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„RÉGIEK" ÉS „ÚJAK" A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN 

Péteri Takáts József, akinek nevét sokkal inkább Horváth János Berzsenyi és íróbarátai c. köny
vének egyik fejezete ó'rizte meg az irodalmi köztudat számára, mint saját, kevéssé jelentó's versei, 
1791-tól 1800-ig az ifjú Festetits László gróf nevelője volt. Nevelői állásáról lemondva, búcsúzóul 
foglalta össze tanítványa számára még egyszer intelmeit Erkölcsi oktatások... c. munkájában; 
ebben olvashatjuk sok egyéb mellett a következő fejtegetést1 is a régj és az új költészet, UL 
tudományok értékéről, „ . . . ha a' régiekről 's mostaniakról vagyon a' szó: add-meg mind a' két 
résznek az érdemlett dicséretet; mert nemellyek, hogy jartassaknak tartsák őket a' Görög 's Deák 
Classikusokban; ezeket az égig magasztallyák, az újaknak pedig nagy nehezen hagynak valami kis 
érdemet 's dicsőséget" - szögezi le kiindulásképpen álláspontját, majd rátér annak részletesebb 
indoklására. Kétségtelenül a régiek törték az utat, ők mondták ki az első, saját tapasztalásaikból 
eredő igazságokat, s mindezt nem haszonkeresésből tették, hanem „ . . . magok' mutatásokra, bá
rányaik' gyönyörködtetésére, 's a' maradék' oktatására." Ám ez nem ok arra, hogy igazságtalanok 
legyünk az újakkal szemben: „ . . . vallyuk-meg, hogy az Ujjak a' Régiek világitása utánn jóval 
meszszebbre mentek a' tudományoknak majd minden nemében." Ciceró például sokszor „kever-
egybe keveset öszveillő dolgokat", követ el logikai hibákat; nem volt tehát félisten, sőt, ha 
nem volna sokak előtt nagy vétek, már mások után azt mondanám: hogy a' nevezetesebb új írókban 
sokkal nyomosabb mind az okok' fontossága, mind a' beszéd tömött rövidsége." Nem tagadja 
természetesen, hogy a régi literatúra ismerete hasznos, de az új tudását még fontosabbnak tartja 
„Ki nem láttya? hogy inkább kell tudni: millyen az állapottá mostanság Európának, mint ezer 
esztendők előtt, akár a' külömbféle Nemzetekre, kormányzásokra nézve; akár a' mesterségeket, 
tudományokat, 's terméseket 's a' t. vegyük tekéntetbe." 

Meglepő helyen, egy erkölcstanban, a XVTII. század rendkívül elterjedt, többnyire keresztény
sztoikus alapokon álló morálfilozófiái irodalmának2 kései örökösében olvashatók ezek a gondolatok. 
Péteri Takáts azonban elődei központi problémáját, a boldogság kérdését egyetlen fejezetbe sűríti, 
melyben a sztoikusoknak rövid alfejezetet juttat csupán, s „Az Istent illető kötelességek"-kel sem 
foglalkozik sokkal részletesebben. Annál nagyobb teret biztosít a mindennapi, földi életben való 
boldoguláshoz szükséges, praktikus tanácsoknak, néhol már egyenesen illemtankönyvekre emlékez
tető módon. S mutatja természetesen a korábbi morálfilozófiáktól való különbözőségét az imént 
ismertetett gondolatmenet is. Az ott kifejtettek persze már magyar nyelven sem számítottak egészen 
újnak a XVIII. század legvégén, bár - amint erről később részletesebben is szólni fogunk - a kérdés 
ilyen tömör és frappáns megfogalmazásával korábban nemigen találkozunk. A nyugat-európai iro
dalmak kontextusában gondolkodva pedig végképp elcsépeltnek tűnhetnének a Péteri Takáts által 
kifejtettek, melyek lényegében ugyanarról a dilemmáról tudósítanak, amely Franciaországban a 
Querelle des Anciens et des Modernes során sokkal élesebben vetődött fel már a XVII. század 
végén; ott kérdőjelezték meg ugyanis, ha nem is előzmények nélkül,3 de igazán nagy hatással 

'Béts, 1799. 136-139. 
2 A kérdéskör legújabb áttekintése: BÍRÓ Ferenc, A fiatal Bessenyei és iróbarátai. Bp. 1976. 

5-20. A korábban született vonatkozó szakirodalom felsorolását lásd ugyanitt. 
3A vitával foglalkozó szakirodalomból elsősorban H.-R. JAVSS, Ästhetische Normen und 

geschichliche Reflexion in der „Querelle des Anciens et des Modernes" (bevezetőként megjelent: 
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először a XIV. Lajos hatalmától és gazdagságától elragadtatott „újak", a haladásba vetett szilárd 
hittel eltelve, az antikok utolérhetetlen tökéletességét, legyen szó akár természettudományokról, 
technikáról vagy művészetekről. A művészetek esetében azonban az „újak" táborán belül sem 
voltak a nézetek teljesen egységesek. Fontenelle például kifejtette, hogy „Az ékesszólás és a köl
tészet csak bizonyos számú, elég korlátozott ismeretet követel meg, és elsősorban a képzelőerőn 
múlik; márpedig az emberek néhány száz év alatt is összegyűjthették azt a kevés ismeretet, a 
képzelőerőnek pedig nincs szüksége tapasztalatok hosszú sorára, sem nagyon sok szabályra ahhoz, 
hogy a tőle telhető legjobbat alkossa."4 Hite szerint az ékesszólás és a költészet Augustus ural
kodása alatt, Cicerónál és Liviusnál elérte végső tökéletességét; hibátlanok ők sem voltak ugyan, de 
kevesebb hiba aligha elképzelhető. Elérni azonban az ő szintjüket sem lehetetlen, csupán meghaladni 
az. A nagytekintélyű antik szerzők többsége esetében azonban szó sem lehet végső tökéletességről, s 
meghaladásuk nem csak hogy elméletileg lehetséges, hanem gyakorlatilag már meg is történt sok 
esetben; az újabb regények például máris Homérosz és Vergilius eposzai fölé emelkedtek. Perrault, 
az „újak" vezéregyénisége azonban még ennyire sem volt óvatos. Paralelle des Anciens et des 
Modernes c. híres, dialógusformában írt művében az „újak" nézeteit képviselő abbé egyértelműen 
megkérdőjelezi vitapartnerének e ponton Fontenelle gondolatmenetére emlékeztető érveit: 
„Pourquoy voulés-vous M. le President que l'Eloquence et la Poesie n'ayent pas eu besoin d'autant 
de siecles pour se perfectioner que la Physiguq et l'Astronomie."5 Kifejti, hogy az emberi szív sem 
ismerhető meg könnyebben a természet titkainál, és e véleményének alátámasztására párhuzamba 
állítja a csillagászati és az emberi lélekre vonatkozó ismeretek fejlődését, majd magabiztosan jelenti 
ki: „Dans les seules tragedies de Corneille il y a plus de pensées fines et delicates sur l'Ambition, 
sur la Vengeance, sur la Jalousie, qu'il n'y en a dans tous les livres de l'antiquité." 

Végső soron azonban még Fontenelle sem volt eléggé óvatos. Az „újak" fölénye ugyan néhány 
évtized alatt vitathatatlanná vált a tudományok és a technikai haladás terén, ám a XVIII. század 
elejére világossá vált az is, hogy szépirodalmi műveik nem igazán jelentősek. A XVIII. század 
irodalomszemléletének alakulása szempontjából azonban kevéssé lényeges kérdés, hogy az „újak" 
által éppen felmagasztalt mű valóban joggal volt-e az antikok mellé vagy fölé állítható. Sokkal 
fontosabb a Querelle elméleti következménye. A viták ugyanis megingatták a reneszánsz óta lénye
gében abszolút értékűeknek tekintett antik szerzők tekintélyét, és ezzel együtt azt a hitet, hogy 
tökéleteset csupán az ő követésükkel, illetve az általuk felállított, Arisztotelész és Horatius nevével 
fémjelzett szabályok betartásával lehet létrehozni. Elsősorban a „műérzékenyebb" régiek érveinek 
jóvoltából történtek lépések az esztétikum öntörvényűségének felismerése felé is. És ami talán a 
leglényegesebb: a vitatkozó felek lényegében azonos történetfelfogásából új történetfelfogás szüle
tett A tudományok és a művészetek fejlődését ugyanis „régiek" és „újak" egyaránt a humanista 
tökéletességideál szellemében fogták feL csupán mást tekintettek csúcsnak. Úgy vélték, hogy a 
tudományok és művészetek időtől és tértől függetlenül léteznek és örök normák szerint ítélhetők 
meg; a „régi" vagy „új" magasabbrendűségének kérdését csakis ilyen szemléleti alapokon lehetett 
fölvetni. Vitájukból viszont, amint erre H.-R. Jauss a kérdéskörről szóló nagy tanulmányában rámu
tatott, a XVIII. század folyamán kialakulhatott a historizáló történetfelfogás, melyet Meinecke 

Parallele des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Par M. PERRAULT 
de l'Académie Francaise fakszimile kiadása előtt, München, 1964.) valamint W. KRAUSS, Der 
Streit der Altertumsfreunde mit den Anhängern der Moderne und die Entstehung des ge
schichtlichen Weltbildes., H. KORTUM, Die Hintergründe einer Akademiesitzung im Jahre 1687, 
(bevezetőként mindkettő megtalálható: Antike und Moderne in der Literaturdiskussion des 18.Jhs. 
Berlin, 1966. című szöveggyűjtemény előtt) tanulmányait hasznosítottam. Támaszkodtam ezenkívül 
F. SCHALK, Bayle und die Qurelle des Anciens et des Modernes, in Studien zur französischen 
Aufklärung. München, 1964. 34-44., és A. NIVELLE, Literaturästhetik der aeropäischen Auf
klärung. Wiesbaden, 1977. című munkáira. - A vita előzményeire vonatkozólag lásd különösen 
JAUSS,/. m. 23-24. és KRAUSS,i. m. IX-XVII. 

"FONTENELLE, Elmélkedés a régiekről és a modernekről (Digression sur les anciens et les 
modernes), in Beszélgetések a világok sokaságáról Bp. 1979. (ford. LAKATOS Mária) 167. 

•I. m. 187. (Parallele II. 27-31.) 
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minden bizonnyal joggal nevez a nyugati gondolkodás egyik legnagyobb forradalmának a Die 
Entstehung des Historismus című alapvető monográfiájában.6 

Mindez jelzi már azt is, hogy a Querelle-ek nem értek véget a XVIII. század elején. Újabb és újabb 
hullámai végigkísérték az egész századot; W. Krauss például 1804-ből hozza az utolsó francia pél
dát,7 végigtekintve tanulmányában a párhuzamos német és angol jelenségek során is. E nézőpontból 
szemlélve Péteri Takáts 1799-es gondolatmenetét, az már nem is tűnik olyan anakronisztikusnak. 
Elgondolkodtatóbb viszont, hogy véleménye szinte légüres térben hangzott el. Mert ha igaz is az, 
hogy a fordítás- és a Milton-vitát tágabb értelemben a régi latinos műveltség és a modernebb 
eszmeáramlatok összecsapásaként kell értelmeznünk,8 ez még nem változtat azon a tényen, hogy az 
antikok vagy modernek felsőbbrendűségéről, a haladás lehetőségeiről szűkebb értelemben nálunk 
nem folytak viták. E tény kétségtelenül a magyar irodalomszemlélet sajátos és öntörvényű fejlő
désére utal, s esetleg gondolhatnánk arra is, hogy a magyar fejlődés szerencsés módon nem csupán 
elkerülte a Quer eile-eket, hanem mindjárt túl is lépett rajtuk, a XVIII. században kialakult historizmus 
szellemében. Ez az imént már említett gondolkodói iskola ugyanis azzal a Fontenelle által is kifej
tett, de antik gyökerű elmélettel szemben, hogy az emberi természet és értelem állandó, és éppen 
ezért elvileg mindig képes újra elérni és akár meghaladni azt, amit elődei már elértek egyszer, 
hangsúlyozta a különböző korok és különböző nemzetek egymástól eltérő adottságait, az egyszer 
létrehozott megismételhetetlenségét, ám ugyanakkor értékének relatív voltát, és ezzel rámutatott a 
Querelle-ek klasszikus kérdésfölvetésének (melyik a magasabb rendű: az antik vagy a modern? ) 
értelmetlenségére is. Amint Herder, a XVIII. századi historizmus legjelentősebb képviselője megfo
galmazta egy helyen: „Homer konnte Fenelons Telemach so wenig schreiben, als Fenelon die 
Odysee und Iliade."9 Ahhoz, hogy a korabeli magyar fejlődés jelzett öntörvényű fejlődésének 
eredőire rámutathassunk, össze kell gyűjtenünk és értelmeznünk a „régi" és az „új" viszonyáról 
szóló, a Péteri Takátséhoz hasonló, vagy akár az övénél is szűkszavúbb, néha csak célzásszerű 
megnyilatkozásokat. 

Mindenekelőtt fölmerülhet a közvetlen hatásbefogadás kérdése. Volt-e recepciójuk a XVII. szá
zad végi, XVIII. század eleji francia Querelle-eknek az általunk vizsgált korban Magyarországon? 
A válasz: ritkán, és ekkor is inkább csak jelzésszerűen; magát a vitát egyetlen írás sem tekintette át 
teljes egészében, csupán mas KeraeseK Kapcsán emiitette azt Magyar nyelven legtöbbet a Mindenes 
Gyűjtemény 1792-es számait lapozgatva tudhatott meg róla a korabeli olvasó, nyilván a franciás 
tájékozottságú szerkesztő, Péczeli József jóvoltából. Nagyon általánosan érinti a Querelle kérdését 
Äfrantzia literatúráról némelly jegyzések1 ° című, minden bizonnyal francia forrásokból adaptált 
írás. Szerzője két és fél oldalon áttekinti a franciaországi tudományosság fejlődését, hosszabb pillan
tást vet a XVIL századra, amikor megalakultak az Akadémiák, s az „igaz szépségnek ízlése" foglalta 
el a nyelvet, a retorikát és a költészetet, majd megállapítja, hogy a fejlődés nem „versengések" 
nélkül zajlott le. Ezek néha csak kisebb „tsatározások" voltak, máskor viszont „vakmerő ellen
ségeskedések". Ilyen volt „ . . . az a' nagy kérdés; Többre mentek-é d mi időnkbéli emberek mint d 
Régiek, d bóltsességben? Itt az egész Tudós Világ fegyverbe állott; némelyik a' régiségnek, más az 
újaknak zászlójok alatt vitézkedett; voltak sértő és védelmező ütközetek, magokat ki-mutató vité
zek, győzedelmek, 's veszteségek." Zárásul pedig mindehhez hozzáfűzi, hogy a viták sokat hasz
náltak a tudományok fejlődésének. Ugyanebben az évfolyamban olvasható, néhány oldallal később 
Fontenelle és De la Motte életének és munkásságának ismertetése, ezúttal a francia források pontos 
megjelölésével.1' Érdekes, hogy Fontenelle kapcsán csupán fél mondat jut a Querelle-ben való 

6 Általam használt kiadása: München, 1959. 
7/. m. Uli. 
• Vö.: TARNAI Andor, A deákos klasszicizmus és a Milton-vita. ItK 1959. 67-83. 
9Schriften zur griechischen Literatur, in Sämmtliche Werke in vierzig Bänden, Stuttgart und 

Tübingen 1862. Bd.20. (Zur schönen Literatur und Kunst Bd.8.) 231. 
10 Mind. Gy. V. 355-357. 
1 • Mind. Gy. V. 384-400.; Fontenelle-ről: Memoires pour servir a IHistoire de la vie de M: de 

Fontenelle, par M. L'Abbé TRUBLET, Amsterdam, 1767.; De la Motte-ról: Memoires pour servir á 
tHistoire de la Vie et des Ouvrages de M. de la Motte, Amsterdam, 1759. 
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részvételének: „IV-d/fc munkája volt, a' Pásztori Versek, eggy Discursussal egygyütt, mellyben a' régi 
és új írókat öszveveti".13 Valamivel részletesebben olvashatunk De la Mottentiak a vitában való 
»terepéről. Az ismertetés szerzője, aki egyértelműen a „régjek"-nek adott igazat, itt furcsa logikával 
igyekszik bizonyítani, hogy a Homéroszt kevéssé becsülő De la Motte végső soron többet használt a 
„régiek" ügyének, mint az elfogult Mme Dacier. „Mikor ama nagy Kérdés két részre hasította 
Frantzia Országot; Ha vallyon az Uj írók fel-érnek é a' Régiekkel? La Motte az Ujjaknak pártjokat 
oltalmazta, de olly maga meg-tartóztatásával 's bőltsességgel, hogy engedte magát meggyőzettetni, 's 
a' Régiségnek nagy Mestereivel könnyen meg-engesztelődött Ama különben bőlts Asszonyság Dacier 
halálból oltalmazta a' Régieket; de igen mérges és indulatos hangon.. .Ezen mérges oltalmazásnak 
neme éppen azt tselekedte, hogy az Ujjak láttattak győzedelmeskedni a' Régieken.. .*"3 A vita 
ilyen furcsa, „szomorú történet"-té alakulását pedig végső soron annak tulajdonítja, hogy a tudo
mány „asszonyi ábrázatba" öltözött és „annak szájával" perelt A Mindenes Gyűjteményen kívül a 
La Henriade 1792-ben megjelent magyar fordításának14 függelékébén esett még szó a Quarelle-iöl. 
Ebben ugyanis a fordító Péczeli József közrebocsátotta Voltaire eposztanulmányát is. ,,A' Beszélő-
Versezetről (vagy Epopéról) készített próba" címmel, melyben a francia szerző, ha a vitát termé
szetesen nem ismertette is átfogóan, de Homérosz értékelése kapcsán legalább annak létéről tudó
sított Elmondta, hogy Homérosz tökéletességét először Perrault vonta kétségbe. „Egy munkát 
tsinált tudniillik, a' mellyben a' régieket a' maiakkal öszve-hasonlitotta, de a' melly munkából 
semmi mély elmésség, 's helyes itélett-tétel, semmi jó rend nem tetszik-ki." Boileau könnyen és 
sikerrel vette fel a harcot ellene „ . . . egyedül azzal-is, hogy az ő könyvének sok hibájit fel-fedezte." 
A' disputálásnak az a' vége lett, hogy Perraut a' közönségtől ki-nevettetett.. 'fl 5 A vitát később 
De la Motte és „Dacier Aszszonyság" folytatták, meglehetősen elfogultan támadva, illetve védve 
Homéroszt Az említett forrásokból származó tudósításokon kívül az antik és modern irodalom 
XVII. századi francia felfogásának magyarországi ismeretére egyetlen sovány adat utal csupán, 
Csokonai meglehetősen titokzatos könyvlistájának egyik tétele.16 A lista kéziratai között maradt 
fenn és nem tudni, mi célból készítette, illetve mennyit ismert valójában a rajta szereplő művek 
közüL A felsorolásban mindenesetre az európai esztétikai-poétikai gondolkodás híres alkotásai 
szerepelnek Baumgartentól Herderig; közöttük P. Rapin általa Reflexions sur la Poetique et sur les 
Ouvrages des poetes anciens et modernes, Paris 1684. címen feltüntetett munkája.1 7 E mű azonban, 
mely először 1674-ben jelent meg, természetesen nem tudósíthatott még magáról a Querelle-iől, 
amely jóval később, Perrault híres poémájának 1687-es akadémiai felolvasását követően bontakozott 
ki, csupán a régi és új irodalom értékelésének a vita kitörését megelőző fázisába nyújthatott be
tekintést 

Meglehetősen nagy viszont azoknak a korabeli magyar nyelvű forrásoknak a száma, amelyek 
magától értetődő tekintélyekként hivatkoznak az antikokra, anélkül azonban, hogy „régi" és „új" 
szembenállását/szembeállíthatóságát egyértelműen jeleznék. „Ki volt Homérusnál valaha jobb író? " 
- teszi fel például a szónoki kérdést Mátyási József egyik hosszú elmélkedő költeményében.18 „Az 
első Enyedi Esztendőre a' Görög régiségeket tettem, a' Magyar Ifjúság hasznára, a' nagydnak pedig 
Időtöltésekre, mind a régieken épülvén az ujjak a' régi nyomokon járván..." — írja Benkő Ferenc 
Esztendőnként ki-adott, parnassusi időtöltés című munkája első kötetének előszavában.1' Vagy 
idézzünk Pálóczi Horváth Ádám Batsányihoz írt 1789-es leveléből: „ . .nem teszek remeknek egy 

1 2 392. 
1 3 398-399. 
1 *Henriás, azaz . . . , Győr, 1792. 
15 227-228. 
16 MTA Könyvtárának Kézirattára, Csokonai: Vegyes jegyzetek K679/I. 
17 Pontos címe: Réflexions sur la Poétique dAristote et sur les ouvrages des poetes anciens et 

modernes. Paris, 1674. 
18 Verseinek folytatása. Második darab, Vátz, 1798. 382. 
19 Nagyszeben, 1793. 
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nemzetet is, vagy ha teszek, teszem az arany idei poétákat."20 Homérosz példájára hivatkozott Gáti 
István is 1792-ben, Második József d máramarosi éhségben című munkájának21 előszavában, 
amikor könyve esetleges bírálóinak a figyelmét felhívta arra, hogy magának Homérosznak is voltak 
ócsárlói, Peretsényi Nagy László pedig Szakadár Esthonyai magyar fejedelem'bújdosása című epikus 
művének egyik lábjegyzetében Szakolcza város legfőbb nevezetességének azt tartja, hogy ott lakik 
Gvadányi, kinek „ . . . méltó, hogy lakhelyét, jobban mint Homérusnak esmérjük."2 2 Homérosz 
abszolút tekintély volta az utóbbi két idézetben is nyilvánvaló, ám a bennük meghúzott párhu
zamok nem zárják ki azt sem, hogy az új művek-szerzők a maguk nemében éppoly értékeset 
alkossanak, mint a régiek. „Régi" és „új" viszonyának kérdését azonban explicit módon egyik 
szerző sem vetette fel, s nagyon is gyakorlatias megjegyzéseikből hiba lenne a problematika tuda
tosodására, még inkább határozott állásfoglalásra következtetnünk. Lényegében hasonló jelenséggel 
találkozunk Zechenter Antal 1778-as Euripidész-fordításának2 3 előszavát olvasva is. Zechenter 
először is megállapítja, hogy az antik szerző drámája megfelel az Arisztotelész által fölállított köve
telményeknek és így nem csoda, hogy már keletkezése idején „ . . . egész Görög Országnak kedves 
volt . . ." . Majd a dráma és színjátszás korabeli magyarországi helyzetére áttérve felsóhajt: „Vajha a' 
mi kevés Magyar Tragédiánk el-érhetnének ama' régieknek tökéletességét, talán e' képpen sok ájta
tos és buzgó embernek elméje megengesztelhetetne azoknak kassával, talám lágyabban Ítélnének 
felőle; ha az Auktorok nem annyira a' kedv-töltést, mind sem az erköltsnek megjobbitását, tzéljul 
vennének!" Arra a kérdésre azonban, hogy óhaja beteljesülését elméletileg lehetségesnek tartja-e, 
már nem tér ki. Gondolatmenetét ehelyett gyakorlati problémákra futtatja ki; arra ti., hogy 
„ . . . minek írni Tragédiákat, ha sehol nem játszattatnak? ", majd egy mondatban felvázolja a szín
ház és a nemzeti nyelv fejlődése közötti szerinte igen szoros kapcsolatot is. 

E meglehetősen szegényes anyagot olvasva érdemes talán felfigyelnünk arra, hogy szerzőik 
valamennyien görög példákra, elsősorban Homéroszra hivatkoztak. Azért érdekes ez, mert az iskolai 
oktatás révén széles körökben elterjedt deákos klasszicizmus24 elsősorban a latinos műveltséget 
terjesztette, s antik példákért sokkal inkább a római, mintsem a görög irodalomhoz nyúlt vissza. A 
deákos műveltség meghatározó voltával tudatosan is szembenézett Márton István 1794-ben meg
jelent görög nyelvkönyvének2 5 előszavában. A régiek művei természetesen szerinte is zsinórmértékül 
szolgálnak az újak számára, ám felveti a kérdést: „. . .ha mindnyájan a' Tudományok igaz betsü-
lőivel azt tartjuk, hogy tudományunk, gondolkozásunk, 's ízlésünk formálásáért el múlhatatlanul 
kell a' Római Tudósok munkáit olvasnunk: miért ne várhatnánk ezen tzélunk el érését sokkal 
nagyobb jussal, ha nem tsak azokat követnénk, a' kik magok is a' Görögöket majmolták, hanem 
azokat, a'kiket a' természet minden tökéletességekben remekül állított elől a' Világnak? ". Majd 
véleményét állítás formájában is egyértelműen megfogalmazza: „ . . . valahol valakik akármi tekin
tetbe Tálentumikkal a' tudós világ előtt fényeskedtek: nagy részét azoknak, ha nem egészszen is, a' 
Görög íróktól költsönözték." Márton Istvánéhoz hasonló érveléssel találkozunk a Mindenes Gyűj
teményben megjelent, Ä görög nyelvről című írásban26 is, mely megállapítja, hogy a római kultúrát 
„nem egyébb, hanem a Görög Nyelvnek tanulása, és az által a' jó ízlésnek el-terjedése" tette naggyá. 
Hosszasan fejtegeti, elsősorban a francia irodalom példája alapján, hogy az európai művelődés tör
ténetében milyen fontos szerepet játszott a görög nyelv és kultúra. Véleménye az, hogy ha a görög 
fogadtatott volna el „ . . . a' Tudósok között fenn forgó közönséges Nyelvnek...", az sokkal 
nagyobb hasznot hajtott volna a deáknál Aki pedig valósággal Tudós akar lenni, Görög 
Országba kell annak utazni, vagy a' Görög írókkal kell meg-esmérkedni...". A görög kultúra felé 
fordulás, még ha ez az esetek többségében, mint láttuk, csak jelzésszerűen következett is be, 

2»Figyelő, XVIII. 106. 
2IH.n., 1792. 
22 Pozsony/Pest, 1802. 214. 
2 3Fédra és Hyppolitus. Pozsony, 1778. 
24Vö.: TARNAI Andor, i m. és SZAUDER József, A klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a 

felvilágosodás magyar irodalmában in Az estve és az álom. Bp. 1970. 92-123. 
2 *A görög nyelv első kezdete. Győr, 1794. 
2«Mind. Gy. V. 1-19. 
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különösen akkor figyelemreméltó, ha tekintetbe vesszük azt is, hogy a XVIII. századi európai esztétikai 
gondolkodásban, például Winckelmann vagy Lessing munkásságában, a görögség felé fordulás egyben 
az ellaposodott latinos kultúrával való szembefordulást is jelentette.27 Kérdés, hogy e néhány 
jelzésből szabad-e a jelenség mégoly halvány magyarországi megfelelőjére is következtetnünk? 

A görög példákra való hivatkozás természetesen nem kizárólagos. Előfordult, hogy egyszerre és 
különbségtétel nélkül emlegették a görög és a klasszikus latin kultúrát Hatvani István vígjátékfor
dításokat tartalmazó kötetének28 előszavában a következőképpen indokolta műfajválasztását: 
„Bizonyos, hogy a' Görög 's Római Theatrum, nevendék korába, nagyobb részén tsupán Vig-Játé-
kokat játzott, kétség nélkül mind azért, hogy a' Könnyebb Mesterség, a' Nehezebbre, mintegy 
magába tegye a' Játzókat alkalmatosokká; mind pedig, hogy a' Nézők, Hallgatók, vagy Olvasók, 
minekutánna ki tréfálták magokat, a' hasznosabb 's szükségesebb tanúságoknak foganatosabb 
bevételére azáltal lassanként készíttessenek." Hatvani idézett szövegében egyébként a görög és római 
példák párhuzamos említésén túl egészen pontosan nyomon követhető az is, hogy az antik példákra 
való hivatkozás hogyan fonódott össze az utele et dulce elvéveL E jelenség persze sokkal inkább 
tipikussága, mintsem kivételessége miatt érdekes; az általunk idézett szerzők közül már Zechenter 
Antalnál is fölhívhattuk volna rá a figyelmet S legalább ilyen tipikus jelenség az is (visszatérve fő 
problémánkhoz), hogy a korabéli magyar szerzők jó része nem csupán párhuzamosan hivatkozott a 
görögök mellett a rómaiakra, hanem a görögöket háttérbe szorítva egyértelműen a klasszikus latin 
irodalom alkotásait tekintette mércének. Dugonics esete a legegyértelműbb; ő úgy emelte ki 
Vergilius érdemeit hogy közben Homéroszon is ütött egyet Etelka Karfelban című regényének2-*" 
előszavában beszámolt arról, hogy sokan tanácsolták neki: írja meg az Etelka közvetlen folytatá
saként a történetet „ D e . . . Etelka' végének ott kelletett szakadni, midőn Etelével Vilégoson 
egybe-jött . . . így szakasztya félbe Virgilius-is Éneissét midőn Turnus meg-letett így szakasz-
tottam-el én-is, a' Gyapjas Vitézeket, midőn Jázon az Arany gyapjas báránynak bőrét kezéhez vette. 
Korpázzák azért Homérust: hogy Odisszeájában többet szóllott, mint midőn Ulisses Feleségéhez 
érkezett" Vergüiust állította maga elé követendő példaként Pálóczi Horváth Ádám is, Hun-
niásánák30 előszava szerint Gondolatmenetének kezdetén ugyan még párhuzamosan hivatkozott 
Homéroszra és Vergiliusra, mondván, hogy Hunyadi nagysága és tettei „ . . . szinte úgy, vagy jobban 
meg-érdemlenének akár egy Homérust, mint Ulisszes, akár egy Virgiliust, mint Éneás.", a továbbiak
ban azonban az Aeneis példáját emlegeti csupán. Hunyadi tetteinek összefoglalása után kijelenti, 
hogy ilyen sokan által-ment Éneásnak akartam Virgiliussa lenni.. .", s hogy kijelentése nem 
csupán szépen hangzó szólam, hanem átgondolt alkotói program jelzése, az a következő oldalon már 
egészen egyértelművé válik. „Az ifoeis'formájára írtam pedig ezen tsekély munkátskát, sok okokra 
nézve; mind azért, hogy Virgiliuss, sok nagy emberek, 's még ama' hajszál-hasogató Skaliger" 
ítélete szerént-is ollyan vers-szerző, a' kinek az illyen szabású írásokban párja nints, a' mint hogy 
még ama' nagy emlékezetű Voltér-is nem szégyenlette őtet a' maga Henriászában nagyon, sőt talám 
felesleg-is majmolni: mind azért hogy az illyen mód természettel-is legszebb, mind még azért-is, 
hogy a Hunyadinak sok-féle viszontagságai-is... az Éneás' bújdosásihoz nagyon hasonlítanak..." 
Bevallja azt is, hogy művébe helyenként szószerint belefordította Aeneis részleteit „ . . . noha már 
ez az imitatióra, valakinek követésére nem tartozik...". Szándékában áll azonban „hasonló szabású 
Magjai Versekben" az egész Aeneist kiadni, s így a „Magyar Poésisben gyönyörködő Tanult Magyar 
Urak" megítélhetik, hogy jó lenne-e ilyen formában a fordítás. Az Aeneis azonban végül is nem 
Pálóczi Horváth, hanem Baróti Szabó Dávid fordításában jelent meg 1810-ben.31 Érdekes és nyilván 
nem véletlen, hogy a kötet elején levő rézmetszeten, mely Baróti Szabót ábrázolja, jól kivehető a 

27Vö.: A. NIVELLE, Kunst- und Dichtungstheorien zwischen Aufklärung und Klassik. Berlin 
W., 1960. 67-68.; valamint: M _̂FUHRMANN, Die „Querelle des Anciens et des Modernes", der 
Nationalismus und die Deutsche Klassik, in Studien zum achtzehnten Jahrhundert Hrsg. v. 
B. FABIER, W. SCHMiDT-BIGGEMANN u. R. VIERHAUS, B. 2/3., München, 1980. 53. 

2 • Theátrumra alkalmaztatott..., Pest, 1793. 
2 »Pest, 1794. 
90 1787. 
3,Béts, 1810. 
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háta mögötti polcon álló könyvek egy részének a gerincén a szerző neve is: „OVID, HORAC, 
VIRGIL, TIBULL, MILT". Homogén névsor, Milton kivételével valamennyien az antik római 
irodalom klasszikusai. Az, hogy a rézmetsző mellettük az angol költő nevét is föltüntette (nyilván 
nem saját invenciója alapján, hanem megrendelőjének, Milton magyar fordítójának kérésére) meg
erősíti azt a meggyőződésünket, hogy a „kézikönyvtár" összetételét nem jogtalan rejtett ars 
poétikaként értelmeznünk. S ebből az ars poétikából a kor irodalomszemléletének ellentmondásos 
volta rendkívül tömören tárul elénk: a latinos műveltségű Baróti Szabó, az időmértékes verselés 
egyik hazai megalapítója fordította azt az Elveszett paradicsomot, amely a német irodalomhoz 
hasonlóan nálunk is „régi" és „új" emlékezetes összecsapásához vezetett - ellenlábasként az ugyan
csak latinos műveltségű Rájnis Józseffel, az időmértékes verselés másik magyarországi meghono
sítójával, aki maga is azt hirdette, hogy „ . . . Virgiliust minden Tudós Nemzetek a' Poéták' Feje
delmének tartják".3 2 Más kérdés, ám a kor irodalomszemléletének ellentmondásos voltán semmit 
sem változtat az, hogy mindebben szerepet játszhatott a neolatin költő Miltonnak, s latinra for
dított eposzának kijáró tisztelet, Batsányi biztatása, illetve a Baróti Szabó és Rajnis közötti, pro
zódiai szabályokat és az elsőbbségét kérdését illető ellentét is. S az sem egészen egyértelmű persze, 
hogy az időmértékes verselés a „régit", vagy éppen az „újat" képviselte-e a kor magyar irodal
mában. Baróti Szabó mindenesetre nem csak a rézmetszet, hanem az előszó tanúbizonysága szerint 
is meg volt győződve az antikok, az eposz esetében közülük is elsősorban Vergilius példakép
voltáról. Első mondatában ugyan Pálóczi Horváthhoz hasonlóan megadta a kellő tiszteletet, s főként 
az elsőség érdemét Homérosznak is, az utána következőkben azonban már csak Vergiliust emlegette 
a mindenkori eposz-szerzők követendő példájaként „ . . . annál tökéletesebb a' vitézi vers, akármi
féle nyelven Írattassák, mennél inkább közelit az övéhez." — mondta, majd megállapította, hogy a 
korabeli regényírók mind morális szempontból, mind az „eleven le-festés" tekintetében „ . . . el
tűnnek ezen nagy Poéta e lőt t . . . " 

Az antik eposz és a XVIII. század végi „román" összevetése azonban már átvezet azokhoz a 
korabeli forrásokhoz, amelyek a „régit" és „újat" világosan szembeállították egymással Közéjük 
tartozik az imént emlegetett Rájnis is, aki idézett Vergüius-fordításának Ajánló Levelében világosan 
megfogalmazta: „ . . . irunk ugyan mi-is, gyönyörűségeseknek tartjuk verseinket, 's már egy-másnak a' 
szebbnél-szebb ditséreteknek füstivel áldozunk; így tsalván, és tsalatkozván el hitetjük magunkkal, 
hogy akár-melly jeles Poétával-is fel tehetünk; de azonban, mennyivel közelebbvalóknak tartjuk 
magunkat, annyival messzebb járunk amaz hires Poétáktól, a' kiket sok száz esztendőtől fogva 
minden Tudós Nemzetek magasztalnak." A régiek mellett állt ki a Mindenes Gyűjteményben név 
nélkül, több folytatásban megjelent, Az észről, vagy elmésségről tett Jegyzések című,33 nagyobb 
részében minden bizonnyal idegen nyelvből fordított írás szerzője is. Bouhours abbé nyomán és 
Boüeaut idézve megállapította, hogy a gondolatok szépsége és igaz volta között szükségszerű össze
függés van, majd levonta a következtetést: „És ez az a' nemes egygyügyüség, mellyet nem győzünk 
eléggé tsudálni Euripidesben, Theocritusban 's más régi Görög Poétákban, 's a' mellyet hogy sokan 
a' maiak közzül el nem érhetnek, azt mesterséges tzifrázások 's erőltetett ékesgetések által igyekezik 
ki-pótolni."34 É sorok a viszonylag terjedelmes tanulmány igen hangsúlyos helyén, az utolsó 
bekezdésben, mintegy végső és általános tanulságként kaptak helyet. Sokkal gyakorlatiasabb néző
pontból, a korabeli magyar viszonyokat szem előtt tartva foglalkozik „régi" és „új" értékelésével 
Kovásznai Sándor 1782-ben megjelent, Plautus és Terentius egy-egy vígjátékának fordítását tartal
mazó könyvének3 s „Teleki Domokos Urfihoz" szóló Ajánló Levelében. Megállapítja, hogy a 
tudományok megismerésének két útja használatos a korabeli Magyarországon: vagy az új, német és 
francia könyveket forgatják, vagy az antik szerzők műveit tanulmányozzák. S elismeri ugyan, hogy 
az utóbbi út követése több nehézséggel jár, mégis ezt ajánlja, mivel „ . . . az említett ujj könyveket-is 
érteni kell; de a' régieket sem kell el-hagyni és meg-vetni; kivált a'régi Római Deák tudományokra 
vezérlő írásokat, a'mellyekből az ujjak nagy részént származtak...". Elvontan nézve nemhogy 

32 Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái, azaz . . . , Pozsony, 1789. 
3 3 Mind. Gy. II. 47-54., 65-68. 
34 68. 
35Két komédia, mellyek . . . , Kolozsvár, 1782. 
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Kovasznai gondolatmeneténél, de még a Mindenes Gyűjteményből megismertnél is általánosabban 
közelítette meg a kérdést Kármán József A' Régiség című allegóriájában.36 A történet szerint a 
„tiszteletes Felséggel" megjelent Régiség és a „felpiperézett" Uj Idó' találkoztak a „Természet 
Oltáránál". Az Uj Idő kikacagta a Régiséget, ám a „Nagy-Anya Természet" igazságot tett: „Büszke 
Leányka! tiszteld ezen meg-élemedett Asszonyt Elsőszülöttjéim ezen termékeny Emlőket szopták. 
Erkőltsök együgyű volt, de nagy és magas... írások eredeti, igaz és felséges. - Ti Törpék vagytok, 
erőtlenek, és kortsok... Erkőltsötök piperés, de vesztegetett; Irástok költsön ve t t . . . Ezen 
Emlőktől elszakadtatok, és tsak azon rágódtok a' mi Gazt, a' Régiség hátrahagyott" Ez az általános 
és időtlennek tűnő gondolatmenet azonban nyüvánvalóan ugyanabból az indulatból táplálkozott, 
amely oly szenvedélyesen ítéltette el Kármánnal kora tehetségtelen verselőit A nemzet csinosodása 
című tanulmányának elején; így szavai (ellentétben a Mindenes Gyűjteményből idézett sorokkal) 
nem annyira az antik irodalom utólérhetetlensége mellett való igazán teoretikus állásfoglalásként, 
mint a minden eredetiséget nélkülöző iskolás klasszicista versírási gyakorlat pillanatihlette kriti
kájaként értelmezendők. Ugyancsak elmélyültebb értelmezést kíván Tsernátoni W. Sámuel Flöget 
fordításának37 egyik lábjegyzete. A főszövegben Flögel arról elmélkedik, hogy a tudományok 
terjedésének akadálya lehet a nyelvvel való öncélú foglalkozás is, „ . . . a' midőn több gondjok van a* 
szókra, mint a' dolgokra, és ámbár a' régieknek értelmekkel nem birnak, rab szolga módra azokat 
követik, 's szavokra esküsznek." Példa erre szerinte a neolatin költők többsége, akik a régi római 
költők „ . . . 'Senijektol távol voltának, 's azoknak szép szóllás' formáikat tsak szajkó módra kö
vették . . . " . Tsernátoni ezzel nem ért egyet; jegyzetében hosszasan sorolja azokat a neolatin 
költőket Miltontól kezdve, s nem feledkezve meg Janus Pannóniusról sem „ . . . kik közelítenek a' 
régiek' erejéhez". Ha Kármán esetében azt mondtuk, hogy a régiek mellett való kiállás valójában a 
régieket utánzó korabeli irodalom elítélésével egyenlő, akkor Tsernátoni szavait értelmezve ennek 
éppen a fordítottja igaz: a neolatin költők teljesítményének az antikok mellé való állítása volta
képpen a Flögel (és Kármán) által rosszallóan nézett imitációs elv védelmével egyenlő. Ugyancsak a 
neolatin költészet értékével és lehetőségeivel foglalkozott Tsernátonihoz hasonló végkövetkez
tetéshez jutva, ám nála részletesebben & Mindenes Gyűjteményben megjelent ,4' deák poésisről című 
írás3 8 is. Elismeri, hogy „. . . soha se lesz' többé a' Deák Nyelvben Virgilius...". Példákkal igyek
szik azonban bizonyítani, hogy a latin klasszikusok megközelítése lehetséges. Az erre való törekvést 
annál is inkább fontosnak tartja, mivel sarktételként fogadja el, hogy a jó ízlés „• • • fundáltatik a' 
régi Görög és Deák könyveknek tökélletes értéseken..."/ elsajátítására pedig a legalkalmasabb 
módszer, ha saját nyelvükön követjük őket 

Sajátos álláspontot foglal el a régi és új irodalom értékelésében Bessenyei György azáltal, hogy 
elválasztja és eltérően értékeli a régiek „nyelvét" és „böltsességét". A Holmi XL., Vergiliusról szóló 
részének első mondatában így fogalmaz: „Tsak úgy hallod mondani: a mai Poéták semmiksem a 
régiekhez képest; - de mondjad inkább, hogy a mai nyelvek gyengék a deákhoz képest" Tételét 
német és magyar fordítási próbák vizsgálatával igyekszik igazolni, majd gondolatmenete végén 
kiindulási pontjához visszatérve megjegyzi: Vergilius nyelve valóban csodálnivaló, „ . . . de mihent 
mélly tudományt böltsességét keresel benne, mindjárt oda lesz mind tsudálkozás, mind ditséret". 
Sokkal több bölcsesség van például Pope és Jung műveiben. „De mivel a régiek tsudálkozásúnk meg 
nyerték, 's általok kezdettünk tanulni, tehát már az ujjakat, ha túl mennek is rajtok, tsak alájok 
szoktuk rendelni."3 9 

Találunk természetesen jó néhány olyan véleményt is a korabeli források között, amelyek meg
szorítás nélkül, egyértelműen foglaltak állást az új irodalom, vagy legalábbis az új irodalom bizonyos 
termékeinek egyenértékűsége, illetve magasabbrendűsége mellett. Gessner kapcsán fogalmazta meg 

3«Uránia III. 70-71. Uj kiadása: KÁRMÁN József, Válogatott művei, Bp. 1955. 247. - Kármán 
meséinek eredetiségét EMBER Nándor vizsgálta, és kutatásai szerint 04 magyar oktató mese tör
ténete 1786-tól 1807-ig. ItK 1918. 291-294.) A' Régiség Kármán eredeti műve. 

37,4z emberi értelemnek természeti históriája, vagy . . . , írta FLÖGEL Károly Fridrik, Kolozsvár, 
1795. 364-365. 

38Mind.Gy. V. 36-39. 
'»BESSENYEI György, A Holmi (Sajtó alá rendezte: BÍRÓ Ferenc.) Bp.,1982. 353-355. 
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véleményét Ráday Gedeon Édes Gergelynek 1792. március 30-án írott levelében:40 „ . . . ámbár még 
több görög és deák vers nemekbe a régieket el nem értük, de az ecclogákban való kedvességre és 
nyájasságra vala nézve Geszner mind Teophrastust, mind Virgiliust felül haladja...". Ugyancsak, 
levélben, pontosabban Pálóczi Horváth Ádámnak 1788. január 29-én írt levelének41 egyik részle
tében foglalkozott „régi" és „új" kérdésével Kováts Ferenc pápai mérnök is. Az általa megválaszolni 
igyekezett alapkérdés az volt, hogy miért hiányzik, illetve hiányolhatják sokan mind Pálóczi 
Horváth, mind Földi János Vergilius-fordításából az eredetire jellemző „majestast". A fordítások 
néhány szerinte is létező hiányosságának felsorolása után így folytatja: „Főképpen cadentias ver
sekben némellyek által nem található Majestas negyedik okának gondolom a Deák és Görög nyelv 
iránt belénk rögződött idétlen ítéletet Praejudiciumot...". Pedig lehetséges, hogy a magyar nyelv 
szelleméhez jobban illenek a kádenciás versek, „ . . . de meg vakittattunk már gyermekségünktől 
fogva mást sem tanulván, a Deák nyelvnek, a magunké felett való képzelt szépségénél...". Hasonló 
előítéletektől vezérelve fanyalogtak annakidején a franciák Voltaire Henriadeján „ . . . a mit ma már 
Virgilius mellé örömmel és ditsekedve, igaz jussal ültetnek...". Az antik irodalom példa-voltának 
megkérdőjelezésével igyekezett elméletileg igazolni az általa nagy előszeretettel használt, de szinte 
egyöntetű ellenszenvet kiváltott leoninus verselést Gyöngyössi János is.4 2 Elismeri, hogy a görög és 
római ízléstől távol állt a leoninus, de nem látja be, hogy „ . . . mitsoda jussal tilthatna-el minket 
attól a'Görög és Római izlés, tsak hogy azomban az igaz Versírásnak törvényét tehetségünk szerént 
töltsük-bé." Míg Ráday, Kováts és Gyöngyössi egy-egy részletkérdés kapcsán foglaltak állást, addig 
mások, így a tanulmány elején már idézett Péteri Takáts is a témakör magját szem előtt tartva, 
általánosabb értelemben nyilatkoztak. Általánosítva fogalmazta meg véleményét „Miliőt apátúr" 
nyomán Gvadányi is A' világnak közönséges históriája című munkájában.43 Beszámol arról, hogy 
egy „Dacier nevezetű Aszszonyság" a régi irodalom elfogult rajongója volt, majd hozzáteszi: 
„ . . . meg-is kelletik a' Régieknek az illendő ditséretet adni, mivel mind ezeknek ők voltak fel
találói, de a később Világ nagyon fel-haladta őket ezekbe." Gvadányinál jóval részletesebben fog
lalkozott a kérdéssel Kisfaludy Sándor a Himfy szerelmei 1807-es kiadásának44 előszavában. Til
takozott az ellen, hogy teljességgel az „oskolai regulák"-at kellene követnie, hiszen az első költők
nek is csak maga a természet szabott mértéket A természet pedig, hangzik a számunkra Fontanelle 
gondolatmenetéből már ismerős érv, ma is ugyanaz, mint annakidején; mi értelme lenne hát, hogy a 
régieknek „tellyesseggel majmaik legyünk?". Persze nem változott az emberi természet sem, s így a 
legeredetibb költő is szükségképpen sok vonásában emlékeztetni fog elődeire, mégis „ . . . magát 
tellyesseggel a régiekhez kötni . . . , ha nem gyalázat is, de gyengeség". Majd saját versciklusai 
eredetiségének ilyen szempontú vizsgálata során még világosabban fogalmaz: „Shakespeare, Milton, 
Tasso, Voltaire, Wieland, Schiller, Klopstock, és többek, nagy költők lettek volna, ha előttök 
Homer, Virgil, és mások nem éltek volna is." Hozzájuk hasonlóan ő is megírhatta volna verseit, sőt 
„talán még nagyobb eredetiséggel", ha előtte Petrarca nem alkotott volna. 

Nyilvánvalóan kitűnik mindebből, hogy Kisfaludy azoknak a vitorlájából akarta kifogni a szelet, 
akik nagysikerű ciklusai létrejöttét elsősorban Petrarca hatásának tulajdonították. Célja érdekében 
azonban a korabeli viszonyok között viszonylag elmélyültnek számító elméletet vázol feL Nem 
igazán korszerűt persze. Korszerűtlensége mindenekelőtt abban mérhető le, hogy a historizmus 
szelleme őt sem érintette; ezért is épülhetett bele gondolatmenetébe szervesen Fontenelle teóriá
jának említett része. Kisfaludy is tértől és időtől független, örök adottságokkal számol, akárcsak 
Péteri Takáts József tanulmányunk elején idézett gondolatmenetében, és lényegében valamennyi, 
szemlénk során eddig érintett forrás. Egy kivétellel, és ez Voltaire eposz-tanulmánya, mely szerző
ről szerzőre haladva egyértelműen historizáló szemlélettel tekintette át az eposz történeti fejlődését 

40Figyelő, V. 354-358. 
4 \ Figyelő, IV. 64-74. 
42Magyar versei, Pest, 1802/1803. (Előszó: Az egyenlő hangzat, vagy-is a Kádentzia" szerint való 

Magyar Versírásnak formájáról.) 
43Elsőkötet, Pozsony, 1796. 384. 
44 Általam használt kiadása: Kisfaludy Sándor Minden munkái Kiad. ANGYAL Dávid, l köt 

Bp. 1892. 1-9. 
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Homérosztól Miltonig. Az áttekintés elméleti megalapozását az első, A' Népeknek külömböző 
ízléseikről című fejezetben végezte el.4 s A fejezetcímben megjelölt tételt, kiegészítve azzal a gon
dolattal, hogy egyazon nép ízlése is változhat az idők folyamán, konkrét példák sorával bizonyí
totta. E tényekből pedig az következik, hogy a régieket csodálnunk kell, de nem nyomról nyomra 
követnünk. „Nem beszélljük többé azt a' nyelvet, mellyet ők beszélitek; a' Vallás, melly a' Beszél-

» lő-versezetnek többnyire mindenkor fundamen torna szokott lenni, sokat különbőz az ő költött 
Theológiájoktól. A' mi szokásaink szint'úgy nem egygyeznek-meg a' Tróját ostromló 's őrző vité
zekével, valamint az AmerikánusokévaL A' mi hartzaink, ostromaink, 's hajós seregeink köztt, nints 
leg-kissebb hasonlatosság-is; 's a' mi bóltselkedésünk egészen ellenkezik az örékéveL A' puska 
pornak, mágneses tőnek, nyomtatásnak, és sok egyéb más mesterségeknek fel-találása... a'Világnak 
ábrázatját tsak-nem egészen meg-változtatta." Voltaire tehát nem azért harcol a régiek követése 
ellen, mert az újakat jobbaknak tartja náluk, hanem azért, mert az új idők új műveket követelnek, 
melyeket a régi mércék alapján nem lehet sem létrehozni, sem megítélni. S ez persze fordítva is 
igaz: az új mércék alapján nem megítélhetők a régiek. Aki mindezt belátja „Nem fogja tudakozni 
Aristotelestől, mit tartson egy Anglus vagy Portugalliai íróról, sem Perrauttol nem tudakozza, 
miképpen Ítéljen az lilásról... hanem a' maga reguláját fogja húzni a' természetből, 's azokból a' 
példákból, mellyek előtte vágynak...". Mindebből egyébként egyértelműen kiolvasható Voltaire 
véleménye a Querelletoí is - feltéve, hogy az olvasó ismeri magát a vi tá t . . . 

Az eposz-tanulmányban tükröződő szemlélet persze végső soron nem meglepő, hiszen Voltaire-t 
a történeti gondolkodás jelentős XVIII. századi francia előfutárai között tartja számon a szakiro
dalom.46 Nézetei, melyek természetesen összetettebbek és ellentmondásosabbak voltak annál, 
amilyeneknek a fenti idézet mutatja őket, befolyásolták a nem sokkal később kibontakozott és a 
korabeli európai eszmetörténetben meghatározó szerepet játszott német historizmust is. Elsősorban 
Herdert,4 7 akinek historizmusa, ha meglehetősen későn is, de szintén jelentkezett Magyarországon 
az általunk vizsgált korszakban. 1807-ben jelent meg Kassán Vályi Nagy Ferenc Ódák Horátz 
mértékein című kötete, melyet a szerző A' régi poézisról, 's azzal való élésről címet viselő tol
dalékkal egészített ki Alapkérdése: meg kell-e maradni a kádenciás verselésnél, vagy át kell-e térni a 
görög és a deák mértékekre? A könyv címéből kiindulva természetesen a régi költészet elfogult 
apológiáját kifejtő választ várnánk, erről azonban mégsincs szó. Gondolatmenete elején kijelenti 
ugyan, hogy „ . . . a' Kádentziás Vers olly Időnek szüleménye, melly a' tisztességes Tudományokra 
nézve a' régi ízlést elhagyta...", s rokonszenve a mértékes és a rímes verselés történetének átte
kintése során is egyértelműen az előbbié, a végkövetkeztetések levonásakór mégis rugalmasabb állás
pontról tesz tanúbizonyságot Elválasztja a költészet „matériáját" és „külső formáját". Az utóbbi 
esetében a mértékes verseléssel való „élést" néhány kivételtől eltekintve, szükségesnek tartja. A 
„matériát" tekintve azonban eggy átaljában nem mondhatjuk, hogy a' régi Poézissal minden 
meghatározás nélkül élhetünk". S ezután a historizmus szokásos érvei következnek: régen más volt a 
vallás, a filozófia, az erkölcs, az államforma, a mitológia, a politika. Ma másként írna Homérosz is, 
„ . . . éppen ezen Vallás' princípiuma szerént, a' melly ma bevétetett, intézné a' maga gondolkodásait 
és Versezetjét; ha ma irna a' Vitézekről, nem beszéllene azokról olly képtelen tsudákat: mivel ma a' 
mesék, mellyeket az eggyügyü és a' régi költeményeket minden megvi'sgálás nélkül hivő köznép 
igaznak tartani szokott, a' magok betsit el vesztették." Mindez természetesen a historizmus már 
sokszor és sokak által megfogalmazott érvkészletébe tartozik; arra, hogy ez esetben éppen Herder 
hatását emeljük ki, maga Vályi Nagy bátorít fel bennünket, amikor gondolatmenetének egy pontján, 
a kádenziás vers eredetéről értekezve megjegyzi: „így ért (!) e dolgok felől Herder; kinek értelmét 
itt 's másutt-is követem."4 8 

* 

4 Í / . m. 207-222. 
4«Vö.: F. MEINECKE, L m. 73-116. 
47Uo. 74. 
4'Részletes vizsgálódásokat igényelne annak kiderítése, hogy Vályi Nagy mely Herder-műveket 

hasznosított munkája során. Ezirányú kutatásaim alapján úgy tűnik, hogy nem egyetlen rövidebb 
írást követett viszonylag szorosan, hanem meglehetősen önállóan támaszkodott Herder különböző 
helyeken kifejtett nézeteire; leginkább talán a Fragmente ... egyes részeinek hatása valószínű-
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Vályi Nagy Ferencen és a Voltaire-t fordító Páczelin kívül, pillanatnyi ismereteim szerint, a 
historizmus nyomai nem fedezhetők fel a kor magyar irodalmában. S ezzel a megállapítással, szem
lénknek voltaképpen a végére érve, visszatérhetünk a tanulmányunk elején függőben hagyott kér
désekhez: milyen sajátos, a magyar irodalomszemlélet öntörvényű fejlődésében gyökerező okai 
voltak annak, hogy nálunk nem alakult ki „régiek és újak vitája" illetve: a vita elmaradásából 
következtethetünk-e kérdésfölvetésének szemléletbeli meghaladására? Az utóbbi föltételezést rövid 
úton kizárhatjuk, két okból is. Egyrészt alig találtuk a vita szemléletbeli meghaladását jelző his
torizmus nyomát, s e nyomok is közvetlenül vezettek külföldi forrásokhoz. Másrészt egyértelműen 
kiderült, hogy a francia Querelle kérdésföltevése felfedezhető a kor magyar irodalomszemléletében, 
pontosabban a korabeli szövegek egy-egy eldugott, s mindeddig kevés figyelemre méltatott részle
tében. Bonyolultabb feladatra vállalkozunk viszont, ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy végül is 
miért maradt el a konfrontáció. Az okok után nyomozva mindenekelőtt egy eddig kellő hangsúllyal 
általunk figyelembe nem vett ténnyel, a latin nyelv, s egy iskolás szabályrendszerré zsugorított 
latinos műveltséganyag erőteljes magyarországi jelenlétével és a körülöttük kialakult dilemmákkal 
kell szembenéznünk.4 9 

A latin nyelv hasznosságáról vagy haszontalan voltáról köztudottan igazi viták folytak nálunk a 
XVIII. század utolsó harmadában, melyek természetesen befolyásolták a „régiek" és/vagy „újak" 
kérdése körül kialakult álláspontokat is. E viták során született Bárótzi Sándor A' védelmeztetett 
magyar nyelv című könyve,50 mely a Hadi és Más Nevezetes Történetek sokat emlegetett 1790-es 
pályatételére benyújtott egyik, a latin nyelv mellett érvelő munka cáfolatául készült.51 Bárótzi 
véleményének kifejtése közben érintette a régi római kultúra értékének, illetve korabeli magyar
országi „értékesíthetőségének" kérdését is. Elismeri, hogy „ . . . Deák nyelven még Kristus Urunk 
születése előtt szép könyvek jöttének k i . . . " , de ez nem jelenti azt, „ . . . hogy más nyelveken 
ugyan ollyan szép könyvek ne lennének, ha még nem szebbek." A görög kultúra régibb is, érté
kesebb is a latinnál, a rómaiak mégsem maradtak meg a görög mellett, hanem „ . . . ki szedvén a' 
gyöngyöt belölle, a' magokét ugy fel ékesítették általa: hogy tsak nem az egész világon közönségessé 
lett".52 Vagy ahogyan máshol a korabeli magyar viszonyokra vonatkoztatva megfogalmazta: „. . .a ' 
Rómaiak... önnön Nemzeteknek ditsösségére, és nyelveknek mivelésére 's ki terjesztésére fordí
tották amazoktól (ti a görögöktől - Sz.M.) szerzett tudományokat, addig, mig mi nem bátor
kodunk a' Deákoknak Paedagogusságok alól kiszábaditani magunkat".53 Másként foglalt állást a 
Mindenes Gyűjteményben megjelent, A' deák nyelvről című írás.54 Az igazi műveltség forrását 
inkább a klasszikus latin kultúra hagyományos értelemben vett követésében, mintsem alkotó asszi-

síthető, noha egészen egyértelmű egyezéseket sem az idézett „historizáló" részletek vonatkozásában, 
sem egyéb vonatkozásokban nem akadtam. A művészetek megítélése kapcsán egyébként Herder 
(ismereteim szerint) Abhandlung und Briefe über schöne Literatur und Kunst című műve II. köte
tének 57. darabjában fejtette ki a historizmus érveit. („Resultat der Vergleichung der Poesie ver
schiedener Völker alter und neuer Zeit') Idézett kiadás: Bd. 17. (Zur schönen Literatur und Kunst 
5-6. Bde.), Stuttgart u. Tübingen, 1861. 

4 9A latin nyelv, latinos műveltség magyarországi szerepével a XVIII. században a következő 
munkák foglalkoznak: WALDAPFEL Imre, Humanizmus és nemzeti irodalom. It 1933. 15-50.; 
SZAUDER József, i m. BÁN Imre, Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVJIL 
században. Bp. 1971.; BÁN Imre, Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet, in 
Eszmék és stílusok, Bp. 1976. 215-228.; BALÁZS János, Magyar deákság. Bp. 1980., különösen 
7-22.; A magyar kritika évszázadai I. (A kezdetektől a romantikáig). Irta és összeállította: TARNAI 
Andor és CSETRI Lajos. Bp. 1981. 381. 

*°Béts, 1790. 
5 ' Születési körülményeiről beszámol Batsányi róla szóló írásának ismertetése kapcsán a Batsányi 

kritikai kiadás II. kötete. Sajtó alá rendezte KERESZTÚRY Dezső és TARNAI Andor. Bp. 
1960. 507-512. 

» / . m 23-24. 
53/. m. 77. 
s4Mind.Gy. 18-36. 
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milálásában látta, a latin nyelv mindennapos használatával azonban már nem értett egyet: „Nem is 
a' végre kellene a' Deák Nyelvet tanúinunk, hogy azonn beszélljünk, mert hóltt Nyelven folyvást és 
jól beszélni tsaknem lehetetlen; hanem a' végre, hogy a Görög Nyelv után e' légyen az a' második 
kút-fő, mellybó'l a' valóságos bőltsességet és nemes izlést merítsük.".ss A latin nyelvről folyó vitára 
hivatkozott Kovasznai Sándor is Ciceró-fordításának56 Ajánló Levelébea Sokan hibának tartják 
majd, mondja, hogy „.. .ama megavult és tsak nem mindenektől meg-vettetett régi Római nyelv
ből . . . " fordította könyvét, „. . .holott ebben a' mostani ki-pallérozott Világban, sokkal illendőbb 
leszsz-vala, hogy vagy valami választott matériáról egészszen ujj könyvet irjak, vagy pedig legalább 
egy igen szép és ujj Frantzia vagy Német könyvet forditsak-meg.. .". Ugy gondolta azonban, hogy 
németből és franciából fordított könyv sok van, míg Ciceró műveinek fordítása „ . . . még eddig nem 
ollyan közönséges.". 

A latin nyelv korabeli magyarországi szerepéről folyt viták tehát érintkeztek a „régiek" és/vagy 
„újak" dilemmájával, így elvileg aktivizálhatták volna a látens módon, mint láttuk, létező nézet
különbségeket. A lehetséges vitakérdések ma már, a különböző korabeli vélemények ismeretében, 
világosan megfogalmazhatók. Hogyan lehet szembeszállni a hétköznapi latinnyelvűség iskolákban 
szerzett szellemi hátterét jelentő, Bán Imre által barokkos-latinosnak,5 7 Szauder József által deákos 
klasszicistának51 nevezett műveltséggel? Célszerűbb-e az antik klasszikusok szelleméhez való vissza
térés, vagy gyökeresen új utakat kell-e keresni/követni? Azaz: „régi" vagy „új", meg lehet-e haladni 
a régit? Szerves részévé lehet-e asszimilálni a nemzeti kultúrának a görög-római műveltség bizonyos 
elemeit, s ha igen, müyen módon? E kérdések azonban, melyek száma természetesen szaporítható 
lenne, mégsem fogalmazódtak meg annakidején, s ezt végül is annak tulajdoníthatjuk, hogy a latin 
nyelv korabeli magyarországi szerepéről folyt vita valóban csak érintette, egyként a lehetséges érvek 
között, a speciálisan irodalomszemléleti kérdéseket. Vizsgálódásainak középpontjába viszont egy
értelműen azt a nagyon is gyakorlati és hétköznapi kérdést állította, hogy a magyar nyelv alkalmas-e 
a latin szerepének átvételére, képes-e a politika és a tudomány nyelvévé válni. S e vita meglehetősen 
gyors, egyértelműen a magyar nyelv javára történő Lezárulása után sem az igazán irodalomszemléleti 
kérdések kerültek a figyelem középpontjába, hanem a magyar nyelv újításának, fejlesztésének 
problematikája, mely, ha sokszor csak közhely-szinten is, de az önálló értekezésektől kezdve a 
legkülönbözőbb műfajú könyvek előszavain át a korabeli magánlevelekig mindenütt megfogal
mazódott. 

Mindezek után az eredetileg föltett kérdésre úgy fogalmazhatnánk meg a választ, hogy a „ré
giek" és „újak" közötti ellentét azért nem bontakozott ki igazán, mert a figyelmet a nemzeti nyelv 
helyzete fejlesztésének lehetősége kötötte le. Ez azonban csak féligazság lenne, hiszen a nyelvvel való 
intenzív foglalkozásnak önmagában véve még nem kellene háttérbe szorítania az irodalomszemléleti 
problémákat, sőt azokkal szoros összefüggésben, termékeny szimbiózisban is létezhetne, mint 
például Herder életművében. Nálunk azonban a nyelvvel való foglalkozást a XVIII. század utolsó 
harmadában még szigorúan prakticista szemléletmód jellemezte; a „fentebb stil", a „nyelvideál" 
eszméje csak a XIX. század első két évtizedében vált élő problémává. Igen jellemző az a Bíró Ferenc 
által meggyőzően leírt út, amelyen Bessenyei György a filozófiai düemmáktól eljutott művelődési 
programjának kidolgozásáig, s ennek eszközeként a nemzeti nyelvig.59 A haszonelvű szemléletmód 
természetesen nem csupán a nyelvvel való foglalkozás sajátossága volt, hanem a kor mentalitásának 
egészét alapvetően meghatározta; még vüágosabban úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nyelvvel, mint a 
tudományközvetítés legalapvetőbb eszközével való intenzív törődés ebből a szemléletből fakadt. 
Hatása félreérthetetlenül jelentkezett a szépirodalom korabeli megítélésénél is, melyet a horatiusi 
utile et dulce - gondolat jegyében a tudományterjesztés sajátos eszközének tekintettek csupán. E 

5 Í / . m. 29. 
56Marcus Tullius Cicerónak nagyobbik Cátoja, Laeliusa, Paradoxumai és a' Scipio álma. 

Kolozsvár, 1782. 
5 7 BÁN Imre, Losontzi István poétikája . . . , i. h. 
5 1 SZAUDER József, L m. 97-99. 
5 9 BÍRÓ Ferenc, L m. (ld. 2. jegyzet) 
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horatiusi maxima a XVIII. század második felében született szépirodalmi művek előszavainak (a nem
zeti nyelv kérdése mellett) másik állandóan és közhelyszerűen visszatérő alkotóeleme; mostani 
szemlénk során is fölhívtuk rá a figyelmet Zechenter Antal és Hatvani István előszavai kapcsán. 

Végső soron tehát a XVIII. század végén a kultúrateremtés fázisában járó magyar felvilágosodás 
haszonelvusege volt az oka annak, hogy a „régiek" és „újak" közötti ellentét nem bontakozhatott 
ki igazán, s hogy (tovább általánosítva) vele együtt háttérbe szorultak más irodalomszemléleti kér
dések is (műfajelmélet, természetutánzás, eredetiség stb.). A haszonelvűség tényéből következik, 
hogy a kor magyar irodalomszemléletét vizsgálva, tágabb értelemben az utile et dulce - elv 
jelenlétének, és a körén belül végbement hangsúlyeltolódásoknak kiemelt helyet kell biztosítanunk. 
Legalább ilyen fontos azonban a háttérbe szorult, sokszor csak elszórt gondolatforgácsokból töre
dékesen rekonstruálható álláspontok vizsgálata; ezek ugyanis, ha sokszor szervetlenül és nem a 
legkorszerűbb forrásokból merítve, de a prakticista szakaszán már régen túljutott nyugat-európai 
felvilágosodás irodalomszemléletét recipiálták, s így a továbblépés lehetséges alternatíváit képvi
selték. A XVIII. század végi magyar irodalomszemlélet helyzetét és sajátos fejlődési tendenciáit igazán 
hitelesen csak a felszíni és a háttérben meghúzódó jelenségekre egyaránt figyelő vizsgálat mér
heti föL 

Kiss Gy. Csaba 

A CSALÁDTÖRTÉNET ÉRTELME 
(Babits Mihály: Halálfiai - Maria Dabrowska: Éjjelek és nappalok) 

Nehéz volna arra vállalkozni, hogy összevető elemzésben föltárjuk a két regény világképének 
minden párhuzamos eltérő vonását. Nemcsak azért, mert a két műnek ez a rétege mélységben és széles
ségben is igen gazdagon tagolt, és sokféle értékalakzatot kellene számba vennünk, hanem azért is, 
mert az eddigi lengyel és magyar kutatások szintén adósak még e két regény világképének teljességre 
törő, tüzetes elemzésével. Az alapvetés megtörtént persze, amit a komparatista használhat kiindu
lásnak, de hangsúlyozzuk, a két műben megjelenő értékek teljes számbavétele, közvetítésük (a 
cselekmény és a jellemek rétegén keresztül) módjának elemzése a további kutatás feladata. A két 
regény világképének azt a központi magvát kíséreljük meg összevetni, amit a lényegre csupaszítva -
és nagy mértékben leegyszerűsítve - úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi a három egymást követő 
regénybeli lengyel és magyar nemzedék történetének az értelme. Ez a kérdés érinti a családregény 
műfaji változatának itt is realizált - más probléma, hogy mennyire következetesen - alapvető 
szerkezeti elvét, egy család történetét több generáción keresztül Kapcsolatban van továbbá azzal a 
problémával, hogy miként látják íróink ebben a két műben érték és idő (vagy ha úgy tetszik: 
történelem) viszonyát. Amihez rögtön hozzátehetjük, hogy mivel olyan családokról van szó, ame
lyek egy társadalmi csoport tipikus képviselői, mégpedig azé a társadalmi csoporté, amelynek kulcs
fontosságú szerep jutott a modern nemzeti azonosságtudat kialakításában, e századvégi családtör
ténetek szoros kapcsolatban vannak azzal a látomással, melyet íróink a nemzeti sors perspektíváiról 
alkottak. 

Célszerű elemzésünket a két regény címével kezdeni, mivel a cím mindkét esetben kapcsolatban 
van a mű világképének központi magjával. Dabrowska regényének a címe a két egymást kiegészítő 
és ellentétes napszak neve. „Éjjelek és nappalok" ellentétet jelent, sötétség és világosság alapvető 
különbségét, ugyanakkor együtt egységét, hiszen éjszaka és nappal összetartozik, az egész napot 
együtt alkotják. A lengyel „Noce i dnie" olyan állandósult szókapcsolatokkal hozható összefüggésbe 
a lengyel nyelvben, mint „dniem i noca" (éjjel-nappal), ami annyit tesz: állandóan, szünet nélkül; 
vagy „Podobny jak dzieh do nocy" (úgy hasonlítanak egymásra, mint a nappal az éjszaká
hoz = vagyis sehogy sem). Tehát mindkét irányban viszik tovább az asszociációt: egység a kettő, de 
ellentétek egysége. Az éjjelre következő nappal és a nappalra következő éjszaka az idő föltartóz-
hatatlan múlását, folyamatosságát is jelenti, állandó körforgást, olyan mozgást, amelynek nincsen 
kitüntetett pontja, eleje és vége. A regény időviszonyaiban fontos szerepet játszó kozmikus időről 
van szó. Ennek az időnek az elmúlás a törvénye, aminek alá van vetve egyéni élet, család, nemzet. 
Idézzük a Barbara által Bogumilnak mondott emlékezetes szavakat: „Akár velünk, akár nélkülünk, 
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