
A MAGYAR ROMANTIKA 

 

A 18. század utolsó harmadában meginduló nemzeti modernizációs kísérletek (ld. testőrírók) a magyar nyelvhez 

kapcsolódva indultak meg, így lépett fel  

 a nemzeti tudományosság (Bessenyei, Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék) kialakításának, 

 a nyelvújításnak (Uő., Magyarság; Kazinczy), valamint  

 az irodalmi élet megszervezésének igénye (Batsányi, Kazinczy, Kármán). 

Ezek a 18-19. század fordulójának felvilágosulatlan abszolutizmusában visszaszoríttattak (Martinovics köre; 

Kazinczy Kufsteinben). Azért akad fontos fejlemény, például Széchényi Ferenc (Széchenyi István apja) 1802-

ben országos könyvtárat alapít (ma OSZK), illetve 1807-ben felajánlást tesz az országgyűlésnek, amely a 

leendő Nemzeti Múzeum alapját képezi. 1817-ben Kazinczy újra kiadja Zrínyi Szigeti veszedelmét (a magyar 

címet is Kazinczy adja). 

A társadalmi cselekvés és az irodalmi élet tevékeny kibontakozásának lehetőségei az 1820-as években 

nyílnak meg. Eddigre lényegében győz a nyelvújítási mozgalom; a polgári átalakulás feszítő szüksége pedig 

egyre inkább tudatosítja a halaszthatatlan társadalmi, jogi, gazdasági, és kulturális reformok 

szükségszerűségét. Mivel hazánk ekkor a Habsburg Birodalom része, a modernizációs törekvések nemzeti 

tartalommal felerősödve jelentkeztek. A kezdetben érvényes, nemességre alapozott nemzetfogalmat egyre 

inkább az azonos területen élő, a magukat a nemzethez tartozónak érző, szabadságjogokkal rendelkező polgárok 

kollektív szerződésévé kellett formálni. E folyamatot békés eszközökkel, reformok útján kívánták elérni (a 

békétlen a forradalom, azaz a revolúció lett volna), ezért nevezzük történelmünk e szakaszát reformkornak, 

határait általában 1825-ben (reformországgyűlés, Széchenyi felajánlása a Magyar Tudós Társaság létrehozására) 

és 1849-ben (a szabadságharc bukása) jelölik ki. Mivel ez átfedésben van a romantika hazai erősödésével, sokáig 

ráíródott romantikus korszakunkra a reformkori irodalom megnevezés. 

De irodalmi romantikánk időben ennél kiterjedtebb, az 1810-es évek végétől a század végéig érezteti 

hatását. 

A korábbi írónemzedékek tagjai (Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey) vidéken éltek, polgári 

foglalkozásként még nemigen művelhették az írást; a húszas években fellépő nemzedék alkotói (Kisfaludy 

Károly, Vörösmarty Mihály, Bajza József, Toldy Ferenc) számára az olvasóközönség gyarapodása már 

viszonylagos megélhetést biztosított, ami már a leendő fővároshoz kötötte őket, Pesten élő értelmiségiekké 

váltak. Megjelentek közöttük az alacsonyabb státuszú néprétegekből származók, így például a későbbiekben 

majd Petőfi és Arany. Az irodalmi élet központja Pest-Buda lett; új folyóiratok (pl. Kisfaludy Károly lapja, az 

Aurora, amelyben a Himnusz és a Szózat is megjelent) indultak, erősödött a nemzeti színjátszás, kialakultak az 

irodalmi kritika elvei, a kiadói és szerzői jogok szabályozása. 1836-ban megalapították a Kisfaludy 

Társaságot, amely irányító szerepet tölt be az egész 19. századi irodalmunkban (pályázatukra készült a Toldi is). 

A magyar romantikában szinte mindvégig jelentős a klasszicizmus jegyeinek jelenléte; a ’30-as évektől – 

ahogy azt láttuk például az Anyeginnél és a francia romantikánál – realista vonásokkal árnyalódik. A népiesség 

stíluselemei is fontos szerepet kapnak, de nem formai vonatkozásokban, ahogyan azt Csokonainál láttuk, hanem 

inkább szemléleti síkon; a ’40-es években pedig összekapcsolódik a jobbágyság megszűntetésének politikai 

ügyével. Petőfi költészetének 1845 utáni összetettebbé válása és Arany munkái a népiesnek a nemzeti 

irodalomba való beemelésének szándékáról tanúskodnak, ami a Kölcsey kijelölte nemzeti költészet 

megteremtésének eszköze volt számukra. Ennek kiemelkedő jelentőségű tárgya – naiv eposzunk híján – egy 

nemzeti eposz megteremtésének kísérlete. Ez Vörösmartytól a (még inkább klasszicista, hexameteres 

formájával) Zalán futása (1825), illetve Arany tervezett Csaba-trilógiája, amelyből a Buda halála (1863) készült 

el egészében (ez már magyaros verselésű, felező 12-es verseléssel). 


