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Előszó
Ezt a könyvei a gyakorlat hozta létre a gyakorlat 

számára.
Minden fejezet egy-egy tanuló munkája és két 

év egy-egy magyar irodalomtörténetórájára készült 
abból a célból, hogy a tanulók egymásközötti 
megbeszélés útján tudatosítsák és elmélyítsék irodalmi 
élményüket. A VIII. osztály végére előttünk ált így a 
magyar irodalom története kérdések
ben és feleletekben.

Amint a könyv létrejöttének indítéka is az volt, 
hogy a tanuló tankönyve elméleti részének úgyszólván 
minden mondatát feloldja és megvilágítsa, tehát ér
telmileg magáévá tegye, a kész munka kiadásának sem 
az a célja, hogy felmentse a diákot a tanulás alól, ha
nem éppen, hogy a tanulás legméltóbb formáját, a 
gondolkozva és megértve tanulást lehetővé tegye és 
biztosítsa. Nem „puska“ ez a könyv, hanem az isme
retek próbája.

Ha az egyéni tanulásnak és ismétlésnek is a gon
dolkodás természete szerint a párbeszéd, a kérdés
felelet a legmegfelelőbb formája, ugyanilyen, sőt külső 
megnyilvánulásában sokkal nagyobb mértékben áll 
ez a kérdező tanár (vizsgáztató) és a számotadó diák 
közötti belső gondolatösszefüggés létre jövetelére. En
nek is, mint az egyéni gondolkodásnak is, örök fel
tétele és formája a dialógus.

A világháború utáni kor feldolgozásához az alapul 
vett tankönyvön kívül Baránszky Jób László, Barta 
János, Juhász Géza, Oláh Gábor és Szondy György 
tanulmányai és kritikái szolgáltak forrásul.

Budapest, 1940. május.
Dr. Bácsy Ernő

a   VIII. oszt, magyar irodalmi tanára.



Az irodalomtörténet helye a tudományok rendszerében.
IDEÁLIS TUDOMÁNY:

matematika
REÁLIS TUDOMÁNYOK:

Természettudományok Szellemtudományok
Leiró tudományok : Történeti tudományok : Törvénytudományok : Leiró tudományok : Történeti tudományok : Törvénytudományok :

milyen a valóság? miképpen lett 
ilyenné a valóság ?

milyen lesz 
a valóság ? milyen a valóság? miképpen lett 

ilyenné a valóság?
milyen lesz 
a valóság

Ásványtan

Növénytan

Földrajz

Csillagászat

Állattan

stb.

Kozmológia

Geológia

stb.

Fizika

Kémia

Fiziológia

stb.

Néprajz
Statisztika
stb.

Államtörténet
Vallástörténet
Müvészettört.
stb.

Lélektan
Társadalomtud.
stb.

Irodalomtudományok :
Stilisztika
Retorika
Poétika

Filológia Irodalomtörténet

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Hittudomány Neveléstudomány 

Mérnöktudomány 
stb.

Jogtudomány
Orvostudomány Hadtudomány



Mi az irodalom és az irodalomtörténet?

1. Mi az irodalom?
Az irodalom fogalmának feltétele és alapja 
az írásbeliség. Valaki megír valamit mások 
számára. Maga az irodalom szó is az ír ige 
származéka.

2. Mely tényezők alkotják az irodalom fogalmát?
A lelke tartalmát kifejező író, az általa lét
rehozott írásmű és az olvasóközönség.

3. Miért azonosították az írásműveket az irodalommal?
írók, közönség halandó, a mű ellenben év
ezredekig fennmaradhat. Legellenőrízhetöbb 
a három közül.

4. Miért nem lehet azonosítani az írásműveket az iro
dalommal ?

A megírt könyvek még nem irodalom, csak 
akkor válnak azzá, ha a szerző gondolatait 
közvetítik olvasók számára, azaz olvassák 
őket.

5. Miféle tisztázandó új kérdés következik ebből a tu
domány számára?

Az író és az olvasók közötti viszonyból a 
közönség hatását az irodalomra keli még a 
tudománynak tisztázni.

6. Mennyiben tartozik a népköltészet az irodalomhoz?
3,írás“-on a nyelvi kifejezés megrögzítését,
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tehát bármi módon való feljegyzését és meg
kötését értjük. A népköltészet tehát csak 
azokkal a termékeivel tartozik az iroda
lomba, amelyek már le vannak írva.

7. Mi tehát az irodalom, mint viszony fogalom?
Az irodalom az a szellemi vi
szony, amelyet írók és olvasók 
között írásművek létesítenek.

8. Mit vizsgál az irodalomtörténet?
Ennek a szellemi viszonynak a fejlődési fo
lyamatát.

9. Mi a különbség az irodalomtörténet és az irodalom
tudomány többi ága közt?

A stilisztika, retorika és poétika az irodalmi 
termékekkel csak mint műalkotásokkal 
foglalkozik, az irodalomtörténet pedig az 
irodalmi termékek keletkezésével, korukban 
való gyökerezettségével, egykorú és későbbi 
hatásukkal és a bennük rejlő művészi érté
kekkel ismertet meg.

10. Hogyan neveli az irodalomtörténet a közízlést, a 
közönséget?

Felülbírálja a régebbi idők közönségének 
ítélkezéseit, vagyis értékel. így nevelő ha
tást igyekszik tenni a jövendő nemzedékeik 
közízlésére, mert tudja, hogy az irodalom
ról kialakult felfogásnak is folytonosan fej
lődnie kell.

11. Minek is mondhatjuk az irodalomtörténetet a „kö
zönség“ szempontjából?

A közönség legműveltebb és legkomolyabb 
rétege szócsövének.
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12. Mivel foglalkozik a magyar nemzeti irodalom
történet?

A magyar nemzeti irodalom- 
történet a magyar nemzet iro
dalmának fejlődési folyama
tát, okszerű és időszerű meg
nyilatkozásait vizsgálja.^

13. Milyen alapon beszélünk irodalomtörténeti kor
szakokról ?

A fejlődés egyúttal változást is jelent. Az 
irodalomtörténet tehát a változások alapján 
részekre (,,korszakokra“) osztja az irodalom 
szakadatlan életfolyamatát.

14. Melyik az első korszak irodalmunk történetében?
Irodalmunk történetének első korszakául a 
pogánykort szokta az eddigi tudományos 
közfelfogás kijelölni.

15. Miért nem fogadható el a pogánykor mégsem iro
dalmi korszaknak?

Az „irodalombnak általunk elfogadott meg
határozása nemzetünk pogánykorát kire
keszti irodalmunk történetéből, mert a po
gánykorból semmiféle írott emlék nem ma
radt ránk.

16. Honnan tudjuk mégis, hogy a magyarság a pogány
korban sem volt híjával a szájról-szájra terjedő költé
szetnek?

Későbbi latin krónikáink emlékeznek meg 
róla.

17. Milyen tárgykörű volt e költészet?
Hősmondákból, gyászos, ünnepi, tréfás éne
kekből állott.
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18. Melyek azok a nagy szakaszok, amelyekre a ma
gyar irodalomtörténet nemzeti irodalmunkat felosztja?

1. Köz épkor (1001—1526).
2. A reformáció kora (1526—1606).
3. A katolikus visszahatás kora 
(1606—1711).
4. A hanyatlás kora (1711—1772).
5. A megújhodás kora (1772—1825).
6. A nemzeties költészet fény
kora (1825—1867).
7. Modern kor (1867-től).

19. Mi bizonyítja azt, hogy az irodalom a nemzeti élet 
egyik vetülete s hogy ennek következtében a politikai 
és irodalmi viszonyok szoros kapcsolatban vannak egy
mással?

Látjuk, hogy az irodalmi korszakok meg
nyitó és befejező évszámai — egy kivételé
vel (1772) — a nemzeti történelem korszak- 
jelző időpontjai, vagyis hogy irodalmunk 
folyamatát nem irodalmi jelenségek alapján 
osztottuk részekre, hanem a magyar törté
nelem korszakjelző időpontjai alapján.

20. Mi az irodalomtörténetnek, mint minden önálló
ságra törekvő tudománynak kötelességszerü célja?

Az irodalomtörténet célja az, hogy kutassa 
fejlődésének sajátmagában rejlő okait és 
módjait és az önelvűségnek elérhető legma
gasabb fokán a magyar irodalom fejlődé
sének belső törvényszerűségében az egyes 
ízületeket biztosan megállapítsa.



Középkor.
Latin nyelvű írott emlékek az Árpádok 

korában.

21. Hová nyúlnak vissza a magyar nemzet irodalmá
nak gyökerei?

A magyar nemzet irodalmának gyökerei 
Szent István király nagy vallási reformjá
hoz nyúlnak vissza.

22. Kik terjesztették el az írást és olvasást Magyar- 
országon?

Az írás-olvasás intézményes meghonosítása 
a keresztyén hittérítőiki érdeme.

23. Milyen viszonyban volt a magyar irodalom a hit
térítők által meghonosított latin betürendszerrel?

A hittérítők betűrendszere egészen idegen 
volt a magyarságnak és ez az új írásmód 
évszázadokon át nálunk is majdnem kizá
rólag idegen nyelv kifejezésére szolgált: a 
latinéra. Mégis az irodalmiság létfeltétele 
valósult meg a latin betűrendszer meghono
sításával. Írott szövegek keletkeztek s eze 
ken keresztül távolabbi-közelebbi szerzők 
keresték a másokkal való lelki érintkezést.

24. Mi volt a latin nyelv szerepe az irodalmi közép
korban?

A latin nyelv volt az a híd, amely a pogány
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barbárságból megtérőfélben lévő magyar 
fajt bekapcsolta a keresztyénség nyugat
európai kultúrájába.

25. Mi volt a katolikus egyház szerepe a középkorban?
A katolikus egyház vette munkába művelő
désünk kiépítését anyagi és szellemi téren 
egyaránt, elsősorban a Dunántúlon. Szerze
tes-rendek telepedtek le nálunk s ezeknek 
sokoldalú munkássága kiterjedt az irodal
rniság útjának megalapozására is.

26. Mi a kódex?
Az egyházi élet nálunk sem nélkülözhette a 
kötelező szertartási szövegeket, készültek te
hát a magyarországi papok számára is la
tin miséskönyvek, kar énekeskönyvek, imád
ságoskönyvek, bibliai szemelvények stb. 
Ezeknek a kézzel írt könyveknek a neve: 
kódex.

27. Mi volt a papság egyházi életen kívüli szerepe?
A papirend legkiválóbb tagjai külföldi hí
res egyetemeken végezvén  be tanulmányai
kat, széles látókörűekké nevelődtek s ezért 
az állami élet is nagy hasznukat vette. A 
királyi udvarban mint kancellárok, alkan
cellárok, vagy jegyzők, ők voltak az egyre 
általánosabbá váló írásbeliségnek a képvise
lői. Az oklevelek, törvénykezési iratok, jegy
zőkönyvek stb. elkészítése az ő tisztük! volt.

28. Miért nem fontosak az irodalom számára az ilyen
írásművek?

Az írásbeliség effajta ágainak kevés közük 
van az irodalom ,-fogalmához. Minket az
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olyan írott művek érdekelnek, amelyek ön
kéntes olvasóközönségre számítanak, minél 
több olvasónak az értelmére és egyúttal szí
vére, képzeletére akarnak hatni.

29. Az írásbeliségnek milyen ágai alakultak ki az Ár
pádok korában, amelyek már a szorosabb értelemben 
vett irodalom körébe sorozhatok?

A magyarországi latin írásbeliségnek ilyen 
ágai a legendák és gesták.

30. Mik a legenda jellemző tulajdonságai?
Szentek élettörténetén alapul, de a képzelet 
színezi ki, ezért túlsúlyra jut benne a csodás
elem. !

31. Mi magyarázza meg ezeket a tulajdonságokat?
A legenda rendszerint az íratlan népkölté
szetből került át az irodalomba.

32. Kik a magyar legendairodalom leggyakoribb alak
jai?

Az Árpád-kori szentek: István és László ki
rály, Gellért püspök, Margit és Erzsébet 
(magyar szentek) királykisasszonyok.

33. Miért nem terjedtek el a legendák szélesebb nép
rétegekben?

Az irodalmi érdeklődés hiányán kívül latin 
nyelvük miatt. Latinul csak papok és ud
vari emberek tudtak.

34. Mi a gesta elnevezés eredete?
Az elnevezés a latin „res gestae“ kifejezés
ből származik.

35. Miben különbözik a legendától?
A gestaíró nem az alázatos, naív hívő állás.
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pontjáról nézi témáját, hanem a tudós ön
érzet és kritikai fölény magaslatáról.

36. Miben egyezik a legendával?
Hasonlít a legendához annyiban, hogy a 
történeti valósággal többé-kevésbbé önké
nyesen bánik el és sokhelyt akarata ellenére 
is naív a szemléletmódja.

37. Melyik a magyar irodalom két legrégibb gestája?
Anonymus Gesta Hungaroma  és Kézai 
Chronicon Hungaricuma.

38. Mit tárgyal a Gesta Hungarorum?
A magyarok eredetét, honfoglalását és a 
fejedelmek) korának kalandozásait.

39. Milyen mondák olvashatók Anonymus művében?
Anonymus művében a következő pogány
kori mondák olvashatók: Álmos fejedelem
sége és kievi győzelme, Árpád fejedelemmé 
választása, a vérszerződés, a fehér ló mon
dája, Zalán alpári veresége, a Lehel-monda, 
Tanuzaba halála. ,

40. Mik Anonymus gestájának érdemei?
Érdemének tekinthető a jó és szép előadás
mód, a tüzes hazafiúi érzés és hatásos írói 
rátermettség, de már maga az is érdeme, 
hogy ilyen természetű munkák között az 
első a magyar irodalomban,

41. Mi a hibája?
Nagy hibája, hogy hiteles történeti adatokat 
összekever idegen krónikákból való önké
nyes átvételekkel és különböző mondákkal 
s így nem megbízható (pl. oláh települések 
a honfoglaláskor).
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42. Mikor keletkezett a Gesta Hungarorunv?
1150 táján.

43. Mikor fedezték fel?
A XVIII. században.

44. Mikor jött el hatásának ideje?
Mikor 1746-ban először kinyomatták, szét
kapkodták s azóta is nagy érdeklődésnek 
örvend. Tartalmára és szerzője kilétére vo
natkozólag a vita máig tart.

45. Hol van a Gesta Hungarorum?
A bécsi Nemzeti Könyvtárban.

46. Mit tudunk jelenleg Anonymus személyéről?
Anonymus „Belae regis notarius"-nak 
mondja magát; valószínűleg II. Béla király 
jegyzője volt, talán Péter óbudai prépost.

47. Ki volt Kézai?
IV. László király udvari papja volt. Kézá
ról (ma Dunakesz) származott. Jobbágycsa
lád gyermeke, olasz egyetemen tanult.

48. Mit írt?
A magyarok történetét 1482-ig írta meg a 
Chronicon Hungaricum-ban.

49. Miért írta művét?
Munkájával meg akarta cáfolni a külföld 
magyarellenes előítéleteit.

50. Mire jó példa Kézai krónikája?
Az udvari történetírásra.

51. Kit dícsér benne?
A pápa által kiátkozott, laza erkölcsű IV. 
Lászlót dicséri.

52. Mit állít a húnok és magyarok viszonyáról?
Állítja a hunok és magyarok azonosságát.
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53. Honnan vette anyagának sok részét és kik vettek 
tőle?

Idegen krónikákból merítette anyagának 
nagy részét és a regősök tőle vették át a hun 
mondákra vonatkozó részeket.

54. Miért tehetséges író?
Mert meggyőzően és elhihetően ír le megle
hetősen valószínűtlennek látszó dolgokat. 
(A magyar nemzet történeti szereplésének 
kezdetét szemfényvesztő ügyességgel tolta ki 
majdnem félévezreddel.)

55. Milyen mondák olvashatók Kézai művében?
Kézai művében olvashatók a következő hűn 
mondák: a gímszarvas mondája, a tárnok
völgyi és zeiselmaueri ütközet, a catalaunu
mi ütközet, Buda halála, Aquileia bevétele, 
Etele menyegzője, halála, temetése, a bún 
birodalom felbomlása, Csaba és a székelyek.

56. Miben foglalható össze a magyar hún mondák 
kérdésének mai állása?

Különbséget kell tennünk hún hagyomány 
és hún monda között. A hún hagyományok 
a húnok és magyarok rokoni kapcsolatai ré
vén maradtak fenn. A hún mondák pedig 
Kézai munkáján át kerültek a magyar köz
tudatba. Ezek legnagyobbrészt gesta-írók 
félig költői ihletű, félig tudákos alkotásai.



Magyar nyelvű írott emlékek az Árpádok 
korában.

57. Hogyan kapcsolódik bele irodalmi téren az Árpád- 
kori magyarság Nyugateurópa szellemi életébe?

A katolicizmus, vagyis a keresztyén hit és 
a latin nyelv az összekötő kapocs hazánk 
és a nyugati népek között s éppen e két té
nyező által lettünk a művelt Nyugat szerves 
alkotórészévé.

58. Milyen nyelvűek tehát első irodalmi termékeink?
Árpád-kori első irodalmi termékeink, a kó
dexek, legendák és gesták latin nyelvűek.

59. Miért volt szakadás az írni-olvasni tudás és a ma
gyar nyelvűség között?

íróink nem gondolták, hogy a latin írás
mód nemcsak latin, hanem magyar nyelvű 
szövegek megrögzítésére is alkalmas.

60. Hogyan győzik le íróink ezt az áttörhetetlennek 
látszó korlátot a latin betű és a magyar nyelv között?

Latin nyelvű szövegekbe egyes magyar sza
vak is kerültek. A latin betűkkel azonban 
nem tudták a magyar hangokat hiánytala
nul megjelölni s ezért eleinte igen nagy volt 
az ingadozás az egyes jelölések között. A 
fejlődés azonban feltartóztathatatlanul! meg
indult.

61. Melyik az első magyar nyelvű írott emlékünk?
A Halotti Beszéd 1200 tájáról és a
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hozzá tartozó „Monitio“, azaz könyör
gésre való felhívás. <

62. Mi a jelentősége?
Nem szószerinti fordítás, hanem az eredeti 
szöveg művészi tolmácsolása.

63. Mik a Halotti Beszéd nyelvészeti érdekességei?
1. A magánhangzóilleszkedés törvénye még 
nem érvényesül: paradicsumben.
2. A magánhangzók általában egy fokkal 
zártabbak, mint ma: pur, szümtükkel, no- 
pun.
3. Ma már elveszett szókezdő és szóvégzö 
mássalhangzó: vimádjuk, keserüv.
4. Szóvégi mássalhangzó-torlódás: hotolm.
5. Az egyes mai határozóragoknak még 
névutókként való használata, timnicébelől
6. A személyrag az ige egyes 3. személyé
ben is megvan: terem téve, félédévé.
7. A mai -nk személyrag teljesebb alakban 
él: -műk.
8. Vannak benne ma már elavult szavak: 
feleim — felebarátaim, isa — mert, heon — 
csak; feze “  talán: fészke; unuttei — bol
dogjai, szentjei.

64. Miben különbözik a Halotti Beszéd a végéhez csa
tolt Monitiótól?

A Halotti Beszéd az eredeti szöveg szabad 
fordítása, a Monitio pedig szószerinti fordí
tás, mert kötött szövegű szertartási for
mula.
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(>5. Hogy maradt fenn a Halotti Beszédv?
Egy latin nyelvű, vegyes tartalmú kódex 
egyik lapjára van írva, A kódexet első ismer
tetőjéről, Pray György történettudósról 
Pray-kódexnek nevezik. 1192 és 1203 között 
íratott. Főrésze miséskönyv, melyet valószí
nűleg valamely dunántúli bencés kolostor
ban készítettek. Két pozsonymegyei kis egy
házról (Deáki, Taksony) tudjuk, hogy ezt 
a miséskönyvet használták. Később a pozso
nyi káptalan könyvtárába keiült, 1813 óta 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára őrzi. 
A miséskönyv egyik része a temetési szer
tartásokat tartalmazza, itt van kellő helyen 
beiktatva a Halotti Beszéd és Könyörgés.

66. Melyik ennek a kornak másik magyar nyelvű írott 
emléke?

A Mária-siralom. Az Istenanya zo
kogja benne fia kínhalálán érzett fájdalmát.

67. Miben áll a Mária-siralom jelentősége nemzeti 
szempontból?

Ebben az időben Európában a nemzeti 
nyelvű Mária-siralmak ú. n. Planctusok  
ritkaságszámba mentek.

68. Mennyiben hasonló a Mária-siralom a Halotti Be
szédhez?

Mint a Halotti Beszéd, ez sem szószerinti 
fordítás, hanem szabad átköltés, melyből az 
érzés őszintesége csendül ki.

69. Mennyiben különbözik a Halotti Beszédtől?
1. A Halotti Beszéd prózai szöveg, a Mária- 
siralom versbe van szedve. A ritmus páros-

2*
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ütemű lüktetése s a rímek s alliterációk ze
néje, az érzés őszintesége magukkal ragad
ják az embert.
2. A Halotti Beszédet temetéseken, vagy 
templomi áhítatok alkalmával mondták el, 
a Mária-siralom az otthoni magános áhítat 
céljait szolgálta.

70. Miért nevezhetjük a Mária-siralmat az első igazán 
irodalmi terméknek?

A Mária-siralom azért az első igazán iro
dalmi termékünk, mert ez teremtett elő
ször meghitt lelki érintkezést az író és az 
olvasó között.

71. Mik a Mária-siralom felfedezési körülményei?
Ezt a Mária-siralmat 1922-ben, fedezte fel 
Leidinger György, a müncheni bajor állami 
könyvtár igazgatója egy olyan latin kódex
ben, amelyet Németország a löweni egyetem 
könyvtárának volt köteles átadni. Ezért 
„Löweni Mária-siralom“ néven is szokták 
említeni költeményünket. A becses emléket 
Gragger Róbert nyomatta ki először.

72. Vannak-e az Ár pád-korbeli világi költészet
nek írott emlékei?

Bizonyítékaink vannak arról, hogy a főura
kat, a királyt, sőt sokszor magát a népet is 
hivatásos énekmondók szórakoztatták. Köl
tészetüknek azonban egyetlen emléke sem 
maradt ránk.

73. Kik voltak a jocul atorok?
A joculatorok, mint hivatásos énekmondók 
a királyt, a főurakat és a népet lakomák,
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vagy ünnepségek alkalmával szórakoztat
ták. Éneküket lanttal vagy hegedűvel kí
sérték. )

Latin irodalom
a vegyesházbeli királyok korában.

74. Milyen hatással volt az európai latin vallásos iro
dalom a magyar papokra?

A magyar papok az európai latin vallásos 
irodalomnak nemcsak olvasói maradtak, 
haneip a legkiválóbbak maguk is; írni kezd
tek.

75. Milyen műveket írtak?
Többnyire költeményeket, himnuszokat.

76. Ismerjük-e ezeknek a himnuszoknak a szerzőit?
Nem, mert a keresztyén alázat önkéntes 
névtelenséget parancsolt rájuk.

77. Milyen érzés hatja át műveiket, e kor latin nyelvű 
vallásos irodalmát?

Ezeket a műveket már egyre több szál fűzi 
a magyar nemzeti lélekhez, a történelmi 
magyar múlthoz. A nemzetközi latin vers
technika mögül a katolikus hitbuzgóság 
mellett kihangzik a magyar szív hazaszere
tete is, különösen a magyar szentekhez és 
a Szűz Máriához való fohászkodásokban.

78. Ki volt a középkori latin nyelvű egyházi prédiká
ció-irodalom legkimagaslóbb művelője?

Temesvári Pelbárt.
79. Milyen szellemnek a képviselője 69
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A szerzetesi szigorúságnak és a középkori 
skolasztikus műveltségnek.

80. Mi jellemzi Temesvári Pelbárt prédikációit ?
Prédikációit az akkori divat szerint példák
kal, mesékkel, bizonyításra alkalmas törté
netekkel bővíti ki, hogy a hallgatóság ér
deklődését ébrentartsa.

81. Mi volt szükséges mindehhez?
Nagy olvasottság, amely kiter jedt a külföldi 
legenda- és prédikáció-gyűjtemények óriási 
anyagára.

82. Ki volt Temesvári tanítványa?
L askai O zsvát pesti ferencrendi pap.

83. Melyik az Anjouk korának nagybecsű gestája?
Márk krónikája. 1358-ból.

84. Milyen néven ismerték ezelőtt Márk krónikáját?
Bécsi Képes Krónika néven volt ismeretes, 
mert a kéziratos példány a bécsi Nemzeti 
könyvtár tulajdona és rendkívül gazdagon 
van díszítve pompás színes képekkel.

85. Miről szól ez a gesta?
A magyar nemzet történetét beszéli el 
1330-ig, Róbert Károly szerencsétlen havas- 
alföldi háborújáig. A király-mondakör mű
vészi magvú anyagát ez a krónika őrizte 
meg legszebben.

86. Mi az érdekessége T űróczi Ján os króniká
jának, a középkori gesta-műfaj utolsó nevezetesebb 
hajtásának ?

Átmeneti idő átmeneti jellegű terméke. A hu
manizmus szelleme érzik rajta; már nem is
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a kódexek, hanem az ősnyomtatványok 
közé tartozik.

87. Mikor és hol jelent meg Túróczi János krónikája?
1488-ban, Brünnben és Augsburgban.

88. Mi volt Túróczi foglalkozása?
Túróczi nem pap volt, mint krónikaíró elő
dei, hanem királyi ítélőmester Mátyás ko
rában.

89. Ki volt e kor egyik legjelentősebb költője?
Janus Pannonius.

90. Milyen jellemű ember volt Janus Pannonius és 
mennyiben jelentkezik jelleme műfajában?

Emberi jellemén nyomot hagytak korának 
erkölcsi foltjai. Főműfaja a hízelgő panegí
risz és a léha szellemességű epigramma.

91. Miben láthatjuk Mátyás uralkodásának irodalom
történeti jelentőségét?

Óriási anyagi áldozatok árán a természetes 
fejlődés törvényszerűségét átugorva, nyu
gateurópai színvonalú kulturális virágzást 
varázsolt elő hazánk egy-két pontján.

92. Miért volt olyan rövid életű a Mátyás király által 
megteremtett renaissance?

Mátyás gondoskodott külföldi írók behívá
sáról és hazai írókl külföldi neveléséről, a 
világ második legnagyobb könyvtárát vásá
rolta össze, de az irodalom harmadik ténye
zője, az ilyen írók és az ilyen könyvtár szük
ségét érző művelt magyar közönség hiány
zott. , i
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93. Milyen írói körhöz tartozik Bonfini Antal?
Bonfini a Mátyás király korabeli humanista 
körnek a tagja.

94. Mit írt?
Munkájának címe: Rerum Ungari
carum decades V.

95. Mi volt a címe az első magyarországi nyomtatott 
könyvnek és mikor adták ki?

Budai Krónika volt a címe és latin 
nyelven adta ki H ess A ndrás, akit K árai 
L ászló  budai prépost hívott Rómából ha
zánkba. A krónika megjelenési éve: 1473.

96. Kinek a műve mutatta be a magyar jogrendszert a 
tudomány európai színvonalán?

Werbőczy István Tripartitum  c. 
magánjogi törvénytára (1514).

Magyar irodalom
a vegyesházbeli királyok korában.

97. Milyen szempontból jelentősek a Gyulafehér
vári sorok és a Königsbergi Töredékek?

Nyelvészeti szempontból. Irodalmi jelentősé
gük nincsen.

98. Mik ezek a Halotti Beszéddel és a Mária-siralom- 
mal együtt?

Latin kódex egy-egy lapjára bejegyzett 
vendég-szövegek.

99. Melyik a legrégibb, teljesen magyarnyelvű kó
dex?

A Jókai-kódex, amely a Szent Ferencről



szóló legendát tartalmazza, a latin eredeti
nek kezdetleges, nehézkes fordításában.

100. Melyik az a három kódex, amely a legrégibb 
magyar bibliafordítás részeit tartalmazza?

Bécsi-kódex (az ó-szövetségi próféták köny
veinek egy része), Müncheni kódex (négy 
evangélium) és Apor-kódex (Dávid zsol
tárai) .

101. Említs meg egy-két fontosabb magyarnyelvű kó
dexet a fennmaradt 40 közül?

Ilyen például az Érsekújvári-kódex a Ka
talin-legendával és a Példák könyve c. kó
dex a Halál himnuszával.

102. A középkor végének magyarnyelvű egyházi iro
dalma különösen mely területen mutat tiszteletreméltó 
munkásságot?

A legendák fordítása é s  e fordítá
sok hangyaszorgalmú másolása terén (Rás
kai Lea, Sövényházi Márta).

103. Mi a legenda-fordítások előidéző oka?
Oka az, hogy a kolostorokba zárt férfi és 
női szerzeteseknek szellemi táplálékra^ és 
szórakozásra volt szükségük. Ezeket a rendi 
élet szigorúsága mellett csak az olvasás 
nyújthatta. Olvasni azonban csak akkor le
het, hogyha van mit. Mivel nem volt, han
gyaszorgalommal fordítottak és másoltak. 
Azért éppen legendákat, mert ez felelt meg 
legjobban a kolostor szellemének.

104. Milyen eredménnyel jártak ezek a fordítások a 
magyar irodalom fejlődése szempontjából?
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E fordítói tevékenység eredménye az lett, 
hogy a magyar nyelv felküzdötte lassanként 
magát a stílus magaslatára. /E legendák 
stílusa öntudatlanul is az érthetőségen kívül 
már esztétikai cél felé törekszik.

105. Mi a viszony itt a szerző és közönség közt?
A legendáknak ez a zárdák falai közé korlá
tozott gyérszámú közönsége még nem igazi 
olvasóközönség, inkább egy-egy gyakorlott 
felolvasónak áhítatos hallgatósága.

106. Melyek a nevezetesebb legenda-fordítások?
A Margit-legenda, a Barlám-le
genda és az Elek-legenda. Ezenkí
vül Hrotsvita német apáca dramatizált le
gendaszerű munkája A három körösz
tyén leányról.

107. Melyik az e korbeli nagy verses legendafordítá
sunk?

A Katalin-legenda.
108. Miről szól ez?

Katalin, alexandriai királyleány születésé
ről, megtéréséről és vértanúhaláláról.

109. Mi a versformája?
Az ősi nyolcas.

110. Mi a jellemző a himnuszok-ra?
Nagyobbrészben latinból fordított művek, de 
a vallásos tartalom már hazafias jelleggel 
bővül. Szent István, Szent László már nem
csak keresztyén szentek, hanem magyar bő
sök is, Szűz Mária nemcsak a Megváltónak 
anyja, hanem egyúttal Patrona Hungariae is.
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111. Mikor nyilvánul meg végre eredeti magyar köl
teményben ez a szemléletmód?

1508-ban: első névszerint ismert költőnk
nek, Vásárhelyi András ferencrendi 
szerzetesnek Szűz Máriához írt verses 
fohászában.

112. Mivel válik ki a Halál-himnusza a pró
zai darabok közül?

A középkori hitvilág komor fenségével.
113. Mik a világi költészet fontosabb alko
tásai ?

Szabácsviadala, Pannonia meg
vételéről c. elbeszélő költemények, egy
két elégia, „virágének“-töredék.

114. Milyen költői eljárást választ Apáti F eren c  
Feddő éneké -ben?

A közeledő nemzeti katasztrófa előérzeté- 
ben pellengérre állítja a magyar társadalom 
magasabb és alacsonyabb rétegeit s a neve
tés leple alatt szörnyű diagnózist állapít 
meg nemzetünk egykorú közszelleméről.

115. A közönséghez való viszony tekintetében meny
nyiben tekinthető Apáti a következő korszak előhír
nökének?

A közönségével erkölcsileg szembehelyez
kedő, de azt nem prédikációval dorgáló, ha
nem a gúny céltáblájává tevő költő jelenik 
meg vele.

116. A Feddő ének mely sorai vonatkoznak az 1514-i 
parasztlázadásra?

„Sámsonnak alejtá az pór önnönmagát,
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Látod nagy haragját, nem tiszteli urát; 
Fogjad meg szakálát, vedd el csak jószágát 
Megalázza magát.“

117. Mit tudunk a népköltészet-ről a vegyesházi 
királyok korában?

A vegyesházi királyok korából maradt fel
jegyzések bizonyítják, hogy volt nálunk 
népköltészet. A népköltészet képviselői a 
kobzosok, síposok, hegedősök, lantosok, gaj
dosok, deákok és igricek voltak. Az általuk 
előadott költemények feljegyzések híján 
ismeretlenek.

ÖSSZEFOGLALÁS.

118. Milyen tekintetben illeti elsőség a latin irodalmat 
a középkorban?

Időrend, mennyiség és művészi érték tekin
tetében egyaránt.

119. Mennyiben határpont is a latinnyelvű iroda
lomra a középkor vége?

Szorosabb értelemben vett irodalmi (szép- 
irodalmi) jelentőségét mindörökre elveszti, 
jóllehet a tudomány terén azután is sokáig 
megtartja túlnyomó szerepét.

120. Mit mondhatunk a középkori magyar irodalom 
meg fogamzásáról és fejlődéséről?

A középkori magyar irodalom későn fogan 
meg és nehezen fejlődik,

121. Mi mutatja ezt világosan?
A középkor második felének magyarnyelvű
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emlékei magyarosság és költőiség szem
pontjából nem fölötte, hanem alatta; vannak 
a legelső magyar versnek. Az egész ma
gyarnyelvű irodalom pedig mélyen, alatta 
áll az európai magaslatot elért latinnyelvű 
irodalomnak.

122. Mi azonban mégis vigasztaló és felemelő e kor
végén ?

Hogy a magyar géniusz -nak az újkor 
hajnalától kezdve immár csak egy anya
nyelve van: a magyar.

A reformáció kora.
A reformáció.

Vallásos és tudományos irodalom.

123. Milyen eszmei háttér hozta létre az újkort?
Az újkor nem ugrásszerűen követte a kö
zépkort. A humanizmus volt a híd közöttük, 
a renaissance-mozgalomból kisarjadó mű
veltség. Az élet élvezését, a szép keresését és 
az egyén szabadságát hirdette. Ez ösztö
nözte az embert kutatásra.

124. Mi volt az újkor legnagyobb jelentőségű felfede
zése?

Az újkor legnagyobb jelentőségű felfedezése 
a könyvnyomtatás volt. Ezzel tudták köz- 
kinccsé tenni a humanizmus eszmevilágát.
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125. Milyenek voltak a vallási közviszonyok?
A tekintély helyett a kutató ész emelkedett 
hatalomra. A középkori vallásosság helyett 
a hitetlenség kezdett lábrakapni. Ebből a 
lelki erjedésből forrt ki a reformáció.

126. Hogyan egyeztette össze a reformáció a hi
tet és a tudást?

Luther és Kálvin meggyőződött arról, hogy 
az üdvösséget megvásárolni, vagy kiérde
melni nem lehet. Egyetlen lehetőség az Is
ten kegyelmébe vetett hit, ennek birtokában 
pedig bátran szembenézhetünk az ész mun
kájának1 eredményeivel, sőt az igazság kere
sése egyenesen kötelességünk.

127. Hogyan kapcsolódik a reformáció a humaniz
mussal?

A hit forrása és a hívő legnagyobb kincse 
a Szentírás. A bibliatanulmányozás viszont 
szükségessé teszi a nemzeti nyelvre fordí
tást. A fordítás mint tudományos munka a 
humanizmus tanulmányi körét érinti.

128. A tudás terjesztése érdekében mely két eszközt 
használt fel a reformáció?

A reformáció a szószéken kívül két fontos 
tényezőt használt fel célja érdekében: az is
kolát és a könyvnyomdát.

129. Mi lett a reformáció elterjedésének egyik ered
ménye?

A reformáció teremtette meg Magyarorszá
gon a tulajdonképpeni irodalmat; elsősorban
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a vallásos és tudományos iro
dalmat.

130. Mi volt Magyarországon is a reformáció legsür
gősebb programmja?

A reformáció legsürgősebb programmja ná
lunk is a bibliafordítások voltak.

131. Melyik a két első bibliafordításunk?
Komjáti Benedek Szent Pál leveleit 
fordította le és adta ki Krakkóban 1533- 
ban. Pesti Mizsér Gábor a négy 
evangélium fordítását adta ki Bécsben 
1536-ban.

132. Milyen felfogást képvisel e két fordítás?
E két könyv felfogása erazmista szellemű; 
az erazmisták nem szakadtak ki a kát. 
egyház kebeléből, de korszerű reformokat 
követeltek tőle.

133. Kitől jelent meg az első határozottan protestáns 
felfogású bibliafordítás — az egész újszövetség?

Sylvester (Erdősi) János-tói, Új
szigeten 1541-ben.

134. Az értelmes magyarságú fordítói munka érde
mén kívül mely két különleges irodalmi vonatkozású 
értéke is van a munkának?

Az egyik az, hogy a könyv ajánlása és a 
négy evangélium tartalmi kivonatai diszti
chonokba vannak foglalva. Ezek a magyar 
időmértékes verselés első sikeres, sőt több 
mint kétszáz esztendőn át legjobb példái. 
A második pedig az, hogy a verses ajánlás 
után külön szól Sylvester a nép szerelmi
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dalainak, az ú. n. virágénekeknek költői 
szépségeiről.

135. Kinek a nevéhez fűződik az egész biblia magyar 
nyelvre fordításának dicsősége?

Károlyi Gáspár’ gönci református pré
dikátor és kassavölgyi esperes nevéhez.

136. Melyek a fordítás megjelenési körülményei?
A nagy mű Ecsedi Báthory István és Rá
kóczi Zsigmond pártfogása alatt jelent meg 
Vizsolyban, 1589—90-ben.

137. Miben áll korszakalkotó irodalmi jelentősége?
Nemzetünk legmagyarabb rétegének évszá
zadokon át majdnem egyetlen, de minden
napi olvasmánya volt ez a fordítás, akik pe
dig nem tudtak olvasni, azok a templomban 
hallgatták s így Károlyi Gáspár stílusa 
óriási hatást tett a magyar nép beszéd
módjára.

138. Hogy jellemezhetjük ezt a stílust?
Némi latinizmussal kereszteződött, kissé bő
beszédű, de józamatú, erőteljes magyar 
nyelv.

139. Maradandó értékét mi mutatja legjobban?
Ma is ez a magyar református egyház hiva
talos szentírás-szövege.

140. Milyen természetű teljesítmény volt lényegében a 
biblia lefordítása?

A biblia lefordítása vallásos buzgalomtól 
ihletett, de lényegében tudományos 
teljesítmény volt, amelyhez a héber, görög.
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latin nyelvnek alapos ismerete volt szük
séges.

141. Mi is bizonyítja ezt?
A humanizmus talajából is táplálkozó refor
máció csakugyan nagy lendületet adott a 
tudományok művelésének; igaz ugyan, hogy 
a szakszerű tudomány egyelőre nem sza
kadt el a vallásos világnézet gyökerétől.

142. A nyelvtan- és szótár-irodalom terére eső első 
kísérletekben kik vetlek részt?

Az első magyar nyelvtant Syl vester Já
nos írta latin nyelven (1539); hatnyelvű 
szótárt készített Pesti Mizsér Gábor ; 
latin—magyart Szikszai Fabricius 
Balázs; közmondás-gyűjteményt Bara
nyai Décsi János. De latin nyelvtan 
is, más szótárak is keletkeztek, csupa pro
testáns paptudósok művei.

143. Melyik mű érdemli a történetírás terén az első 
helyet?

Tudományos színvonal tekintetében az első 
helyet a történetírás terén Istvánffy 
Miklós latinnyelvű, habsburgpárti, kato
likus szellemű Históriája érdemli.

144. Magyarország történetének mely részét dolgozza 
jel Istvánffy?

Mátyás halálától 1613-ig dolgozza fel ha
zánk történetét.

145. Miért érdekes Szerémi György emlékirata?
A latin- és magyarnyelvűség között furcsa 
átmenetet jelez Szerémi György sokáig kéz-

3



iratban maradt emlékirata Magyarország 
romlásáról. Korának eseményeiről és embe
reiről mondja el nézeteit olyan latin kifeje
zésekkel, amelyekbe tősgyökeres magyar 
nyelvi szemléletmód van beleerőltetve.

146. Melyek a reformáció korának magyarnyelvű tör
téneti művei?

A magyarnyelvű történetírás két nevezete
sebb terméke: H eltai Gáspár Króni
kája (1575), melyben Bonfini kivonatos 
magyar átdolgozását a mohácsi vészig 
egészíti ki és B en czéd i S zék ely  István  
világtörténete (Chronica ez világ
nak jeles dolgairól, Krakkó, 1559).

147. Mi teszi érdekessé Bencédi Székely István mun
káját?

A korszellem protestáns öntudata és hiszé
keny naívsága.

Vitázó irodalom.

148. Mi támogatta az olvasóközönség meg
növekedését?

Az iskola és a könyvnyomtatás rohamos si
kerrel dolgozott az emberek szellemi igé
nyének felkeltésén és kielégítésén. Az írni- 
olvasni tudó embereknek a buzgó protes
táns papok mind több építő olvasmányt ad
tak a kezébe.

149. Mi történt a reformáció egyházával?
A reformáció egyháza rohamosan szétbom-
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lőtt többféle hitágazatra. A XVI. század leg
nevezetesebb protestáns hitágazatai : az 
evangélikusok, reformátusok, unitáriusok és 
szombatosok felekezete.

150. Melyik a legrégibb hitvitázó könyv?
A magyar hitvitázó irodalom legrégibb ránk 
maradt terméke O zorai Im re békés
vidéki reformátor De Christo et Anti
christo c. 1553-ban megjelent könyve.

151. Kit ért Ozorai „Antichristus“-on?
A pápát.

152. Melyik a vitázó irodalom legértékesebb protes
táns terméke? I

M agyari István prédikátor, Nádasdi 
Ferenc udvari papja Sárváréit 1602-ben 
megjelent munkája : Az országokban 
való sok romlásoknak okairól.

153. Mi jellemzi Magyari művét?
Ahogy a középkori irodalomban a keresz
tyénség és a magyar hazafiság eszméje egy
beolvadt, Magyari könyvében is összefonó
dik a földi és a mennyei haza gondolata. 
Humanista írók gondolatmenetét használja 
fel, de lelke tüzén magyarrá olvad a köl
csönzés. Azzal vádolja a, katolikus egyházat, 
hogy véres ellenreformációja a török ter
jeszkedését segíti elő.

154. Milyen irányt mutat a prédikáció-iroda
lom?

Ebben az, időben a prédikáció nem a csön
des áhítat eszköze, hanem harci fegyver a

8*



36

máshitűek leverésére s az „igaz“ hit védel
mére. Az egyes felekezetek heves harcot 
vívnak a szószékről és beszédeiket ki is 
nyomatják.

155. Mik a prédikációk jellemző vonásai?
Lángoló hit, vitatkozó kedv, a felfogás ri 
degsége és a stílus nyers ereje.

156. Ki a két legnagyobb protestáns prédikátor?
A lutheránus Bornemisza Péter és a 
kálvinista Melius Juhász Péter.

157. Hogyan dolgozik Bornemisza? j
Állandóan menekül ellenfelei elől, de ha 
megpihenhet, saját nyomdáján adja ki óriási 
terjedelmű prédikációs köteteit.

158. Hogyan dolgozik Melius Juhász Péter?
Megjelenik Debrecenben s hadvezéri erély- 
lyel alig másfél évtized alatt végleges szék
helyévé teszi ezt a várost a magyarországi 
kálvinista reformációnak. Ellenfeleit sorra 
ártalmatlanná teszi s másfél évtized alatt 
nemcsak a református egyházat szervezi 
meg, hanem jelentős irodalmi munkát is 
végez.

159. Hogy vesznek részt a katolikusok a vallási vitá
ban?

A katolikus egyház csak az időszak vége 
felé ocsúdik fel annyira, hogy részt vehet az 
élőszó és a könyvek útján folyó vallási 
vitában.

160. A katolikus egyház részéről ki válaszol a protes
táns hitvitázóknak?
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A XVI. század egyetlen katolikus magyar 
nyomdáján adta ki prédikációs köteteit Te- 
leg d i M iklós pécsi püspök. Főleg Borne
miszával vitázott s a tudás és írói tehetség 
dolgában nem kisebb erővel hárította vissza 
a vádakat a protestánsokra.

161. Mi telíti meg a vitatkozó irodalmat egészséges 
életszerűséggel?

Az, hogy nem az íróasztali jelleg, hanem az 
élőszó harciassága uralkodik rajta. Ezeket 
a vitatkozókat magukban el sem lehet kép
zelni, csak szövetségeseik és ellenfeleik cso
portjával.

162. Mi lett a hitviták hatása a magyar nyelvre?
A rideg, kicsinyeskedő hitviták jótékonyan 
hatottak a magyar nyelv kifejező erejének, 
gazdagságának fejlődésére, ezzel a magyar 
költői irodalom is hasznát vette ezeknek 
a vitáknak.

Költészet.

163. Milyen szempont van még majdnem mindenütt 
túlsúlyban a művészi célhoz képest?

Aï erkölcsi hatás szempontja. A fő ihlető 
elv a vallásosság; a szép ihlető elve csak 
félénken, vagy szórványosan jelentkezik.

a) Vallásos költészet.

164. A lírai költészetnek milyen műfaja fejlődött ki a 
vallásos ihlet eredményeként?
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A gyakorlati szükség először főképpen 
templomi énekek írására buzdította 
a prédikátorokat. A bibliai Zsoltárok köny
véből Sztárai Mihál y-nak 16, Ba
lassa Bál int-nak 5 zsoltár szép magyar 
átköltését köszönjük. Dávid király összes 
zsoltárait Bogáthi Fazekas Miklós 
unitárius pap ültette át először magyar ver
sekbe, de műve kéziratban maradt.

165. Kik voltak a protestáns templomi énekgyüjtemé
nyek nevezetesebb szerkesztői?

Huszár Gál, Szegedi Gergely, 
Bornemisza Péter, Gönczi 
György.

166. A vallásos líra terén mely különleges protestáns
kori műfaj fejlődött ki?

A j e r e m i á d ,  amely az egyéni és nem
zeti szenvedéseket prófétai ihlettel terjeszti 
Isten elé.

167. Kik írták ezeket a jeremiádokat?
Csaknem minden nevezetesebb reformátor 
írt ilyen darabokat: Batizi András, 
Dévai BiróMátyás, Melius Pé
ter, PestiGyörg y, Skaricza Máté, 
Szegedi Kiss István, Szkárosi 
Horvát András és mások.

168. Mely célnak szolgálatában áll a bibliai 
epika?

Nem a művészi becsvágy vezeti a szerzőket, 
hanem a vallásos hitnek és a jó erkölcsnek 
a szolgálata. De például Dobai András
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Utolsó í télete költői érték szempontjá
ból is figyelemreméltó.

169. A biblia mely részéhez fordul elsősorban tár
gyért az epikai költemények jelentékeny része?

Különösen az ószövetséget aknázzák ki eb
ből a szempontból: Gedeonról, Dániel prófé
táról, Izsák pátriárkáról, Sodomáról és Go- 
moráról, Dávid királyról, Sámsonról stb.

170. Mi az alapja a hitvitázó drámának?
A szerző a protestáns és katolikus hitbeli 
álláspontot szerepekül osztja ki néhány em
ber közt.

171. Milyen hitvitázó drámákat ismerünk?
S ztára i M ih á ly -nak két drámája ma
radt ránk : A papok házassága (töre
dék) és Az igaz papság tüköre. Eze
ken kívül egy unitárius hitvitázó dráma is: 
A debreceni disputa (Melius Péter— 
Dávid Ferenc).

172. Miért jó példa „A debreceni disputa“ arra, hogy 
a reformáció korában a felekezeti pártosság még esz
tétikai siker forrásává is tudott lenni?

Mert olyan nyilvános vallási vitatkozások, 
amilyet ez a színdarab elénk tár, valóban 
megtörténtek Gyulafehérvárt, Nagyváradon 
s másutt; a szerző tehát a drámai alakítás
módot készen kapta. Olyan dráma tehát ez, 
amelynek cselekvényi nyersanyaga mind
járt a nyilvánosság előtt, a közönség jelen
létében születhetett meg.
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173. Mi a tárgyak az iskolai d rámák-nak?
Bibliai történeteket dolgoznak fel célzatos 
megjelenítő módszerrel.

174. Milyen magyarnyelvű iskolai drámát ismerünk?
Szegedi Lőrinc fordított magyarra 
egy ilyen német iskolai drámát; a címe: 
Teophania.

175. Mi hozta létre a reformáció korában a világi 
költészetet?

Az az általános szellemi elevenség, amelyet 
a reformátorok buzgalma az iskolák és 
könyvnyomdák révénl felébresztett, nem ma
radt meg a vallási eszmék keretében, hanem 
megtermékenyítette a világi tárgyú költé
szetet is.

176. Mi jellemzi ezt az éppen megszületett fiatal vi
lági költészetet? [

Nem tud még szabadulni a vallás nyűgétől. 
A nem vallási témák költői feldolgozásába 
is igyekszik erkölcsi célzatosságot beleol
vasztani. Ez a célzatosság azonban nem tud 
szerves elemévé lenni a költeménynek, in
kább csak nyűg lesz rajta, vagy legjobb 
esetben: álarc.

177. Mi a f öté mája ennek a költészetnek?
A szerelem témaköréből a házasság.

178. Miért volt ez alkalmas álarc a világi tárgyú ér
zelmek számára?

A házasság egyrészt Isten színe előtt kötött 
vallásos frigy, nagyon alkalmas tárgy az
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erkölcsi oktatás számára, másrészt pedig 
lakodalmi mulatság jár vele, a hangosabb 
jókedv engedélyezett formája.

179. A házassággal kapcsolatos legismertebb költemé
nyek milyen fokozatot képviselnek a költészet elviiá- 
giasodása terén?

A Házasok éneké-ben a 'vőlegény és 
a menyasszony még ünnepélyesen tesznek 
vallomást egymásnak. Az Asszonyok 
intésé-ben a férj már tréfás utalásokkal 
figyelmezteti a menyecskét, hogy hogyan 
viselkedjék. A Mívesek lakodalmá
ban pedig már a borközi hangulat nyersebb 
élcelődése is felhangzik.

180. Mire utal Sylvester Jánosnak szabadelvű nyilat
kozata?

Nagy olvasó- és hallgató-közönségre utal, 
amely mohón megkívánta és meg is kapta 
a maga költői szükségletét (szerelmes dalok, 
alkalmi rigmusok, népmesék stb.), de ez kí
vül esett évszázadokon át az irodalom terü
letén, mert az erkölcsi közfelfogás cenzú
rája nem engedte meg szövegszerű megrög
zítését és fennmaradását.

181. Mi a sorsa a leplezetlen megjelenésű, szerelmes 
versnek?

Kerülnie kell a napfényt. Ilyen a Madzsar 
Türki: egy félig török, félig magyar szö
vegű dal.
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b) Hazafias költészet.
182. A hazafias költészet terén milyen mű
faj dívik a reformáció korában?

A verses epika. Abban az, időben verses kró
nikának vagy históriás éneknek nevezték.

183. Mi a tárgyuk ezeknek a költeményeknek?
Nemzeti fontosságú régi vagy egykorú ese
mények. Hazaszeretetét, erkölcsi jobbulást 
hirdetnek s a hősi tetteket mint utánzásra 
méltó példákat dicsőítik.

184. Milyen szerepet töltöttek be korukban Tinódi 
Lantos Sebestyén és énekszerző társai?

Egyrészt a magyarnyelvű történetírás út
törői voltak (oklevelekből sem lehet olyan 
mértékben összeállítani az egri vár katonái
nak névsorát, mint Tinódi históriás éneké
ből) , másrészt a mai újságíró, riporter szere- 

1 pét töltötték be. Közeli eseményekről adtak 
számot verses históriákban, melyeket lant 
kísérettel adtak elő.

185. Mi volt ennek a munkának a jelentősége?
Ezzel ápolták, irányították a nemzeti köz
véleményt, köztudatot.

186. Milyen irányban táplálják a nemzeti közszelle
met?

Hirdetik a nemzeti összetartást a közös el
lenség: a török ellen.

187. Ki az, akit az irodalomtörténet e munkák szerzői 
közül legjobban kiemel és megbecsül?

Tinódi Lantos Sebestyén,
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188. Milyen volt Tinódi mint költő?
Tinódi Lantos Sebestyén, mint költő alig 
különb sok elfeledett társánál; nem is tud, 
de nem is akar alkotó vagy éppen teremtő 
művésze lenni témáinak,

189. Milyen tárgyakat dolgozott fel?
A korabeli nevezetes várostromokat: Dré
gely, Temesvár eles tét, Eger nagyszerű dia
dalát; emléket állít nemes vitézeknek: Tö
rök Jánosnak, Príni Péternek, Kapitán 
Györgynek stb.; elsősorban egykori kedves 
gazdájának, a tragikus sorsú Török Bálint
nak.

190. Mi a célja Tinódi munkásságának?
Valódi hőstetteket, valódi szenvedéseket 
óhajt minél hűségesebben, minél hiteleseb
ben feljegyezni s egyenlő hosszúságú vers
sorokba foglalni. „Sem adományért, sem 
barátságért, sem félelemért hamisat be nem 
írtam“. Fogyatkozásai így érintkeznek ér
demeivel.

191. Mik teszik tehát jellemének fővonásait?
Történetírói komolyság és izzó hazaszeretet.

192. Milyen volt az élete Tinódinak?
Ifjú korában a harctéren kezén kapott sebe 
miatt a török elleni harcokban nem vehetett 
tovább részt, s attól kezdve a vándorköltő 
életét élte, hogy honfitársainak hírvivője, 
biztatója, élő lelkiismerete legyen. Tudatá
ban volt annak, hogy művei sok becses
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anyagot tartalmaznak, azért kinyomatta 
azokat.

193. Miben fejeződött ki Tinódi munkásságának elis
merése?

Királyától, I. Ferdinándtól pénzjutalmat és 
nemességet kapott, nemzetétől pedig ne
gyed félszáz év múlva szobrot — nem any- 
nyira ő, mint inkább a benne megnemese
dett régi népköltői hivatás.

c) Szórakoztató költészet.
194. Mit nevezünk széphistóriának?

Az idegen eredetű, szórakoztató verses his
tóriák fordítását, vagy átdolgozását.

195. Mi az uralkodó elem a széphistóriában?
A népmeséi, mondai és adomai elem.

196. Miért nem szerves bennük a vallásos alapeszmé
vel való kapcsolat?

Ezekben a magyarra átültetett verses tör
ténetekben a szerzők igyekeznek ugyan val
lási tételeket igazolni a cselekvénnyel, de 
amit ők emlegetnek, az nem egyéb ú. n. 
költői igazságszolgáltatásnál.

197. Mennyiben készítette elő a reformáció vallásos 
irodalma a széphistóriák keletkezését?

A reformáció korában az olvasás szeretete 
egyre tágabb körökre terjed, most már! nem
csak erkölcsi épülést, hanem a naív képze
let kielégülését, könnyed szórakozást is ke
resnek a könyvekben az emberek. Ennek a 
kielégítésére szolgálnak a széphistóriák.
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198. Mik széphistóriáink fő forrásai?
A Gesta Romanorum, Boccaccio 
Dekamerone-ja; ezeken kívül a trójai 
mondakörből és a Világbiró Nagy Sándor
ral foglalkozó mondákból is szívesen merí
tenek tárgyat.

199. Mely két csoportba oszthatjuk széphistóriáinkat?
Széphistóriáink egyik csoportja népmeséi 
jellegű, a másik csoport mondai színezetű.

200. Mik a tárgyai népmeséi jellegű széphistóriáink
nak?

A bűvös erszénnyel megajándékozott sze
rencsefi (Fortunatus); az alázatos hű
ségű feleség szenvedései és jutalma (Valter 
és Grizeldisz) ; szerelmes párok* szörnyű vi
szontagságai és csodálatos boldogulásuk 
(Apollonius, vitéz Francisco); 
vagy együttes haláluk (Telamon, Gis
munda és Gisquardus).

201. Melyik a legszebb széphistóriánk?
Legszebb effajta elbeszélés Árgirus his
tóriája, a tündérleány után bujdosó s 
azt sok1 csodás kaland árán, végre elnyerő 
királyfi érdekes meséje.

202. Ki az átdolgozója?
Olasz eredetiből dolgozta át magyarra csi
nos verselésben G yergyai A lbert.

203. Milyen eredetű mondákon épülnek fel a balla
daszerü széphistóriás énekek?

Részben idegen, részben magyar eredetű 
mondákon.
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204. Milyen eredetű például a Bankó leánya c. 
széphistória?

Délszláv eredetű.
205. Mit mesél ez el? )

Miképpen megy fel Béla király udvarába 
az öreg horvát vitéz, Bankó helyett férfi
ruhába öltözött legkisebb leánya s mikép
pen győzi le a lovagi mérkőzésekben a baj
nokokat mindenben, még a borivásbán is és 
csak búcsúzáskor árulja el, hogy ő leány. 
Az öreg Bankó pompásait mulat leánya 
sikerén. )

206. Mi a tárgya a hazai eredetű mondán felépülő 
Szil ágyi és Hajmási c. históriának?

Szilágyi és Hajmási balladaszerű históriá
jában a Konstantinápolyban raboskodó két 
magyar vitéz története van elmondva, akik 
a szultán leányába beleszeretnek és érte a! 
magyar határon megvívnak.

207. Mi a jelentősége Ilosvai Selymes Péter 
„Toldi Miklós“-ának?

Az, hogy tárgyát a magyar mondai köztu
datból merítette s megmentette a tárgyi 
nyersanyagot irodalmunk! egyik legnagyobb 
szabású remekműve számára.

208. Mint költői mű sikerült alkotás-e Toldi Miklós?
Nem, mert tele van lélektani ellentmondá
sokkal. Toldi Miklós vegyesen követ el hős
tetteket, nevetséges ballépést és elveteme
dett bűnöket; s előadásmódja is alacsony 
színvonalú.



209. Hogyan jellemezhetjük az Eu r ialus és 
Lukrécia c. széphistóriát?

A szerelmi szenvedély rajzában itt-ott már 
erotikus jellegű latin novella jólsikerült ver
ses átültetése.

210. Miért kénytelen az irodalomtörténeti közhit a 
korszak egyetlen nagy költőjének, Balassa Bálintnak 
tulajdonítani e névtelenül fennmaradt mű szerzőségét?

Verselése olyan szép, zenei és festői értékek
ben oly gazdag (formája: a Balassa-strófa 
rímekben szegényebb párja), hogy — bár 
életrajzi külső adatok ellene mondanak — 
az irodalomtörténeti közhit a korszak egyet
len nagy költőjének,. Balassa Bálintnak 
kénytelen tulajdonítani e névtelenül fenn
maradt mű szerzőségét.

211. Milyen tárgyakat dolgoztak fel legnevezetesebb
oktató célzatú szépprózaíróink a XVI. század
ban? }

Aesopus állatmeséit fordította 
magyarra Pesti Gábor és Heltai Gáspár.

212. Hogy jellemezhető Pesti eljárása?
Rövidségre törekszik a prózai mese elmon
dásában, a tanulságot pedig mindig három 
verssorba szorítja bele.

213. Miben különbözik Heltai írásmódja a Pestiétől?
Nála a mese cselekménye is szélesebb me
derben halad, a tanulság meg éppen részle
tezővé, néha valóságos kis prédikációvá nő. 
A tulajdonképpeni mesei álarcot végül 
nagy kedvvel tépi le, hogy aztán ritka er-
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kölcsi bátorsággal nyíltan ostorozza az em
berek (főként a gazdagok és hatalmasok) 
bűneit.

214. A keretes elbeszélés és a lovagregény műfajából 
mely két mű maradt ránk magyar nyelven ebből a 
korból?

Ponciánus históriája. (Keretes el
beszélés) , Világbíró Nagy Sándor 
históriája  (lovagregény).

215. Mi a tárgya az ismeretlen szerzőtől származó 
Salamon és Markalf c. históriának?

A roppant hatalmú Salamon királlyal elkezd 
feleselni egy Markalf nevű otromba paraszt 
és arcátlan vakmerőséggel, vaskos élceivel 
sarokba szorítja, lefőzi a nagy uralkodót.

216. Hogyan érvényesül a közönség szempontja a Sa
lamon és Markalf históriájában?

Ez a latinból fordított história már nyilván
valóan a társadalom alsóbb rétegei számára 
készült, azoknak az igényeihez alkalmazko
dik. A XVI. század elnyomott néposztályai 
nagy élvezettel olvashatták vagy hallgathat
ták a parasztfurfang e diadalát a királyi 
hatalmon és bölcseségen, az elégtétel egy 
fajtája volt ez számukra azért a sok szen
vedésért, mely az önző, kegyetlen nagyurak 
részéről érte őket. Idő kellett hozzá, míg az 
írói hivatás ünnepélyes hagyományai meg
békéltek az embertömegek alsóbb színvo
nalú igényeivel,
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>17. Mi a jelentősége a Balassi Menyhárt 
árultatása  c. komédiának?

A XVI. században az első drámai mű, 
amely már nem vallási álláspontok szó
csöve, hanem komoly esztétikai értéket mu
tat. Nem hitágazatok bírálata, hanem egyéb 
emberi vétkek közt a vallásos képmutatás
nak is kipellengérezése. A megelevenítő em
berábrázolásnak, a pártoskodó elvadult kor
szellem jellemzésének sikeres példája, ezen
kívül az akkori magyar köznyelvnek is be
cses emléke.

218. Miről van benne szó?
A hitvány emberek a vallásos hit ügyét is a 
maguk szennyes, önző céljaikra igyekeznek 
kihasználni. Az ismeretlen szerző maró sza
tírával fordul Oláh Miklós esztergomi érsek 
ellen.

Balassa Bálint.
219. Ki volt az első európai színvonalú magyar költői 
tehetség?

Balassa Bálint.
220. Milyen stílusirány képviselője?

A renaissance-szellem képviselője ez a nagy 
és alapos műveltségű költő, de ez irányt sa
játosan magáévá tette s átszűrte egyéni
ségén.

221. Miben különbözik Balassa száz évvel korábbi 
európai hírű költőtársától, Janus Pannoniustól?

4
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A renaissance-szellem képviselője ő is, de 
Balassa jellemében és költészetében a re- 
naissance-áramlatnak sajátos nemzeti vál
tozata jelenik meg.

222. Vázoljuk röviden a költő egyéniségét!
Előkelő származású, vitéz harcos, lángeszű 
költő, de ugyanakkor csélcsap világfi és 
rablólovag. Bátor, de méltatlan tetteket is 
visz véghez. Egyetlen nagy szerelmét, mely 
Losonczi Annáért égett, minduntalan be
szennyezte a pillanatnyi mámor hevében. 
Sok bajt okozott, de maga is sokat szen
vedett.

223. Milyenek vallásos versei ?
Lelkének egyik alapvonása a protestáns 
vallási világnézet : ezt a jellemvonást a kato
likus egyházba való későbbi áttérése sem 
másíthatta meg. A reformáció bűntudatos, 
vezeklő, komor közszelleme őnála nyert 
igazán költői szárnyalást.

224. Mely költeményeiben vonul be hétszáz esztendő 
múltán lírai költészetünk ihlető tárgyai közé a ma
gyar faj ősi erénye, a katonai rátermettség?

Vitézi énekeiben.
225. Jellemezzük ezeket!

Az élményszerűség egészséges talajából fa
kadtak vitézi énekei is, melyekben a ma
gyar katonaélet hősi kockázatait, izgató 

'kalandjait, vidám, pihenő alkalmait dicséri.
226. Mi az, ami a vitézség d ícséretével együtt szintén
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először jelentkezik Balassa katonás versei útján a ma
gyar irodalomban?

A renaissance egyik vívmánya: a természet- 
szeretet.

227. Mi költészetének csak félévszázada ismert, legér
tékesebb termése?

Virágénekei.
228. Tartalmi vonatkozásban miért korszakalkotó a 
jelentőségük?

Balassa nem akart csupa ünnepélyes érzel
mekre szorítkozni, hanem ösztönös bátor
sággal énekli meg a maga örökemberi egész 
valóját.

229. Mi a korszakos érdemük formai tekintetben?
A dallamosság és a művészi könnyedség.

230. Hogyan írta verseit?
Dalszerű verseit egy-egy közismert, vagy 
magacsinálta nótára írta. Az addigi egy
hangú és hosszadalmas magyar verselés- 
módba új életet lehelt rövid sorokból álló, 
változatos rímelésű zenei strófáival.

231. Minek a megteremtője Balassa?
ő  a magyar műdal megteremtője.

232. Külföldi mintáival kapcsolatban mit mond
hatunk?

Amennyit veszít eredetiségében, annyit nyer 
európaiságban,

233. Mi volt Balassa tragikuma?
Igazi közönségére háromszáz esztendei lap
pangással kellett várakoznia.

4
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ÖSSZEFOGLALÁS.

234. Mi az összekötő kapocs a középkor és a XVI. 
szazad között?

Az az éltető közösség, amelyet a magyar 
szellemi légkör a művelt nyugat egykori 
nagy eszmeáramlataival mutat. Ahogy kö
zépkori kezdetleges irodalmunk a katoliciz
mus egyetemes szellemének neveltje, XVI. 
századi irodalmunknak meg a protestantiz
mus világáramlata a létrehozója s legfőbb 
megtermékenyítője.

235. Mi a hasonlóság az idegen hatás átvételének 
módjában?

Valamint a középkorban mindjárt megkez
dődik az idegen hatás áthonosodása, nem
zeti különlegességé válása, XVI. századi 
irodalmunkban még szembetűnőbb ez a 
jelenség.

236. Mivel tett nagy szolgálatot a reformáció e kor- 
báni}

A reformáció azzal tett nagy szolgálatot a 
magyar irodalom ügyének, hogy a latin 
nyelvet kiküszöbölte az istentisztelet szer
tartásaiból és helyébe a nemzeti nyelvet 
állította; azóta lehet beszélni nálunk igazi 
(nagyszámú) olvasóközönségről.

237. Mivé fejlesztette a magyar prózai stílust?
Hatásos harci eszközzé.

238. A verses előadást hogyan fejlesztette?
A verses előadás hiányait dallammal és 
hangszerkísérettel pótolva, a költészetnek
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különböző műfajaiban buzgón próbálko
zott.

239. Mi volt az eredmény?
Az így előkészített talajból a líra terén már 
egy igazi nagy tehetség is megszülethetett.

A katolikus visszahatás kora.
Vallásos irodalom. Pázmány Péter.

240. Mennyiben jelent a századforduló irodalmunk 
hadállásaiban és hadi eredményeiben is nagy forduló
pontot?

Azt a lángoló hitbuzgóságot, amelyet a re
formáció oltott bele a XVI. századi magyar 
lélekbe és azt a tősgyökeres, tiszta, erőtel
jes magyar nyelvet, melyet az évszázados 
protestáns irodalmi gyakorlat fejlesztett ki: 
egy reformátusnak született nagy egyéni
ség a protestantizmus ellen fordította s ez
zel a nagyszerű fegyverzettel — a Habs- 
burg-uralkodóház hatalmától is támogatva 
— egy emberöltő alatt ismét a katoliciz
mus ügyét juttatta diadalra Magyarorszá
gon.

241. Ki volt ez a kiváló egyéniség?
Pázmány Péter.

242. Mely ifjúkori élménye jelölte ki véglegesen az 
irányt Pázmány forrongó lelke számára?
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Tizenhétéves korában jezsuita papnöven
dék lett, amely rend ekkor élte történelmi 
fontosságú szerepének első nagy lendületét.

243. Mi volt szellemi harcaiban főfegyvere?
Két évtizednyi külföldi tartózkodása elle
nére is Bihar megyének zamatos magyar 
nyelve csorbítatlan birtoka maradt s a ka
tolikus egyház megmentésében, sőt győze
lemre juttatásában ez lett a főfegyvere,

244. Mi indította első magyarnyelvű munkája írására?
Magyarnyelvű első munkáját a protestáns 
hitvitázó irodalom legértékesebb terméké
nek, Magyari István művének cáfolatául 
írta, Felelet címmel (1603).

245. Hogyan cáfolta Magyarít?
Magyari katolikus-ellenes vádjait visszafor
dította a protestánsokra és őket tette fele
lőssé az ország szomorú politikai helyze
téért.

246. Kíméletes volt ellenfeleivel szemben?
Éppúgy nem átallotta igénybevenni a sze
mélyeskedésnek, gorombaságnak, csúfoló
dásnak az eszközeit, mint ellenfelei.

247. Pázmánynak melyik vitázó műve magaslik ki 
egészen társtalanul e korszak magyarnyelvű teológiai 
irodalmából?

Az Isteni igazságra vezérlő 
kalauz (1613).

248. Mi van e műben?
Nagyszabású egységes kifejtése ez a kato
likus hitrendszernek.
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249. Mi biztosítja a Kalauz eredetiségét Bellarmin 
olasz hittudós „Disputationes“ c. művének hatása elle
nére is?

Célja, módszere és nemzeti nyelvűsége.
250. Melljek azok a hangoskodás és vagdalkozás nél
küli vallásos könyvei, amelyek az áhítat elmélyítésére 
és a hívő lelkiépítésére valók voltak?

Imádságos könyve (1606) és Pré
dikációi (1636).

251. Miért mondhatjuk, hogy Pázmány könyvei nem
csak mint a vallási meggyőzés eszközei, hanem mini 
irodalmi alkotások is jelentősek?

A magyar prózai stílusnak eleddig ezek a 
legkitűnőbb termékei.

252. Mely írói erények tették műveit az egész magyar 
irodalom nevelőjévé?

Példákhoz, hasonlatokhoz folyamodó elő
adásmódja, tősgyökeres, zamatos magyar 
beszéde és logikus észjárása.

253. Mi lesz szemléletessé előttünk, ha meggondoljuk, 
hogy Pázmány protestáns jellegű Magyarországban 
született és katolikus többségű Magyarországban hali 
meg, és hogy ezt a változást nem utolsó sorban az ő 
írásai idézték elő?

Az író és közönség irodalmi viszonyának 
nagy jelentősége a gyakorlati élet szem
pontjából is.

254. Ki ajándékozta meg a katolikus egyházat a teljes 
Biblia magyar fordításával?

K áldi György jezsuita (1626).
255. Mi volt a fordítói eljárása? I
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A Vulgata szövegét fordította, tehát nem az 
eredeti héber és görög szövegeket.

256. Milyen arányban állott a fordítás értéke irodalmi 
sikerével?

Káldi, fordítását szépen folyó, sima beszéd
mód tünteti ki, de évszázadokon, át hatás
talan maradt, mert nem vált köz-olvas
mánnyá.

257. Kik voltak e kor legszenvedélyesebb pol emi
kusai ?

Katolikus részről Balásfi Tamás és Sám
bár Mátyás, a protestánsok közül Matkó 
István és Pósaházi János.

258. Hogyan ismerhetjük meg modorukat már köny
veik címéről is?

Többek között ilyen címeken adtak ki 
könyveket: Egy vén bial orrára 
való karika (Sámbár), Fövenyen 
épített ház romlása, avagy... 
Sámbár Mátyás jezsuita ina- 
szakadása (Matkó), Egy Pozsony
ból repült huholó bagolynak 
megmellyesztése (Pósaházi).

259. Kik voltak e korban a protestáns teológiának 
komoly értékű művelői?

Szenci Molnár Albert, Komáromi 
Csipkés György.

260. Hogyan segítette elő Szenci Molnár Albert a re
formátus hit tudományos megalapozását?

Kálvin János főművét, az Institutió-t 
lefordította magyarra.



261. Melyik a leydeni biblia?
A Komáromi Csipkés György által lefordí
tott és Hollandiában kinyomatott egész 
Szentírás.

262. Ki e korszak protestáns egyházi szellemének leg
jellegzetesebb alakja?

Geleji Katona István.
263. Milyen szerepet vitt Erdélyben?

Geleji Katona, mint erdélyi református püs
pök, igazi államvallássá tette a reformá
tus vallást s merev szigorúsággal vigyázott 
rá. I. Rákóczi György fejedelem védelme 
alatt elfojtott minden olyan mozgalmat, 
amely a reformáció más-más értelmezésére 
vezetett volna.

264. Hogy is hívták vaskezü, rideg erélye miatt?
„Erdély Pázmánya“.

265. Melyek nagy tudásának és roppant munkabírá
sának irodalmi emlékei?

A Titkok titka a Szentháromság ta
nának védelme az unitárius állásponttal 
szemben. — A Váltság titka három 
kötetnyi prédikációgyüjtemény.

266. Mit mutatnak írásai?
Geleji Katona az értelemnek és az akarat
nak az embere, a szív nem igeit jut szóhoz 
írásaiban.

267. Mi a helyzet a vallásos költészet terén?
Ez a korszak a vallásos költészet terén is 
értékes emlékeket hagyott ránk: az egy
házi énekek műfajában.
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268. Honnan vették a katolikus énekgyüjtemények 
(Cantus Catholici, Cancionale Catho
licum, Lyra Coelestis) anyagát?

Azokból a többnyire névtelen szerzőjti köl
teményekből, melyek az évszázados temp
lomi gyakorlatban kiválogatódtak és élet
képeseknek bizonyultak.

269. Mi volt annak a reformátusok használatára szánt 
nagyszabású, de népszerűségre nem jutott énekgyüjte- 
ménynek a címe, amely Erdélyben Geljei Katona Ist
ván püspöksége idején jelent meg?

Öreg Graduál.
270. Melyik volt a legnagyobb hatású, legérdemesebb 
effajta vállalkozás?

A Szenci Molnár Albert-é.
271. Hogyan keletkezett Szenci műve?

Nem lévén megelégedve református egyházi 
énekeink addigi készletével, néhány hónap 
alatt magyarra fordította Dávid 150 zsoltá
rának azt a francia verses átdolgozását, 
melynek szerzői: Marót Kelemen francia 
költő és Béza Tivadar svájci lelkész.

272. Egyenesen franciából fordított?
Szenci a Lobwasser Ambrus német fordítása 
alapján dolgozott, de szemmel tartotta a 
francia eredeti szöveget is.

273. Micsoda vakmerő feladatot oldott meg Szenci az 
akkori időhöz képest nagy sikerrel?

A magyar nyelvet a francia versenytársává 
tette.

274. Lobwasser fordításához hogy viszonylik Szencié?
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A német mintát határozottan felülmúlta 
költőiség tekintetében.

275. Mi teszi váltakozását nagy jelentőségűvé?
Több mint százféle versformát kellett ab 
kalmaznia, holott Balassa Bálint egész 
költészete is mindössze 30—40 változatot 
mutat.

276. Miben gyenge?
Rímeinek nagyobb része ragrím.

277. Mi biztosította a reformátusoknál mindmáig tartó 
népszerűségét?

A sok-sokféle strófa dallamossága, őszinte 
áhítata, költői közvetlensége.

278. Mit jelent az, hogy háromszáz esztendő óta nem 
volt olyan nap, hogy ne énekelték volna ezeket a 
zsoltárokat?

A „közönség“-teremtő írói sikernek ha
talmas példája ez!

Tudományos irodalom. Szenci és Apácai.
279. Melyik két írónk élete felemelő példája annak, 
hogyan szentelheti valaki élete nyugalmát, sőt egész 
életét a tudománynak és a tudomány itthoni köz
kinccsé tételének?

Szenci Molnár Alberté és Apácai Csere Já
nosé.

280. Miért válik Szenc i M olnár A lbert tizenötéves 
korától kezdve úgyszólván egész életére hontalanná?

Azért, hogy a művelt nyugatról minél több
féle szellemi szükségletét kielégíthesse eb 
maradt nemzetének.
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281. Milyen sors jut a hontalanságon kívül osztály
részéül?

Szegénység, nyomorúság és> lemondás az ér
vényesülés megérdemelt módjáról.

282. Mit alkotott a szótárirodalom terén?
Elkészítette latin-magyar és magyar-latin 
szótárát, nem puszta szógyűjteményt adva 
benne, hanem a szólások, jellemző kifejezé
sek gazdag készletét is.

283. Mennyiben úttörő a magyar grammatikája?
Semmi előzményre nem támaszkodhatott 
e munka megírásában, mert nem ismerte 
Sylvester magyar nyelvtanát.

284. Egyháza szükségleteit zsoltárain kívül mely mű
vei szolgálják?

Egyháza számára gondoskodott Károlyi 
bibliafordításának javított kiadásáról, Kál
vin teológiai nagy műve átültetéséről.

285. Mi volt az a még merészebb cél, amelyet a Szen
cinél is tragikusabb sorsú Apácai Csere János 
tűzött ki maga elé?

Európai színvonalra emelni a magyar köz
oktatást s így a művelt nyugat méltó tag
jává tenni a magyar nemzetet.

286. Hogyan akarta ezt a célt megvalósítani?
Tudva, hogy igazi nemzeti műveltség hor
dozója csak a nemzeti nyelv lehet, óriási 
feladatra szánta el magát: az emberi tudás 
minden ágát magyarul ismertetni meg hon
fitársaival, vagyis a kulturális fejlődés út-
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ját minden magyar ember számára hozzá
férhetővé tenni.

287. Mit mutat Magyar Logikácska c. kis 
könyve?

Filozófiai eszmék magyar nyelven való ki
fejtése roppant nehézségekbe ütközött még 

" akkor s az író verejtékes erőfeszítése meg 
is látszik ezen az első enemű kísérleten.

288. Melyik műve öleli fel az akkori tudományágak 
mindegyikét?

Főműve, a Magyar encyclopaedia
289. Hogy jellemezhetjük ezt a munkát?

Természetesen csak latin tankönyvek vissz
hangja tud lenni s forrásaiból éppúgy át
veszi a naiv tévedéseket, mint a komoly 
igazságokat. Nyelve sokhelyt magyartalan, 
néhol alig érthető. «

290. Miért érdemel vállakózása mégis csodálatot?
Vállalkozása mégis csodálatot és elismerést 
érdemel, mert a magyar tudományos mű
nyelv megteremtése terén övé az első lépés 
dicsősége s a filozófia nemzeti nyelvűségé
vel félévszázadnyira megelőzte a németeket.

291. Milyen bölcsészet- és neveléstudományi elveket 
vallott Apácai?

Apácai a, bölcsészet- és neveléstudomány 
területén korának legmodernebb és leghe
lyesebb elveit (Descartes, Gomenius) val
lotta s ezeket Erdély gyakorlati életében 
meg is akarta valósítani.
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292. Mi lett a sorsa sajátmagának, valamint reform
jainak?

Reformjainak megvalósításában halála 
megakadályozta. Betegsége és irígyeinek 
rosszakarata sírba vitte.

293. Mi indította nyelvészeti vizsgálódásokra Geleji 
Katona István- t  Magyar Grammatikácska 
szerzőjét?

A magyar könyvek helyesírásának inga
dozó, zavaros jellege.

294. Miben látja a helyesírási zavarok főokát?
A helyesírási zavarok főokát abban látja, 
hogy a latin betűk nem elegendők a magyar 
hangok pontos jelölésére.

295. Miben áll tehát a Magyar Grammatikácska lé
nyege és fontossága?

A helyesírás elvi alapra való helyezését és 
az etimológia alapulvételét követeli. Ezzel 
a művel megjelent Magyarországon az első 
nyelvújító könyv.

296. Mint nyelvújítónak mi az érdeme?
Megjelölte a nyelvújítás legegészségesebb 
módját: az etimológikus szóképzést és elő
futára lett Révainaík.

297. A történetírás terén ki írt katolikus össze
foglaló munkát?

P etho G ergely írta a Rövid magyar 
krónikát, mely a magyar nemzet egész 
történetét előadja 1626-ig.

298. Melyik összefoglaló mű protestáns színezetű?
Szalárdi János Siralmas krónikája.
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mely Erdély történetéből a mohácsi csatá
tól Apafi Mihályig terjedő másfél évszázadot 
ismerteti önálló kutatások alapján.

299. Kik írtak a saját korukat szemléltető szubjektív 
munkát?

Ilyenek Kemély János erdélyi fejedelem és 
Bethlen Miklós erdélyi kancellár önélet
írásai.

300. Melyik munka a legérdekesebb a maga nemében?
„Veresmarti Mihály megtérésének histó
riája“; vallásos életrajz, mely e korszak 
embereinek hitbeli vívódását örökíti meg.

Zrínyi Miklós.

301. Mely igazságot példáz ez időszak legnagyobb 
lángelméje, Zrínyi Miklós?

Azt, hogy a valódi költői tehetség egyrészt 
mindenestől benne gyökerezik saját korá
ban, másrészt kinő abból és értékei minden 
időre érvényesek.

302. Mi bénította meg országmentő nagy becsvágyát?
A „sors bona“ hiánya, a Habsburg-politika 
nemzetellenes célzata.

303. Milyen vallási és politikai világnézetnek eszmé
nyi példával való igazolása Zrínyi főműve, a Szigeti 
veszedelem (Obsidio Szigethiana, Zrínyiász)?

Családi hagyományai és iskolai nevelke
dése egyaránt arra tanították, hogy a Habs
burg-dinasztiához és a katolikus egyház
hoz van hozzákötve Magyarország állami



64

boldogulása. E boldogulásnak a legfőbb 
eszközét pedig a katonai vitézségben, Isten 
és a király fegyveres szolgálatában látta.

304. Mennyiben a diadalmas katolicizmus szellemé
nek vetülete ez a mű?

Tasso Megszabadított Jeruzsálemének fia
talabb testvére; a szigetváriak küzdelme is 
keresztes háború, hiszen Jézus nevében fo
lyik ugyanazon ellenség: az iszlám ellen.

305. Egyúttal azonban minek is hőskölteménye?
A magyar hazaszeretetnek, a nemzeti meg
váltásnak.

306. Milyen természetű a tárgya műfaji szempontból?
Tárgya látszólag nem alkalmas eposzi fel
dolgozásra, hiszen egy aránylag jelentékte
len vár védelméről van szó s még hozzá el is 
pusztul a vár.

307. Mi emeli mégis a fenség magaslatára a kisszerű
nek látszó tárgyat?

A mű alapeszméje: Szigetvár kapitányának 
magatartásán a nemzet sorsa fordul meg, 
Zrínyi érdeméért Isten a magyarságot ke
gyelmébe fogadja.

308. Mit mondhatunk az eposzi „machiná“-ról?
Ezt a nagyszem alapeszmét olyan eposzi 
„machina“ hordozza és szemlélteti, amely 
nem puszta ékítmény, nem holmi üres írói 
fogás, hanem a szerző vallásos élő hitéből 
nő ki: Istennek, Krisztusnak és az angya
loknak] a szerepe összhangban van a ke
resztyén (katolikus) egyház tanításával.
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(Mindössze egy-két pogány mitológiai elem 
csúszott be az óklasszikai munkákból.)

309. Miért mesteri a jellemrajzolás?
A magyar és a ; török hősök (Zrínyi, Deli 
Vid, Farkasics, Alapi, Radivoj, Juranics — 
Szolimán, Delimán, Demirhám) még mikor 
egyformán vitézek is, más-más fajnak, ég
hajlatnak, vérmérsékletnek a képviselői.

310. Mi a módszere Zrínyinek a harcok leírásában?
A harcok leírásában a költő anakronisz
tikus módszert alkalmaz: nem tömegharco
kat, hanem többnyire párviadalokat mutat 
be, mert régi nagy minták ilyen irányban 
fejlesztették ki az eposzírói gyakorlatot.

311. Hogyan viszonylik Zrínyi műve a Tassoéhoz és 
V ergiliuséhoz?

Tassoból és Vergiliusból sok motívumot» 
sőt egész epizódot is átvesz, de szerves al
kotórészként illeszti be őket a cselekvény 
egészébe.

312. Különösen mi bizonyítja meggyőzően Zrínyi köl
tői tudatosságát és merészségét?

Szolimán halálának módja.
313. Mi az egyik főoka, hogy másfél évszázadon át 
hatás nélkül maradt ez az eposz?

Az eposz nyelve érdes, verselése (össze
rímelő négy alexandrín-sor: Zrínyi-strófa) 
nehézkes, ritmusa szabálytalan. Kellő mű
gondra nem is volt ideje a költőnek, s kü
lönben is a zordon erő jellemzi az ő egyé
niségét, nem a kellem.

5
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314. Mi volt hatás nélkül maradásának másik oka?
Népszerűtlenségének másik oka volt habs
burgpárti és törökellenes célzatának elévü
lése a Thököly—Rákóczi szabadságharcok 
alatt és után. Maga a költő is meghazudtolt- 
nak érezte élete végén eposza célzatát, tehát 
a Zrínyiász úgysem lett volna alkalmas po
litikai közvetítő többé a költő és nemzete 
között.

315. Milyen lírai költeményei vannak?
Az egykorú olasz pásztorköltészet (Marino) 
modorában írt néhány idill, egy pár elégia, 
néhány epigramma.

316. Eposzai is, idilljei is mely ízlésirány termékei?
Eposza is, idill jei is a barokk ízlés-irány ter
mékei.

317. A felsőbbrendü barokknak mennyiben legkiválóbb 
magyar irodalmi jelentkezése a Szigeti veszedelem?

A szigeti Zrínyi Miklós egyrészt az antik 
eposzok hőseinek testvére, másrészt azonban 
egyházának rajongó bajnoka: athleta Chris
ti. Ez az utóbbi jellemvonás mintegy megte
tézi, felfokozza] az antik eposzi hős teljesítő
képességét; Zrínyi nem „elfogadja“ az isteni 
megbízatást, hanem mohó vértanúi vággyal 
előre kikönyörgi; őt nem kell isteni külde
tésének teljesítésére figyelmeztetni, vagy ép
pen nógatni, mint időnként pl. Odysseust, 
vagy Aenaest.

3Í8. Melyek prózai munkái?
Hadtudományi fejtegetése Machiavelli nyo-
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mán, történetbölcseleti kísérlet Mátyás ki
rályról és egy lángoló hevű szózat a török 
„áfium“ ellen, Magyarország önvédelmi 
úton való felszabadításának programmja.

319. Ki utánozta a Zrínyiászt?
Listius László gróf krónikaszerű költemé
nyében, a Mohácsi veszedelemben. Balassa- 
strófákban van írva, 13 énekre terjed.

Gyöngyösi István.
320. Ki volt az, akinek verses műveit a közönség ma
gasztaló elismerésével tüntette ki, míg Zrínyi eposza 
úgyszólván ismeretlenül lappangott?

Gyöngyösi István.
321. Hazafiúi egyénisége hogy viszonyúk a Zrínyié
hez?

Jó magyar ember volt Gyöngyösi is, szerette 
hazáját, de nem azzal a tragikus komoly
sággal, mint Zrínyi.

322. Mi indította 55 éves korában első főműve megírá
sára?

1664-ben lett Wesselényi Ferenc nádor „ko
mornyikja“, vagyis titkára. Gazdájának 
kívánt kedveskedni első költői művével: a 
Márssal társalkodó Murányi Vénus-sal.

323. A cím antik istenei kiket jelképeznek?
Márs =  Wesselényi, Vénus =  Széchy Má
ria.

324. Mi a téma?
Wesselényi és Széchy Mária egybekelése.

Ö“
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325. Mennyiben egyezik Gyöngyösi tárgyválasztása a 
Zrínyiével?

Itt is várostrom a költemény tárgya.
326. Miben különbözik a kivitel?

Gyöngyösi nem bírja ezt a tárgyat eposzi 
jelentőségre emelni, szerelmi kaland marad 
ez, semmi egyéb.

327. Hogy sikerül Gyöngyösinek a csodás elem alkal
mazása?

Az ő olimpuszi görög istenei régen hitelü
ket vesztett bábok s szerepeltetésük néha lé
lektani képtelenség. (Pl. Wesselényi és Má
ria látatlanul lesznek szerelmesek egymásba 
Cupido nyila által.)

328. Milyen az eposz felépítése?
Művészi szerkezetnek nyoma sincs, az ese
ményeket időrendben beszéli el a költő, öt
letszerűen megszakítva azokat elmélkedé
sekkel és érzelmes lírai részletekkel.

329. Mi a főtéma a Porából megéledett 
Phoenix c. és az „Az ki régen fegyvert 
fogott hazájáért" kezdetű epikai munkáiban?

Amabban Kemény Jánosnak Lónyai Anná
val, emebben Thököly Imrének Zrínyi Ilo
nával kötött házassága.

330. Hogy méltathatjuk ezeket a műveket?
Ugyanolyan krónikaszerű, kezdetleges szer
kezet, ugyanolyan szervetlen elhelyezésű el
mélkedések és ugyanolyan szép, meleg ér
zelemfestések jellemzik ezeket is, mint a 
Murányi Vénust.
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331.Soroljuk fel Gyöngyösi többi munkáját!
Rózsakoszorú; egy erkölcsi célzatot színlelő 
munkája: a Csalárd Cupido; egy Eszterházy 
Pált magasztaló költeménye (címe: Palin
ódia =  visszaéneklés, vagy megismételt 
ének) és egy görög regény (Chariclia) ver
ses átdolgozása.

332. Egyéniségének mely vonásai nyomják rá erősen 
bélyegüket műveire ?

Van valami bókaló, udvarló jelleg Gyön
gyösi egyéniségében; rendszerint özvegy fér
fiak és asszonyok szívének másodvirágzását 
szereti énekelni és benne magában is van 
valami az öregedő férfi rejtett, dekadens ér
zékiségéből.

333. Melyik latin költőnek tanítványa és lelki rokona 
Gyöngyösi?

Ovidiusnak.
334. Hogy jelenik meg Gyöngyösinél a kor uralkodó 
kifejezésmódja, a barokk?

Csak külsőségekben: a renaissance-hagyo- 
mányból az antik (pogány) mithológiát és az 
erotikus hajlamot tanulta el s ezt az érzé- 
kies szemléletmódot erőszakolta rá az ellen- 
reformáció kedves témáira is: a felfeszített 
Krisztus szenvedéseit idegborzongató natu
ralizmussal részletezi, Szűz Máriához pedig, 
mondhatni, a szerelmes versek hangján 
imádkozik.

335. Milyennek látjuk Gyöngyösi óriási népszerűségén 
át az akkori magyar olvasóközönség ízlését?
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A legtöbb olvasónak nem volt érzéke a köl
tői alakítás lényege iránt, nem törődött a 
téma eszmei megalapozásával, a jellemzés 
és szerkezet minőségével, sőt talán még ked- 
vükrevalóbb volt a kényelmes, szájbarágó 
bőbeszédűség, mint a művészi tömörség — 
a magyaros ritmus és a csengő rímjáték 
tette rájuk nézve széppé a költeményt.

336. Micsoda formai jelességei vannak Gyöngyösi mű
veinek?

Alexandrinusai kellemes folyásúak, szabá
lyos sormetszetűek, stílusa jóhangzású, le
írásai színesek, lírai betétei pedig az igazi 
költőiség varázsát éreztetik!.

337. Mi Gyöngyösinek a fentiekből folyó irodalomtör
téneti főérdeme?

Az a termékenyítő hatás, melyet a magyar 
költői nyelv fejlődésére tett .

338. Ki volt Gyöngyösi utánzója?
Mint Zrínyit Listius, úgy utánozta Gyöngyö
sit Kőszeghy Pál.

339. Melyik Kőszeghy főműve?
Bercsényi házassága, melyben urának, Ber
csényi Miklós grófnak a házaséletét énekli 
meg.

340. Milyen szempontból értékes Kőszeghy Pál mun
kája?

A Gyöngyösi modorában írt munkának nem 
költői, hanem korrajzi szempontból van 
ránk nézve értéke,
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A barokk.
341. Mely két ízlésirány összeolvadásából keletkezett a 
barokk néven ismert ízlésirány?

1. Az egyik a renaissance-művészet antik 
ízlése.
2. A másik a felocsúdott katolicizmus ra
jongó hitbuzgalma.

342. Mi a viszony a két elem között?
Az utóbbi elem igyekszik általánosítani, 
mintegy erőszakosan is magához idomítani 
az előbbit.

343. Mi az eredménye ennek a küzdelemnek?
A renaissance-stíl derűs nyugalma a pátosz 
forró levegőjével fűlik át, mozgalmasság ke
rül bele, amely csavarosra változtatja az 
épületek oszlopait, meggörbíti az egyenes 
vonalakat, zsúfolja a díszítéseket.

344. Mi a célja mindezzel?
Hogy ezek a formák erős izgalmat keltse
nek a szemlélőben.

345. Milyen természetűek ezek az izgalmak?
Részint a boldog elragadtatás, részint a hát- 
borzongató megdöbbenés érzelmi állapota.

346. Mikor beszélünk felsőbbrendű barokkról?
Amikor a fentemlített két elem egyensúly
ban tud maradni (Zrínyi).

347. Mi történik, ha a barokk-stíl alkotóelemeinek 
egyensúlya megbillen?
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Előáll az alacsonyabbrendű barokk (Gyön
gyösi).

348. Miben nyilvánul meg az alacsonyabbrendűség?
A mű nem tud megbirkózni á szerkezet bel
ső törvényszerűségével, követeléseivel, a lé
nyeg háttérbe szorul, a díszítés cifraságai 
válnak főcéllá, a pátosz elveszti őszinte
ségét.

349. A költészetben hogyan jelentkezik az alacsonyabb
rendű barokk?

A költészetben a mesterkéltségnek különféle 
nemeit honosította meg: az idill-műfaj „nai
vitása“ gyakran csak szenvelgés, a nyelv és 
verselés fölösleges cicomára törekszik (pl. 
,,ekhós" vers, cikornyás próza), a vallásos 
extázis leple mögött — tudatosan, vagy ön
tudatlanul — alantas érzéki gerjedelmek 
lappanganak.

Kisebb költők. Kuruc költészet,
350. Melyik műfaj terén dolgozott ez időszak legtöbb
költője? v i ~ i

A líra terén.
351.Hogy viszonylik tehetségük \ mesterükéhez, Ba
lassa Bálintéhoz?

Mesterüket költői érték tekintetében meg 
sem közelítik; csak utánozzák Balassa tárgy
körének hármas oldalát, főként pedig verse
lésmódját,



352. Mik a főtulajdonságai köztük a legérdemesebbnek; 
R im ay Jánosinak, akit Balassa is nagyrabecsült?

Vonzó, nemes jellem, alapos műveltség, ver
selő ügyesség, de költői tehetség nélkül.

353. Mi a fogijatkozása neki is, költőtársainak is?
Neki is, költőtársainak (Beniczky Péter, Ko
háry István gróf, Petrőczy Kata bárónő) is 
az a bajuk, hogy sem vallásos, sem szerelmi 
ihletettségük nem tud költői szárnyalásra 
kapni, hanem elmélkedéssé, sokszor pedig 
száraz oktatássá válik.

354. Mennyivel volt szomorúbb a nemzet élete a XVII, 
században, mint a XVI-ban?

A XVI. században a vallási ellentétet leg
alább nem mérgesítette el az államhatalom 
hivatalos erőszaka, most azonban a Habs
burg-dinasztia fegyveres hatalommal üldözte 
a protestánsokat, vértörvényszék elé hur 
coltatta vagy gályarabokul adatta el vezér
embereiket, viszont a protestáns Erdélyben 
a többi felekezet szenvedett sérelmeket.

355. Ki volt most a közös ellenség?
Száz évvel korábban Tinódi még protestáns 
létére a keresztyének egyetértését sürgette a 
közös ellenség: a török ellen, most pedig 
már a katolikus magyarok legjobbjai is 
meghasonlott lélekkel nézték a bécsi udvar 
magyarellenes politikáját, az idegen kato
naság garázdálkodását.

356. A sok szenvedés különösen mely időszakban ter-
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melte ki a költészet gyöngyszemeit szokatlan gazdag
ságban?

Különösen a XVII. század utolsó harmadá
ban és a XVIII. század első tizedében.

357. Mi táplálta a vallásos lírát?
A gályarabság megrendítő élményei adtak 
új táplálékot a vallásos lírának, melybe a 
katolikus papok elleni keserű gúny hangja 
is belevegyült.

358. Mit idéztek elő irodalmikig a politikai állapotok?
A Thököly- és Rákóczi- szabadságharc nagy 
mozgalmai s a rájuk következő bujdosás 
évei olyan gazdag politikai költészetet hoz
tak létre, hogy ennek nincs párja a magyar 
nemzet történelme folyamán.

359. Milyen néven ismeretes ez a politikai költészet?
Kurucköltészet néven.

360. Mik a főmotívumai a kurucköltészetnek?
Túlnyomó részben a magyar függetlenségi 
vágy, katona-virtus és németgyűlölet ad
ják a főmotívumait, csak néha vág vissza 
gúnyosan a labanc káröröm; a végső akkor
dok pedig a bujdosó keservét, vagy akasz
tófahumorát tolmácsolják.

361. Milyen műfaj jutott még szóhoz a líra mellett?
A lírai költeményeken kívül epikai ter
mékek is keletkeztek egy-egy nevezetesebb 
eseményről vagy jeles vezérről, többnyire 
rövid, balladaszerű költemények.

362. Mennyire ismerjük a kurucköltészet költőinek a 
nevét?



Elég sok szerzőnek a neve ismeretes ebből 
az időből, de a kurucköltészet legszebb, 
legjellegzetesebb darabjait névtelen szerzők 
alkották: a kurucköltészet igazában népköl
tészet.

363. Ennek a költészetnek melyik nemrég felmerült 
problémája függ össze ezzel a körülménnyel?

A szövegek hitelességének a kérdése.
364. Hogyan élték életüket a kurucköltészet darabjai 
másfél századon keresztül?

A kurucköltészet népi eredetű termékei nem 
jelentek meg nyomtatásban, sőt kézirat is 
csak egy részüket őrizte meg, a többi száj- 
hagyomány útján öröklődött át s jó másfél 
évszázad múlva kezdte összegyűjteni őket 
egy lángoló hazafiságú kutató:
Thaly Kálmán.

365. Mivel gyanúsítja az irodalmi közvélemény Thaly 
Kálmánt Riedl Frigyes érvei alapján?

Azzal, hogy a maga költői tehetségének né
mely alkotásait is közéjük rejtette e kuruc
kori népköltészeti termékeknek.

366. Mit lehet biztosan tudni már a végső ítélet ki
mondása előtt 9

Annyi kétségtelen, hogy a kurucköltészet a 
legszigorúbb felülvizsgálás után is leggazda
gabb terméke marad a magyar népiélek 
költői erejének.

Széppróza. Dráma.
367. Miből áll ez időszak szépprózája?

Egy-két közepes színvonlú fordításból.
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368. Melyik fordított művei jelenik meg a lovagregény 
műfaja a magyar irodalomban?

Tesseni Vencel: Magel ona histó 
riájá-val.

369. Mi volt a beosztása H aller Ján os H á r ma s  
hi  s t ó ri  á j á nak?

Az első részben Világbiró Nagy Sándor 
életét, a másodikban a Gesta Romanorum c. 
mesegyűjteményt, a harmadikban a trójai 
háború történetét ültette ál magyarra idegen 
mintából.

371. A magyar olvasóknak melyik rész tetszett legjob
ban?

A középső, a maga apróbb mesés történetei
vel.

371. Mi képviseli a drámai műfajt?
Az iskoladráma.

372. Hogy keletkeztek?
A tanulóifjúság s az érdeklődő közönség 
okulására rendszerint paptanárok állították 
össze őket s diákok adták elő.

373. Honnan vették motívumaikat?
Legtöbbnyire a Bibliából, a legendákból, 
vagy a történelemből vették a témát az is
koladrámák, a szerelem motívuma nem jut
hatott szóhoz bennük.

374. Milyen korlátozások alá estek még?
Nők nem játszhattak a szereplők közt, a 
költői szempont háttérbe szorult az erkölcsi 
célzat mellett. 1

375. Mi volt az érdemük?
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Legalább, ha szűk körben is, példát adtak 
a színpadi előadás kollektív élményt nyújtó 
hatására, amely a közönségi tudatnak leg
biztosabb ébrentartója.

376. Mondj példát az iskoladrámára!
Pl. a Comico-T ragédia c. „moralitás“.

377. Mi a „moralitás“ ?
Olyan dráma, melyben egy bibliai történet 
kapcsán megszemélyesített erkölcsi fogal
mak (Virtus, Vitium, Igazság, stb.) szerepel
nek.

ÖSSZEFOGLALÁS.
378. Minek köszönhető irodalmunk XVII. századi nagy 
fellendülése?

Ez a fellendülés legnagyobbrészt a protes
tánskori ismeretlen és szürke nevű írók fá
radhatatlan és úttörő munkássága gyümöl
cseként jött létre.

379. Melyek voltak e kornak nagyobb alkotásai és hol 
kell ezeknek gyökereit keresnünk?

Pázmány értekező és szónoki prózája, Szen
ci Molnár zsoltárfordítása, Apácai bölcse
leti műnyelve és széleskörű tanügyi politi
kája, Zrínyi és Gyöngyösi epikai alkotásai, 
a kuruevilág népköltészete e kornak legfon
tosabb és legnagyobb alkotásai s gyökereik 
a reformáció korszakába nyúlnak vissza. -

380. Ezek az előbbi kor talajában gyökerező alkotá
sok minek köszönhetik kifejlődésüket?

Készben ugyanazoknak az eszme- és ízlés
áramlatoknak, melyek az egykorú nyugat-
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európai nemzetek irodalmát áthatották.
381. Kiknél érvényesül a gyorsan meghonosodott ba
rokk stílus a műalkotás leglényegében?

Pázmány a retorika és dialektika formáit, 
Zrínyi az eposz műfaji keretét töltötte meg 
az új1 ízlés szűrőjén át.

382. Hogy érvényesül Gyöngyösinél a barokk-elv?
Gyöngyösi inkább külsőségei iránt volt fo
gékony ennek az uralkodó kifejezésmódnak.

383. Milyen fokon áll a kor szépprózája és drámája?
Még kezdetleges fokon vesztegel.

384. A vallásos ihletettség e nagy lendületű korában 
mi hiányzott a magyar irodalom igazi virágzásnak in
dulásához?

Csak akkor indulhat el irodalmunk új vi
rágzás felé, ha előbb sikerül új központi esz
mét, egyetemes hatású vezérgondolatot ki
érlelnie a maga számára. A nemzeti eszme, 
a hazafiúi lelkesedés lesz ez, de csak jó fél
évszázad múlva.

Hanyatlás kora.
Tudományos irodalom.

385. Rákóczi szabadságharcának leverése és a szat
mári béke utáni idők milyen hatással voltak a magyar 
főnemességre és köznemességre?

A kurucvilág harcai után a szatmári béké
vel csend borult az országra. A nemzetnek 
az uralkodóval való kibékülését jelentette ez
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a csend, de egyúttal a nemzet lelki elfásult- 
ságát is. A főnemesség sietett is itthagyni az 
unalmassá lett hazát és Bécsben sütkérezett 
az udvar fényében; a köznemesség itthon 
maradt, de szintén nem törődött a köz- 
ügyeikkel s már művelődési igényei sem 
voltak.

386. Az ilyen igényeket miért is lett volna egyre nehe
zebb kielégíteni?

Az államhatalom akadályokat gördített a 
magyar ifjak külföldi tanulása elé, itthon 
pedig a könyvcenzúra feküdt rá a szellemi 
életre.

387. A szomorú tengődésre jutott magyar irodalom 
csak mely területen mutat fel eredményeket?

Csak a szaktudományok területén.
388. A tudományos irodalom mely ágai kezdenek ki
fejlődni ebben a korban?

Ekkortájt kezdődik nálunk a modern érte
lemben vett földrajz- és történelemtudo
mány.

389. Soroljuk fel a fontosabb tudósokat egy-egy mun
kájukkal.

Bél Mátyás (Notitia Hungariae), Pray 
György (Annales), Katona István
(Historia critica , 42. kötet).

390. Mi biztosította e műveknek a kor viszonyaihoz 
képest elég magas tudományos értékét?

Eredeti forráskutatásra és komoly kritikai 
készültségre támaszkodtak.

391. Melyek voltak azok a magyar nyelvű történeti
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munkák, melyek a nemzeti közhangulattal szorosabb 
kapcsolatot tartottak?

Ilyenek voltak főként Cserei Mihály Erdély 
históriája és Apor Péter báró Metamorphosis 
Transsylvaniae-ja.

932. Melyik kort tárgyalja a protestáns szellemű, la
banc pártállású Cserei emlékirata?

Cserei Erdély történetéből azt a félévszáza 
dót tárgyalja, amely a szatmári békével zá
rul le.

393. Mi teszi hatásossá munkáját?
őszinteség, közvetlenség, elbeszélő ügyes
ség.

394. Miről szól a kuruc érzésű Apor Metamorphosis-a?
Apor Metamorphosis-a tüntető célzatosság
gal fordul ti a XVIII. században egyre in
kább elharapódzó német divattól, az ú. n. 
náj módi-tói s merül bele a korábbbi erdé
lyi nemzedékek régi jó szokásainak, ma
gyaros öltözködésének, vendégségeinek stb. 
szeretetteljes ismertetésébe.

395. Miért szeretetreméltók ezek az emlékiratok elfo
gultságukban is ?

Mert a magyar faj- és hazaszeretet érzik ki 
belőlük.

396. A közönségtudat szempontjából mit mondhatunk
róluk? 1

Érdekes példái annak, hogy évszázadokkal 
a könyvnyomtatás feltalálása után is hogyan 
tudott egy-egy kéziratos mű is közönséget 
teremteni magának és többszáz írott pél-
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dényban kézről-kézre járni, mert szellemük 
visszhangot ébresztett széles társadalmi kö
rök lelkében,

397. Melyik az első magyarnyelvű irodalomtörténeti 
lexikoni

Bod P éter  Magyar Athenás-a.
398. Ki írt [élszázaddal előbb ugyanefféle latin nyelvű 
és felényi anyagú munkát?

Czvittinger Dávid (Specimen).
399. Az ismertebb több, mint hatszáz író és irodalom- 
pártoló hogyan szerepel Bod Péter munkájában?

Rövid életrajzuk után műveiket sorolja fel 
és néhol kritikai megjegyzéseket is tesz.

480. Kritikai megjegyzései mit mutatnak?
Református vallási világnézetének erős ön
tudatát.

401. Mi a rendkívül nagy jelentősége Czvittinger és fő
leg Bod művének?

Ezek már az irodalomról való eszmélkedés 
fontos termékei. Csak hosszas irodalmi fej
lődés után juthat valaki arra a gondolatra, 
helyesebben arra a hősies elhatározásra, 
hogy évek, évtizedek kutató, gyűjtő fárad
ságát szentelje az íróság fogalmi szempont- 

. jának szolgálatára. Czvittinger Dávid és Bod 
Péter a magyar irodalmi köztudat két derék 
úttörője.

Mikes. Faludi. Amade.
402. Miből táplálkozik részben Mikes írói hatása?

Emberi jellemének nemességéből.
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403. Hogyan nyilatkozik meg ez életében?
11. Rákóczi Ferencnek volt az apródja s az 
önfeláldozó hűség egyik legszebb példája 
marad élete mindörökre.

404. Milyen jélévszázad tükre Mikes főműve: a Tö
rökországi levelek?

Húszéves korában hagyta el hazáját s fél
évszázadot töltött bújdosásban; az egyik 
negyedszázadot legalább kedves gazdája 
környezetében élhette át, de a másik egyre 
teljesebb árvaságot jelentett rá nézve.

405. Mondjon néhány számadatot a levelekkel kap- 
csolatban!

Leveleinek összes száma: 207; az elsői 1717- 
ből, az utolsó 1758-ból van keltezve.

400. Milyen a külső formája művének?
„iídes nénjéhez’fc intézi Mikes e leveleket s 
oly elhitetően valószerű az előadása, hogy 
csakugyan elküldött igazi leveleknek gon
dolták sokáig még irodalomtudósok is.

407. Mi lényegében a munkája?
Nem egyéb, mint levélformában elbeszélt 
lelki történet, amelynek a kerete egy exoti
kus, kényszerű bújdosóút.

408. Mikor ismerkedett meg Mikes effajta művekkel?
Talán már párizsi néhány évi tartózkodása 
idején, de különösen rodostói unalmában 
volt idejét és alkalma a konstantinápolyi 
francia követség útján belemerülni a levél
alakban megírt, exotikus tárgyú francia mű
vek olvasásába.
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409. Mennyiben bizonyítják Mikes levelei is azt, hogy 
a közönség fogalma az irodalomtudományban nem 
hanyagolható el?

Mikes egy „édes néni“ költött alakján át 
egész olvasóközönséget képzelt maga elé, tá
voli honfitársainak figyelő seregét.

410. Honnan származik a levelek tárgyi anyaga?
A levelek tárgyi anyagát Mikes nagyobbrész
ben nem közvetlen tapasztalásból merítette, 
hanem olvasmányaiból: a néprajzi vonatko
zású részletek, adomák, példák, mind on
nan vannak összeszedve.

411. Mi adja meg a munkának művészi értékét?
1. Mikes rendkívül rokonszenves egyénisége,
2. előadásmódja, stílusa.

412. Egyéniségét mi jellemzi?
Az a harmonikus világnézet, amely az ifjú
kor jókedvétől az öregség vallásos alázatáig 
egyformán nemes tud maradni

413. Milyen az előadásmódja, stílusa?
Előadásmódja jóízű, közvetlen, magyaros, 
stílusa gyöngéd $ mégis talpraesett, zama
tos.

414. Stílus tekintetében miben áll a jelentősége?
Az első igazán költői érettségi! próza, az első 
igazi szép -próza az irodalmunkban.

416. Ki Kazinczyig a magyar próza legtudatosabb 
stílusművésze?

Faludi Ferenc.
410. Miben tér el Faludi tehetségének természete a Mi
kesétől?

6"



84

Mikes nyelvi zamatossága a természetadta 
tehetség öntudatlan erénye, — Faludi a ma
ga tehetségét buzgó tanulmánnyal céltuda
tosan fejlesztette»

417. Hogy végezte Faludi önfejlesztését?
Nemcsak az irodalmi művekbe (különösen 
Pázmány munkáiba) merült bele, hanem az 
alsó néposztály beszédét is tervszerűen fi
gyelte s megfigyeléseiről jegyzeteket készí
tett.

418. Miközben fordításainak és átdolgozásának idegen 
tartalmával erkölcsileg igyekezett a magyarság leikéi 
nemesebbé nevelni, milyen teljesítményt végzett nyelvi
téren?

Saját nyelvtehetségével a magyar stílus fej
lődését segítette elő igen szerencsés irány
ban: művészibbé és gazdagabbá tette anél
kül, hogy erőszakos kézzel nyúlt volna 
hozzá.

419. Miben tapasztalhatók Faludi verseiben azok 
az ösztönzések és tanulságok, amelyeket az európai 
költészet divatos irányaiból merített?

Az antik költészet mellett a rokokó-ízlés di
vatos tárgyait és formáit is utánozta, az 
olasz és német ú. n. gáláns költészetnek ma
gyar közvetítője lett.

420. Hogyan befolyásolta életkora (verseit öregkorá
ban írta) költészetének tárgyait és helyzeteit?

Költeményeinek tárgyai: a vallás, életböl
cseleti eszmék, tiszta szerelem, öreg korá
ban írta verseit, lehiggadt kedélye az ártat-
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lan enyelgés hangjához, a rokokó-divatíí 
idilli helyzetekhez vonzódik.

421. Formailag milyen erős a tehetsége?
Szerencsés kézzel alkalmaz változatos, köny- 
nyed, zenei versformákat. Az időmértéket 
nemcsak a rímmel tudja párosítani, hanem 
a magyaros ritmusérzékkel is összebékíti.

422. Melyik fontos formát alkalmazza elsőnek a ma
gyar irodalomban?

ö  írta magyarul az első szonettet.
423. Ki e kor másik tehetséges lírikusa?

Amade László báró,
424. Mennyiben látszik, hogy Faludi kortársa?

Költői mintaképei körülbelül ugyanazok.
425. Miben különbözik Amade emberi (és így lírikus) 
egyénisége a Faludiétól?

Amade a pillanatnyi benyomások embere, 
szilaj, hetyke, változékony, de könnyelmű
ségében is rokonszenves.

246. Hogy látszik ez meg alkotásain?
A fáradságos, javítgató műgondra képtelen; 
versei inkább rögtönzések, de telve dalla
mossággal annyira, hogy elaprózott sorai, 
csengő-bongó rímjátéka néha úgy hatnak, 
mintha hosszas mesterkedés eredményei 
volnának.

427. Balassán és az egész egykorú külföldi költészeten 
kívül mi volt hatással Amade lírájára?

A magyar népdal.
428. Az epikai költés csak miféle gyér eredményt tud 
felmutatni ebben az időszakban?
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Egy pár anekdota gyűjtemény mellett né
hány fordítás készült: Fénélon Telemach- 
ját ketten is lefordították (Haller László 
gróf és Zoltán József), Mikes is átdolgozott 
egy keretes novellagyüjteményt (Mul at
ságos napok).

129 Mi felelt meg legjobban a közízlésnek?
A Kártigám c. érzelgős regény, ame
lyet Mészáros Ignác németből fordított; 
megjelenésének ideje (1772) azonban már 
egy új, sokkal elevenebb és biztatóbb iroda
lomtörténeti korszak kezdetével esik, egybe.

430. A XVIII. század közepén néhány évtizedre virág
zásnak indult bibliai vagy történeti tárgyú iskola
dráma milyen változáson megy keresztül?

A feltartóztathatatlan fejlődés útja ezt az 
eredetileg valláserkölcsi célzatra kény szeri- 
tett műfajt belekapcsolja az eleven életbe, 
a jelennek a profán eszmekörébe s a mulat
tatás lesz a dráma főcéljává.

431. Mi alkotja az átmenetet?
Eleinte csak a komoly dráma felvonásai 
közé ékelték be egy-egy világias tárgyú ko
média előadását, s az ilyet „intermedium“- 
nak: közjáték -nak nevezték.

432. Érzékeltessük az elmondottakat a Kocsonya 
Mihály megnősülését és házaséletét színpadra vivő 
közjátékon!

A kenetteljes, ünnepélyes iskoladrámai 
hang itt már ellenkezőjére fordult: a nyers, 
vaskos, de egészséges komikum árad benne
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s ez a tükör nem is sokat torzít az egykorú 
magyar köznemesi társadalom lelki képén, 
parlagi ízlésén, inkább csak könyörtelen 
igazságú látleletet ad róla.

A rokokó.
433. Mit értünk rokokó alatt?

A rokokó stílus a barokknak továbbfejlő
dése, illetőleg elfajulása.

434. A barokknak mely fogyatkozását vitte túlzásba 
a rokokó?

A szerves alkotórészeket már a barokk is 
henye elemekkel vegyítette, a rokokó-ízlés 
még tovább ment ebben az irányban: a lé
nyegnél jobban szerette a lényegtelent, a 
külső díszítmények halmozását,

435. Hogyan látszik ez meg például a rokokó-bútoro
kon?

A rokokó-bútorok cifrák és kecsesek vol
tak, de nem szilárdak, nem is célszerűek.

436. Milyen benyomást tesz ránk általában ez a stílus
irány?

Mintha valami hiánynak, ürességnek, ha
zugságnak leplezésére szolgált volna a ro
kokó-divat, mely például arra késztette a 
főrangú hölgyeket és urakat, hogy az idil
likus egyszerűségű ókor pásztornépének a 
szerepét játsszák és éljék át, — de paróká- 
san, selyemruhában, aranyozott pásztorbot
tal s kimosdatott, megfésült, felpántlikázott 
bárányokkal.
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437. Miben áll az irodalmi rokokó?
Az irodalmi rokokó szintén az ókori pász
tori idill időszerűtlenné vált tárgykörét 
erőltette új életre, de akaratlanul is megfosz
totta természetességétől.

438. Csak árnyoldalai vannak a rokokónak?
Formai szempontból a rokokó költészeté
nek megvan a maga értékes oldala is; a ke
csesség, könnyedség, a vaskos valóságnak 
légiessé finomítása, a báj és kellem képze
letvilágának és kifejezéskészletének, a nyelv 
zeneiségének uralomra juttatása.

439. Mi szokott hozzátartozni még, mint pikáns illat
szer a rokokó légköréhez?

Az érzékiség.
440. Ki nálunk ennek a világirodalmi ízlésiránynak 
legművészibb példája?

Csokonai.
441. Mit tekinthetünk átmenetnek a rokokóhoz?

A német költészetben a XVII—XVIII. szá
zad fordulóján virágzott gáláns költészetet.

442. Mi ennek a lényege?
Művelői nem élményszerűségrel törekszenek, 
hanem bókoló, csiszolt szólamokra és 
csengő-bongó rímjátékra.

ÖSSZEFOGLALÁS.

443. Ez a kiváló írókban és alkotásokban különben is 
nagyon szegény korszak miért tesz ránk különösen 
sivár hatást?
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Mert ami irodalmat termelt, annak is leg- 
• nagyobb részéről jóformán tudomást sem 

vett.
444. Mi mutatja ezt?

Faludi műveinek nagyobb része, Mikes, 
Amade, Cserei, Apor munkái kéziratban 
lappangtak évtizedeken, némelyik több 
mint egy évszázadon át. A magyarság iro
dalmi érdeklődésének nagyfokú megbénult
ságát mutatja ez a helyzet.

445. Mi az irodalom nyelve?
A középkor óta ekkor billen át mégegyszer, 
átmenetileg, az irodalmi termelés mérlege 
a latinnyelvűség felé.

446. Hogy viszonylik irodalmunk a külföldi irá
nyokhoz?

A kéziratban maradt magyar művek ekkor 
is benne gyökereztek az egykorú nyugati 
korszellem (rokokó, levélműfaj, gálánsköl
tészet) talajában.

447. A magyar nemzeti és nyelvi öntudat szempontjá
ból minek is ideje ez a korszak?

A néma erőgyűjtésnek.

Franciás írók. Bessenyei.

448. Miért jelentette az eddigi korszakok időhatárait 
egy-egy nagy fontosságú történelmi (politikai) ese
mény?

Az irodalom az emberi élet egyik fajta tü-
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körképe, tehát az élet nagy változásaival 
együtt változik az irodalom is.

449. A most sorrakerülő korszak kezdete miért nem 
kapcsolódik valami országraszóló történelmi esemény
hez?

Az irodalom ekkor nem következménye, 
hanem oka, előzménye a nemzeti élet foko
zatos történelmi átalakulásának.

450. Hogy kell ezt érteni?
A látszólagos eseménytelenség közepette a 
magyar lelkiség mélyén, titokban, egyszerre 
többirányú nyugtalanság jelentkezik, azi ész 
és szív megmozdulásai s ezek együtt lassan
ként eleven vérkeringésre indítják a ma
gyarság eltespedt szellemi szervezetét, — 
éppen az irodalom erezetén át.

451. Hogy jelentkezik az irodalmi megújhodás?
Ennek a többirányú irodalmi megújhodás
nak első nyilvános jelentkezése: az a köny
vecske, amelyet 1772-ben Bécsben nyoma
tott ki egy fiatal magyar testőr: Bessenyei 
György.

452. Mennyiben volt a szabolcsmegyei, ősi köznemes 
családból származó Bessenyei igazi típusa fajának?

Természettől nyert szép tulajdonságai so
káig szunnyadoztak kifejletlenül; a sáros
pataki ref. kollégiumban eltöltött négy esz
tendő csak erkölcsi jellemére volt jó hatás
sal, egyébként tanulatlan maradt.

453. Mikor tizennyolcéves korában Bécsbe került tes
tőrnek s a világvárosi műveltség tükrében meglátta a
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maga és nemzete szégyenletes elmaradottságát, mire 
indította ez a szomorú látvány?

Puritán megalapozottságú jelleme nem sül
lyedt bele csüggedten a nagyváros kínál
kozó élvezeteibe, hanem hallatlan szorga
lommal igyekezett pótolni ismereteinek 
nagy fogyatkozásait.

454. Milyen módszerrel fogott munkájához?
Egyrészt mohón olvasta a francia felvilágo
sodás irodalmát, különösen Voltaire műveit, 
másrészt megfigyelte, hogy a bécsi német 
szellem éppen akkortájt miként törekszik 
függetleníteni magát a francia nyelv uralma 
alól.

455. Mely életprogrammot szűrt le magának ebből a 
kettősirányú tapasztalatból ?

A nyugati műveltség eszméit eljuttatni 
honfitársaihoz, de magyar nemzeti érdek 
szűrőjén át és főként a magyar nyelv tol
mácsolásában.

456. Ki volt a francia felvilágosodás irodalmának két 
leghíresebb, legjellegzetesebb alakja?

Voltaire és Rousseau.
457. Mi volt a közös céljuk?

Vállvetve igyekeztek lerombolni az addigi 
közszellem előítéleteit s ezek helyébe tenni 
saját meggyőződésüket.

458. Hogy váltak egymás ellentétévé?
Voltaire az ész, Rousseau a szív min
denhatóságának volt fanatikus hívője.

459. Mit jelent ez az irodalmi irányok szemszögéből?
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- Voltaire írói munkássága a (franciás)5 
klasszicizmus betetőződése, sőt ne
továbbja, Rousseaué pedig a nemsokára 
diadalmaskodó romanticizmus kez
dete. (L. 759. kérdést.)

460. Hogy jelentkezik mindez a megújhodás korában?
A megújhodás korának magyar irodalmát 
ez a kétféle hatás — egymással különféle 
mértékben vegyülve — át- meg átjárta.

461. Bessenyei hogyan vette ki részét e két irányból?
Bessenyei Voltairet választotta muntaképül 
úgyszólván minden művében, de életének 
második felét akarata ellenére rousseaui 
formák közt búsongta végig.

462. Mit tanult meg legelőször Voltaire-től?
Voltairetől látta, hogy a költészet uralkodó 
műfaja a dráma, mert a színházi tömeg
hatás által ez emelkedik legnagyobb gya
korlati jelentőségre.

403. Miből látszik, hogy a tárgytávolság klasszikái el
vét is Voltairetől tanulta?

Voltaire első drámája, az Oedipe, éppúgy 
az antik görög világból veszi tárgyát, mint 
Bessenyei első műve, az Agis tragé
diája.

464. Miért nincs igazi tragikum ebben a darabban?
Leonidás király nem rossz, csak gyönge 
ember, Agis és Kleombrotes nem bűnös, 
csak makacs jellemek; voltaképpen a go
nosz Agesilaus cselszövénye okozza a szo
morú végű bonyodalmat
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465. Mi az alapeszmének a költő által kiélezett poli
tikai oldala?

A királyok helyzete nagyon nehéz a gonosz 
tanácsadók miatt.

466. Mi a címe két másik, de már nemzeti tárgyú 
tragédiájának?

Hunyadi László tragédiája, 
Buda tragédiája.

467. Mi mutat még Bessenyei tragédiájában a tárgy
távolság elvén kívül Voltaire hatására?

A párosrímű alexandrín-sorok, az írót sok 
helyen ügyetlenné tevő aristotelesi hármas
egység nyűge és a szerelem motívumának 
háttérbeszorulása.

468. Mi a címe Bessenyei két vígjátékának?
Philosophus, Lais.

469. Miért aratott a Philosophus francia mintája elle
nére is méltán sikert a színpadon?

Mert különösen Pontyi nevű epizód-alakjá
ban az egykorú magyar társadalomnak 
egyik jól ismert típusa,'a jószívű, de fara
gatlan, maradi köznemes élethűen jelenik 
meg.

470. Soroljuk fel Bessenyeinek néhány más termé
szetű költeményét!

Bessenyei tanító költeményei: a Popeból 
Voltaire közvetítésével fordított Ember
nek próbája (filozófus költemény), a 
nagy terjedelmű Természet világa 
(tanító költemény), és Debrecen si
ralma (leíró költemény Debrecen égésé-
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ről; minta: Voltaire költeménye a lisszaboni 
földrengésről.).

471. Mi volt a Hunyadi Mátyás-ról szóló hat
énekes eposznak a mintája?

Voltaire Henriása.
472. Milyen tárgyú műveket találunk prózai munkái 
közt?

Prózai munkái közt van magyar tudomá
nyos akadémia szervezését sürgető röpirat 
(Jámbor szándék), filozófiai tárgyú 
elmélkedések (Bihari remete), nagy 
terjedelmű utópisztikus regény (Tarimé
nes utazása).

473. Bessenyei költői tehetség nélküli, de eszményi 
buzgalmú munkásságának, mellyel honfitársait a nyu
gati műveltség szellemébe beavatni igyekezett, csak 
művelődéstörténeti fontossága van?

Működése irodalmunkra nézve is korszak
nyitó, mert az akkori nyugateurópai költé
szet uralkodó műfajaival próbálkozott. Ver
selése csinos folyamatos,ságú, prózáját 
pedig lelkének lírai tusakodása sokhelyt 
megtagadóvá teszi.

474. Mely érdeme növeli még Bessenyei jelentőségét?
Az, hogy barátait is írói munkásságra, 
munkáik kinyomatására biztatta.

475. Ki érdemel testőrtársai közt verses episzto
láival említést?

Barcsai Ábrahám.
476. Minek az úttörője volt B áróczi Sándor?

A francia mintákat követő magyar mű
prózáé.
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477. Melyik két nevezetes fordítás való Báróczitól?
Báróczinak, két nevezetes fordítása van: 
Calprenède nagy terjedelmű heroikus regé
nyét, a Cassandrát és Marmontel 
Erkölcsi meséit ültette át nyel
vünkre.

478. Miben tűnik ki itt Báróczi?
Különösen a francia mondatszerkesztés fej
lett művészetét elismerésreméltó sikerrel 
próbálta a magyar stílus számára gyümöl
csöztetni.

479. Ha senki másra nem hatott volna is, mi fogja 
mindig emlékezetben tartani Báróczi érdemét?

Kazinczy tanítványi hódolata.
480. A rövid életű franciás irodalmi iránynak ki itt
hon az egyetlen nevezetesebb képviselője?

P é c z e li József komáromi ref. lelkész.

Deákos írók.

481. Míg Bessenyeiék Bécsben működtek, milyen jelei 
mutatkoztak a megújhodás kezdetének?

Akkortájt, mikor Bessenyei Bécsbe került, 
itthon több szerzetes tanár kísérletezett a 
magyar költészet új irányba terelésén.

482. Tudatosan szövetkeztek erre a munkára?
Egyikük a Székelyföld szülötte volt, a má
sik dél-, a harmadik nyugatmagyarországi 
származású és eleinte nem is- tudtak egy
másról.
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483. Ök voltak az első alkalmazói a klasszikus for
máknak a magyar nyelvben?

Azt hitte 'mindegyikük, hogy övé a nagy
szerű felfedezés dicsősége, pedig voltakép
pen egyiküké sem volt, hiszen Sylvester Já
nos már több mint kétszáz évvel hamarabb 
sikeres példáját adta az időmértékes verse
lésnek, utána is jónéhányan írtak ilyen 
verseket, csakhogy mindez feledésbe merült.

484. Mi volt tulajdonképpeni mintájuk?
Elsősorban nem a klasszikus latin irodalom
nak, hanem a XVIII. századi újlatin költé
szetnek a hatása alatt kezdtek irogatni.

485. Ki volt az első a fellépésben?
Baróti Szabó Dávid Új mértékre 
vett különb versei-vel: 1777.

486. Hogy értékeljük verseit?
Költészetének alig van más, min't nyelvi és 
verstechnikai értéke, de ez jelentékeny. Za
matos székely stílusában van valami me
rész eredetiség, antik méretű sorai és strófái 
jó iskolának bizonyultak a magyar verse
lés kicsiszolására.

487. Mely célokra alkalmazta a hexametert a lírán 
kívül?

Nemcsak eposz-félét írt ilyen sorokban (A 
komáromi földrengést és egy Mil
ton kivonatot), hanem drámát (Zrínyi), 
sőt — szótárt is!

488. Mire csábította néhol a latin minta?
Szórendi erőszakosságokra.
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489. Mely jólsikerült fordítás származik tőle?
Korához képest kitűnően lefordította az 
Aeneist.

490. Mit mondhatunk Révai Magyar al agyái
val és Elegyes verseivel kapcsolatban?

Nem jelentéktelen költői tehetség ő sem, de 
jó verselő és tisztult ízlése van.

491. Mely formákat alkalmazott9
Költeményei formai szempontból is „ele
gyesek“: egyaránt írt antik méretű nyugat
európai és magyaros ritmusú verseket.

492. Ki kezdett először verselni a deákos költők közül?
R ájnis J ó zsef volt az, aki hazánkban 
leghamarabb kezdett időmértékes magyar 
verseket írni.

493. Munkája miben tér el a Barótiétól és Révaiétól?
A magyar Helikonra vezérlő 
kal auz-ban az időmértékes magyar ver
selésnek a „reguláit“ is fejtegeti.

494. A magyar prozódia kérdéseinek szentelt elméleti 
résznek miféle üdvös hatása volt?

Ezzel egészséges, bár néha ^haragos eszme
csere indult meg költőink közt némely vers
tani szempontokra vonatkozólag.

495. Mit fordított Rájnis Vergiliustól?
Eclogiát és Georgiconját.

496. Milyen közönsége volt a három úttörő deákos köl
tőnek?

Bár csekély költői tehetségük volt, mind a 
hárman szélesebb körben ismertté váltak,

7
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mert a magyar tanult emberek nagyrésze az 
iskolában éppen a latin költészet tárgyi és 
formai készletével ismerkedett meg, ezért 
meg volt az érdeklődési alapja a magyar
nyelvű utánzatok iránt.

497. Mi illett azonkívül a közhangulathoz?
Tüzes hazafiságuk.

498. Ki a deákos iránynak, sőt a megújhodásnak első 
jelentékeny tehetségű költője?

Virág Benedek.
499. Miben különbözik a másik három deákostól?

Neki is Horatius a mintaképe, de ő már 
nemcsak külsőségeket tud eltanulni tőle, ha
nem ódái. lendületet is.

f>00. Mi a tárgya magasszárnyalású ódáinak?
Lelkesíti és feddi nemzetét (Bátorítás, 
Változás), dicsőíti a jeles hazafiakat 
(Sándor Leopold herceg pala
tinus, Kazinczy ^Ferenc), de a 
gyöngédség varázsa is hatalmában van (A 
kalitkába zárt madárról).

501. Mely eddig hiányzó elemet hozott be költésze
tünkbe?

A fenséget és tömörséget.
502. Mi a legnagyobb értékű cselekedete?

Horatius összes műveinek jeles műfordítása.
503. Miért érdemli meg emberi egyénisége az utókor 
tiszteletét?

A legnagyobb nélkülözések közt volt erköl
csi eszmények meg nem alkuvó ^bajnoka. 
Nemes értelemben vett „római jellem“.
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504. A három úttörőnek és Virágnak a költészete 
miért is nagy fontosságú?

Az a lépcső az ő működésük, amelyen át 
majd Berzsenyi emelkedik fel a „deákos“ 
magyar klasszicizmus világirodalmi ma
gaslatára.

Németes írók.

505. A francia és a latin irodalom mellett mely fontos 
idegen forrás termékenyítette meg a XVI11. század 
utolsó negyedének magyar költészetét?

Az egykorú német irodalom.
506. Miért legnagyszerűbb korszaka ez a német iro
dalomnak?

Lerázza magáról a francia hatás nyűgét és 
kitűnő írók műveiben az eredetiség erényét 
érvényesíti.

507. Miben mutatkozik a németes Á nyos P álon  
a franciás irány hatása?

Legtöbb költeménye kétrímű alexandrín- 
ben van írva, köztük sok a Bessenyeihez és 
Barcsaihoz intézett verses episztola.

508. Mennyiben hat rá formailag a német költészet?
Vannak már bonyolultabb szerkezetű, vál
tozatosabb dallamú strófái is. Ezek a gaz
dagabb zeneiségű lírai versalakok német 
hatás eredményei nála.

509. Ki e téren a legkorábbi magyar kísérletező?
R áday Gedeon: az időmérték és rímjáték 
tervszerű párosítása az ő nevéhez fűződik.

r
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510. A német költészet mely vonásának első igazi jel
legzetes megszólaltatója Ányos?

A romantikus érzelmességnek, a szenti
mentálizmu s-nak. »

511. Mi jut elégiáiban kifejezésre?
A szentimentális világnézet legborúsabb 
véglete: a világfájdalom .'1

512. Mi biztosit bennünket, hogy ez Ányosnál nem
csak affektálás, ami ebben a korban nem lenne szo
katlan?

Ányos őszinteségéről lelki és testi gyötrő
dése egyaránt kezeskedik: a szerzetesi élet 
börtönként nehezedett reá s gyógyíthatat
lan testi betegsége 28 éves korában sírba 
vitte. \

513. Mit tartalmaz híres politikai verse: A kalapos 
király ?

Heves támadást II. József ellen.
514. Kinek a költészetében van még meg a panaszos 
szentimentálizmusnak az élmény i, őszinte ségi alapja?

A D ayka Gábor-éban, akinek hasonlóan 
rövid és szomorú élet jutott osztályrészül.

515. Mi tünteti ki verseit?
Jeles formaérzék; epedő lágyságáért és ver
selésének finom csiszoltságáért Kazinczy 
minden magyar lírikusnál többre becsülte.

516. Miben vesszük észre Verseghynél a német hatást?
Elméletileg és gyakorlatilag egyaránt fog
lalkoztatja a ritmus problémája.

517. Mi segítette még költői formaérzékét?
Zenei tanultsága.
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518. Milyen tekintetben első a magyar irodalomban?
Rímes anapesztusi sorokat ő írt magyarul 
először.

519. Milyen a kedélyvilága?
Kedélyében az idilli derű és a szatirikus csí
pősség jól megfért egymással.

520. Mely műfajokat kedvel?
Legkedveltebb műfajai: a könnyed dal, és 
a tizenkettősökben írt (szatirikus) költői el
beszélés (Rikóti Mátyás, Szente
siné). (

521. Mi mutatja forradalmi természetét?
A Marseillaise-t ő fordította le nyel
vünkre s a Martinovics-féle összeesküvés
ben való részvételéért nyolcévi rabságot 
szenvedett.

522. A szintén a Martinovics-ügy miatt börtönbe ke
rült s ott fiatalon meghalt Szentjóbi Szabó László
nak melyik az említésre méltó alkotása?

Az együgyű paraszt c. rövid költői 
elbeszélése, melynek | jóízű komikuma egész
séges ellentéteket alkot a szentimentálizmus 
akkori túltengésével szemben.

523. Hogy mutatkozik a francia és német hatás 
együttesen B acsán y i J á n oson ?

Lelke a francia forradalom , eszméit szívta 
magába, viszont esztétikai iskolázottságát 
a németeknek köszöni.

524. Melyik folyóiratnak volt a szerkesztője?
A kassai Magyar Múzeum-nak (Baróti 
Szabó és Kazinczy mellett.)
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525. Milyen dolgozatai jelentek meg ebben a folyó
iratban.

Kiváló értékű jellemrajzokat írt Bessenyei
ről, Ányosról; a műfordítás kérdését okos 
módon tisztázta. Prózai fordításban ő ismer
tette meg először Ossián költészetét a ma
gyar olvasókkal.

526. Verses műveinek mi a főtárgya?
A haza és szabadság eszméiért való lelkese
dés és az értük való súlyos szenvedés.

527. Jellemezzük költészetét!
A politikai költészetnek első erős egyénisége 
ő. Kufsteini elégiáit a férfias szenvedés te
szi megragadókká.

528. Mi a mintája Kármán József Fanni hagyo
mányai c. kisterjedelmű, de nagyértékü novellá
jának?

A romantikus érzelmességnek az egész euró
pai irodalomra korszakos hatást tett szép
prózai terméke: Goethe Werther c. re
génye (1774), mely a rousseaui világnézetből 
sarjadt ki és azt hirdeti, hogy a civilizáció 
társadalmi formái közt az emberi szív nem 
érheti el a boldogságot; minél gyöngédebb 
és nemesebb, sorsa annál reménytelenebb.

529. Mi emeli ki Kármán művét a Werther-utánzatok 
beláthatatlan tömegéből?

Az érzelgősség túlzása, mely a wertheriz
must később egészen lejáratta, Kármán no
vellájából szerencsésen hiányzik.

530. Mivel éri el ezt?
A főalak nem férfi, hanem leány s egy
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édesanya nélküli, árva leányról sokkal elhi- 
hetöbb a bánatba való csöndes belepusz- 
tulás.

531. Miért szerencsés a novella előadásformája?
A kis cselekvény Fanni naplójából és leve
lezéséből kerekedik ki; ez a módszer alkal
mat ad az írónak arra, hogy a női lélek 
árnyalati finomságaiból sokat elénk tár
hasson.

532. A szentimentálizmusnak melyik fontos eleme ér
vényesül benne előnyösen?

A természetszeretet. /
533. Jellemezzük Kármán stílusát!

Hajlékony, kifejező, költői próza és amel
lett magyaros.

534. Milyen megható szimbolikus oldala is van a kis 
mű alapeszméjének?

Fanni sorsa az akkori magyar író helyzetét 
is jelképezi, akit az általános részvétlenség 
elcsüggeszt és tönkretesz; nem talál meg
értő támogatásra még azok részéről sem, 
akiknek ez természetes kötelességük volna.

535. Milyen célkitűzéssel alapította Kármán az Urá
nia c. folyóiratot, amelyben novellája is megjelent?

Olvasóközönséget akart nevelni a nők köré
ben; irodalmi életet, öntudatos irodalmi 
közvéleményt akart megszervezni. Ez 1794- 
ben történt, akkor, mikor Kazinczy hosszú 
időre fogságba került.

536. Mi volt általános irodalmi programmja?
Pestet tervezte irodalmi középpontnak s
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nem fordítások, hanem eredeti munkák út
ján gondolta legjobban megvalósíthatónak 
e nagy célt.

537. Miben fejtette ki programmját?
„A nemzet csinosodása“ c. kiváló tanulmá
nyában.

538. Szerencsés elgondolásai miért hiúsultak meg?
A közönség nem támogatta az Urániát, egy 
esztendő múlva pedig, huszonhatéves korá
ban meg is halt Kármán. így aztán az ön
magára eszmélő magyar irodalom első kö
zéppontja nem Pest lett, hanem Széphalom 
s az első igazi irodalmi vezér nem Kármán, 
hanem Kazinczy Ferenc.

Magyaros írók,

539. Miért nem fogadta az írók és olvasók többsége 
az idegenből eltanult irányokat megértőleg ?

„ . Az irodalmi újítást egy kalap alá vették a 
külföld-utánzó divat egyéb jelenségeivel s 
veszedelmesnek tartották a sokszázéves ma
gyar nemzeti lélek tisztaságára nézve. Kon
zervatívizmus volt az álláspontjuk s az itt
honi hagyományok követését érezték köte
lességüknek a költészet terén is.

540. Hogy nevezzük a közönségnek ezt a csoportját?
Ezek a magyaros irány hívei.

541. Mi volt az alapja a magyaros írók álláspontjá
nak?

íróinknak ez az álláspontja nem tudatlan-
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ságból eredt; legtöbbjük képzett, vagy világ- 
látott ember volt, ismerte az idegen irodal
mak egyikét-másikát is, hasznukat is vette 
ezeknek, de az efféle kölcsönzéseket is a sa
ját idegen-lenéző, nacionalista-konzervatív 
célzatuk szolgálatába állították.

542. Ki volt mintaképük a magyar irodalomban?
Szerintük minden idők legnagyobb magyar 
poétája: Gyöngyösi István; innen érthető 
náluk az összerímelő négysoros alexandrín- 
strófa nagy népszerűsége is.

543. Mit hirdet Orczy Lőrinc báró négy- és kétrímű 
alexandrin jeiben ?

Nem a külföld előhaladott műveltségét 
ajánlja az elmaradott magyarságnak, ha
nem ellenkezőleg:, óva inti a civilizáció ta
lálmányaitól a magyar népet, dicséri ennek 
egészséges, egyszerű életmódját.

544. Ki az elfogultságig menő magyar önérzetnek 
egyik legjellegzetesebb író-képviselője?

Az idegen származású D ugon ics András, 
Szülővárosában, Szegeden, teleszívta lelkét 
a magyar faj és haza szeretetével és min
den írását ennek az érzelemnek a heve tüze
síti át.

545. Hogy használja fel történeti regényeihez a törté
nelmi kútfőket?

Kritikátlanul. Történelmi látásmódja gyer
mekesen anakronisztikus. A történelem és az 
etimológia adatait önkényesen elferdíti,
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hogy a magyar faj páratlanj derékségét iga
zolhassa velük.

546. Mikor történik első regényének, az Etelká-nak 
cselekvénye?

Árpád és Zoltán fejedelem idejében.
547. Részben mivel tett ez a gyarló (és aligha ere
deti) regény óriási hatást az olvasókra?

Merész célzások vannak benne II. József 
alkotmányellenes uralkodására.

548. Melyik műfajjal próbálkozott még?
Idegen színdarabokból hevenyészett drámái 
is vannak.

549. Hogy jellemez?
A magyar szereplők mind derék emberek; 
a gonosz jellemek (a tót Róka, a német 
Schelmajér) az idegenek közül kerülnek ki.

550. Ügyetlen jellemrajzolása mellett mi az erénye 
ezen a téren?

A lelki jelenségek testi reakcióit sok helyen 
olyan figyelemben részesíti, mint a XIX. 
századvégi naturalista írók.

551. Mit alkalmaz elsőként költői motívumul?
A finn-ugorokkal való rokonságunkat.

552. Milyen a Dugonics nyelve?
Nyelve magyaros, sőt magyarkodó (bár 
mondatszerkesztésében elég sok a latiniz
mus) , tele van tömve népies példabeszédek
kel. Ez utóbbiakból több mint tízezret kü
lön is összegyűjtött.

553. Mint nyelvújító mit csinált? )
A matematikai műszavak megmagyarosítása 
terén szerzett érdemeket.
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554. Miféle fontosabb fordítása van?
Homeros Odysseiájának első, kissé meg
rövidített, de korához képest igen sikerült 
magyar fordítása (négy soronként össze
rímelő alexandrínekben!).

555. Mennyiben volt közönségteremtő hatása?
Dugonics művei néha — mondhatni — a 
ponyvairodalom színvonaláig süllyedtek, de 
a tízezrekre terjedő ,,nagy közönség“-nek 
éppen az ilyen író tudott a legjobban meg
felelni.

556. Mi a legnagyobb jelentősége?
Magyarosító hatása elévülhetetlen érdeme 
marad. Az Etelka gyönge Regény, de hány 
magyar nő kapta róla a keresztségben ne
vét s honleányi elkötelezettségét!

557. Kinek a költészetéhez fűződik méltóbb és mara
dandóbb siker a Dugonicsénál?

Gvadányi József gróféhoz.
558. Miben egyezik egyénisége a Dugonicséval?

ö  is idegen eredetű, de úgy megszerette a 
magyar földet s nemzetet, hogy izzó haza- 
fiságú író lett belőle.

559. Főműveiknek mi a közös vonása?
Az Egy falusi nótárius budai 
utazása az egykorú közhangulatnak 
ugyanúgy legigazibb megtestesülése, mint 
Dugonics Etelkája.

560. Mely két, külön-külön hatásos, de egymással 
nem túlságosan összeférő részre törik szét a munka?

Az első részben a nótárius gyámoltalannak,
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a másodikban bátornak, sőt kötekedőnek 
van rajzolva.

561. Hogy egyeztethető mégis össze a két rész felfo
gása?

A látszólagos ellentmondás eltűnik, ha 
benne a költemény egyik vezetőgondolatát 
látjuk: a hazafiúi harag még a gyávából is 
hőst csinál.

562. Melyik részhez használt kevesebb forrást Gva
dányi?

A két rész közül az első az eredetibb, a nó
tárius alföldi utazása a realisztikus szemlé
letességű leírás sikerült példája.

563. Mi mutatja legjobban a mű sikerét?
A nótárius alakja olyan népszerűvé lett az 
olvasók körében, hogy Gvadányi másik ver
ses elbeszélést is írt róla.

564. Miről szól Gvadányinak kétrímű tizenkettősök
ben írt másik kedvelt munkája: a Rontó Pál.

Egy vásott magyar parasztfiú gyermekkori 
csínjeit, katonaeseteit, Benyovszky Móriccal 
való bolyongásait, végül hazakerültét be
széli el.

565. Milyen műfajban végzett még érdekes munkát?
Az 1790-i országgyűlésről (egész könyvnyi 
„satirico-critikai“ költeményt írt.

566. Jellemezzük Gvadányi író-művészetét!
Gvadányi nem finomult ízlésű, de élesszemű, 
magyar észjárású, zamatos nyelvű költő; 
műveinek hatása történelmi fontosságú.



109

567. Miről volt felismerhető külsőleg, hogy Pálóci 
Horváth Ádám a magyaros irány költői közé tartozik?

Már külseje mutatta a szittya-magyart, 
hosszú, haja csimbókba volt kötve, ruházata 
is tüntetés volt a francia-német divat ellen.

568. Mi a tárgya négyenként összerímelő tizenkettő
sökben írt haténekes eposzának: a Hunniás-nak?

Hunyadi János tetteit ismerjük meg belőle 
a rigómezei vereségtől a nándorfehérvári 
diadalig és haláláig.

569. Kiknek az együttes hatása mutatkozik ezen a pat
togó rímű, de belső érték nélküli, gyarló eposzom?

Vergiliusé és Voltaire-é.
570. Melyik munkája szól Habsburgi Rudolfról?

Másik eposza a Rudolphiás, páros
rímű tizenötszótagú trochaikus verssorok
ban.

571. Miből tudjuk, hogy Horváth Ádám magyaros 
ízlése kellőképpen tudta méltányolni a népköltésze
tet is?

Neki magának is vannak népi hatást mu
tató, könnyed lírai versei, de még nagyobb 
érdeme, hogy összegyűjtötte a korabeli leg
kedveltebb, részben népi eredetű versek 
szövegét és dallamát. (Ötödfélszáz 
éneke k.)

572. Ki választott munkája hősének szintén Rontó Pál- 
féle alakot?

Fazekas Mihály Ludas Matyi c. 
elbeszélésében.

573. Miről szól ez?
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Egy dölyfös földesúr, Döbrögi elvéteti Ma
tyi libáit s ráadásul még deresre is húzatja. 
Matyi később csellel háromszor! visszaadja 
a kölcsönt s a földesúr megjavul.

574. Mi ad ennek a kis műnek művelődéstörténeti 
fontosságot?

Cselekménye mögött a demokratikus világ
nézet merész távlata mélyül el.

575. Miben nyilvánul meg ez?
Az alsó néposztály nemcsak a színmagyar
ságnak, hanem az erkölcsi igazságnak is le
téteményeséül van feltüntetve.

576. Miért írta hexameterekben Fazekas ezt a munkát?
Az idegen versforma, a hexameter, csak 
arra való, hogy ünnepélyességével még ha
tásosabbá tegye a csúfondáros tartalom 
kómikumát.

577. Milyen helytelen kinövéssel találkozunk a magya
ros irány írói között?

A mesterkedő költők verselésmódjával.
578. Kik voltak a legnevezetesebb mesterkedők?

A leoninus-verselésnek legismertebb képvi
selője volt Gyöngyösi Jánosi tordai ref. pap, 
az egy-magánhangzósé pedig Varjas János 
debreceni tanár.
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Nyelvújító harc. Kazinczy.

579. Hogy viselkedtek eleinte egymással szemben az 
újító (idegenes) és a maradi (magyaros) irányok hí
vei?

Nem törődtek egymással, kölcsönösein lenéz
ték és olvasatlanul hagyták egymás írásait.

580. Mi volt a véleménye erről Kazinczy Ferenc-nek?
Kazinczy Ferenc volt az, aki átérezte, hogy 
ez nem jól van így; az ellentétes irodalmi 
meggyőződéseknek nem, agyonhallgatniok 
kell egymást, hanem megütközniök egy
mással, hogy így lehetővé váljék; annak a 
győzelme, ami a magyar nyelvben és költé
szetben életrevaló.

581. Milyen magasrendű esztétikai cél lebegett Ka
zinczy előtt?

Az egész közízlést akarta megnemesíteni.
582. Melyik szükebb területre összpontosult ez a szel
lemi harc?

A magyar nyelv lett a küzdelem ütköző
pontja.

583. Mit éreztek azok az íróink, akik idegen irodalmi 
termékeket próbáltak magyarra lefordítani? j

Hogy a magyar nyelv nagyon el van ma
radva a nyugati művelt nemzetek nyelvé
hez képest, valamint a latinhoz képest is.

584. Mi sürgette még az ezen a helyzeten való változ
tatást?

Megindultak az első magyarnyelvű hírla
pok: a pozsonyi Magyar Hírmondó
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(1780), a bécsi Magyar Kurír (1786) 
s 1 ártalmuknak nem kis részét bizony né
met, vagy francia újságokból kellett rögtö
nözve lefordítaniok.

585. A még gyakorlatibb területeken mi volt a helyzet?
A különféle mesterségbeli magyar műszókra 
is nagyobb szükség volt s eközben egyre fel
tűnőbbé lett a magyar nyelv fogyatékos
sága, szegénysége.

586. Tettek is valamit ezen a téren, még mielőtt az iro
dalom kapujához elért a mozgalom?

A gyakorlati vonatkozású fogalmakra csak
hamar csinálni is kezdtek egyesek önkényes 
módon új magyar szókat.

587. Ki volt a szógyártás terén az első merész kezde
ményező?

Barcafalvi Szabó Dávid volt a 
Siegwart c. német regény fordításában.

588. Hogy fogadta a közönség a Barcafalvi-féle új 
szókat?

A nyelvgazdagításnak ezt a túlzásba tévedt 
módját az olvasók nagyobb része helytele
nítette. Különösen a nyelvészek kárhoztat
ták. í

589. A maradi álláspontot melyik századvégi (1795) 
munka képviselte teljes erővel?

A pályázat eredményeképen készült nagy
terjedelmű Debreceni Gramma
tika, melyet Földy János díjnyertes 
pályaműve alapján állítottak össze.

590. Mi volt a debreceni Grammatika felfogása?
Ez a nyelvtan elvileg ugyan nem ellenezte
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új szók alkotását, de szigorú dogmaszerű 
szabályokkal mintegy örök időkre el akarta 
intézni a nyelv sorsát.

591. Hogy hatott a nagyszabású debreceni nyelvtan a
közvéleményre?

Az újítókkal (neol ógusok) szemben a 
maradiak (ortológusok) helyzetét erő
sítette meg.

592. Mi történt az éppen ez évek alatt börtönben síny
lődő Kazinczy kiszabadulása után?

Kezébe vette Kazinczy a -magyar szellemi 
élet irányítását, élesen szembehelyezkedve 
a Debreceni Grammatika álláspontjával.

593. Mik a közös vonások Kazinczy és Bessenyei élet- 
sorsában?

1. Mindketten a Tiszántúlon születtek.
2. A pataki kollégiumban tanultak.
3. Élete derekán Kazinczy is falura szorult,
mint Bessenyei. i

594. Miben különbözött Kazinczy Bessenyeitől?
Az utóbbi körülmény nem vette el Kazinczy 
életkedvét, hanem egy egész nemzetet rázott 
fel tespedtségéből és húsz éven át diktátora 
és prófétája volt a magyar szellemi életnek.

595. Milyen munkásságot fejtett ki Kazinczy ta fogság 
előtt?

Társszerkesztője volt a kassai Magyar 
Múzeum -nak, szerkesztőtulajdonosa az 
Orpheus -nak.

596. Miért írt főképp műfordításokat?
Mert az volt a meggyőződése, hogy egyelőre

b
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a különféle nyelvű, szerzőjű műfajok 'tol
mácsolása a legjobb iskola a mi fejletlen 
irodalmunk számára.

597. Kiket ültetett át legszívesebben?
Már kezdetben a németekhez fordult legszí
vesebben s a szentimentális gyöngédség 
hangneme iránt volt a legfogékonyabb, 
(Gessner idill jei, Bácsmegyei c. regény- 
átdolgozás, Goethe, Lessing színművei, 
Klopstock Messiása), de angol, francia, 
latin írók (Shakespeare, Molière, Sallustius 
stb.) műveiből is fordított fáradhatatlan 
műgonddal.

598. Milyen volt ezekben a fordításokban az írói 
modora?

Minden különösebb túlzástól és nyelvi vak
merőségtől tartózkodott.

599. A fogság után hogyan változtatta meg írói Prog
rammját és modorát?

A nyelvújítás eszméjének a harcosa 
lett.

600. Különösen mely téren újított?
Nem új szók gyártásában lelte kedvét, ha
nem az idegen szóvonzatok, szólásmódok 
nagymértékű átvételével hökkentette meg 
írótársait és az olvasóközönséget,

601. Mi volt Kazinczy döntő lépése a „nemes, de lár
más tollcsata(( megindítására?

Egy epigrammagyüjteménnyel (Tövisek 
és virágok 1811.) nyíltan hadat üzent 
a konzervatív gondolkozásúaknak, a sértő 
gúny nyilait szórván reájuk.
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602. Az orioíógusok egyike, Somogyi Gedeon által 
1813 bán kiadott Mondolat c. gúny iratra kik adtak két 
év múlva Felelet-et még gorombább modorban?

Kölcsey Ferenc és Szemere Pál.
603. Említsünk meg még néhány állásfoglalást ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban!

A nyevtudósok közül Beregszászi Nagy Pál 
szigorúan elítélte a nyelvújítók önkényes el
járását, Sipos József középutat igyekezett 
választani, de ő is megrótta az újítás túlzá
sait, Teleki József gróf higgadt fejtegetése 
elismerte a nyelvújítás szükségességét.

604. Mi körül zajlott az ypsilonisták (vezérük 
Verseghy Ferenc) és a  jottisták  (vezérük Révai 
Miklós) vitája?

A tudományos nyelvi vitának külön problé
mája volt a helyesírás kérdése, az ige- és 
névragozás személyragjaival kapcsolatban: 
bánja van-e helyesen írva, vagy b á n y -  
n y a ?  )

605. Mi volt a különbség Verseghy és Révai tudomá
nyos egyénisége közt?

Verseghy a nyelvkérdés bölcseleti oldalát és 
az élő nyelvet jobban ismerte, mint Révai; 
viszont Révaiban igazi lángelme párosult 
kitűnő módszerességgel.

606. Mi következett ebből a különbségből vallott elvei
ket illetőleg?

Verseghy az élő nyelvszokást vallja irány
adónak, Révai, mint a történeti nyelvtudo
mány megalapítója, a nyelvi jelenségeket

8'
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mindig történeti fejlődésükben vizsgálja, s 
szerinte a „régiség“ szempontja a főtekin
tély.

607. Ki volt Révai előfutára?
Geleji Katona István (1. ott).

608. Kazinczy kinek a felfogásához csatlakozott?
Kazinczy Révai rendszerét és írásmódját fo
gadta el s a nyelvújítás győzelme egyúttal 
igazságtalan lekicsinylésévé lett Verseghy- 
nek.

609. Mindamellett hogyan biztosította Kazinczy, hogy 
törekvései egészséges irányban maradjanak?

Nem vonta kétségbe azt, hogy grammatikai 
szempontból a tudósoknak van igazuk, de 
szent meggyőződéssel hirdette, hogy az író 
nem szolgája, hanem ura a nyelvnek, a 
grammatika szabályai és a megszokás ereje 
nem kötheti meg a költő kezét a művészi 
szépségre való törekvésében.

610. E nagy cél érdekében a nyelvgazdagításnak fő
ként mely módjaihoz fordultak Kazinczyék (Köl
csey, Szemere, Helmeczi stb.)?

1. Üj szókat gyártottak részben képzés (pl. 
zongora, zengő tambura), részben egyszerű 
kitalálás (tiprantyú — járda) útján.
2. Régieket elevenítettek fel (pl. némber; 
Vörösmarty a Bécsi Kódexből).
3. Tájszókat vontak be az irodalmi haszná
latba (pl. csalit).
4. Hosszú szókat megrövidítettek (csáb, 
dics).
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5. Ú j, gyakran szokatlan összetételeket csi
náltak (bájzengzet).

611. Milyen hibákat követtek el a nyelvújítók?
Sok helytelen és esetlen szót csináltak, ös
szetételeik sokszor idegenszerűek voltak, 
szóvonzat és frazeológia terén sokszor vol
tak kelleténél merészebbek.

612. Felesleges volt akkor a nyelvújítók munkája?
Ha a nyelvújítás eredményeit mindenestül 
elvetnők magunktól, ma nem tudnánk meg 
sem mozdulni az irodalmi magyar stílus 
terén. A hosszú vita füzében nagyobbrészt 
úgyis letisztult a magyar nyelvről és stílus
ról az a sok salak, amely a túlzók kezén rá
rakódott volt.

613. Mivel mentette Kazinczy saját túlzásainak hibáit?
Tudta, hogy túlzás nélkül nincs harc, harc 
nélkül nincs győzelem.

614. Mi lett a harc eredménye, amelyből Kazinczy 
vezérként vette ki részét?

A győzelem a nyelv európai színvonala lett, 
az ő műveiben is, méginkább a nagy utódo
kéiban.

615. Szépírói munkássága mely területekre 
terjed ki?

Művei kisebb részben versek, nagyobb rész
ben prózai alkotások.

616. Milyen műfajban verselt?
Versei majdnem kivétel nélkül a líra körébe 
tartoznak, főként dalok, epigrammák, köl
tői levelek.
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617. Klasszikus mintákon nevelt arisztokratikus ízlése 
miben nyilvánul meg?

Nem az érzelem heve jellemzi verseit, ha
nem a szellemesség és alaki csinosság.

618. Ugyanolyan szigorú volt az írókkal szemben is, 
amilyen túlságosan megválogatta közönségét?

Nem, kettős programmj’a van: tágabb és 
szükebb; hadd írjon mindenki, ki hogy tud. 
mert egyelőre mindez hasznára válik nyel
vünknek. Kazinczy a legnagyobb magyar 
irodalom-politikus, aki még ellenfeleinek a 
táborát is kész volna megszervezni s talán 
fegyverekkel is ellátni, hogy a szellemi köz- 
érdeklődés el ne lankadjon.

619. Melyek eredeti prózai művei?
Pályám emlékezete c. önéletrajza, 
a később Magyar Pantheon  cím 
alatt összegyűjtött arcképei nevezetes embe
rekről, Erdélyi levelei és Pannon
halmi útja.

620. Hogyan jellemezhetjük e munkákat?
Ezekben is a stílművész áll előtérben, de 
sokhelyt az író emberi egyénisége is vará
zsos megvilágításba kerül.

621. Mik alkotják prózai művei nagyobb részét?
Prózai műveinek nagyobb része fordítás. 
Ossian eposzát éppúgy prózában fordította, 
mint Pyrker László egri érsek! német nyel
ven írt hexameteres hőskölteményét.

622. Miért jelent Kazinczy prózája, némely idegem 
szerűség ellenére is, korszakos fontosságú lépést a 
magyar stílusművészet történetében?
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Óriási műgond árán (némelyik munkáját 
nyolcszor-tízszer átdolgozta) addig példát
lan hajlékonyságot, színárnyalatokban való 
gazdagságot, jellemző képességet adott, nyel
vünknek.

623. Egyéniségének milyen beszédmód felel meg leg
jobban?

A kecses finomságú, szellemes, vagy érzel
mes beszédmód illik , legjobban egyéniségé
hez, de például Molière ,,Botcsinálta dok
toriéban  a nyersebb komikum megszólal
tatása terén is remekel.

624. Mi azonban Kazinczy működésének talán leg
jelentősebb irodalmi terméke?

Levelezése.
625. Mi a fontossága élete eme 22 vaskos kötetet meg
töltő művének?

Benne van a megújhodás korának, úgy
szólván egész szellemtörténete. Irodalmi 
folyóiratot pótolt ez a roppant kiterjedésű 
levelezés. Örök emléke Kazinczy vezéri 
nagyságának, kincsesbányája irodalomtör
téneti tudásunknak.

626. Mit mutat hatásosan a németes irányhoz tartozó 
Kazinczy példája?

Hogy a kiváló egyéniség miként nő ki egy 
,,irány“ kereteiből s emelkedik egyeteme
sebb jelentőségre.

627. Mivel vívta ki voltaképen a nem feltűnő költői 
tehetségű Kazinczy irodalmunk történetében a halha
tatlanságot?

ízlésével, főként pedig csodálatos buzgósá-
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gával, mellyel egy nemzet szellemi nagykor 
rúságáért a csaták özönét vívta.

628. Mit mondhatunk el a megújhodás korának Ka
zinczy nál nagyobb tehetségű költőiről is?

Talán az egy Katona József kivételével 
mindegyikük beletartozott Széphalom nap
rendszerébe, részint a vonzó-, részint a ta  ̂
szítóerő törvényszerűségével.

Csokonai Vitéz Mihály.

629. Milyen vonatkozásban hozhatjuk kapcsolatba 
Csokonait Kazinczyval?

Maga Csokonai Kazinczyt vallja egyik leg
főbb tanítómesteréül s Csokonai síremléké
nek tervével vonta fejére Kazinczy a debre
ceniek részéről azt a szenvedélyes támadást.. 
mely „arkádiai pör“ néven ismeretes.

030. Mit örökölt szüleitől?
Beteges szervezetet és rendkívül érzékeny, 
nyugtalan lelket.

631. Mely ellentétes hajlamok mérkőztek egymással 
jellemében?

1. Olthatatlan tudásszomj és az iskolai 
korlátok elleni lázadás.
2. A társaság vidám összejöveteleinek ked
velése és a magánosság vágya, a remete
hajlam.
3. Esengés a szerelmi boldogság után és 
teljes tétlenség annak elérését illetőleg.
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632. Micsoda tragikus ellentmondás van költői becs
vágya és elért eredményei között?

Tele volt költői dicsőség vágyával, de meg 
kellett halnia, mielőtt a Dorottyán és 
néhány kisebb munkáján kívül műveit 
nyomtatásban láthatta volna.

633. Érzelmekben és hangulatokban feloldódó lírai 
lényét kik ihlették?

Szerelmi versekre először egy Rozáli nevű 
debreceni lány ihlette, de igazi múzsája 
,,Lilla“ lett: Vajda Júlia.

634. Mi teszi változatossá ezt a költészetet?
A remény, újjongás, zokogás hangulati ská
lája és a verselés művészete (Édes kese
rűség, Szemrehányás, A rózsa 
bimbóhoz, Az utolsó szeren
csétlenség, A reményhez).

635. Mi jellemzi líráját?
Tiszta dallamosság, versalakjai sokfélék.

636. A szerelmi Urán kívül milyen lírai műfajban al
kotott még?

Kiválóak anakreoni dalai is. Az ódái nem
ben is vannak1 jeles alkotásai.

637. Mit mondhatunk a rögtönözve írt Lélek hal
hatatlanságáról c. művéről?

Ma is a legkiválóbb tankölteményünk, mely 
a bölcselet és keresztyén hit világát együtt 
emeli a költészet magaslatára.

638. Mi a Békaegérharc?
Terjedelmesebb epikai költemény, diák
köri műve, az Aeneist travesztáló osztrák
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Blumauer1 modorában, saját korára vonat
kozó szatirikus célzattal.

039. Honnan vette a másik epikai költeményéhez, a 
Dorottyá-hoz az alapötletet?

Szintén idegenből, Pope angol költő Elra
bolt hajfürt-jéből, de kiváló sikerű 
munka, többet ér a mintájánál.

640. Mi a tárgya a Dorottyának?
Egy elkeseredett vénleány harcra vezeti a 
nőket a házasodni nem akaró férfiak ellen, 
az ütközet hevében súlyosan megsebesül, de 
aztán a szerelem istennője megfiatalítja s 
derék férjet ad neki.

641. Minek a szerencsés példája ez a mű?
A „furcsa vitézi versezet“ műfajának, a 
parodizált eposznak; egészséges jókedv, 
pompás torzképek, zamatos alexandrinus 
verssorok teszik főérdemét.

642. Minek a nyomai vannak rajta mindkét említett 
epikai költeményen?

A százharminc évvel ezelőtti magyar köz
ízlés vaskosságának, a népies, diákos, tréfál
kozó módnak.

643. A népies* vonás egyébként fontos művészi érték
elemén kívül mit olvasztott még bele költészetébe?

Az egykorú francia-olasz irodalom finom
kodó kecsességét is.

644. Mi volt a sorsa három drámájának (Tempe
fői, Gerson du Malheureux és Karnyó
né)?

Színpad hiányában nem tehettek hatást.
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pedig a mellékalakok jellemzése igen figye
lemreméltó bennük.

645. Milyen viszony alakult ki életében Csokonai és 
szülővárosa közt?

Életében Csokonait nem méltányolta szülő
városa. Csokonai rokokó-kecsességű némely 
költeményéhez jobban is illett volna hátté
rül a versaillesi park, mint a Hortobágy- 
puszta.

646. Kazinczy Milyen indulattal viseltetett iránta?
Kazinczy, — ha sok tekintetben más ízlésű 
volt is — tanítványaként szerette Csokonait 
s tehetségét elismerte. A német költők 
(Bürger) tanulmányozását ő ajánlotta neki.

647. Milyen tragikus ellentétek jellemzik azonban 
egyénisége mellett sorsát is?

Debrecen és a konzervatív ízlésű magyar 
közönség azért nem tudta igazán méltá
nyolni, mert kinőtt az ő szellemi színvona
lukból. Kazinczyék meg azért, mert nem 
nőtt ki eléggé.

Kisfaludy Sándor.

648. Mennyiben párja Csokonai életének és 
gének a Kisfaludy Sándoré?

1. Egyidősek voltak.
2. A Dunántúlt szerették mind a ketten.
3. Lelkük dallal volt tele.
4. Mindketten lírai regényfélében örökítet
ték meg szerelmi életük történetét.
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649. Mennyiben ellentétei egymásnak?
Csokonai beteges szervezetű, igénytelen kül
sejű, élhetetlen ösdiák volt, ideáljától el
hagyva, nyomorúságában magára maradva, 
meghalt fiatalon, mielőtt igazi értékére rá
eszmélhetett volna nemzete. — Kisfaludy 
ősnemesi büszke család sarjadéka, daliás 
katonatiszt, grófnők és világhírű művésznők 
kegyeltje, választott ideáljának irigyelt 
férje, körülrajongott költő, de hosszú élete 
alatt lassanként elmúlt mellőle a családi bol
dogság is, a költői népszerűség is.

650. Hogy kapott ihletet Kisfaludy Sándor a ma
gyar Petrarca költői szerepének átjátszására?

A franciák hadifoglya lett, néhány heti 
időre Provenc-be került, arra a vidékre, 
ahol valaha Petrarca írta szonettjeit Laurá
jához. Kisfaludy buzgón olvasta ezeket, sze
relmi élmények sem hiányoztak.

651. Hogy oldotta ezt meg formailag?
Egy szonettszerű, dallamos versszakot talált 
ki, az ú. n. Himfy-strófát s ebben a strófá
ban a szerelmi eped esnek éppoly ! végtelen 
áradatát zengette, mint Petrarca.

652. Mik voltak a megjelenés körülményei?
Kétszáz Himfy-strófából és huszonegy 
„ének4‘-bői álló gyűjteményét „Himfy 
szerelmei“ első részeként Kesergő 
szerelem címmel névtelenül adta ki 
1801-ben.

653. Miért nevezhetjük ezt a munkát lírai regénynek?
Dalok tömege, de valami kis cselekvény is
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kikerekedik belőle, ezért nevezhetjük lírai 
regénynek.

654. Miről szólt
Hőse, Himfy, szerelmes Lizába, de ez hideg
nek mutatkozik iránta, ezért Himfy hábo
rúba meg}7; de a halálos veszedelmek közt 
sem tudja feledni a leányt; hazajön, azon
ban itthon is; csak boldogtalanság vár reá.

655. Kit leplez a Liza név?
Kisfaludy későbbi nejét, Szegedy Rózát lep
lezi, akinek e versekkel is igyekezett kedvét 
keresni.

656. Minden dal Lizához szólt eredetileg is?
A Kesergő szerelem strófáinak1 egyrészét 
Kisfaludy eredetileg máshoz írta, de aztán 
a szerkezeti egység érdekében és Szegedy 
Róza megtisztelése végett ezeket is beolvasz
totta a Liza-ciklusba.

657. Ki követte eljárását?
A Késergő szerelem mintájára tett ugyanígy 
Csokonai a Lilla-dalokkal.

658. Mi követte a Kesergő szerelmet?
Hat év múlva megjelent a Himfy szerelmei 
második része, a Boldog Szerelem 
is: Kétszáz strófa és hat ének. Itt már nem 
az epedő és kétségbeeső szerelmes, hanem a 
boldog férj dalol.

659. Miért nem veszélyezteti Kisfaludy tehetségének 
eredetiségét Petrarca hatása a Kesergő szerelmen?

Van neki magának is bő mondanivalója, 
bámulatosan ért ugyanannak az érzelemnek 
százféle variálásához.
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660. Miben lappang teginkább az egyhangúság ve
szélye?

A versalak örökös egyformaságában.
G61. Miért nem mérkőzhetik a Boldog Szerelem az 
első rész izzó szenvedély ességével?

Mert az érzés itt gyakran elmélkedéssé hig
gad.

662. Milyen hatást tett ez a két részből álló lírai re
gény a magyar olvasókra?

Balassa Bálint óta Kisfaludy Sándor volt 
Kesergő szerelmé-vel az első kiváló dal
költő (Csokonai Lilla-dalai csak 1805-ben 
jelentek meg) ; magyaros ritmusú strófáit 
gyönyörűséggel olvasták és dalolták ifjak 
és leányok.

663. Mely körülmény ad a Boldog Szerelemnek jelen
tőséget?

Hogy a házasélet szerelmi boldogsá
gát énekli meg egész köteten keresztül.

664. Mennyiben maradt Kisfaludy elbeszélő költe
ményeiben is lírikus?

Regék-nek nevezte verses elbeszéléseit, 
de olyanforma rövid sorokból álló dallamos 
versformában írta őket is, mint a Himfy 
Szerelmeit.

665. Hogyan próbálja olvasóiban a valószerüség 
illúzióját felkelteni?

Középkori kitalált történeteket fűzött rend
szerint dunántúli várakhoz (Csobánc, 
Tátika, Somló, Szigliget stb.).
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666. Miben voltak egymásra emlékeztetők költemé
nyei?

Alakjai romantikus sablonok: zordon apa, 
eszményi szerelmespár, gonosz cselszövő; a 
befejezés szomorú: halál vagy kolostorba 
vonulás.

667. Mik voltak e regékre hatással?
Weber Veit német elbeszélései.

668. Kiről szól Kisfaludynak egyik gyönge drámája?
Bánk bánról.

669. Mely németnyelvű munkát írt Kisfaludy Sándor?
Az 1809-i magyar nemesi felkelés törté
netét.

670. Családi elégedetlenségén kívül mi tette kedélyét 
egyre zordonabbá?

1., Költői népszerűsége Vörösmarty fellépte 
óta mindjobban csökkent; 2., a demokratiz
mus felé hajló politikai közfelfogás is rend
kívül keserítette. »

671. Milyen viszonyban volt Csokonaival?
Kazinczyval eleinte baráti levelezést folyta
tott, de aztán megharagudott rá a Himfy- 
ről szóló szigorú bírálat és a még bántóbb 
epigramma miatt. |A nyelvújítás kérdésé
ben is ellenfele volt Kazinczynak. Időmér
tékre szedni sem volt hajlandó verseit, ha
nem a magyaros ritmus naturalista költőjé
nek vallotta büszkén magát.
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Berzsenyi Dániel.

672. Ki volt a deákos irány diadalra juttatója, ki
magasló lángelméje?

Berzsenyi Dániel.
673. Iskolai tanulásának korai abbahagyása után 
Horatius művein kívül kikkel ismerkedett meg?

Az egykorú szentimentális német líra műve
lőinek, főleg Matthisonnak a költeményeivel.

674. Testi alkata mennyiben fejezte ki lelki mivoltát?
Lelki vonatkozásban is az erő és férfiasság 
jellemezte.

675. Hogyan kezdett verselni? (
Falusi birtokán elvonultan, családja szűk 
körébeni élt, zárkózott lelke csak titkon ál
dozott a költészet múzsájának.

676. Hogy derült ki költői tehetsége?
1803-ban, versei mellett lepte meg jó szom
szédja: a költői lelkű nemesdömölki ev. 
pap, Kis János, és elküldött néhányat Ber
zsenyi költeményei közül Kazinczynak.

677. Hogy fogadta Kazinczy ezt az újságot?
Boldog ámulattal fedezte fel az új láng
elmét és leveleiben országszerte ismertté 
tette Berzsenyinek nemcsak a nevét, hanem 
számos versét is.

678. Miért késett a költemények kinyomtatása 1813-ig?
A kedvezőtlen viszonyok miatt; Berzsenyi 
restelte a saját költségén kiadni, a társada
lom ilyen irányú áldozatkészsége pedig ak
kor még nem született meg.
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679. Mi tette lehetővé a verses kötet megjelenését?
A székesfehérvári és pesti katolikus pap- 
növendékek anyagi támogatása.

680. Milyen volt a hatás?
Berzsenyi egyszerre a legjelesebb magyar 
költők közé emelkedett.

681. Mi Berzsenyi költészetének első pillanatra 
legszembetűnőbb vonása?

A Iíorátiustól való erős függés nemcsak 
versformák, hanem sokhelyt eszmemenet és 
tartalmi részletek tekintetében is.

682. Mi biztosította Berzsenyit, hogy akarva se tud
jon igazi utánzó lenni?

Bármennyit kölcsönzött is Horatiustól, az 
átvétel mindig beolvadt az ő eredeti költői 
egyéniségébe.

683. Hogyan olvadt bele például a horátiusi életböl
csesség a Berzsenyi eredeti költői egyéniségébe?

Nála önkénytelenül a keresztyén lélek ön
magára mért vezelklésévé vált az ókori köl
tők intelme, hogy mértéket tartsunk örö
meinkben és az irigy idő hirtelen elrepül. 
Horatius klasszicizmusának derűjét Berzse
nyinél átszínezi a keresztyén ember roman
tikus mélabúja.

684. Ha bámulatos férfiúi erélye ki-ki ragadja is
ugyan a rezignációból és lelkesedve tudja magasztalni 
korának nagy embereit, mi mégis az ő igazi költői 
arca? ; ( ;

Az igazi Berzsenyi mégis csak az, aki nem
zete egyetemes süllyedtségét szemléli fel-

9
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háborodottan, vagy az egyéni múlandóság 
hangulatában fürdeti meg remek elégiáit.

685. A férfias erő és az örök emberi elérzékenyedés 
vegyületei mely két műfaj közé helyezik legszebb köl
teményeit?

Az óda és az elégia határára.
686. Milyen tekintetben köszönhet Horatiusnak vol
taképpen legtöbbet?

Formai tekintetben: a mélabúra hajló, ro
mantikus íkedély könnyen terjengőssé válik, 
de Berzsenyi eltanulta Horátius carmenjei- 
nek tömörségét, alaki és szerkezeti tökéle
tességéit.

687. Mennyiben hasonlítható össze Berzsenyi és Vörös
marty művészete?

Az antik lírai versnemeknek épp olyan 
páratlan mestere Berzsenyi, mint az antik 
epikai versformának Vörösmarty.

688. Mi volt a forrása Berzsenyi zárkózottságának és 
mélabújának?

A rendkívüli érzékenység.
689. Micsoda élmény váltotta ki az érzékeny Berzse
nyiből élete végének búskomorságát, megölve benne 
a költőt?

Kölcsey 1817-i bírálata , amely tisz
teletreméltó bátorsággal, de egyoldalú, túl
zott felfogással vette bírálat alá a dicsősége 
tetőpontján álló Berzsenyi költészetét.

690. Mivel töltötte további éveit?
Esztétikai tanulmányokba fogott, főként 
azért, hogy megfelelhessen Kölcsey bírá
latára.
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691. Hogyan tette jóvá Kölcsey tévedését?
Berzsenyiről mondott emlékbeszédében en
gesztelő elégtételt adott a megbántott költő 
szellemének.

692. Mivel fejezhetjük ki a deákos irodalmi irány vég
legesnek látszó befejezettségét? h

Berzsenyinél feljebb nem emelkedett máig 
sem senki, de mellette régen elhaladott az 
irodalmi ízlés iránya s a görög-római mito
lógia keretében szemlélődő Horatius-tanít
vány sohasem férkőzhetett közel az olvasó 
nagyközönség érdeklődéséhez.

Kölcsey Ferenc.

693. Milyen ellentétet foglal magában Kölcsey Kazin
czy hoz való viszonya?

Kölcsey egyrészt hűséges tanítványa és ba
rátja volt Kazinczynak, másrészt azonban 
önkénytelenül eltért a Kazinczy költői irá
nyától s a következő korszak szellemiségé
hez ő mutat legszembetűnőbb közeledést.

694. Mi az oka, hogy sem Debrecenben, a kollégium
ban, sem általában a Tiszántúlon nem érezte jól ma
gát, noha egész életét itten (Bihar- és Szatmár-megyé
ben) kellett leélnie?

Valószínű, hogy sehol a világon nem, érezte 
volna megelégedettnek magát, a földi való
ságból mindig elvágyakozott ábrándjainak 
eszményi honába.

695. Kitől különbözik ezen a téren alapjában véve?
9*
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Kazinczytól, aki hetedfélévi súlyos, rabsága 
után és ezerféle gondja között is megőrizte 
optimizmusát, kedélye rugalmasságát.

696. Mire volt azonban eszményeiért képes Kölcsey, 
aki [élszemét már gyermekkorában elvesztette, s méla
bús magányában élve, néha hónapokig nem lépett ki 
házából?

Eszményei szolgálatában még hajlamait is 
leküzdötte és pár éven át a megyei és orszá
gos politikában jeles szerepet játszott.

697. Mi állott Kölcseynél egyenes arányban azzal a 
csodálattal, amit a Kazinczy tanácsára tanulmányozott 
hellén irodalom és története iránt érzett?

Minél őszintébb volt ez a csodálat, annál 
gyógyíthatatlanabbá lett amiatti búskomor
sága, hogy Plutarchos világa örökre elmúlt, 
s törpe jelenkor váltotta fel azt.

698. Mely versei mutatják legfeltűnőbben a líráját jel
lemző önkínzó sóvárgást?

Rény, Csolnakon, Igazság, Va
nitatum vanitas.

699. Melyekben nyilvánul meg a hazaszeretet fájó 
remény vesztettsége ?

Hymnus, Zrínyi dala, Zrínyi 
második éneke,

700. Mely jellemvonása kapcsolja már ahhoz a világ
irodalmi áramlathoz, melyet romanticizmusnak ne
veznek?

Képzelete a misztikumot, a sejtelmest ked
veli.
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701. Mely romantikus gyökerű, középkori eredetű 
műfajt ültetett át német talajból mihozzánk?

A balladát, mely a komor tárgyakat és a 
misztikus beállításmódot szereti (Szép 
Lenka, Dobozi, Vérmenyekző).

702. Mit alkotott Kölcsey, mint a magyar műpró
zának is kiváló mestere? <

Van egy pár novellája, de ezek nem jelen
tősek; annál fontosabbak kritikai és szónoki 
művei.

703. Mennyiben korszakalkotó kritikai munkássága?
ö  az első nálunk (Bacsányi gyér kísérleteit 
nem számítva), aki alapos elméleti készült
séggel tanulmányszerű esztétikai-kritikai 
műveket írt (Nemzeti hagyomá
nyok, a Csokonai-, Kis János-, 
Berzsenyi-bírálat).

704. Mi jellemzi német elméleteken alapuló kritikáit?
Gyakran téves ítéletekre jut bennük, de 
mindig teljes jóhiszeműségen! alapulnak íté
letei, őt sem megvesztegetni, sem! megfélem
líteni nem lehetett.

705. Milyen új elméletet hangoztatott?
A költői mű megítélésekor a kritikusnak 
joga van a szerző egyéniségét is bevonni a 
bírálat körébe.

706. Miről szól legkitűnőbb kritikai dolgozata?
Körner Zrínyi c. tragédiájáról.

707. Szónoklatai milyen tárgyúnk?
Szónoki művei között vannak elképzelt bűn
ügyi esetekre vonatkozó törvényszéki védő-
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beszédek, országgyűlésen elmondott beszé
deik, végül irodalmi tárgyú beszédek.

708. Melyek legnevezetesebb irodalmi tárgyú beszédei?
A Kazinczyról és Berzsenyiről szóló emlék
beszédek.

709. Mi a Parainesis?
Életbölcsességre, eszményi világnézetre intő 
szózat.

710. Mi a jelentősége Kölcsey beszédeinek?
Érzelmes komolyságul, nemes pátoszú szó
noki beszédeivel iskolát teremtett Kölcsey.

Kisfaludy Károly.

711. A költői műfajok közül melyik maradt a meg
újhodás korában a legfejletlenebb?

A dráma.
712. Miért érthető ez?

A drámai műfaj élete csak tengődés addig, 
míg a könyv lapjairól át nem költözködhet 
tik a színpadra.

713. Mi volt nálunk ennek az akadálya?
A magyar színészet nagyon nehezen tudptt 
nálunk lábrakapni, mert színházat csak 
élénk művelődési hajlamú, nagyobb társa
dalmi csoportok tudnak fenntartani; ilye
nek csak németajkú városi polgárságunk 
körében voltak, ezeknek tehát németnyelvű 
színielőadások kellettek.

714. A próbálkozások milyen eredménnyel jártak?
Kolozsvár jó példát adott ugyan a magyar



színészet ügyének felkarolására, de az or
szág középponti városában, Pesten, egy
másután buktak meg a magyar színtársu
lati próbálkozások: a virágzó német színé
szettel nem tudtak tartósan versenyezni.

715. Mennyiben korszakalkotó ezen a téren is Kazinczy
szereplése ?

A Kazinczy nevéhez fűződő szellemi ébre
dés lassanként a nemzeti becsület kérdésé
nek kezdte tekinteni a magyar nyelv és 
irodalom ügyét, a színészkedés apostoli fel
adattá, a magyarság szolgálatává lett.

716. Mi volt azonban a feltétel ahhoz, hogy egy pesti 
magyar állandó színház felépülhessen és létjogosult- 
ságot nyerjen?

Előbb hatásos magyar drámairodalomnak 
kellett megindulnia.

717. Kinek a nevéhez fűződik ennek a megteremtése?
Kisfaludy Károly-éhoz, aki különben a köl 
tészet egyéb műfajaiban is értékes munkás
ságot fejtett ki.

718. Hol kapta Kisfaludy Károly legfontosabb esztéti
kai benyomásait?

Bécsben, melynek írói és színészei közül né
hánnyal személyes ismeretségbe is jutott.

719. Hogyan lett előtte világossá életfeladata?
Pestre költözése után, 1819 tavaszán, egyik 
drámáját, a Tatárok Magyaror
szágban-t a székesfehérvári magyar szín- 
társulat a pesti német színházban olyan
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nagy sikerrel adta elő, hogy Kisfaludy előtt 
világossá lett további hivatása.

720. Hogy szállott át a halhatatlan érdemű Kazinczy 
szerepe Kisfaludy Károlyra?

Drámáival, egyéb mimikáival, meg vonzó 
egyéniségével vezéri tekintélyt szerzett ma
gának s, az egyre szaporodó magyar közön
ség révén Pest irodalmi középponttá kez
dett lenni.

721. Kisfaludy Károly korai halála után kik öröklik 
az ő vezető szerepét?

Az az írói kör, amely Kisfaludy Károly kö
rül csoportosult s amelyből lángelméjével 
majd Vörösmarty Mihály emelkedik ki.

722. Milyen irányváltozást jelent ez?
Kazinczy német-görög klasszicista költé
szeti irányát így az új nemzedék romanti
cizmusa váltja fel.

723. Milyen alkotások a Tatárok, meg az utána 
rögtönözve elkészült Ilka c. drámája?

Nem költői értékűek, hanem hazafiaskodó 
tárgyuknak és hangjuknak köszönhetik si
kerüket; maga Kisfaludy állapít ja meg ezt 
egy-egy gúnyos epigrammájában.

724. Mennyiben mutat haladást formai szempontból a 
Stibor vajda?

A Tatárok prózájához' s az Ilka rossz jam
busaihoz képest ez a darab stiláris tekintet
ben is jóval sikerültebb.

725. Milyen még figyelemreméltóbb szempont van, 
amelyből nézve szintén nagy haladást vehetünk észre?
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Fontosabb fejlődés az, hogy amazok gyarló 
német lovagdrámák utánzatai, emitt pedig 
már Shakespearetől (Lear király) és Schil
lertől (Ármány és Szerelem) igyekszik ta
nulni.

726. Mi az, ami egyenesen vakmerőségként hat ránk 
az akkori (1819) közviszonyok közt?

A darab nyílt, demokratikus célzata.
727. Mi a cselekmény háttere Kisfaludy legkiválóbb 
szomorú játékában, az Iréné -ben?

Konstantinápoly török kézre jutása.
728. Mik a jelességei a drámáknak?

A tragikus alapeszme igen jó; a feldolgozás- 
és előadásmód is szép sikerű.

729. Mi csökkenti azonban a tragikum erejét?
Hogy a leány teljes bocsánatot, sőt biztatást 
nyer apjától és vőlegényétől s így lelke meg
szabadul a gyötrő tudatnak fél-terhétől.

730. Mit érzett meg Kisfaludy a közönség irodalmi 
igényei terén?

Hogy a nehézveretű tragédiánál alkalma
sabb a vígjáték arra, hogy az ébredező 
öntudatú magyarságot a színházba édes
gesse.

731. Hol kereshetjük Kisfaludy Károly igazi iroda
lomtörténeti jelentőségét?

Vígjátékírói működésében.
732. Melyek legsikerültebb és legismertebb vígjátékai?

Kérők, Pártütők, Csalódások.
733. Mit rajzol meg Kisfaludy Károly a Kérők 
mind a két kérőjében?

Az akkori magyarság egy-egy típusát raj-
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zol ja meg bennük; Szélházyban a saját faj
táját lenéző, hazafiatlan mágnást teszi utá
latossá, Perföldyben pedig a jogászemberek 
latinos beszédmódját figurázza ki, de haza
fias érzésükért megbocsát nekik.

734. Az idegenből vett témájú Pártütők-nek imi a je
lentősége?

Hogy a falusi népi elemből áll ki a szerep
lők legnagyobb része.

735. Hogy ábrázolja Kisfaludy a falut?
Csupa esetlen, együgyű emberek képviselik 
a népet.

736. Mi a lényege a Csalódások bonyolult meséjének?
Lombai uradalmi inspektor házasító tervei
nek chaosza gomolyog előttünk, míg végre 
az egymáshoz illő párok összekelnek, Lom
bai pedig valamennyi tervével felsül.

737. Miért nem mondhatók remekműveknek Kis
faludy Károly víg játékai?

Bonyodalmuk többnyire helyzetkomikumon 
(személycserén) alapul és a részleteikben 
sokhelyt ráismerhetni egyik-másik német 
író (Kotzebue) hatására.

738. Miért nagy fontosságúak mégis együttvéve?
Egészükben, levegőjükben, hatásukban 
egészséges magyarosság jellemzi őket. Az 
egykorú magyar társadalmi és magánélet 
alakjait, szokásait, eszméit, eleven múzeum
ként őrzik ezek a vígjátékok s a maguk ide
jében a pesti németek megmagyarosításá- 
nak elsőrendű eszközei voltak.
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739. Milyen tekintetben úttörő még Kisfaludy Károly?
ö  az első, aki nagyobb mennyiségben írt 
sikerült népdalutánzatokat (Rákosi 
szántó , Szülőföldem szép ha
tára).

740. Említsünk szép elégiákat tőle!
Honvágy, Mohács.

741. Melyik műfajnak egyik meghonosítója Kis
faludy nálunk?

A ballada-műfajnak (Álmatlan ki
rály, Karácsonyéj, Zuárd).

742. Melyek legszebb elbeszélő költeményei?
Budai harcjáték, Sastoll.

743. Szépprózai művei közt mik említésre méltók?
Szépprózai művei közt van egy történeti 
tárgyú értékes hosszabb novella (Tiha
mér), komikai életképsorozatok (Tol
lagi Jónás, Sulyósdi Simon), ap
róbb tréfás rajzok.

Katona József.

744. Miben egyezett Kisfaludy Károly és Katona Jó
zsef tehetsége?

Hajlamuk főképp a drámaírás felé von
zotta mindkettőjüket.

745. Amíg azonban Kisfaludy szerencsésen ki tudta 
elégíteni a közízlést, sőt nevelni is tudta azt és irány
adó tekintélyre emelkedett, mi volt Katona sorsa?

Néhány kisebb értékű kísérlet után megírt 
egy olyan tragédiát, amellyel megelőzte ko-
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rát s ezért nem is tudott hatni vele kortár
saira s csak az utókor szolgáltatott igazsá
got a félreismert, nagytehetségű drámaíró 
emlékének.

746. Milyen alkalommal írta meg és küldte el Katona 
Bánk bán c. eredeti tragédiáját?

1814-ben a kolozsvári drámapályázatra.
747. Milyen bírálatban részesült a Bánk bán a pályá
zaton?

Hiteles értesülést sohasem kapott Katona 
erről s voltaképpen máig sem tudhatni biz
tosan, vájjon a Bánk bán egyáltalában el
jutott-e a pályabírákhoz, csak annyi bizo
nyos, hogy teljesen ismeretlen maradt.

748. Mit tett Katona e kudarc után?
Gyökeresen átdolgozta művét s elő akarta 
adatni, de a cenzúra nem! engedte. 1820-ban 
kinyomatta, de így sem tudott vele figyel
met ébreszteni.

749. Mikor vonult be a Bánk bán legjobb tragédiánk
ként az irodalomba?

Amikor Katona halála után (1830) egy ki
tűnő, képzett színészünk megérezte a darab 
értékét.

750. Mit igazol meggyőző példával a Bánk bán?
Hogy az irodalom fogalma valóban „vi
szony-fogalom“.

751. Miért ért a mű két évtizeden át annyit, mintha 
szerzője meg sem írta volna?

Minthogy sem kéziratos pályaműként, sem 
nyomtatásban nem tudta betölteni hivató*
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sát, azaz nem tudott viszonyt létesíteni az 
író és a közönség között.

752. Melyek Bánk tragikumának elemei?
1. Ő, a törvény legfőbb őre, gyilkosságra 
vetemedett.
2. ő, a lovag, nőt gyilkolt meg hamis gyanú 
alapján.

753. Kik a Bánk bán legátlátszóbb jellemei, típusai?
A tapasztalatlan Melinda, a dacos, ellenzéki 
Petur, a panaszos jobbágy, Tiborc.

754. Kiknek a jelleme bonyolultan egyéni?
A királyné és Bánk jelleme.

755. Mire emlékeztet itt Katona jellemrajzoló módja?
Shakespeare művészetére.

756. Mi ad azonkívül művészi összetettséget a koncep
ciónak?

A családi és nemzeti sérelem kettős motí
vuma is.

757. Milyen a dráma stílusa?
A stílus nem csinoskodó, jambusai nem hi
bátlanok, de a maga egészsében csupa erő 
és zordon drámaiasság, mely nem olvasás 
közben, hanem a színpadon érvényesül iga
zán.

75S. Mi is erősítette hatását fel fedeztetése korszakában?
A közönség az idegen dinasztia zsarnoksá
gának politikai motívumát egyre alkalom
szerűbbnek kezdte érezni.

759. Ismertessük párhuzamosan a klasszicizmust és 
romanticizmust!

ROMANTICIZMUS. KLASSZICIZMUS.
/. A nemzeti múlthoz fordul 1. A görög és latin irodai-
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ihletért, elsősorban a kö
zépkorhoz.

2. A képzelet, érzelem és 
szenvedély jogát hangoz
tatja.

3. A zseni törvényhozó jo
gát hirdeti.

«r

4. Az egyén a fontos.

5. Formaszabadságot hir
det, az ellentétes beállítást, 
a kontrasztot hirdeti.

6. A nép széles rétegeihez 
fordul.

7. Természetességre törek
szik.

8. A nemzet határai kö
zött marad.

9. Nacionális, sőt tovább
fejlődésében népies költészet.

mát követi mintaként. Tár
gyait is főkép az ókorból 
veszi.

2. Az ókori Íróktól tanult 
szabályokhoz tartja magát.

3. A klasszicizmus és ér
telem költészete: racionáliz-
mus.

4. Az általánost, a tipikust 
tartja értékesnek. Az általá
nos emberit akarja megva
lósítani, a fogalmilag elvon
tat, a tér- és időnélkülit.

5. A formai tökéletességre 
törekszik a harmóniát ke
resi.

6. Udvari költészet és a 
születési és műveltségi arisz
tokráciára számít: élvezésé
hez tanulás kell. Lényegé
ben is arisztokrata.

7. A klasszikus költő min
dig ünnepi színben jelenik 
meg, előadása színpadias, 
retorikus, patetikus.

8. Világi, elsősorban a 
kultúra, a város, az udvar, a 
szalon költészete.

9. Sok tekintetben koz
mopolita költészet.

Összefoglalás-
760. Mit mutat a megújhodás korának magyar iro
dalma az előző korszakéhoz képest?

Gazdag szétterebélyesedést.
761. Mi volt ennek a fejlődésnek az indítóoka?

Valami csodálatos gondviselésszerű módon 
egyidejűleg jutott magyar irodalmi friss 
táplálékhoz a magyar közönség minden 
fontos rétege.

762. Melyek voltak ezek a rétegek?
A franciás művelségű előkelőek zártkörű
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Csoportja, a latinos iskolázottságit közne
mesek társadalmi osztálya, a németes érzel- 
mességnek főként nőkből álló olvasótábora 
és a minél itthoniasabb világnézetű, parlagi 
ízlésű embereknek vegyes összetételű, de 
számra nézve legnagyobb felekezete.

763. Mi volt a fejlődés következő állomása?
A XIX. század első negyedében megtörtént 
a gátak egymásba szakadása, a rész-irodal
mak közös nevezőre jutása.

764. Mi volt ennek a nagyjelentőségű eseménynek 
egyik létrehozó tényezője?

Kazinczy bámulatos erélyű, céltudatos iz
gató és szervező tevékenysége, bár az ő al
kotó tevékenysége éppen nem volt első
rendű.

765. Mi volt a másik létrehozó ok?
A kiváló tehetségű költők egész sorának fel
lépése, akik meg elméleti téren sokszor'vol
tak széthúzók, egyoldalúak, de alkotó ta
lentumukkal önkéntelenül is áttörték egy- 
egy irodalmi irány korlátáit.

766. Világirodalmi szempontból mi jellemzi ekkori 
költészetünket is?

A nyugateurópai eszme- és ízlésáramlatok
kal való szép párhuzamosság.

767. Mit mutat a nyugati irodalmakban ez a kor?
A klasszicizmus fokozatos meghátrálását az 
elkövetkezendő diadalmas romanticizmus 
elől.

768. A romantikának e korban még csak milyen for
mája valósult meg?
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Csak átmeneti, kezdetleges formája, az u. n. 
preromantika.

769. Kisfaludy Sándor a maga középkor-kultuszával 
népies ritmusával és az elméleti szabályok megvetésé
vel mennyiben romantikus?

Valamennyi kortársa közt a legromantiku
sabb, de azért mégis csak preromantikus ő 
is, mert érzéketlen maradt az igazi magyar 
romanticizmus egyik legfőbb eszmei vo
nása, a demokratikus haladás iránt.

770. Berzsenyi és Kölcsey klasszikái körvonalú arcá
nak mely romantikus anyajegy ad különös érdekessé
get?

A romantikus mélabú jelenléte teszi őket 
preromantikus költőkké.

771. Mi adja meg Csokonai egyéniségének fővará
zsát is?

Éppen a kedves tarkaság adja meg, amely 
a debreceni vaskosság és a rokokó-kecses
ség mellett a Rousseaui és Bürgen roman
tikus bánatot is megszólaltatja.

772. Mennyiben átmeneti író maga Kazinczy is?
Horatius mellett Goethe a bálványa, Bács
megyei-jében Werther-utánzatot dolgozott 
át s a grammatika tekintélyét sokkal 
hevesebben támadta, mintsem egy igazi 
klasszicistának szabad volna.

773. Hol lesz majdnem egészen úrrá a romantikus 
látásmód?

Kisfaludy Károly és Katona József művei
ben.
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774. Mivé válik így a megújhodás kora, mint a fejlő
dés egy láncszeme?

Zökkenő nélküli lépcsőjévé a következő kor
szaknak, amely a romantikus ízlést politi
kai liberalizmussal és főként tüzes nemzeti 
érzéssel párosítva, néhány elsőrendű költői 
lángelme által megteremti egész irodalmunk 
legnagyszerűbb félszázadát.

Nemzeti költészetünk fénykora.
Bevezetés.

775. Miben nyilatkozik meg az irodalomnak a nem
zetipolitikai közviszonyokkal való egybeforrottsága 
az 1825—1867-ig terjedő korszakban?

Egyrészt abban, hogy nemzetünk három 
politikai vezérét: Széchenyit, Kossuthot és 
Deákot hely illeti meg irodalmunkban is.

776. Mi öntőit kedvet és bizalmat Széchenyi leikébe 
nagy politikai és társadalmi küzdelmének megindítá
sához?

Elsősorban egy szépirodalmi műnek, Fáy 
András meséinek olvasása.

777. Hogyan válhatott viszont Széchenyi működése 
irodalmunkban döntő jelentőségűvé?

Azáltal, hogy nemcsak tettekkel buzdította 
kortársait, korának íróit, hanem, mert ő 
maga is korszakalkotó tartalmi, eszmei, po
litikai hatású könyveket írt.

778. Miért becsesek Széchenyi könyvei, mint írói al
kotások is?

Mert egy lángelme vulkanikus forrongásá-
10
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nak, lírai meghatottságának olyan meg
nyilatkozásai, amelyek gyakran elkápráz
tatják az olvasót.

779. Mi volt Kossuth népszerűségének, államférfiúi 
hatalmának leghatékonyabb eszköze?

Az élő és írott beszéd esztétikai varázsa. 
Mint szónok, mint hírlapíró s mint aggas
tyánkorú emlékíró, a patetikus magyar stí
lusnak egyik kiemelkedő mestere.

780. Mi jelent Deák országgyűlési beszédeiben nagy 
esztétikai értéket, holott benne sohasem volt írói becs
vágy?

Értelmének csodálatos világossága és kife
jezéseinek szabatossága.

781. Milyen párhuzam kínálkozik a három politikai és 
a három irodalmi vezérünk közt?

Széchenyi—Vörösmarty, \
Kossuth—‘Petőfi,
Deák—Arany.

782. Mi a párhuzam Széchenyi és Vörösmarty között?
Vörösmarty, mint a Szózat szerzője, a 
hazaszeretet tépelődő aggodalmával és ke
délyének nyugalom felszíne alá rejtett nagy 
válságai révén is lelki rokona Széchenyinek. 
(Két romantikus lelkű, katolikus magyar.)

783. Mi a párhuzam Kossuth és Petőfi között?
Kossuth politikai karriérje ikertestvére Pe
tőfi költői pályafutásának. Vérmérsékletük 
majdnem azonos, dicsőségvágyuk szintén 
méltó egymáshoz. (A szlávságból asszimilá
lódott két evangélikus magyar.)

Ÿ84, Miben van Deák és Arany lelki rokonsága?
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Idegzetük és ezen alapuló kedélyük nem 
egyformán egészséges ugyan, de erkölcsi 
világnézetük azonossága, puritán jellemük, 
történelmi gyökerű magyarságuk lelki ro
konokká avatja őket. (Két református 
magyar.)

785. Hogyan viselkedtek többi íróink hazafiúi szem
pontból a nagy nemzeti mozgalom idején?

Bajza, Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai, Ma
dách, — hogy csak a nagyokat említsük — 
mindnyájan belekapcsolták egyéni sorsukat 
a nagy nemzeti mozgalom szent kockáza
tába.

786. Mit éreztettek íróink a bukás után is folytatott 
munkájukkal?

Azt, hogy a reformkor és az abszolutizmus 
kora együvé tartozik s összeforrasztójuk a 
szabadságharc nagy élménye.

787. Mi szolgáltatja a legerősebb indítékot arra, hogy 
e két, külsőleg ellentétesnek látszó kort együvé tarto
zónak tartsuk?

A reformkor lehetetlenségre is vállalkozó 
eszményi, naív lelkesedésének átellenes, de 
testvéri oldala az abszolutizmus idejének 
közhangulata, mely — kivált eleinte — 
szintén lehetetlenségekről való ábrándozás
sal a végső kétségbeesés ellen védelmezte 
meg magát.

788. Mi teszi e nagyszerű félévszázadot irodalmunk 
legragyogóbb korszakává?

A tehetségek szakadatlan során kívül az is, 
hogy művészetük erősen benne gyökerezett 
a nemzeti élet talajában.

10*
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Vörösmarty Mihály.

789. Ki volt a megújhodás korabeli sokirányú írói erő
feszítésnek és Kazinczy nyelvművelő apostoli buzgal
mának első, nagyszerű következménye, jutalma, dia
dala?

Vörösmarty Mihály költészete.
790. Miben különbözik Vörösmarty Balassától, Zrínyi
től és Katonától?

Vörösmarty az első magyar költői lángelme, 
aki már nem elszigetelt különlegesség, mint 
pl. Balassa, Zrínyi, Katona, hanem egy út
törő nemzedék vállán emelkedik fel.

791. Mennyiben nem elszigetelt Vörösmarty Mihály az 
egykorú irodalmi jelent és utókort illetőleg?

Mert két évtizedig legfőbb tekintélyként 
hatott kortársaira, s költészetünk további 
fejlődésének tudatos előkészítője, önzetlen 
támogatója volt.

79‘2. Milyen viszonyban van egymással élete és költé
szete?

Költészetének művészi értékével szép össz
hangban van emberi jellemének erkölcsi 
nemessége.

793. Hogyan hatott közre az európai korszellem Vö
rösmarty emberi jellemének kialakításában?

Bár nemes családból származott, az európai 
korszellem mégis a demokrácia emberesz
ményévé: honpolgárrá fejlesztette egyéni
ségét.

794. Mennyiben hatottak közre életkörülményei em
beri jellemének kialakításban?
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Életkörülményei ugyanabban az irányban 
fejlesztették egyéniségét, mint az európai 
korszellem.

795. Hogy nyilvánul meg ez az alakító hatás ifjú
korában?

Ifjúkorában, mint nevelő, megtanulta, ho
gyan lehet másoktól való függése közben 
is megőriznie önérzetét és hogyan válhatik 
a reménytelen szerelem szenvedélye a le
mondás által a jellem iskolájává.

796. És férfikorában?
Férfikorában, költői hírneve és házaséleti 
boldogsága közepett is megmaradt a sze
rénység és önzetlen hazafiság mintaképé
nek.

797. Milyen volt a Vörösmarty lelki alkata?
Voltak lelkének szertelen, tragikus elemei 
is, amelyeket csak az erkölcsi világnézet 
megfeszített akaratereje tudott fékentartani.

798. Milyen a képzelöereje?
Fantáziája páratlan a maga nemében. Ez 
a csodálatos fantázia sokszor sodorta őt a 
pesszimizmus szakadéka felé, de csak a 

nemzeti bukás szörnyű élményének sike
rült megbontani a nagy lélek egyensúlyát.

799. Melyik művével lett egy csapásra országos hírű 
költővé?

A Zalán futása c. eposszal (1825); 
hexameterekben írt tízénekes hősköltemény.

800. Főként melyik műfajban munkálkodott 1825-töl 
hat éven keresztül?
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Hat éven át munkásságának túlnyomó ré
sze epikai művekből áll.

801. Mi a rövid váza a Zalán futásának?
Tárgya: a magyar honfoglalás, főhőse Ár
pád, főeseménye az alpári csata, melyben 
Árpád a bolgár szövetséges hadak vezérét, 
Zalán fejedelmet győzi le.

802. Kik a legkiválóbb vitézek Árpád és Zalán sere
gében?

Árpád után a magyar sereg legkiválóbb vi
téze Ete, rajta kivül jelesek még Bors, Bul
csú, Lehel. Zalán seregében Viddin és 
Csorna a legkiemelkedőbb.

803. Melyik két ellenséges Isten küzdelmének függ
vénye a két ellenséges tábor sorsa?

A magyarokat Hadúr pártolja, a bolgárokat 
Ármány; hogy Árpád végleges diadalt ve
hessen Zalánon, előbb Hadúrnak kell ször
nyű tusában levernie gonosz ellenfelét, Ár
mányt.

804. Hol menekül elvesztett országából Zalán az alpári 
magyar győzelem után?

Nándorfehérvárnál.
805. Miért mondhatjuk azt, hogy ez eposz cselekvé
nyének főága a régi (homerosi, vergiliusi) minták med
rében halad?

A párharcok, állandó jelzők, az elbeszélés 
fordulatai hagyományos jellegűek.

806. Minek köszönhető, hogy a mű mindezek ellenére 
nagyhatású volt?

Annak, hogy vannak olyan tulajdonságai
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is a Zalán futásának, melyek Vörösmarty 
korához kapcsolódnak: időszerűek.

807. Mennyiben szerencsésebb Vörösmarty tárgy- 
választása Zrínyi és Gyöngyösi tárgyválasztásánál?

Előbbi kiváló epikusainkkal, Zrínyivel és 
Gyöngyösivel ellentétben Vörösmarty nem 
a közelmúltból vette eposza tárgyát, hanem 
a nemzeti mondák világából, melyben a tör
téneti valósággal szerencsésen összefér a 
csodálatos mesei elem, s az esemény (a 
honfoglalás) már magában véve is eposzi 
jelentőségű, nem úgy mint pl, a Zrínyiász
ban vagy éppen a Murányi Vénusban.

808. Milyen versalakot alkalmazott Vörösmarty a Zrí
nyi—Gyöngy ősi-féle egyrímű, négysoros strófa helyett?

A változatosabb, újszerűbb, hatásosabb he
xametert.

809. Melyik volt szubjektív élményeinek az a kettős 
hangulata, amellyel ezt a tárgyi és formai keretet meg
töltötte?

Egyrészt az országszerte mindinkább ter
jedő hazafias lelkesedés, mely az eposz fő
cselekvényét hatja át, másrészt Perczel 
Etelka iránti szerelmének elégikús varázsa, 
melyből az epizódok kÖltőisége táplálkozik 
(Hajna és a délszaki tündér; Antipater fele
sége és Latorcán)'.

810. Melyik világirodalmi minta kínálkozott Vörös
marty számára az eposzi műfajnak bánatos lírai han
gulatokban való felolvasztására?

Ossian műve, amely ekkortájt érte el ná
lunk népszerűségének! tetőfokát.
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811. Miből magyarázható, hogy Vörösmartynak eposz
írás közben a bánatos líraiságú epizódok sikerültek a 
legjobban?

Vörösmartynak már az alaptermészete is 
olyan volt, hogy jobban vonzotta a szenve
dés, mint a boldogság.

812. Miért hagyja abba tehát Ete és Hajna szerelmé
nek rajzát, mielőtt egymáséi lennének?

Az epedés, a sóvárgás költője ő, a kielégült 
vágy nem érdekli.

813. Mi az oka annak, hogy a Zalán futása nem hi
bátlan alkotás?

Vörösmarty nem epikai, hanem lírai tehet
ség.

814. Ete jellemrajza miért sikerültebb, mint Árpádé?
Étét, aki nemcsak bős katona, hanem a sze
relem igáját hordozó lovag is, érdekesebb
nek, hozzánk közelebbállónak, emberileg 
igazabbnak érezzük, mint Árpádot, aki egy 
percre sem száll le a honszerző és hadintéző 
fejedelmi szerep magaslatáról.

815. Okolhatjuk-e azért Vörösmartyt, hogy az eposz 
tulajdonképpeni főhőse, Árpád fővezér helyett inkább 
Ete kelti fel figyelmünket és érdeklődésünket?

Ezért a hibáért részben maga az eposz tár
gya is felelős, mert a mondai köztudat alig 
őrzött meg valamit Árpádról, holmi kita
lált szerelmi kalandok pedig nem fértek 
volna össze Árpád fenséges történelmi sze
repével,
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816. Mi a főbaja a Vörösmarty által alkalmazott cso
dás elemnek, a mitológiai dualizmusnakt

Az, hogy nem gyökerezik benne a magyar 
nép köztudatában^ hanem a költő találmá
nya (Cornides és Horvát István művei nyo
mán).

817. Mik a Zalán futásának művészi főértékei?
Vörösmarty lírai lángelméje nemcsak az ér
zés és hangulat varázsával remekel a Zalán 
futásában, hanem a nyelv felülmúlhatatlan 
művészetével is. Vörösmarty stílusa a világ
költészet legcsodálatosabb jelenségei közé 
tartozik; hexametereinek szépségét sokkal 
könnyebb élvezni, mint tudományosan ele
mezni

818. Hogyan illeszkedik bele Vörösmarty nyelve ko
rának átalakulófélben lévő nyelvébe?

Vörösmarty nyelvét sem az ósdiak, sem az 
újítók nem mondhatják magukénak, de 
mind a két párt a maga nyelvének megne- 
mesedését csodálta benne. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a megújhodás korának, fő
ként Kazinczynak nyelvfejlesztő buzgalma 
nélkül nem jöhetett volna létre Vörösmarty 
stílusa.

819. Milyen alapon mondhatjuk, hogy Vörösmartynak 
a Zalán futása után gyors egymásutánban megjelenő 
elbeszélő költeményeit testvéri hasonlóság 
fűzi a legelsőhöz, a Zalán futásához?

A többiekben is a régmúltnak egy-egy hősi 
korszakát vagy eseményét támasztja fel a 
költő, de az országos érdekű főcselekmény
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helyett, éppenúgy, mint a Zalán futásában, 
egy-egy megható szerelmi epizód köti le ér
deklődésünket (Cserhalom: Árboc és 
Etelke, Eger: Omár és Ida, Szépl ak: 
Kálmán és Zenedő).

820. Miért kell kiemelnünk a Két szomszédvár 
c. elbeszélő költeményt a többi közül?

Mert Vörösmarty itt tárgyias tud lenni s így 
szerkezetileg is tömör és arányos munkát 
alkot, mely az igazi tragikum megrendítő 
szépségével hat ránk.

821. Mi ad különleges irodalomtörténeti jelentőséget a 
Tündérvölgy c. elbeszélő költeménynek?

Az, hogy Vörösmarty tündérmeséi tárgyat 
dolgoz fel benne, még pedig alexandrín- 
sorokban s vele úttörőjévé válik a János 
vitézzel beköszöntő népies-nemzeti epi
kának.

822. Miért érhetett el Vörösmarty szép sikereket a 
kisebb epikai fajokban (költői elbeszélés, ballada, élet
kép) is.

Mert ezeknek éppen nem válik kárukra a 
bennük érvényesülő több-kevesebb líraiság, 
az elégikus vagy humoros hangulati elem.

823. A próza terén milyen munkásságot fejtett ki?
Novellái említést érdemelnek.

824. Melyik költői műfaj művelésére fordította főere
jét a Két szomszédvár megírása után?

A Két szomszédvár után nem írt nagyobb 
epikai munkát, hanem főerejét a dráma
írás nak szentelte, mellyel kezdettől fogva 
szívesen kísérletezett.
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825. A drámai műfaj mely területein fejtett ki érde
mes munkásságot?

Vannak tragédiái, egy vígjátéka, egy drámai 
költeménye. \

826. Melyik alkalmi darabjával nyitották meg a pesti 
Nemzeti Színházat 1837-ben?

Az egyfelvonásom Árpád ébredésé-vel.
827. Mi jellemzi Vörösmarty drámáit?

Mint eposzain, éppúgy drámáin is meglát
szik, hogy lírai tehetségű költő írta őket; 
mindegyikben vannak 'ragyogó szépségű 
részletek, de egészükben nem sikerültek.

828. Kik hatottak rá a külföldi drámaírók közül?
Két külföldi drámaíró volt nevezetesebb ha
tással Vörösmartyra: Shakespeare, kitől le
fordított két tragédiát, különösen pedig 
Hugo Victor.

829. Melyek a (német és a) francia romantika túlzásai, 
melyek Vörösmarty drámáiból sem hiányzanak?

Titokzatos bűnök, babonás hiedelmek, vér
szomjas bosszú, borzalmas bűnhődés, még 
pedig mindez a vak, vagy rosszakaratú vég
zet munkájaként érvényesül.

830. Melyek Vörösmarty drámáinak jó oldalai?
Vörösmarty mindegyik drámájához előze
tes, komoly tanulmányt végzett; fontos sze
repet játszik és előtérbe lép bennük a kép
zelet bűvös hatalma s a patetikus beszéd 
pompája és zenéje.

831. Mire adott követendő példát Vörösmarty egyetlen 
vígjátékával (A fátyol titkai), melyben, mint a címe is 
elárulja, átöltözésre alapítja a bonyodalmat?
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Vígjátékában megmutatja, hogy az ilyen 
műfaj keretében is meg lehet őrizni a fino
mabb ízlést és a költői előadásmódot.

832. Miért nevezhetjük Vörösmarty legszebb drámai 
alkotását, a Csongor és Tündét nagyszabású 
szimbolikus lírai költeménynek?

Mert a költő vallomást tesz ebben világnéze
téről, az emberi élet értelmére, céljára vo
natkozó felfogásáról.

833. Mi Vörösmarty világnézete? Mi a felfogása az 
emberi élet értelmére, céljára vonatkozólag?

Mindnyájan Csongorok vagyunk, keressük 
szakadatlan mohósággal a boldogságot. 
Egyik ember a hatalomban, másik a gaz
dagságban, a harmadik a tudásban reméli 
azt megtalálni; de ezek mindnyájan, téves 
utat járnak s keserű csalódás éri őket — az 
eszményi szerelem az egyetlen életcél, 
amely igazi boldogságot tud adni.

834. Miért éppen a Csongor és Tünde lett Vörösmarty 
legnagyszerűbb és legtökéletesebb drámai alkotása?

Mert ebben az Árgirus-féle széphistóriából 
(Shakespeare Szentivánéji álmá nak hatása 
alatt) átdolgozott drámai költeményben a 
legszebben és legzavartalanabbul érvénye
sülhet Vörösmarty lírai lángelméje: a kép
zelet és a nyelv bűbája.

835. Mik szolgálnak bizonyítékul arra, hogy Vörös
marty elméletileg is mélyrehatóan tanulmányozta a 
drámai műfajt? ' j

Azok a dramaturgiai fejtegetései és színi 
kritikái, amelyeket az Athcnaeumban és a
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Figyelmező-ben közölt. Ezek jótékony ha
tással voltak irodalmunkra.

836. Milyen érzések hatják át Vörösmarty líráját?
A legegyetemesebb nagy emberi érzések 
ihletik : hazaszeretet, szerelem, bölcselmi 
gondolatok.

837. Milyen viszonyban van egymással Vörösmarty, 
Berzsenyi és Kölcsey hazafias költészeted

Hazafias költészete egy fokkal már tovább 
megy Berzsenyi és Kölcsey lemondó és 
pesszimista hazaszereteténél, de reményke
désébe és lelkesedésébe még szintén bele
vegyül az aggódó kétség, — a csüggedés és 
megalkuvás azonban nem. 1

838. Mi a tárgya Vörösmarty hazafias költeményeinek?
Ostorozza a magyarság közönyét; Istenhez 
imádkozik a magyar nemzetért; áldást kér 
a királyra; prófétai intelmeket ad honfitár
sainak; együtt gyászol a leigázott lengyel 
nemzettel; a szüreti jókedv is a hazaszeretet 
fogadalmává komolyodik nála, viszont ha
zafiúi kétségbeesése a bor mámorához me
nekül.

839. Mennyiben jut a Liszt Ferenchez írt hazafias óda 
jelképes kapcsolatba Vörösmarty költői egyéniségével?

A tartalom fogalmi eszközei mellett a 
nyelvnek valami észfölötti, mámorító, szín
pompás, pazar hangszerelést! zenéje kerít 
bennünket költészete élvezésékor ellenáll
hatatlanul hatalmába.
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840. Mely két szerelem ihlette Vörösmartyt költészete- 
ben?

Első nagy szerelme, Perczel Etelka iránt, 
eposzainak lírai epizódjai mögé álcázza ma
gát. Közvetlen szerelmi lírája Csajághy 
Laura alakja köré fonódik sajátos, Vörös
martyas hullámzásával a tüzes vágynak és 
az önbizalmatlan, gyötrődő kételkedésnek.

841. Hogyan nyilatkozik meg Vörösmarty magasröptű 
szelleme bölcselmi tárgyú költeményeiben?

Bölcselmi tárgyú költeményeiben még ak
kor is magasztos célokat szolgál, mikor a 
vallásos hit támasza meginog alatta.

842. Miért Vörösmarty epigrammái a legkiválóbbak 
irodalmunkban?

Mert Vörösmarty egyénisége, mely nyugodt 
felszín alatt tragikus feszültséget, elfojtott 
robbanékonyságot hordozott, kiválóan al
kalmas volt erre a műfajra.

843. Mi volt Vörösmarty úttörői szerepe a népies köl
tészet irányában?

Vörösmarty megérezte, hogy a költészet fej
lődési iránya a népi szellem és ízlés felé 
vezet; ezért mind a dal, mind a műnépdal 
műfaját művelte s annak könnyed hang
nemét sokszor meg is közelítette.

844. Mi sarkalta Vörösmartyt, éppúgy, mint Kölcseyt 
műnépdalírásra?

Az egyszerű emberek nagy tömegét képzel
ték maguk elé közönségül, noha egyelőre 
csak a műveltebb olvasók vettek tudomást 
e népi jellegű költeményekről.
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845. Kisfaludy Károly és baráti köre mennyiben volt 
irányító, nevelő hatással Vörösmarty költői kifejlő
désére?

Az Aurora-kör egyengette meg számára a 
romanticizmus útját, melyhez különben 
ösztönszerűleg is vonzotta egész egyénisége.

846. Miért válhatott Vörösmarty nemzetének általáno
san elismert, ünnepelt költőjévé?

Mert a romanticizmus látásmódja és eszme
világa a reformkori magyar nemzetnek is 
éltető levegőjévé lett.

e'
Bajza József.

847. Miért nevezetes Bajza József irodalmi működése?
Mert ő volt Vörösmarty mellett Petőfi fel
léptéig irodalmunk iránymutató egyénisége.

848. Hogyan fér össze egyéniségében a lírikus és a kri
tikus?

Egyéniségének kettős arculata látszólag el
lentmond egymásnak, de voltaképpen ugyan
annak a lelki tartalomnak a vetületei. A 
költő bánata és a kritikus haragja közös 
forrásból táplálkozik: az élet visszásságai 
miatt érzett elégedetlenségből.

849. Bajzának, mint lírai költőnek-, mi a fő jel
lemvonása?

Bajza a lágy érzelmességnek, a lemondó 
bánatnak az énekese.

850. Hogyan vált Bajza a helyzetdal műfajának mes
terévé?
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Érzelmei dalolása közben nem szereti az 
élményszerűség minél egyénibb, élénk szí
neit, sőt kerüli ezeket, helyettük inkább az 
általánosítást, a típusos ábrázolás módját 
alkalmazza; nemcsak a maga nevében éne
kel, hanem mindig egy-egy egész, ember- 
csoport nevében, úgy, hogy a csoport min
den tagja egyformán magára vonatkoztat
hassa, önmagára illőnek érezhesse a meg
énekelt helyzetet és hangulatot.

851. Kiknek a nevében énekel?
A bojtár, a halász, a száműzött, az apáca 
stb. nevében. ,

852. Milyen Bajza verstechnikája és nyelve?
Ezeket az íróasztala mellett kigondolt borús- 
hangulatú témákat szabatos ritmikájú, vá
lasztékos nyelvű, de kissé erőtlen, édeskés 
ízű versekbe foglalta. Csak hazafiúi bánata 
és aggódása tud erőteljesebb hangokat ki
csalni lantjából.

853. Milyen ízlésirányhoz tartozik Bajza költészete?
A Biedermeiernek legjellegzetesebb, a maga 
nemében legérdemesebb jelentkezés a

854. Miben áll Vörösmarty és Bajza együttes hatása
a magyar közönségre?

Vörösmarty férfias és Bajza nőies költői 
temperamentuma együttesen tudta oly ro
hamosan megnövelni a magyar közönség 
szívében az irodalom szeretetét. A Bajza- 
epigonok nagy serege úgy tekinthető, mint 
a meghódított közönség tagjainak műked
velő felbuzdulása.
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855. Mi az oka annak, hogy Bajzának több követője és 
nagyobb olvasóközönsége volt, mint Vörösmartynak?

Bajza, mint lírikus, passzív egyéniség és 
éppen az erő és egyéni jelleg hiánya révén 
közelebb férkőzött a közönséghez s utánoz- 
hatóbb volt, mint Vörösmarty.

856. Milyen költői iskola keletkezett Bajza működése
nyomán? ,

Az úgynevezett szobai költészet, vagy alma- 
nach-líra bágyadt divata.

857. Miért vált a XX. század első felében egy becsüle
tes kritikus (jelen esetben Bajza) fellépése különöskép
pen szükségessé?

Mert egyre rohamosabban terjedt ést gazda
godott irodalmunk.

858. Honnan szerezte az alapvetést kritikai működésé
hez és melyik szellemi áramlat szolgálatába szegődött
késöbb?  „ . .

O is főként a németeknek (Lessing) köszön
hette elméleti készültségét, de nem maradt 
érzéketlen a korszellem fejlődése iránt, s a 
fiatalos lendülettel jelentkező francia ro
ma nticizmusnak lett szószólójává.

859. Hol fejtette ki rendszeres kritikai működését?
Hét éven át szerkesztette a Kritikai Lapokat, 
majd pedig Vörösmarty és Schedel társasá
gában az Athenaeum c. folyóiratot külön 
kritikai melléklappal: a Figyelmezővel.

860. Hogyan fogadták íróink Bajza bírálatait?
Meggyőződésen alapuló, szigorú bírálatai 
sok vihart idéztek elő, de ezek tisztító ha
tású viharok voltak. Kritikához nem szo-

n
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költ íróink között sok ellenfele akadt Baj
zának, de ő mindig meg tudta őrizni fölé
nyét legelkeseredettebb vitáiban is.

861. Kikkel vívta három legnevezetesebb irodalmi csa
táját i

Az elsőt Szentmiklóssy Alajossal („Az epi
gramma teóriájáéval kapcsolatban), a má
sodikat Döbrentei Gáborral és Dessewffy 
József gróffal (Conversations-Lexikon-pör), 
a harmadikat pedig az öreg Kazinczyval 
(Pyrker László egri érsek németnyelvű he
xameteres művének fordítása miatt).

862. Mi jellemzi a kritikus-Bajzát és bírálatait?
A köitő-Bajzával szemben a kritikus-Bajza 
csupa aktivitás; személyeskedésre is kész 
bátorság, kíméletlen harciasság, makacsság 
jellemzi e nemű írásait, de a teljes jóhisze
műség is, mely sohasem nyúl a tollhoz meg
győződés nélkül.

863. Mi volt a legszörnyübb csapás, amit semmiféle 
kritikával nem bírt megérteni s ami örökre összezúzta 
lelki egyensúlyátŸ

A Szabadságharc bukása.
864. Miért oly nagy fontosságú a reformkor legnagyobb 
kritikusának működése nemcsak esztétikai, hanem er
kölcsi és politikai vonatkozásban is?

Mert kiverekedte az írói tehetség fennsőbb
ségét a társadalmi ranggal szemben, s kel
lően hangsúlyozta a költészet tárgyainak és 
formáinak nemzeti jellegét s a hazai élet
tel való szoros kapcsolatát Kazinczy „egye-
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ternes ,emberi“-t kívánó írói világnézetével 
szemben.

885. Miben foglciihatnók össze végeredményképpen 
Bajza kritikai működésének roppant jelentőségéti

Addig el sem képzelt mértékben megmoz
gatta a közönséget; választóvízként , hatott 
az irodalmi köztudat határozatlanságára,

. lappangó ellentéteire; tudatosította a, párt
szempontokat s ezeknek egymással való 
összeütközésére bátor példát adott.

Az Aurora és az Athenaeum korának 
kisebb írói.

866. Mit kezdeményezett 1822-ben Kisfaludy Károly?
A nyugati irodalmak almanachja! mintá
jára évenként megjelenő irodalmi zseb
könyvet (Aurora) indított meg Pesten.

867. Mi a jelentősége Kisfaludy Károly irodalmi
zsebkönyvének? : ,

Az Aurora hatásos eszköz lett nemcsak az 
olvasók táborának gyors megszaporítására, 
hanem az írói vezérkar kiválogatására is.

868. Kik voltak az Aurora-kör legjelesebb, legtehetsé
gesebb tagjai?

Kisfaludy Károly mellett , Vörösmarty és 
Bajza, s hozzájuk kell még számítanunk 
Toldy (Schedel) Ferencet is.

869. Milyen viszonyban voltak egymással az Aurora
főbb munkatársai? /(

Az Aurora főbb munkatársai egyúttal ba
i l *
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ráli és irodalmi kört is alkottak s a falusi 
magányban élő öreg Kazinczytói lassanként 
egészen elragadták a vezéri szerepet.

870. Kisfaludy Károly halála után ki szerkesztette to
vább az immár évtizedes múltú Aurorát?

Bajza szerkesztette tovább még hat éven át.
871. Kik alapították az A t h e n a e u m  c. folyóiratot?

1837-ben az Aurora-körből kinőtt trium
virátus: Vörösmarty, Bajza és Schedel.

872. Miben áll e két folyóirat roppant fontosságú sze
repe?

Az Aurora és az Athenaeum úgy tekinthe
tők, mint nemzeti irodalmunk fénykorába 
nyíló kapuk. Petőfiig és Tompáig majdnem 
minden író itt lép be hivatása területére.

I. Szépprózaírók.
873. Melyek voltak a reformkori magyar középosztály
nak Fáy András bán megtestesülő legrokonszenvesebb, 
leghasznosabb jellemvonásai?

Az önzetlenség, sokoldalúság, fáradhatat
lanság, gyakorlatiasság, derűs világnézet.

874. Írásműveinek mi a fő jellemvonása?
Írásműveinek is a gyakorlati élettel való 
szoros kapcsolat a főbélyegük: árad ajkáról 
a sok-sok mese, de a mese mézében mindig 
ott van az üdvös tanulság orvossága is.

875. Mi Fáy legjellemzőbb, legértékesebb műve?
Állatmeséinek hatalmas gyűjteménye.

876. Hogy alkotja állatmeséit?
Nem az ezópusi anyagot veszi át ezekben,
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hanem túlnyomórészt eredeti leleménnyel 
alkotja kis történeteit.

877. Mi tükröződik bennük?
Kitűnő pillanatfelvételeket ad a magyar faj
ról általában is, de különösen a reformkori 
magyar társadalmi élet problémáiról, jelleg
zetes alakjairól, ezeknek! nyilvánvaló ési rej
tett hibáiról, félszegségeiről, levetkezni való 
fonákságairól. A magyar irodalomnak ne
vető bölcse Fáy András.

878. Melyik műfajt teremtette meg irodalmunkban?
A magyar társadalmi regényt, a Bélteky 
ház c. regényével.

879. Milyen örökérvényű igazságot szemléltet regényé
ben?

Az apák és fiák világnézeti örök ellentété
nek egy konkrét példáját mutatja be a re
formkor elejének öreg és fiatal magyar 
nemzedékében.

880. Mi a párhuzam a Bélteky ház és Jókai Mór: Egy 
magyar nábob és Kárpáthy Zoltán c. re
gényei között?

Bélteky Mátyás és fia, Gyula ugyanaz a 
kettős magyar típus, amelyet Jókai az Egy 
magyar nábob-ban és a Kárpáthy Zoltán
ban rajzolt meg később.

881. Milyen viszonyban vannak e regények jellemrajz 
és mesemondó művészet tekintetében?

Fáy ,,tan“-regénye messze elmarad Jókai 
mesemondó művészete mögött, de a jellem
rajz igazsága terén felülmúlja Jókait.
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882. Kisfaludy Károlytól és Fáy Andrástól megkez
dett eredeti magyar novella műfaját miért kedvelte 
meg oly gyorsan a magyar olvasóközönség?

Mert azelőtt a német fércművek hevenyé
szett fordításaira, vagy átdolgozásaira volt 
utalva, ezért most örömmel fogadta az egy
szerűbb tehetségektől is az eredeti kísérle
teket.

833. Minek köszönheti K ovács Pál írói hatását s évtize
deken át tartó országos népszerűségét?

Nagyon tetszettek az olvasóknak a dunán
túli köznemesi családok házi és társadalmi 
életéből vett idillikus jelenetek, ártatlan tré
fák, jólvégződő, szelíd bonyodalmak.

884. Miért nem tudott érvényesülni e kor tehetségesebb 
írója: C sató P á l?

Nyughatatlan jelleme, az Athenaeum nagy- 
tekintélyű szerkesztőivel vívott tollharcai és 
korai halála miatt.

885. Melyik két műfajban munkálkodott a legszíve
sebben?

A Kisfaludy- és Fáy-utánzó Kovács Pállal 
szemben ő a franciás könnyedségű vígjáték
nak s a lélekelemző novellának volt a mű
velője.

886. Melyik műfajnak voltak a főképviselői Fran
kenburg Adolf, Pákh Albert és Nagy Ig
nác?

Az 1830-as évektől kezdve nálunk is egyre 
divatosabbá („divatlap“-jaink legkapósabb 
közleményeivé) váló életképszerű, humoros 
rajzoknak.
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887. Miért érdemel említést Nagy Ignác munkássága?
Nagy Ignác egész regényt állított össze 
csupa életképi darabokból, (Magyar 
titkok), szembetűnően utánozva, de egy
úttal ki is csúfolva az egykorú hírhedt fran
cia rémregényírót, Sue Jenőt.

888. Kik voltak az Athenaeum korának nevezetesebb 
írói?

Gaál József, Kuthy Lajos és Vajda Péter.
899. Mi által lett Gaál József előfutárja Petőfi alföld- 
magasztaló költészetének?

Prózában írt alföldi tájképei s a betyár- 
életről írt eszményítő rajzai révén.

890. Miért érdemel említést Gaál Szirmay Ilona 
c. munkája?

Mert . ez az első sikeres próba irodalmunk
ban a történeti tárgyú regényműfaj terén; 
pár hónappal korábban jelent meg, mint 
Jósika Abafi-ja.

891. Mennyiben hasonló egymáshoz Kuthy Lajos és 
Nagy Ignác szépprózai munkássága?

Kuthy Lajos is Nagy Ignáchoz hasonlóan, 
Sue modorában írta főmunkáját, a Hazai 
rejtelmeket (1846), de Kuthy nem 
humorista, mint Nagy Ignác s így közelebb 
áll közös mintájúkhoz.

892. Mi a főhibája Kuthynak?
Kuthy is, mint Sue, tehetséges író, de talen
tumukat mind a ketten aprópénzre váltot
ták, a művészet szempontját feláldozták az 
alacsony ízlésű olvasók kedvéért, az egy-
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korúak tetszését többre becsülték az utókor 
elismerő szavánál.

892. Melyik ízlésiránynak lett Kuthy jó és rossz érte
lemben véve egyaránt jellegzetes képviselője?

A romantikának.
893. Melyik romantikus irányt követi Vajda P éter?

Vajda Péter nem a francia, hanem inkább 
a német romanticizmus tanítványa.

894. Miben nyilvánul ez meg?
Nem; a hátborzongató, idegingerlő szörnyű
ségeket hajszolja képzelete, hanem a tapasz
talati élettel való meghasonlottságában va
lami ködös, ábrándos elvágyakozás hajtja 
minél messzebbre részint időben, részint 
térben.

895. Mely időkbe és a földgömb melyik tájára kalan
dozik el legszívesebben képzelete?

Elképzeli a világteremtés első reggelének 
és utolsó éjtszakájának nagyszerűségét, fel
keresi Attila és II. Endre korát, legnagyobb 
kedvvel pedig Kelet exotikus messzeségét 
járja.

896. Miért éppen Kelet exotikus messzeségét keresi 
fel legszívesebben?

Mert a hindu nép földjén egyrészt a termé
szet buja pompája gyönyörködteti, más
részt a kasztrendszer igazságtalansága, a 
pária-osztály méltatlan szenvedése indítja 
részvétre.

897. Mi a célja ezekkel az exotikus történetekkel?
A távoli példával a, magyar társadalom ba-
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tatni.

898. Milyen Vajda Péter írói jelleme?
Vajda Péter rajongó lelke sajátságos lírai 
módon nyilatkozik meg mindenfajta mun
kájában, művei prózában írt ódák és elé
giák.

899. Milyen a stílusa?
Stílusa az első pár lapon meglepő s talán 
érdekes is, de aztán modorossága untatóvá 
válik.

II. Eposzírók.
900. Milyen viszony van Vörösmarty és a többi hexa
meteres eposzok szerzői közt?

A Vörösmarty Mihály fellépését megelőző 
költők későbbi műveikben többnyire tanít
ványaivá lettek Vörösmartynak.

901. Mi az irodalomtörténeti jelentősége B aróti Szabó  
D ávid  hexameterekben írt hőskölteményének : A ko
máromi földindulá s-nak?

Ezt a Vergilius modorában írt eposzt Vörös
marty bizonyára ismerte, s így Baróti nyelv
tehetsége és verselő készsége tanulságot 
nyújtott neki.

902. Melyik magyar hexameteres eposz volt jelentős 
hatással a Zalán futására?

Aranyosrákosi Székely Sándor A széke
lyek Erdélyben c. szerencsés fogan
tatású kis munkája (1823).
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903. Mi a tárgya Aranyosrákosi Székely Sándor mun
kájának? /

Tárgya a székely nép honalapítása, az a 
mondai hagyomány, mely az Attila fiától 
való leszármazás által a hún és magyar 
történelemnek! is összekötő láncszeme.

904. Milyen elemeket vett át Vörösmarty A széke
lyek Erdélyben c. eposzból és használt fel a 
Zalán futása írásakor?

A székelyek Erdélyben olvasása
kor eszmélt rá Vörösmarty, hogy az eposz
nak legalkalmasabb tárgyi forrása a nem
zeti monda; a hexameteres versalakhoz is 
innen kaphatott kedvet, a mitológiai dualiz
musra is itt találta a mintát, a Hadúr nevet 
is innen vette át.

905. Mi lett a viszony később Székely Sándor és Vö
rösmarty között 9

Későbbi műveiben már Székely Sándor ke
rült Vörösmarty hatása alá.

906. Kitől várt eredetileg a magyar olvasóközönség 
egy, a magyar honfoglalásról szóló eposzt?

Pázmándi Horvát Endrétől.
907. Melyik munkája keltette fel a magyar olvasókö
zönség figyelmét?

Az 1814-ben megjelent Zirc emléke
zete c. hexameteres költeménye.

908. Miért nem válthatta valóra P. Horvát Endre a 
hozzá fűzött reményeket?

Mert túlságosan hosszú ideig dolgozott mun
káján, s mikör tizenkét ,,könyv“-ből álló 
nagyterjedelmű műve, az, Árpád 1831-ben

V
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megjelent, ezt akkorra már elhomályosí
totta a hat évvel korábbi tündöklő vetély- 
társ: a Zalán futása.

909. Melyek Pázmándi Horvát Endre eposzának fo
kibai?

Horvát Endre eposza csekély képzelőerőről 
tanúskodik, nincs érdekes meséje, az igazi 
csodáselem is hiányzik belőle.

910. Erénye?
Nyelve figyelemreméltó, amelynek ódon za- 
matából kiérzik a költő tudatos stílusművé
szete.

911. Miért csatolt szótárt a költő az eposz végéhez?
Mert az eposz szövegében sok elavult és 
ritka magyar szó fordul elő.

91?. Mikor jelent meg Czuczor Gergely első eposza: 
az Augsburgi ütközet?

1824-ben; megjelenés tekintetében tehát ez 
a mű is megelőzte a Zalán futását.

913. Mi a tárgya?
A magyarok 910-i augsburgi győzelmes 
harci kalandját énekli meg benne a költő.

914. Mi jellemzi?
Lelkes hangú, de kezdetleges alkotású 
munka.

915 Melyik Czuczor másik két sikerültebb eposza?
Az Aradi gyűlés é s  a  Botond.

916. Mi a tárgya az Aradi gyűlés c. munkájának?
Az Aradi gyűlésben Vak Béla Borics-elle
nes híveinek aradi véres bosszúját válasz
totta tárgyul a költő, de a főmozzanatot 
alig néhány sorban érinti.
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917. Miről szól a Botond?
A Botond cselekvénye egy közismert mon
dai esemény hátteréből bontakozik ki.

918. Botond c. eposzában mely motívumnak juttat 
helyet Czuczor?

Vörösmarty hatása alatt a szerelem motívu
mának; még pedig nem epizód jelleget ad 
neki, hanem a főhős, jellemének s a főcse
lekménynek szerves elemévé teszi s műve 
így szerkezetileg is kifogástalanná válik.

919. Kiről szándékozott még nagyszabású hőskölte
ményt írni?

Hunyadi Jánosról; de csak részletek ké
szültek el a tervezett műből.

920. Miért hagyta abba Garay János az eposzírással 
való kísérletezést?

Mert ő maga is érezte, hogy a Csatár c., 
Hunyadi Jánost dicsőítő eposza csak hal
vány Vörösmarty-utánzat. Az antik for
májú és berendezésű hősköltemény műfaja 
kiélte magát.

921. Abbahagyván az eposzírással való kísérletezést, 
milyen költemények írásával foglalkozott?

Az eposzírás helyett a történeti és mondai 
tárgyú, kisebb-nagyobb költői elbeszélés te
rén munkálkodott nagy buzgósággal (Az 
Árpádok, Szent László); ballada
szerű verseket is írt.

922. Melyik a legsikerültebb verses elbeszélése?
Az obsitos,

923. Melyik költeményéről kell még említést tennünk?
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Sokáig népszerű volt Kont c. szónokias 
hangú balladája.

924. Melyik munka a hexameteres eposznak kései, 
idejét múlt megjelenésű terméke?

Debreceni Mártonnak A kióvi csata 
c. műve, amely csak a szerző halála után, 
1854-ben látott napvilágot.

III. Drámaírók.
925. A viyjáték terén melyik nagyérdemű mesternek 
a hatása érvényesük?

Kisfaludy Károlyé; a bécsi német bohózat- 
íróktól való átvételek is mintegy a Kisfa
ludy szellemében, az ő példája nyomán tör
ténnek.

926. Melyik Fáy András főműve a dráma terén?
A régi pénzek

927. Mely kétféle elemből áll e színdarab cselekvé
nye?

Egy érzelmesen komoly és egy mulatságos 
történetből. Amaz nem sokat ér, de a víg
játéki elem, mint Fáy egyéb műveiben, itt is 
egészséges komikai forrásból ered s jóked
vét az ábrázolás valószerűsége teszi még 
hatásosabbá.

928. Milyen újszerű motívumot hozott be Fáy szín
darabjába?

A mellékalakok között már a nép alsóbb ré
tegei is szerepelnek, ú. m. koldusok, társa
dalmon kívüli elemek, de természetesen, min
den komoly problémai célzatosság nélkül.
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929. Mi mutatja a haladás gondolatát Gaál Józsefnek 
A peleskei nótárius c. színdarabjában?

Gúny tárgyává teszi művében a nótáriust, 
mint a maradiság megtestesülését.

930. Miben különbözik tehát Gvadángitól?
Gaál a nótárius alakját, mint a maradiság 
megtestesülését nevetségessé teszi, ellenben 
Gvadányi azonosítja magát a nótáriussal.

931. Mi teszi még sikeresebbé a darabot?
A főalak mellett jóízű mellékalakok (Baczur 
Gazsi) és a szép juhászdalok járultak hozzá 
a teljes sikerhez.

932. Mivel függ össze a cselekvény fantasztikus ke
rete?

A bécsi német tündéres bohózat egykorú 
divatjával.

933. Hogyan függ össze Nagy Ignác Tisztújítás 
c. vígjátéka Széchenyi működésével.

A Széchenyitől felrázott nyugtalan közélet 
egyre közelebb vitte az irodalmat a politikai 
irányok és kérdések felé. Ezt bizonyítja ez 
a vígjáték is, mely a vármegyei élet kóros 
tüneteit pellengérezte ki.

934. Kik voltak e kor tehetségesebb drámaírói?
Teleki László, Czakó Zsigmond és Hugó 
Károly; tehetségük jobb sorsra érdemesí
tette volna őket, mint amilyen később osz
tályrészük lett.

935. Mi Teleki László gróf egyetlen drámai alkotása?
A kegyenc c. szomorújáték.

936. Mely elemek teszik szomorújátékát igazi roman
tikus művé?
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Nagyszerű részletek váltakoznak benne 
vakmerő túlzással, kitűnő korrajz lélektani 
képtelenséggel és az egész cselekvény moz
gató rugója a romantikus költészet legural
kodóbb motívuma: a bosszú.

937. Mi lett Teleki végzete?
Teleki maga is tragikus hős, kit lelki meg- 
hasonlottsága öngyilkosságba ragadott.

933. Melyik két darabjával ébresztett Czakó Zsigmond 
nagy reményeket maga iránt?

A Kalmár és tengerész szel és a 
V é g r e n d e l e t  tel.

939. Milyen volt Czakó élete?
Már apjától beteg idegzetet örökölt, ifjúko
rának viszontagságai, csalódásai, nyomorú
sága aztán valósággal elégették gyenge szer
vezetét az izgalmak tüzében.

940. Milyen volt egyénisége?
Egyénisége mintegy a romantikus korszel
lem végletes teljességű megtestesülése: láza
dás a közrend kicsinyességei ellen, a képze
let káprázatos ereje és vakmerősége, mohó 
becsvágy s végül az összeroppanás.

941. Mi lett a végzete?
Már fiatal korában öngyilkosságba ker
gette őt kedélybetegsége.

942. Melyik volt harmadik drámája?
A Leona, mely szépségei ellenére is egy 
beteg lélek vergődésének a tükre.

943. Melyik ízlésirány követője volt Hugó Károly?
Hugó Károly a költészetben nem a roman-
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ticizmus, hanem a klasszicizmus poétikáját 
tartotta szem előtt.

944. Milyen volt mégis jelleme?
Jelleme neki is romantikus: szertelen ön
hittség feszítette, cézári és apostoli rögesz
mék rabja lett s tehetsége hamar felőrlő
dött.

945. Milyen szabályok szerint írta a Bankár és 
báró c. legsikerültebb és leghíresebb színművét?

Az újklasszikai hármasegység szigorú sza
bályai szerint; a tragikumot megközelítő ér
zelmes polgári dráma műfajának elisme- 
résreméltó terméke ez a munka, melynek 
mindössze három szereplője van, mint az 
antik görög drámáknak.

946. Mi emeli ki Szigligeti Ede nevét a fentebb emlí
tett drámaírók közül?

Ha tehetsége magában véve talán nem is, 
de roppant termékenysége, a népszínmű 
megteremtése s évtizedeken át tartó nagy 
hatása emeli ki őt kortársai közül s külön 
helyet juttat neki.

IV. Lírikusok.
947. A műnépdal terén Kisfaludy Károly mellett ki 
fejtett ki legtermékenyebb és leghatásosabb munkás
ságot?

Czuczor Gergely.
948. Melyek a népdal jellemző tulajdonságai, melye
ket Czuczor is kiváló sikerrel el tudott találni e nemű 
költeményeiben?
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A tárgyi egyszerűség, naív hang, közvetlen 
előadásmód.

949. Kit előzött meg Czuczor népies zsánerdalaiban?
Petőfi Sándort.

950. Milyen megpróbáltatás érte Czuczort költészete 
miatt?

Szerelmi tárgyú népdalai miatt egyházi fel
jebbvalói nehezteltek meg rá (Czuczor ben
cés szerzetes-tanár volt), Riadó c. forra
dalmi verséért pedig az osztrák haditör
vényszék ítélte többévi rabságra.

951. Melyik műfajhoz tartoznak egyéb költeményei?
A műnépdalokon és zsánerdalokon kívül 
hatásos epigrammákat, életképeket és bal
ladákat is írt.

952. Melyik két költőnk hatása érezhető e kor líriku
sain?

Ennek a kornak csaknem mindenik lírai 
költőjén Vörösmarty vagy Bajza hatása ér
zik, többnyire az utóbbié, aki egyébként 
maga is Kölcsey és Vörösmarty tanítványa.

953. Miért Bajzának volt a legtöbb követője?
Mert költészete a legutánozhatóbb; szűk 
tárgyköre, szemléletmódjának elvontsága, 
lágy szentimentalizmusa, csiszolt, sőt pe
dáns verselésmódja volt költőink közös min
tája, ha nem is egyenlő módon és mérték
ben.

954. Miért ért el nagy hatást Garay János lírai költés 
szete?

Mert Garay jól értett a közhangulat és köz
ízlés kielégítéséhez.

12
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955. Mi jellemzi költeményeit?
A dallamos könnyedség és behízelgő érzel* 
messég.

956. Mi a két főtémája?
Szerelem és hazafiság.

957. Kiknek a körében talált költészete nagy olvasó- 
közönségre?

Különösen a női olvasóközönség volt iránta 
nagy méltánylással.

958. Czuczoron és Garayn kívül kik voltak még e kor 
világi lírájának művelői?

Vachott Sándor, Kerényi Frigyes, Szemere 
Miklós, Sárosy, Gyula.

959. Kinek a hatása alatt írta Vachott Sándor és Ke
rényi Frigyes költeményeit?

Mindkettőjük költészetén Bajza hatása érez
hető.

960. Mi jut nagy szerephez Szemere Miklós és Sárosy 
Gyula költészetében?

A népies elem; részben már Petőfi hatása
ként

961. Kik voltak ekkortájt a vallásos lírának érdeme
sebb képviselői?

Protestáns részről Székács József, katolikus 
részről Tárkányi Béla és Mindszenthy Ge
deon.

V. Népköltészet
962. Milyen költői termékekre kezdett a megújhodás 
korának a figyelme ráirányulni?

A néplélek költői termékeire; különösen a
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népdaloknak akadtak íróink között nem
csak kedvelői és utánzói, hanem gyűjtői is 
(pl. Palóci Horváth Ádám).

9ö3. Melyik társaság indította meg a mozgalmat leg
hatásosabban a népköltési termékek országszerte való 
össze gyű jtésére ?

A fiatal Akadémia is egyik kötelességének 
ismerte a népköltészet tanulmányozásának 
előmozdítását, de legkomolyabb, legeredmé
nyesebb lépést a Kisfaludy-Társaság tette 
ezen a téren, mikor elhatározta a népköltési 
termékek tervszerű összegyűjtését.

964. Mit ismertek fel a nyugati művelt nemzetek a 
népköltészetben ?

A népköltészet eredetiségében, egészséges 
üdeségében rejlő irodalmi értéket, sőt orvos
ságot, ezért elméletileg is méltatták, gyakor
latilag is gyűjtötték.

965. Mi segítette elő különösképpen a népi értékek 
fokozott megbecsülését?

A demokratikus korszellem.
966. Melyik külföldi népköltészeti gyűjtemény ért el 
nagy hatástJ?

Percy püspök gyűjteménye, mely a régi an
gol és skót népköltészetnek különösen bal
ladaszerű termékeit iktatta be az irodalom 
hozzáférhető anyagába.

967. Mi tette megokolttá hazánkban a népköltészet 
üdítő forrásának feltárását?

A magyar műköltészetnek, főként a lírának 
általános bágyadtsága.

12*
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968. A magyar népköltészetnek különösen melyik két 
területe bizonyult gazdag kincsesbányának?

A dal és a balladaszerű epika műfaja.
969. Mely népköltési termékek bizonyultak méltóknak, 
sőt gyakran testvérien hasonlóknak a Percy-gyűjte
mény világszerte megcsodált darabjaihoz?

Az alföldi betyárnóták, még inkább a szé
kely népballadák.

970. Ki adott ki a székely népköltészet termékeiből 
nagybecsű gyűjteményt?

Kriza János.
971. Mi az irodalomtörténeti jelentősége annak, hogy 
a népköltészet termékei bekerültek a szorosabban 
vett irodalom körébe?

Az, hogy a magyar irodalom jelentőségtel
jesen megnemesedett a népi szellem oltóága 
segítségével.

Ĵósika Miklós.

972. Mi lett a sorsa a hexameteres eposzirodalomnak?
A mult-kultusznak ez a verses műfaja las
sanként idejét multa, elvesztette minden 
vonzóerejét, mert a „nemzeti“ elem jófor
mán csak száraz külső adatokra és puszta 
nevekre zsugorodott össze.

973. Mi nehezítette meg legjobban a hexameteres 
eposzoknak a közönségre való hatását?

A pogány mitológia, a versforma és az elő
adásmód egész technikája; a „csodáselem“ 
alkalmazása különben is egyre időszerűtle-
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nebbé vált a XX. századbeli tudományos 
felvilágosodás óta.

974. Miért lett korszakalkotó irodalomtörténeti jelen
tőségű Walter Scott munkássága?

Mert megteremtette az eposz korszerű, mo
dem utódát: a mai értelemben vett törté
nelmi regényt.

975. Kik fejlesztették ki a regéngműfaj másik ágát: 
a társadalmi regény t?

E kor francia írói, elsősorban Hugo Victor 
és Sue Jenő voltak azok, akik Walter Scott 
hatása alatt, részben pedig tőle eltérve kifej
lesztették a társadalmi regény műfaját.

976. Ki honosította meg hazánkban mindkét regény-
műfajt? \

báró Jósika Miklós.
Mennyiben voltak hasznosak hányódtatásai írói 
munkássága szempontjából?

Alkalma1 volt széleskörű ember- és világ- 
ismeretre szert tenni, amelyre a regényíró
nak nélkülözhetetlen szüksége van.

977. Mi segítette Jósikát történeti regényei írásában?
Erdély történelmi emlékekben való gazdag
sága, önálló állami múltja, csodás termé
szeti szépsége kifogyhatatlan tárgyi anya
gúi kínálkozott.

978. Miért Ígérkezett hálásabb feladatnak, hogy az er
délyi arisztokráciának, nem pedig Magyarország fő
nemeségének életéből vegye a regényeihez szükséges 
anyagot?

Mert az erdélyi arisztokrácia, amely a feje
delmi udvari élet s állami önállóság emlé-
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!két nemcsak lelkében őrizte, hanem külső
leg is: ruha- és fegyvertáraiban, arcképcsar
nokaiban, történelmi feljegyzésekben, — 
sokkal fogékonyabb volt a nemzeti múlt 
iránt, mint a századok óta Habsburg-szol
gálatban nevelődött magyarországi főúri 
rend.

979. Mi teszi első történeti regényének, az Abafinak
tárgyát s a benne lefolyó eseményeket valószínűvé és 
elhihetŐvé? '

Jóllehet, a főhős képzeleti alak, de a hát
térbe, amelyből kiemelkedik, gondos tanul
mánnyal rajzolja bele Jósika a XVI. szá
zadbeli Erdély nevezetesebb történeti sze
mélyeit és eseményeit, úgyhogy ez a sike
rült környezetrajz (ideértve az erdélyi szép 
tájleírásokat is) és a főhősnek lélektanilag 
megalapozott jelleme az egész cselekményt 
valószerűvé teszi.

980. Milyen fejlődésen megy át a főhős jelleme?
Abafi Olivér, a regény elején züllőfélben 
levő, csaknem visszataszító egyéniség, de 
aztán fokozatosan javul, s az ország első 
lovagjává emelkedik.

981. Miért volt sikeres ez a jellemzésmód a közönség 
szempontjából?

Mert sokkal érdekkeltőbb volt, mint az epo
szi hősök változatlan, megúnt deréksége.

982. Mi emeli a regény értékét?
A regény egyszersmind erkölcsi célzat hor
dozója azáltal, hogy Abafi jelleme a gya-



183

korlati életben mindenki számára követendő 
példa lehet.

983. Mi lett az Abafival elért nagy siker következ
ménye?

A megérdemelt nagy siker bámulatos ter
mékenységre ösztönözte Jósikát; ezt a nagy 
szaporaságot aztán a minőségnek kellett 
megsínylenie. Egyre inkább belesüllyedt a 
sablónszerűségbe, s bár mesekitaláló ké
pessége mindvégig megmaradt, alakjai, 
helyzetei, öltözet-, épület- és tájleírásai egy
más mintájára készültek, gépiesekké váltak.

984. Hogyan szemlélte Jósika a letűnt időket?
Inkább csak külsőségeikben; eszmei lénye
gükben nem tudta a régi korokat megeleve
níteni.

985. Ezenkívül miért hiányzik későbbi regénycselek
ményeiből és jellemeiből a korhűség?

Mert élete utolsó másfél évtizedét külföldön 
kellett töltenie, s így regénycselekvényeinek 
és jellemeinek korhű megalapozásához nem 
is végezhetett olyan komoly tanulmányo
kat, mint azelőtt.

986. Melyik két munkája érdemel mégis említést tör
téneti regényei között?

Az utolsó Báthory és a Csehek 
Magyarországon; amabban nagy
szabású lélekrajzot, emebben pedig gazdag 
bonyodalmú cselekvényt adott.

987. Miben nyilvánul meg, hogy társadalmi 
regényeiben Jósika a francia romantikusok tanít
ványai
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A túlcsigázott jellemek ás hatásvadászó, iz
galmas mesé kedvéért nemcsak a belső, ha
nem gyakran a külső valószínűséget is fel
áldozza.

988. Melyek Jósika nagy érdemei irodalomtörténeti 
szempontból?

Nagy érdeme Jósikának, hogy Scott Walter 
európai hatású módszerét bevezette költé
szetünkbe, a legszórakoztatóbb műfaj iránti 
érdeklődést nemcsak felébresztette az ol
vasóközönség nagy tömegeiben, hanem azt 
hosszú időn át ki is elégítette, s a magyar 
regényt eljuttatta a nagyúri osztály körébe 
is, mely addig csak idegennyelvű könyve
ket méltatott figyelmére.

989. Miért tettek történeti regényei jó irányú nevelő- 
hatást a nagyközönségre?

A nagyközönség csak úgy hajlandó tanulni, 
ha a tanulás szórakozás is ránézve; a nem
zeti múlt ismerete a gyakorlati élet szem
pontjából is nagyjelentőségű egy állam la
kosságára, de a tömegek ma is csak regé- 
nyesített élet- és korrajzokból merítik a tör
ténelmi ismereteket.

990. Kik voltak Jósika előtt a nemzeti múlt iránti lel
kesedés felkeltésének első munkásai?

A nemzeti múlt iránti lelkesedést már Du
gonics és Horvát István elkezdte terjeszteni 
a tudomány és a képzelet összevegyítése 
által.

99J. Mi lett munkásságuk eredménye?
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Naív elfogultságuk csődbe juttatta a tudás 
szempontját.

992. Mit adott ezzel szemben Jósika munkássága?
A reform-kornak és az abszolutizmus korá
nak magyarságára nézve egészséges lelki 
táplálékot jelentett Jósika regénycselekvé- 
nyeinek komolyan vehető történelmi leve-
göje.

Eötvös József.

993. Melyik eszmeáramlat követője volt br. Eötvös 
József?

A francia romanticizmusé.
994. Milyen két irányban szabadul fel az eleinte erős 
idegen befolyás, nevezetesen a francia romantika 
hatása alól Eötvös egyénisége?

Egyrészt egészségesebbé válik világnézete, 
másrészt hazaibbá és nemzetibbé érdeklő
dési köre.

995. Mit őrzött meg mindvégig a romantikából9
A romantikus életfelfogást, az európai látó
körű szemlélődést és a bölcselő hajlamot.

996. Melyik nagy mozgalom hatásaként jelentkezett az 
mrópai népek életében az ellentét, a kontraszt, amely 
tudvalévőén a romantikus látásmód egyik legfőbb 
eleme?

A francia forradalom és ennek következmé
nyei idézték fel e végletes ellentéteket.

997. Melyek voltak azok a nagy elvi ellentétek, ame
lyeket a gyermeki fiú Eötvösnek már r szűk családi 
körben is tapasztalnia kellettf
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Rajongva szerette anyját, de csak idegen 
nyelven beszélhetett vele; amit apjában meg
testesülve látott: az arisztokratikus büszke
séget és a trón iránti feltétlen hódolatot, 
mindazt bűnnek bélyegezte s éppen az ellen
tétükre tanította őt forradalmár-múltú ne
velője; előkelő főúrnak, királyi tárnokmes
ternek volt a fia Eötvös, de budai diáktár
sai az iskolában nem akartak egy padban 
ülni vele, a „hazaáruló“, aulikus mágnás 
fiával.

998. Milyen hatással volt Eötvösre e sok szenvedés és 
ellentét?

Ez a sokféle ellentét másokat talán keserű 
kiábrándultságba kergetett volna, de az 
Eötvös lelke, a szenvedés korai iskolájában 
éppen korának fájó ellenmondásaiból szűrte 
le a maga emelkedett világnézetét: a haza- 
és emberszeretet ideálizmusát.

999. Mi volt Hugo Victor felfogása és meggyőződése. 
a költészet céljára vonatkozólag, melyet Eötvös is 
magáévá tett?

A költészet célja nem merül ki a szórakoz
tatásban, hanem javító, nevelő hivatása is 
van; a költő egyszersmind lelki vezére, pró
fétája is legyen embertársainak.

1000. Melyik műfajhoz tartoznak Eötvös legértékesebb 
és legfontosabb munkái?

A regény műfajához.
1001. Melyik regénytípus terméke legelső regénye: 
A karthausi?

A karthausi kései, de egyik legértékesebb
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terméke annak a világfájdalmas regény
típusnak, melyet Goethe Werther-e tett 
európai divattá.

1002. Milyen jellem Gusztáv francia gróf, A karthausi 
főhőse?

Mint számtalan irodalmi testvére, A kart
hausi fiatal hőse is akaraterő nélküli, érzé- 
kenv lélek, akire a világgal való minden 
érintkezésből végül szenvedés származik.

1003. Mi a sorsa?
Vágyaiban, reményeiben szerelmeiben, ba
rátaiban csalódva, kolostorba menekül s 
eleinte ott sem találván meg lelki nyugal
mát, öngyilkosságot akar elkövetni.

1004. Hogyan végződik a reaény a wertheri pesszi
mizmus szokásos megoldásmódia helyett?

Eötvös regénybőse, Gusztáv francia gróf fia
talon meghal ugyan, de kién geszt elődik a 

% világgal, megbékél Istennel.
1005. Miért engesztelőd ölt ki a világgal?

Mert halálos ágyán belátta, hogy sok szen
vedésének1 nem annyira á mások rosszasága 
volt az oka, mint inkább a saját önző érzé
kenysége, mely mindig magával volt elfog
lalva, ahelyett, hogy másoknak sokkal iga
zibb szenvedéseivel törődött volna.

1006. Miért nem mondható A karthausi poétikai 
szempontból sikerültnek?

Mert sovány cselekvénye előtt az utat mind
untalan eltorlaszol ja a rengeteg sok elmél
kedés, reflexió.

1007. Mi ezzel szemben e regény rőerénye?
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À gondolatgazdagságnak mindmáig egyik 
legnagyszerűbb példája irodalmunkban ez 
a munka, a bölcselő elem első diadalmas, 
érvényesülése prózai költészetünkben.

1008. Minek nevezhetjük ezt a regényt?
Nem is regény ez a mű, hanem leküzdhe
tetlen lírai vallomás.

1009. Mit vet ki magából a fiatal költő e vallomás 
révén?

A világfájdalmat. (Goethe is a Werther 
megírásával szabadult meg tőle.)

1010. Eötvösnek miféle elégedetlenségéből született 
meg A falu jegyzője c. regény?

Míg A karthausi az európai lélek önmagá
val való meghasonlottságából született meg, 
addig A falu jegyzője az európai léleknek a 
hazai közállapotainkkal való elégedetlensé
géből.

1011. Mi tehát A falu jegyzőjének a főproblémája?
A hazai viszonyok rossz állapota; a régi
módi önkormányzat, a vármegyei helytelen 
közigazgatás.

1012. Hol játszódnak le az események?
Egy Tisza-melléki, alföldi területdarabot vá
laszt ki az író színhelyül, elnevezi Taksony 
vármegyének s oda összpontosítja mindazt 
a sok bűnt, nyomorúságot és hatalmi vis
szaélést, amélyék szórványosan, hosszú idő 
alatt Magyarországon előfordultak vagy 
előfordulhattak.

1013. Miben áll e mű politikai célzatossága®



Eötvös sok gyalázatos csalásra, politikai 
visszaélésre mutat rá e műben.

1014. Milyenek ezek a bűnök1
Látjuk ebből a regényből, hogy akinek ne
mesi oklevele van, azé minden jog, az óriási 
többség számára csak az engedelmesség és 
a szenvedés marad; hogy a vármegye tiszt
viselői rendszerint szívtelen zsarnokok, akik 
akárhányszor bűnbe hajszolják a legjóra- 
valóbb jobbágyot is; hogy a bíráskodás 
kellő felelősségérzet nélkül történik, a statá
rium rémuralommá fajul, a börtönviszo
nyok égbekiáltók, stb.

1015. Miben nyilvánul meg A falu jegyzőjé-ben Eötvös
nagy költői tehetségei

Abban, hogy ily erős, sőt rikító politikai 
célzatosság mellett is biztosítani tudja a köl
tői hatást, a művészi igazság meggyőző 
erejét.

1016. Mi volt a mű hatása?
Felingerelte az egykorú magyar urakat, de 
szembesítette is önlelkiismeretükkel. Ez a 
regény nagy fontosságú politikai cselekedet 
is volt.

1017. Volt-e politikai célzatosság a Magyarország
1514-ben c. művében?

Harmadik regényéhez, a Magyarország 
1514-ben címűhöz a tárgyat a messze mult- 

V ból vette ugyan, de ezzel a munkával is,
* mint hatásos intőpéldával, saját jelenének

politikai küzdelmeibe szólt bele.
1018. Mi a regény tárgyal
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A Dózsa-léie parasztlázadás kitörését, és 
szörnyű elfajulását szemlélteti.

1019. Milyen veszedelmes hasonlóságot lát a saját kora 
és a XVI. századeleji magyar viszonyok között?

A Dózsa-féle parasztlázadás kitörését a XVI. 
századeleji magyar nemesség önzésének tu
lajdonítja, ezzel mintegy inteni akarván, a 
magyar társadalmat, hogy a nemesség ön
zése miatt hasonló veszedelmek fenyegetnek.

1020. Miben áll hatása?
A reformkori magyar országgyűlési karok 
és rendek megszívlelték a helyzet fenyegető 
hasonlóságát.

1021. Milyen tételt igyekszik a Nővérek c. regé
nyében igazolni?

Az;t, hogy az egyszerű népélet több lehető
séget nyújt a boldogságra, mint a nagyúri 
osztály társadalmi környezete.

1022. Milyen hatással volt Vörösmarty és Bajza Eötvös 
költészetére?

Verseiben Vörösmartynak a tanítványa, bár 
temperamentuma inkább Bajzával roko
nit ja. > 1

1023. ‘A regényen kívül melyik műfajban nyilvánul 
meg Eötvösnél az emberbaráti, a demokratikus eszme 
célzatossága?

Románcaiban.
1024. Melyik a legszebb lírai költeménye?

A Búcsú.
1025. Melyik víg játékában csúfolja ki az egyenlőség 
elvének következetlen szájhőseit?

Az Éljen az egyenlőség! c. víg játékában.



1026. Milyenek beszédei és emlékbeszédei?
Akadémiai emlékbeszédei, elnöki megnyitó 
beszédei a legszebb enemű munkák közé 
tartoznak.

1027. Milyen célokért küzdött mint publicista és poli
tikus?

Többek között a vármegyei önkormányzat 
megváltoztatásáért, a zsidók egyenjogúsá
gáért, a börtönügy reformjáért.

1028. Hogyan igyekezett nézeteinek érvényt szerezni?
Eszméit és gondolatait alapos tanulmá
nyokban, és fáradhatatlan hírlapírói tevé
kenység által igyekezett valóra váltani.

1029. Milyen Eötvös stílusa?
Eötvös stílusa sohasem tudott tősgyökere
sen magyarossá lenni, de mindig eszmegaz
dagság és költői emelkedettség jellemzi pró-
Z á j á t i S .  , i t  J .  i l í  , ;

1030. Csak itthon vált-e Eötvös neve ismertté?
Nem. A szabadság, egyenlőség, nemzetiség 
eszméinek mélyreható állambölcseleti fejte
getésével a külföldi tudományos közvéle
mény elismerését is kivívta».

1031. A gyakorlati politikában milyen szerepe volt
Eötvösnek?

Már fiatal korában egyik vezére volt a rendi 
országgyűlés szabadelvű ellenzékének, majd 
két ízben vallás- és közoktatásügyi minisz
ter s nevéhez üdvös tanügyi reformok fű
ződnek*



Szigligeti Ede,

1032. Milyen párhuzam kínálkozik Kisfaludy Károly 
és Szigligeti munkássága közt irodalmi és magyar mű
velődési szempontból?

A mily gondviselésszerű szerep jutott Kisfa
ludy Károlynak a magyar dráma megte
remtése, a budai és pesti közönség magyar 
színházba szoktatása terén, épp olyan el

évülhetetlenek Szigligeti Ede érdemei, aki 
az állandó hajlékhoz jutott magyar színé
szet sorsát negyven esztendőn át — mond
hatni *— a vállán hordozta.

1033. Miben nyilatkozik meg ez a gondoskodása ?
Nemcsak tagja, majd tisztviselője volt a 
pesti színháznak, hanem páratlan termé- 
kenységű drámaírója is.

1034. Miben áll írói munkásságának történelmi jelen
tősége?

Távolról sem volt költői lángelme, de év
tizedeken át ki tudta elégíteni — jobban, 
mint bárki más — a magyar társadalom 
színpadi igényeit.

1035. Melyik időre esik drámaírói működése?
Szigligeti drámaírói ereje és kedve megma
radt egész haláláig, tehát működésének 
hosszabbik fele a szabadságharc utáni idő
re esik.

1036. Miért jelentősebb mégis a reformkorban kifejtett 
munkássága?

Azok a jellemvonásai, amelyek irodalmunk 
fejlődése szempontjából a legfontosabbak,
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a reformkor keretében helyezik el őt; sike
reinek minden fajtáját megízlelte már a 
szabadságharc előtt; későbbi fejlődése nem 
tört új! utakat.

1037. Mivel éri el, hogy darabjen mulattatok és ötle
tesek?

Szigligeti lelkében százával raktározódtak 
el a legszínszerűbb bonyodalmi elemek, for
dulatok azokból a színdarabokból, ame
lyekben valaha játszott, amelyeknek rende
zője vagy legalább olvasója volt; a saját le
leménye is bőven termelt ilyesmiket, — írás 
közben aztán ezek engedelmes és sikeres 
eszközei Szigligeti meglepetésre és mulatta- 
tásra törekvő ötletességének.

1038. Hogy viszonylik a téma, a jellemrajz és a stílus 
Szigligeti leleményességéhez és ötletességéhez?

Korántsem olyan hatásosak; a téma a maga 
egészében néha nincs eléggé kiérlelve, a jel
lemrajz gyakran nem eléggé gondos és 
mélyreható, a stílus rendszerint költői 
szárnyalás nélküli.

1039. Melyik szomorújátékán érezhető legjob
ban a francia romantika hatása?

A Dienes, vagy a királyi ebéd 
c. művén.

1040. Mely két elem vegyül benne?
A végzetszerű és az idegborzongató.

1041. Ki a főalak a legjobbnak tartott tragédiájában: 
A trónkereső-ben?

Borics.

13
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1042. Mely két lényeges fogyatkozása van ennek a da
rabnak is?

Az egyik az, hogy a hőst nem a jelleme 
készteti a trónért való küzdelemre, hanem 
a származását eltakaró félreértés; a másik 
pedig az, hogy a drámai kifejlet erősen 
emlékeztet Shakespeare Coriolanus-áéra.

1043. Mi jellemzi vígjáték ait?
Ezekben sem nyúl merész kézzel kényesebb 
lelki problémákhoz, hanem vagy csak mu
latságos kritikáját adja egy-egy társadalmi 
kóros jelenségnek, pl. a nagyravágyásnak, 
(Fenn az ernyő, nincsen kas) 
vagy pedig megmarad az ártatlan tréfálko
zás terén. (Például: Házassági három 
parancs.)

1044. Miért érdemel külön említést a Rózsa c. szín
darabja? «

Egyrészt azért, mert a legritkább drámai 
fajhoz: a történeti tárgyú vígjátékhoz tar
tozik, másrészt azért, mert Toldi Miklós 
benne az egyik főszereplő s szerepe hatott 
is Arany Toldi Szerelmének II. énekére.

1045. Az akkori közönség szempontjából miért volt 
nagyjelentőségű Szigligeti egyik legelevenebb bohóza
tos víg játéka, a Liliomfi?

A Liliomfi közvetlenül a szabadságharc bu
kása után, a nemzet legszomorúbb napjai
ban (1849) keletkezett; ez a darab a maga 
mulatságos személycseréivel, egymást ker
gető komikus fordulataival, ügyesen torzí-
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tott jellemeivel olyankor nevettette meg a 
magyar közönséget, mikor ennek legna
gyobb szüksége volt egy kis önfeledt szó
rakozásra.

1046. Miben különbözött a Szigligeti előtti, népszín
műnek nevezett drámai műfaj a mai értelemben vett 
népszínműtől ?

A népszínmű Szigligeti előtt, sőt egyideig 
Szigligetinél is még nem a népről szóló szín
darab, hanem a népnek való, a népies ízlés
hez szabott könnyű súlyú drámai fajta volt. 
Alapja: a bécsi „Volksstück“. A patetikus és 
a triviális elem keveredik benne.)

1047. Kik képviselték ebben az erjedő, vegyes műfaj
ban a népet?

A népen elsősorban nem a falusi paraszt
ságot értették (ezt közvetlen tapasztalásból 
Szigligeti nem is ismerte), hanem inkább a 
városi lakosság többségét, a színházi kö
zönség fejlettebb ízlésű rétegeit.

1048. Szigligeti első nagyszabású népszínművében, A 
szökött katoná-ban még csak mennyiben érvé
nyesülhet a népi elem?

A szökött katonának a hőséről, Gergely ko
vácslegényről a darab végén kisül, hogy nem 
népi sarjadék, hanem grófnőnek és katona
tisztnek törvénytelen gyermeke. íme, a népi 
jelleg még csak jelmez, melyet a játék vé
gén levetkez magáról a, színmű hőse.

1049. A népi elem mely későbbi darabjaiban érvé
nyesül egészségesebb és eredetibb módónt

1 3«
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A Csikós, a Cigány és a Lelenc c. 
népszínműveiben.

1050. Mi mutatja a demokratikus korszellem hatását?
Nemcsak a népi alakok, hanem az úri osz
tály is helyet kap népszínműveiben, de az 
író az úri társadalommal szemben a népi 
szereplőket tünteti ki rokonszenvével, néha 
célzatosan is.

1051. Mi lett a Szigligeti által megteremtett népszínmű- 
irodalom sorsa?

A népszínmű éppen Szigligeti halála idejé
ben kapott fényes új színházat Budapesten 
s vagy két évtizeden át új népszerűségre 
emelkedett, de aztán úgy járt, mint annak 
idején a hexameteres eposz: klisészerűvé, 
elcsépeltté, modorossá lett.

1052. Csökkentheti ez Szigligeti érdemét?
Ez nem a nagyérdemű úttörőnek, Szigligeti
nek a hibája, hanem a kellő eredetiség nél
küli utánzóké.

1053. Ki vezeti vissza a népszínművet a századforduló 
évében (1901) egészségesebb forráshoz?

Gárdonyi Géza.
1054. Miben foglalhatnák össze Szigligeti érdemeit?

1. Szigligeti meghódított a magyar irodalom 
számára nagyszámú olyan közönséget is, 
amelyik a könyvek — vagy legalább is a 
magyar könyvek — olvasását még nem 
érezte szükségletének.
2. A fővárosi vásárokra be-beránduló vi
déki magyarság jórészt a Szigligeti-darabok 
színpadi előadása révén nyert fogékonysá-



197

got a komolyabb, igazibb értelemben vett 
drámaköltészet iránt.
3. Buda és Pest németajkú, műveltebb pol
gárait a magyar nyelv megtanulására csábí
tották Szigligeti színházi zajos sikerei.

1055. A magyar irodalom mely kettős hatását látjuk 
tehát tükröződni a Szigligeti-esték közönségének az 
arcán?

A művészi és nemzeti szempont testvéri
ségét.

Petőfi Sándor.

1056. Ki költészetünk reformkori fejlődésének betető- 
zője, egész irodalmunk legnagyobb Urai lángelméje, sőt 
a világirodalomnak is egyik legtüneményesebb alakja?

Petőfi Sándor.
1057. Rövid életének mik az állomásai?

Alacsony sorban születik, nyomorúságra 
jut, kikopik az iskolából, beáll katonának, 
gyönge szervezete miatt onnan is elbocsát
ják, ettől kezdve hol diákoskodik, hol pe
dig vándorszínészekkel kóborol, éhezve, be
tegeskedve és — világraszóló, halhatatlan 
dicsőségről álmodozva. Mire segédszer
kesztő lesz, s mindennapi megélhetése felől 
nem kell aggódnia, már 22 éves, — 26 éves 
korában pedig már meghal.

1058. Milyen volt erkölcsi jelleme?
Az igazán nagy költőknek, kivált a líriku
soknak, tehetségükért meg szoktuk bocsá-
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tani emberi gyarlóságukat, még jellembeli 
súlyos fogyatkozásukat is, Petőfi egyénisége 
azonban erkölcsi szempontból is csodálatot 
érdemel. Rövid élete a legnemesebb eszmé
nyiség lángjában lobog el, tisztán, salakta
lanul; sok szenvedése megannyi tűzpróbája 
jelleme arányának.

1059. Az előző század mely irodalmi jelenségei készí
tették elő főképpen a talajt Petőfi költészetéhez?

A költészetnek a hazafisággal, sőt többé- 
kevésbbé a politikával való kapcsolata és a 
„nép“ iránti érdeklődés jelentkezése .

1060. Petőfi előtt kik tanúsítottak érdeklődést a „nép“ 
és népszellem költői megnyilatkozásai iránt?

1. Pálóci Horváth Ádám, Kölcsey, Kisfa
ludy Károly, Czuczor, Vörösmarty a nép
dalnak, népi zsánerdalnak és zsánerszerű 
románc-féle költeményfajnak művészi át
élése és utánzása terén nagyjelentőségű út- 
törést végeztek Petőfi remeklése számára.
2. Gaál József prózában írt alföldi tájképei 
segítették Petőfi alföldimádó látásmódját.
3. Eötvösnek előbb meg kellett írnia Viola 
haramiává léteiének érzelmes történetét, 
hogy Petőfi az alföldi betyárban a zsarnoki, 
bűnös társadalommal meghasonlott, rokon
szenves embertípust érezhesse és rajzol
hassa.
4. Vajda Péter rajongó különc egyénisége 
s egy-egy külföldi költő is hatással volt rá.

1061 Hogyan bánt el Petőfi e sok irányból jövő hatá
sokkal?
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Minden hatást, minden tapasztalatot nyers
anyagként olvasztott meg egyénisége kohó
jában s eredeti alkotásokká formálta azo
kat.

1062. Mi Petőfinél ez a mindent magába olvasztó erő? 
A telivér líraiság.

1068. Mely két nagy érzés, két hatalmas szenvedély 
csatornáján keresztül árad ki Petőfi csodálatos erejű 
alanyisága a külső világra s nyer viszont ettől állandó 
táplálékot?

Ez a két nagy érzés: „szabadság — szere
lem“.

1064. Mely két fejlődési fokozat mutatkozik szerel
mi költészet ében?

1. Eleinte a népdal megnemesített módján 
zengi érzelmeit, tehát úgy, hogy minden 
egyszerűbb, naivabb lelkivilágú, szerelmes 
hangulatú fiatalember, vagy legalább a 
népi-osztálynak egy-egy csoportja a maga 
megnyilatkozásának, a maga helyzetére rá- 
illőnek érezhette ezt a szerelmi költészetet.
2. Huszonkét éves korától kezdve azonban 
Petőfit nem elégítette ki a népdal átlagos, 
mérsékelt, sok emberre egyaránt ráillő meg
nyilatkozásmódja, hanem olyan rendkívüli 
szerelmi élményekre vágyott, amelyek 
csak az övéi legyenek s egészen egyéni, 
személyes kifejezésmódot követeljenek.

1065. Mi képesítette Petőfit arra, hogy tökéletes illú
ziókeltéssel tudjon a szerelmes betyár, juhász, stb. jel
mezébe öltözni s egyúttal a saját őszinte érzelmeit is 
kifejezni?
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A rendkívül erős szerepjátszó, színészi ösz
tön.

1060. Milyenek műnépdalai?
Műnépdalai a maguk nemében klasszikus 
tökéletességűek, egy költői lángész tudatos 
és mégis észrevehetetlen beleolvadása a kol
lektív népiélekbe.

1067. Mi jellemzi költői fejlődésének második korsza
kából való, Csapó Etelkához és Mednyánszky Bertához 
írt verseit?

A nagyszerű szerelmi élmény erőltetését, tü
relmetlen hajszolását kell látnunk abban a 
két versfüzérben, melyeknek egyike a Csapó 
Etelka, a másik a Mednyánszky Berta alak
ját fonja körül.

1068. Milyen változást hozott Szendrey Júlia Petőfi 
szerelmi költészetébe?

Megismerte a szerelem érzésének minden 
mélységét és magasságát, gyötrelmeit és üd
vösségét. Az ideál elnyeréséért való harc és 
a kivívott diadal átérzése olyan ihletanya
got adott Petőfi kezébe, hogy a világkölté
szet egyik legremekebb szerelme« vers-cik
lusát írta meg.

1069. Milyen formában írta verseit Júliához?
Műnépdal, szerelmes dal, dal, elégia, má
moros forróságú ditiramb csodálatos ská
lája szól a legváltozatosabb formában, pá
ratlan tisztaságú és nemes színezetű Han
gokon.

1070. Hozott-e visszaesést költészetére házassága, mint 
Kisfaludy Sándornál?
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Nem; Petőfi a családi tűzhelyet tekinti a 
szerelem legméltóbb, sőt egyedül méltó ott
honának.

1071. Mi volt a szerelemre vonatkozólag az állás
pontja?

A szerelem ránézve szentség s ebben a te
kintetben semmi engedményt nem hajlandó 
tenni a lángelmének sem, noha egyébként 
szívesen szállt szembe a nyárspolgári köz
felfogással. Szerelmi életét és költészetét er
kölcsi szempontból egy világ választja el a 
Byronok, Goethék, Adyk példájától.

1072. Melyik volt a szerelem mellett másik, még ma- 
gasztosabb életeszménye?

A szabadság; a szerelem rabságán kí
vül minden egyébfajta rabságot szenvedé
lyesen gyűlölt, viszont szabadságot vágyott 
adni mindazoknak, akiket szeretett, elsősor
ban hazájának, nemzetének.

1073. Mi fejlesztette benne a szabadság szeretetének 
érzését?

Az Alföldön született. A végtelenbe nyúló 
látóhatár a szabadság jelképe lett számára.

1074. Szabadságköltészetében eleinte kinek a nyomán 
haladt?

A nagy költőelődök nyomán.
1075. Miben nyilvánul ez meg?

Búsul a haza sorsán, ostorozza a dicső- 
múltú, de elfajzott, a szabadság iránt érzé
ketlenné vált nemzetet.

1076. Mit tűz maga elé 1846-ban?
Tevőlegesebb hazafiúi programmot.
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1077. Milyen szerepet vállal magára 1848-tól haláláig?
Politikai vezéreink egyike lesz és ezt a sze
repet csatatéri haláláig teljesíti.

1078. Mivé alakul át ilyenképpen szabadság- és haza
fias költészete?

Mindinkább politikai jelleget ölt magára.
1079. Milyen hatást tesz ránk politikai költészete?

A 23—26 éves ifjú politikai meggyőződésé
vel akár egy véleményen vagyunk, akár 
nem: megható és elragadó látvány mind
nyájunkra nézve az a prófétai hit és bátor
ság, amellyel ez a lánglelkű ifjú feláldozza 
életét és szerelmét egy még szentebb eszmé
ért: a nemzeti és világszabadságért,.

1080. Mi a tárgyuk a legkitetszőbb politikai célzatú 
verseinek?

A végletesen értelmezett szabadság nevé
ben akasztófára kívánta juttatni a királyo
kat, forradalomra lázította a népet, keserű 
gúnnyal ostorozta és véres* bosszúval fenye
gette a nemesi osztályt.

1081. Mi lett az eredménye mértéktelen szélsőségessé
gének költői hírneve szempontjából?

Az effajta politikai tartalmú költeményei 
miatt kénytelen volt roppant népszerűségé
nek jelentékeny részét feláldozni.

1082. Mihez lehet hasonlítani Petőfi lelkületét?
Egy párját ritkító temperamentum tűzhá
nyószerű működése ez, mely hamut és per
nyét is ont magából, de századok múltán is 
elbűvöli a szemlélőt a roppant mélységek
ből feltörő láng- és fényáradat.
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1083. Milyen elemek vegyülnek Petőfi szabadságköl
tészetében?

A fájdalom, gúny, harag, gyűlölet és lelke
sedés szimfóniája ez; egy nagy költő hang- 
szerelésében.

1084. Mi jellemzi kedélyvilágát?
Örökös hullámzás; indulatos kitöréseit vis
szahatásként halk merengés szokta felvál
tani.

1085. Milyen vonatkozású versei alkotják a legkedve
sebb hangulati nyugvópontot?

Azok a családi vonatkozású, meleg érzésű 
versei, amelyeket szüleihez (főként anyjá
hoz) és testvéréhez intézett.

1086. Miért nem kiváló Petőfi gondolati lírája?
A F e 1 h ő k c. verssorozatban< vannak mély
értelmű reflexiók, szellemes aforizmák, csat- 
tanós epigrammák is, de a belső átéltség itt 
nem mindig meggyőző őszinteségű, inkább 
erőltetett pesszimizmus és hatásvadászó na
gyotmondani akarás jellemzi e verseket, 
Petőfi alkalmi rosszkedvének e fanyar ter
mékeit.

1087. Melyik műfajba tartozó költeményeivel ért el ez
zel szemben bámulatraméltó nagy sikereket?

A líra és az epika határterüle
tén mozgó költeményei igen sikerültek és 
kiválóak.

1088. Mikor beszélünk a líra és epika határterületé
ről?

Amikor a költemény témája a külső világ
ból van véve, de csak látszólag, mert a tu-
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lajdonképpeni művészi hatást az a varázsos 
hangulati színezés biztosítja, amelyet a költő 
a maga egyéniségéből áraszt a külső tárgyra.

1089. Mely költeményei tartoznak ide?
Zsánerképei, zsánerdalai, románcai és leíró 
költeményei:

1090. Melyek a legismertebb zsánerdalai?
Pusztán születtem, A faluban 
utcahosszat, Szomjas ember 
tűnődése, stb.

1091. Mi jellemzi zsánerdalait?
Ezek az első személyben elzengett dalfélék 
nem szószerinti igazságúak, Petőfi csak sze
repet játszik bennük, de mégis rajtuk van 
egyéniségének lírai varázsa, az a mókázó 
bajiam, mely a félig igaz, félig torzított ön
arcképek rajzolásában leli kedvét.

1092. Melyik ismert költeménye tartozik még ebbe a 
dal fajtába?

Az őrült c. híres költeménye is szerep
játszó lírai monológ.

1093. Mi avatja zsánerképeit, románcait és leíró köl
teményeit elsőrendű remekekké?

A rajtuk elömlő komikai, mélabús vagy 
tragikomikus hangulat.

1094. Melyek a legsikerültebbek elbeszélő köl
teményei közül?

Azok, amelyekben valamilyen szerencsés 
módon a líraiság is érvényesül.

1095. Melyek ezek?
János vitéz, A helység kalapá-
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csa, Bolond Istók, Az apostol, 
Sal gó.

1096. Melyik az időrendben első s egyben a legjelen
tősebb is közöttük?

János vitéz.
1097. Miben áll a jelentősége?

Voltaképpen nem a tartalom, nem a cselek
vény benne a fontos, hiszen a motívumok 
nagy része népmesei közhelyekből van ös
szeszedve, hanem az a mód, ahogyan Petőfi 
a maga lírai ösztönével bele tudja élni ma
gát a magyar nép érzés- és gondolatvilágába, 
a meseszerűség gyermeteg kedvtelésébe, 
mely a lehetetlen kalandokban és csodák
ban szándékos öncsalással, azaz illúziók ré
vén gyönyörködik, akár naív tíindérségről, 
akár obsitosi nagyotmondásokról van szó.

1098. Hogyan teszi nevetségessé a korabeli eposz- és 
novellaírók nagyképü, modoroskodó előadásmódját a 
Helység kalapácsa c. elbeszélő költeményében?

Ügy, hogy látszólag ő is utánozza őket, 
vagyis gyilkos sikerrel megjátszik egy csú- 
fondáros szerepet.

1099. Minek a lírai őszinteségü kifejezője a Bolond 
Istók?

A költő optimista felfogásának.
1100. Mik magyarázzák az Apostol politikai túlzásait?

A francia koreszmék, a költő lobbanékony 
és szenvedélyes vérmérséklete, valamint ak
kori személyes elkeseredése.

1101. Mely elbeszélő költeményeiben érezhető legin
kább Byron hatása?
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Az Apostolban és a Salgóban; mindkettő 
tele van szebbnél-szebb lírai részletekkel.

1102. Mely két munkája készült a francia rémroman
tika eszközeivel?

A hóhér kötele c. regény és a Tig
r is és hiéna c. dráma; mindkettő tele 
van borzalmassággal és lélektani túlcsigá
zottsággal.

1103. Heine hatásán át is Petőfi egyéniségének mely 
vonásait éreztetik Úti rajzai és Úti levelei?

Szellemességét, ötletességét, kedélyének néha 
hetyke, de olyankor is rokonszenves vir- 
goncságát.

1104. Mely pontokban foglalhatnák össze írói műkö
désének korszakos jelentőségét?

1. Benne érlelődnek tökéletességre a ko
rábbi évtizedek költői törekvései.
2. Kitágította a költészet tárgyi határait.
3. A magyar költői nyelvet művészien egy
szerűvé tette.
4. Hosszú időre mintaképe, sőt bálvány
képe az utánzók seregének.

1105. A korábbi évtizedek mely költői törekvései ér
lelődnek benne tökéletességre?

A népi irány, a népnek a költészetben való 
szerepeltetése nála jut teljes diadalra.

1106. Ki próbálkozott először a demokratikus közszel
lem hatása alatt népmeséi tárgynak magyaros vers
formájú feldolgozásával?

Vörösmarty Mihály a Tündérvölgy c. 
elbeszélő költeményében; de nála ez elszige
telt, bátortalan jelenség maradt.
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1107. Melyik művével tett Petőfi e téren diadalmas 
bátorságú lépést?

A János vitéz zel.
1108. Mit tett a Bajza-féle helyzetdallal, mely a szobai 
költészet vérszegény divatává unalmasodon?

Népdalaiban és zsánerdalaiban új életet ön
tött bele

1109. Mi által bővítette ki a költészet tárgykörének 
határait?

ö  előtte a költők többé-kevésbbé óvatosan 
megmaradtak a lelki világ ünnepélyesebb 
mozzanatainál s a költői előadásmódot úgy 
öltötték magukra, mint valami díszruhát; 
ezért olvasóközönségük is zártkörű volt. 
Petőfi azonban olyan őszinteséggel merte 
megmutatni költeményeiben a maga egész 
valóját, amilyet addig elképzelhetetlennek 
tartottak nemcsak a költők, hanem valószí
nűleg az olvasók is.

1110. Mi tette azonban Petőfi ezen vakmerőségét jogo
sulttá?

Az a tény, hogy Petőfinek egész valója ne
mes, érdekes és rendkívüli, s minden érzé
sét, gondolatát, sőt szeszélyét a költőiség va
rázsával tudja besugározni.

1111. Mi az álláspontja a kritikai szabályokkal szem
ben?

Saját rendkívüliségének tudatából táplálko
zik fejedelmi önérzete, amely oly könnyen 
összezördült legjobb barátaival is, és amely 
a maga prófétai elhivatottságának érzeté-
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ben ingerült lenézéssel fordít hátat a kriti
kai szabályok paragrafusainak.

1112. Stílus szempontjából melyik irány követője?
A stílus terén Petőfi nem romantikus, kerüli, 
sőt kicsúfolja a szóvirágokat, a stílusnak 
önmaga kedvére való buja tenyészetét, ő a 
stílreálizmus művésze, csak az a célja, hogy 
világossá, könnyen érthetővé tegye mondani
valóját.

1113. Mi tehát a felfogása az előadásmód tekinteté
beni?

Előadásmód tekintetében a mit? a fontos 
kérdési reá nézve, nem a hogyan ?

1114. Mely elvet hangoztatott Petőfi, mint első a köl
tészetre vonatkozólag?

Petőfi mondta ki azt a nagy elvet, hogy a 
költészet: szentegyház, ahová bocskorban,
sőt mezitláb is be szabad lépni.

1115. Mi következett ebből az elvből?
Az, hogy ebben a szentegyházban az egy
szerű emberek számára is érthető módon be
széljen a pap, a költő-próféta.

1116. Milyen hatása volt eleinte költészetének?
A hatás eleinte nagyon „vegyes“ volt.

1117. Miben nyilvánult meg ez a „vegyes(t hatás?
Az önképzőkörök diákjai boldogan vették 
tudomásul az ifjúkor jogosultságát a költői 
hivatás megkezdéséhez, a nép egyszerű ré
tegei örömmel fogadták „közönség“-gé való 
előléptetésüket, az irodalom részéről nyert 
megbecsülést, viszont a másféle ízlésben fel- 
növekedett írók és olvasók jelentékeny há-
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nyada megbotránkozott Petőfi költői fellép
tének merészségén.

1118. Politikai téren is milyen szélsőségeket hívott ki 
maga ellen megnemalkuvó szenvedély essége?

A rajongás és gyűlölet szélsőségeit.
1119. Mi lett belőle halála után?

A nemzeti elismert legnagyobb lírikusa s 
emberi jelleme és sorsa révén a legendák 
legnagyobb hőseinek egyike.

1120. Bizonyítsuk be egy konkrét példával azon állí
tásunkat, hogy Petőfi hosszú időre mintaképe, sőt bál
ványképe volt az utánzók egész seregének?

Még a vele egyenlő rangú lángelmét, Arany 
Jánost is Petőfi útmutatása segítette el igazi 
útjára: a János vitéz től nyert ihletet 
a Toldi megírására.

Arany János.

1121. Ki áll irodalmunk legnagyszerűbb korszakának 
középpontjában Petőfi mellett?

Arany János.
1122. Milyen tekintetben méltó örököse és osztályosa 
Petőfinek?

Érdemben, dicsőségben, hatásban egyaránt.
1123. Személyes ismeretségük kiterjedhetett-e hosz- 
szabb időre?

Egymással való személyes ismeretségük 
mindössze két évre terjedt, de ez a rövid 
ideig tartó barátság emberi értelemben is 
egyike a legszebb jelenségeknek*

a
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1124. Mi lett mégis e rövid ideig tartó barátság ered
ménye irodalmi szempontból?

Költői társulásuk, művészi eszményeik kö
zössége, tekintélyüknek egymást kiegészítő 
és felváltó vezéri teljessége évtizedekre meg
szabta irodalmunk irányát, sőt bizonyos vo
natkozásban költészetünk egészséges fejlő
dése ezután sem nélkülözheti soha az ő alap
vetésüket.

1125. Mely közös vonások teszik Petőfit és Aranyt 
némileg rokonná?

A hasonlóságok csupán külsőségekben nyil
vánulnak meg; Arany is a nagy magyar Al
földön, ennek keleti, bihari határán szüle
tett, ennélfogva életmódja, környezete, 
szemléleti anyaga sokban hasonlított Pető
fiéhez.

1126. Állapítsuk meg azokat a jellembeli különbözősé
geket, testi-lelki adottságokat, amelyek őket egymás
nak teljesen ellentétévé tették!

1. Petőfi első, Arany tíz testvér között 
utolsó gyermeke szüleinek.
2. Petőfi kedélye az emberi vérmérséklet 
végletei közt forrong, kitörő lelkesedéssel és 
villámszóró haraggal reagál az élet benyo
másaira, szívétől az ajkáig gyorsabban ter
jed az érzés és a gondolat, mint a hang a 
levegőben; Arany érzékeny szívét csak meg
ütik fájón a benyomások, de ernyedt ideg
zetéről nem pattannak vissza, hanem csak 
megremegtetik azt és befele való szenve-
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désre, önemésztő, hosszas belső számvetésre 
kényszerítik lelkét.
3. Petőfit a küzdelem felvillanyozta, a szen
vedés megedzette, a feltűnés vágya izgatta, 
az emberek elképpedése mulattatta, minden 
lépését a nyilvánosság előtt szerette meg
tenni, szívének nem volt semmi titka; 
Aranyt nem megedzették, hanem megvisel
ték a sanyarú gyermek- és diákévek, egyet
len ifjúkori kalandjának, színészi próbálko
zásának emlékét örök szégyenként rejte
gette, szerelmi érzését pedig még kéziratos 
költeménnyé is alig egy pár esetben en
gedte válni a magábazárkozó, férfias sze
mérem.
4. Petőfi a hivatali megkötöttséget semmi
féle alakban el nem birta volna viselni, 
Arany mintaszerű falusi jegyző és minta
szerű középiskolai tanár volt, családja érde
kében rövid ideig nevelősködött is, sőt az 
osztrák szolgabíró mellett ímokságot is 
vállalt és lassú fokozatossággal mintegy ti
tokban őrlődött fel e sokféle önkínzásban 
testi egészsége is, kedélye is.
5. Petőfinek a harc volt az eleme, Arany
nak a nyugalom az életeszménye, de azt a 
kis független nyugalmat, amelyre vágyott, 
soha el nem érhette.

1127. Mi bizonyítja jellemük nemességét?
Az, hogy bár jórészt ellentétei voltak egy
másnak, mégis benső barátok tudtak! lenni.

1 4 *
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1128. Goethe és Schiller barátságával szemben mi jel
lemzi e barátságot?

Goethe és Schiller barátságát és levelezését 
a világhír fénye sugározza be, de a Petőfiét 
és Aranyét a kölcsönös szeretet amott hiány
zó bizalmas, meleg bensősége.

1129. Melg költői művével merészkedett először Arany 
a nyilvánosság elé?

Az elveszett alkotmány c. paro
disztikus eposszal.

1130. Versalak tekintetében mihez hasonlítható?
Versalak tekintetében a Vörösmarty-féle 
eposzok fonák mása ez.

1131. Tartalom szempontjából melyik ókori eposz 
hatása érzik rajta?

Vergilius Aeneiséé,
1132. Mit csúfol ki az Elveszett alkotmány hősében, 
Rák Bendében?

A reformkori szabadelvű irány ellenzékét, a 
maradiságot, a szellemi korlátoltságot és 
tunyaságot csúfolja ki, de nem kíméli az 
akkori megyei élet egyébfajta hibáit: a hala
dás jelszavával szájaskodó hebehurgyasá
got és a meggyőződés nélküli gyáva két
kulacsosságot sem.

1133. A Kisfaludy-Társaság e művei megnyert pálya
díja miért jelentett Aranynak csak fél örömet?

Mert a legtekintélyesebb bíráló, Vörösmarty 
hűvös elismeréssel ajánlotta jutalomra, s 
Arany érezte, hogy Vörösmartynak igaza
van.
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1134. Miért nem nyerte el e ma Vörösmarty tetszéséti
Mert Vörösmarty észrevette, hogy a jelen
kor pártvillongásaiba való nyers szatírájú 
beleavatkozás nem az a terület volt, ame
lyen Arany egyénisége igazi mivoltában ki
bontakozhatott volna.

1135. Mely munkájának köszönheti igazi költői fel
avatását?

A Toldi-nak ; ezzel a munkájával már 
nemcsak a (felemelt összegű) pályadíjat ér
demelte ki, hanem az országos hírneveit és 
Petőfi önzetlen, lelkes barátságát is.

1136. Miért volt a Toldi Arany tehetségének legsze
rencsésebb, korszakos fontosságú érvényesülési módja?

Mert a Toldi tárgyválasztásával lelte meg 
önmagát. A mondai megvilágítású nemzeti 
múlt, melyben a valósággal költészet, még
pedig népköltészet vegyül, ahol tehát a ha
gyomány biztos alapjára lehet támaszkodni, 
viszont a részletekben a képzelet százféle 
alakító munkájára nyílik lehetőség s az 
előadásmód a népköltészet minden erényét 
át tudja menteni a magasabbrendű iroda
lom körébe: ez volt Arany tehetségének! leg
szerencsésebb, korszakos fontosságú érvé
nyesülési módja.

1137. Mennyiben hasonlít tárgyválasztása Vörösmar
tyéhoz?

Azt cselekedte Arany is, amit Vörösmarty 
és általában a romanticizmus : a nemzeti 
középkorhoz fordult ihlető tárgyért.
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1138. Miért tér el azonban tőle a megvilágításmód és 
versalak tekintetében?

Mert a költészet feladatát s a „közönség“-et 
úgy értelmezte, mint Petőfi: a költő az egész 
nemzethez szóljon, de ne felejtse, hogy a 
nemzet legnagyobb s legfontosabb rétege, 
alapja, lényege: a nép.

1139. Ki jelképezi e műben ennek a legértékesebb, de 
ismeretlenségben lappangó nemzet-rétegnek a nagyra- 
hivatottságát?

Az ifjú Toldi deréksége és falusi paraszt
ból hős lovaggá emelkedése; sőt talán ma
gának Aranynak, a szalontai ,,paraszt"- 
gyereknek a lángész fegyverzetében való 
diadalmas nagyratörését is benne láthatjuk 
a Toldiban jelképeződni.

1140. Rikító módon nyilvánul meg ez a demokratikus 
célzatosság és az egyéni, szubjektív vonatkozás?

Nem. Ez a korszerű, demokratikus célzat éts 
az egyéni szubjektív vonatkozás csak lát
hatatlan levegőként lengi körül a költe
ményt, anélkül, hogy elhomályosítaná, vagy 
eltorzítaná a jellemek életszerű igazságát.

1141. Miben áll Arany költői eljárásmódjának kettős
sége?

Egyrészt megbecsüli és gondosan felhasz
nálja Ilosvai Selymes Péter XVI. századvégi 
gyarló verseskrónikájának az elejét, min
denik ének élére belőle, mint hiteles kútfő
ből merítvén a ,,textus“-t, de ugyanakkor 
minden ízében megváltoztatja, átnemesíti
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azt, s a száraz verses krónikából remek- 
v művet alkot.

1142. Melyik a Toldi három esztétikai fő jelessége?
Szerkezete, jellemei, előadásmódja.

1143. Miben áll fő jelessége szetkezet tekintetében?
Néhány nap alatt peregnek le előttünk az 
események, de e néhány nap története visz- 
szapillantást enged Toldi Miklós korábbi 
egész életére s megvillantja egész jövőjét: 
a cselekvény minden mozzanata lélektani 
biztossággal, hiány és felesleg nélkül követ
kezik egymásból.

1144. Miért kitűnőek a jellemek?
Mert a szereplők jelleme egyrészt jól bele
illik a középkor különleges világába, de 
másrészt a jellemek mélyén ott találhatók 
a magyar faji és az örökemberi természet 
alapvonásai is.

1145. Mire ad Arany nagyszerű példát előadás, forma 
tekintetében?

Arra, hogy a legmagasabb értelemben vett 
költői művészetnek is mily értékes elemévé, 
mily pótolhatatlan szépségévé válhat a nép
nyelv szó-, észjárás- és kifejezéskincse.

1146. Mik késztették Aranyt a Toldi folytatására?
Egyrészt a Toldi országos sikere, másrészt 
az Ilosvai-krónika további kínálkozó rész
letei.

1147. Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a 
Toldi folytatásában?

Ilosvai krónikájában Toldinak a csehet le-*
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győző fiatalkori hőstettén kívül csak az 
olasz vitézzel megvívott párbaja látszott 
feldolgozásra alkalmas részletnek.

1148. Mit tett Arany ezzel a feldolgozásra alkalmas 
anyaggal?

Hamarosan el is készítette ezt Toldi es
téje címmel.

1149. Milyen körülmények nehezítették meg a középső 
rész megalkotását?

Egyrészt az a körülmény, hogy Toldi férfi- 
korából Ilosvai csak kényes, valószínűtlen 
és megbotránkoztató cselekedetekét jegy
zett fel, másrészt az, hogy a Toldi is, Toldi 
estéje is mintegy előre lehetetlenné tette 
a legtermészetesebben kínálkozó motívumot : 
a szerencsés végű szerelmi történetet.

1150. Próbálkozásának derűs kifejletű megoldását mi
féle szörnyű csapás hiúsította meg?

Leányának halála.
1151. A Toldi után mennyi idő múlva készült el a kö
zépső rész?

32 év múlva; ezzel teljessé vált irodalmunk 
legnagyszerűbb epikai trilógiája.

1152. Miklósnak mely jellembeli fogyatékosságát látjuk 
már a trilógia első részében?

Már az első részben megmutatkozott Mik
lós jellemének egy súlyos hibája, a vér in
dulatos szilajsága, amely gyilkosságra is 
ragadja, máskor pedig tivornyában tom
bolja ki magát.

1153. Mi a Tol di szerelmé-nek főtárgya?
Ennek az alapjában véve derék, de közép-
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kori nyerseségű jellemnek férfikori nagy 
v lelki válsága.

1154. Miben gyökerezik Piroska és Miklós szerencsét
len sorsa?

Piroska és Miklós jellemében.
1155. Mi a közvetlen oka annak, hogy Miklós és Pi
roska kölcsönös szerelmük ellenére sem lehettek egy
máséi? 1

Toldi legénykedő könnyelműsége követte 
el azt a ballépést, mely örökre lehetetlenné 
tette mindkettőjük boldogságát.

1156. Milyen a kor rajz a Toldi szerelmében?
E bús szerelmi történet mögé rendkívül 
gazdag kortörténeti háttér van festve; a 
Nagy Lajos korabeli mágyar, sőt európai 
lovagvilág panorámája, a maga sötétségből 
és ragyogásból vegyített művészi képeivel.

1157. Milyen Arany stílusa a Toldi szerelmében?
Arany nyelve itt a legkápráztatóbb szín
pompájú, verstechnikája is magasabb fej
lettségi fokot mutat a másik két részhez 
képest.

1158. Mi a tárgya a Toldi estéjének?
Miklós utolsó bajnoki nagy győzelme, de 
egyúttal korszerűtlenné válása, a fejlődő 
életviszonyokból való kiöregedése és halála. 
Egy egész világtörténelmi korszak száll 
vele együtt a sírba.

1159. Mi mutatja a reformkor irodalmi divatjának ro
mantikus ízlését?

A Toldi-trilógia tárgyválasztása, különö
sen a középső rész sok nyers vadságú jele-
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nete, aztán némely lényeges fordulat vég
zetszerűsége.

1160. Mi teszi mégis e trilógiát a mai közönség számára 
is zavartalanul élvezhető műremekké?

Az eposzi értelemben vett csodáselem telje
sen hiányzik belőle s a szereplők jellemzése 
terén, főként a középső részben már a rea
lisztikus lélekelemző módszerrel talál
kozunk, amely a XIX. század második felé
nek angol és francia regényirodalmában is 
mint újszerű, modern vívmány érvényesül.

1161. Melyik korba tartozik tehát voltaképpen Arany ?
Arany már nem tartozik mindenestől a re
formkor lelki keretébe, hanem egyéniségé
vel és költészete némely vonásával átnő a 
következő évtizedek szellemi és hangulati 
talajába.

1162. Mikor írta Arany A nagyidai cigányok 
c. parodisztikus eposzt?

A szabadságharc bukását követő szomorú 
napokban.

1163. A mű megjelenésekor miért értették félre még a 
legilletékesebb olvasók is ezt az eposzt?

Mert nem érezték meg, hogy a szabadság
harcról rajzolt végletes torzképek s a költő 
arcának fintorai nem egyebek álarcnál, me
lyet a meghasonlott hazafi-lélek kénytelen 
volt magára ölteni, mert ekkora fájdalmat 
igazi mivoltában nem lehetett volna emberi 
nyelven s még kevésbbé a költészet eszkö
zeivel kifejezni.
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1164. Mi a mai irodalomkritika álláspontja a Nagyidai 
cigányok kérdésében?

A maga nemében egyik legsikerültebb műve 
Aranynak, összehasonlíthatatlanul művé
szibb értékű műfaji testvére Az elveszett al
kotmánynak.

1165. Miért volt szerencsés Arany tárgyválasztása?
A nagyidai cigányokban Arany olyan témát 
talált, mely minden burkolt vonatkozás 
nélkül is, már önmagában a komikum gaz
dag forrása; a cigányság a maga keleties 
semmittevésével, álmodozó, önző, gyáva, 
agyafúrt mivoltával a magyar élet egyik 
legtipikusabb jelensége.

1166. Milyen értékelés illeti meg Aranyt a cigány faj jel
lemzése szempontjából?

Ahogy Arany ezt a fajt tipikus alakjaiban 
a hozzájuk illő viselkedés és beszédmód ré
vén jellemzi, ahogy az eposzi csodáselemet 
is a cigánylélek talajából sarjasztja ki, 
mindez a stílszerűség remeklése.

1167. Mely kettős kontraszt mélyíti el méginkább e 
mű hatását9

Az egyik, amely a silány tartalom és a ko
molykodó eposzírói modor között érvénye
sül, a másik pedig az az alig bizonyítható, 
de éppen ezért annál döbbenetesebb, szív
bemarkolóbb, ösztönös tanulság, hogy itt 
igazában egy nemzet élet-halálharcának 
torz fonákja néz ránk, mint valami tébo
lyodottan nevető emberi ábrázat,
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1168. Milyen terv foglalkoztatta Arany Jánost a Toldi- 
trilógia harmadik részével egyidejűleg?

Egy újabb nagyszabású eposzi trilógia 
terve.

1169. Milyen tárgyú eposzi mű megírására érezte 
Arany magát jogosultnak és hivatottnak, amikor a dús 
eposzi anyagot magában rejtő hún mondakör birto
kában volt?

Tervbe vette, hogy a magyar honalapítás 
végső mozzanata helyett (1. Zalán futása)* 
inkább ennek Attilától Csabáig terjedő előz
ményét, mint világtörténelmi fenségű táv
latot, hátteret, isteni eredetű, végzetszerű 
előkészületet rajzolja meg.

1170. Melyek voltak azok a főbb történelmi mozzana
tok, amelyeknek felhasználásánál és szép egymásba- 
kapcsolásával Arany a tervbe vett nemzeti műeposz- 
trilógiát meg akarta írni?

Etele elnyeri Isten kardját, világbirodalmat 
alapít, de egy dühös pillanatban megöli 
testvérét, ezzel a bűnével nemcsak magára, 
hanem népére nézve is eljátssza Isten ke
gyelmét, el a világtörténelmi vezető szere
pet, hogy aztán az apa bűne a fiúnak, Csa
bának honmentő szerepével jusson el az Is
tennél való kiengesztelődéshez, s a székely
ségen át a magyar nemzet váljék Etele bi
rodalmának1, e birodalom történelmi hiva
tásának, kelet és nyugat közötti tragikus 
szépségű szerepének örökösévé.

1171. Elkészülhetett-e a trilógiának mind a három 
része?
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Nem; a tervbe vett műeposz-trilógiának 
csak az első része, a Buda halála ké
szült el teljesen, de ez magában véve is re
mekmű.

1172. Melyek azok az eposzban előforduló csodásele
mek, amelyek alkalmazása elől Arany minden jóaka
rat ellenére sem térhetett ki?

Hadúr megjelenik egypárszor, de akkor is 
csak láthatatlanul, Ármány is csak a kísértő, 
gonosz indulat kivetítődése, rajtuk kívül 
még néhány jóslat hangzik el és teljese
dik be.

1173. Milyen hasonlóságok révén kerül a Buda halála 
a Nibelung-ének mellé?

Egyrészt a mindkettőben szereplő Attila 
és Krimhilda személye révén, másrészt pe
dig a mindkét műre ránehezedő tragikus 
befejezés miatt, amely egyébként elüt az 
eposzi műfaj' szokásos természetétől.

1174. Mely mesteri eszközök alkalmazásával, a vers- 
technikának és a tárgynak mily egybehangolásával 
érte el Arany azt az eredményt, amelyet a Buda halá
lának megírása előtt maga elé tűzött?

A Buda halálában Arany mesteri módon 
egyesítette az előadásmód látszólagos igény
telenségét, énekmondói egyszerűségét az 
eszmei felépítés, a jellemábrázolás és a 
szerkesztő művészet legmagasabbrendű tu
datosságával.

1175. Milyen a stílusa?
Stílusa a népi és az archaikus zamat csodá
latos összhangja.
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1176. Hogyan járt et Arany a régmúlt korok rajzoló- 
sóban?

A régmúlt korok rajzolásában nem a külső, 
hanem a belső igazság szempontja fontos 
Aranyra nézve.

1177. Hogy kelti fel bennünk a régiség illúzióját?
Nem csip-csup adatok tömegével, hanem 
azzal, hogy hőseit primitívebb, vadabb, 
nyersebb emberekül állítja elénk itt is, a 
Toldi-trilógiában is.

1178. Mik voltak ezen a téren útmutatói?
A magyar n é p  primitív örökemberi jel
lemvonásai.

1179. Az epika mely apróbb fajaiban bővelkedik 
Arany költészete?

Találunk ott kisebb-nagyobb költői elbeszé
lést, mondát, legendát, mesét, adomát és 
népies históriát.

1180. Mely körülmények idézték elő, hogy Arany 
több ízben is Byron hatása alá került?

Egyrészt a szabadságharc lefolyása utáni 
hazafiúi bánat, másrészt pedig mindinkább 
súlyosbodó idegbetegsége.

1181. Miben nyilatkozott meg Byron hatása?
Ki-kizökkent az epikai ábrázolásmód ad
digi nyugalmából s elbeszélései menetét 
gyakran szaggatta meg és törte át olyan ter
mészetű lírai sóhajokkal és alanyias meg
jegyzésekkel, amilyeneket Byron honosított 
meg a költészetben.

1182. Melyek Arany Jánosnak Byroni modorban írt 
legszebb költeményei?
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A zordon hangulatú Katalin, de különö
sen a töredékben maradt, kesernyés humorú 
Bolond Istók.

1183. Mik annak az ideges, nyugtalan lelkiállapotnak 
a legértékesebb költői termései, mely különösen az öt
venes évek táján lett úrrá Aranyon?

A balladák.
1184. Milyen hely illeti meg értékelés szempontjából 
Arany János balladáit az addigi magyar balladakölté
szet terén?

Arany balladái kétségtelenül az első he
lyen állanak. Nemcsak a korábbi magyar 
költők balladáit múlják messze felül (Köl
csey, Kisfaludy K., Czuczor, Vörösmarty, 
Garay), hanem igazabbak és tökéleteseb
bek azoknak a német költőknek (Goethe, 
Schiller, Bürger) effajta műveinél is, akiket 
a magyar költők utánoztak.

1185. Milyen két fejlődési fokozaton ment keresztül 
Arany János balladaköltészete?

Eleinte a dalszerűség (Rákócziné), 
vagy románc-jelleg (Varróleányok) 
volt benne az uralkodó, s csak' később emel
kedett fel Arany balladaköltészete arra a 
magaslatra, mely már a tragédia zordon 
birodalmával érintkezik.

1186. Milyen balladák tanulmányozásával érte el 
Arany balladaköltészetében ezt a magaslatot?

Egyrészt az alföldi betyárnóták, népballa
dák, legfőképpen pedig a skót és székely 
népballadák tanulmányozásával.
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1187. Milyen e balladák szerkezete és előadásmódja?
Az előadásmód izgalmas, szaggatott, a leg
főbb mozzanatokra szorítkozó; néhol szinte 
magyarázatra szorulóan tömör.

1188. Miért helyes Greguss Ágostnak az a megállapí
tása, hogy Arany János balladáit a ballada-műfaj poé
tikai eszményének mondhatjuk?

Mert Arany Jánosnak nemcsak a drámai 
elemnek az epikába való beolvasztása sike
rült, hanem balladái még a líraiság vará
zsát is éreztetik a verselés zeneisége és a 
költő alanyias meghatottsága által. S mind
ezek mellett még szerkezeti és verstechnikai 
megkötöttségeket is támaszt magának,, hogy 
azokat aztán legyőzve, méginkább növelje 
a művészi hatást.

1189. Mikor engedi Arany érzelmi — többnyire fájó 
— benyomásait költeménnyé válni?

Amikor már kívülről, kellő távolságból néz
heti őket s föléjük kerekedhetik.

1190. Milyen lírai versek születtek Aranynak ebből 
a keserű, csüggedt, néha szinte kétségbeesett hangula
tából?

Vallásos hitű, méla humorú, életbölcseség
ben gazdag dalok, műnépdalok, elégiák, 
ódák, bölcselmi költemények.

1191. Minek kell tekintenünk Arany János öregkori 
verseit. a hervadhatatlan „őszikéket“?

Élete végefelé közlékenyebbé vált költőnk 
és ezek a lírai versek egy nemes jellem mű
vészi és őszinte vallomásai*



225

1192. Le tudta Arany küzdeni tankölteményeiben és 
allegóriáiban azokat a nehézségeket, amelyeket a költői 
művészet az effajta tárgyú költeményekkel szemben 
támaszt?

Igen. Aranynak istenadta, rendkívüli tehet
sége volt ahhoz, hogy az elvont gondolati 
elemnek is szárnyat kölcsönözzön a képze
let erejte és a művészi előadásmód segítsé
gével.

1193. Mely tények szolgálnak bizonyítékul arra, hogy 
Aranyban a teremtő ihlet zavartalanul tudott egye
sülni az elméleti észműködéssel?

Ezt bizonyítják elsősorban tökéletes sikerű 
műfordításai, mert az effajta munkák sikere 
mindig a tanulmány és az intuíció közös és 
feltétlenül szükséges együttműködésében 
rejlik, de bizonyítéka másrészt az a tény is, 
hogy tudományos irodalmunkat is értékes 
dolgozatokkal gazdagította.

1194. Vonjunk párhuzamot Arany János és Petőfi 
Sándor írói teljesítménye közt!

Petőfi zseniális ösztönszerűséggel, mint líri
kus, a líra terén vívta ki irodalmunk szá
mára világviszonylatban is az első helyek 
egyikét, Arany pedig az epikában magaslik 
ki mindezideig társtalanul. Műveikben tető- 
ződik mindmáig a magyar lélek költői te
remtő tevékenysége s ők ketten érték el köl
tészetünkben a magyar nemzeti klassziciz
mus magaslatát.

1195. Mi Arany legnagyobb irodalomtörténeti érdeme?
A nemzeti formák kiépítése.

15
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1190. Miben tűnik ki legjobban az az óriási jelentő
ségű fejlesztő munka, amelyet Petőfi és Arany a ma
gyar költészet ruházatának nemzetivé tétele terén vég
zett?

Abból a statisztikai megállapításból láthat
juk azt legjobban, amely kimutatja, hogy 
a magyar ritmusnak, a költészet nemzeti ki
fejezésmódjának 85-féle formája található 
Aranynál, Petőfinél 65, Vörösmartynál — 
19.

1197. Mik mutatják legjobban Arany hatalmas nyelv
művészetét?

A nyelvtani tisztaság, a gyökeres magya
rosság, a rímjátékok gazdagsága mind-mind 
bizonyítékai Arany hatalmas nyelvművésze
tének, mely a magyar költészet legmaga
sabbrendű, legnemesebb értékű kincsestára.

Tompa Mihály.

1198. Hogy viszonylik Tompa Mihály költészete Pe
tőfiéhez és Aranyéhoz?

Költői felléptével megelőzte Aranyt, sőt Pe
tőfit is, de aztán az ő hatásuk alatt fejlő
dött tovább.

1199. Tompa költői működésének elején kié volt a ve
zető szerep a líra terén?

Mikor Tompa — igen fiatalon — verselni 
kezdett, akkor még a Bajza-féle letompított 
hangú bágyadt almanach-líra uralkodott 
nálunk.
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1200. Miben nyilvánul meg később Petőfi és Arany
hatása? j

Petőfi fellépte ébresztette igazi önismeretre 
őt, aki sohasem a szobában, hanem a sza
bad természet zavartalan magányában 
érezte jól magát. Arany költészete is újabb 
követendő példa lett számára.

1201. Milyen rang illeti meg őt a két nagy kortárs 
mellett?

Tiszteletreméltó helyet; érdemel ő iŝ  ha nem 
is velük egyenlő rangút, amilyet az iroda
lomtörténet sokáig júttatott volt neki.

1202. Mi ébresztett Tompában is figyelmet a néplélek 
költői képessége iránt?

A reformkor demokratikus hajlama.
1203. Miben nyilvánult ez meg?

Gyűjteni kezdte a felvidékhez fűződő, az 
ottani nép ajkán élő mondákat, regéket.

1204. Mivel a közízlés még nem volt megérve az igazi 
népi esség méltánylására, hogyan járt el a néptől hal
lott mondák leírásában?

A néptől hallott mondai, mesei tárgyakat 
átírta az akkori műköltészet divatos, lágy, 
érzelmes, édeskés modorába, bár néhol már 
a népköltészet eredetibb, üde természetes
sége is belopódzik; viszont némely effajta 
költeményéhez maga találta ki a tárgyat, de 
úgy dolgoztai fel, hogy népi eredetűnek, he
lyi természetű mondának tessék.

1205. Melyik versgyűjteménye való írói működésének 
ebből az idejéből?

A Népregék és mondák; ez a gyüj-
1 5 *
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temény éppen átmeneti, félig-népies jellege 
folytán aratott nagy sikert.

1206. Mely elbeszélő költeményt írta Tompa igazi né
pies stílusban?

A Szuhay Mátyás és A vámosújfalusi jegyző 
c. költői elbeszélései már egészségesebb 
testvérei a Népregéknek és mondák-nak.

1207. Mi jellemzi ezeket?
Az említett két verses elbeszélés tárgya a 
felvidék közismert helyeihez fűződik és né
hány vonással megrajzolt történeti háttér
ből emelkedik ki, a cselekvény pedig ado
mái természetű, ami gyakran jellemzi a 
mondákat is.

1208. Mi teszi sikerültté a Három a daru c. köl
teményét?

Az adomai tárgy s az eleven, csattanós sza- 
tírikus-komikai előadás.

1209. Minek a hatása alatt írt tréfás és gúnyos életké
peket és adomaszerü kis költeményt még az ötvenes 
években is, noha betegsége már í8A6-ban megkezdő
dött?

Részint az igazi jókedv, részint az irodalmi 
divat hatása alatt.

1210. Mik a virágregék?
Azok az elbeszélő költemények, amelyek
ben a költő virágokat ruház fel emberi tu
lajdonságokkal, vágyakat tulajdonít nekik 
s ezekből magyarázza sorsukat.

1211. Mi Tompa virágregéinek a hibája?
Sok finom megfigyelés nyilatkozik meg 
ezekben a költeményekben a virágok éle-
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tere, őket egymástól megkülönböztető saját
ságaikra vonatkozólag, de a gyöngéd és 
szemléletes megfigyelések túlságosan is szol
gálatába kerülnek egy uralkodó szempont
nak, az allegorikus, gondolati elemnek, úgy, 
hogy ez az utóbbi elem a költői ihletet az 
oktatás színvonalára szállítja le.

1212. Tompa mely költeményében találjuk az erkölcsi 
célzat legnagyobb mértékű túltengését?

A Szécsi Mária c. elbeszélő költemé
nyében.

1213. Milyennek látja Tompa e téma többi feldolgo
zóival (Gyöngyösi, Petőfi, Arany stb.) ellentétben Szé
csi Mária jellemét?

Szécsi Máriában Tompát nem a szerelmes 
asszony érdekli, hanem az esküszegő nő, 
aki a vár feladásával hazaárulást követ el; 
ezért aztán a papköltő elítéli és megbé
lyegzi.

1214. Melyik a Tompa tehetségének legalkalmasabb, 
legméltóbb terület?

A líra.
1215. Mi jellemzi a szabadságharc előtt Petőfi hatása 
alatt írt költeményeket?

A víg kedély; írt néhány hangoskodó jó
kedvű, borközi hangulatú dalt, költői leve
let s vannak sikerült népdalutánzatai is.

1216. Miért vált később a komoly hang uralkodóvá 
lírai költészetében?

Egyrészt külső csapások (a nemzeti bukás, 
két kis fiának halála) hatottak közre lírai 
ha ngulatának elkomolyításában, másrészt
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azon ban szervezeti oka is volt az ö kedélyi 
borongásának, idegzete fogékonyabb volt a 
mélabús, mint a felvillanyozó benyomások 
iránt.

1217. Néhány meghitt, kipróbált barátjának társasá
gán kínul kedélyi borongásai közt hot töltötte legszíve
sebben idejét?

A magányt szerette s így legüdítőbb, legih
letőbb környezete a csöndes, szabad termé
szet volt, melybe önfeledt vágyakozással 
tudott beleolvadni a lelke.

1218. Mi kapcsolódik Tompánál az őszi természeti ké
pek leírásához?

Egyrészt az elmúlás gondolata, de ugyan
akkor a feltámadás vigasztaló eszméje is.

1219. A természeten kívül hol keres Tompa gyógyírt 
vergődő lelke számár a?

Papi hivatásától is támogatva a vallás or
vosságához menekül; vannak imádságos 
könyvbe illő szép istenes fohászai.

1220. Mely költeményei alkotják lírájának csúcspont
ját s irodalomtörténetileg is legfontosabb részét?

Az abszolutizmus idején írt hazafias költe
mények.

1221. Hogyan kellett tapasztania Tompának is az oszt
rák cenzúra minden megmozdulását elfojtó haragját?

Kemény meghurcolást szenvedett a A gó
lyához c. keserű fájdalmú, vakmerő 
nyiltságú hazafias költeménye miatt.

1222. Milyen eljárást eszelt ki arra nézve, hogy miként 
lehet nemzetvigasztaló költői hivatását folytatnia, úgy,



hogy a katonai hatóságokat ne ingerelje maga elten?
Részint névtelenül és kéziratban terjesztette 
hazafias verseit (a Pusztán címűt so
káig Petőfiének hitték az emberek), ré
szint pedig allegorikus lepelbe burkolta 
mondanivalóját, de olyan lepelbe, amely 
csak a cenzúra szeme és értelme elől ta
karta el a hazafias célzatot, a magyar olva
sók rögtön megérezték és megértették azt.

1223. Mik jelképezik ezekben az ódái hév és elégikus 
bánat hangulati határán lebegő szép allegorikus költe
ményekben a gyászoló magyar nemzetet?

A fiait éneklésre buzdító anyamadár, a seb
zett szarvas, a gálya evezős rabnépe, a vi
harvert, társtalan, terebélyes nagy fa, a fen
séges bukással megdicsőült Ikarus stb.

1224 Mi Tompa legelévülhetetlenebb érdeme?
Az, hogy az abszolutizmus idején még 
Aranyt is túlszárnyalva ő volt a legtermé
kenyebb, legkitartóbb, legrátermettebb köl
tői gondozójai a meggyötört magyar köz- 
léleknek,

Kemény Zsigmond.

1225. Melyik időre esik Kemény Zsigmond írói mun
kásságának nagyobb és fontosabb része?

Azl abszolutizmus idejére.
1226. Milyen téren játszott nagyjelentőségű szerepet?

A politikai hírlapírás terén is fontos szerepe 
volt, de írói lángelméjének legmaradandóbb
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értékű alkotásai a regényműfaj körébe tar
toznak.

/ .Mennyiben rokon egyénisége Széchenyiével?
Egész valója eszményi célok szolgálatára 
volt teremtve, szolgálta is azokat, de látása 
tragikus: legjobb törekvéseink hiábavalóak, 
buknunk kell. 

1228. Mi lett a végzete?
Minél nagyobbra gyűlt lelkében a sokoldalú 
tudásnak és az élettapasztalatoknak a kin
cse, annál gyógyíthatatlanabbá lett világné
zetének pesszimizmusa, e reménytelenség 
terhe alatt össze is roskadt nagy elméjének 
egyensúlya s élete utolsó éveit élőhalottként 
töltötte el.

1229. Mely körülmények teszik Keményt némileg Jó
sika rokonává?

Kemény az erdélyi magyarságnak ugyan
ahhoz a társadalmi rétegéhez tartozott, 
amelyhez Jósika; személyes ismeretségben 
is voltak egymással s Jósika első regényei 
nem is maradtak hatástalanok Kemény írói 
elindulására, tárgyválasztásaira. Legszebb 
munkái megírására Keményt is Erdély tör
ténelmi múltja ihlette, csakhogy másként, 
mint Jósikát.

1230. Mivel igyekezett Jósika a cselekvény érdekessé
gét és a korrajz színességét növelni?

Az érdekességet a nemes és gonosz; jellemek 
ellentétes cselekedeteinek bonyodalmával, a 
színességet pedig a hátterül választott kor-
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szak külsőségeinek (öltözet, bútorzat, szo
kások) terjengős bemutatásával törekedett 
megéreztetni.

1231. Mi ezzel szemben Kemény szemlélet- és ábrázo
ld móri ja?

A letűnt korok rajza Keménynek Jósiká
val szemben — éppen arra ad alkalmat, 
hogy az emberi lélek és élet törvényeinek 
örök azonosságát tüntesse fel; hogy a kor
szerű jelmezek, változó szokások, esetleges 
és véletlen mozzanatok mögött megkeresse 
a lényeget, az örök embert, mely a jóság
nak és gyarlóságnak csodálatos szövedéke, 
a test és szellem rejtélyes kapcsolata s mely
nek létokát és rendeltetését az értelem nem 
tudja megfejteni.

1232. Melyik irány hatása jelentkezik első művein?
Életének első fele a reformkor idejére esik 
s a reformkor irodalmának romantikus 
iránya meg is látszik bizonyos mértékig 
művein, a szabadságharc előtti két regényén 
pedig még inkább.

1233. Mi vall erre a romantikus irányra Kemény első 
művében, az Élet és ábránd-ban?

Nemcsak tér, hanem idő szempontjából is 
messze megy tárgyért, Portugália XVI. szá
zadi történetéhez.

1234. Miben mutatkozik meg már itt is Kemény élet
felfogásának komorsága?

A regény hőse, Portugália legnagyobb köl
tője, Camoens csalódott szívvel, nyomorul
tan pusztul el s ugyanakkor nemzete is
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örökre lezuhan világtörténelmi rövid szere
pének magaslatáról.

1235. Hugiján jellemezhetnénk ezt a munkát felépítés, 
szerkezet szempontjából?

Keménynek ez a regénye — mely csak 1914 
óta ismeretes — még kezdetleges, egyenet
len kidolgozású munka.

1236. Honnan veszi Kemény második regényének, a 
Gyulai Pál-nak a tárgyát?

Ezzel a művel tért meg Kemény a hazai, 
közelebbről: erdélyi történelemhez, mint 
regény forráshoz s többé nem is fordult 
múltbeli tárgyért máshova.

1237. Mi a cselekvény háttere?
A háttér ugyanaz, mint Jósika Abafi-já
ban: Báthori Zsigmond kora, különösen a fe
jedelmi udvar a silány lelkű uralkodóval, 
a török és német érdekellentét aláaknázott 
helyzetével, a kései renaissance-humaniz
mus színes fényűzésével, a vallástalanság, 
babona és vakhit zavaros erjedésével.

1238. A szerző mélyreható tekintete egyszerre látja az 
élet jelenségeinek s ezek összefüggéseinek káprázatos 
gazdagságát; hogyan igyekszik mégis megbirkózni a 
rengeteg mondanivalóval?

Kénytelen abbahagyni a kényelmes elbe
szélő módot s drámai dialógokba és még 
drámaibb monológokba sajtolni bele a cse
lekvény felduzzadt anyagát.

1239. Mi a bámulatraméltó Kemény jellemábrázolá
sában?

Az ember jellemét több vonásból fonja
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össze s az akarat tudatos indítóokai mögött 
a lélek tudatalatti világának* titokzatos 
mélységeit is érezteti.

12*10. Melyik idegen íróra emlékeztet Kemény mód
szere a jellem belsejébe való könyörtelen bevilágítás 
terén ?

Balzacra, s a jellemrajz sokrétűsége terén 
felül is múlja a nagy francia regényírót.

1241. Miért nem érvényesül a költői igazságszolgálta
tás Kemény regényeiben?

Mert az ő világnézete szerint az élet) nem a 
mi erkölcsi igazságérzetünk szerint oszto
gatja a jutalmat és büntetést, sőt a jellem
beli kiválóság, a kivételes erkölcsi nemesség 
legbiztosabban felingerli maga ellen a Vég
zet kegyetlenségét.

1242. Miért nem lehet Kemény szerint különbséget 
tenni jó és rossz ember, vagy akár csak egy jó és rossz 
cselekedet között sem?

Mert az egyik teljesen áthajlik a másikhoz: 
erény és bűn közös tőről fakad, a túlzásba 
tévedő erény a legveszedelmesebb bűnné 
válhatiikl, amint ezt Gyulai Pál példája is 
bizonyítja.

1243. Mikor játszódik le az özvegy és leánya 
c. regény cselekvénye?

I. Rákóczi György fejedelemsége idejében.
1244. Mi köti le figyelmünket az özvegy és leánya c. 
regényben a meseszövésnél is jobban?

Sára anyjának, özvegy Tamóczynénak vis
szataszító jellemű, de gránitbegyből kifara
gott szoborra emlékeztető alakja.
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1245. Miért oly végletesen elszomorító és tragikus Tar
nóczyné jelleme?

Kemény a maga vesékig ható tekintetével 
ennek a nőnek a leikébe néz s részletesen 
megmutatja, hogy két alapjában véve ne
mes érzés, a vallásosság és takarékosság 
micsoda elfajulásokba tévedhet s milyen 
szörnyeteggé tehet valakit.

1246. Mi A rajongók c. regényében a tragikus bo
nyodalom forrása?

A lelkek vallási feszültsége, mely az erősebb 
felekezetet a gyengébb erőszakos elnémítá
sára tüzeli.

1247. Hová nyúlnak le a vallásos fanatizmus gyökerei?
A politikai önzés, az irigység, hatalmi félté
kenység iszapjába.

1248. Kik a „rajongó“-k?
A „rajongóikon a szombatosokat keli érte
nünk.

1249. Honnan veszi Kemény utolsó regényének, a 
Zord idő-nek a tárgyát?

A mohácsi buíkás szomorú következményeit, 
köztük Buda török kézre jutását rajzolja 
meg benne.

1250. Miben látja az író a nagy nemzeti tragédia okát?
Az erélytelen, hiszékeny államférfit okolja 
az ország romlásáért, aki akkor is vesztét 
okozhatja hazájának, ha különben fényes 
észtehetség és önzetlen jóakarat vezeti cse
lekedeteiben.

1251. Miért jelentenek regényei nagyobb értéket, mint
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novellái, holott ezekben is megnyilatkozik komor 
világnézete és mélyreható jellemző ereje?

Mert regényeiben, a múltra vonatkozólag 
jobban, meg tudunk győződni Kemény kor- 
és egyénjellemzésének bámulatosan sok
oldalú és igaz voltáról.

1252. Mi bizonyítja azt, hogy Kemény nagy egyénisége 
kinő az irodalmi irányok kereteiből?

Müveiben egyrészt valósággal tombol a ro
mantika: szörnyeteg jellemek, hátborzon
gató jelenetek, a bosszú motívumának nagy 
szerepe, a végzetben hívő pesszimizmus — 
mind arra vall. Viszont a jellemrajz oly ko
moly, szinte szakszerű tudáson, a test és lé
lek kapcsolatának oly mély ismeretén alap
szik, módszere olyan szemléletesnek, sőt 
exaktnak mondható, hogy nemcsak reálista, 
hanem még a naturalista regényírók is ta
nulhatnak tőle.

1253. Milyen természetű Kemény pesszimizmusa?
Világnézeti pesszimizmusa sohasem süllyed 
erkölcsi nihilizmusba; ellenkezőleg: ideá
lista pesszimizmus az övé, mely a másvilági 
jutalom reménye nélkül, dacos keserűség
gel, fenséges makacssággal járja az erény 
útját, mert ha egyéb nem, hát nélkülözhetet
len lelki szükséglete is vissza kell hogy 
tartsa az embert a tudatos hitványságtól. 
Hogy tudatlanul, szándéktalanul is követ
hetünk el rosszat, arról nem tehetünk.

1254. Mit tudunk egyéb irodalmi munkájáról?
Gazdag tehetségéből nemcsak a költő, ha-
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nem a tudós fegyverzete is kitelt. Jeles tör
ténelmi, irodalmi tanulmányokat és jellem
rajzokat is írt. Kimagaslik közülök a Szé
chenyiről rajzolt lelki arckép.

1255. Milyen elbírálásban részesült Kemény a közön
ség részéről?

A közönségnek mindig csak csekély há
nyada, legkomolyabb és legműveltebb ré
tege méltányolta Kemény írói tehetségét. Az 
iskolai oktatás hivatalos tekintélye sem tud 
ezen a helyzeten változtatni. Viszont min
dig lesznek olyan olvasók, akiket irodalmi 
kirándulásaikban éppen csak kevesektől 
megközelíthető, zordon magaslatok vonza
nak.

Jókai Mór.

1256. Hány évtizedre terjed Jókai Mór írói munkás
sága?

A legnagyobb magyar mesemondónak, Jó
kai Mórnak írói munkássága hat évtizedet 
ölel fel s mintegy három évtizeden át élvez
hette a „költőkirály“ páratlan népszerűsé
gét.

1257. Mely időszakra esik működésének legjelentősebb 
része?

Működésének legtörténelmibb jelentőségű, 
legkorszerűbb hatású, legjellegzetesebb ré
sze az abszolutizmus másfél évtizedére esik.
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1258. Milyen viszony van Jókai és Kemény egyénisége 
között?

Jókait tehetsége, világnézete, egész egyéni
sége éppen ellentétévé teszi Keménynek.

1259. Milyen volt Kemény pesszimista lelkialkatával 
szemben Jókai egyénisége?

Jókai képzeletének mesevilágát az optimiz
mus derűje sugározza be; naív hittel tudott 
lelkesedni mindjárt mindenért: meg volt
győződve az emberek nagy többségének jó
ságáról, a mennyei gondviselés atyai vi- 
gyázásáról, a szép eszmék feltartózhatatlan 
diadaláról, s ezt az irígylésreméltó világ
nézetét a legkeservesebb tapasztalatok sem 
tudták megingatni, képzelete ezekből is 
azonnal reményforrást fakasztott.

1260. Milyen hatással volt rá a szabadságharc9
ö  is átélte a szabadságharc izgalmait, de a 
bukás nem ábrándította ki, nem csüggesz- 
tette el, hanem kifogyhatatlan költői ihlet
tel táplálta, a nemzeti küzdelem emlékének 
megdicsőítőjévé tette.

1261. Állítsuk szembe egymással Kemény és Jókai 
írói tehetségét!

Kemény írói tehetségének legerősebb oldala 
a jellemrajzoló erő, ellenben az előadás
módja egyenetlen s kivált a könnyed, cse
vegő hangnem terén vall kudarcot. Jókai 
ezzel szemben jellemzés közben követ el 
gyakran elképesztő túlzásokat és követke
zetlenségeket, előadásmódja azonban ellen
állhatatlan varázsú.
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1262. Milyen volt Jókai és Kemény állás foglalása a 
népszerűséggel szemben?

Kemény szívesen, mintegy keserű örömmel 
áldozza fel a népszerűséget, a nagy tömeg 
tapsait a rideg igazság kedvéért, Jókai nem 
tudta nélkülözni a népszerűség delejes ára
mának kellemes bizsergését.

1263. Hogyan áll szemben egymással a két ember 
kedély tekintetében?

Keménynek, kedélyi értelemben, talán soha
sem volt igazi gyermekkora, Jókai bizonyos 
vonatkozásban gyermek maradt élete vé
géig-

1264. Melyik korban gyökerezik Jókai írói egyénisége?
A reformkorban.

1265. Mi volt az a két adottság, amit a reformoktól 
kapott Jókai?

A romanticizmus és a demokrácia. Világ
nézeti és esztétikai értelemben ezek lettek 
írói művének főjegyei.

1266. Jókainak ezt a kettős, romantika és demokrácia 
iránti hajlamát mi és hogyan elégíti ki?

E kettős hajlamot egyszerre elégíti ki a sza
badságharc nagy élménye, amely egyrészt 
nagyszerű példatára a romantikus végletek
nek, másrészt gyönyörű (kísérlet a jognél
küli embermilliók polgárrá avatására, a 
nemzeti közkincsek a népi értékekkel való 
meggy arapítására.

1267. Jókai legjellemzőbb központi tárgyköre mi körül 
jegecesedik tehát ki?

A szabadságharc és a szabadságharc okszerű
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előzménye és következménye, azaz a re
formkor és az abszolutizmus (kora körül.

1268. Milyenné lesz Jókainál ez a tárgykör?
Eposziassá. Szereplői mögött ott érezzük az 
isteni kegyelem pártfogó támogatását.

1269. Milyen jellegzetes alakok jelennek meg előttünk 
Jókai regényeiben?

Megjelennek előttünk a XIX. század legele
jén a magyar drámairodalom és színészet 
úttörői, mint a nemzeti nyelv és öntudat 
apostolai; a régi jó táblabírák, mint a sza
bályok betűin felülemelkedő, a szív sza
vára hallgató, patriarkális igazságszolgálta
tás és közigazgatás képviselői; a reformkor 
hajnalának magyar nemessége, melynek két 
nemzedéke, az „apák és fiak“ korosztálya 
Széchenyi hatása alatt meghasonlik egy
mással.

1270. Milyen megvilágításban mutatta be Jókai a 
szabadságharc létrejöttét és elbukását a szabadságharc 
utáni olvasóközönségnek?

A reformkor két nemzedékének „az apák és 
fiák“ nemzedékének meghasonlásával meg
kezdődik az addigi lelki tunyaság erjedése, 
a fiatalság nagyratörő elszántsága. Ez a 
hazafias elszántság kikerülhetetlenül össze
ütközésbe jut a régi államrend hatalmi té
nyezőivel, kitör a szabadságharc, s egyévi 
hősies küzdelem után elbukik, de a dicső 
bukás nagy erőforrássá lesz a szenvedő 
magyarságra nézve; az abszolutizmus igája

1*
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alatt nemcsak nem törik meg a magyar 
lélek, hanem kivívja a győztes elleniéi tisz
teletét is.

1271. Milyen hatást tett Jókai ezzel az ábrázolással a 
szabadságharc utáni olvasóközönségre?

Vigasztaló és lelkesítő megvilágításban, mu
tatta be Jókai a közelmúltat és a jelent a 
szabadságharc utáni olvasóközönségnek s 
műveivel nemzeti, sőt politikai tekintetben 
is rendkívül jótékony hatást tett rá, mert 
megmentette önbizalmát.

1272. Mi volt az a módszer, amellyel Jókai nagy hatást 
tett a közönségre?

A mesét és valóságot olyan bűvészien (ve
gyítette egymással, hogy az eszményítés túl
zásait hihetővé tudta varázsolni.

1273. Milyen írói fogást figyelhetünk meg Jókai ábrá
zolásmódjánál?

A háttérnek kitűnő, élethű, realisztikus raj
zával megnyeri bizalmunkat, elaltatja két
kedésünket, annyira, hogy a főalakok (Kár
páthy Zoltán, Berend Iván stb.) jellemében 
az eszményítés túlzásait vagy észre sem 
vesszük, vagy csak olyankor eszmélünk rá, 
mikor nagy élvezettel már végigolvastuk az 
egész regényt.

1274. Miért tudta Jókai az abszolutizmus idején a fel
nőtt nemzedéket is meghódítani?

Az abszolutizmus idején a felnőtt nemze
dék is szívesen hunyta be a szemét a kiáb
rándító valóság elől és ringatta bele magát
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a képzelet színes tündérvilágába, ezért ér
zett bálványozó szeretetet Jókai iránt.

1275. Hogyan használja fel regényeiben a történel
met?
A történelmi kútfőket, adatokat nem hagyja 
figyelmen kívül Jókai, de rendszerint nem 
marad meg közöttük, hanem felettük száll
dos és képzeletének görögtüzes megvilágítás
módja nem annyira meggyőzi, mint inkább 
elkápráztatja szemünket. De a háttér és a 
részletek! rajzában is gyakran remekel.

1276. Miért az életképei és novellái között találjuk 
Jókainak leghibátlanabb, egészükben véve is kitűnő 
alkotásait?

Mert Jókai szeszélyes és zsarnoki képzelő
ereje nem tűri a hosszabb időn át tartó fe
gyelmet.

1277. Milyen hangnemben adja elő legsikerültebb 
adomaszerü kisebb írásait?

Humoros vagy komikai hangnemben.
1278. Milyen Jókai humora?

Humora nem kesernyés, hanem jókedvtől 
áradó, sokszor diákos, gyermeteg jellegű.

1279. Jókai költészetének miféle fontos jelentősége 
van stílustörténeti szempontból?

A humor és képzelet varázsát teljessé teszi 
Jókai stílusa, mely mintegy a reformkor 
egyik fő vívmányának, a demokratikus fej
lődésnek költői, művészi lecsapódása, akár
csak Petőfi és Arany költészetében. Az 
előtte fellépett, de sokáig vele együtt mű

ié*
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ködő három főúri regényírónak, Jósikának, 
Eötvösnek és Keménynek a stílusához ké
pest a Jókaié korszakalkotó haladást mutat 
a magyarosság, könnyedség és szellemesség 
szempontjából.

1280. Mit hozott be Jókai a magyar stílusba?
A magyar nép nyelvének gazdag eredetisé
gét, tősgyökeres zamatját, sajátos szólásait.

1281. Miket írt még regényeken kívül?
Színdarabjai és versei is vannak nagy szám
mal, de ezek nem jelentősek.

1282. Mi az ő páratlan költői adománya?
A mesemondás, amely a maga ösztö
nös szeszélyű természetét nem tagadja meg 
a regényműfaj szigorúbb, komolyabb, egy
ségesebb területén sem.

1283. Mi történt Jókai népszerűségével 1861 után?
A kiegyezés után Jókai roppant népszerű
sége fokozatosan hanyatlani kezdett, ré
szint politikai irányváltoztatása miatt, ré
szint pedig a korszellem öntudatlan és fel
tartóztathatatlan módosulása következtében.

1284. Milyen értékelést kaptak Jókai művei?
A tudós kritika és a tág értelemben vett 
közízlés sohasem került egymással olyan 
makacs ellenkezésbe, mint Jókai műveinek 
értékére vonatkozólag. A Jókai iránti kriti
kátlan lelkesedéstől ingerelt Gyulai Pál és 
Péterfy Jenő rámutatott a nagyközönség 
véleményének helytelen túlzásaira. De az is 
tagadhatatlan, hogy az említett kritikusok
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álláspontját nem egy helyt ma is kelleténél 
merevebbnek érezzük. A vitát alighanem a 
kölcsönös közeledés dönti el.

Madách Imre.

1285. Mi a jelentősége Madách Imre Az ember 
tragédiája c. drámai költeményének?

Nemzeti irodalmunk fénykorának egyik 
legnevezetesebb terméke.

1286. Szervesen beleilleszkedik e korszakba és nemzeti 
jellegű mű Az ember tragédiája?

A „nemzeti“ jelleg e munkának sem tar
talmi, sem előadásbeli tulajdonságai közé 
nem tartozik ugyan, de a korszak „fénye“ 
nem volna teljes nélküle,

1287. Mi a következménye a nemzeti jelleg hiányának?
Lehet, hogy éppen a nemzeti jelleg hiánya 
segítette elő nagy mértékben e mű világiro
dalmi érvényesülését. Költőink közül Petőfi 
és Jókai mellett Madáchnak a nevét ismeri 
legjobban a művelt külföld.

1288. Mi kapcsolja mégis Madách művét, ha láthatat
lanul is, a magyar élet talajához?

Egy erős, bár keserű lírai gyökérzet: az ab
szolutizmus szomorú politikai viszonyai.

1289. Mi előzte meg Az ember tragédiája eszmei fo
gantatását?

Madách kettős egyéni tragédiája: hazafiúi
és férji lesujtottsága; egyetemes vonatko-
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dicsőítette és kiengesztelődéshez juttatta.

1290. Milyenek Madách egyéb alkotásai?
Vannak egyéb művei is, lírai költemények 
és színdarabok, de ezek eltörpülnek az egy 
nagy alkotás mellett.

1291. E tekintetben kikre emlékeztet Madách költé
szete?

Zrínyire és Katonára.
1292. Mi Az ember tragédiájáénak a tárgya?

A mű tárgya az emberi lét örök nagy kér
dése: földi életünknek mi az értelme és 
célja.

1293. Hogyan kellett Madáchnak tárgyát feldolgoznia?
Hogy a bölcselkedésből költészet lehessen, 
a fogalmi, elvont fejtegetés helyett szemé
lyekre és eseményekre, azaz megérzékítő. 
szemléletes ábrázolásmódra volt szükség.

1294. Mit foglal magában a mű kerete?
Felöleli az emberiség egész életét a: világ- 
teremtéstől kezdve addig az időig, amikor 
a földön a fizikai lét feltételei már megszű
nőben vannak.

1295. Milyenek Az ember tragédiájának szereplői?
Madách műveinek szereplői, mindenütt esz
mék hordozói, fogalmak megszemélyesítői.

1296. Meddig érezheti magát a költő szilárd talajon 
történeti jellegű tárgykörben?

Míg a múltnak a területén jár, mert ott ele
ven emberek és közismert események kész 
anyagából dolgozhat, a jelent már nem le-
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hét áttekinteni, a jövőről pedig csak elkép
zeléseink lehetnek.

1297. Miért van meg jobban az egyensúly a bölcselmi 
mélység és a költői siker közt a mű első tíz szakaszá
ban („szín“-ében), mint a többiben?

Az utolsó öt színben a költői megelevenítés 
lehetőségei megfogynak. Az első tíz színben 
ugyanis Madách történeti személyekkel 
tudja képviseltetni az eszméket, később 
azonban csak „az ember“ (Ádám) megle
hetősen üres, elvont, fogalmi kérgével kell 
megelégednie.

1298. Hogyan járt el Madách, hogy az utolsó öt színt 
is valószínűvé és életszerűvé tegye?

Anakronizmusra szánta el magát, csakhogy 
a történelmi múltból vett személyeket (Lu
ther, Cassius, Plátó, Michel-Angelo) is szere
peltethessen—  jellemtípusokul — a jövendő 
elképzelt viszonyai között.

1299. Miért volt szerencsés elgondolás Lucifer szere
peltetése a cselekvény valószínűségének és életszerűsé
gének szempontjából?

Mert Lucifer nem csupán a „tagadás szelle
mének“ üres elnevezése, hanem a bibliai 
mitológia egyik főalakja, akit számtalan 
költemény, adoma és festmény tett évezre
dek óta mindnyájunk ismerősévé.

1300. Hol támogatja a történelmi valóság még több 
egyéni, húsból-vérből való vonással a színek életszerű
ségét?

Azokban a szakaszokban, amelyekben „az 
ember“ képviselője egy Miltiadesnek, Kép-
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lernek1, Dantonnak az alakjába költözhetik 
bele.

1301. Milyen a mű beosztása?
Az egész mű 15 színre tagozódik. Az első 
három és az utolsó szín a keret. Ami eb
ben foglaltatik, az voltaképpen bibliai ha
gyomány.

1302. Milyen viszonyban van az Ember tragédiája 
Goethe Faust jával?

Minthogy Goethe is ugyanazt a keretet vá
lasztotta Faustjának megnyitójául, amelyet 
Madách, és mivel Madách ismerte a Faus
tot, eleinte némelyek Faust-utánzatot akar
tak látni Az ember tragédiá-jában,. Pedig 
közös forrásból merítő két eredeti alkotás
sal van dolgunk. Költői szempontból a 
Faust lírikűsabb, regényesebb, Az ember 
tragédiája reálisabb, mert legnagyobbrészt 
a történet talaján mozog, bölcseletileg gaz
dagabb, keresztyénségében jóval mélyebb.

1303. Miért gazdagabb költőiségű a Faust, mint Az 
ember tragédiája?

Mert a Faust I. részében az egyén \ tragé
diája a téma s még hozzá Faustot a nép- 
lélek többévszázados közreműködése segí
tette költői életszerűségövé tenni. — Ezzel 
szemben Madáchnak még a történelem] egyé
neinek szerepeltetésében is mindig az „em
ber“ elvont, általánosító mivoltára; kellett az 
alapeszme kidomborítása érdekében ügyel
nie.
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1304. Borúlátó-e Az ember tragédiája alapeszméje?
Madách műve csak azok számára lehel sötét 
pesszimizmust, akik a lét nagy kérdésének 
megfejtésében Istent ki akarják hagyni a 
számításból.

1305. Lucifer rosszhiszeműen akarja-e megtéveszteni 
Ádámot?

Lucifer, a hideg ész megtestesítője éppen 
azért gondolja az ember megsemmisítésére 
alkalmas eszköznek azi álomképeket, mert ő 
maga is meg van győződve az emberi törek
vések hiábavalóságáról. Lucifer tehát nem 
rosszhiszemű, nem hazug kalauza Ádám
nak, csak színvakságban szenved az élet
értékek egyik főoldalára vonatkozólag.

1306. Mit kell tapasztalnia Lucifernek?
Hogy Adám a bukás percében mindig ki
siklik a keze közül; valami ismeretlen, ész
szel fel nem fogható erő menti meg.

1307. Mi a magyarázata ennek?
Isten ugyanis Ádámot bűnbeesése után sem 
hagyja egészen magára, csak súlyos próbák 
iskoláját járatja ki vele Lucifer oldalán, — 
de titokban ott is vigyáz rá, nem engedi ki
hűlni szívében a jóság, önzetlenség, eszmé- 
nyiség melegét.

1308. Mi a mű alapeszméje és tanulsága?
Az élet szenvedéseit, küzdelmeit nem lehet 
kikerülni, de erőforrássá, boldogító tudattá 
válnak azok számunkra, mihelyt bízó gyer
meki hittel Isten atyai nevelő kezét ismer
jük fel bennük,
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1309. Mi Éva szerepe?
Az anyagias világnézetnek, a harcoló férfi 
csüggedésének finom gyöngédségű ellen
szerét Évában, a nőben személyesíti meg 
Madách.

1310. Madách lelkének mely vonásaira vet ez fényt?
Ez a nemes felfogás egyrészt az anyja jel
leme iránti hódoló szeretet éből táplálkozik, 
de másrészt benne tükröződik a megbocsá
tás keresztyéni erénye is. (Feleségének mél
tatlan viselkedéséből tehát nem vont lel álta
lánosító következtetést a nő hitvesi szerepé
nek értékére vonatkozólag.)

1311. Milyen költői nehézségekkel küzdött meg Ma
dách Az ember tragédiájának megalkotása közben?

A fenséges bölcselmi alapeszme művészi ki
fejezése rendkívül nehéz feladatot jelentett, 
de Madách nagy sikerrel megvalósította ezt 
a feladatot; Ádám az emberiség képviselője, 
de ugyanakkor egyéniség is.

1312. Hogyan tagolta Madách az egyes korszakokat, 
(színeket)?

Az egyes korszakok eszmei tagoltsága rend
szerint az ellentét elvén alapszik1 és ez az 
alakító eljárás találó összhangban van a 
csalódott és csalódásain okulni akaró egyéni 
ember lélektanával.

1313. Mi érdekli Madáchot a történelemből?
A történelemből nem a száraz adatok fon
tosak Madáchra nézve, hanem a korok lelke : 
ez utóbbi kedvéért több ízben tudatosan mó
dosítja a nyers valóságot.



251

1314. Mi bizonyítja Az ember tragédiájának népszerű
ségét és nagy hatását?

Költészetünknek talán egyetlen más termé
kéből sem ment át a köztudatba annyi 
szállóige, mint Az ember tragédiájából.

Az abszolutizmus korának kisebb írói.
1. A Petőfi -utánzók. — Vajda János.

1315. Mi volt a szabadságharc utáni évek magyar iro
dalmának egyik legfeltűnőbb, leghangoskodóbb, szinte 
ragályszerü jelensége?

A Petőfi-majmolás.
1316. Mely körülmény nyitott szabad teret a felelőtlen, 
tehetségtelen költők érvényesülésének?

Költőink legkomolyabbjait, és legkiválóbb
jait lesújtotta, elnémította, meghasonlott
ságba kergette a világosi katasztrófa: ez 
volt az oka annak, hogy az érvényesülés 
terét a könnyelmű, felelőtlen, kiforratlan s 
többnyire tehetségtelen poéták gombamódra 
szaporodó serege lepte el.

1317. Petőfi mely „rossz<( tulajdonságát tették magu
kévá?

Eltanulták tőle a kritikusok iránti megve
tést, a borivás kultuszát, a hangulat fékte
lenkedő végleteit, az őszinteség túlzásait, de 
nem tanulhatták el lángelméjét és kivételes 
nemességü jellemét.

1318. Ki volt ennek a tájköltészetté széthullott Petőfi 
utánzó divatnak egy évtizeden át legnépszerűbb kép
viselője életmód és költészet terén egyaránt?

Lisznyai Kálmán.
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1319. Mivel akart gyermeteg naívságot, újszerű zama
tot oltani költészetünkbe?

A palóc nép tájszavaival, különleges kifeje
zés- és kiejtésmódjával.

1320. Mi lett az eredmény?
Néhány sikerültebb verse elvész a különc
ködő, affektáló, hebehurgya darabok ára
datában.

1321. Kik voltak Lisznyai Kálmánon kívül e költői 
divat nevezetesebb képviselői?

Selestey László a Kemenes tájéká
nak, Spetykó Gáspár Gyöngyös vidé
kének dalnokaként ostromolta a hírnév ka
puját. Rajtuk kívül úgyszólván minden 
országrésznek akadtak ilyen specialista ver
selői.

1322. Miért kell kiemelnünk Tóth Kálmánt a 
Petőfi-utánzók dísztelen társaságából9

ő  is epigon ugyan, de sokkal jobb értelem
ben, mint az előbbiek. Petőfi költészete, 
mégpedig népdal-költészete, az ő mintája is, 
de neki magánaki is van meleg érzelem
világa és amellett van ízlése, mely legtöbb
ször megóvja a nyegle szélsőségektől.

1323. Mely költeményei tetszettek legjobban a nagy
közönségnek?

Különösen édes-bús szerelmi tárgyú, nép
dalszerű költeményei tették pár évtizeden 
át népszerűvé, de hazafias versei is tet
szettek.

1324. Kiknek a hatása alatt írta Lévay József 
verseit?
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Petőfi, később Arany lírájának hatása alatt 
születtek meg kedves, dallamos költeményei.

1325. Mikor kezdtek ismertté válni költeményei1?
Szelíd, rejtekező emberi jelleme és bölcs 
mértéktartású költői egyénisége felé inkább 
csak akkortól kezdve irányul a közfigye
lem, mikor nagy barátai elhaltak mellőle, 
ő pedig lankadatlan frisseségű kedéllyel da
lolt tovább, még kilencvenéves korában is.

1326. Mivel kezdődik Vajda János költői tragikuma?
Sokkal erősebb és eredetibb tehetség, nem
csak Lisznyaiéknál, hanem Tóth Kálmán
nál is, de méltó értékelését a Petőfi-utánzók 
lármás, népszerűségre törekvő serege miatt 
nem kaphatta meg életében.

1327. Hogyan enyhíti az utókor ezt a méltánytalan
ságot? ; i

A XX. századi utókor szolgáltat neki igaz
ságot, viszont ez a nemzedék meg néha a 
Vajda János javára téved elfogultságba.

1328. Miért nem lehet Vajda János egyéniségének fő
jellemvonását: a pesszimizmust Petőfinek a Felhők
ben megnyilatkozó pesszimizmusával kapcsolatba 
hozni?

A pesszimizmus Petőfinél csak múló, sőt 
igazi természetével ellenkező hangulat volt, 
Vajdánál azonban világnézetté hatalmaso
dott, s lehetetlenné tette ránézve nemcsak a 
boldogságot, hanem a lelki nyugalmat is, 
amely az erős hitnek valamilyen fajtájára 
okvetlenül rászorul.
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1329. Mi pesszimizmusának egyik soha ki nem apadó
forrása? (

Szerelmi szenvedélye, mely a maga érzéki 
nyerseségével nem is tud méltó ideált kivá
lasztani magának, azaz még a cél elérése 
esetén is kielégületlen maradna a szíve, a 
lelke.

1330. Mi következett Vajdára nézve ebből az önma
gával s a külső világgal való örökös vívódásból?

Tragikus magányra kárhoztatta ez Vajdát, 
előbb csak átvitt, de aztán egyre inkább 
szószerinti értelemben is.

1331. Milyen vonások jellemzik a költő Vajdát?
Költészetében gyakori a képzelet túlcsigá- 
zottsága, a titánkodó dacosság, a kedély ci
nikus dúltsága, de hatalmas temperamen
tum is forr ezek mögött s kifejező ereje 
bírja a versenyt a képzelet vakmerő szágul
dásával is.

1332. Mikor terelődött a közfigyelem Vajda költészete 
felé?

Midőn a Gyulai és Arany tekintélyén nyug
vó „hivatalos“ irodalmi szemléletmódnak 
egyre hangosabb és szervezkedőbb ellen
zéke támadt: a H é t  és a Nyugat; ez a 
maga méltatlanul mellőzött sors-társát is
merte fel Vajdában a „Montblanc-ember“- 
ben s költészetének főértékeire s irodalmi 
helyzetének tragikus tanulságaira jogosan 
terelte rá a közfigyelmet.
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2. Elbeszélők.
1333. Miért csak életképeket és románcokat írogat
nak e korszak költői?

Mert a nagyobbszabású epikai műfajoktól 
mintegy visszariasztja őket Arany tekin
télye.

1334. Ki merészkedett mégis egy nagyobbszabású 
epikai költeményt írni?

Tóth Kálmánnak volt bátorsága egy Kini
zsiről szóló, tízénekes költői elbeszélés meg
írására.

1335. Mi lett az eredmény ?
Tehetsége nem tudott megbirkózni a fel
adattal; műve nem egyéb a Toldi szolgai 
utánzatánál.

1336. Ki volt e korban a szépprózai elbeszélésnek 
Jókai mellett — ha vele nem is egyenrangú, — de 
jelentős képviselője?

Vas Gereben.
1337. Miben hasonlít Vas Gereben és Jókai szerepe 
és egyénisége egymáshozc!

1. Vas Gerebennek is az az írói főérdeme, 
hogy a politikai elnyomatás idején mulat
tatója, vigasztalója, bátorítója tudott lenni 
a magyar társadalom legfontosabb rétegé
nek, a középosztálynak^.
2. Előadásmódja és nyelve is ugyanabból a 
nemrég megnyílt ősgazdagságú forrásból 
nyerte vonzó kedvességét, mint a Jókaié: a 
népszellem, különösen a néphumor naív, 
üde közvetlenségéből.
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1338. Milyen túlzásba téved?
Vas Gereben szinte már kelleténél nagyob
bakat hörpent a népszellem frissítő forrásá
ból: stílusának tősgyökeressége, csattanókat 
hajszoló adomázása már a keresettség hatá
ráig téved, egyik fajtájaként az akkori ver
ses költészet terén is érvényesülő „kelmei
ség“-nek.

1339. Mi a főerénye?
A népies zamatú, magyaros beszédmódon 
kívül tehetsége volt az adomaszerű epizód
alakok megrajzolásához.

1340. Honnan vette regényei tárgyát?
A szabadságharc előtti félévszázad, főként 
a reformkor magyar életéből.

1341. Milyen felfogást juttatott érvényre bennük?
A „tekintetes urak“ nemesi osztálya ési a 
falusi nép nemcsak nem állítandó ellen
tétbe egymással, hanem voltaképpen lelki, 
világnézeti testvérei egymásnak.

1342. Melyik időre esik Jósika egyetlen szorosabb ér
telemben vett tanítványának, P. Szathmáry Károly
nak a munkássága?

ő  is az abszolutizmus idején találta meg leg
jobban a közönségét, bár írói munkásságát 
később is folytatta.

1343. Mely közös vonások hozzák őt kapcsolatba Jó
sikával?

Mesterére emlékeztet nagy termékenysége s 
a történeti (többnyire erdélyi) tárgyak ked
velése, de a megelevenítő erőnek s az igazi 
költőiség zománcának a hiánya is.



257

1344. Mi az érdeme?
Regényei fogyatékos művészettel ugyan, de 
szintén segítették a nemzeti közvélemény 
érdeklődésének ébrentartását a történelmi 
múlt iránt.

1345. Mi nem engedi a regényíró Pálffy Albert nevét 
feledésbe merülni, holott meglehetősen színtelen írói 
egyéniség volt?

Az az elismerés, amelyre a szigorú kritikus 
Gyulai Pál érdemesítette öt.

1346. Mivel érdemelte ki Pálffy, hogy Gyulai Pál ér
demeit és képességeit meghaladó elismerésben része
sítse? I . j

Gyulai azért becsülte Pálffy Albertet, mert 
egyéniségében nem voltak meg korának ál
talános erkölcsi foltjai: a népszerüséghajhá- 
szás, a népszerűségen alapuló elbizakodott
ság, szertelenség, stb. írói jelleme azonban 
körülbelül ki is merül ezekben a negatívu
mokban.

3. Drámaírók.
1347. Mely kettős hatás érvényesül az abszolutizmus 
korában a drámaírás terén?

Egyrészt Szigligeti Ede hatása alatt állanak 
az abszolutizmus korának kisebb drámaírói, 
de a századközép utáni francia divatos drá
maírók (Seribe, ifj. Dumas) hatása is utat 
talál már hozzánk.

1348. Mi volt e kettős irány közös célja?
17
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Mind a kettő a színszerűség szempontját 
szolgálta.

1349. A színszerüségen kívül még milyen szempont
ból fontos a francia minták hatása a magyar dráma- 
irodalomra?

A francia drámák egyúttal arra is kezdték 
megtanítani íróinkat, amiben Szigligeti 
gyönge volt: a szellemes^ könnyed, hatásos 
párbeszédre, a színpadi társalgás művésze
tére.

1350. Melyik volt a legvirágzóbb, legsikerültebb drá
mai műfaj?

A vígjáték.
1351. Milyen tehetségnek voltak az abszolutizmus ko
rának drámaírói?

Kiemelkedő tehetség nem akad köztük.
1352. A drámai műfaj mely területén működött

Szigeti József?
Szigeti József, aki, mint Szigligeti,, színész 
is volt, a mestere által meghonosított drá
mai válfajban: a népszínmű terén aratott 
igazi sikereket.

1353. Miben különbözik mesterétől, Szigligetifői?
ö  már mellőzi Szigligeti szokásos eljárás
módját, a népnek az úri osztállyal való pár
tos célzatú szembeállítását.

1354. Milyen elemek vegyülnek népszínműveiben?
A nótázó elem vegyül a komikaival.

1355. A drámai alfajnak mely kettős irányú lehetősé
gét jelzi ezáltal?

A magyar operettet és a magyar bohózatot. 
Kár, hogy ez a fejlődés nem történt meg,
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legalább is nem őrizte meg, illetőleg nem 
vívta ki különleges magyar jellegét.

1356. Kik érdemelnek említést a tragédia és a ko
moly népszínmű terén?

Obemyik Károly, Kövér Lajos és Dobsa La
jos: a két utóbbi, mint vígjátékíró is termé
keny volt.

1357. Hogyan értékeli munkásságukat az irodalom-
történet? _

Jóllehet a maguk idejében sikereket is arat
tak, de működésük ma már egészen a 
múlté.

1358. Miért érdemelnek említést Tóth Kálmán víg
játékai?

Mert költőiség tekintetében sokkal gazda
gabbak, mint az előbb említett írók munkái.

1359. Mely két, még ma is ismert víg játékát kell ki
emelnünk a többi közül?

A király házasodik és a Nők az 
alkotmányban címűeket,

1360. Miről szól A király házasodik c. történeti tár
gyú víg játéka?

Nagy Lajos királyunk szerelmének felébre
dését ábrázolja a boszniai bán leánya iránt 
s e kölcsönös szerelemnek az európai poli
tika cselszövésével szemben való diadalát, 
anélkül, hogy ,a vígjátéki hangulat levegő
jében eltörpülne a király történelmi nagy 
alakja.

1361. Honnan veszi a Nők az alkotmányban c. víg
játék a tárgyát?

A leggyakoribb, legtermésztesebb helyről:
17*
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az egykorú elet eleven forgatagából, mely 
a legalkalmibb változatokban villant meg 
egy-egy örökemberi jellemvonást a komikai 
torzítás jogos eszközeivel.

Toldy Ferenc. Gyulai Pál. Szász Károly.

1362. Mely három írónk munkássága tartozik bele 
szervesen a nagy eredeti tehetségeken kívül irodal
munk fénykorába?

Toldy Ferenc, Gyulai Pál és Szász Károly 
munkássága.

1363. Mi jellemzi általában munkásságukat?
Korszakos fontosságú szerepet vívtak ki ma
guknak irodalmunkban, de részint nem a 
költészet terén, részint a költői tehetségnek 
nem eredeti alkotó tevékenységével.

1364. Vonjunk párhuzamot köztük!
Nem lángelme egyikőjük sem, de mind a 
hárman pótolhatatlan útépítői irodalmunk 
helyesirányú fejlődésének, mind a hárman 
sokak mulasztásának jóvátevői, egy-egy 
nagy eszme irodalmi apostolai, egész nem
zedékek irodalmi nevelői.

1365. Milyen munkásságot fejtettek ki?
Toldy Ferenc a magyar irodalomtörténet
nek, mint tudománynak, megteremtője, 
Gyulai Pál a magyar kritikának, Szász Ká
roly a magyar műfordításnak legnagyobb 
érdemű mestere.
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1366. Melyik korszakra esik működésük?
Gyulai Pál és Szász Károly munkássága jó
val túlnyúlik e korszak határán, de mind
hármuk hivatásának legigazibb területe az 
abszolutizmus kora, ettől nyerték a lelkiis
mereti elhivatást nemzeti fontosságú irodal
mi feladatukra.

1367. Miben áll Toldy Ferenc irodalomtörténetírói 
működésének roppant fontossága?

Halhatatlan érdeme a magyar irodalomtu
domány anyagának összegyűjtése, művelő
déstörténeti széles alapzattal való ellátása, 
a fejlődés szakaszainak megállapítása, s a 
nevezetesebb írói alkotások esztétikai érté
kelése.

1368. Mi bizonyítja legjobban Toldy munkásságának 
értékét^

Irodalmunk történetének keretei és anyaga 
tekintetében lényegileg ma is rátámaszko
dunk.

1369. Milyen területen működött Gyulai Pál?
írói munkásságának kritikai oldala az első
rendű fontosságú, de költői alkotásai is ér
tékesek.

1370. Mely két műfajba tartozik költészete?
A líra és az epika területéhez.

1371. Milyen viszonyban van egymással lírai és kriti
kusi egyénisége?

Lírai és kritikusi egyéniségének egymáshoz 
való viszonya némileg emlékeztet elődjére, 
Bajzára, csakhogy Bajza vérmérsékletének 
kettőssége még feltűnőbb.
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1372. Mi jellemzi líráját?
Gyulai líráját is — harcias keménységű kri
tikusi modorával ellentétben — valami 
halk, lágy, bár jó értelemben vett érzelmes
ség, a merengő hangulat szelídsége jellemzi, 
mely legszívesebben a bánat húrjain ját
szik, akár egyéni életviszonyai ihletik meg, 
akár a haza sorsa, vagy magasrendű, nemes 
gondolat.

1373. Hol tér el ettől a szabálytól?
E szabály alól csak szatírái kivételek. Ezek
ben erkölcsi felháborodása néhol metsző 
gúnnyal ostoroz egy-egy elterjedtebb társa
dalmi, vagy nemzeti hibát.

1374. Milyen a kifejezésmódja?
Ódáiban fellengésre ritkán ragadtatja ma
gát, inkább valami vigyázó mértéktartás jel
lemzi, mintha kritikusi hajlamának fogadna 
szót költői ihlete. Abban is hasonlít nagy 
műgondra valló lírai költészete a Bajzáéhoz, 
hogy inkább hibátlan, semmint kitűnő.

1375. Miből áll elbeszélő költészete?
Részint verses, részint prózai darabokból.

1376. Mi jellemzi verses epikáját?
Verseit a tartalom és alak összhangja, mű
gond és finomult ízlés tünteti ki.

1377. Mely munkái tartoznak ide?
Néhány balladán, románcon és népmesén 
kívül egy töredékben maradt költői elbeszé
lés: a Romhányi.
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1378. Miért az orosz Puskint választotta a Romhányi- 
bán mintaképéül?

A gyászos nemzeti kudarc hatása alatt Gyu
lainak a lelke fogékonnyá vált a lírailag 
megszaggatott s szomorú kifejletű epikai 
előadásmód iránt.

1378. Mi jellemzi Gyulait a széppróza terén?
Gyulai nagyon jól ismeri tehetsége határait 
s a helyesen kigondolt tárgyat tapintatos, 
komoly műgonddal, kiváló jellemzőerővel s 
tiszta, egyszerű, mégis! művészi stílussal dol
gozza fel.

1380. Miben áll munkássága e téren?
Igazi regényeket nem írt, de van három 
olyan elbeszélése, amely terjedelmileg is, 
egyéb tekintetben is a novella és a regény 
műfaji határára illik.

1381. Milyen viszonyban van egymással költői és 
kritikai működése?

A költészet területén nem tartozik a legna
gyobbak közé, mint kritikust azonban mind
máig őt illeti meg nálunk az elsőség.

1382. Kik voltak kritikustársai?
Jeles kritikustársai voltak az abszolutizmus 
idején: Erdélyi János és Salamon 
Ferenc.

1383. Milyen elméleti rendszer követője volt Gyulai 
kritikai működésében?

Nem épített ki külön esztétikai elméletet, 
mások elméleti rendszerei közül sem szegő
dött egyikhez sem, hanem a külföldi és ha
zai irodalom nevezetesebb termékeiből vonta
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el kritikai meggyőződésének alapelveit, így 
fejlesztette tudatos világnézetté a lelkében 
lakozó művészi és erkölcsi érzéket.

1384. Mi volt a felfogása a művészi és erkölcsi szem
pontról?

A művészi és erkölcsi érték szemponjta 
mindig együtt érdekli Gyulait. Nem, mintha 
összetévesztené őket egymással, hanem mert 
ösztönös hajlam és a költői termékeké olva
sásából leszűrt tapasztalat egyaránt arról 
győzte meg, hogy ez a két szempont nem 
azonos ugyan, de ellentétbe sem szabad 
jutniok egymással.

1385. Mit hirdetett Bajzához hasonlóan?
Hirdette, hogy a költői tehetség isteni ado
mány s e nélkül nincs helye senkinek a köl
tészetben, de, a költői tehetséggel való vissza
élés, a művészi célnak a nagy tömegek ala
csony ízléséhez való lesüllyesztése: árulás a 
költő hivatása ellen.

1386. Mitől idegenkedett?
A végletes irodalmi irányoktól, a tehetség 
túlzó önkényeskedésétől; okos józansága bi
zonyos elvi korlátok között érezte jól ma
gát, de rideg szabályok merev alkalmazá
sába sohasem tévedt.

1387. Milyen felfogást vallott a drámaírás terén?
A költői és színpadi hatás egyoldalúsága he
lyett a két szempont összhangját jelölte 
meg a drámaírók igazi feladatának; világo
san látta a színész osztályrészét a dráma 
költői szépségeinek érvényrejuttatásában.
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1388. Mi Gyulai örök érdeme?
A magyar irodalom nemzeti klasszicizmusá
nak két legnagyobb lángelméjét, Petőfit és 
Aranyt a kortársak köztudatában jogaihoz 
juttatta, költészetünk értékét megmérte s a 
művelt magyar közönség ízlését mintegy 
hozzánevelte ennek a költészetnek nagy
szerű szépségeihez és erkölcsi nemességéhez.

1389. Szász Károly írói munkásságának eredeti 
része a költészet mely területén mozog?

írói munkásságának eredeti része kiterjed 
a költészet minden műfajára.

1399. Mi jellemzi Szász Károly lírai költeményeit?
Lírai költeményei a benyomások iránti nagy 
fogékonyságról s rendkívüli verselő készség
ről tanúskodnak: hű tükrei az ő lelkes, ne
mes életfelfogásának.

1391. Kinek a hatása alatt áll epikai költészete?
Epikai költészetében nem tud, nem is akar 
szabadulni Arany hatása alól, kinek Nagy
kőrösön tanártársa volt és később is meg
hitt barátja maradt.

1392. Honnan vette a tárgyat Salamon c. eposzi 
trilógiájához, ezen legjobb epikai művéhez?

Ebben, Arany tanítványaként, tárgyi forrá
sul régi latin krónikáinknak, főként Márk 
krónikájának az Árpádház XI. századi belső 
viszályaira vonatkozó részleteit használta 
fel.

1393. Milyen eredményű drámaírói munkássága?
A drámai műfajban Szász Károlynak nincs
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jelentős alkotása, bár ezen a téren is buz- 
gólkodott.

1394. Mi alkotja Szász Károly munkásságának a leg
fontosabb részét irodalomtörténeti jelentőség tekinte
tében?

Eredeti költészetét irodalomtörténeti jelen
tőségében messze felülmúlja műfordí
tói munkássága. Igaz, hogy ma már mű
fordításainak nagyobb részét is többé-ke
vésbbé elavultnak érezzük, de mégis az ő 
roppant arányú munkája tette lehetővé a 
magyar műfordítói művészet továbbfejlő
dését.

1395. Miért volt Szász Károly fordítói munkássága a 
„kelmeiség“-nek, a vidékieskedő tájköltészet nyava
lyájának legegészségesebb ellenszere és a közízlés ne
velésének legszerencsésebb módja?

Mert ezáltal a magyar olvasóknak módjúk- 
ban volt megismerkedni az emberiség leg
nagyobb költőivel s lehetőséget nyerni az 
összehasonlításra, a magasból való, széles 
látókörű szemlélődésre.

1390. Szász Károlynak mely műfordítása nagyjelen
tőségű mind irodalmi, mind erkölcsi szempontból?

Dante Divina comediá j a  : még er
kölcsi szempontból is felemelő látvány volt, 
hogy egy kálvinista főpap miként igyekszik 
évtizedes fáradsággal közel hatolni a világ- 
irodalom legkatolikusabb remekművének, 
Dante Divina commediájának szelleméhez s 
megbirkózni az alakhű átültetés roppant 
nehézségeivel.
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Összefoglalás.
1397. Milyen ténnyel kezdődik nemzeti költészetünk 
fénlykora?

Irodalmunk legnagyszerűbb korszaka az 
egységes magyar irodalmi nyelv 
megszületésével kezdődik.

1398. Kinek a költészetében tárul fel legelőször a 
megújhodás sokirányú írói munkásságának eredmé
nyeként az egész magyarság leikéhez szóló nyelv kin
csesbányája?

Vörösmarty költészetében.
1399. Miért nagyfontosságú Vörösmarty költészete 
stílnstörténeti szempontból?

Mert Vörösmarty nyelve egyúttal nagyszerű 
hordozójává vált az egykorú nyugateurópai 
új szellemi iránynak, a romanticizmusnak.

1400. Miért nevezzük Vörösmartyt a stílroman
tika mesterének?

Mert külső életében ő higgadt, rendes nyárs
polgár volt, de képzelete eget-poklot bejáró 
féktelenség s ez a mámoros képzelőerő ép
pen a nyelv elemezhetetlen gazdagságán, 
színpompáján és zenéjén érzik leghatáso
sabb módon.

1401. Mi jellemzi ezzel szemben Petőfit stílus szem
pontjából?

Stílus szempontjából mintegy Vörösmarty 
ellentéte Petőfi; Petőfit a gyakorlati élet
ben, köz- és magánvonatkozásű cselekedetei
ben (szerelem, barátság, politika) jellemzi a 
szertelen végletek közt való hányódás, a
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titáni szenvedélyesség, viszont kifejezésmód
jában nincs semmi józanság-ellenes, értel
men-túli, megfejthetetlen jelleg, hanem a 
legelvakultabb politikai dühöngés is a lehető 
legegyértelműbb, világos, problémamentes 
nyelven szólal meg.

1402. Melyik stílusirány utolérhetetlen mestere lett
így?

Petőfi a stílreálizmus megtestesü
lése.

1402. Arany roppant erőfeszítés árán megvalósított 
önuralma hogyan jellemzi stílusát is?

A Toldiban és a Toldi estéjében még a nép- 
költészet tárgyias, nyugodt folyású hang
neme és kifejezéskincse nyilatkozik! meg, de 
később egyre jobban megfigyelhető, hogyan 
válik Aranyra nézve a stílus kérdése a leg
finomabb árnyalatokban is művészi problé
mává, önmaga-kereste nehézséggé, melynek 
sikeres legyőzése voltaképpen a költői cél 
egyik legizgatóbb része.

1404. A Vörösmarty öntudatlan, elemi erejű stílro
mantikája s Petőfi és a népköltészet öntudatlan, ter
mészetes, naív stílrealizmusa mellett mi a csodálatra
méltó Arany költészetében?

Az, hogy az ő nép leikétől lelkezett ösztön
szerű nyelvtehetségét nagyszerű remeklé
sekre tudja bírni az ízig-vérig modern, de 
magára mindig vigyázó művészi tudatosság.

1405. Mely stílusiránynak lett Arany ezáltal mind
máig legtökéletesebb képviselője?

A romanticizmus és reálizmus mesgyéjén
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túllevő, bár ez utóbbihoz közelebb eső ma
gyar stílklasszicizmus nak.

1400. Mi a helyzet e korszak kisebb tehetségű írói
nál stílus szempontjából?

A kisebb tehetségű kortársak, vagy éppen 
utánzók közt könnyű ráismerni a Vörös
marty iskolájára éppúgy, mint a Petőfiére 
és az Aranyéra.

1407. Kik az e korban kifejlődött regényműfajnak 
mindmáig utói nem ért mesterei?

Kemény és Jókai.
1408. A regényműfaj terén is melyik az uralkodó 
irány? ,

A romanticizmus.
1409. Milyen viszonyban vannak regényíróink a kül
földi romantikus regényirodalom nagy mestereivel?

Scott, Hugo, Sue, Dumas irányát nemcsak 
utánzók művelték nálunk, hanem néha 
ugyanolyan tehetségek, mint maguk a mes
terek.

1410. Mi a helyzet a drámairodalom terén?
Drámairodalmunk művészi értékben nem 
mérkőzhetik a lírával és az epikával, de ez 
a tünet a XVII. század óta talán az egész 
világirodalmat jellemzi.

1411. Miért jelentős mégis e korszak a drámaírás 
szempontjából is?

Mert költészetünk fénykora adta a drámai 
műfajban is mind e mai napig a legnagy
szerűbb alkotást: nevezetesen Az ember tra
gédiája c. drámai költeményt.
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1412. Miben nyilvánul meg Madách művén is korá
nak uralkodó ízlése: a romanticizmus?

Egyrészt világnézete a pesszimizmus felé 
hajlik, másrészt pedig tárgya lényegileg 
nem egyéb, mint Lucifer roppant arányú 
bosszúterve Isten ellen.

1413. Mi lett költőink működésének eredménye a kö
zönség szempontjából?

A költői nagy tehetségek rendkívüli gaz
dagsága e korszak két nemzedékének a lel
két egyre jobban megtermékenyítette iro
dalmi értékekkel mélységben és terjedelem
ben egyaránt.

1414. Mi által növekedett meg tekintélyesen az olvasók 
tábora?

Vörösmarty és az őt utánzó költők még 
aligha tudták a nemességen túl a nemzet 
szélesebb rétegeit is hatásuk körébe vonni, 
de a népies irány meggyökeresedésével 
együtt rohamosan megnövekedett az iroda
lom iránt érdeklődők serege.

1413. Mi mutatja világosan, hogy az olvasóközönség 
nagymértékű megszaporodása nem kedvez a magas- 
rendű költői értékek tiszta érvényesülésének, és hogy 
igy a művészet és népszerűség szempontjai gyakran 
szembekerülnek egymással?

Egyrészt a petőfieskedők példája bizo
nyítja ezt, másrészt pedig olyan írói tehet
ség számos írása is, mint a nagyközönség 
ízlésétől gyakran befolyásolt Jókai.
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1416. Mi a művészi érték és a népszerűség szem
pontja közötti súrlódás egyik különleges fajtája?

Az, mikor a közízlés az esztétikai értéket 
alárendeli valami nagy, gyakorlati jelentő
ségű erkölcsi szempontnak.

1417. Mi volt ez a költészetben is elhatalmasodó 
szempont a reformkorban és az abszolutizmus idején?

A hazafiság.
1418. Kifogásolhatjuk a hazafias szempontnak az 
esztétikai szempont rovására történő elhatalmasodást?

A művészet nevében („l'art pour l'art“) ezt 
kifogásolhatjuk, de nem szabad felednünk, 
hogyha a magyar faj és haza iránti erkölcsi 
vonzalmunk, sőt rajongó szeretetünk meg
szűnik, a magyar nyelven való bármely 
művészi irogatás is mintegy értelmét, és lét
jogát veszíti.

1419. Mely Riedl Frigyestől vett idézettel fejezhet
jük ki legméltóbban e kor költői lángelmékben és 
költői alkotásokban való felülmúlhatatlan gazdagsá
gát?

A XIX. században „éli a magyar irodalom 
Kazinczy nyelvi forradalma után Vörös
martyval, Petőfivel, Arannyal fénykorát, 
oly fénykorát, melynek tán sohasem lesz 
párja, úgy, mint nem volt soha többé foly
tatása az angol vagy német irodalom fény
korának“.



Modern kor.
Bevezetés,*

1420. Miért fontos dátum 1867?
Mert az 1867-i kiegyezés nyomán nagy 
változások következtek be nemcsak politi
kai, hanem egyéb vonatkozásban is.

1421. E változások forrása miben keresendő?
Abban a nagy fordulatban, amelyet a nem
zet és az uralkodó egymással való kibékü
lése idézett elő.

1422 Irodalomtörténeti szempontból miért éppen a 
kiegyezés utáni országos közhangulat szempontja ér
dekel bennünket?

Mert ebben él, ezt lélekzi be, ezt dolgozza 
fel vérévé az irodalom is.

1423. Mi lett az 1867-i kiegyezés következménye poli
tikai szempontból?

A kiegyezés biztosította állami önállósá
gunkat. Mintegy máról holnapra megszűnt 
a nyomasztó teher, amely évtizedek óta 
nehezedett volt a magyarság lelkére.

1424. Miért jutott mégis zavarba a magyarság?
Mert akaratereje, egész lelki készsége a 
szenvedőleges hazafiúi ellenállásra volt a 
hosszú gyakorlat által berendezve s a meg
változott helyzetben egyelőre nem igen tu
dott tájékozódni.
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1425. A reformkornak és az abszolutizmus korának 
rajongással és illúziókkal teli idejét a magyarságnak 
miféle kiábrándultsága váltotta fel?

Többé nem a hazafias gyász könnycsepp
jein, nem az illúziók ködén át, hanem szé- 
pítetlen mivoltukban kezdte szemügyre 
venni maga körül a dolgokat, viszonyokat, 
embereket, a jelent s a multat. Állami lé
tünk veszélye megszűnvén, nemzetiségünk 
ügye a kegyelet karjaiból átkerült a kritika 
keze közé.

1426. Mi történt azokkal, akik továbbra is a hazafias 
kegyelet hangján szóltak?

A korszerűtlenség vádját vonták magukra, 
sőt őszinteségük is gyanússá vált sokak sze
mében.

1427. Minek a következménye volt ezenkívül irodal
munk rohamos átszíneződése?

Annak, hogy szellemi életünk tényezői az 
1867 előtti időhöz képest többé-kevésbbé 
eltolódtak, módosultak, vagy kicserélődtek.

1428. Milyen helyzetbe került a nemzeti ellenállásnak 
és általában a hagyományos hazafiasságnak legfőbb 
támasza, a földbirtokos középosztály?

A nemesi előjogok megszűnése folytán 
olyan életfeltételek közé került, amelyek
kel nem tudott megbirkózni, s gyors elsze
gényedésével együttjárt társadalmi súlyának 
veszendőbe jutása.

1429. Helyette melyik társadalmi osztály került az 
élre?

lő
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A fiatal polgári elem, amely az ipar és ke
reskedelem nyújtotta! korszerű érvényesülési 
eszközökkel, vagyonban, befolyásban hirte
len előretört s meggazdagodva a vidéki vá
rosokból a fővárosba özönlött.

1430. Melyek voltak ennek a polgári osztálynak leg
főbb jellemvonásai 9

A múlt helyett a jelen, és a jövő iránt ér
deklődött, tőkepénzének kamatoztatása 
szempontjából az országhatárokat és a nem
zeti kereteket felesleges nyűgnek érezte, de 
mint „kultúrember“ is szívesen hangoztatta 
a művelt nyugathoz való érzelmi kapcso
latát.

1431. Mi tartozik még e korszak legtevékenyebb ala
kító tényezői közé9

A szocializmus eszméje, amely ekkor jelent
kezik nálunk erősebben, mint a XIX. szá
zad közepén meginduló természettudományi 
felfogás világnézeti lecsapódása.

1432. Érintetlenül hagyta irodalmunkat ez a társa
dalmi és szellemi erjedés 9

Nyilvánvaló, hogy nem; a lelki talajjal min
dig összefügg a belőle kinőtt virág- és gyü
mölcstenyészet is.

1. Verses epika.

1433. Mi a helyzet e korban a verses epika terén köU 
tői tehetség szempontjából1,?
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À teremtő tehetség hiánya a nagyobbsza- 
bású verses epika terén a legfeltűnőbb.

1434. Mi járult hozzá legfőképpen a íeremtő tehetség 
hiángán kívül e műfaj sorvadásához?

Az eposz műfaja, mely az emberek cseleke
detei mögé érzékfölötti távlatot rajzol, tel
jesen időszerűtlenné vált ebben a kételkedő, 
gyakorlatias, természettudományos világ
nézetű századvégi és századfordulói kor
szakban.

1435. Mi riasztotta vissza ezenkívül tehetségesebb köl
tőinket is epikus művek írásától?

Ebben a költői nemben meglehetősen re
ménytelen volt a helyzet, mert Arany János 
óta legfeljebb az utánzás szerepe vár az 
eposz-költőkre, míg csak egy vele felérő 
lángelme új útat nem tud törni ebben az 
irányban is.

1436. Kozma Andornál mely két eposzban érvénye
sül Arany feldolgozó és előadó módjának hatása?

A Turán és a Honfoglalás c. epo
szokban.

1437. Mi jellemzi a Turánt?
A Túrán c. eposzban Kozma ősmitológiai 
elemeket látszik értékesíteni, de meséje bi
zarr hatású csodáselemben olvad fel, amely
nek semmi köze sincs a magyarság köz
tudatához.

1438. Mi jellemzi ezzel szemben a Honfoglalást?
A Honfoglalásban Árpádnak és vezértársai
nak honszerző hőstetteit énekli meg. A Tu
ránnal szemben ebből az eposzból teljesen

18*



hiányzik a csodásé íeiii; ennek éppen az el
lenkezője uralkodik benne: a modern lélek
elemzés finom, de hideg módszere.

1439. Milyen tekintetben nevezhető Kozma Arany leg
tökéletesebb kezű tanítványának?

A versformák alkalmazásában.
1440 Kiknél éri el az Arany-utánzás a csúcspontot?

Azoknál a költőknél, akiknek vállalkozása 
egyenesen arra irányul, hogy Arany tárgy
körében dolgozzanak, az ő töredékben ma
radt eposzi trilógiáját befejezzék.

1441. Kinek a munkássága érdemel e tekintetben em
lítést?

Arany töredékben maradt eposzi trilógiájá
nak kiegészítésére Fülöp Áron (Attila c. 
eposz és Attila fiai c. eposz-trilógia) fejtett 
ki legsikeresebb kísérletet.

1442. Puskin mely műve lett költőink szívesen köve
tett példája?

Az A n y é g i n.
1443. Mi jellemzi az Anyégint?

Kis terjedelmű, mélabús hangú munka, 
melynek sovány meséje mégcsak befejezve, 
kikerekítve sincs.

1444. Melyik irodalmunk legértékesebb enemű ter
méke?

Arany László Délibábok hőse c. 
munkája.

1445. Milyen a mű főhősének, Hűbele Balázsnak a 
jelleme?

Hűbele Balázsban a magyar faji jellemnek 
egyik legtipiskusabb oldala személyesül
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meg: a lobbanékony, nagyratörő, de állha
tatlan, hebehurgya természet, amelynek a 
sorsa nem lehet más, mint bukás, de még 
bukásában sem tud tragikussá, csak tragi
komikussá válni.

1446. Mi avatja ezt a költői beszélyt Puskin művének
legkiválóbb magyar másává, igazi „magyar Anyé
gin“-né?

A jellemzés megdöbbentő igazsága, a lírai 
reflexiók fájdalmas őszintesége és a stanza- 
versforma művészi alkalmazása,

1447. Mi a Délibábok hősé-nek mintegy a kiegészítője?
Arany László másik lírai-epikai munkája: 
a Hunok harca.

1448. Mire figyelmeztet bennünket e művében Arany 
László?

Míg a Délibábok hősé ben azt rajzolta meg 
a költő, hogy milyennek nem szabad len
nünk, emebben a munkában arra figyel
meztet, hogy ősi jellemünket milyenné kell 
módosítanunk, hogy ősi ellenségünkkel, a 
germánsággal szemben sikeresen felvehes
sük a harcot.

1449. Mi a címe Ábrányi Kornél nagyszabású, kor
szakunk területén a maga nemében egyedülálló verses 
regényének?

Iván.
1450. Mennyiben mutatkozik e művön Byron Don 
Juan-jának a hatása?

Nemcsak a terjedelem ( 6 ének, 25 fejezet, 
471 lap) és versalak, hanem az elbeszélés 
módja tekintetében is, bár a keresztes há-
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borúk idejéből vett szerelmi történet tragi
kusan komoly feldolgozása nagyon elüt 
Byron cinikus fanyarságától.

1451. Az epika mely apróbb fajtájára találunk emlí
tésre méltó darabokat a nagyobb szabású verses epika 
mellett?

A ballada-műfajban voltak Kiss József 
Arany-utánzatai egyideig népszerűek.

Tolnai Lajos.

1452. Mióta folyik a regény és a novella terén a leg
szaporább munka?

A múlt század közepe, de különösen utolsó 
negyede óta.

1453. Ki a kiegyezés utáni korszellem egyik rikítóan 
egyoldalú, de jellegzetes képviselője?

Tolnai Lajos.
1454. Mint Arany tanítványa, a verses költészet mely 
területén munkálkodott sikeresen?

Sikeres kísérletet tett ballada- és románc
szerű darabjaival.

1455. Hol találta meg azonban Tolnai epés hajlama az 
igazi tárgykört a maga számára?

Veleszületett epés hajlama keresve sem ta
lálhatott volna alkalmasabb tárgykört, mint 
a múlt századnak őt körülvevő utolsó ne
gyedét, azt a nagyarányú átalakulást, amely 
az 1867 utáni megváltozott közviszonyok
kal járt együtt.
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1456. Milyennek látta Tolnai a kegyezés utáni ma
gyarság életét?

Bármerre tekintett Tolnai, szeme csupa al
jasságnak, hanyatlásnak, züllésnek látta az 
életet.

1457. Melyek voltak a kiegyezés utáni magyar társa
dalom hibái, bűnei, amelyeket Tolnai elénk tár regé
nyeiben?

Az abszolutizmus kiölte a falusi magyar 
népből a hazaszeretetei, a nemzeti büszkesé
get s hitvány jöttmentek majmolóivá tette: 
az alkotmányos élet helyreálltával még ál
talánosabbá lett az erkölcsi rothadási fo
lyamat; a szabad verseny marakodássá fa
jult, a tétlenséghez szokott nemesség tönkre
ment, a lelkiismeretlen söpredék meggazda
godik, boldog-boldogtalan a fővárosba özön- 
lik, vállalkozási láz fogja el az embereket, 
de a vállalkozások rugőjü mindig az önzés, 
sőt a gazság.

1458. Mi fokozza a hatás sivárságát még jobban?
Az, hogy az ábrázolt jelenetekben és jelle
mekben gyakran a szerző személyeskedő 
gyűlölete dühöng, néha még a nevek is — 
egy-két betűnyi változtatással — rávalla
nak az egykorú közélet legnevezetesebb sze
replőire.

1459. Mi nem engedte maradandóbbá válni hatását, 
holott Tolnainak erős jellemző tehetsége és gyökeres 
magyar nyelve van?

Ez a pamfletszerűség.



280

1460. Melyik nagy külföldi regényíró hatása alatt írta 
regényeit?

Áz angol reálista regényirodalom egyik leg
nagyobb alakjának, Thackeray-nak nem 
méltatlan tanítványa.

Baksay Sándor,

1461. Milyen viszonyban van Tolnai Lajos és Baksay 
emberi és írói egyénisége egymással?

Tolnai emberi és írói egyéniségének minden 
tekintetben ellentéte a Baksay Sándoré, aki 
szintén a tanári, majd a református lelkészi 
pályán működött. j

1462. Mi jellemzi Baksay világnézetét?
A derűs összhang, amelynek tápláló forrása 
a keresztyéni emberszeretet.

1463. Mit szerethetünk, Baksay szerint, igazán?
Amit jól ismerünk; ezért Baksay egészséges 
reál izmusa józan mérséklettel vonja meg 
szemléleti körének határait.

1464. A magyar nép mély rétegének életét mutatja be 
az író regényeiben?

A falusi, kálvinista színmagyar nép egy
szerű, gyakran sanyarú, de szegénységében 
is tiszta erkölcsű, idillikus életét rajzolgatja.

1465. E falusi kálvinsta nép mely lényeges jellem
vonását vette fel, vagy talán örökölte is őseitől Baksay?

A nagy világba ki nem vágyó, otthonszerető, 
rejtekező hajlamot.
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1466. Mely vidékek vannak hosszú, közvetlen élet
tapasztalatok révén szívéhez nőve?

A baranya-megyei kies Ormánság és a kis
kunsági Alföld; rajtuk kívül még el-elszáll 
képzelete Debrecenbe, a magyar reformá- 
tusság főhelyére.

1467. Miben nyilvánul meg Baksay rejtekező, a nagy
világba ki nem vágyó hajlama?

Abban, hogy Baksayt nemcsak nem érdek
lik a korabeli közéletnek és társadalmi élet
nek forrongó problémái, ezeknek rohamos 
fejlődésű következményei, hanem valóság
gal idegenkedik tőlük mint író és ember 
egyaránt. Budapest nem vonzotta s püspök 
korában is megmaradt kiskunsági híveinek 
csöndes körében.

1468. Melyek költészetének fő jellemvonásai?
A kálvinista hitű vallásos világnézetnek és 
a tősgyökeres, zamatos stílusnak kristály- 
tisztasága s a mesemondó modornak kedves 
kényelmessége.

1469. Melyik Baksay ismert történeti „körkép“-e?
A Dáma a mohácsi ütközet idejéből.

1470. Mi a címe tragikus levegőjű történelmi elbeszé
lésének?

Patak banya.
1471. E két önálló, ismertebb regényén kívül még 
milyen munkásság fűződik nevéhez?

Homeros Iliasát és az Odysseia egy részét 
kitűnő sikerrel szólaltatta meg magyarul 
népies epikánk hangnemében és versalak
jában.
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Mikszáth Kálmán.

1472. Mi a közös vonásuk e korbeli szépprózai iro
dalmunk három nagy egyéniségének: Mikszáth Kál
mánnak, Gárdonyi Gézának és Herczeg Ferencnek?

Többé-kevésbbé mind a hárman Jókai szel
lemi örökösei; költészetükben a korszerű 
fejlődés nem szakítja el az előbbi korszak 
nagy hagyományaival való szerves kapcso
latot.

1473. Mi Mikszáth Kálmán tehetségének a lényege?
A humor, amely sem Jósika, sem Eötvös, 
sem Kemény írói egyéniségében nem volt 
meg.

1474. Melyik nagy írónk utódjának tekinthetjük Mik
száthot a humoros látásmód szempontjából?

Jókai utódjának, aki nagy hatásának jelen
tékeny részét naív humorának köszönhette.

1475. Miért más Mikszáth humorának a zamata, mint 
a Jókaié?

Mert más az a korszellem, az a világnézeti 
talaj, amelyen át kellett szűrődnie, hogy 
felfakadhasson.

1476. Milyen szakadékot kellett Mikszáthnak humora 
szivárványával áthidalnia?

Azt a szakadékot, amely Jókainak és nem
zedékének időszerűtlenné vált csodahivése. 
lekesedésre hajló szemléletmódja és az új 
emberöltő gyanakvása és hitetlensége közt 
tátongott.

1477. Mihez folyamodott a hit helyett?
Ennek pótlékához, az illúzió hoz;,
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1478. Mi volt Mikszáthnak s egész nemzedékének 
szellemi főfoglalkozása?

Az a hintajáték, mellyel Mikszáth tudato
san beleringatta magát a naív, gyermeteg 
lelkek világába, hogy aztán bármelyik perc
ben kibontakozhassék belőle, s mosolyog
hasson rajta; ez egyszersmind a humoros 
szemléletmódnak kifogyhatatlan lehetősé
geit nyújtotta.

1479. Mi hatalmasodott el mindinkább humora mö
gött?

A mindent kicsúfoló léhaság, <a semmiben 
hinni nem tudó erkölcsi nihilizmus.

1480. Hogyan osztható fel költészetének tárgyköre?
1. Szereti szülőföldje primitív lakosságának 
vallásos naívságát szemlélni s mintegy a 
babona és a hit közötti korlátot lerombolva, 
a határterületet, mint a legendák termőföld
jét bemutatni.
2. Szélesen időzik a szerelem motívumánál, 
de itt is a szerelem eszményi kezdetének és 
prózai elfajulásának ellentéte táplálja humo
rát s rá-rálép a dekadens érzékiség terüle
tére is.
3. Végül nagy öröme telik a történelmi 
szemponttal való kacérkodásban.

1481. Miért mondhatjuk, hogy Mikszáth kacérkodik a 
történelmi szemponttal?

Mert szereti figyelmen kívül hagyni a 
múlt távlatát s közvetlen közelből venni 
szemügyre a történelem nagy alakjait, hogy 
így éreztesse az értékek relativitását.
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1482̂  Mivel foglalkozik még szívesen műveiben?
A vármegyei közigazgatás régi szellemével 
és módszerével; annál inkább, minél kor
szerűtlenebbnek érzi ezt a modern viszo
nyok között. Ilyenkor is szívét és eszét 
játssza ki egymás ellen.

1483. Mik adják meg műveinek minden tárgykörben 
a varázsos kedvességet?

A humor, a sziporkázó szellemesség és a 
csodálatos közvetlenségű nyelv.

1484. A széppróza mely területére esnek legkiválóbb 
alkotásai?

Különösen kitűnő az apró rajzokban, cse
vegésekben, adomákban, kisebb-nagyobb 
novellákban.

1485. Mit mondhatunk terjedelmesebb regényeiről 
'"ztétikai szempontból?

Ezek már inkább csak részletszépségékkel 
gyönyörködtetnek.

Gárdonyi Géza.

1486. Milyen tárgyú művek írásával kezdte Gárdonyi 
Géza művészi pályáját?

Lelke már ifjúkorában is ösztönszerűleg a 
falusi magyar néphez, a magyar paraszt
sághoz fordult tárgyért elbeszélései számára.

1487. Miért nem lehetnek ifjúkori művei, a Göre 
Gábor-történetek művészi szempontból oly értékesek, 
mint későbbi írásai?

Mert az egyszerű magyar paraszttípust jelle-
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tnezni akaró Göre Gábór-torténetek a való
ság rendkívüli eltorzítása miatt elvesztik 
valódi értéküket és torzképpé válnak.

1488. Milyen szándék vezeti Gárdonyit írói pályája to
vábbi folyamán az alföldi parasztnép megfigyelésében?

Később egészen másforma lelki viszonyba 
lép vele. A képtelen torzítás szándéka he 
lyett a legmélyebb érzelmi közösség vezeti 
őt az alföldi parasztnép megfigyelésében.

1489. Mi Gárdonyi írásművészetének általában — de 
főként a népi tárgykörben — az éltető ereje?

A humor ad Gárdonyi írásművészetének va- 
rázsos kedvességet, amely különösen népies 
tárgyú műveiben mindenütt ott rejtőzködik.

1490. Milyen meggyőződésből ered Gárdonyi humora?
Gárdonyi azt tartja, hogy a modem civili
záció dölyfös nagyratörésénél többet ér a 
magyar paraszt józan éietbölcsesége, ame
lyen át lelkünk legjobban megközelíti a lét 
ősokát, Istent.

1491. Hogyan valósította meg később magára nézve 
a gyakorlati életben mély meggyőződésből fakadó 
tanításait?

Búcsút mondott Budapestnek és Eger hatá
rában különcködő, remeteszerű életmódra 
rendezkedett be.

1492. Milyen alapon férkőzhettek be Gárdonyi felfo
gásába bizonyos buddhista elemek, mint pl. a lélek
vándorlás s ebből folyóan az állatok iránti rendkívüli 
kímélet?

Ez a körülmény csakis úgy magyarázható, 
hogy ő mindenekelőtt a buddhista tanokat
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rokonnak érezte ä magyar paraszt ázsiai 
eredetére mutató nyugodt fatalizmusával.

1493. Vesztett-e Gárdonyi később Eger melletti magá
nyában sajátos, jellemző humorából?

Bár humora egyre fanyarabb és keserűbb 
lett, egyre komolyabbá vált, sőt szinte a 
melankóliával jutott testvéri közelségbe, — 
írásaiban a szemlélet gyökere később sem 
tudta nélkülözni a humor nedvét.

1494. Milyen műfajban tudott Gárdonyi igazán na
gyot és tökéleteset alkotni?

Nem a nagyobb terjedelmű munkái a legér
tékesebbek. Éppen az apró műfajok kere
tében tudott kitűnő arcképeket, életképeket 
rajzolni a magyar nép jellegzetes alakjairól, 
ezekben tudta legnagyszerűbben az általa 
megfigyelt örökemberi és különleges faji 
vonásokat, beszédmódjukat, észjárásukat az 
utókor számára megörökíteni.

1495. Milyen módszert alkalmaz Gárdonyi történelmi 
regényeiben?

Történeti regények írásakor Arany János 
művészetére emlékeztető módszert alkalmaz. 
A régi korok lelkét a mai magyar nép egy
szerűbb és primitívebb lelkiségén át igyek
szik megközelíteni.

Herczeg Ferenc.

1496. Miért szép példa Herczeg Ferenc írói pályája 
arra, hogy az ezeréves magyar nemzeti lélek miként
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idegent?

Mert Herczeg idegen eredetű, németajkú 
család ivadéka és csak diákkorában kezdte 
tanulni nyelvünket.

1477. Magyar nyelvi tudásának ritka művészi magas
latra emelésén kívül hol kapcsolódik még bele a ma
gyarság leikébe ?

Nemzeti történelmünk sajátos szellemébe is 
olyan megértéssel tudott beleményedni, 
mint kevés más írónk.

1498. Milyen tekintetben látunk fokozatos emelkedést 
műveiben?

Világnézeti komolyság és költői alkotó biz
tonság tekintetében.

1499. Honnan vette regényeihez a tárgyat írói mun
kásságának első idejében?

Eleinte szülőföldjének, a vegyesajkú sváb
magyar lakosságú Délvidéknek úri társa
dalma kötötte le írói érdeklődését, a bácskai 
dzsentri-osztály földbirtokos és katonatiszt 
tagjainak az életéből merítette témáit.

1500. Hogyan szemlélte ennek a zártkörű társaság
nak könnyelmű, tékozló, mulatozó életmódját?

Olyan gyönyörűséggel, hogy az erkölcsi 
bírálatról egészen megfeledkezett.

1501. Mi maradt később is legkedvesebb tárgyköre, 
szemlélődési területe?

A magyar társadalom felső rétegének, a szü
letési és pénzarisztokráciának, valamint a 
fejlettebb, bonyolultabb lelkivilágú értelmi
ségi osztálynak az élete.



1502. Mely jellemvonás lépett csakhamar előtérbe 
Herczeg írói egyéniségében?

Az erkölcsi szempont komoly, sőt szigorú 
érvényesülése.

1503. Mit vett észre s szívlelt meg egyúttal a modern 
társadalom mozgalmas életének szemlélése közben?

A modern élet mélyén csirázó problé
mák fontosságát.

1504. A modern társadalom mely problémái foglal
koztatják őt kiváltképen?

Az anya nélkül felnőtt úrileány, a tudós fér
jétől elhanyagolt szerelmes feleség, a diplo
másnő újszerű típusa, az emancipálódott 
női lélek egyre fokozódó igényei s boldog
ságának arányosan csökkenő lehetőségei, az 
„úri“, kaszinói becsület anakronizmusa a 
szociális eszme feltartóztathatlan világrend
jével szemben.

1505. Hogyan jár el a letűnt korok ábrázolásában?
A történelmi múlt rajzában nem elégszik 
meg a külsőségek és aprólékos vonások fel
tüntetésével, hanem általánosabb eszmei 
magvat keres, egy-egy letűnt kornak mint
egy a történetfilozófiai szerepét, sőt ezt 
néha túlságosan is hangsúlyózza, nemcsak 
ábrázolja, hanem meg is magyarázza.

1506. Mi jellemzi ennélfogva Herczeg írói alkotás
módját?

A nagyfokú tudatosság. i
1507. Melyek Herczegnek mintegy az intellektus ural
mából kifolyólag fő írói erényei?

A műgond, a tömör, takarékos szerkesztés,
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ä választékos, színárnyalatokban gazdag, 
szabatos stílus.

Ambrus Zoltán.
1508. Minek a jeles művelője volt Ambrus Zoltán?

A francia stílművészetet megközelítő válasz
tékos, szellemes magyar prózáé.

1509. Arisztokratikus jelleme miként nyilvánult meg 
alkotásaiban?

Nem a tömegnek írt, hanem a tudatosan 
kiművelt ízlésű olvasók válogatott csoport
jának.

1510. Mely vonás volt különösen erős tehetségében?
A kritikai elem.

1511. Milyen hatással volt ez az erős kritikai elem 
írói egyéniségére*?

Túlságosan fékezte képzeletét s csökken
tette termékenységét, viszont bőven táp
lálta szatirikus hajlamát.

Móricz Zsigmond.
1512. Világnézet és ízlés tekintetében mely két tá
borra szakadt a mai magyar olvasóközönség?

Az egyik a konzervatív tábor, amely a ma 
élő magyar regényírók között Herczeget ül
teti az első helyre, a másik tábor pedig Mó
ricz Zsigmondot vallja méltónak az első
ségre.

19
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1513. Mely tények teszik Móriczot és Herczeget egy
más ellentétévé?

Herczeget elsősorban az ú. n. „kultúrlé- 
nyek“ érdeklik, ízlésben kényes, formai 
szempontból választékos, sőt elegáns, Mó
ricz ellenben a paraszti népréteg specialis
tája, ízlésben nem válogatós, sőt tobzódik 
a naturalizmus nyerseségében* műgondhoz 
nincs kedve, szapora munkássága a művé
szet formai követelményeit elhanyagolja.

1514. Minek tekinthetők végietességei?
Részint úgy tekinthetők, mint dacos vissza
hatás a konzervatív divat ellen, melyet iro
dalmi és politikai vonatkozásban szenvedé
lyesen támad.

1515. Milyen viszonyban áll Móricz korábbi íróink
kal a magyar népiesség tekintetében?

Korábbi íróink szemléletmódját, akik a 
népélet lényegét érzelmes eszményítésük
kel inkább letakarták, mintsem feltárták, 
hazugnak érzi, de ő meg gyakran a másik 
szélsőségbe esik: az emberi természet alan
tas, állati, főként nemi ösztönei annyira le
kötik, hogy ez az eljárás már szintén nem 
egyéb, mint az egyoldalú, túlzó eszményítés 
— a rút irányában.

1516. Mi képesíti Móriczot arra, hogy mindezt elfo
gulatlanul, nemzetet nevelő és irányt mutató módon 
csinálhassa?

Erkölcsi felháborodása, amely többnyire 
erőt vesz rajta, mikor a magyar társadal-
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mat egészében, vagy egy-egy rétegében, je
lenében vagy múltjában szemügyre veszi. 
Ezért ad a sok csúnya tapasztalatról kímé
letlen, sőt brutális nyerseséggel számot.

1517. írásai között hol kapjuk a legszebb darabokat, 
részleteket ?

Van egy-két regénye és egy csomó novel
lája, amelyek zavartalan élvezetet nyújta
nak megható élelmességükkel, idilli ked
vességükkel vagy egészséges humorukkal. 
Pompás arcképeket kapunk a magyar vi
déki élet köréből, erőteljés zamatos magyar 
nyelve igen nagy érték, nagyszabású törté
nelmi regénye (Erdély-trilógia) 
egyik legjelesebb enemű termékünk.

Ideálizmus, reálizmus, naturalizmus,
1518. Miért nem különíthetők el élesen egymástól a 
művészi irányok (látás- és ábrázolásmódok)?

Mert fokozatos átmenettel olvadnak át egy
másba, hiszen lényegileg minden művészeti 
feladat azonos: az ember figyeli és ábrá
zolja benne önmagát és a rajta kívül eső 
világot, egyszóval az „életet“.

1519. Mi hozza mégis létre a stíluskülönbségeket?
Az egyik művész, pl. az egyik költő nem 
úgy válogat az életanyagból, mint a másik; 
egyéb érdekli belőle, mint a másikat s ezért 
van eljárásuknak az a látszata, mintha cél
juk is különböző volna. Ha egész kor-
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szakok művészeit általánosságban is 
jellemzi ennék vagy annak az eljárásmód 
nak, ízlésnek a közössége, előáll a kor jel
lemző stílusa, iránya.

1520. Melyik művészeti irányt hívjuk ideáliz
musnak?

A költő szemügyre veheti az, ember külső
belső világát úgy, hogy nem e tényleges va
lóság másolását érzi feladatának, hanem 
azokat az eszmei értékeket (szépség, jóság) 
keresi benne, amelyeket az élet lényegének 
tart, noha az élet felszíni tünetei gyakran 
elhomályosítják azokat.

1521 . Miért jut az ideálizmus sokszor testvéri közel
ségbe a klasszicizmussal?

Mert mind a ketten erősen válogatnak az 
élet jelenségei között; a klasszicizmust in
kább a „szép“, az idealizmust inkább a 
„jó“ szempontjának szinte egyoldalúságig 
való érvényesülése szokta Jellemezni.

1522. Kiknek a költészete hatásos példa arra, hogy az 
ideálizmus a romanticizmussal is jól megfér?

Eötvösé és Jókaié.
1523. Hogyan akarja elkerülni a reálizmus az 
ideálizmus egyoldalúságát?

Hívebb ábrázolásban igyekszik bemutatni 
az emberi életet, nem válogatóskodik, 
figyelmére méltatja az élet kevésbbé töké
letes vagy kevésbbé mutatós jelenségeit is, 
sőt az átlagos jellemvonásokban látja az 
élet lényegét, a közönséges emberekben az 
örök-emberit.
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1524. Miért nem lehet erkölcsi világnézet tekintetében 
az ideálizmust és reálizmust elkülöníteni egymástól?

Az ideálista költő is lehet opitimista, ha vá
logató szeme az eszmei tökéletesség észre
vevésére van berendezve (ilyen pl. Jókai), 
de lehet pesszimista is, ha a lényegnek ér
zett eszményt hiába keresi a « tapasztalati 
életben (Petőfi: Az apostol, Madách: Az
ember tragédiája).
Viszont a reálizmus módszere is lehet opti
mizmusra vezető, már csak' azért is, mert 
nem akarja az élet értelmének problémáját 
mélyrehatóbban feszegetni (különösen a 
vallásos megnyugvás segíti az1 ilyen írókat: 
Dickens számos műve, Baksay elbeszélései), 
de a társadalmi életnek — főleg az alsóbb 
rétegeknél — közelről való szemlélete na
gyon könnyen a pesszimizmus magvát is 
elhintheti a költő leikébe (Thackeray, Tol
nay Lajos).

1525. Hol szokott egymással egyesülni az ideálizmus 
és reálizmus?

A népköltészet öntudatlan érzéke rendsze
rint eltalálja a bölcs középutat ,s bizonyára 
ez is egyik magyarázata annak, hogy Pe
tőfi s különösén Arany olyan szerencsés 
képviselői a reálideálizmus művészeti állás
pontjának?

1526. Mi a naturalizmus?
A reálizmusnak programmszerűen túlzó 
véglete, vagy legalább is szándékosan egy
oldalú fajtája.
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1527. Miben gyökerezik a legvégső naturalizmus?
A materialista világnézetben, amely az em
bert is csupán élettani lénynek tekinti s 
cselekedeteit csakis testi, élettani okokból 
magyarázza, ezek közt uralkodó helyet jut
tatva az éhségnek, a szomjúságnak és a 
nemi ösztönnek.

1528. Melyik az emberi életnek az az oldala, amely 
legkevésbbé távolodott el az állatok életszínvonalától?

A nyomor fészkei, a proletár-lakások, az al
jasság tanyái, a lebújok, stb. [

1529. Miért nem naturalista író például Tolnai Lajos?
Mert őt az emberi lélek hitványságai fog
lalkoztatják s ezeket nem igyekszik testi 
meghatározottságra visszavezetni.

1530. Ki az első nagytehetségü író, aki a jellemzés te
rén a testi szervezetnek is fontos szerepet juttat?

Balzac.
1531. Ki Balzac leghíresebb utóda?

Zola.
1532. Hogy hangzik a naturalista (kísérleti) regény 
Zola által felállított elmélete?

A regényíró közömbösségig menő tudomá
nyos tárgyilagossággal köteles figyelni az 
élet jelenségeit s ezek alapján úgy kell meg
alkotnia regényei cselekvényét, ahogy a 
természettudós egy-egy fizikai kísérlet ke
retében engedi megnyilvánulni a természeti 
törvényeket.

1533. Miért megvalósíthatatlan ez a teljes tárgyila
gosság a művészetben?

Mert a művész egyénisége — akarva, nem-
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akarva, más-más módon veszi tudomásul a 
megfigyelt életjelenségeket. Bizonyítják ezt 
magának Zolának művei is.

1534. Kik a naturalizmusra leghajlamosabb magyar 
regényírók ?

Bródy Sándor, Móricz Zsigmond.

3. Drámaírók.

1535. A nyílt és rejtett hazafias célzat túltengése a 
magyar irodalmi művekben milyen hatást váltott ki 
az íróknál és az olvasóközönségnél egyaránt?

Kezdték azt megsokallani, az igazi költői- 
ségre veszélyeztetőnek érezni, különösen a 
színpadi termékekben.

1536. Miért nevezetes ebből a szempontból Rákosi 
Jen ő  neve?

A közízlés e fordulata Rákosi Jenőnél je
lentkezik először az abszolutizmus végén,

1537. A nemzeti öntudat ápolását teljesen szükségte
lennek tartotta Rákosi?

Nem. Hosszú élete folyamán buzgó ápolója 
volt a nemzeti öntudatnak a költészetben, 
és a hírlapírás terén is, de ösztönszerűen 
kitalálta, hogyan lehet Szigligeti-utánzó 
drámairodalmunknak egy kis friss lendü
letet adni.

Í538. Kinek a hatása alatt sikerült ez néki?
Shakespeare színműveinek hatása alatt,

1539. Hová menekült, hogy a tapasztalati valóság
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minél kevésbbé zavarja a meseszerííség kedves illú
ziójában?

Exotikus, vagy a valóságban nem is létező 
vidékeket választott a cselek vény színhe
lyéül, de felkereste a messze multat vagy 
az időnk ívüliséget is.

1540. Melyek a főtulajdonságai ennek a Rákosi által
meghonosított újromantikus drámának?

Akár csupa derű ragyogja be a cselek vényt, 
akár komolyabb hangulat ömlik el rajta, a 
kifejlet megnyugtató. Főmotívum a szere
lem, a stílus főtulajdonsága a szellemesség 
és költőiség.

1541. Munkássága ezenkívül a drámai műfaj mely 
területére terjedt ki?

írt számos tragédiát, színművet, vígjátékot, 
bohózatot, operettet.

1542. Melyek Rákosi egyéniségének fő jellemvonásai?
Színes képzelet, gazdag kedély, nagy nyelv- 
készség.

1543. Kik követték az újromantikus dráma terén Rá
kosit?

Dóczi Lajos és eleinte Csiky Gergely is. 
De Csiky csakhamar visszafordult erről az 
exotikus kirándulásról a hazai valóság felé.

1544. Miért nevezhetjük Csiky Gergelyt a dráma
írás terén Szigligeti utódának?

Erős tehetségével ési nagy termékenységével 
mintegy átvette a Szigligeti örökségét: szín
műirodalmunk vezérségét.
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1545. Milyen téren volt Csikynek, színműirodalmunk 
vezéralakjának munkássága a legjelentősebb?

Tragédiái és vígjátékai is vannak, de a 
polgári színmű terén a legkivá
lóbb.

1546. Mivel igyekezett honfitársait önismeretre ébresz
teni, jóllehet műveiben a hazafiaskodást mellőzte?

Az egykorú magyar középosztály társadalmi 
életét vette vizsgálat alá s ennek sok ko
moly problémáját, nevetséges és aggasztó 
tünetét tárta fel kortársai előtt, hogy ön
ismeretre eszméltesse őket.

1547. Mi ad irodalomtörténeti jelentőséget Csiky drá
maírói működésének?

A költészet és az életszerűség hatásos össz
hangja.

1548. Milyen volt e korbeli népszínműíróink ábrázo
lásmódja?

Sablonná merevedett. Sem eredetiség, sem 
életigazság nem volt benne; néprajzi külön
legesség, népdalbetéteikl erőszakol'ása, drá
ma iságnélküli, életképszerű veszteglés, ér
zelgős eszményítés jellemzi műveiket.

1549. Miért válik ki Tóth Edé-nek A falu rossza 
c. munkája a többiek közül?

Mert hagyományos módszerű kidolgozása 
szép bizonyságot ad szerzője ízléséről, esz
ményítő és mégis valószerű jellemző tehet
ségéről.

1550. Milyen átmenetet mutat ez a dráma?
Átmenetet a népdráma és a népies magyar
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operett műfaja között. A szereplők kedély 
állapota azonban néha sokkal feldúltabb 
annál, hogysem a szép magyar nóták da
lolása lélektanilag egészen! helyénvaló volna.

1551. Ki tett egészséges kísérletet az elvénhedt nép
színmű újjáteremtésére századunk első évétől kezdve?

Gárdonyi Géza, főképp enemű első darab
jával. (A bor.)

1552. Újító módszerének mi a lényege?
A lélektani igazság szigorúbb érvényesítése. 
Az ő népszínműveiben nemj az öltözködés 
néprajzi cifrasága a fő, hanem a népnek, 
a paraszti elemnek sajátos lelkivilága, 
eszejárása, ízlése, beszédmódja; a cselek- 
vény, a bonyodalom, a problémák, az ösz- 
szeütközések lélektanilag bennegyökereznek 
a szereplők sajátos lelki mivoltában.

1553. Móricz Zsigmond is minek a visszahatásaként 
írta népszínműveit?

A felszínes, hazug eszményítés ellen.
1554. Milyen szempontból érdemel még említést mun
kássága?

Móricz a műfaji hagyományt megbontani s 
a maga nehézkes, de izmos kezéhez idomí
tani igyekszik.

1555. A múlt hagyományaival kapcsolatot tartó, XX. 
századi magyar irodálmiságnak a drámai műfajban 
ki a legismertebb képviselője?

Századunk első évében vonta magára az 
országos figyelmet Herczeg Ferenc, aki 
ebben a műfajban is a legkiválóbb. Törté-
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neti tárgyú, értékes tragédiákat korszakunk
ban alig írt valaki rajta kívül.

1556. Miben van irodalomtörténeti jelentősége?
A tragédia és történelmi színmű emelkedett 
hangnemét korszerűsíteni tudta, a jambusos 
díszruhából átöltöztette a köznyelv való- 
szerűbb, de választékos, megnemesített stíl
jébe. Noha a verses előadás nem tartozik 
tehetsége körébe, a nemes pátosz nyelvéhez 
kiválóan ért.

1557. Mit köszönhet példaadó működésének a vígjá
ték műfaja?

Az ú. n. szalon-vígjáték őnála érte el a fran
cia irodalom színvonalát a társalgás nyelve 
terén, melynek egyszerre kell művészien 
szellemesnek és keresettségnélkülinek, ter
mészetesnek lenni.

1558. Mi irányítja ebben a műfajban az író szemlélet- 
módját?

Többnyire a szatirikus hajlam.
1559. Ki a nemzeti gyökérrel nem bíró, nagyvárosi 
kultúrának és ízlésnek a neveltje ebben az időben?

Molnár Ferenc, akinek rendkívüli techni
kai ügyességről tanúskodó színdarabjaihoz 
nem igen van több köze a magyar léleknek, 
mint a japánnak, vagy az amerikainak.

1560. Mi az előnyük az ő nemzeti gyökérrel nem bíró 
drámai alkotásainak?

Az, hogy színpadi sikerük nemzetközi útját 
nem nehezíti meg semmi akadály.

1561. Miért nem tudja senki sem olyan virtuozitással
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felhasználni a színpadi hatás eszközeit a XX. századi 
közízlés kielégítésére, mint ő?

Mert senkinek a darabjaiban nem vegyül 
oly szemfényvesztő módon a cinizmus és 
érzelmesség, realisztikus pontosság és vak
merő trükkök, szellemes párbeszéd és 
színpadtechnikai művészet. Ügyes utánzók
ból ma már egész iskolája van.

3. Lírikusok.

1562. Milyen volt líránk helyzete a kiegyezés után?
A lírai költészet terén a kiegyezés után so
káig nem tűnt fel igazi nagy tehetség.

1563. Mi volt ennek a főoka?
Petőfi és Arany olyan magas fokra emelte 
a magyar lírát s Gyulai elméleti úton is an
nyira belenevelte a köztudatba két klasszi
kusunk tekintélyét, hogy ez a tekintély már- 
már nyomasztóvá vált a fiatal költő-nem
zedékre nézve: új utak keresése vakmerő
ségnek látszott, a nagyok nyomdokainak 
követése pedig reménytelen versenynek 
ígérkezett.

1564. Mi volt a líra korszerűtlenségének másik oka?
A korszellem sem kedvezett a lírai műfaj 
virágzásának: a lelkesedés ideje lejárt, a 
magyar társadalom nem forrt többé össze 
nagy érzésekben, gyakorlatibb, prózaibb 
irányt vett az élet fejlődése.
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1565. Mi lett így a magyar líra hagyományos főfor
rásával ?

A magyar líra hagyományos főforrása, a 
hazafiság eszménye, apadozni kezdett.

1566. Hogyan szállt szembe Reviczky Gyula elsőnek 
Arany János művészi hitvallásával?

Nyíltan és tudatosan, de éppen nem tiszte
letlenül.

1567. Milyen jelzővel fejezhető ki Reviczky költé
szete?

„Kozmopolita“.
1568. Mit hirdetett tehát?

A költészetnek nemzeti kereteken túlterjedő 
hivatását.

1569. Mint ilyen, hogyan viseltetett a hazával és világ
gal szemben?

Nemi a hazafiúi kapcsolat érdekli őt, hanem 
a szenvedő emberiség tagjának érzi magát.

1570. Mi magyarázza meg költészetének mélabús alap
hangját?

Örömtelen ifjúság után küzdelmes nyomo
rúság és gyógyíthatatlan betegség.

1571. Mi jellemzi szerelmi és bölcselkedő verseit?
Szerelmi dalain az ábrándos emlékezés, a 
lemondó bánat könnycseppjei ragyognak; 
bölcselkedő versei is meleg érzésben olvad
nak fel s a peszimizmus csábító karjai kö
zül a keresztyén hit vigaszához menekül 
bennük.

1572. Milyen tekintetben hoz újat Reviczky költé
szete?

Reviczky költészetének csak világnézeti ol-
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dala újszerű, formai tekintetben könnyed 
ritmikájú, behízelgő dallamosságú versei
ben Petőfi és Arany művészetének gazdag 
éltető nedvét hordozza magában.

1573. Ki volt az első tehetséges zsidó költő?
Kiss József.

1574. Költői egyéniségének mi a legjellemzőbb vo
nása?

A dekadencia.
1575. Mi teszi nevét irodalomtörténetileg emlékeze
tessé?

Az, hogy szerkesztői szerepével együvé to
borozta és mintegy öntudatra nevelte a 
nemzeties költészet irányával többé-ke- 
vésbbé elégedetlen fiatal írókat s ezáltal 
egyre nyíltabb lett a szakadás a „jobb-“ és 
„baloldali“ irodalom közt a lírai műfaj te
rén is,

1576. Kinek a neve volt a jobboldali lírikusok közt a 
századforduló idején a legjobb hangzású?

Szabolcska Mihályé.
1577. Mi mutatta, hogy Petőfi tanítványa volt?

Dalos természeté, üde hangja, érzésvilágá- 
nak tisztasága, verselésének kedves zenei
sége.

1578. Milyen hatással volt rá papi hivatása?
Papi hivatása gyakran ihlette meg benne 
a költőt.

1579. Miért kicsinyelték le a baloldali tábor hívei?
Lelkivilágának problémátlan nyugalmáért, 
vallásosságának egyénietlen, átlagos Jelle-
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géért, költészetének hagyományos for
máiért.

1580. Ki volt az Arany—Petőfi iskolából kinőtt e kor- 
beli másik költőnk?

Vargha Gyula.
1581. Milyen világnézet nyilatkozik meg költészeté
ben?

Nem ringatta magát illúziókban, sőt érthe
tetlen sötétlátás nyilvánul meg hazafias köl
teményeiben s baljóslatai, melyek később 
szörnyű igazsággal beteljesedtek, a XX. szá
zadbeli olvasók lelkét jobban megdöbben
tették, mint a baloldali lírikusok gorom
bább, pártoskodóbb nemzetostorozása.

1582. Milyen Vargha verselése?
Nála, mint Aranynál, a szójelentésnek, szó- 
hangzásnak, ritmikának, rímjátéknak ár
nyalati finomságai érvényesülnek. Ez egy
úttal összhangban van a baloldaliak egyik 
csoportjának a reformjával: a formakul
tusz erős érvényrejuttatásával is,

1583. Mi öregkori lírájának egyik fővarázsa?
Az, hogy nem dekadens lelkiséget szolgál, 
hanem puritán keménységű, férfias világ
nézetet.

1584. Kinek a nevéhez fűződik a költészeti forrada
lom viharos kirobbanása?

Ady Endré éhez.
1585. Hogyan alakul verseinek tartalma és hangja?

Első, Debrecenben megjelent versesköteté
ben a hagyományos költői modorral próbál-



304

kozott, második, nagyváradi kötetében már 
meghökkentő merészségek akadtak, némely 
vallomásának a tartalma is, hangja is túl
lépte a költői gyakorlat megszokott hatá
rait; azután minden verskötete újabb és 
újabb harci roham lett a szerinte pusztu
lásra megérett magyar életberendezkedés 
ellen, politikai, irodalmi, erkölcsi vonatko
zásban egyaránt.

1586. Mik fokozták a magyar elmaradottság tudatát 
benne?

Párisi tartózkodásai.
1587. Milyen érzés él lelkében a magyarság iránt?

Ázsiai eredetű népét szereti és siratja, csak 
vezetőit átkozza, akik a nyakára ültek en
nek a nemes fajnak s nem engedik a nyu
gati kultúra magasabbrendű életét élnie.

1588. Mi Ady forradalmán szerepének esztétikai 
vívmánya?

Megnövelte a lírai műfaj tárgyi területét.
1589. Hogy viszonylik ezen a téren Petőfihez?

Petőfi is rendkívül őszinte s ezért az alma
nach-lírához szokott emberek meg is rót
ták, a „mindent“ megéneklő Petőfit; de en
nél a „minden“-nél is sokkal több az, amit 
Ady bocsát be a költészet kapuján, Van
nak olyan képzetek, ösztönök, titkos gerje
delmek, melyeket a legtöbb ember még ön
maga előtt is óvakodik tudatosítani, még- 
kevésbbé szereti a nyilvánossággal közölni. 
Ady ellenben gőgösebb annál, hogysem szé
gyenkeznék mások előtt bármiért is.
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1590. Költészetének mely tartalmi vonásai keltettek 
megbotránkozást széles körökben?

Például pénz- és kéjvágyának hangos hir
detése, politikai gyűlöletének vadsága, val
lásos vonatkozású némely költeményének 
Istennel perelő vagy komázó hangja,

1591. Mely költői értékei tagadhatatlanok ezzel szem
ben?

Meggazdagította a lírai mondanivalókat, 
főképpen a lélek és kedély tudatalatti ele
meinek értékesítésével.

1592. Merész tárgy kitér jesztése mit tett szükségessé?
újszerű kifejezésmódot. A tu
datalatti forrásból táplálkozó lelki mozgal
makat nem lehet Petőfi stílreálizmusával, a 
logikai és nyelvtani szabályok merev pa
rancsain jkeresztül átviflanyozni a mások 
leikébe.

1593. Miben áll Ady kifejezésmódjának újszerűsége?
Ady ábrázolásmódja nem a nappali; meg
világítást, hanem a sejtelmes félhomályt 
vagy a színes reflektorfényt veszi igénybe s 
nem a reálizmus, hanem a szimbolizmus el
járásmódját alkalmazza, mely a tapaszta
lati és képzeleti világ között olyanféle kap
csolatot létesít, mint az őskor mítoszai s 
bármily távoli jelenségeket egyetlen villa
nással kapcsol egybe.

1594. Hogyan idomul ehhez a félig-tudatos látásmód
hoz a magyar nyelvi kifejezésmód is?

Fogalmi világosságnál akárhányszor fonta-
20
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sabbnak tartja a hangulatkeltő festőiséget 
és zeneiséget. A versformák korábbi sza
bályszerűségét nem ismeri el feltétlenül kö
telezőnek; máig sincs tisztázva, hogy Ady 
ritmikájának vannak-e rendszerbe foglal
ható, következetes elvei?

1595. Rendkívüli stiláris értékű költészetére régibb 
irodalmunkból főleg mi tett szerencsés nevelő hatást?

A kálvinizmus bibliás-zsoltáros stílusa és 
hangneme.

1596. Azt az igazi magyarázatot, amit Ady egyéni
sége nyújt költészete lényegét illetőleg, mivel egészít
hetjük még ki?

Egyes francia költők példájával, Balassá- 
val való lelki rokonságával, kuruc ellenzé
kiségével s a koreszmékkel.

1597. Ismertessük a kifejlődött Ady legfontosabb vers
köteteitl
A Vér és Arany (1907) először tárja fel Ady 
összes képességeit. Látszatra — már a cí
mében is — merő anyagiságot hirdet ez a 
kötet, holott csupa romantika, hősiség és 
mitológia-alkotó őserő az egész.
Az Illés szekerén (1909) hozza vallásos ver
seinek első sorozatát: az Isten-kereső bűn
bánat megrázó vallomásait.
A Szeretném, ha szeretnének (1910) az, elsu
hanó ifjúság búcsúhangjait zendíti meg.

1598. Említsen néhány ismertebb szimbolikus költe
ményt tőle és fűzzön rövid magyarázatot hozzájukl

A fekete zongora értelme az, hogy az Élet
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fcsak a vak végzet fülsértő melódiája, józa
nul nem lehet kibírni. Mi is csupán húrok 
vagyunk ezen a bolond hangszeren.
Harc a Nagyúrral: az Űj versek legnagyobb 
verse. Az emberiség egyik legáltalánosabb 
őserzését, a pénz meghódításáért való küz
delmét írja le.
Az ős kaján: a Vér és Arany nagy-verse. 
Költői curriculum vitae. Az őskaján,== dé
mon, az emberi lélek visszája, az emberben 
lakó romboló erők. Mindaz, ami Adyban 
rontás volt.

1599. Hol találhatjuk meg az Ady versek kulcsát9
Magukban a költeményeiben. A Vér és 
Arany leggyakrabban előforduló szava az 
álom, verseit álmok légiójának nevezi: min
den verse valóban álomszerű vízió. Ugyan
csak maga mutat rá egyik költeményében 
a dolgok ama háromféle rendjére, amely 
gomolygó össze-visszaságban kavarog egy
másba nála. Ezek:
1. a mámor érzéki valósága,
2. a belőle kifázó halálsejtelem,
3. a mindenek mögött felötlő Abszolútum, 

az Isten.
1600. Ki a modern magyar lírának Ady mellett másik 
főképviselője?

Babits Mihály.
1601 Milyen típushoz tartozik Adyvat, a teljesen ösz
tönösen alkotó költővel szemben?

A doctus poeta típusához.
20*
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i 002. Mik segítik őt együttesen jelenkori és letűnt kuU 
túrák szellemi értékeinek átéléséhez?

Ideges fogékonysága és nagy műveltsége. 
1603. Miféle ellentét remeg örökös feszültségként írá
saiban?

Rajongó vággyal szeretné boldoggá és szép
pé tenni a maga és az egész emberiség éle
tét, de nem termett rá a cselekvésre.

1604 Mi teszi őt még Ady ellentétévé?
Szemérmetessége, mely még fojtottabbá 
szorítja lelki feszültségét.

1605. Mely hármas rétegeződést figyelhetünk meg 
Babits költészetében? ,

1. Költeményei első csoportja a magyar líra 
hagyományaira támaszkodik. Ezek a versek 
konkrét, motivált, de ugyanakkor lehellet- 
szerűen finom lelkiállapotoknak kifejezései.
2. Költeményei második! csoportjában még 
mindig a magyar lírai hagyomány egyik te
rületén) mozog. Ezek egy modem Arany Já
nosként mutatják be Babitsot. (Pl. Restség 
dicséreti, Tavaszi szél, de főleg a Botoz- 
gató).
3. A harmadik csoportban az újtörvényű 
Babits jelenik meg. Ezekben lemond a költő 
a közvetlen, csak pszichikusán felfogható 
érzelmekről s a vers érzelmi tartalmát em
beri létének ősi hangoltsága, ősi léthan
gul ata alkotja. Soha sincs bennük pilla
natnyi, a konkrét kedélyvilággal kapcsola
tos dolgokról szó, hanem egy emberi egyé-
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niség ősi hangulatélményét fejezi ki a maga 
létéről és a világról, amelyben él. (Pl. Sze
relmes vers, Engesztelő ajándék, önélet
rajz, stb.).

1606. Nagyszerű műfordításai közül, melyikről mond
hatjuk, hogy világirodalmi viszonylatban is legjobb 
tolmácsolása az eredetinek?

Dante Divina Comedia jának a fordí
tásáról.

1607. Mely műfajban dolgozott még különös ered
ménnyel?

Értékes regényeket is írt.
1608. Mennyiben mondható a vidéki elszigeteltségbe 
szorult Oláh Gábor és Juhász Gyula életforma tekin
tetében inkább Babits, mint Ady rokonának?

A közéleti és társadalmi szereplést kerülik, 
belső életet élnek, némelyikük a különcségig.

1609. Mi jellemzi a remeti visszavonultságban élő 
debreceni Oláh Gábor belső életét?

Örökös forrongás, buja képzelet, hatalmas 
becsvágy.

1610. Mi ad költészetének egyenesen barokk jel
leget?

Képzeletének, nyelvének, pátoszának, ál
landó hevültsége, izzó színpompája, ön
maga-pazarlása.

1611. Mi nehezíti inkább mint segíti legigazibb értéké
nek méltánylását?

Minden műfajra kiterjedő, ' pihenéstelen 
termékenysége.
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1612. Minek a költője a szegedi Juhász Gyula?
A róna mélabújának, az álmatag merengés
nek, a kultúra iránti rajongásnak.

16 j 3. Mennyiben áll szellemben egészen közel az ifjú 
Babitshoz?

Szemlélődő temperamentumú, nagy érzés- 
intenzitással.

1614. Hogyan tör az egyetemes szellemközösség ormai 
felé ?

Keresi az útat az antik életimádat, keresz
tyén földöntúliság s a Távol-Kelet világába. 
A modem dekadencia sem idegen tőle.

1615. Hova tér azonban mindennünen haza?
A Tiszavidék egyszerű, bölcs parasztjaihoz.

1616. Mi biztosítja helyét a kor vezető lírikusai közt?
Transzcendens érdeklődése és nagy távla
tokat egybesűrítő nyelvi ereje.

1617. Ki képviseli legméltóbban a dolgok szemléleté
ben gyönyörködő s ennyivel meg is elégedő impresszio
nista típust1?

Kosztolányi Dezső.
1618. Mi a viszonya Adyhoz?

Kortársai közül senki sem függetlenebb Ady 
egyéniségétől.

1619. Mik o főmotívumai verses köteteinek (A sze
gény kisgyermek panaszai. 1910., A bús férfi pana
szai. 1921., stb.)

Vágy a múlt századok, a tiszta gyermekkor, 
a nyugalmas vidék után, a város idegtépő 
robotja, kávéházi ,, regény essége“, kultúrér- 
deklődése.
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1620. Milyen zengése van hangjának?
Egyénien mélabús és sóvár.

1621. Mely téren érvényesítette még bravúros vers- 
technikáját?

A műfordítás terén.
1622. Kiknél fedezhetünk fel később Kosztolányi-ha- 
tást?

Mécsnél és Reményiknél.
1623. Kinek a költészete emlékeztet a Babitséra?

A Tóth Árpádé.
1624. Mi tünteti ki ezt a költészetet?

Az erős érzelem és az impresszionista fogé
konyság szövetsége, valamint a jeles forma
művészet.

1625. Formaművészete miben is érvényesül?
Műfordításaiban.

1626. Mi jellemzi a debreceni Juhász Géza verseit?
Az emberi élet és a lélek mozgalmai, drá
máit mindig a világegyetem részletmoz
galma és részletdrámájaként látja, — olyan 
költő, aki valami nemesen ideális magyar
ságból nézi és láttatja az embert.

1627. Hogyan fejezi ki érzéseit?
Ezek mindig a képek s illúziók művészi 
fátyla mögött tűnnek fel s így még j'obban 
megragadják az érdeklődésünket, mintha 
lármásan tolakodnának szimpátiánkba.

1628. Mi különbözteti meg legjobban Bodor Aladár-t 
kortársaitól?

Hogy ő nem a finomságot, hanem az erőt 
becsüli elsősorban. Az élet súlypontját nem



312

1629. Lírájának mely vonása folyik ebből?
Képeit ösztönszerűen nem a kicsinyes pol
gári mából veszi, hanem a szabad pogány- 
világból, vagy a középkor harcias feudaliz
musából.

1630. Mi jellemzi Bodor stílusát is?
Bibliás, ódonzamatú zord erő.

Impresszionízmus-Expresszionizmus.

1631. Mi az impresszionizmus gyökere?
A verizmus, vagy naturalizmus: a valóság, 
az érzéki valóság leplezetlen feltárása.

1632. Miben különbözik az impresszionizmus a natu
ralizmustól?

Az impresszionizmusban az érzékiségek ki
válogatása bizonyos érzékeny esztéta kriti
kával történik. Az impresszionizmus kultú
rája lényegében esztétikai kultúra, míg a 
naturalizmus a természettudományos világ
nézetnek, a poztivizmusnak szélsőséges mű
vészi iránya.

1633. Mi biztosítja az impresszionizmus sajátságosán 
művészi stíl voltát?

Megvan benne a művészi élmény két főmoz
zanata: szemléletben gyökerezik és hangu
lat a célja.

1634- Hol jelentkezett először ez a stílus?
A festészet területén, erősen festői jellegű 
stílus, Manet festői irányát illették először 
ezzel a gúnynévvel.
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1635. Mi jut az impresszionizmusban kifejezésre?
A világháború előtti magyar kultúra embe
reinek életérzése.

1636. Mi a lényege az impresszionizmusnak?
A szerkezet feloldása az érzéki benyomások 
keltette hangulati hatás kedvéért.

1637. Kik a képviselői a többi művészetágban?
A zenében Wagner, Puccini, a szobrászat
ban Rodin.

1638. Mire alkalmasak az impresszionista kifejezés 
alapjául szolgáló érzéki benyomások (elmosódott kör
vonalak, színek, hangok, illatok)?

Erős hangulati hatás felidézésére.
1639. Mik tehát az impresszionisták?

A hangulatkeltés mesterei.
1640. Mi az impresszionizmus legértékesebb vívmá
nya?

Hogy amint a világ benyomásait hangulat- 
szimbólumokká mélyíti, akként képes a lelki 
hangulatot elvont szavak helyett érzéki ké
pekkel, mint művészi eszközökkel tolmá
csolni.

1641. Miféle nagy eredménnyel gazdagította még az 
impresszionizmus irodalmunkat?

Hangulatfestő eszközeivel frissebben tolmá
csolhatók a táji színek.

1642. Kik tűnnek ki ezen a téren?
Krúdy, Komáromi a Felvidék, Kodolányi az 
Ormánság, Tömörkény a szegedi vidék fes
tésével,
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1643. Melyik tájon van leginkább otthon a magyar 
impresszionizmus?

A szegedin, a magyar fény- és színhatásai- 
val, egével, szelíd folyóival, a látóhatár* 
szélére rajzolódó nyirfásaival, a tanyavilág 
magyarjának nazarénus szelíd lelkűletével, 
melyet a magány csendje tesz fogékonnyá.

1644. Kik ezek nálunk?
Pl. Tormay Cecil, Kaffka Margit,,, Krúdy 
Gyula, Kosztolányi Dezső, Tömörkény Ist
ván, Szomory Dezső, Ignotus, Laczkó Géza, 
Komáromi János, Kodolányi János, Kará
csony Benő, Szép Ernő, Zilahy Lajos, Riedl 
Frigyes.

1645. Kiknél hajlik át az impresszionizmus az ex- 
presszionizmusba?

Tormay Cecilnél, Karinthy Frigyesnél, Ba
bits Mihálynál és Prohászka Ottokárnál.

1646. Hogy épülhet fel a szimbolizmus az impresszio
nizmuson?

Az impresszionizmus kétarcú, nemcsak ki
felé figyel, hanem befelé is és így a külső 
benyomások rajzából igen könnyen lesz 
benne a belső hangulatok szimbólikus ki
fejezése.

1647. A hangulatszimbolizmus viszont mire vezet?
Megszemélyesítésre, perszonifikációra, tehát 
expresszionista kifejezésre.

1648. Mondjon erre példákat Tormay Régi házából!
Pl. a folyosó emlékezik, ha lépések mennek 
végig rajta; hangulatteljes kifejezése annak.
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hogy visszhangzanak a lépések az üres fo
lyosókon. Az óra ketyegése messzire hallat
szik a nagy csendben, az impresszionista 
szimbolizmus nyelvén a ketyegés bejárja 
valamennyi szobát és semmi nesz nem állja 
el az útját. Nem az emberek nevetnek! a 
szobákban, hanem a szobák kezdenek! ne
vetni; előbb félénken, de azután eszükbe 
jutnak azok, akik kimentek a kapun és erre 
hirtelen elhallgatnak. A Régi ház kapujá
nál áll két kőember, azok benéznek a ko
csiba, hogyha valakit kivisznek a kapun.

1649. Babitsnál és Karinthynál miben áll az átmenet 
az impresszionizmusból az expresszionizmusba?

A benyomásokat egyre inkább jelképpé 
fogja össze. A Halál fiai pl. Babits saját 
belső fejlődésének regénye.

1650. Az expresszionizmus alkotásmódja milyen vi
szonyt tart fenn az impresszionizmus vívmányaival?

Megtartja ezeket s megszerzi őket eggyel: a 
dinamizmus mozgalmasságával.

1651. Miáltal teszi ezt?
Beleviszi a természet mechanikus, organikus 
nyugalmába az emberi lélek alakító szán
dékát, akaratát.

1652. Állítsuk szembe egymással Baránszky Jób 
László megállapításai alapján ugyanannak a témának 
impresszionista kifejezésmódját!

Prohászka átmenet az impresszionizmusból 
az expresszionizmusba. így ír (1903) : „nem 
temető ez a bizarr hegylánc, még kevésbbé 
az enyészet trónja, hanem küzdőtér, aKol az



J

316

élet küzd a halállal. . . Minden fenyőszál 
egy-egy zászló, melyet az élő, virágos, illa
tos természet lenget; fölkúszik vele az or
mokra s hirdeti, hogy legyőzi a halált az 
erőteljes hódító élet.“
Szabó Dezső expresszionista stílusában 
(1919. Elsodort falu) ugyanaz ígyy hangzik: 
„Mögötte hegyek hegyekre torlódtak, egé
szen a határszélig, melyeknek ez a temp
lomdomb utolsó elgyengült kiáltása. Rajtuk 
a tölgy és fenyves haragos epikája, mely 
nem mozdulatlan álló valami, hanem nyü
zsög, rohan, megostromolja a felhasadó 
bikfákat s egy-egy felrohant fenyőfa, mint 
kiszaladt győzedelmi hajrá szökik az égre.“

1653. Mi termelte ki az impresszionizmus passzív 
művészetét?

A háború előtti boldog békekultúra üveg
házi légköre.

1654. Mi vetett véget ennek az üvegházi kultúrának?
A háborúval kirobbant világválság. Ez tu
datára ébresztette az embert léte, földje pro
blémáinak, tudatára ébresztette annak, 
hogy meg kell állnia a lábán: bíznia kell 
erőiben, alakítania kell a világot.

1655. Ha az impresszionizmust Szeged és a Felvidék 
stíljének érezzük, hol találhatott talajt az expresszio
nizmus?

Az expresszionizmus stílje a Tiszántúl és 
Erdély, e történelem kohójában, annak pö
rölycsapásai alatt keményre edzett vidékek 
lelkiségéé.
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1656. Kik képviselik ezt a stílust9
Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Tamási 
Áron, Makkai Sándor, Kós Károly, Gulácsy 
Irén, Nyirő József.

Irodalmunk a világháború után,

I. Széppróza.
1657. Miért kényes feladat a legutóbbi egy-két évtized 
irodalmának tárgyalása?

Mert ez a terület közelsége miatt, egészen 
kívülesik a távcsővel dolgozó történeti szem
lélődés körén.

1658. Miért kötelessége azonban az iskolának, hogy 
ebben a kérdésben a legközvetlenebb jelen irodalmá
ban való tájékozódása terén se hagyja magára a ser
dülő ifjúságot9

Mert ez, akarva-akaratlanul, éppen a nap
jainkban élő írókról és írói törekvésekről 
hall és olvas a legtöbbet.

1659. Mint a mohácsi és az 1849-i bukás után, ho
gyan teljesíti a trianoni katasztrófa után is vigasztaló, 
sőt nemzetmentő hivatását a magyar irodalom?

A csonkává tett anyaországban buzgón! foly
tatják működésüket a háború előtti kor
szak életben lévő írói; hozzájuk csatlakoz
tak a háború óta feltűnt, vagy kifejlődött 
újabb írók és költők.

1660. Ki a széppróza terén a legfeltűnőbb jelenség?
Szabó Dezső.



3lÔ

1661. Mi újat hoz Szabó Dezső a magyar irodalom
nak?

A szellemi légikör teljes kicserélődését a re
gény műfajában.

1662. Mi volt Ady ék eszménye?
A nyugati civilizáció.

1663. Mely új eszményt ad e helyett Szabó Dezső?
A Magyar Falut. < ,

1664. Mennyiben nevezhetjük az Elsodort falut a kol
lektív sűrítés magyar főművének?

Egyéni hősei nincsenek. Jelkép.
1665. Hogy alakítja ki ilyenformán előttünk a ma
gyar falu életét?

Lázítón csoportosítja együvé a kirabolt 
székely falu kórképét, a pusztuló magyar 
lángészt, Farkas Miklóst, az elzüllő magyar 
szépséget, Farczády Juditot.

1666. Ki személyesíti meg a regényben a faji míthosz 
mesebeli óriását?

A falura küldött orvos, Böjthe János. Ez a 
kurtanemes ivadék európai műveltséget 
szerez, aztán hazamegy, parasztlányt vesz 
el, parasztsorsot vállal s újraépíti romjai
ból az elsodort falut.

1667. Mi teszi irodalmunk nevezetes termékévé ezt a 
művet?

Cselekvényének nagyvonalúsága, számos 
alakjának merész sikerű jellemrajza s az 
előadásnak zuhatagszerű gazdag áradása.

1668. Mik fokozták az Elsodort falu irodalmi hatását?
Szabó Dezső köztudatot teremtő tanulmá
nyai. I
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1669. Mi buktatja meg Szabó Dezsőt?
Az, hogy egyszerre kürtöl rohamot vala
mennyi népsorvasztó érdekközösség ellen. 
Míg a zsidót ostorozza, nyílt útja van. Amint 
sort kerít a sváb bürokráciára, nagybirtok
ra, félretolják s rásütik, hogy összeférhe
tetlen.

1670. Mi a feltétele Nagy-Magyarország megszületésé
nek?

Uj kapcsolatot kell teremtenünk Középeu- 
rópa népeivel.

1671. És mi ennek az alapfeltétele?
Belső megújhodásunk és dolgozó töme
geink felemelése.

1672. Mit mondhatunk ezzel kapcsolatban Szabó De
zsőről?

Ezért a célért senki sem tett többet, mint ő.
1673. Ki a legátfogóbb érdeklődésű a legújabb kor 
regényírói között?

Kodolányi János.
1674. Mi jellemzi írásművészetét?

Keserű magyar humor, kemény életbölcse- 
ség.

1675. Melyik kort eleveníti fel a Vas fiai és folytatása 
a Boldog Margit?

A tatárjárást.
1676. Miről győz meg a Vas fiai, akárcsak a Magyar- 
ország 1514-ben?

Arról, hogy a történelmi regény is lehet 
iránymutató. Kodolányi megbélyegzi benne 
a nyugati erőszakot és vallást tesz a keleti 
kultúra magasrendűségéről.
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1677. Ki mai irodalmunk legátfogóbb tehetsége, leg- 
önállóbb gondolkozója?

Németh László.
1678. Mit követel a szellem emberétől?

Példaadást, új nemességet.
1679. Mivel szerez vezérrangot magának?

Kritikával. Nemzedéke rangsorolását nagy
részt ő végzi el.

1680. Miért mondja róla Juhász Géza, hogy a tanul
mányírás Jókaija?

Hihetetlenül termékeny és legelvontabb fej
tegetése is kristálytiszta, költői fényű. 
(Egyedül írt folyóirata a Tanú.)

1681. Melyik a legjobb regénye?
Az Emberi színjáték.

1682. Mi ennek a miinek a főjelentősége?
Az összes magyar alkotásoíkl közt ebben 
egyesül legtermészetesebben, egyenrangú 
testvérként a legműveltebb Európa és leg
mélyebb népi kultúránk.

1683 Mi juttatja újabban színi sikerekhez is?
Tiszta szerkesztő készsége és jellemző ereje.

1684. Ki ábrázolja számottevően a városi életet?
Mára! Sándor.

1685. Melyik jelentékeny mű a legolvashatatlanabb 
azok között, amelyek mai irodalmunk európai jellegét 
óvják?

Szentkuthy Miklós Prae-je. '
1686. Melyik politikai célú közírónak a munkája igé
nyel helyet az irodalomtörténetben is?

I lly é s  Gyula könyve: a Puszták Népe,
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1687. Miért védhetők falukutatóink „túlzásai* ?
Ök döbbentik rá a köztudatot színmagyar 
tömegeink nyomorára, ők gyorsítják meg 
belső megújhodásunk ütemét. (Féja Géza.) 

1688 Melij új típust személyesít meg Veres Péter?
A tanulmányíró paraszt típusát.

1$>89. Mi jellemzi önéletrajzát, a Számadási?
Európai tájékozottság, erkölcsi nagyság, szó
kimondás, eredetiség és magas irodalmi 
forma.

1690. Miért jelképes erejű a helytállása?
A szegény falusi munkásrétegből írói sike
rei után sem lép ki.

1691. Jelenkori szépprózánk stílusának vizsgálatában 
mit nem szabad szem elől téveszteni?

Hogy a stílus ma is alakul és egyetlen író 
fejlődésén belül több stílusirány is jelent
kezik.

1692. Mi a legújabb nemzedék stíljének legfőbb jel
lemvonása?

Valami különös intellektuális kiegyensúlyo
zottság.

1693. Mit mutat ez a finom, kiegyensúlyozott, de stí- 
lustörténetileg még be nem mutatható stílus?

A magyar szellem sajátossá és európaivá 
mélyülését.

1694. Miben lehetünk ezzel kapcsolatban ma is biz
tosak?

Hogy szépprózánk stílje, mint minden idő
ben, ma is a korszellemben születik, vagy 
visszahatásként reá — megkísérli azt ala
kítani.

21
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II. Verses epika, dráma, líra.
1695. Mi a helyzet a verses elbeszélő költészet terüle
tén'?

A verses epika területe, mint már a háború 
előtt is, el van hanyagolva, de ez nem csak 
hazai jelenség. Kivételszerű jellege teszi fi
gyelemreméltóvá egy Amerikában élő ma
gyar költőnek, Szabó L ászló  nalk a kísérle
tét, mely Arany töredékben maradt hún 
trilógiájának kiegészítését célozza. Legsi
kerültebb oldala: verselése.

1696. Mi szítja a színpadi irodalom terén észlelhető 
annál élénkebb sürgést-forgást?

Ezt a szapora munkásságot, mint a külföl
dön, nálunk sem annyira művészi becsvágy, 
mint inkább anyagias élelmesség szítja. A 
nagyközönség nem problémákért jár a szín
házba, kivált a mai gondterhes időkben, ha
nem azért, hogy könnyed szórakozás közt 
feledje legalább pár órára gondját-baját.

1697. Mit jelent ez világirodalmi viszonylatban?
A nagyvárosok ízlését és gondolkozásmód
ját a világháború közönsége méginkább egy- 
formásította. Minden országban ezért 
ugyanaz a színdarab, ha ügyes kéz munká
ja, egyformán megállja a helyét a különféle 
országok színházi közönsége előtt s a szerző 
jó üzletet csinál, sőt tehetségével — nem- 
arányos hírnévre is k&p.

1698. Miben foglalhatnák össze a mai drámai iro
dalom jellemzését?
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El kell ismernünk, hogy dráma technikai 
ügyesség és a könnyed, ötletes, szellemes 
társalgó párbeszéd érdemére egész sereg 
öregebb-fiatalabb írónk jogosan igényt tart
hat. De életbevágóan* komoly és magasrendű 
költői becsvágy alig jelentkezik valakinél.

1699. Említhetünk ennek ellenére is olyan költői alko
tást, amely ha nem is remekmű, de legalább igazi köl
tői ihletben fogant?

Pl H arsányi K álm án Ellák c. tragédiája, 
melyben a hűn birodalom bukása hatásos 
analógiával döbbent rá bennünket nemzeti 
jelenünk tragikumára. Az ilyen író nem vál- 
hatik sem termékennyé, sem népszerűvé.

1700. Kit említhetünk szerencsés, korszerű dráma
íróink típusaként?

Zilahy Lajos t, aki tehetséges is, de tehetsé
gével — akár tudatosan, akár öntudatlanul 
— a mai közönség ízléséhez alkalmazkodik.

1701. Különösen miben tesz engedményeket az alacso
nyabb ízlésű közönségnek?

Különösen darabjainak a befejezésében, a 
bonyodalom megoldásában áldozza fel a 
művészi következetességet a mai közízlés 
kedvéért, mely nem bírja ki a tragikai ha
tást, hanem a katasztrófa helyébe megal
kuvó félmegoldást, vagy méginkább ,,happy 
end“-et követel.

1702. Az ifjú költők nagyratörése, mohó türelmetlen
sége, rendszerint melyik műfajban próbál szerencsét?

A lírában , amelynél a fiatalkor nem 
akadály, sőt többnyire előny.

21*
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1703. Mire történtek részükről már a háború alatt is 
merész, de sikertelen kísérletek?

A magyar lírai költészet tartalmi és alaki 
megreformálására, az Ady—Babits-irány el
avulttá nyilvánítására, furcsábbnál-furcsább 
példákkal való áttörésre.

1704. Mit értettek „szabad vers“-en?
A „szabad vers“ kedvelt kifejezés lett mind
azok számára, akik a régebbi költészet sza
bályos, kötött ritmikájához nem tudtak, 
vagy nem akartak alkalmazkodni.

1705. Mit jelentett a modernség?
A „modern“ jelző kezdett olyan értelmet fel
venni, amely a Petőfi—Arany-korszak poé
tikájával való teljes szakítást jelenti.

1706. Mikor szökkent legmagasabbra a beteg Európa 
és ezen belül a magyar költészet expresszionista láza?

A húszas évek elején.
1707. Mit mutat éppen ebben a helyzetben az Erdélyi 
Jó zsef példája?

Hogy a hagyomány életerős gyökere a leg
maibb talajban is új virulást fakaszthat.

1708. Mi jellemzi költészetét?
Friss modernségű mondanivalói számára 
meglepő sikerrel tudja felhasználni Petőfi
nek, sőt a népköltészetnek hagyományos 
versformáit és ritmikáját. „Újból lírai epika 
ez, mint a Petőfié, de megmerülve Ady 
mélységeiben.“

1709. Mit énekel meg?
Gyermekemlékeit, a cselédház nyomorát s a 
csavargó költő sorsát.



325

1710. Legjelentékenyebb kortársai mennyiben sors
társai ?

ők is legalulról törnek fel.

1711. A zsellérfiúlllyés Gyulának mi jellemzi költé
szetét?

Szabó Lőrinc kultúrízeit vegyíti Erdélyi Jó
zsef népi zamatéval ; csaknem olyan kemény 
és tömör, mint azok.

1712. Ki jelképezi a költő helyzetét társadalmunkban?
J ó zse f A ttila. Nyers őszinteséggel s nagy 
kultúrával sok tiszta dalban elpanaszolja a 
külvárosi nyomort.

1713. Kinek a költészetében találjuk Ady óta a leg
több tudatalatti elemet?

A G ulyás Páléban: Petőfi egyszerűségét
éleszti újra, filozófiai vonzalmú, lírai ötle
tekben gazdag.

1714. Ki a legkiválóbb e legújabb kor költői közt?
Szabó Lőrinc.

1715. Hogy énekel hajlékony nyelvű verseiben?
A kor valamennyi hangját megszólaltatja az 
antik nyugalmú természetfestéstől a nagy
város tördelt átkáig, sikolyáig, sőt később 
prózai egyszerűségig. A külső és belső forma 
mestere, kultúráltsága is legnagyobb a fia
tal költők között.

1716. Eredeti versein kívül mi még legnagyobb ér
deme?

Egyik legművészibb fordítónk.
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III. A megszállott terület irodalma.
1717. Az állami, politikai téren kívül még milyen 
szempontból választja el tőlünk a trianoni határ az el
szakított országrészeket?

A rajtunk osztozkodott államok új alattva
lóikat a velünk való egyébfajta érintkezés
ben is akadályozzák, irodalmunk termékeit 
szigorú ellenőrzés alá veszik.

1718. Milyen megoldáshoz folyamodtak e helyzetben 
a letépett országrészek?

Minthogy a művelt ember lelke nem, lehet el 
táplálék nélkül, elszakított véreink kényte
lenek a maguk külön körében, nehéz hely
zetükben, irodalmat plántálni, sőt irodalmi 
életet szervezni.

1719. Hol mutatkozott a legkorábbi s legszebb ered
mény?

A román fennhatóság alá került Erdélyben.

1720. Mi teszi ezt érthetővé?
Erdélynek évszázados önálló állami dicső
séges múltja van s műveltsége is vetekedett 
Nyugateurópa nemzeteiével. Természetes te
hát, hogy az elszakított magyarságnak ez a 
tömbje találta meg önmagát leghamarabb s 
ismerte fel az irodalom nemzetfenntartó 
hatalmát: az „erdélyi lélek“ győzelme ez a 
viszonyok mostohaságán.

1721. Hogyan adta gyönyörű példáit az élniakarás
nak szellemi, kultúrális szervezkedésnek, faji és nem-
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zeti öntudatnak a saját áldozatkészségére utalt erdélyi 
magyarság?

Állami támogatási nélkül, sőt ennek ellenére, 
társadalmi és egyházi tömörülés útján, a 
maguk erejéből létesítettek könyvkiadó in
tézményeket, irodalmi társaságokat, a fal
vak népével is törődő művelődési szerve
ket, vannak irodalompártoló nagylelkű me
cénásaik, stb.

1722. Különösen hol mutat a meglepő gyorsasággal ki- 
sarjadt erdélyi magyar irodalom gazdag tenyészetet?

A líra és a széppróza terén.
1723. Mire figyelt fel mindjárt a nemzeti katasztrófa 
után a magyarság Erdélyben is, nálunk is?

Azokra a kéziratban terjedő, izzadó fáj- 
dalmú, dacos honszerelmű irredenta ver
sekre, melyeknek szerzője a Végvári név 
mögé rejtőzött.

1724. Mihez hasonlítható a név felelősségével meg
jelenő erdélyi líra?

A virágcseréppel befödött tavaszi palántá
hoz hasonlóan a sötétben is él, gyarapodik 
s növése közben megkeresi azt a piciny 
nyílást, amelyen át a szabad levegőre jut
hat; s ez a piciny nyílás éppen az ég felé 
hívja.

1725. Mit mondhatunk Remények Sándor lírájáról?
Reményik Sándor lírája, egy merengő lélek 
áhítata, mely bőven tudna elpanaszoljni 
konkretebb szenvedéseket is, de megmarad 
a nagy messzeségekre, magas eszményekre 
irányuló fohászkodásnál, vagy a jelképes
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szemlélet sejtető módjánál; elméletileg is 
megfogalmazta a maga nemes, okostapin- 
tatú, giron igazságú ars poeticáját.

1726. Min vehető észre, hogy a közénk költözött 
Áprily Lajos költői egyéniségét még Erdély alakí
totta ki véglegesen?

A Brassó-vidéki hegyek magaslati tiszta le
vegője ,s a nagyenyedi kollégium puritán 
tisztaságú szellemi légköre válik költészeté
ben esztétikai jellemvonásokká, azaz sem 
erkölcsi, sem művészet-technikai értelemben 
nem tűri Áprily a foltot, a salakot, a földhöz 
ragadtságot, inkább lemond a pongyola ter
mékenységről.

1727. Mit értünk az Áprily-vers felbont hatatlanság a 
alatt?

Gondolat és kifejezés teljesen eggyé olvad 
benne, nem aprózódik el. Sokszor a végső 
sorra, sőt a legutolsó szóra tartogatja a ha
tást.

1728. Mennyiben hasonlít e téren Heinéhez?
Heinénél is gyakori, hogy a vers az első s 
az utolsó sorban van. Az első megadja a 
hangot, az utolsó „elzendíti egy elboruló 
hangulatba, a közbeesők csak arra valók* 
hogy a vers két végét hangulatilag összekap
csoljuk“. A különbség azonban az, hogy az 
Áprilyé közben folytonosan emelkedik s az 
utolsó sor mérhetetlen magasságban tornyo
sul az első felett. Legjobb példa erre a 
Tetőn.
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1729. Említsen olyan verseket Áprilytól, amelyeknek 
szerkezete körívet ír le, tehát amelynek a gondolat
menete a végén kiinduló helyére tér vissza?

v Vers vagy Te is, Téli reggel, stb.
1730. Mi a legjellemzőbb sajátsága Áprily stílusának?

A szemléletesség és zeneiség.
1731. Mely külső eszközzel fokozza a festői és zenei 
hatásokat?

Sok szín- és fénytjelentő szóval, hangutánzó 
szavakkal, hangszerek említésével.

1732. Mely példa bátorítja elő a két kiváló elbeszélőt, 
Nyirot és Tamásit, a székely havasok fölfedezöit?

Szabó Dezső legeredetibb regénye, a Csodá
latos Élet, amely végleg áthatol a naturaliz
mus korlátján, a népmesék és jelképek vilá
gába.

1733. Miben remekel a fenséges arányú komor pátoszú
Nyirő József?

Hatalmas novellákon kívül egy mély ön
életrajzi regény is kikerül kezéből; az 
Isten Igájában, Móricz Fáklyájának 
szebb, katolikus párja.

1734. Kinél jelenik meg legtisztábban a székely íz?
Tamási Áronnál, szinte ősemberi üdeség- 
gel, góbéfurfangok örök sziporkázásában.

1735. Mi a lényege Jégtörő Mátyás c. regényé
nek ?

Jégtörő Mátyás a szellemvilágból érkezik, 
egyideig állatalakban szolgálja leendő szü
leit. Aztán fiukba költözik s rájön, meny-
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nyivel nehezebb embernek lenni, mint állat
nak.

1736. Ki az Ábel a rengetegben?
Ágról szakadt, kotnyeles suhanc, de csava
ros eszével átküzdi magát az ellenséges vi
lágon.

1737. Miért nagy ajándék ez?
Tamási új eszményt fest a magyarságról a 
páncélis, balsorsverte Toldi helyett. Nem 
zord, rettentő, szánni való lovagok. Egy mu
latságos, irígylésremétló új kor gyereke. Ne
vetünk rajta, de nagy a gyanúnk, hogy 
többre viszi, mint Toldi.

1738. Mi fokozza a hosszabb ideig Erdélyben tartóz- 
kodott P  G ulácsy Irén Fekete vőlegények 
c. legjobb regényének hatását?

A Fekete vőlegények költői hatását még fo
kozza az alapeszme alkalomszerűsége, mely 
egy régmúlt korszak hasonlóságával utal a 
mai Erdély magyarságának történelmi kül
detésére.

1739. Mi a másik terjedelmes munkája?
A Pax vobis, tarka változatosságú regé
nyes korrajz a kuruc időkből.

1740. Mi a legfigyelemreméltóbb értéke R .Berde M ária  
műveinek (novellái: Télutó, regényei: Az örök film, 
Földindulás)?

Legfigyelemreméltóbb értéke az, hogy ben
nük a női lélek sajátossága, a férfiétól kü
lönböző gyöngédsége és fogékonysága, kü
lön látásmódja érvényesül.
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1741. Kik szereztek a legtöbb érdemet az erdélyi ma
gyar irodalmi élet szervezése terén?

György Lajos, Kristóf György, Bánffy Mik
lós báró, Kemény János báró.

1742. Ki a Felvidék legtehetségesebb, legnépszerűbbr 
nálunk is kedvelt költője?

Mécs László.
1743. Mi mutatja, hogy papi hivatalát és költői hiva
tását egymás testvérének érzi?

Papi hivatalát és költői hivatását méltán 
érzi egymás testvérének,, s csakugyan köl
teményeiben minduntalan megnyilvánul az 
igehirdető pátosza, a vallásos elragadtatás 
hangja, a prófétai póz, a tót-magyar sors
közösség prédikálása, a szenvedő emberek 
különbségtevés nélküli felkarolása.
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Névmutató.
(összeállította: Németh Ferenc).

Ady Endre (1877—1919). 1584—1599.
Amade László br. (.1703— 1764). 423—427.
Ambrus Zoltán (1861—1932). 1508—1511.
Anonymus (XII—XIII. sz. forduló). 37—46.
Apácai Csere Jáons (.1625—1659). 285—292.
Apáti Ferenc (XVI. sz.) 114—116.
Apor Péter br. (1676—1752). 391. 394, 396.
Arany János (1817—1882). 1121—1197, 1333, 1409—1405, 1419,

1525, 1563.
Arany László (1844—1898). 1442—1448.
Aranyosrákosi Székely Sándor (1797—1854). 902—905.
Ábrányi Kornél (1849—1913). .1449—1450.
Ányos Pál (1756— 1784). 507—508, 510—513.
Áprily Lajos (.1887— ). 1723—1728.

Babits Mihály (1883— ). 1645, 1649.
Bacsányi János (1763—1845). 525—527.
Bajza József (1804—1858). 847—865, 868—871.
Baksay Sándor (1832—1915). 1461—.1471, 1524.
Balassa Bálint (1551—.1594). 164, 219—233.
Balásfi Tamás (1580—1525). 257—258.
Baranyai Decsi János (XVI. sz.). 142.
Baránszky Jób László 1649.
Barcafalvi Szabó Dávid (1752—.1828). 587—588,
Barcsai Ábrahám (1742—1806). 475.
Baróti Szabó Dávid (1739—1819). 485—489, 496—497, 901. 
Batizi András (XVI. sz.) 167.
Bánffy Miglós br. (1873—). 1738.
Báróczi Sándor (1735—1809). 476—479.
Bencédi Székely István (XVII. sz.). 146—147.
Beniczky Péter (1606—1664). 353.
R. Berde Mária (1889— ), 1737.
Beregszászi Nagy Pál (kb. 1750— 1828). 603.
Berzsenyi Dániel (1776—1836). 672—692.
Bessenyei György (1747—1811). 448—474.
Bethlen Miklós (1642—1717). 299.
Bél Mátyás (1684—1749). 389—390.
Bod Péter (1712—1769). 397, 399—401.
Bodor Aladár (1880— ). 1628—1630.
Bogáti Fazekas Miklós (XVI. sz. második fele). 164.
Bonfini Antal (kb. 1434—1503). 93—94.
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Bornemisza Péter (1535—1585). 156—/57, /65.
Bródy Sándor (.1863— 1924). /554.

Csató Pál (1804—1841). 884—885.
Csáti Demeter (XVI. sz. első fele).
Cserei Mihály (1688—1756). 391—393, 395—396.
Csiky Gergely (1842-^1891). /545-/547 .
Csokonai Vitéz Mihály (1773—1805). 629—647.
Czakó Zsigmond (1820—1847). 938—942.
Czuczor Gergely (1800— 1866). 912—919, 947—953, 1060. 
Czvittinger Dávid (kb. 1673—1733). 398—401.

Dayka Gábor (1769—1796). 514—515.
Dávid Ferenc (kb. 1526—1579).
Deák Ferenc (1803—*1876). 780—781, 784.
Debreczeni Márton (1802—4851). 924.
Dessewffy József gróf (1771—1843). 861.
Dévai Biró Mátyás (XVI. sz. első fele). /67.
Dobai András (XVI. sz.) 168.
Dobsa Lajos (.1824—1902). /556-/557 .
Dóczi Lajos (1845—1919). /545.
Döbrentei Gábor (1785—1851). 861.
Dugonics András (1740— 1818). 544—556.

Eötvös József br. (1813—1871). 993—1031, 1060, 1522.
Erdélyi József (1896— ). 1704—1706.

Faludi Ferenc (1704—1779). 415—422.
Fazekas Mihály (.1766—1828). 572—576.
Fáy András (1786—1864). 873, 926—932.
Földi János (1755—1801). 589—591.
Fülöp Áron (1861—1920). 1440—1441.

Gaál József (1811—1866). 1060.
Garay János (18.12—1833). 920—923, 954—957.
Gárdonyi Géza (1863—1922). 1053, 1472; 1486—1495, 1451—1542. 
Geleji Katona István (1589—1649). 262—266, 293—296.
Gönczi György (XVI. sz.). /65.
P. Gulácsy Irén (1894— ). 1738—1739, 1656.
Gulyás Pál (1899— ). 1713.
Gvadányi József gr. (1725—1801). 557—566.
Gyergyai Albert (XVI. sz.). 201—202.
Gyöngyösi István (1629—1704). 320—337, 347, 379—380, 382. 
György Lajos (1890—). 1738.
Gyöngyösi János (1741—1818). 578.
Gyulai Pál (1826—1909). 1362—1366, 1369—1388, 1563.
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Haller János (1626—1697). 569.
Haller László gr. (1717—1751). 426.
Harsányi Kálmán (1876—1929). 1699.
Heltai Gáspár (kb. 1520—1575). U6, 2 //, 213.
Herczeg Ferenc (1863— ). /472, /496—/567, /555-/558 .
Hess András (XV. sz. második fele). 95.
Horvát István (1784—1846). 990—991.
Hugó Károly (.1806— 1877). 943—945.
Huszár Gál (XVI. sz.) /65.

Ignotus (1869— ). /64/.
Ilosvai Selymes Péter (XVI. sz.). 207—208.
Illyés Gyula (1900— ). 1863—1864, 1708.
Istvánffy Miklós (1538—1615). /4 5 - /4 4 .

Janus Pannonius (megh.: 1472). 89—90.
Jókai Mór (1825—1904). 785—786, 880—88/, /256-/284 , 1407,

/4/5, /522, /524. -----
Jósika Miklós br. (1794—.1865). 785, 786, 972—992, /2 2 9 -/2 3 /.  
József Attila (1905—1938). /709.
Juhász Géza (1894— ). /526-/527 .
Juhász Gyula (1883—1937). 1608.
Kaffka Margit (1880— ). /644.
Karácsony Benő, /644.
Karádi Pál (1583—?).
Karinthy Frigyes (1888— 1939). /645, /649.
Katona István (1732—1811). 389—390.
Katona József (1791—1830). 744—758, 773.
Kazinczy Ferenc (1759—1831). 579—582, 892—601, 608 —628,

861, 772.
Káldi György (1572—1634). 254—256.
Kálti Márk (1. Márk).
Kárai László (XV. sz.). 95.
Kármán József (.1769—1795). 528—538.
Károlyi Gáspár (kb. 1529—1592). 135—139.
Kemény János (1607—1662). 299.
Kemény János br. 1741.
Kemény Zsigmond br. (1814—1875). 785—786, 1225—1255, 1261, 

1407.
Kerényi Frigyes (.1822—1852). 958—959.
Kézai Simon (XIII. sz.) 47—55.
Kisfaludy Károly (1788— 1830). 711—743, 773, 866—870, 882

925, 1060.
Kisfaludy Sándor (1772—1844). 648—67/, 769.
Kiss József (1843— 1921)./45/, /573-/575 .
Kodolányi János (1899— ). 1673—/676, /642, /644.
Koháry István gr.n(1649—1731). 353.
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Komáromi Csipkés György (1628—1678). 25 
Komáromi János (1890— ), 1644.
Komjáti Benedek (XVI. sz.). 131—132.
Kossuth Lajos (1802—1894). 775, 779, 781, 783. 
Kosztolányi Dezső (1885—Í938). 1617-—1622.
Kovács Pál (1808— 1886). 883.
Kozma Andor (1861— 1933). 1436—1439.
Kós Károly (1883— ). 1656.
Kölcsey Ferenc (1790—1838). 602, 693—710, 1060.
Kövér Lajos (1825—1863). 1356—1354 
Kőszeghy Pál (XVII. sz.) 338—340.
Kristóf György (1878— ). 1738.
Krúdy Gyula (1878— ). 1642, 1644.
Kriza János (1811—.1875). 970.
Kuthy Lajos (1813— 1864). 888, 891—892.

Laczkó Géza (.1884— ). 1644.
Laskai Ozsvát (XV. sz.). 82.
Lévay József (1825— 1918). 1324—1325.
Lisznyay Kálmán (1823— 1863). 1318—1320.
Listius László gr. (1628—1663). 319.

Madách Imre (1823—1864). 785—786, 1285—1314, 1411—1412. 
Magyari István (XVI. sz.) 162—153.
Makkai Sándor (1890— ). 1656.
Matkó (XVII. sz.). 257—258.
Márai Sándor 1700—1684.
Márk krónikaíró (XIV. sz.) 83—85.
Melius Péter (kb. .1536—1572). 156, 158, 167.
Mécs László (1895— ). 1742— 1743.
Mészáros Ignác (.1721—1800). 429.
Mikes Kelemen (1690— 1761). 402—414, 428, 443—444.
Mikszáth Kálmán (1847— 1910). 1472—1485.
Mindszenthy Gedeon (1829—1877). 961.
Molnár Ferenc (1878— ). 1559—1561.
Móricz Zsigmond (1879— ). 1653. 1512—1517,

1554.

Nagy Ignác (.1810—1854). 933—934, 886—887. 
Németh László (1903— ). 1677—1683.
Nyirő József (1889— ). 1656, 1732 1733

Obernyik Károly (1815—1855). 1356—1357. 
Oláh Gábor (1881— ). 1608—1611.
Orczy Lőrinc br. (1718—1789).
Ozorai Imre (XVI. sz.). 150—151.
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Pákh Albert (1823—1867). 886.
Pálffy Albert (1820—,1897). 1345—1346.
Páíóci Horváth Ádám (1760—1820). 567—57/, 962, 1060. 
Pázmándi Horváth Endre (1778— 1839). 906—911.
Pázmány Péter (1570—1637). 240—253, 379—381.
Pesti György (XVI. sz.) 167.
Pesti Mizsér Gábor (XVI. sz.). 131—132, 142, 211—212.
Pethő Gergely (1565—1629). 297.
Petőfi Sándor (1823—1849). 783, 949, 1056—1120, 1121—1128;

1194, 1196, 1401—1402, 1419, 1524, 1525, 1563.
Petrőczy Kata bárónő (kb. 1664—.1708). 353.
Péczeli József (1750—1792). 480.
Pósaházi János (XVII. sz.). 257—258.
Pray György (1723—1801). 65, 389—390.
Prohászka Ottokár ( ? ) . 1645, 1652.

Ráday Gedeon (1713—1792). 509.
Rájnis József (,1741—1812). 492—497.
Rákosi Jenő (1842—1929). 1535—1542.
Ráskai Lea (XVI. sz. első fele). 102.
Reviczky Gyula (1855— 1889). 1566—1572.
Reményik Sándor (1890— ). 1622, 1725.
Révai Miklós (1750—1807). 490—491, 496—497, 604—608. 
Riedl Frigyes (1856— 1921). 1641.
Rimay János (.1573—1331). 352.

Sámbár Mátyás (1617—1685). 257—258.
Sárosy Gyula (1816—1861). 958, 960.
Sipos József (XVIII. sz.). 603.
Skaricza Máté (.1544—1606). 167.
Somogyi Gedeon (1783—1821). 602.
Sövényházi Márta (XVI. sz. első fele). 102.
Spetykó Gáspár (1816— 1865). 1321.
Schedel Ferenc (1. Toldy F.).
Sylvester (Erdősi) János (XVI. sz. első fele). 133—134, 142» 
Szabolcska Mihály (1862—1930). 1576—1579.
Szabó Dezső (1879— ). 1652, 1656, 1660—1672.
Szabó László (1905— ). 1695.
Szabó Lőrinc (1900— ). 1714—1717.
Szilárdi János (160,1— 1666). 298.
P. Szathmáry Károly (1831—1891). 1342—1344.
Szász Károly (1829—1905). 1362—1366, 1389—1396.
Szegedi Gergely (XVI. sz.). 165.
Szegedi Kiss István (1505—1572). 167.
Szegedi Lőrinc (XVI. sz.). 174.
Szelestey László (1821— 1875). 1321.
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Szemere Miklós (1804—1881). 958, 960.
Szenci Molnár Albert (1574—1633). 259—260, 270—278, 279-284. 
Szentjóbi Szabó László (1767—1795). 522, 379—380.
Szentkuthy Miklós, 1685.
Szentmiklóssy Alajos (1793—1849). 861.
Szerémi György (XVI. sz.). 145.
Széchenyi István (1791—1860). 775—778, 781—782.
Székács József (1809—1876). 961.
Szép Ernő Í1884— ). 1644.
Szigeti József (1822—1902). 1352—1355.
Szigligeti Ede (1814—1878). 946, 1032—1055, 1347—1348.
Szikszai Fabricius Balázs (kb. 1530—1576). 142.
Szkárosi Horvát András (XVI. sz.) 167.
Szomory Dezső (1689— ). 1641.
Sztárai Mihály (XVI. sz.) 164, 171.

Tamási Áron (1897— ). 1656, 1732, 1734—1737.
Tárkányi Béla (1821—1886). 961.
Telegdi Miklós (1535—1586). 160.
Teleki József gr. (1790—1855). 603.
Teleki László gr. (1811—1861). 935—937.
Temesvári Pelbárt (kb. 1434—1504). 78—81.
Tesseni Vencel (XVII. sz.) 368.
Thaly Kálmán (1839—1909). 364—366.
Tinódi Sebestyén (XVI. sz. első fele). 187—193.
Toldy Ferenc (1805—1875}. 868—871.
Tolnai Lajos (1837—1902). 1453—1460, 1524, 1529.
Tompa Mihály (1817—1868). 1198—1224.
Tormay Cecil (1876— ). 1644—1645, 1648.
Tóth Árpád (1886—1928). 1623—1625.
Tóth Ede (1844—1876). 1549—1550.
Tóth Kálmán (1831—1881). 1322—1323, 1334— 1335, 1358—1361. 
Tömörkény István (1866— 1917). 1642, 1644.
Túróczi János (XV. sz.) 86—88.

Vachot Sándor (1818—1861). 958—959.
Vajda János (1827—1897). 1326—1332.
Vajda Péter (1808—1846). 888, 893—999, 1060. 
Vargha Gyula (1853—1929). 1580 1582.
Varjas János (1721—1786). 578.
Vas Gereben (1823—,1868). 1336—1341.
Vásárhelyi András (megh.: 1533). 111.
Veresmarti Mihály (1572—1645). 300.
Veres Péter (1897— ). 1685—1687.
Verseghy Ferenc (1757—1822). 516—521, 604—606, 
Végvári 1720.
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Virág Benedek (1751— 1830). 498—504.
Vörösmarty Mihály (1800—1855). 782, 789—846, 854—855 

868—871, 900—902, 904—905, 1022, 1060, 1196, ’
1400, 1419.

Werbőczy István (kb. 1458—1541). 96.

Zilahy Lajos (1891— ). 1700—1701.
Zoltán József (1712—1763). 428.
Zrínyi Miklós gr. (1620—1664). 301—318, 341—346, 379—381.

Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai rt. Budapest, IX., Kálvin-tér 8 
Műszaki igazgató: Lombár László.

Felelős kiadó Dr. Bácsy Endre.
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AZ ABSZOLUTIZMUS KORÁNAK KISEBB ÍRÓI:
I. A Petőfi-utánzók. — Vajda János — — — 251
II. Elbeszélők — — — — — — — — 255

III. Drámaírók — — — — — — — — 257
Toldy Ferenc — Gyulai — Szász Károly — — — 260
összefoglalás — — — — — — — — — 267

MODERN KOR.
Bevezetés — — — — — — — — — — 272

I. Verses epika — — — — — — — 274
II. Szépprózai elbeszélők — — — — — 278

Idealizmus, reálizmus, naturalizmus — — 291
III. Drámaírók — — — — — — — — 295
IV. Lírikusok — — — — — — — — 300

Impresszionizmus — expresszionizmus — 312
IRODALMUNK A VILÁGHÁBORÚ UTÁN — — — — 317

I. Széppróza — — — — — — — — — 317
II. Verses epika, dráma, líra — — — — — — 322

III. A megszállott terület irodalma — — — 326
NÉVMUTATÓ — — — — — — — 332



15. Tóth Pál László: A mondatok grafikai ábrázolása.
(M ondattan.) Ára 1 pengő.

16. Üj magyar költők. II. összeállította: Makkai László.
Ára 1 pengő 50 fillér.

17. Belohorszky Ferenc: Magyar problematika a közép
iskolában. Nemzeti nevelés a magyar nyelv taní
tása körében. Ára 80 fillér.

( 18 .)Baránszky-JóbLászló: A magyar széppróza törté
nete szemelvényekben. Ára 4 pengő.

19. Rózsa Dezső: A tömegtanítás lélektana, különös te
kintettel a nyelvoktatásra. Ára 80  fillér.

19. a., b., c., d., ugyanaz németül, franciául, angolul,
olaszul.

20. Rózsa Dezső: A látásbeli (vizuális) emlékezőtehet
ség a nyelvoktatásban. Ára 60 fillér.

21. Fábián István: Magyar írók levelei. (XV .— XX. szá
zad ). Ára 4  pengő.

22. Varró Margit: A zenét hallgató gyermek. A zenei
élmény fejlődése. Ara 80 fillér.

23. Hittrich Ödön: Látásbeli (vizuális) módszertani pro
blémák. (A  der-die-das tanítása rajzok segítsé
gével.) Ára 80 fillér.

24. Előkészületben.
25. A Magyar irodalom története kérdésekben és  felele

tekben. összeállította  a Budapesti Református 
Gimnázium VIII. osztálya Dr. Bácsy Ernő tanár 
irányításával. Ára 3 pengő 60 fillér.

25/á. Az új magyar széppróza tartalmi ismertetésben, 
összeállította  a  Budapesti Református Gimná
zium VIII. osztálya Dr. Bácsy Ernő tanár irányí
tásával. Ára 2 pengő.












