában 
folyamodik a honfoglalás hagyományához) 
Vörösmartyval és társaival rádöbbenthetne 
arra a szorongásra, mely mintha valami 
egzisztenciális hiányérzés miatt fogná el 
íróinkat az öregedő Aranyig, remekművekre 
és történelmi fikciókra inspirálva őket. 

S az a különös tény, hogy a felvilágosodás 
jellegzetes eszméi mennyire hiányoznak a 
fiatal Vörösmarty gondolkozásából, költé
szetéből, úgyszintén nagyobb figyelmet érde
melt volna. Ismeretes, hogy később (pl. a 
Csongor és Tündé-ben) mily mélyről hasonítja 
át Vörösmarty a romantikájához a felvilágo
sodás eszméit. Ám a romantikába való átfej-
lődésének egyik feltétele mintha a felvilágo
sodás és klasszicizmus bizonyos ideig tartó 
kapcsolatának disszociálása, semlegesítése 
lett volna, a közömbösség a felvilágosodás 
iránt. 

E néhány kétségeskedő észrevétel a könyv 
legjobb részének olvasása közben merült fel, 
s ennek értékeit a legkevésbé sem érinti. 
Horváth Károly végre is a stílusfejlődés orga
nikus menetének kimutatására, alapos elem
zésére vállalkozott, és nem arra, hogy a 
romantikát minden dimenziójában feldolgoz
za, vagy hogy oly filozófiai kérdéseket szögez-
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A készülő kritikatörténet, de ezen túl a 
reformkor egész irodalmának kutatása is 
nagyértékű forrásanyaghoz jutott Bajza 
József és Toldy Ferenc levelezésének szöveg
kritikai kiadásával. A benne közzétett 312 
levél ugyanis nemcsak két ifjú lélek spontán 
kitárulásának és fejlődésének nyújtja képét, 
de egyszersmind foglalatát, ritka érzékeny
ségű visszaverő tükrét az 1820-as évek iro
dalmi kibontakozásának is. Alig van az évti
zednek oly hazai irodalmi, sőt művelődési 
mozzanata, melynek jelentőségét vagy jelen

zen szembe egy a stílus kialakulásában vala
miképp részes mozgalommal, amely kérdések 
megvitatásának csak mostanában jött el az 
ideje. Abban a mintaszerű, nagyszabású elem
zésben, melyet ő adott itt először a Zalán 
futásá-ról, igen találóan érvényesítette a 
nemességünk történelmi funkciójára, maga
tartására, pszichéjére, idoljaira vonatkoztat
ható kritikát. A Zalán futása témájában s 
ennek felfogásában rejlő társadalmi ellent
mondások esztétikai következményeiről ez a 
legárnyaltabb, a minták funkciójáig és egybe
olvasztásuk módjáig konzekvensen végigvitt 
gondolatú értekezés. Tegyük hozzá, hogy a 
könyv különös erőssége Vörösmarty előadás
módján túl verstanának is részletes, fejlődési 
fokozatok szerint vissza-visszatérő elemzése. 

Megbízható, sőt jeles monográfiát kapott 
irodalomtörténetírásunk Horváth Károly szép 
könyvével. Azzal, hogy — többnyire igen 
sikeresen — helyükre tette (kitűzött cél
jának s a kijelölt időkörnek megfelelően) a 
jelentékeny mértékben fejlődő Vörösmarty-
kutatás eredményeit, tisztázta a klassziciz
mus, majd a deákos klasszicizmus fejlődés
történeti és stiláris ismérveit, továbbá az 
első nagy műveit alkotó Vörösmarty roman
tikáját is részletesen feldolgozta a stílus
váltás tükrében, oly szintézise született, 
mely inkább lezárása kritikánk egy fej
lődési szakaszának, mintsem egy újabbnak 
a megnyitása. Ám azoknak a tanulmányok
nak, melyek újabb szintézis előkészítésére 
törekednének, Horváth Károly eredményei
ből és összegezéseiből kell kiindulniok, s 
továbbjutniok sem igen lehet a módszerek
nek oly komplex alkalmazása nélkül, ami
lyenre Horváth Károly e könyvében mesteri 
példát adott. 

Szauder József 

téktelenségét a két fiatal, magas intellektust! 
íróember ítélete számunkra híven ne köz
vetítené. 

Bajza és Toldy kapcsolata egyike volt 
a magyar irodalom nagy, romantikus barát
ságainak, a Kölcsey—Szemere és az Eötvös — 
Szalay kettőséhez hasonló: szövetség a meg
egyező életelvek és művészeti princípiumok 
jegyében. Egymás kölcsönös segítése és 
ellenőrző bírálata, felvilágosító tájékoztatása 
a munka-szervező inspirációja volt ennek a 
barátságnak a lényege, melynek révén 
— a hosszú évek folyamán — nemcsak a két 
barát, de irodalmunk egésze is nagyban 

BAJZA JÓZSEF ÉS TOLDY FERENC LEVELEZÉSE 
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