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Eszrevételek a nemzeti irodalomról. 

Kezdetül azt kivánom meghatározni, hogy mit értek a nem
zeti irodalom alatt ? Egy nemzet szellemi müködésének iI'ott mU
yeiben foglalt . kifejezését. Azt értem, ha egy nép jeles munkákat 
hoz létre a szorosabb értelemben vett tudomá,nyban, s az irodalom 
azon ágaiban , melyek a költészet s az izlés köréhez tartoznak. 
Ha új igazságokat kapcsol az emberi tudás más meglevő vi vm á
nyaihoz. Mély és eredeti elmék gondolatait értem ez alatt, a mint 

. kidolgozás által alakba vannak öntve, könyvekben megállapitva, s 
halhatatlanná téve. Egy nemzet értelmi képességének azon alakban 
való nyilvánulás át értem, a mely az egyedüli mód arra nézve, hogy 
az megsokszol'ozódhassék benn a hazában, vagy azon kiviU is el
teljedj.en. Azt értem, ha egy nemzet, iróinál fogva helyet foglal a 
világ világosságai !{özött. Látni való, hogy e szó · alá i l' o d a lom 
befefoglaljam a felsőbb rangu elméknek mindennemü iratait, min
den tekintet nélkül a tátgyra. Tudom ugyan, hogy e kifejezést 
gyakran csupán oly müvekre alkalmazzák , melyek az emberi 
természetre, az emberi életre vonatkoznak; hogy nem mindig ter
jesztik azt ki a természeti tudományokra is; hogy a szellemet és nem 
az anyagot tekintik tulajdonképpeni tárgy ának és körének. De a 
szellem és az anyag világa sokkal szorosabban öszsze van kapcsol
va, semhogy szigoru pontossággal el lehetne azokat választani egy
mástól. Az emberi gondolkozásnak minden tárgya egymásba foly. 
Az erkölcsi és természettani igazságoknak nagyon sok öszszekötő 
kapcsa, s hasonlósági pontja van, s babár az előbbiek az irodalom
nak legkiválóbb s legnemesebb tárgyait képezik is, még sem kivá-

• nom az utóbbiaktól elválasztani vagy ],ülön osztályzatok alá zárni 
azokat. A nagyelméknek irott müvekbe foglalt kifejezését . .tekin
tem tehát valamely nemzet irodalmának. Tehetséges férfiait, foglal
kozzanak bár a szorosabb értelemben vett tudományokkal, a böl-
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csészetnek észtani vagy erkölcstudományi ágaival, történelemmel, 
törvénybuvárIattal, vagy szépirodalommal s költészettel, ugy tekin
tem, mint egy és ugyanazon értelmi nemes testvériség tagjait, s nem 
is emeltem más okból szót a nemzeti irodalom mellett, mint azért, 
hogy új ösztönt adjak nekik a közjóért való egyesült munkás
ságra. 

Hogy megmutathassam, mekkora jelentőséget tulajdoni tok tár
gyunknak, bévezetésül egy pár megjegyzést teszek arra nézve, 

. . 
hogy nézetem szerint a kitünőségnek melyik nemére kell egy nem-
zetnek .leginkább törekednie. Ugy vagyok meggyőződve, hogy e 
ponto~ illetőleg hafározottabb, tisztább felfogásokra van . szül{ség, 
s hogy ezek hiányában a haladó javitás munkája · kevesebb erély
lyel, következetességgel s bölcsességgel folytattatik, mint a meny
nyit arra forditani kellene. Valamely országnak legnagyobb ki
tünősége az, ha nagy férfiakat állit elő. Természeti előnyei t sem 
szabad megvetnünk. De jelentőség teldntetében ezek csak másod
ranguak. Az mindegy, hogy az állatoknak minő fajai tenyésznek 

• 

valamely · országban. A nagy kérdés ez: vajjon nemes emberfaj t 
. . 

nővel-e? Az mindegy, hogy milyen a földje. Ez a nagy kérdés: 
menynyire termékeny erkölcs és értelmi erőben? Az mindegy, bár 

- . 

milyen mostoha is éghajlata, csak táplálja a gondolkozást, erőt s a 
szándék egyenességét. Ezek · azok a termékek, a melyekből egy 01'

s~ágot meg kell itélnünk · s minden intézmény csak anynyiban bir 
becscsel, a menynyiben ösztönt ád a léleknek. Sokszor mondták 
már, hogy a legnagyobb emberek ott teremnek, a hol semmi egyéb 
nem terem, Ezt nem hiszem, mert a lélek nem a talajnak vagy az 
éghajlatnak szülöttje. De ha igaz volna, azt mondanám, ' hogy jobb 
lenne . sziklák között vagy terméketlen homokban élni, mint a föld 
legmosolygóbb s legtermékenyebb vidékein. 

Mindeddig még alig · látják át, melyik valamely nemzetnek 
ama nagy kitünösége, a melyről beszéltem. A kormányok terveibe 
még csak kevéssé folyt be az az eszme, hogy egy magasabb ren-

• 

dü emberi faj képeztmlsék. A találékonyságot s fáradságot sokkal 
• 

bővebben forditották az anyagra, mint a szellemre. Büszkén felma- ' 
gasul6 épitményeket emeltek, a föld görnyedett pyrámisok s palo
ták alatt. De a legvállalkoz6bb államférfiunak is alig fordult meg 
eszében az a gondolat, hogy alkosson magosabb rendü értelmet és 
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Igaz, szabad attól a mit ő a polgári intézmények jál'mának nevez. 
De másnemü és sokkal gonoszabb bilincsek nehezülnek reá. Már 
maga a polgári kormányzat nélkülözése tulajdonképp egy bilincs; 
mert a vagyon nem lévén védelem alatt, az iparösztön keze láncz
ra van verve, s nincsen mi munkásságra serkentsen az életsors 
jobbá t.ételében. A haladás, az erők gyarapodása ez a szabadság 
czélja és jótéteménye; s e nélkül a szabad8ágnak neve ugyan meg
lehet egy népnél, de lényege és szelleme soha sem. 

Annál fontosabbnak tartjuk e nézetekkel tetjedelmesebben fog
lalkozni, minthogy látjuk, hogy csak akkor szeretjük igazán hazánkat, 
ha látjuk, hogy olyan irányu, a mely képes egy derék és lelkes 
emberfajt nevelni. Nem akaljuk azt mondani, hogy kivetkeztiínk 
minden nemzeti él'zületből; de ennél erősebb érzületeink is van
nak. Hazánlmt erősen szeretjüir, de az emberiséget még inkább. 
Emberekül, s keresztényekiil legfőbb vágyunk az, hogy az emberi 
természet megnemesitését, előbbvitelét lássnk. Azt szeretnök látni, 

ha az ember lelke bölcsebbé, erősebbé, nemesebbé válnék, ha meg
romolhatatlan kincseinek inkább öntudatában volua, ha jó hajlamai, 
s tettereje növekednének, ha élénkebben érezné Istennel való öszsze
köttetését, ha képesebb volna illőleg használni a gyönyörüségeket és 
szerencsét, ha könynyebben diadalmaskodhatnék a szerencsétlenség, 
szegénység és fájdalmak felett. Ha szemügyre veszszük saját hOlllll1-

kat más országokkal együtt, főkérdés gyanánt ez tünik fel előttünk: hol 
és milyen intézmények alatt a legvalószini.i.bb az emberel, előhaladása ? 
. Hol képződnek a legépebb elmék, s a legtisztább szivek? 

Melyik nemzet biztosit minket történelménél, hagyományainál, kor
mányzatánál, vallásánál, szokásainál ; foglallwzásaÍluíl, más államok
hoz való viszonyaináj , s legldvált azon eszközökllél fogva, a me
lyekkel a magán és l{öznevelést illetőleg rendelkezik, arról, hogy 
az erényt erősebbé, az igazságot tiszteltebbé teszi, mint a milyen
nek most látJuk? Egy ily nemzet, legyen az bál'hól, a legforróbb 
rokonszenvünket vonj a magára. Szeretjük hazánkat, de nem valwn. 
Az öszszes nemzetel{ben egyetlen nagy családot látunk, s szülőföl

dünkre nézve az a leghőbb ohajtásunk, hogy tílljon első helyen az 
emberi nem világosságai, s jóltevői l{özött. 

Ezek a · nézetek érthetővé teszik, miért tulajdonitunk oly 
óriási fohtosságot a nemzeti irodalomnak E ldfejezés alatt, a mint 

I 
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már említettük, valamely nemzet lelkének ü'ott mlivekbcn val6 meg. 
testesülését értjük. A legtehetségesebb elrnéknek a nemzetre való 
hatása ez. Terjeuelmes Jdjrhen hozza az forgalomba II legeleveni
tőhb s It legszebb gonuolatolmt, a melyek gondos tanultságu vagy 
teremtő szellemű emberel\től S7.:1rmaztalc Sokkal magasabb rendll 
munka ez, mint milcor a magas l<épességeld<el megú1uott elme be
széd által közli önnön magát másoklml. Mert itt a lélek átadja a 
nagy sokaslígnak, melyhez az (~lű sz6 el nem hatolhat. tömörített 
6s válogatott gondolatait, II lehető legvilágosabb remlben s a leg
vonzóbb alakban, a melyet csak kitalálhat. Más szavaidmi élve, ar. 
irodalom az értelmi erőnek oly ezélb61 való öszpontosulása, hogy 
ez tágabb körben terjedllessen el s llatályo8ságát megsol(Bzoror.
hassa. 

Minthogy az irodalomnak ilyen tel'méf:!zetc vall, világos, hogy 
az a leghathatósabb módok I,özé tartozik valamely nemzet jellemé
nek emelésére s egy nemesebb emberfaj képzésére; sőt ugy vél
jük, hogy a javitva haladás ef:!zközei között a legelső helyen álL 
Nem ismerünk semmit, a mi oly allmlmaH volna a társadalom ha
ladására, mint azt, ha a maga:;abb elmék él'V(~nyesitik befolyásukat 
a tömegek felett; ha fL tchet:;égesek s a kevéf:!bbé t(~hetsége8ek 

],özölt szoros öszf:!zeköttetéH l!ozatik létre; ha szerteszét terje8ztik 
a világof:!f:!ágot, lL mely gondolkozó, alajJof:! s emelkedett e1mékben 
fogamzik. Az Isien rendelete s legjóindulatubb törvényeinek egyike 
az, bogy az emberiséget oly inditó olwk ösztönözl.él( az előhala

dásra, a melyek csak egynehány eImétől származnat" vagy éppen 
egyetlen embertől; igy alakulnak az 6letnck legérdelwsebb viszo
nyai és függései. Ha egy nagy igazság ldjelentése forog fenn, az 

• 

nem sül egyszerre ki az egész emberi nem számára, hanem vala-
mely felsőbb elmében dereng 8 hajnalodik ld l> ebből kell .aztán 
lüfolynia, hogy a kési) századokat megvjlágosít8~t. S az emberek 
java és boldogsága kiváltképpen attól ftlgg, menynyire hivek a nagy 
elmék e végtelenűl komoly fontosslÍgu feladatokhoz. Nemünk leg
dicsőbb jóltevői azok a férfiak voltak, a ]dk nagy igazságok meg
ismeréflére jutva, ugy tekinteiték azokat, mint egy szent bizalmi 
letétemény t az emberiSég javára, fi fl kik tanuskodtak azok mellett 
az általános setétség közepette, megvettetésbcn és üldöztetésben, 
Sőt magában a halálban ia. Igaz, hogy ezek az emberek nem min, 
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dig mÜködtek :jrodalmilag; medállapotjuk nem engedte meg az ii'o
clalmárságot ; " de új és "emelkedett gondolataiknak átadását, meg
ürökitését s" halhatatlan erejét rokon szellemelmek köszönhetjük, a 
kik könyvekben tömöritették s állandóvá tették azokat. 

"Az irodalom elevenitő befolyását nem szükség fejtegetnünk 
azolmak, kik Európának jelen történetét ismerik, s a ldk termé
szetesen tudják, meklwra rugója volt az emberi elmének az őskor 
tudományosságának felujitása, A régi idők nagy emberei iratai k 
által akkora uralmat g:yalwroltak e jelen idők felett, amekkorát 
saját koruk felett soha sem. Fontos megjegyeznünk, bogy az iro
dalom befolyása folytonosan növekszik; mert a sajtó s a nevelés 
elterjedése áltn1 hatásköre csaknem meghatározhatatlan. Az olvasás, 
mely egylwl' csak keveseknek yolt előjoga, most ezereknek fogla
latossága s jövőben minden ember főgyönyörüségei közé fog tsr
tomi. A könyvek mindenüvé behatoln:lk s a lá.ngész némely művei 

a legsetétebb kunybókba is megtalálják az útat, melyek csak ke
véssel ezelőtt nlÍnden szellemi yilágosság számára elzái.taknak lát
szottak. Most az irás a leghatalmasabb eszköz a fölelön, Ez által a 

• 

lélek mintegy mindenütt-jelenvalóságot nyert. Az irodalomtól várjuk 

tehát " mint főeszköztől egy tökélyesebb cmberfajnak felnevelését. S 
az ezt müvelő jeles elméktől Váljuk íl. mozgató erőket, a melyek 

által hazáj oknak 'előbbre kell vitetni. Tudtokra kívánjuk juttatni, 
hogy kezeikbe van letéve a legnagyobb hatalom e földön, s hogy 
rajtok fordul meg a társadalom legszebb !'eményeinek teljesitése. 

Némelyek azt gondolhatják, hogy mi az értelmi befolyást az 
j3rkölcsi és vallásos befolyás fölé kivánj uk emelni. Azt mondhatják, 
hogy az erkö}csi és vallásos igazságoknak nem bölcsészek és okos
ságukkal kérkedők, hanem gyöngék és aránylag kimüveletlen elmé
jüek által való tanitása alakitotta át a világot. Az erkölcsi és vallásos 
igazságról igenis elismCljük, hogy az "I.stenliek ereje min
d e n e k i d v e z i t é s é i' e. « De ne gondolja senld, hogy annak válasz
tott temploma csak a kimüveletien elme lehet, s hogy legfőbb eszközéül 
leginkább a tanulatlanok ajkait szemeli ki. Az igaz, hogy az er
kölcsi és vallásos igazságnak az a feladata, hogy előbbre vigye az 
emberiséget; de nem abban az alakban kell ezt tennie, amelyben 
azt a. korlátolt elmék felfogták és kimagyarázták, a mint azt a 
tudatlanok elsötétitették s a vakhitüek lealacsonyitották, a mint az 
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áb l'ándozók elmagyarcízták s a türelmetlen fiÍnátiku:3ok elm ny lör
gik vag) a képmutatók ür es szóvá. változtatják. Iloo'y telje cn fel
foghassuk s hathatós sikerrel közölhe ük má~okkal ez i , mint 
minden igazság szabad és erő telj es értelmet tételez fel. Igaz hogy 
nagyszerüsége s a végtelenbe menő öszszekötteté ei tehetsé"'eink
nek komolyabb és sokoldalubb ha ználatá t kin'inj ,ík mint má' tá r
gyak. Egyedüli felvilá.gositásul e pontra nézve csak azt jeg 'ezzük 
meg, hogy minden erkölcsi és yalIáso igaz ágo t eg -etlen nag~-. 

központi gondolatra lehet viszszavezetni : a lélek tökélete ségérc : 
egy oly gondolatra, mely magá.ba foglalja mindazt, ft mi dic ö az 

• 
Isten természetében, s a mely saját Iétezé ünknek czélját é bol-
dogságát jelenti Iii nekünk. E tökéletességet ft legnag~-obb tehet é
gekkel megáldott elmék voltak líépesek csak megközeliteni, s jelen 
és jövő életünk nagy czélja az, hogy eITől "aló fogalmllnkat a vég
telenig növeljük, s hogy életünkben s jellemünkben testesit 'ük meg 

és nyilatkoztassuh: Id. S kifej Iődhetik- e ez a magas gondolat ben

nünk, megtisztulhat-e a tévedésektő l s tisztátalan jál'ulékoktól, 
nyel'het-e ' folyton nagyobbuló fé nyt az IsteJl , emberek és it kül ő 

természet tanulmányozá.sából, s l,ülönösen ' lehetséges volna-e azt. 
másokkal is hathatós sil,errel közölni értelmi tehetségeink erős 

gyakorlása nélkül ? A vallásnak semmi em tlltott anynyit, mint 

az, hogyelválasztották az értel emtől; hogy a józan okosság fi 

szabad vizsgálódás terérő l a titok, a tekintély, itZ ösztön és érze

lem körébe helyezték át . • Innen van az, hogy II kereszténységnek 
jelenleg uralkodó formái s életnyilatlwzatai' aránylag tétlenek, hft
t.:'Ístalanok, s hogy az, a mit e tá.rgyban irtak, jobbrészint kevés 
vagy semmi becscsel sem bir. A kereszténység nem azért vau, 
hogyellenemondjon az ér~elemnek, vagy hogy megfoszsza azt mél
tósá.gától, sőt ellenkezőleg azér t, hogy munkásságra ébreszsze azt, 
hogy kiterjeszsze hatáskörét és nr:lve1je hatalmát. A keresZténység 
a végtelenig képes a fejlődésre . Minden igazság közt ennek legke
vésbbé volna szabad egy helyben megállapodnia. Ugy kellene azt 
ldnyomozni s ldfejezni, hogy ft legmagasabb helyet foglalhassa el 
valamely nemzet irodalmában , s hogy az irodalomnak mindeu 
más ágát' fölenielje és megtisztitsa. Ez észl'evételekbő! }dtünik, 
hogy fi hathatóság, melyet az irodalmi s értelmi befolyásnak 
tulajdonitunk az emberi haladás terén, öszszefér avaI, ha a val-
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ábrándozók ellllagyanízhlk s a tü relmetlen f<Ínátiku:>ok ehnl'uydör
gik Yagy a képmutatók üres szúviÍ változtatják. lIogy teljei>en fel, 
foghassuk s hathatós sikerrel közölhessiik lllásokka l, ez is, min t 
minden igazság, szabad és erő teljes értelmet tételez fel. IgflZ, hog~' 

na O'\'szeriisé"o'e s a vé"otelenbe menő öszszeköttetései tehetséQeink-
~w ~, 

neJ, komolyabb és sokoldalubb használatM kinínj.í k, mint llU1B tá r-
gyak. Egyedüli felYilá.gositásnl e pontra uézye csak azt jegyezzük 
meg, hogy minden erkölcsi és yallásos igazstígot egyetlen nag~ ' , 

központi gondolatra lehet viszszavezetni : a lélek tökéle tességére: 
egy oly gondolatra, mely magá.ba foglalja mindazt, a mi dicső az 

Isten természetében, s amely saj ,1t létezésüúknek czélját és bol

dogságát j elenti ld nekünk. E tökéletességet n. legnagyobb tehetsé-
• 

gekkel megáldott elmék voltak I,épesek csak megközeliten i, s jelen 

és jövő életünk nagy czélja az, lIOgyenői való foga!lll11nkat a yég

telenig növelj ük, s hogy életünkben s jellemünkben testegitsiik meg 

és nyilatkoztassu!, ki. S kifejlödhetik-e ez il, magas gondola t ben

nünk, megtisztulhat-e a tévedésektöl s t isztátalan járulékoktól, 

nyerhet-e · folyton nagyobbuló fé nyt az Iste!) , emberek és fl külstí 

természet tanulmányozásából , s 1,ü1önösen · lehetséges ,'ol na-e azt 

másokkal is hathatós silwrrel közölni értelmi tehetségeink erös , 

gyakorlása nélkül ? A vallásnak semmi sem ti rtott anynyit, mint 

az, hogyelválasztották ali értel emtől ; hogy a józan okossilg s a 

szabad vizsgálódás teréről a titok, a tekintély, ali ösztön és érze

lem körébe helyezték át. , Inn en van az, hogy il, kereszténységnek 

jelenleg uralkodó formái s életnyilatlwzatai aránylag ü;Uenek, ha

tástalanok, s hogy az, a mit e tárgyban ittak, jobhl't'szint kevés 

vagy semmi becsesel sem bir. A kereszténység 11em azért yall , 
hogy ellellemondjon az ér~elemnek, vagy hogy megfoRzsza azt mél
tóságától, sőt ellenkezőleg azért, hogy munkásságra ébreszsze azt, 
hogy kitel'jeszsze hatáskörét és nevelje hatalmát. A kereszténység 
a végtelenig képes a fejlődésre. Minden igazság közt ennek legke
vésbbé volna szabad egy helyben megállapodnia. Ugy kellene azt 
kinyomozni s ldfejezni, hogy fl, legmagasabb helyet foglal hassa el 
valamely nemzet irodalmában , s hogy az irodalomnak minden 
más ágát fölenielje és megtisztitsa. Ez észrevételel,ből ldtünik, 
hogya hathatóság, melyet az irodalmi s értelmi befolyásnak 
tulajdonitunk az emberi haladás terén, öszszefél' avai, ha a val-
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lásos és erkölcsi igazságnak adjuk jelentőség tekintetében a legelső 
helyet.. 

Ha sikerült megértetnünk azt a mit szánuékoztunk, olvasóin
knt mát' előkészitettük ann, hogy némi érdel.eltséggel vizsgáljuk 
saját irodalmUnk jelen állapotát. s jövő kilátásait Van-e vnlódi ér
telemben vett nemzeti irodalmunk 't Vannak-e Idtiinő iróink al. 
értelem munkásságának különUöző ágaiban í Saját hazánkban fa
kadnak-e tudományos kiképzőclésünk s sl.el1emi élvezetink főbb for
rásai? Sajnáljuk, hogy :t felelet a kérdésre nnynyira szembeötlő. 

Az n pár irány tad ó munka, mely l;özöttünk jött létre, s melynek 
fenmaradása bizonyos, lL legkedvezőbb <,setben is nlig nevezhető 

nemzeti irodalomnak. Ha jelekre s bizonyitékokl':l. volna sl.ükség e 
pontra nézve, azokban a gyakori yédelmi törekvésekben találnám 
fel azolmt, melyekkel némelyek elpalástolni igyel\eznek hiányainkat. 
Jróink yédelmünkre rendszerént azt szokták felhozni, hogy még 
ifjak vagyunk, hogyegyesak nem i'ég bérendezett államban még 
sok a pótolni való, s hogy kiválóbb l,épességü egyéneink a gyakor
lati pályákhoz szükségesek. Legyenek búl' e mentő érvek kielégi
tők vagy nem, egy dolgot eléggé bebizonyital1ak s ez az, hogy 
önmagunk is érezzülí, mily kevéssé támogatj uk jelentékeny adalé
koldmi az értelem érdekeit. Csak egy pár nevet állithatunk pár
huzamba az oczeánon tul le"ő irodalmi és tudományos nagy ne
vekkel. Nálunk nincsenek meg azok a világosságok, melyek egy 
országot távolról is láthatóvá tesznek. Ne mondjuk azt, hogy csak 
az európaiak irigysége tagadja meg jogos igényeinket. Oly korban 
mint ez, melyben az irodalmi világ egy családot képez, s melyben 
a szellem termékei még az ipar új felfedezésénél is gyorsabban 
jutnak forgalomba, valamely nemzetnek magának hibája az, ha ne
vét saját határain kivül is nem emlitik tisztelettel. Magam hallot
tam s gyönyörkötltem rajta, hogy hazánkat az Álpokon túl a 
Franklin honának nevezték. E név átlépte ama havasok óriási kor
látait, s ismertekké tett minket ott is, hol intézvényeinket s szo
kásainkat alig tudták jobban, mint az erdőinkben lakó vad In
diánokéit. 

Már megszoktuk egy parancsoló állást elfoglaló irodalom 
hiányáért avaI vigasztalni magunkat, hogy intézményeinknél fogva 

• 

s az elemi képzettségnek a nemzet minden rétegei között való 
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elteIjedettségénél fogva feljül állunk mrts nemzeteken. Erre nézve 
méltó okunk van a dicsekvésre, de talán k'lVesebb, mint gondolnók . 

.. 
Államunk kezdi érezni , hogy köziskoláinkban erősen sok fl. ki vá.nni 
valő, s hogy a tudományos képzettség, melyet nyujtanak, a meg
szerzésére forditott ídöhez mérve, szomoritón n csekély. Ki:tl tó Bzük . 
ség, hogy társadalmunk munkás osztálya magasabb nemii s gyü
mölcsözőbb oktatást nyeljen, mint eddig nyert, s ür vendiink, hogy 
e hiány pótolására már megtörtéutek a kell ő lépéselc De legyenek 
elemi tanintézeteiIlk bármilyen tökéletesek is, lllegvallolll , hogy ez 
még nem elégit ki engemet. Ennél többre van szükségünk. J fazá.nk 
irányábán táplált reményeimnek s 6hajtásaimnak, az él'telmiségnek bi 
zonyos, az egész nemzetre kiterj edő , de megállapodott folm még akkor 
sem felelne meg, ha ez fennebb állana ann ::í.l, a hová lllás nemzetek 
eljutottak. Nagy elméknek kell képzödlli közöttünk, olya n elméknek, 
melyelmek müködése világszerte érezhető legyen, fi a lllelyek tUtal 
lényeges hatást gyakorolhatnnk az emberiségre. Én azt szeretném, 
ha az emberi ész hazánkban az attól kitelhető legnagyobbat tenné 
meg. Szere tném, ha ez a nemzet igényt támaszthatna az emberiség 
háláj ára, az által, hogy 'új erősségeket szolgáltat az erkölcsi és 
vallásos igazságok alapj ~ínak megvetésérc, mélységet fi tündö.klő 

fényt további fejlesztésökre ; ba eredeti önálló· gondolkozás, tndo
mányos felfedezések által tüntetné ki magát; ha a jó izlés és köl 
tészet lelket nemesitő gyönyörüségeit új müvekkel gazclagitallá. 

E szempontokb6l kiindulva szükségképpen fáj lalnom kell azt. 
hogy ámbár az elemi oktatásr61 való gondoskodásban s ennek ter
jesztésében fölülmulunk más lIemzeteket, meszsze elmaradunk né
melyektől abban, hogy tariintézeteinkben nincs elég alkalma a lé-

. lelmek szabadon és teljes mérvben kifejlődnie, hogy nem növelünk 
nagy tudósokat, hogy nem osztunk szét valódi alapos tudományt s 
a magasabb igazságok iránt való nemes tudvágyat, a mely egyedül 
képes egy tekintélyesebb állást elfoglaló irodalmat megalapitan i. A 
dolog valóságát ld kell mondimunk. Felületes tudomány sok vall 
közöttünk, de szigom, Idtartó nyomozás kevés; kevés abból az 
emésztő szenvedélyből, mely új igazságok keresésére ösz tönöz, s a 
mely a világi dolgokat él'tékteleneknek ' tekinti; kevés lell,es ra
gaszkodás a magasabb értelmi képzettséghez. Sehol sincs l,özöttünk 
oly irodalmi légkör, vagy az irodalmi befolyásoknak oly halmozata , 
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elteljedettségénél fogvl\. feJjlll állunk JUIl llf'nJzeteken. J!:1TC nézve 
méltó okunk \'au a dic ek,,!! t· I de talán kel\" bb.lnint 0'0lldoln6k. 
Államunk kezdi r zni ho y közl koláinkbllll erő fl ki vánni 
"aló hog a tudományos k ~pz tts 'g m ly t Ilyujt nak, fl. meg-

re fordított i,l(íhcz mén'<'. z mol'itón n ly. ,itíll' zUk 
lY h "Y ttl,l'''ad lmunk mnnká: o. ztt\ly Ilell íj.. vU-

t ct.. ... 

mölcsözóbb oktutli t Ily rj II III in ddíJ 1\ 'cr s ii n ' nIlUnk, hogy 
e hk,nr pőt lá á.r már lU tőrtént ek ll. k lIő l . lJ 1 ycnek 
elemi tanint z t ink b\rmil ! n tök ~I t , ·k is III g 'llll lll. I ez 

nem ki . Ennél but \' "n zük' ünk. II únk 
• 

t ípltUt l ul ' n ' ill n k 6h jt.í ilUn k. att. bi-
z n m1.ch kit rj Ő, 1m ill, Il d tt II kk r 

ID. fe nl , it nu bb 'II, n • Iluál, a h v/í má ' Il mzetek • 
eljut tak. N f . lm 'nek k 11 k 'pz -dni k" zöttün](, Qly;\tl ehnéknek . 

• 
, * j en l IIIcly k .Ul . 

k l~olllatllJ)k az mb . ri . ':n zt 
. z ro t l kit Ibe * 

• 
I 

tnel)'eklól 

tud 

dolog 
kÜlat&OUk 

k 

t í 

mélr ' , 

; b r d ti ön.' Ilő 
Ital fiot tné ki n gát· ha 

y"n ürü é iíÚ n ih' kkel 

• 
I 

-

kb61 kiinduh'/l. f. jI ln II -ell z, 
azktá 1'61 \'Aló . II l k {lá bao noe 

Ullo: ulunk m.ti II mz (AIk t. II Illm duok J'I -

ki 

. fl ~Z t iok II nil.l . 1 -
kir jlooni ,- n'lU no IOnk 

ot-1Jl luu k sz t,· lódi ál I • 
iránt yal li me tu.d ul ly 

Uo lal6 UH' la pit ni. 
num anunk, tu lll ' n . l'aJt 

kitart k , !. ah!}ÚI." 
új 

, ~ltni 

U 

. kinti; 
It t 



• 

, 

148 tSZREVJ!:TELEK A NEMZETI IRODAI,OMRÓL. 

' a ' melyek a léleknek egész, teljes erejét arra késztetik, hogy ön
magát fejtse, s hogy maradandó müvekben nyilatkoztassa ki magát. 

, 

Közöttünk csak I{evesen mondhatják el magokról, hogy türelmesen 
s fáradsággal nyomozták ki a gondolkozásnak valamely nagy túr
gyát, anynyira, hogy tökéletesen tudják azt, a mit más emberek 
ezt illetőleg fölfedeztek vagy tanitottak, s hogy igy oly alapon áll
hassanak, amelybőlIdindulva új nézeteket nyerhetnének. Kivételek 
természetesen vannak. Hazánknak is voltak eredetien és mélyen 
gondolkozó fejei. FrankIint már emlitettük s megemlithetjük még 
Edwards-et, ki kora legnagyobb embereinek egyike volt, habár lelki 

• 

tehetségei, fájdalom, csaknem egészen el voltak yeszye az irodalomra 
nézve, sőt félek tőle, hogya " vallásra nézve is té yes irányu hit
elveinél fogva. Az akaratról irott müve, igaz nem derit semmi vi
lágot az emberi természetre s a tárgy nemessége mellett sem tar
talmaz nagy vagy emelkedett gondolatokat; de mint a logikai éles 
eszüségnek s a vitatkozási erőnek példája minden bizonynyal az 

. első rimgu bölcsészeti munkák küzé tartozik. Élő irókat is emlit
hetnénk, kik hazájoknak becsületére "ál nak. Mégis azt kell mon
danom, hogya mit már megtettünk, azt csak anynyiban becsülöm, 
a menynyiben magasabb és tovább ható törekvéseknek igéretét 
zárja magában. Sem a hazafiasság, sem az erény llleg nem engedi, 
hogy tömjént hintsek nemzeti hiuságunknak. Tudnunk és éreznünk 
kell azt, a mi igaz. l{orunkban is, melynek szellemi nHlIlkássága 
oly kiterjedett, leginkább idegen elmék müveiből meritjük lelki 
táplálékunliat, nemesebb élvezeteinl,et, mig saját szellemi munkás
ságunknak idegen országokban semmi nyoma sem található fel. 
Mig tiltakozunk szükségleteinknek az európai gyáripar ' készitmé
nyeivel való fedezése ellen, teljes nyugodtsággal támaszkodunk ' 
Európára az ész nemesebb és fontosahb gyártmányait illetőleg. Di
csekszünk politikai intézményeinkkel , s legfőbb ismereteinket, 
könyveinket, eszméinket a monárchia oskolájábóI nyerj ük. Igaz, 
nagy hátrányokkal kell küzdenünk. De ha szabadságunk megér
demli a dicséretet, melylyel emlegetik, tulnyomólag ellensulyozza 
azokat. Hiszem, hogy ez igy is van. Hiszem, hogy végtelen kilátást 
nyit számunkra a szellemi haladásra. Ha nem tudnám ezt szabad
ságunkról, akkor nem sokra becsülném azt. Ha az örökösülő kor
mányformák legtöbbet tennének a lélek fejlesztésére, al{kol' sokkal 
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jobb volna azokat viszszaállitani, mint me.ddő ~za.badsághoz ragasz
kodni. Ne tegyük ld a szabadslÍgot eBnek a szidalomnak. Bizonyit
suk be, hogy a szabadság megfal1itott minket az emberi természet 
értékének és nagyságának becsülésére s arra a kötelezettségre, 
hogy dicsőségét és erejét fejtenünk kell, az ~Htal, ha bőkezübbel1 
gondoskodunk az elemi ismeretek elterjesztéséről, nagy elmék kép
zéséről s a szellemi és erkölcsi erők egyesitett müveléséről. 

Irodalmunk jelen állásáról fennebb beszéltem. Most azoknak 
az okoknak megvizsgáhísára mcgyel{ át, a melyek haladását akadá
lyozzák; s azonnal szemembe ötlik egy, mely anynyira el van ter
jedve, hogy külön mcgtekintést érdemel. Azt az átalánosan uralkodó 
véleményt értem, mcly szerént hazánk viszonyaihoz képest inkább 
gyalwrlati hasznos ismcretekre van szükségünk, mint egy alapos, 
Ilagy ldterjedésü, miveIt irodalomra, s ezt az utóbbit, ha éppen 

szüliségünk lenne arra, aklwl'a bőségben és változatosságban hoz
hatj uk be más országo!cból, hogy nem szükséges önmagunknak fá

radnunk annak létrehozásában, Menynyibell helyesek ezek a néze

tek? Ezt a kérdést szándékozom megoldani. 

Nem akarom kétségbe vonni, hogy első és fő gondunkat a 

hasznos ismeretekre kell forditanunk. De sajtlt nézetcim a hasz
nosságl'ól különbözhetnek sokakétól, kik ez állítást elfogadják, Van

nak olyanok, lük e kifejezést csupán az élet legszükségesebb kel

lékeire, kényelmére s ezeknek megszerzési eszközeire szoritják. S 
igaz-e az, hogy llincsen más ismeretre szükségünk, azon kivül a mi 
ruház és táplál'? Igaz, hogy ellehetünk minden másnemii tanul
mtÍny nélkül, csak azt nem néllünözhetjük, a mi az anyagot hata!
nllmk alá llajtja, s it melylyel szükségleteink fedezésére kényszerit
jük azt, Szerencsére az emberi természet soklml szívósabb, semhogy 
e korlátolt hasznossági nézetnek nlindenbell engedne. Érdekes ész,. 
lelnünk, hogy éppen azok a .mesterségek, a melyek kiválólag arra 
vannak rendelve, hogy az élet szükségeinek s l{ényelmének szol
gáljanak, hágják át mindegyre ama korlátokat nem állapodva meg 
a puszta czélszel'üséguél. A kézműi ipannunld,nak jókora s folyton 
növekvő része csupán arra fordittatik, hogy a finomabb izlés igé
nyei kielégittessenek. Mily egyszerU lenne az épitészet mestersége, 
ha csupán arra szoritkoznék, hogy kényelmes és czélszerü lalwkat 
állitson. Menynyi hajót kellene leszerelni, s menynyi éléIlk kel'eske-
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del mi közlekedést l1legszüntetni, ha öltözékeinket, s bitorainkat a 
száraz czé lszel'üség mértékére vinnök v,iszsa. Ez a "h a s z n o s s ág" 
városon és falun roppant változást csinálna, porba döntené az épi
tészet cSQdamüY~it , megszámlálhatatlan ékitményeket törölne el, 

, 

melyekkel it jó izlés elönté a föld sz inét. Szerencsére az emberi 
természet sokkal erősebb, semhogy e tekintetben a czélszerüsködö
Jlek (utili tarian) hódolna. Nem állapodhatik meg a czélszerünél. 
Egy Ilaj lal1l sem fejlődik oly gyorsan ki, mint annak szeretete a 
mi dísz it. A m c! ember felcziczomázza magát, s a gyermeket sok
kal inkább meglepi kön töseinek s'&épsége, mint az: a mire valók . 

• 

Öltözékeillkbell s táplálékainkban anynyira nem szoritkozunk a czél-
szcl'üségrc, hogy nem is esik jól az olyan lakoma, a mely nincs 
egy biz:onyos izléssel készítve és rendezve. S az az ember, a ki 
ruhái készi tte tésében Gsak a kényelmességl'c tekintene, nem egy 

1. társas körben találna különös fogadtatásra, habár nehezére esnék is 
• 

abból kimaradni. Elismercm, hogy a hajlandóság, a melyre , hivat-
ratkoz: tn,m, gyakran fajul szél ső séggé, romlást hozó pazarlássá. Tu
dom, hogy a disz:es szeretetét a ltiábanvalóság gyakran megveszte
geti s hogy ebben a megvesztegetett állapotában megrontja, néha 
megselll miDiti a lélek épségét s egyszerüségét, s az igazi nagyság 
iránt való í'ogékonyságát. Mindazáltal még szélsőségében is azt mu
tatja, hogy fl, szép eszméje ki törölhetetlen elv gyanánt van beoltva 
tennészetünklJe, s ez: 'igazság egymagára elég arra, hogy óva.tosokl<á 
tegyen némely köznapias hasznossági felfogások iránt: 

:.Ylon dálll , hogy én a hasznos ismereteket csak úgy becsülöm, 
mint bárki. De hasznos ismeret alatt azt értem; a mi több elem
ből öszszetett sokoldalu természeti.inknek megfelel és szolgál ; azt 
értjük, a mi nem csak az állati embernek, hanem a szellemi, er
kölcsi s vallásos embemek is hasz:nos; hasznos egy oly lénynek, 
kinek lelki tehetségei vannak, s kinek boldogsága azoknak szabad 
és öszhangos gyakorlatában áll. Megengedem, hogy l egelőbb azt a 
tudást és iigyességet kell elsajátitanunk, a melylyel eledeliinket meg
szerezhetjük, s életünket fenntarthatjnk, rilel't Yilágos, hogy csak 
ugy lllUnld lhntunk, s javithatunk ha élünk De az élet eszköz; a 
munkúss,ig, s a haladás it t;zél ; s ld aImmá cíJlitani, hogy HZ a 
tudás 11 eUl a. legnemesebb értelemben hasznos, a mely által terell1-
tetésünk füczéJja e l érh e tő vé lesz. }; nézetek értelmében egy 11em-
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zetnek tisztelnie, s müvelnie l,ellene, mint kimondhatatlanul l1asz
nos valamit azt az irodalmat , mely a legmagasabb képességből 

foly ki, s a mely azokat munkásságra hivja; amely gondolkozás
beli erőt, fe1találási termékenységet, akarati szilárdságot, tudás
szomjat, s a szépbe való gyönyörködést fejez ki és közöl másokkal. 
E nézetek értelmében különös fontosságot tulajdonitunk az iroda
lom azon ágainak, a melyek az emberi természetre vonatkoznak, s 
a melyek azt erejének öntudatára juttatják. A történelemnek ne
mes tanusága van, mert ez az emberi lényeket sokfé le és ellentétes 
állapotokban mútatja fel, erőben és gyöngeségben, haladásban és 
viszszaesésben, s igy kij elenti az okokat és eszközöket, a melyek 
által nemünk boldogsága és tökéletessége előmozdítható . A költé
szet hasznos, mert mélyen elrejtett húrokat pendít meg az emberi 
lélekben ; mert IHtngot ad finomabb érzelmeinek; mert kifejezi · s 

érthetöhbé teszi azt a rokonszenvet, mely az ember szelleme, s a 

külvilág között fennáll; mert új és szép alakokban nyilatkoztatja 

ki a nagy erkölcsi igazságokat. Különösen ama fe l sőbbllemü bőlcsé

szet, mely az ember ér telmi és erkölcsi tulajdonságainak magya

rázatával foglalkozik ; mely a tudás, kötelesség, tökéletesség tör

vényeit fejti fel; mely az erkölcsi világhoz, s l<íválóan Istenhez 

yaló viszonyainkat mutatja meg : oly rendkivüli fOlltoss,í.gu , eredmé

nyeiben oly hasznos, hogy e mellett a tudomány n1inden más ágai 

háttérbe vonulnak ; s az oly népnek, a me!y ezt nelll tiszteli, kevés 

oka van a czivilizálatlan népek felett yaló felsőbb ségével dicseked

ni. Milldebből látható, hogy én a hasznossú.got nagyon tág értelem

ben veszem. Egyátalában nagyon óvatos vagyok abban, llOgy valamely 
nagy és eredeti elmének bánninemü nyolllozódásait vagy felfedezé
seit haszontalanoknak tekintsem, még akkor sem, ba nem I,ltok 
azokban közvetlen vonatkozást az emberiség egy vagy más érdeké
re ; mert minclenuemii igazság gy ümöl csöző természetii , s oly ered
ményeket szülhet, a melyek egyelőre nem szembeötlők s meg"tör
ténhetik, hogy az a mit hiábanvaló speklllácziónak nevezünk, egy 
kevés idő mulva ú.i tényeldiel, s elméletekkel jő kapc~olatba , s va
lamely éleseszü tudóst a legnagyobb horderejü Yivmányokra segit. 
Az őskor mathematikusa, n, mint ott ült elmerülve mag,ínos gondo
lataiban, nem is képzelte, hogy elméleteit, sZ<Ízadok hOSZSZ ll sorá
nak lefolyása után , egy Newton a világegyetem titkainak megfejté-



• 
• 

152 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI IROJ)ALO~mÓL . 

sére fordítja, s hogy azon nemcsak a csillagászt vezérlendik · az 
ég boltozatán, hanem a bajóst is a tenger járatlan útain. A mi 
engem illet, én kivált azoktól az igazságoktól várok nagy eredményt, 
a melyeket leggyakrabban szoktak haszontalanok gyanánt ócsárolni. 
Mert iL legcmelkeclettebb, s maga után a legtöbb hasznot hagyó 
igazság elvOllt és egyetemes természetü; s pedig az a mi elvont, 
ámbár végtelen sokképpen alkalmazható, a mint . tudjuk, l'endesen 
ellentétet képez azzal a mi gyakorlati. 

Azt állitom, hogy egy oly nemzetnel{, melynek komoly szán
déka van helyet foglalni az előhaladott népfajok között, nagy gond
dal 1<ell előmozditania saját kebelében a szellemi munkásságnak 
minden ágát. Erősen el l{ell határoznia, hogy egyetlen más nemzet 

által se múlassék fölül. .Meg kell győződve lennie a felŐl, hogy az 

emberi lélek az a teremtő erő, a melynek hasznositania kell a termé

szet minden adományát; a mely által más országok feletti uralm át 

a legnemesebb értelemben alapit.hatja meg. Oly férfiakat kellene 
nevelnie, a kik l{épesek legyenek megérteni s használni mindent, a 

mit bárhol a földszinén kigondoltak vagy felfedeztek. Az emberi 

tudomány teljes öszszegének ott kellene lennie egy nemzetben,

l1em elhanyagolt könyvtárakban, hanem megtestesülve a nagy el

mékben. A legnagyobb go II ddal ápolt intézeteknek azoknak kellene 

lenni, a melyek alapot; tudósokat, jeles régiség-buvárokat, mély 

történészeket s mathemátikusokat adnak a hazának ; a melyekből a 
természeti és erkölcsi tudományok jeles szellemi munl,ásokat nyer
nek; fl melyek egy jóizlésü s virágzó szépirodalomnal{ termelő 
házai. . 

Nehogy félre él'tessem! Én nem almrom, hogy hazám ped4n-
sokat, fontoskodó szől'szálhasogatókat neveljen magánal" kik rop
pant kOlllmentároh:ban tárgyalják egy görög ékezetnek vagy rozsdás 
éremnek titkait. Én nem ldvánom, hogy tlldósaink csak azért nyo
lIlozzák a haj dank ort, hogy I>orába temetkezzenek, hanem hogy 
fogják fel szellem ét ; hogy az őskor nagy eiméivel olyan formán 
tcil'salogjanak, hogy gyümölcsözővé tegyék a jelenre nézve mindazt, 

. a Illi szép és nagy volt a multban. Azt akarnám, hogy azok a ki-
l,et az Isten a tndomtÍny jelen vivmányainak felfogására, s új igaz
súgo!;: felfedezésére termett lelki tehetségel,kel áldot.t meg, találja
llak olyan segédeszközölue s intézetekre, a melyek ,U tal magolmt 
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magas hivatásukra ldképezhessék, hogy igy hazáj okra nézve egy 
emelkedettebb szellemi élet forrásaivá válhassanak, s az emberi 
nem elől'evitelébeu Juinden lwr és nemzet nagy jainak munkatár
saivá lehessenek. 

Tudom, sok11n azt fogják mondani, hogy it külföld tudósai , 
ldk oly jeles tanintézetel,ben nevel{edtek, a milyeneket hazánk nem 
képes fenntartani, elvégezhetik helyettünk a szellemi munkát, s 
elég ),önyvet, tudományt I{üldhetnek számunkra lelki szüksfgeink 
fedezésére. Erre nézve nagyOll sok mondani valóm van. Először is 
azt felelem, hogy az idegen nemzetek tudományos irodalmának 
csak úgy vehetjük hasznát, ha egy szinvonalon állunk azokkal. A 
külhoni gépezet ],észitményeit aldwr is használhat juk, ha annak az 

, 

ügyességnek, amely előállitásu!,m megkivántatott, a legcsekélyebb 
része sincs meg bennünk. De a szépirodalom jeles termékeit, s a 
bölcsészet mély buvárlatait csak akkor becsülhetjük meg, s élvez
hetjük igazán, ha miveltség s lelld képzettség tekintetében egyen
lő fokon állunk az:okkal, a kik azokat irták. 

Második helyen azt hozom Jel, hogy végtelen nyereség egy 
• 

nemzetre nézve az, ha saját kebelében, saját fiai között jeles lelki 
, , 

képzettségü férfiai va1111ak. Az ilyen emberek jelenlétök, társalgá-
suk, ' hirnevök által tetterőre sarkalják a nemz:etet, s mintegy új 
életet öntenek abba; s a mi különös figyelmet érdemel, az ilyen 
egyének jótékony hatása sehol sem érezhető anynyira, mint egy 
köztársaságban, a milyen a miénk; mert itt a társadalom különb ö- . 
ző osztályai egymásba vallllak olvauva s hathatos befolyást gya
l{ol'olnak egymásra, s a mi egyébütt nincs meg, a tehetségesebb 
szellemeI, szabadon közlekedh.etnek a tömeggel. EgyiIre a szabadság 
sok jó gyümölcsénel( az is, hogya szellemi erőknek tágabb körbe 
való Idbatását előmozditja; s következőleg egy szabad állam min
den más országolmái hűtlenebb önnönmagához, ha jelesebb tehet
ségeitől megvonja az alkalmat arra, hogy kiképződhessenek. 

Megjegyzem továbbá azt, s úgy hiszem, hogy ez észrevétel 
nagy horderejü, . miszerént a könynyüség, melylyel idegen orszá
gok irodalmát elsajátithatjuk, nemcsak hogy nem szolgáltat elegen
dö okot saját irodalmunI, elhanyagolására, hanem igen erős indok 
annak müveiésére.Nem akarok paradox állitásokkal élni, de azt 
hiszem,sokkal jobb volna serrllni könyvet be nem bocsátani 1{ü1-

• 

, 
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földről, mint azolmt saját szellemi munl\ásságunk helyettesitöi gya
nánt használni. Minél többet nyerünk a külföldtől, annál nagyobb 
szükség van egy eredeti önálló nemzeti irodalomra. Annak a nem
zetnek, a melynek lelkébe folytonosan csak idegen elmék gondolat
jai szürődnek be, erősen nagy belső erővel kell rendelkeznie, hogy 
képes legyen c hatalmas uefolyást mérsékelni, s ennek hiányában 

• 

menthetetlenül a legveszélyesebb rabságba siilyed, Hzellemileg erő- . 
telenné és szolgaiv,í válik. Nem szándékom e szoritó rendszert 
végkép befejezni egy oly törvény hozatala által, mely megtilt 
minden irodalmi líözlekedést n. lüilfölddel, sőt örvendek, hogy a 
szellemi közlelíedés hazánk s a régi világ között folyton növekszik. 
De inkább megszakitanám Il.zt, semhogy hazámat tétlenül ülni lás
sam az idegen tanitók lábainál. Soklíal jobb volna egyátalában nem 
birni semmi irodalmat, mint szüntelenül a l{(ilföldet majmolni. Va
lamelyország igazi fejedelmei azok, n. lük meghatározzák lelküle
tét, gondolkozásmódját, izlését s elveit; s azt egyátalában nem 
szívelhetem el, hogy ezt az uralkodást idegr!nek kezében lássam 
letéve. Egy ország, szintugy mint az egyén, csak anynyiban bir 
teldntélylyel s befolyással, a menynyiben ldfejlesztését önnön ma
gának köszönheti. Nagy zajt ütünk, llehogy a szövetgyártásban ide
genekre lwlljen támaszkodnunk De én azt mondom, ám szőjenek, 

s fonjanak mások helyettünk, csak ne gondolkozzanak helyettünk. 
Annak az országnak, a melynek IWl'mánya és törvényei csupán a 
közvéleményen alapulnal<, féltékenyen l{ellene megóvnia e l{özvéle
ményt minden idegen hatalom szótól. Saját irodalmunknak kell len
ni, hogy ellensulyozhassa a külföldről átplántáltat, s hogy ez utób
binak helyes felhasználását biztositsa. A külföldről reánk gyakorolt 
befolyásaak, egy belső nemzeti egyediségiinkbő l kifolyó ellenhatás t 
kell szembeállitani tudnunl" mert fenmaradásunkat csak igy bi:.-;
tosithatjuk. Kiilönösell egy oly nemzetnél szükséges az, hogy min
den a mi !{ülföldröl bejön, szauad s szigorn bil'álatnak vettessék 
alá, a melynek polgári intézményei fentartlÍ.sukl'a bizonyos függet
len s erőteljesen bátor szellemet kivánllak meg. E nézeteket én ige ll 
megfontolásra méltólmak teldntem. Hazúnl(ball hova tovább, mind 
inkább terjed az olvasás !'izold,sH. A könyvek 111 ii r is fl közélet leg
hatalmasabb emeltyüi kö:.-;öLt foglalnak helyet. tl az fL kérdés b'i
madhat, elnézzük-e hogy Europa ezek által tetsése szerént idomit-



• 

• 

• 
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sa értelmiségünket ? Csak viszhangja legyen-e Amerika annak, a 
mit az oczeán túlpartján levő árisztoln'ácziákban ' kigondolnak s 

1eirnak? 
Még egy más oldala is van e tárgynak. Az. idegen irodalom 

• 

úgyszólva mÍlldig csak idegennek marad. Egy más nemzet lelkéből 
fakadt, mely bár menynyire is hasonlítson ahoz, még sem saját 
nemzeti lelkületünk. lVIiliden nemzetnek megvannal{ a maga saját 
jellemvonásai s érzületei, melyel,et csak saját irói képesek kifejez
ni, s melyek ha az irodalomba átszürődnek,oly szivhez szólóvá S 

igazzá teszik azt, a milyen legelső barátunk szava volt. 
S most egy oly érvet szándékozom felhozni ' a nemzeti iroda

lom mellett, mely ha nem anynyira szembeötlő, mint azok a me
lyeket már megemlitettem, nézetem szerént nem kevésbbé helyes. 
A szempont, melyből az irodalmat eddig tál'gyaltam, ez volt: ugy 
tekintettem azt, mint a jelesebb elmék természetszerü kifejezését, 
gondolatailmak másokkal való közlését. Hozzá teszem most azt, 
hogy sokkal többet teszen az ilyen elmék k é p z é s é r e, mint 
egyelőre hinnől, , s hogy irodalom nélkül a legfőbb eszköz hi
ányzik egy népnél a szellem és tehetség kifejlesztésére, ' tökélete
sitésére. Emberi természetünknek egyik főtörvénye , mey társas 
lényel{re nézve kiváló fontosságu, az hogy az, értelem legderekabb 
gondolatainak méltó alakban való kifejezése által, maga is erősbül, 

s gyarapodik. E tekintetben, valamint más tekintetekben is, sokkal 
jobb adni mint venni. A jelesebb elmék nem képződnek csak ma
gános gondolkozás által, hanem az által, ha eszméiket másokkal is 
közlik. Nagy gondolatokkal soha sem lehetünk teljesen tisztában 
mindaddig, mig azt a mi bennünk megfogamzott, kellő alakban ld 
is tudjuk fejezni. A szellem legnemesebb, s önmagára nézve Jeg
erősitőbb munkálatai közé tartozik eszméit tiszta és dicső alakba 
önteni, s a 111ások lelkeibe is életre ébreszteni. Az irodalom e sze
rént neincsak uyilvánulása a szellemi erőknek, hanem meg is te
remti egyszersmind azokat, s e nélkül a jeles elméket nem lenne, 
hogy mi ösztönözze önfejtő munkásságra . 

• 

Kétlem, hogy valaki lelll"i tehetségeit teljes erejökből öszpon-
tositaná valamely tárgyon addig, a mig nem ir valamit arról a má
sok oktatására vagy muluttatására. Hogy tisztán felfejthesse azt 
mások előtt, érzi menynyire előbb saját magának alaposabban át-

• 

• 

• 
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szótárban. Azonban ott szétszórvák, s mintegy élettenek. De mily 
csodás életet lehel azokba, a midőn mondataiban Ö'szszekapcsolja. 
Talán egyetlen kifejezéssel sem él, melyet köznapi irók silányalkalma
zás altal IlC használtak volna el j s e közönséges eszközökl{el mégis 
miIlő csodákat mivel! Egyetlen mondásban egész eszmevilágot ka
rol fel! Jelentéktelen szavaknak új öszszetételei által mUy finom 
árnyalatokban jellemzi tárgyát, mily fényes világot vet arra! Az 
iráJ}' ereje csak kevéssé függ it Jeles tehetségü szerző által hasz-

• 

nált nyelvnek szerkezetétől, vagy bőségétől, hanem legkivált s csak-
nem egészen tulajdon lelkétől. Azok it szavak, a melyeket rendesen 
használni szokott, egymagukban csak oly kevéssé Mpesek gondo
latait viszszaadni, mint it szobrász mühelyében heverő márványda
rab a mily kevéssé képes sejtetni it müvész elméjében fölhajnalló 
eszmét. Egyik épp oly tétlen anyag, mint a másik; az erő mely 
áthatja, a lélekből származik j s a szép, nemes irály megalkotásá
ban ugyanazon teremtő erő nyilvánul, a mely az élettelen kőből 

szép alakokat csal ld. Menynyire hűtelen tehát valamely nemzet 
saját szellemi érdekeihez, ha nem fordit kellő figyelmet egy kelle
mes és erőteljes irály l{épz~sére. 

Tudom, hogy ezek az észrevételek, a melyel{ben az irodalmat 
ugy tekintettem mint eszl,özt a tálentumnak, nagy lelki tehetsé
gelmek ldfejtésére, nem alkalmazhatók egyaránt a tudomány min
den tárgyára vagy nemére. A gyakorlati és természettudományok
ban az ember nagyelőhaladást tehet a nélkül, hogy ima valamit, 
felfedezésekre juthat a nélkül, hogy papü'osra tenné azokat. De 
úgy hiszem ez esetben is nagyban gyarapitja saját képességeit, 
szintugy mint a másokéit, ha nézeteit tiszta, világos irályban való 
lejegyzés által rendszeresiti s fejti fel. Kiválólag akkor nyer erőt 
az elme, ha gondos feldolgozásban küzdik meg az erkölcsiségnek 
s az emberi természetnek óriási kérdéseivel ; s ne feledjük el, bogy 
ezek képezik az alapot egy teljes fejlettségü irodalom Iétesitésében. 
Az erkölcsi igazság, a mely alatt mindent oda értünk, a mi a lélekre 
s a jellemre vonatkozik, lényegében éppen oly finomul árnyalt s ba
josan megfogható természetü, mint a mily emelkedett másfelől, s a 
ki hatályosan akarja kifejezni azt, annak lelki tebetségeinek egész 
gépezetét, ítéletét, taJálékonyságát, képzelődését, érzelmeit egyaránt 
müködésbe kell hoznia. Ha az iró hatásteljesen s világosan kivánja . 

• 



• 

158 ÉSZREVBTELEK A NE~IZETI JlIODALOMIIÓL. 

az iIyenszerü igazságot előadni, a legszorosabb logikát a legelraga
dóbb ékesenszólással kell egyesitnie ; új szempontol,ból kell a tár
gyat földeritellie; érdekes formákba kell öntenie; szépséggel kell 
párositania ; hasonlatok s ellelltc~tek álbll kell megvilágositania; 
llleg kell hogy mutassa, menynyire függ öszsze a külvilággal; föl
fejtésére s hordozására taliin tel:iedelmesen szétágazó köl tői alakot 
kell teremtenie. Menynyire erőtfejtők ezek a törekvések! S pedig 
csak irói munkássllg, gondos irál,rszerkezet ébreszti tenszerüleg 
élet.re s tartja fenn azokat s irodalom nélkül csaknem egészen 
megszüJlnének. Sok igazságról elmondlJatjuk , hog~' nagyobb észbeli 
erőt kiyán sikeresen ldfejezni azt, mint rájőlli: úgy, hogy az a 
nemzet, amely nelh segiti elő ezt ft ke116 kifejezhetést, enynyiben 
saját szellemi erejét gyöngíti. TekinLük meg péld.íul hakspeare 
Hamlet jét. Ez az emberi természetet külöllösen érdekes oldalról 
ismerteti. Oly lellöiletet IllUtat fel, melynek az élet. terii: melyben 
a magába merült elmélkedés s az érzelemuek ereje Jlem .Hl kellő 

anínyban a külső tetterőhez ; llleJy mintegy saj:lt súlya alatt om
lik öszsze, s melyet II tudat ostoroz, hog~' hatásképessége nem fe
Iri meg a jóról való Ilbl'iÍlldképeinek, ldnos belsli küzdelmeinek, s 
az elébe szabott. feladat nagyságának Igaz, hogy az emberi tenllé
szet ezen oldalának elgolldolásn, felfog.íSH eléggé kitünteti it l{öJtő 

hlngeszét. De nngyságllk tekintetében mily meglepöen új szellemi 
I,épességek ldvlÍntatllak meg annak egy olyan dr<lmában való meg
testesitésére, r, milyen Shakspeal'eé; minő tehetségeket tételez fel 
annnk életet adni, cselekvénybe önteni; kifejtésére mellékköriilmé
nyeket s másodrangn jellemeket. találni feJ; az igazság' s természe
tesség szinébe öltöztetni s azt az árnyalatot kimutatni, a melyet 
gondolkozásunk minden titrgyál'll, "et.! Az elTe megldviÍntat6 óriási 
értelmi erélyességet. mindnyájan észreyeszszük il ez nemcsak hogy 
k i II Y i l v IÍ n n l t Shaltspeare e mtlllkíjúban , hanem egy ilyen 
munka néll,ül soha sem is szülemlett yohm meg. FeltaWó ereje 
sz(mllyadott volna, ha gondolatait !lern kinlutn. "olua hítható és 
á.llandó alakba önteni. E zerillt az irodalom a szellem dAjkája, 
Ennek segedelmével fi. tehetség öntudatlÍra ébred erejének, s foly
ton gyarapitja azt. S nagyon tennészetes l hogy az oly országban, 
a melynek nincs irodalma, il. szellem csak pang, bár mekkora te
hetségekkel legyen is megáldva It teremtötől, s nem fogja teljesi-
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teni Ilngy hi vntásíít, hogy életet leheljen az embertömegekbe, me-" 
Iyek kürnye1íik. ' , , 

Még egy érvet hozok fel nemzeti irodalmunk mellett s ezt 
kiiliiniisen fontosnak tekintem. TlÍlllogatni, ápolni kivlÍnom azt, mert 
HlI igazslÍg s ll"" elllberiség érdekében sokat viírok attóL Azt hi
szem, hogy t'gy oly irodalom, mely ez új világ földéből sarjazott 
ki, új gyiimiilesüket is tereIIl1W, és sok tekintetben becsesebb gyü
llIti!csüket, mint It milYí.'llek egyebütt találhatók. Tudom, hogy e 
l'\'méuyemet sokall tulsúgl)s nemzeti hiuságunkból származottnak 
fogjuk Íl'k ill ten i , llldy('t It külföld legszokottabb bfmeink közé 
sz~ímlál. ne határozottan s nyugodtan megfontolt meggyőződésből 
lws;r,ékk. Hajlandti vagyok hinni. hogy mint. nemzet az irodalom 
nagy kérdéseinek helye - .megoldítslÍl'it kedvezőbb ~mást foglal unk' el 

• 
m,i$ llt'lll7.etekn01. Kétségtelen, lhlgy nagy hátrányokkal kell küzde-
nüu ". N'l'lkiiHizzük Enróp~illak irodaJllJi készletét és segédszereit: 
lldkiiltizzük k0nyvtiirait, egyctt'lIIeit, tudoIIliinyos intézeteit; elismert 
hiri! tndti~ainak llOSZSZU sorftt: büks emberek emlékezetétüJ meg
szentelt helyl'it s t'Zt'f felkesitti youatkoz<Í::;ait, melyek il tudomány 
id~í-szelltesitette nl'whí illtt'zetd flilütt lebegnek. De a szellem nem 
\\lnm h,\Lth)lII. l' mi lwlrhez legyen klitH'. Forrás::ít önmagában ... . _ ...... .. "v 

hOI\toa/l, .:>. :;t.ab<ll1 és l'lll ~lkedett e~llllék befolyása alatt nagyobb 
ig't\z~ág,)kra ttkíHlhat s mlOki\t lUéltóbball fejezheti ki, mint a. mi
lyelle · a ZO" tI V iYuu\I1Hlk. a meht'ket külsi) segéde"Liki.izlik fölmu-.. .. ' ~ .... 

t:\tni képese'. " 

l faz:iu' lmgy elúuYtJ abhtlll (ill, hogy különös kedvezményeket 
uyujt tmlberi tt'l'luészetiill - helyes felf()gíis<iI'a, AZt)Il t.irgYllk kvzött, 
Ulely~k'el :\~ in.lttahnu fvglt\lko,zj ·, ' l Z: t}mber ~~ legnagyobb, s az 
t'UlQ"'rt'~ llt}Z-Y<l bumm 'ball ht'lyesebb, 4,"M:::ligo..."8bb ' alllpO&'lbb ué
l~td;; lU'3.1kQdua-, mint m~ishQl. ElU'Ó~ib.·Ul ~l politikai s mesterkélt 
meg "ijl\m~ztetesek tQbhl'-ke\'~sbM l'lnyQllilil -: '"igY clbQm31yos.itot
bik Vlitis term6szetfw 'et, :E\ll'\Ípti~UI kir{uyokrn, ~
l~)km s .P~l'tl_ tQkm abdunk n J mtlll}nIin~l ritnbb.\ln ahultmk 
l} III b ~ l' U li: l' e; tW\:.I ulytill eSl!e.:> tl).rt'mtméuyekre, ki . S3jit ter-

ijn~r4etéY l himru.. ~ kik mily teljesen érték-
telen ": biűMn\":1l6 mint len I,im \1lgJ megküliinOOstet~ ijsa:-

an\l\ 8 mit belso lines gyanánt s..'tját lellreikben hor
I!mw Qtt nw uért beeslili 1Dag1~ mert ttmbE!.r~ banem 

. , 
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tcni l1acry biya,tá 
J 'ek környezik. 

hogy ' letet leheljen az emberlömegekbe, me-, 
, , 

l\[ o' cr .. vet hozok f l nemzeti irodalmunk mellett s ezt 
Idilönli n fonto !lnk t kintclll. Timo"atll i, np Ini kiván om azt, mert 
117. i!!'ll nr. mocd (~rr l'd k (b II oknt v/hol, attól. Az t hi-

7. m II cr oly ir dal nl m -l r Z új világ földébő l aljazott 
ki líj'iimül "k ti t r nm le t ldntctb n b e ebb gyü-
möl ök L mint n mil ' II k gy bült tnlálhatók. Tudom hoay 
r 1)) (n ' III t I an tul ti n Il1Z t i hi okb l zú rlUazottDak 
f 'ák l kint ni III Ir t a kii\f"ld 1 CT zok tabb büneink közé 
~ zállll I. D haMI' z Uan uyu crodtnl1 ul CTfont It 
b z ~ I ek . Hajinn ló v NJok hinni, II mint nemz t az ir dalom 
ll, cr}' k 'r ein k It 1 III "O k dvez· bb áll' t ~ lalunk- el , , , 

mi nemz t IméI. K en h Ny mlO' h.\tl'án 'okkal kell küzd -
nünk. 4 T ' Ikillöniik Euró . k il' dnlmi ké~zl t t • t : 
nélkUltizzük kön "tnl jt y t mcit tudományo int ~ze teit' elismert 
hirü tudó nionk bo Z.ZII or:t; b"j mb r k mlékez t tól 
zent It hel ' it z l' felke it · \' nat k zá iUt, moly k a tud mány 

idő - zent ~it tt II Y 1- intéz I i álött I b Nnek, 1\ zell m nem 
oly n hal I ll), n. mi II I)'h z Ic . n kÖln'. Fo önnJuq b n 
h rdozz. ' znbad > Il1cl kctl It zm ~k be olF\ a alatt n gyobb 

nl akad t nz k3 mélt6bb II f j zh ti ki min a mi-
l ' nek azok < \'iymány k fi kül. li ecr de zközök fölmu-
tatni k 'p k. ' 

l1nz/lnk n lóny ' i\bban h ay killönö k cl. zm n 'ek 
II uj emb ri t rm zet ünk h ly zon t ' Y k között 
Ul l . 'kk l az il' d I III l lk zik z mbcl' _~ I an cryobb az 
mb rro néz" 1IOU\\Okb. n li I ' bb b alap sabb II -

z t k Ul'alk do k !:)in mú bol. Eur' pú nu II l)olilikai m t rk It 
több ~k vé bbé ln ' mtAk \' III ro 1)' itot-

k k z6 
p km p 

t rmészcliluk t. Európ b, n Jdr j r kra. II pa-

mb r kr 
mó· t~ kn k 
l l II 

. . Az 

z kr ak dunk. l ' III II 'u 'h I l'ilk . bban I\kadunk 
. azaz l ' II sz . t r rotmén ' k rt?, kik 'tit ter-
nén t y 1 iru k II kik tmlj k mil ' rték-

ktil illönböalc ö -
av ~ a mit b I " t lolkeikben hor-
mbct lt II lU az l't magl\t Inert rubel' banew 
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szüJetéséért, rangjáért vagy valamely más' külső s nem emberi 
méltóságából folyó megkülönböztetéséért. A régi világ intézményei 
mind annak homályba boriüísára irányulnak, a minek tudására leg
nagyobb szükségünk van, t. i. hogy miben áll egy emberi lénynek 
valódi becse, miben állanak jogos igényei. Tudom, hogy e tekintet4 
ben már is nagy ujitások történnek küIföldön, De a nép többsége 
most is háttérbe van szorítva n. kiváltságolt kevesek mellett. A 
tömeget úgy teldlltik, mint dolgozó eszközt, mint idomitható anya
got, melyet tetszés szerint lehet n. magosabban áll§k használatára 
forditani. A kal' hatalmára alapitott intézmények elnyomták emberi 
természetünk nagyságának amaz öntudatát, mely mint csira magá4 

ban foglal minden nemesebb eszmét, a mely magunknak s mások
naIr becsülésére tanit minket, s a mely a gyermeld érzület s re4 

• 

ménység .kötelékeivel kapcsol minket Istenhez; s azt hiszem, hogy 
az irodalom minden ága magán viseli e belső lealacsonyulás nyo
mait. Nézetem szerint a mi helyzetünk kedvezőbb az emberi ter
mészet valódi értékének igazságos és alapos megitélésére. Dicse
kedni nem akarok, de amaz erkölcsi önérzetnek, emberi becsünk 
amaz öntudatának nálunk kevesebb · akadálylyal kell küzdenie. Az 
embert nem takarja el szemeink elől anynyi mestm'ségesen reára4 

l;:ott álöltözet, mint az ó világrészben, Mi Mpesebbek vagyunk an
nak az igazságnak felfogására, mely szerint minden emberi lény 
lényegileg egyenlő, lelkes, fejlődésképes és halhatatlan, természeténél 
fogva; s magára ez az egy meggyőződés elég arra, hogy a legha
talmasabb változásokat idézze elé az emberi életnek s az emberi 
gondolkozásnak minden ágában. 

Előadtam, hogy mit tekintek é::J. legjelentékenyebb előnyünk4 

nek. De helyzetünknek . más elősegitő körülményei is vann~k. Már 
csak az is, hogy új állam vagyunk, okot ad remélnünk, hogy új és 
fokozott szellemi munl\ásságra buzdulunk, hogy tudományosságunk 
mélyebben behatol az élet s a természet titkaiba. Nem nehezülnek 
ránk elavult intézmények, idő-szentesitette viszszaélések s a közép
kori barbarizmus maradványai. Független és eredeti gondolkozás 
tekintetében nagy nyereségnek tekinthető az, hogy nincs előjogok
kal felruházott s kötelező államvallásunk ~); mert ez, bármily elő4 

*) A szerző itt az auO"ol áJlamvallásra czéloz, mely ez értekezés meg
irásakol' még teljes merev8égébeu állott fenn s kötelező volt mindenkire nézve, 
ki államhivatalba kivánt lépni . 
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nyös legyen is némely tekintetben, már természeténé! fogva ellen
sége a felfedezéseknek s a haladásnak. Czélja és tulajdonképpeni 
feladata az, hogy szegezze le a szellemet egy bizonyos pontra, s 
hogy egy kornak nézeteit tegye kötelezőkké n1Índen bekövetkező 

időkre nézve; s ha történetesen egy szenvedélyektől 8 pártküzdel
mektől zaldatott korban alakul meg, a mint az rendesen lenni 8Z0 -

. 

kott, midőn a történelem bizonyságtétele szerint., az egyházba nagy 
hibák csusztak be, szükségképpen sötétséget és lclld rabszolgaságot 
kell megörökitellie. Közöttünk a szellem, habár még korántsem 
teljesen szabad, sokat lenízott azokból a bilincsekből, a melyek 
arra más országol{ban neheziilnel{ ; s ettől inkább meg"árhatjuk, 
hogy erőt és buzgalmat fejt. ki jogszerii czéljának, az igazság, az 
örök és általános igazság megszerzésének, elérésében. 

Legtávolabbról sem szándékozom ai': Ó világrész irodalmáról 

kicsinylőleg beszélni. Hisz az mimlennapi lelki táplálékoJll. É rzem, 

menynyit köszönhetek a tiszta és bölcs e '.mék ama ~zellcml\Oszo

rujának, Idk irataik által idegen orszíÍgokban reánk hagyták leg

válogatottabb gondolataikat s legszentebb érzelmeiket.. Mégis lú kell 

fejeznem azon nézetelllet, miszerint mindaz, a nú t iroualmi tekin

tetben eddigelé tettek, oly befolyások Idntt jött létre, melyekhez 

szükségképpen sok hibának s téves megvesztegetett felfogásnuk 

. kellett járulnia ; s hogy az egésznek szigorn birálat alá kellene, és 

kell vettetnie. Például azt hiszem, hogy az emberi nem történetét 
alapjaiból ujra kellene megirni, Az árisztolmítikus intézmények s 

államvallások alatt divatozó előitéletektől áthatott emberek nem 
k~pesek azt megérteni, helyes szempontokból leü·ni. A lefolyt idők
nek, nagyeseményeikkel s nagyembereikkel együtt, \Íj vizsgálat 
alá kell vettetniök, hogy új eredményekre juthassunk. Bizonyos, 
hogy a történelmet már ' is sokan kezdették új szempontokból ta
nulmányozni, s ugy vélem, hogy azoknak a helyes vezérelvelmek, 
melyek alatt azt tanulmányozni s megirni kell, kifejlődése, hazánk-

- ~ 

ban legalább is akkora gyorsasággal várható, mint Jl.ás országok-
ban. Nekem ugy tetszik, hogy az irodalom előtt még végtelen nagy 
munka áll. Az emberiségre nézve ' legfontosabb kérdések még mai g 
is vita tárgyai. Az itészetben, az erkölcsi téren s . a politikában 
még sok nagy elvet kell megállapitani ; s mindenekfelett a vallás 
valódi jellemét meg kell menteni az idő által reá rakott 'eltorzitá;. 

11 
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• 
soktól s megvesztegetésektől. f~n egy új átalalmhist . kivánok. En 
egy oly irodalmat kivánok, a melyuen a szellem teljes és osztatlan 
hódolattal adózik az igazságnak és az erénynel{; lL melyben annak 
gyermekes bcímulása a mit eddig nagyságmk neveztek, higgadt és 
bölcs erkölcsi itéletnek ad helyet; a mely út meg át lesz hatva az 
emberi lélek iránt való tisztelettől s nz Istenről való magasztos és 
felemelő hatásu gondolatoktól. Hogy minő szerep jutand hazánk
nak e nagy szellemi átalakulásban, azt nem akarom jósolgatni. De 
a mint hiszem, önnön magához hűnel{ maradva, osztályrésze lesz az 

• 

a szerencse és dic~őség, hogy új idnyösztönöket adjon az emberi 
léleknek. Ez hőn típolt óhajtásom. Nem is volna bátorsiÍ.gom nem
zeti irodalmunk érdekében szót eme:ni, ha nem remélném, hogy 
egy (lj szellem fogja átlengeni azt. Nem .parátkozbatnám meg avaI 
a gondolattal, hogy haziÍ.nk puszta ismétlése legyen az ó világrész
nek. Gyönyörködtet hinnem, hogy az Isten az idők teljességében 
egy új :világrész t hozott világosságra a végből, hogy az emberi 

• 

szellem itt új szabadsággal mozogjon, új társadalmi intézménye-
ket alkosson, új haladási ösvényeket fedezzen fel, s új gyü
mölcsöket arasson. Én a nemzeteket teremtő képességök szerint 
becsülöm meg, s pirulnom kellene hazámért, ha ily sajátságos, 
eredeti s nagy eredményekre fdjogositó körülmények között meg
elégednénk más nemzetbeliek eszméinek szenvedőleges elfogadásá
val vagy gépies ismétlésével. 

S ezzel béfejeztem nemzeti irodaImU11k fontosságát tárgyazó 
észrevételeimet. A legközelebbi nagy kérdés ez, minő eszközökkel 
kell élnünk egy ilyen irodalom létrehozására; e munka szük kor
látai nem engedik meg, bogy e tekintetben hoszszasabb fejtegeté
sekbe bocsátkozzam ; de teljes hallgatással nem mellőzhetem azt. 
Irodalmunk előbb vitelének legelső és leglényegesebb eszköze az, 
hogy mült nemzet, érezzük becsét, hogy óhajtsuk, kapjunk azon, 
gyámolitsuk s üdvözöljük teljes szivünkbJől. Keresnünk kell azt s 
bizonynyal meg fogjuk találni; s ez a meggyőződés inditott engemet 
arra, hogy jelen értekezésemmel szükségérzetet ébreszszek az iro
dalom iránt nemzetünkben. Keresnünk kell azt, még pedig nemcsak 
kegyes óhajtásokban s szavakban, hanem a lélek kimüvelésének 

• 

eszközei ről való bőkezü gondoskodás által. Irodalmi· intézeteinket 
számra és hatáskörre nézve emelnünk kell, kiteljedettebb s alapo-
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sabb tanitásról kell gondoskodnunk, forrásokat és segédeszközöket 
kell szolgáltatn unk j e.lesebb tehetségeinknek hoszszas s fáradalmas 
kutatásokra. Nálunk még nem is ismeretes a szellemi munkának 
azon mértéke, melyet valamely nagy tárgynak alap-os megvizsgálása 
s teljes kifejtése megkiván; e nélkül pedig csak kevés állandó 
eszmeemléket alkothatunk Alsóbb foku iskoláinkkal dicsekedünk , 
de nincsenek egyetemeink, melyek e nevet megérdemelnék, a melyek
ben egy tehetséges s irodalmi izlésü ember magáévá tehetné mind
azt, a mit a tudomány egy vagy más ágában napjainkban tudni 
lehet, s a hol rokon lelkekkel társalogva saját szellemét is erős

bitheti. Tudom, némelyek azt hozzák fel, hogy nem vagyunk képe

sek ilyeneket állitani. De ez nem áll. Pompára, lakomára s fény

~zésre elég gazdagok yagy unk ; divatra, butorokra, öltönyeinkre, 

palotáillkra s gyönyöreinkre milliókat tudunk pazarolni; de a lélek 

szükségei nek fedezésére nincs pénzünk S hol rejlik szegénységünk? 

vajjon tárczánl,ban mgy lelkünkben ? 

Említettem, hogy az irodalom emelkedése csak előhaladott 

intézmények között várható. Kérnelll kell azonban az olyasót, ne

hogy szavaimat oda magyarázza, Illintha én az irodalom megterem

tését kizárólag csak ez intézményektől várnám, vagy azt hinném, 

hogy ez utóbbiaknak szül<ségképpen az irodalom magasabb lendü

letét l;:ell eredményezniök. Előhaladásának ezek csak eszl<özei, neIll 

pedig okai. Az irodalom az egyén szellemi tehetségétől függ, s ezt 

a kül ső eszközök ha elősegítik is, de meg nem tel'emthetik. Esz

mék előállitására a külső segédeszközök Hem képesek. Mindazon 

fáradozások után, a melyekkel megl<isél'tették a tehetségek külön
féleségét a nevelésbő l kimagyarázni, kénytelen vagyok azt hinni, 
hogy az elméknek, mint mindennek, a mit a természet előállit, 
eredeti és kitörölhetlen különbségeik vanuak; hogy nincsenek ki
véve azon nagy és szép törvény alól, mely nagy hasonlatosságokat 
épp oly nagy különbségeld{el kapcsol öszsze, s következőleg azt hi
szem, hogy azok az emberek, kik hivatva vannak arra, hogy a yi
lág világositó Rzövétnekei legyenek, erejöket és megbizatásukat 
magától az Istentől nyerile Mindazonáltal, habár külső segédeszkö
zök nem is képesek tehetségeket teremteni,azoknak kifejtésére 
sokat tesznek; s ilyeneknek hiányában a szellem gyakran tétlenül 
szúnynyad, vagy sikertelen "' kisérletekben emészti fel magát, mig 

• 

". 
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az ' emberelniek egy soIdmI nagyobb osztálya, mely ha lángészszel 
nem is, de legalább it középszeriin felül emelkedő tehetsrggel van 
megáldva, nom részesiiIhet abban 'az oktatásban, mely (tltal meg1<ö
zelitJwti ll. kiválóbb elméket, s azokkal kö:7.lekedhetik. 
, A mint monc!illll, egy nemzetnek cHi kell segítenie az irodal
mat bölcs és meszsze kiható intézmények alapitása álta!. Sőt ennél 
többet is lehet tenni. Ennél nemesebb gyámkodást is lehet gyalw
rolni. Az igazslígot, szabadságot és erényt saját l<ebleikben táplálva, 
sokat tehetnek alTa nézve, hogy a tehetséget gyimolitsák s fcI
gyujtsák azokban, iL kikben az a legélénkebben nyilvánul. Valamely 
nemzet, s az abban felmerülő Ilagy szellemek között folytonos egy
másra hatás van s ugyszólva egymást képezil\. Igazat szólva, a 
nagy elmék inluíbb azon nemzet szelleme és jelleme által fejtet
nel< ld, a melyhez tartoznak, mint minden más okol< által. Igya 
szabad szelJ0Hl, az új és magasabb ismeret utáni vágy valamely 
nemzetben, hasonlithatlanul többet tesz az irodalomra nézve, mint 
a legfényesebb bőkeziiség a zsarnol<ság alatt. Egy nemzet mÍllden 
hatalmas nízkodás alatt gazrlag lesz tehetségekben. Egy oly nép 
közt, mely arra van hivatva, hogy nagy kérdéseket vit.asson, nagy 
érdekekért küzdjön, a közjóért nagy :í.ldozatolmt tegyen, mindig új 

és nem sejtett értelmi erélyt látunk nyilvánulni. A nyerészkedő, 
önző, fényűző és érzéki nép, me1y egyedül azért fárad, hogya tu-
• 

nya semmittevés élveit maga részére biztositsa, saját elpuhult s 
aljas jellemét gyakran lri!zli a I<özte lakó fensőbb elméldwJ. E tisz
tátalan légkörben, az égi szikra halványan ég, és szerencse, ha a 
lángész isteni nagy adománya l<éjelgés és vétek szolgálatára gonoszul 
nem szegődik. 

Az emlitett nézeteld\Cl megegyezőleg azt hiszem, hogy az 
irodalmat, itt ugy mint másutt, a társadalomra gyakorlott valamely 
uj és hatalmas löl<ésnek kell előmozdítani. És ezen értekezés által 
tei'mészetesen fehnerült kérdés az, hogy vajjon a szellem legfőbb 
munkássága minő lökéstől, elvtől és ösztöntől várható. 

Ha viszszateldnttink a multra, látjuk, hogy az irodalmat igen 
solmeinü elv: hazafiság és nemzeti érzés, a régikor iránti tisztelet, 
az ujitás szelleme, regényes szerelem, s politiImi és val1:isos for
rongás teremtette és módositotta. Most sem Válj uk emez olwktól 
jJ,lélekqek semmi magasabb mükődését, mint a milyent már Iétre-

.. 
• 

i 
í , 
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• 
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h()ztak. A legtöbb talán ld is meri tette erejét. Maga a táriiadalom . 
javitó haladása látszik megtagadni azoktól előbbi erélyök nyilatko
zását. Példáu), az ókor hazafisága, s a lovagkor nemi szerelme, a 
melyek oly hatályosall befoly tak a régi irodalomra, most a termé
szeti érzelmek lázas és vétkes tulságaillak látszanak, és eltüntek, s 
azt hiszem, soha sem térnek többé viszsza. 

, . 
Ha tehát azt kérdik tőlem, hogy minő ösztöntől ,vagyerötöl 

várom űz eddiginél magasabb irodalom alkotását, én azt felelem, 
hogya vallásos elv új müködésétől vagy kifejlésétől. Ez az észre
vétel valószinüleg iiokakat meglep olvasóim közül. Ugy tetszik ne
kem, hogy azt az erélyt, a melylyel ez elvnek az értelemre hatn~ 

• 

kell, alig gyanitják. Az emberek a vallást, babonával, fanatizmussal, 
a kereszténység szokásos formáival azono~itják; és látván, hogy 
az az értelem ellenébe soralwzik, az elnyomással szövetkezik, a 

, . 
szabad vizsgálódást megnyűgözi és képtelen arra, hogy az ész és 
lelkiismeret szent sugallatait kövesse, annak előhaladásában csak 
új erőszakosságot látnal, a szabad és felvilágosodott gondolkozásra 

. ' . 

nézve. Mindazonáltal az ember viszonya az Istenhez ama nagysze:: 
rü életadó igazság, mely minden más igazságot háttérbe szorit, s 

• 

mely ámbár elhomályositva és megbénitva azon sol, tévedés által, a 
melyet tudatlanság és csalárdság eddigelé hozzá lánczoltak,. az em-

, ' . , 
beri fejlődésnek és nemesbülésnek mindig főforrása volt. En ugy 

• • 

tekintek erre, mint a szellem valódi életére. Egy ember sem lehet 
igazságos önmaga iránt, nem foghatja meg saját létét, nem fejtheti 
ld hősies bizalommal minden tehetségeit S nem érdemli meg, hogy 
más lelkek vezére és ébresztője legyen, mig a legtökéletesebb lé-: 
lekkel közösségre nem cmelked~tt; mig a minden lelkek atyjá-: 
hoz való gyermeki viszonyát nem érzi; mig a végetlen s~el!e~ 
templomának és szolgájának nem teldnti magát; mig nem érzi .azon 
czélra való szent avattatását, melyet a vallás ldjelent; s.az embe~·i 
vélemény fölé emelkedve, világi becsületnél és dicsőségnél magosabb 
ösztön által nem lelkesittetik. ' . . 

, , ,. . - . . 

Ezen észrevételekből IlUhatni, hogy egy jobb irodaloJ;Il irá!lti 
reményeim főleg a megjavitott vallás iránti reményemenalapsza~ 

nak. Az uralkodó hittantól, mely sötét korszakok ból szállottrán~, 
semmit sem remélek. Ez megtette a magáét. Mindaz, a mi~nnek 

• 

homályos árnyékában kikelhetettJ már világosságra jÖtt .. Ez" a~i~~ 

, 

• 

• 
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. 

, teni és emberi természetet áttörIletetlen ködbe burkolja. Ez a ke-

• 

reszténységet mesterséges, kényuralom-szabta hitczikkekkel terheli. 
Az i g a z II i t más eredetii. Ez a z é s z s z e l, l e l k i i s m e r e t
t e l s l e g n e m e s b h a j l a m a i n k k a l e g y a z o n f o r r á s
b ó l származik és mindezekkel öszllangzásban van. Az i g a z II i t 
lényegileg e r k ü l c s i III e g g y ő z ő d é s; az erkölcsi jú valódisú
ga- és változhatatlanságáról való teljes bizonyosság; az önzéstelcn 
erényben vagy erl\ölcsi derékségben , mint legfőbb jóban való 
szilárd bizalom; bizalom az Istenben, mint ezen erény legfőbb l{út
forrásában és mindenható barát jában; és a Jézus Krisztusban, mint 
a ki azért élt . és halt, hogy azt it lélekbe lehelje; bizalom annak 
erejében, diadalában és halhatlanságában; bizalom, mely által a 
külső változások, akadályok, csapások és szenvedések legyőzetnek 

vagy is in]{ább a tökélyeseclés eszközeivé tét.etnek Egy ily hitnek, 
szabadon és erőteljesen kifejlődve, . hathatósan kell hatnia ugy az 
értelemre, mint a gyakorlatra. Kijelentve előttünk a teremtő fő 

czélját, minket ugyszólva a mindenség közepébe helyez, honnan a 
dolgok öszhangjai, igazi viszonyai és legtisztább ldlátásai clőttünk 
megnyiInak Ez a hit egyesiti magában a csendes nyugodt
ságot és lelkesült törekeclést, és a látszólag egymás iránt ellensé
ges IélekáJJapotok öszhangja lényeges feltétel a lélek teremtő te
hetségei teljes és egészséges müködésére. Ez megnyitja a szemet 
a szépre és a szivet a szeretetre. Az irodalom ezen befolyás alatt 
tisztább sziv Ü és őszintébb lesz; mélyebbell behat a kedélybe; új 

magyarázatokat ad a természet és élet felett; az igazság martyr
szeretetét lehelli , egybekötve soha nem lankadó júszivüséggel; és 
a mig minden emberi szenvedésnél rokonszenves, egyszel'slllllld át 
lesz hatva egészséges vidámsággal, s gya]uan az el nem fojtható 

, öröm hangjaiban tör ki , egyezőleg ama gyönyörrel, mely az Isten 
világát betölti. 

• 

Észrevételeimet egy jobb irodalom eszközeil'ől ncm zárhatom 
be a nélkül, hogy még egy dolgot ne érintsek. Komolyan ajánlom 
miveit embereinknek, hogy a szárazföldi Európa szellemi lllunkáival 
bővebben ismerkedjenek meg. Olvasásunk tulilyomólng angol l,öny
vekre szoritkozik, s főleg Nagy -Brittauia ujabbi Idadványaira, Ebben 
tévedünk. Ismernünk kellene a nagy tárgyak szemlélésének és tár
gyalásának különböző módjait a l{ülönböző uelllzetek közt. Képe-

•. l , , , 
• 
• , 
• 
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seknek kellene lennünk a legnagyobb szellemek irásainak, a legkü
lönbözőbb viszonyok l{özti öszszehasonlitására. Ennél semmi sem 
lehet kedvezőbb saját szellemi függetlenségünk és tetterőnkre 

nézve. Legyen az angol irodalom bármily termékeny és mély, mégis 
szegényitjük magunkat, ha szellemünk egyedüli tápszerévé ezt tesz
szük. Azonban félek, hogy jelenleg sok biányzik az angol könyvek
ből, a mire nekünk éppen szükségünk van. Az angol nép értelme 
mostan · az ugynevezett gyakorlati és hasznos dolgokra van irányozva . . 
A természeti tudományok haladnak, és a mi nagyon örvendetes, 
példa nélküli buzgósággal terjesztetnel< a társadalom minden osz
tályában. A lwrmányzat, rendőrség, büntető törvény, szegényeket 
illető törvény és gabonatöl'vény biányait szorgalommal vizsgálják. 

Az átalános nevelést javítják. A tudományt fényes eredménynyel 
alkalmazzák a mesterségekre. Szóval, sol, jót látunk előhaladásban. 

De kevés mély és komoly gondolkozást találunk az irodalom mago

sabb ágaiban kifejezve. Az ismeret legnemesebb tárgyai csekély 
figyelemben részesülnek. Az értelmi és erkölcsi tudományok iránt 

szinte általáJios közönyösséget . szemlélünk. Angliában nagy hiány 

van a bölcsészetben, e szót igaz értelemben véve. Ha tudós folyóira

tait vizsgáljuk, melyekben egy nemzet szellemi erejéne1, nagy része 

nyilatkozik, általában bizonyos itészeti zagyvabeszédre találunk, mely 

a müvészet munkáinak megitélésében a nagy és egyetemes elvek 
különös hiányára mutat. Egyetlen élő angol irótól sincs oly erköl

csi munkánk, mely öszszehasonlitható volna a Degerandó "Du Per
fectionnement Moral« czímü müvével; s habár kevéssé becsüljük 

. a merész és ékesenszóló Cousin gondatlan áltahínositásait, mindazál-
. tal az az érdekeltség, melyet az ő metaphisil{ája Párisban ébreszt, 

véleményünk szerint jobb előjel, mint az a teljes l{özöny, mely 
ily tárgyak iránt Angliában uralkodik. Ez észrevételek által nem 
akarom Anglia irodalmát kisebbíteni a melyet egészben véve, ugy . , 
teldntünk, mint az emberi szellem legdicsőbb emlékoszlopát. Büsz
kék vagyunk arra, hogy Angliából szárma~tunk, s tudományos és 
lángeszü müveihez való szabad jutbatásunkat, mint drága előjogot 
becsüljük. Azt sem érezzük, hogy ereje már ki volna merülve. Hom
lokán nem látunk redőket, s járásában elaggottságot. Jelenleg oly 
irói vannak, föképp a költészetben és regény-irodalomban, a kiknek 
nevei mindnyájunk ajkain forognak, és a kik csak nyelvével együtt 

• 

• 

• 

• 
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enyésznek eJ. Mindezek daczára azt hiszem, hogy AngHa értelmi- . 
sége jelenleg inMbb önmagáért, mint az emberiségért munkállwdik, 
és hogy tudósainknak, ha irodalmunkat emelni akarják, behat61ag 
kell tanulmányozniok nemcsak Anglia, hanem az enropai szárazföld 
irodalmát is, 

, 

E szerÍl1t egy e hazában létesitendő jobb irodalom fontosságát és 
eszközeit érdeklő észrevételeimet bevégeztem, Ha azt kérdik tőlem, 

" mit reméleIr e tekintetben, azt felelem, hogy soht. Okaim vannak 
hinni, hogy a nagy tehetségek nagyobb mértél{ben és hatályosabban 
fognak e tárgyra irányulni, De e kérdésl'e most nem terjeszkedhetem 
ki. Van azonban a reményre egy oIr, a melyre egy percznyi figyelmet 
kérek, Én ugy fogom fel a dolgot, hogy az irodalom magosabb tökélyre 
jutand egy a társadalomban véghezmenő nagy változás által, a melyet . ' 

a czivilizáczió és jó , intézmények mind nyilvánosabbá tesznek. Ugy 
tetszik nekem, hogy ezen utóbbiak által a politikai élet mind ke
vésbbé tekintetik a jelesebb elmék egyedűli vagy legfőbb munkás
sági ',körének, és hogy a befolyás és tekintély mind inkább központo

sulnak ü:odalmi és gondolkozó emberek kezeiben. Természetesen ez 
által a társadalom értelmiségének mind nagyobb meg nagyobb mérv

ben kell az irodalomhoz vonatni. A hajdankor és ujabb kor közötti 
különbség, a politikai élethez kapcsolt fontosságot tekintve, nekem 

feltünőnek tetszik; és ez nem történetes különbség, hanem állandó 
alapokon nyugszik, a melyeknek természetöknél fogva fokozott erővel 
kell" müködniök A régi időkben mindeu, mi otthon és külföldöntör

tént, az embereket a nyilvános életre utalta és égető vágyat keltett a 
politikai hatalomra. Ellenben a későbbi idől{ előhaladottsága arra 
ösztönzi az embereket, hogy az irodalomnak nagy jelentőséget tu
lajdonítsanak. Például, a régi l<öztársaságok ingatagsága, a társada
lom lüUönböző osztályainak egymásiránti rendezetlen viszonyai, a 
demagogok és szónokok hatalma, a pártok hevessége, az erkölcsi 
és vallásos korhltok hiánya az önkény és szenvedély ellen, a köz-. ' 

erzület kifejezésére szolgáló némi szabályszeri.i organumok hiánya; 
a törvényszékek Bzámára el őre megállapitott, szorosan meghatározott 
törvények hiánya, ezek és más okol< oly érzést adtak a hajdankori 
polgárnak, mintha \L forradalmak és megrázkodások elválaszthatla
Ilok volnának a uírsadalomtól, elméjét folytonos aggodalommal for
dították a közűgyekre , és a politikai hatalomban való részvétet, ha 

, 

, , 

, 

, 
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nem is éppen lényeges, de fontos eszközévé tették saját személyes 
biztonságának. Továbbá a régi polgárnak nem volt otthonja a szó 
szerintünk való értelmében. Ő a piaczon, a forumon, a köz öszszejöve
teli helyeken élt, s igy természetesen figyelme az állam ügyei által 
sokkal nagyobb mérvben Je volt l,ötve. Nem különben a vallás,a mely 
most soldml inkább, mint minden egyéb, magára utalja az embert, a . 
régi időkben állam ügye volt s az embereket politikai életre szoktatta. 
A sziv és magános házak vallása ismeretlen volt. Az istenek legkitü
nőbb tulajdonsága a )<ülön államoIdIOz való viszonyukban állott, · s 
az isteni tisztelet legfőbb czélja volt tetszésöknek az állami közön-. . 

ség inínti megnyerése. Ehez l<épest a vallás főképp nyilvános és 
nemzeti ünnepélyekből állott. Romában az állam legnagyobb férfiai 

az oltárnál is elsők voltak, s más czimeikhez a főpapét is csatolva, 

legünnepélyesebb papi Mtelmeket teljesitettek. Ily módon a vallá

sos elv egész ereje politikai csatornákba lőn vezetve. Az istenek

ről azt hitték, hogy nincs magasabb hivataluk, mint a politikai, 

és igy ezt természetesen az emberekre nézve a legdicsőbbnek is 

tartották. Egyszóval, a régi időkben sokkal befolyásosabb volt a 

magas politikai állás, mind a jóban, mind a roszban, mint jelenleg; 

s következőleg sokkal telhetlenebb nagyra vágyás tárgyát képezte. 

A solmsághoz való férhetésnek és befolyásnak csaknem ez volt az 
egyedüli útja. Az államférfiunak oly hatalma volt a véleményen, 

saját országán, talán idegen államok on is, a mely most ismeretlen. 

A sajtó és jó állami intézmények befolyása az, mely a közigazga

tás embereinek fontosságát alább szállitja. A mily arányban a. ma
gánszemélyek a közszellernre hatni képesitvék ; a mily arányban 
a nép olvas, gondolkozik és birja az eszközöket a maga vélemé
nyének kifejezésére és érvényessé tételére; a ' mily arányban a .. 
törvények gyökeret vernek, áltii.lánosan megismertetnek és a kö
zönség erkölcsi érzése által szeutesittetnek; és az állam érdekei, 
a kormányzás elvei és minden köz intézkedések szabad és bizalmas 
vitatás alá vethetők: azon arányban lesz a kormány másodrend ii 
befolyásuvá. A hatalom azok kezébe megy át, a kik gondolkoznak, 
irnak s szellemöket szélesen és meszszire ldterjesztik. Eszerint a~ 
irodalomnak mindinkább az emberek kormányzása, a jót tevés, a 
hirszerzés esz!{özévé kell lel~ni. A régi és az új idők közti ellentét . 
a most emlitett pontol.ra nézve, sokkal tisztább, hogysem bővebb ma-

• 
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gyarázatot kivánna, S a mi azokból vont fontos köv~tkeztetésünk is 
elég világos. A nagyszerü javitások, a melyek századok folyamán át, 
a társadalmi rendben, a családi életben, vallásban és tudományban 
történtek, mind oda irányulnak, hogy a politikai hatalomnál különb és 
magasb hatály-erőket hozzanak müködésbe, és hogy a szellemi hatás 
azon alakjának, melyet mi irodalomnak nevezünk, adják az emberi 
ügyek feletti uralkodást. Ezt az igazságot, a mint hiszem, mindin
kább érzik, és ennek befolyásától, kapcsolatban sajátságos helyze
tünkkel és szabad intézményeinkkel, egy tiszta, mély, gazdag, szép 
és nemesitő irodalom boldogságát és dicsőségét remélem hazánk 

, , 
szamara. 

. . 

• 
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