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Pest-Buda nemzetisé gi ké pe a reformkorban

,,[bban a _keIet-közep-elrópai, pontosabban ma-
.6,gyarországi kölnyezelben, amelyben a társadaImi
é s nemzeti problé mákat a rendi,nemesi világbói a
polgári világ irányába haladva ki kevé sbé  radikálisan,
ki radikálisabban akarta megoldani, az ,,ú j",nak a
nemzeti nyelv sé g elengedhetetien követelmé nye
volt, Arra viszont senki sem gondolt, hogy saját anya-
nyelvé nek é rvé nyesülé se, illet leg uralomra jutása a
,,patlia", a haza, jlletve az ország egysé gé nek meg-
bomlásához vagy' é ppen szé thullásához vezethet, i]]e-
t leg fog egy adott id pontban vezetni. A törté neti
Magyarország nem magyar anyanyelv  lakosai, az
ú gynevezett ,,nemzetisé gek" mé g a mú lt század negy-
venes é veiben is allgha gondolhattak elszakadásra az
egysé ges országtól, Már 1940-ben a Debreceni Szem,
lé ben közölt Sládkovií  András cí m  tanulmányunkban
idé ztük a szlovák romantikus ]í rikusnak é s epikusnak
azt az 1838-ban papí rra Vetett mondatát, amely egyé r-
tel m  en bizonyí t j a ezt aZ ál lí tás u n kat.,,Megs e mmisí te ni
már nem enqedjük magunhat, de eqqé bkónt hezet foqva, szí ves
örömmel ké szek vagqunk é lni is, halni is a hazánké rt." Ahazá-
é rt, amely a magyar nemzeti öntudat számára egyé r-
telm en Magyarolszágot ie]entette, s legfeliebb a
nemzetisé gekkel folytatott párbeszé dben vetette fel a
,,közhaza" szót. Az ország terüIeté n é l , irodalmi nyel-
vük é s nemzetisé gük szempontjábó1 egyre 1obban ön-
tudatosodó nemzetisé gek viszont é ppen abban a kor-
szakban, amelyr l beszé lünk, mind jobban é s jobban
hangsú lyozták, hogy a hazának az a fogalma, amely-
hez h sé gesen ragaszkodnak, nem azonos azzal a Ma-
gyarország fogalommal, ame]yé rt a magyar nemzeti
mozgalom küzd.  k köVetkezetesen tettek é les kü-
lönbsé get az ,,uhorskq" é s a ,,mad'arskq" - az ,,unqarisch-
ungarliindisch" é s a,,maqyarixh" között, mi a magunk
nyelvé ben ezt mind a mai napig nem tudjuk megten-
ni. Mé lyen fekv  okai vannak ennek, Az a közé pne-
messé g, amely - er s polgári osztály hí ján - a bé csi
udvar mé ltán}talan politikáiáVal s a hatalomhoz gör-
csösen ragaszkodó f nemessé g nagy többsé gé ve]
szembeszá]lva az ország fügeetlensé gé é rt s a polgári
é letforma megvalósí tásáé rt harcolt, nyugat-európai
szemmel né zve mé giscsak ellentmondásos, paradox
jelensé g volt; nem tudta teljes mé rté kben levetni ma-
gáról a feudális mú lt öröksé gé t; ennek a nyomai a tu-
datában mé giscsak megmaradtak. Látszólag csak a
magyar szókincs ké rdé se, nyelvé szeti ké rdé s, de az
el bb em]í tett té nyben gyökerezik, ho€y a XlX, sZáZadi
magyar nemzeti mozgalom vezet sé ge az el z  kor-
szak ]atin ,,hungarus" szavát egyszer en ,1aqya/'-ra tor-
dí tia .- é s ez az ország más nyelv  né peiné l számos
fé lreé rté snek, ellentmondásnak ]esz a forrása, ké -
s bb, az I8ó8,XL|V törvé nycikk, a korabeli Európa el-
S  nemzetisé gi törvé nye iS ezen bukott meg, A tör-
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vé nyben h angs ú  ly ozott,,e EJsóg es p llitift ai maqa ar nemut"
nem volt az ,lhorshq národ", az ,,ungarlándische Nation"
pontos megfelel je,

A modern, polgárosult magyar nemzeti cé loké rt
harcoló közé pnemessé gnek ez a nyelvhasználati sajá-
tossága mind a mai napig elködösí ti a XIX, század e]-
s  felé ben a törté neti Magyarországon ,,nemlí tisé g" é s
,,hazafisóg" té nyleges viszonyát, Ma, amikor a magyar-
Ság é s a köIú lötte é ] , immár é vtizedek óta teliesen
önálló nemzetek elemzik e korszakot, s kutatóik a leg-
több esetben fel sem vetik, hogy a mú lt, amelyr l be-
szé lnek, tulajdonké ppen közös, olyan fogalomzavar
tanú i vagyunk, ameJyet alapos, csaknem a mikrofilo-
lógia eszközeivel elvé gzé sre kerül  kutatás né lkül fel-
oldani tel jesen ]ehetetlen.

A vizsgálódásaink tárgyául Választott egyé neknek
vagy esetleg csoportoknak (egy-egy települé s lakói-
nak, egy-egy társadalmi ré tegnek) a nemzetisé gé t,
nemzeti öntudatát aZ etnikai származás alap|án nem
lehet meghatározni, Az etnikai származás patikamé r-
leggel vé gzett mé ricské lé se - é s é ppen ezzel a kor-
szakkal kapcsolatban - csak zsákutcába vezet, vé gze-
tes té vedé seket okozhat. Hadd é rzé keltessük ezt most
egyetlenegy - de vé lemé nyünk szerint igen szem]é le-
tes - pé ldánl Hrobory Sámuelé n. Erdé Iyi János baráti
köré hez tartozott, számos ké rdé sben é rtett egyet a
magyar né pdalgy ité s kiválóságával, aki é ppen e te-
vé kenysé gé vel járult nagymé rté kben hozzá a modern
magyar nemZeti öntudat kjalakí tásához, Viszont
ugyanez a Hlobony Sámuel - mint Samo Bohdan
Hroú oi - Ludoví t §rú mak, a modern szlovák irodalmi
nyelv megteremt |é nek, a szláv folklór m vel jé nek a
1egsz kebb köré hez is taí tozott, Csaknem egy é vszá-
zadda| ké s bb a szlovák realista szé ppróza nagy kez,
demé nyez ié nek, Martin Klí rröí nnak Luká\ Blahose1
Krasoi cí m  törté neti regé nyé ben pedig ugyanez a
szlovák Samo Bohdan Hroboi Prágában é li vé gig a
nagy cseh költ  é s folklorista, Franti§ek LadiS]aV
é elakovsky ké s bbi felesé ge, Bohuslava Raiskó iránl
tá plá ll ,emé nyleIen szereImé t,,,

|\f emzetisé gnek é s patriotiZm USnak, anyanyeIvnek
l\es etnilul tudatnak ezl, az ebben a korban ket-
sé gtelenüi meglé v  dilemmáját semmiké ppen sem
lehet, é s teljesen tudománytalan dolog ú gy felo]dani,
hogy mai gondolkodásmódunkat, mai foga]mainkat
Vetí tiük ViSsZa a mú ]tba, EZt Szeretn k {é s semmi töb-
bet) bebizonyí tani né hány olyan pé ldán, ame]yet a
mú lt század els  felé nek Pest-Budáján é l  többnyet-
v , több etnikumból összetev d  lakosság kulturális
é leté b l merí tettünk,

A harmincas s mé g inkább a negyvenes é vekben,
abban a korszakban, melyet a né met törté net- é S iro-



dalomtudomány - a forradalom el tti ké szül dé sre,
s t forrongásra cé lozva - ,,Yormiirz" -nek hí v, Pesten é s
Budán az erjeszt , a feudális mú lttal szembeszálló
polgárság nagyré szt né met anyanyelv , A szi]é ziai né -
met katonatiszt apától é s a budai né met polgárlány-
tól származó Nikolaus Lenau * annak ldeié n a Lenau
}rlmanath |965-1966-i é vfolyamában többek között mi
is bemutattuk - minden ellenkez  nacionalista beál]í -
tás el]ené re is né met költ  volt, egé sz é letm vé re a
né met nemzeti öntudat Volt a jellemz , Egyvalami
mé gis megmaradt benne abból, amit az el bb emlí -
tett pest-budai né met anyanyelv  polgárság ké pvi,
selt: közvetí tett a,,tágabb hazának" az   korában már
több nyelven í ró é s beszé l  né pei között, Lenau szá,
mos költemé nvé b l, pusztaromantiká jából nyilvánva-
ló, hogy ösztönviiágában a korabeli Magyarország is
ott szerepelt, amikor a ,,yaterland" szót idé zte.

Lenau ._ termé szetesen - szé ls sé ges pé lda, az  
eseté ben világirodalmi rangú , ,,tipikusnak" tehát é p-
pen ezé rt nem számí tható költ r l van szó. A pest-bu-
dai né met folyóiratok alapján viszont az átlagember, a

,,közé prend" magatartását lehet bemutatni, különös
tekintettel a nemzeti öntudat é s a patriotizmuS ViSZo-
nyára. E fejtegeté sünkben csak a több é ven át több ci
met Visel  Pesther Handlungs-Zeitungnak nevezett folyó-
irat kulturális kí sé r lapjára, a Der Spiegel cí m , heten-
ké nt ké tszer (szerdán é s szombaton) megjelent divat-
lapra fogunk támaszkodni. l828,tól 1841-ig a né met
származású  Franzwiesen szerkesztette, Miné l közelebb
iutunk a ,,Vormárz" korszakához, annál több viszont a
szerkeszté sbe, a lap irányí tásába az é ppen hogy
emancipá]ódott zsidó jellegzetes alakjának, Samuel
Rosenthalnak a beleszólása, aki a kor sok magyar iro,
dalmi vezé ralakjával kapcsolatban állt, 184l-ben, eb-
ben a továbbfejl dé s szempontjából oly sorsdönt 
é Vben, Rosenthal át is vette a Der spieqel szeí keszí é sé í ,
az egyeduralmat, né met nyelven,

D il§lTí  [?i J: lxT, -T,"""ix,jí ' ;ifr ":ffi,;;
azt - mai fogalmainkat visszavetí tve a mú ltba - az el-
s  pillantásra joggal el tudnók ké pzelni? Ennek el-
lentmond már maga az a té ny is, hogy né metül e kor-
ban * é s nemcsak a Der Spiegel munka társaké nt, ha-
nem általában Pest-Budán é s szerte az országban -
nemcsak a né met származást1 tollforgatók í rnak, Né -
metül í r né hány - a magyar nyelvben ekkor mé g nem
elé g járatos .- magyar arisztokrata; a Der Spiegel m n-
katársa - é s é ppen Samuel Rosenthal szerkeszt i m -
ködé se ideié n -, a szlovák származás  é s magát
,,hungarus" patliótának valló Csaplovits János (nevé t a
mai szlovák szakirodalom következetesen ]án
é aplovi(,nak í rja), s né metú l í rnak a poigárrá emancipá-
lódott s tudatosan a né met polgári é letformát é l  zsi,
dók- É rdekes ellentmondás: maga a nyelv - é ppen eb-
ben a korban, amikor a törté neti Magyarország nem,
zetisé gei köré ben a nemzeti nyelv sé gé rt folyik a harc
- a nemzeti öntudatot, a nemzethez tartozáSt mé g
nem perdönt  módon meghatározó té nyez . Pz
ugyan igaz, hogy a Dzr Spieqelben mé g Wiesen szer,

keszté se idejé n, de a Rosenthal-korszakban is több-
ször találkozunk a né met nemzeti öntudat nyomaival,
Nemcsak arra gondolunk itt, hogy Bé cs kulturális é le-
te, a bé csi könyvkiadás, a bé csi hí rIapirodalom, a bé ,
csi szí nház - mintaké nt - állandóan a szerkeszt  s
munkatársai szeme el tt lebeg, mé g ha itt-ott, S é p-
pen a progresszió szempontjából vitatkozik is
Bé ccsel, Itt arról is szó van, hogy a lap hasábjain a né -
met m vel dé s megbecsülé se, a né met irodalom (s

különösen a né met nyelv  dráma), a né met tudo-
mány megbecsült s nem kis öné rzettel emlegetett im-
portcikk! De csak importcikk. AZ ismeí etlen szerz j 
vagy né wel ellátott közlemé nyek nem tekintik fenn-
tartás né lkül a maguké nak, s amikor pé ldául a szí npa-
don a né metül í ró szerz k (]ohann Nepomuk Nrsfror,
August Kotzebue, Charlotte Birch-Pfeií í er) neve mel]ett -
nagyré szt a Magyar, ma|d l840t l kezdve a Nemzeti
Szí nház más irányú  tájé kozódása |óvoitából - megje-
]ennek a francják, f leg Eugene Scribe, akkor már meg-
Sejthetünk valamit abbó], hogy Pest-Budának mé g
né met eredet , s t a legtöbb esetben mé g né metü]
í ró szerz iben tudatos annak a szándé ka, hogy önálló
Jegyen, hogy maga válassza ki, amií e szüksé ge van,
hogy ne iátssza a kulturális gyarmat Szerepé t, (,,,)

I ré p né lkül sorolhatnók a oé idákat, Eb,ben a né met
V ni"tu"n megnyi|arkozó saitóban (í rásbelisé gben
irodalomban) lassan-fokozatosan megvannak a ma-
gyaí  (ungarisch) hazához tartozásnak, a hazafiságnak,
a,,hazai nyelv" hasznáiatának, illet leg e nyeJvhaszná-
lat tudatoS terieszté sé nek, majd megszereté sé nek,
megSzeretteté Sé nek a különböz  válfajai, árnyalatai.
E tekintetben a m vel dé s különböz  ké pvisel i közé
merev válaszfa]at hú zni mer  ké ptelensé g, Ez az állí ,
tásunk más, nemcsak a né met etnikumból származó
egyé nekre is áll, talán a né metül í rókná] kisebb mé r-
té kben. A pesti Vakok Inté Zeté nek igazgatóia, DOIeí áleh

(nevé t a né met nyelv  saitó csaknem kivé tel né lkül
Dolleschalehnek í ria) nyilvánvalóan cseh származású ,
]án Kollár jó barátia, de az inté zmé ny vizsgael adása-
it aZ emlí tett Der ;piegel minden esetben a mi nyel-
vünkre lefordí thatatlan,,ungarlándisch" sikerké nt
könyveli el; Zenetanára, az ugyancsak vak Füredq Lász-
ló magyar származású , a zene mellett a magyar nyelv-
nek é s irodalomnak is tanára volt, magyar nyelven
nyilvános el adást is tartott, ugyanakkor   Volt Kolláí
né pdalgy jtemé nye dallamainak egyik hangszerel je,
Ján Kollárral egé szen szoros kapcsolatban volt, l847-
ben a pesti szlovák egyházközsé g felügyel je lett, s
amikor a magyarországi egyetemes ; evangé likus egy-
ház gy lé sé n Kossurí  Laios é s Pulszkq Ferenc Kollárt
heves támadásban ré szesí tette, lemondott az ott ad-
dig viselt jegyz i tiszté r l. Emlí tenünk kell a sz]ovák
Martin Swháú t, azaz Szuhány Mártont is. Szlovák nyel-
v  elbeszé l  volt; szé pprózai munkáit a Zora í Hajnal)
cí m  almanach köZölte, oruostudományi szakcikkeit
viszont magyarul tette köZZé  az orvosi Tár cí m  folyó-
iratban.

A pesti .,Vormáí Z" törté neté hez mé giscsak ké t - szá-
munkra kirí vónak tetsz  - eset szolgál jellemz  adalé k,

3039



ké nt, Ludwig Sthindelmeisser, a pesti Né met Szí nház kar-
mestere, Sznpárq cí m , l839-ben el adott magyar tár-
gyú  operája ré vé n ]ett hí ressé , Ebben az id ben a pesti
né met é S magyar nyelv  szí nház között e]lenté tnek már
nyoma sincs, A három szí nházl karmester,
Schjndelmeisset MassaÉ  (nyilván cseh nev , Masák) é s
ErÉ el Ferenc kózött nemhogy ellenté tnek, hanem mi
több: együttm ködé snek vagyunk a tanú i. Aki csak etni-
kaj származásuk alapján ,,osztályozza" az embereket,
mé ltán meghökkenhet, A ,,Landespatriot", de né met
Schindelmeisse é s Erkel származása azonos; a Huntlad,i
László, a Bánk bán, nemzeti Himnuszunk megzené sí t jé -
nek né met - é spedig elZáSZi né met, felté telezhet en
holland - családfája van, Erkel a Magyar Nemzeti Szí n-
ház zenei vezet je, karnagya lett; s t a pesti Magyar
Szí nház l840-ben az   Bdthori Móia cí m  operáiának
bemutatásával lett Nemzeti szí nházzá, Erkel annak a
feladatnak áldozta nagy zeneszerz i tehetsé gé t; hogy
megtelemtse a magyar nemzeti opelát, mé g akkor is,
ha az ó korában a magyaros m zené t s a valódi magyar
né pzené t mé g nem tudták megkülönböZtetni egymás-
tót" Közhely, hogy amikor Liszt Ferenc é s Erkel Ferenc
itt, Pesten találkozott egymással, S LiSZt biztatta Elkelt,
kövesse  t karrierje é rdeké ben - külföldre, Erkel itthon
maradt, a hazájában, A magyar opelazene megalapí tója
lett. a ké t VáIos (Pest é s Buda) akkori mé reteihez ké pest
egyé bké nt igen gazdag zenei é leté t   áilí totta a magyar
nemzeti fel] dé S szolgáIatába.

fljn nem ennyire .álvjnyo-, oe mondandcink
.!. szempontiából dnná| [onlosabb, a kor európai |-,i 

szoprán é nekesn ié nek, Henriette Cnrlnak a pé ldája,
Budai polgárcsalád szülötteké nt iátta meg a napvilá-
got, kezdetben a pesti Né met SZí nháZ ünnepelt é ne-
kesn je volt, majd porosz udvari é nekesn  lett Berlin-
ben, Nemzeti öntudata tehát látszólag egyé rtelm en
né met; mintha meg is feledkezett volna születé sé nek
heiyé r 1, Ugyanakkor vendé gké nt több é Vadra iS szer-
z dött a pesti Magya1 majd Nemzeti Szí nházhoz, é s
Rossini, Bellini, D|nizetti, M,zart, Meyeú eer, Auber stb. ak-
kor igen divatos operáinak szövegé t magyarul tanulta
be, A Der Spiegel cí m  divatlap ,,Ferko", ,,F." jdzé s ,
egyé bké nt zenei szempontból is igen komoiy, igé nyes
IecenZjói szerint, kifogástalan kiejté ssei! Henriette
Catl vé gül folyé konyan elsaiátí totta a magyar nyelv 
társalgást is. Nem okozott semmi nehé zsé get sem ne-
ki, hogy szí né sztársaiva], a Nemzeti Szí nháznak csak
magyaru] tudó SZemé lyzeté vel beszé lgetni tudion

Mié rt tette ezt az akkor már egé sz Európában, de
legalábbis a né met nyelvterü]eten elismert, s t nagy
hí rné vnek örvend  é nekesn ? Anyagi haszoné rt? Alig-
ha. Hiszen mindez akkor törté nt, amikor a szí nház óri-
ási anyagi nehé zsé gekkel küzd; nem Carlnak volt ma-
gyar nyelv  fellé pé seib l haszna, hanem - é s nem is
egyszer -   hú zta ki a csávából a szí nházat. Sokan ál-
Jí tják, hogy az idegen ajkú ak az ura]kodó osztály dik-
tálta é ]etformát, a nemesi é letmódot akarták utánozni
a magyarnyelv sé ggel. Oe hiszen akko1 amikor
HenIiette Carl, az addigi csak né metnek ismert opera-
é nekesn , magyarul szólaLt meg a szí npadon, a karzat
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ünnepelte tomboló le]kesedé ssel. Aztán l842 eleié n
ugyanez a karzat kifütyü]te A Der Spiegel tudósí tóia
hangsú lyozza: nem  t, s nem iS a tóbbj szerepl t. Ele-
ge volt az operael adásokból. Magyar nyelv  drámát
akart a szí npadon ]átni

Mi tette aZ emlí tett, nem magyar származású  í rókat,
zené szeket, szí né szeket magyar nyelv ekké  s nem egy
esetben a magyar nemzeti ügy S a magyar patriotiz-
mus harcosaivá?

E sorok í rójának hosszas vizsgálódásai közben
mindvé gig az maradt a legnagyobb, szinte megoldha-
tatlannak látszó problé mája: mi okozta az ország ak-
kor mé g kett s f városának elmagyaí osodását? A re-
formkorban hogyan lett itt lassan-fokozatosan a prog-
resszió, a forradalmi lelküiet é s a magyarnyelv sé g
csaknem azonos fogalommá? A pestj polgár egy ideig
mé g né met nyelven olvasta kedvenc divatlapját, de -
a szerkeszt vel, Samuel Rosenthallal együtt - né me-
tü] ]elkesedett azé rt, hogy a nemzetközi operairoda-
lom divatos termé keit magyar nyelven é neklik, s ami-
kor a helyi né met szí nház kölcsönké ri a Nemzeti Szí n-
ház é nekkarát, s az magyarul szóla1 meg a né met nyel-
v  szí npadon, olyan óriási, olyan tomboló a lelkese-
dé s, hogy arról a már többször emlí tett Der Spiegel sem
tud máské nt, mlnt áradozva í rni!?

Er szakos magyarosí Lás?l De hát ki es hogyan eId.
Ilszako|la? A Helyldrlólanács? Va44 a Vármegyeha
za volt rá egymagában ké pes? S ha nem ezek, akkor
melyik-a haiadással é lesen szemben álló - hatóság?
Tudiuk, hogy ké s bb, a forradalom s a szabadságharc
idejé n Kossuthé k tragikus módon kerü]tek szembe a
nem magyal nemzeti mozgalmak f  er ivel de az
ú gynevezett ,,VormárZ" ideié n?| Mi tette PeSt-Budának
mjnt már emlí tettük - rendkí vül gazdag, csaknem
Bé cs vagy Weimar szí nvonalát megüt  hangverseny-
é leté t egy csapásra magyarrá? S ami mé g fontosabb:
az, ami itt nem magyarul, hanem f leg né metü] hang-
zott el, hogyan teremtett tradí ciót a ké s bbi Budapest
kultulális, közelebbr ], iroda]mi é lete számára?
Samuel Rosenthal egyik iegközeiebbi, ú gy is mond-
hatnók: kebelbarátia az a Moritz Saphir, aki é ]ete na-
gyobbik ré szé t Bé CSben töltötte ugyan, de aki a Der
Spiegel tanú sága szerint vidám Verseivel, tré fájVal
SzámtalanSZOI Szórakoztatta Pest-Buda közönsé gé t.
IgaZ, né met l, De nem teremtette-e meg csipkel d 
a szöget mindig felé n találó modoráva] Na4y Endre
kabaré jának, ennek a jellegzetesen budapesti m faj-
nak az el ké pé t? Nem a magyar nyelv  Nemzeti Szí n-
házunk honosí totta,e meg az igen er s né met hatás
mellett a franciás í zlé st, azt, ami - f leg a XX, század
elejé n - megú ií totta a magyal szellemi é letet?

Mindebb l talán vlJágos: abban a korszakban, ame-
lyet a né met nyelv  tudomány sommásan ,,Vormárz"-
nek hí v. a mi fogalmaink szerint a reformkor utolsó
harmadában a]akul ki pestnek é s Budának, e ké t sok-
nemzetisé g  városnak az az irodalmi-m vel dé si ké -
pe, amely arculatát egyé nivé , ú gy iS mondhatnók: Sa,
játossá teszi a többi európai f város között,

Sziklay kászló


