
kaja szerint, a nemzeti önállóság megtartására buzdított. Tudta, hogy a kettő nem ellentétes, 
sőt azonos, és elképzelhetetlen egymás nélkül. — 

Ha röviden összegezni kívánjuk az elmondottakat, megállapíthatjuk, Arany lapjai 
irodalmi tájékozódásában a polgári realizmus foglalta el a középponti helyet. Redukált realiz
musról volt szokás egy időben a lap körül tömörült csoporttal kapcsolatban beszélni. S ez helyes 
megjelölés, e lapok világirodalmi tájékoztatását illetően is, annyiban, amennyiben arra utal, 
hogy a realizmus lehetőségeit és hatékonyságát jelentékenyen csökkentették akkor, midőn 
a társadalmi radikalizmustól való félelmükben, a realizmus egyes válfajait, különösen a franci
áét, elhárították. S bizonyos redukciót jelentett a verses epikai műfajok e korban való fontos
ságának, szerepének, jövendőjének túlzó hangsúlya éppúgy, mint a kiegyenlítő humor mód
fölötti kultusza, a személyiség, az egyedi etikum előtérbe állítása, s a népköltészeti, elemek 
ekkori lehetőségeinek túlbecsülése is. A legfontosabb, úgy véljük, mégis maga az a tény, hogy 
Arany, a szerkesztő, lapjaiban a kor realizmusának egyik alapvető válfaja felé fordult. S magát 
e válfajt nem lehet redukáltnak nevezni. A realizmus egyik legmagasabb vonulatát jelentette 
ez. Mert hisz nemcsak a Pickwick Club-ot, a Twist Oliver-t, a Nemesi fészket vagy a Revizor-t 
jelentette, hanem a Köpeny-t, .a Holt lelkeket, a Nagy várakozások-at, a Blake House-t, az 
Apák és fiúk-at, a Henry Esmond-ot is. De ez idegen példák tanúságánál nem erőtlenebb, azé 
a magyar műé, mely e világirodalmi tájékozódás és esztétikai program légkörében fogant: 
a Délibábok hőséé, a magyar realizmus e mintadarabjáé. A realizmusnak ez az Arany lapjai 
által ajánlott európai árnyalata semmivel sem volt kevésbé alkalmas nagy művek teremté
sére, mint bármelyik másik. A magvar viszonyok közt pedig mintha csakugyan ez felelt volna 
meg leginkább. A mintha és volna azonban már kívül van a történeti stúdium határán. -=-

E szorosabban vett irodalomtörténeti konklúziókon túl sugall azonban anyagunk egy, 
hogy úgy mondjuk, irodalometikait is. Arany, a fáradhatatlanul kísérletező, folyton újat 
kezdő művész, a nyugtalanul meditáló elme, elutasította az érdekesen, az újságon kapás öncélú 
ingerét, s szerkesztői tevékenységét, tájékozódását és tájékoztatását fegyelmezetten s egyértel
műen annak szolgálatába állította, amit népe, nemzete erdekében tartott szükségesnek. 

Németh 0. Béla 

Magyar és német realizmus Arany korában 

A végzetes 1849-es év sokkal erőszakosabban nyúlt bele a szellemi életbe magyar 
földön, mint a németeknél. A forradalmat előkészítő évtized élénk nyugati kapcsolatkeresé
sére és internacionalizmusra hajló eszrreiségéie a Bach-korszakban, jórészt az idegen katonai 
és rendőruralom nyomása alatt kulturális elszigetelődés következik. Irodalmi életünk újjá
szervezése lassan halad; jelentős költőink élnek kis vidéki városokban, falvakban, nemesi 
kastélyokban. ízlésben és irányzatban maga Pest sem egységes. Az évtized legszembetűnőbb 
áramlata a Jókai-féle nemzeti romantika. 

Amennyire a katonai hatalom korlátozásai engedik, mégis megindul a külföldre irá
nyuló irodalmi érdeklődés és kapcsolatok újraszerveződése is. Eleinte a francia romantika 
politikailag kevésbé veszélyes második és harmadik vonalának már az előző évtizedben kiví
vott népszerűsége növekedik, ideértve a két Dumas-t, G. Sand-t és Sue-t, sőt a bűnügyi roman
tikát is. Műveik fordításaival tele van a napilapok tárca- és regényrovata. Az egykorú francia 
dráma több alkotása hamarosan bevonul a Nemzeti színpadára. Közben aztán, a patriarkális 
nacionalizmus jegyében, óvó hangok is szólalnak meg: tartsuk távol magunktól a nyugati 
irodalmak olyan alkotásait, amelyek népünk erkölcsére veszélyesek lehetnek. Amitől félnek, 
az a modern francia realizmus. Balzac körül az évtized vége felé heves vita zajlik, Flaubert 
Salammbőját Arany folyóiratának bírálója kedvezőtlenül fogadja. 

Az új moralizáló-nemzeties irodalompolitika csakhamar megtalálja bálványát az egy
korú angol regényben. A rokonszenv nemcsak a korai viktoriánus erkölcsiségnek és életszem
léletnek szól; példaadó és bátorító hatása van az ekkor induló realisztikus törekvésekre Dickens 
és Thackeray mérsékelt reali7ir.usának is. A magyar társadalom egyes rétegeiben kialakuló 
józan, kiábrándult „reálpolitikai" érzület az illúziós romantika ellenében a szigetország 
regényíróiban találja meg a valóságábrázolás megnyugtató módszerét. Amikor a Kisfaludy-
Tarsaság a hatvanas évek elején rátér az illetmény-könyvkiadásra, elsőnek Eliot és Thackeray-
műveket ad a tagság kezébe. 

Az angol és francia fordítások és az angol realizmust dicsérő nyilatkozatok számához 
mérve meglepő az a visszhangtalanság, amely hazánkban az egykorú német irodalom körül 
található. Ez az évtized még alig vesz tudomást ennek új irányzatáról, a negyvenes évek óta 
kibontakozó, polgári jellegű „poétikus realizmus"-ról. Szinte csak véletlenül jut el egy-egy 
mű hezzánk: Freytag Tartozik és követet-iét, valamint Otto Ludwig Ég és föld között-\ét 1856-
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ban lefordítják, Hebbel Judit-iát bemutatja a Nemzeti Színház. A magyar realizmus jövendő 
kritikusa, Gyulai Pál az 1855—56-os egyetemi évet Berlinben tölti, de nem a szépirodalommal, 
inkább az irodalomtudománnyal keres kapcsolatot; Schmidt Juliánt, Hettnert, Gottschallt 
olvassa. 

A magyar szellemi életet tehát ebben az évtizedben alig fűzik közvetlen szálak az egy
korú német irodalomhoz. 1850 és 60 között az irodalmi közvéleményben Storm, Keller, Heyse, 
Raabe, Scheffel, Spielhagen neve ismeretlen. A lírai költészet még az elbeszélő prózánál és a 
drámánál is nehezebben tör utat idegen nyelvterületre, azt tehát még kevésbé várhatjuk, hogy 
költőink vagy kritikusaink Mörike, Storm, Keller lírájáról tudomást szerezzenek. Magyar és 
német költészet egymásról keveset tudva bontakozik a mondott évtizedben. Annál megle
pőbb, h Dgy a kettő között — nem is elszórtan — párhuzamos jelenségek észlelhetők. A szép
írói termésnek is vannak analóg tartalmai és művészi megoldásai, de még nagyobb az analógia 
az irodalmi és esztétikai elmélet terén. A magyar megnyilatkozások itt-ott valamit késnek a 
német mögött, máskor határozottan egyidejűek. Közvetlen német befolyás az esetek jóré-
szében nem képzelhető el; a legjelentősebb német dokumentumok, Otto Ludwig Shakespeare-
tanulmányai ekkor még kéziratban voltak. Számolnunk kell persze azzal, hogy alnémet és 
magyar irodalom általános helyzete és fejlettségi foka egyáltalán nem volt azonos. így a köl
tészet anyagában és a műfajokban kevés közösség található; mihelyt azonban a világnézeti 
elemeket, a művészi magatartást és az esztétikai eszméket vesszük szemügyre, azonnal felöt-
lenek a párhuzamosságok. Ezekre próbálok az alábbiakban rámutatni. 

1. Petőfivel uralomra jut a magyar költészetben a realisztikus élményi líra. Ez a rea
lizmus jelenti a költői magatartás természetességét, az élménynek konkrét, személyes szituációba 
való ágyazottságát, az érzelem motivált lefolyását. A legfőbb költői érték az egyszerűség, köz
vetlenség és őszinteség; a mondanivalónak meg kell találnia a maga organikus belső formáját. 
A lírának ezt a típusát Petőfi szuggesztiója évtizedekre uralkodóvá teszi, Arany kezében azon
ban erős átalakuláson megy át. Az az igény, hogy a közéleti és személyes élmények káoszát 
a külső és belső forma fegyelmébe törje, ez időben határozott klasszicista színezetet ad lírájá
nak, noha az élménykifejező és a realisztikus aspektus uralkodó marad. A korabeli kritika 
ezt a jelleget határozottan meg is követeli. „A magyar kritikusok közül talán én vagyok az, ki 
leginkább követeli a költőtől, hogy élményeiből írjon, azaz abból, mit átérzett, átélt, magán 
és másokon tapasztalt vagy átható tanulmány által közvetített" — üti meg a hangot Gyulai 
1855-ben. 

Az egykorú német líra, részben már Mörike, kiváltképpen a fiatalabbaké, hasonló szán
dékból fakad, s hasonló esztétikai igényt hordoz. Kelletnél, Stormnál az élményi líra roman
tikus vonásai elhalványodnak, s erősödik a magatartás közvetlensége és az élménykifejezés epi
kus-empirikus jellege. A személyes gyökérből következik, hogy valamennyiük lírája sok élet
rajzi elemet hordoz. Mint Petőfinek, Aranynak, — Stormnak és Kellemek is egy-egy versét 
könnyű konkrét életadatokhoz kapcsolni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lírai én erősen a 
közelében marad az emberi, mindennapi énnek. Ez a közelség Petőfinél a legközvetlenebb, 
de megvan Aranynál, Tompánál, s ugyanúgy megnyilvánul német rokonaiknál is. 

Amikor németek és magyarok ennek a lírának az alapvető emberi és esztétikai normá
ját akarják megfogalmazni, ha szó szerint nem is, de lényegileg ugyanazt követelik: az érzés 
igaziságát, azaz őszinteségét. „Miután a líra érzésen alapul, mindannyiszor sért, valahány
szor észrevesszük, hogy ez érzés nem igaz, nem szívből jő, hanem csak komédia." Aranynak 
ezzel az 1855-ös állásfoglalásával egybehangzik az, amikor Storm úgynevezett „tiszta" lírát 
követel. „Tiszta" őnéki is annyit jelent, mint átélt, igazi, mély. Szerkeszt egy antológiát, s 
ennek értékét abban látja,^ami nincs benne: a frázist, az utánérzést, a költött érzelmeket eleve 
kirekesztette. Az is rokon, ahogy a két lírikus elhatárolja magát a dilettánsok ömledezésétől. 
Arany: „Érzeni nem elég, ki is kell tudni fejezni, mégpedig nem úgy, amint közbeszédben 
elsopánkodná az ember, hanem költőileg." Ehhez kapcsolható ez a vallomás is: „Minél jobban 
tágult látköröm, minél több műremekkel ismerkedtem meg a világirodalomban: annál jobban 
meggyőződtem, mi hiányzik a mi költészetünkben. Forma — nem jambus és trochaeus — 
hanem ama benső forma, mely a tárggyal csaknem azonos." „Az én érdemem ama — félig 
sikerült —törekvés: formát és tárgyat összhangzásba hozni: egészet alkotni." Ugyanúgy él 
Stormbari a törekvés arra, hogy verseiben a tárgy és helyzet-meghatározta, organikus formát 
munkáljon ki. Amit erről versben mond: 

Die Form is nichts als der Kontur, 
Der den lebend'gen Leib beschliesst. . . 

Arany is aláírta volna, hiszen szerinte sem választható el ez az „eleven test" a belső formától. 
Rá is illik Storm vallomása: „Mihelyt valódi megindulásban vagyok, igényelem a kötött for
mát" — hiszen Arany is a forma szigorításával akarja az erős indulatokat és disszonáns élmé-
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nyéket fegyelmezni. Az övéihez hasonló szavakkal követeli Storm is a tartalom és a forma 
„szükségszerű kapcsolatát". A két lírikus nemcsak a módszerben és a gyakorlatban rokon; 
kiterjed ez egyéniségük mélyebb rétegeire Is. Aranynál ezt olvassuk a költészet funkciójáról: 
„A költészet az maradjon, . . . aminek lennie kell: ünnepe a léleknek, nem hétköznapja." 
És Stormnál: „A lírai versnek legyen meg az a hatása, hogy olvasójának egyúttal kinyilatkoz
tatásul és megváltásul, vagy legalábbis kielégülésül szolgál." Még majd szólok bővebben arról: 
a világnézetnek és a művészetszemléletnek milyen közös hatóerőire lehet az egybehangzó 
nyilatkozatokból következtetni. 

2. A századközép táján, a nagy katasztrófa utáni évtizedekben is, mind a magyar, 
mind a német irodalom nagy célkitűzése: az ember és az emberi sors epikus-drámai ábrázolása. 
A németek a prózai nagyepika és a dráma formáiban kísérlik meg ezt; hazánkban a drámai 
műfaj csak számbelileg fejlett, értékben nem, így a kísérlet, színtere a regény és a költői elbe
szélés. Az ötvenes évek kijózanító és szorongató égöve alatt hazánkban az irodalmi realiz
musnak új változatát hozza ez a törekvés létre: a magyar „eszményítő" realizmus az egykorú 
német „poétikus" realizmus párhuzamos, analóg jelensége, ha a párhuzamot nem értelmezzük 
mechanikusan. 

A két irány rokonsága, valahogy légkörük közössége már akkor szembeötlik, ha a bennük 
tevékenykedő alkotók emberi egyéniségére fordítjuk figyelmünket. A forradalom előtti évti
zed tiszta, egyenes lelkű, problémátlan költőegyéniségeket hozott felszínre, akikben a lelki 
képességek, az eszmei célok és feladatok harmonikusan szövődtek össze. Az új realizmus kie
melkedő művelői már emberi mivoltukban is konfliktusos, erkölcsi és esztétikai tekintetben 
egyaránt igényes természetek, ki-ki a maga módján. Arany nemcsak a nagy nemzeti kataszt
rófa és egyéni sorscsapások terhét hordozza; viseli ő a maga külön töviskoszorúját: kételke
dik saját tehetségében, s gyötri az is, hogy érzése szerint nem mert igazán „élni". Ebben az 
emberi alkatban a németek közül Otto Ludwig az ő alteregója, akinek legfeljebb csak a nevét 
ismerhette. Kettejükben ugyanaz a kétely, érzékenység, hipochondria, a művész szüntelen 
harca az ember gyöngéivel; egyeznek alkotásmódjuk nehézkességében is. Ludwig az „erkölcsi 
hipochonder" — nem az-e Arany is, nem érez-e ő is „kába kijózanodást a mások mámora 
után"? Tudjuk, mennyire irigyelte Arany apró költőtársait rendületlen önbizalmukért. Ugyan
így Ludwig egy levelében: „Csak egy szemernyivel több hiúság, több önszeretet lenne bennem, 
meg volnék mentve." Mindketten igényesek önmaguk iránt, tehetségüket erős ellenőrzés alatt 
tartják, — s ez egyformán gátolja, Ludwigban fel is őrli az alkotóképességet. De a többieknél 
is hallunk belső harcokról és gátlásokról: Meyernél, kisebb fokon Stormnál, Kelletnél. így érle
lődik ki mindegyikükben bizonyos aszkétikus vonás, hajlam a rezignációra, a szenvedés hősi
essége, s végül a fanyar férfias megnyugvás. 

A rokonság érvényesül az alkotások poétikai-esztétikai vonásaiban is. Ha mi magyarok 
Arany, Kemény, Gyulai után Stormot, Ludwigot, Meyert vesszük kézbe, közös jellegzetesség
nek érezzük, hogy erősen drámai jellegű epikát alkotnak. A németek ezt az igényüket elmé
letileg is megfogalmazták. Storm szerint a novella a dráma testvére, a legszigorúbb prózai 
műfaj; ezért igyekszik ő maga pályájának egyik szakaszán a novellát közelhozni a drámához. 
Ludwig epikusán közlő és jelenetező elbeszélést különböztet meg; a kritika hamar észreveszi, 
hogy Ég és föld között c. elbeszélésében a dráma eszközeivel dolgozik, drámai jeleneteket fűz 
egymáshoz. 

Hasonló elméleti nézeteket olykor-olykor a magyar realistáktól is hallunk. Arany saját 
alkotásaira támaszkodva azt kívánja a költői elbeszéléstől, hogy menete drámai legyen (1848); 
később megismétli: ez a műfaj „hőseinek egyéni jellemet ad, de azt drámailag fejti tovább, a 
lelkiállapotokat, azoknak fokonkénti fejlődését tüntetvén elő." „A beszély (novella) nem egyéb, 
mint kis regény, gyorsabb, elevenebb folyamattal, drámaibb haladással." A magyar esz
ményítő realistáknak ez a dramatizáló hajlama él és hat verses epikai produkciójukban. Arany 
a költői elbeszélésnek olyan változatát fejleszti ki, amely konfliktusos alaphelyzetből kiindulva 
felkelti és fokozza az egymással szembenálló törekvéseket-és szenvedélyeket, egészen a kataszt
rófáig élezi őket, s mindezek révén tiszta drámai hatást ér el. így mélyíti el Gyulai az Egy 
régi udvarház-ban a maga és nemzete igazát kereső régi magyar és a megszálló hatalom konflik
tusát a tragikus elvakultság katasztrófájáig. 

A drámaiságból természetesen folyik mindkét irányzat íróiban az erős lélektani érzék, 
a vonzódás a nehéz témákhoz és problematikus jellemekhez, akiknek megelevenítésében ember
ismeretük állja ki a próbát. 

Szaporíthatjuk az egybehangzó vonásokat, ha a két írócsoportot az élményi anyag és az 
élettartalom felől közelítjük meg. „A költészet forrása a természet és az emberi szív" — mondja 
Gyulai. „Én az emberi természetből indulok ki" -- olvassuk Ludwignál. Ezt az „emberi ter-
mészet"-et nem kell naturalista értelemben vennünk. A biológiai szférát nem tagadják, de nem 
is teszik meg uralkodónak. „A költészet örök tárgya az emberi lélek küzdelme s az abból folyó 
viszonyok; a test, a betegség és halál csak annyiban, amennyiben e küzdelmekkel kapcsolato-

617 

\J 



sak" — így szól Gyulai elhatárolása. A szociális megkötöttségek is a háttérben maradnak; 
az egyén természetadta ösztöneire erkölcsi tudata, felelősségérzete és szabad akarata épül 
rá. Az emberfogalom moralizálása, az erkölcsi ember középpontba állítása, az ösztönélet 
kritikus szemlélete vetítődik ki a poétikus realizmus kedvelt konfliktusalkotási módjaiban. 
Ami a romantikában és a naturalizmusban ritka, itt tipikussá válik: a konfliktus az egyén belső 
világába, általában a lelki élet és a jellem szintjére lokalizálódik. A lelkiismeret a legfőbb fórum; 
Ludwig szerint olyan jellemeket alkosson a költő, akik „erkölcsi mércéjüket magukban hord
ják". Az Ég és föld között saját szavai szerint két férfit állít egymással szembe, akik közül 
az egyiknek túlsók, a másiknak túl kevés lelkiismerete van. Ugyanilyenféle konfliktus, a szen
vedélyek harca, a belső meghasonlottság, a lelkiismeret őrlő nyugtalansága hatja át Arany, 
Kemény, Gyulai epikus alkotásait. Arany balladahősei a bűntudattal harcolnak; lelkiismeret 
és szenvedély állanak egymással szemben. Toldi férfikorát, többszöri próbálkozás után, akkor 
sikerül élővé tennie, amikor súlyos vétségekbe keveri és prédául dobja saját belső küzdel
meinek. Korszerű téma a morális kényszerhelyzetbe került hős vergődése helyzete korlátai
ban; ez határozza meg Kemény Zsigmond regényeinek cselekményét és kompozícióját. „A lel
kiismeret dolgozik" — halljuk Meyer Asszonyt író-j ár ól; de ugyanígy dolgozik Ludwignál, 
Kellernél, Aranynál, Keménynél; mindenütt az erkölcsiség hatalmát érezni. Az elnyomás vagy 
a torz politikai fejlődés évtizedeiben az önmagára utalt egyén erkölcsi ereje és bűntudata válik 
döntő tényezővé. 

3. Az új realizmus emberszemléletének kulcsszava: a „szenvedély". Amit akkor így 
neveztek, abban látják a morális szemmel nézett ember egyik fő mozgató erejét. Jelentőségét 
az emberi életben német és magyar részről csaknem egyidőben ismerik fel. Ludwig egész 
dramaturgiája az emberi szenvedélyekre épül. A tragédia tárgya „a szenvedély belső drámája." 
„A szenvedély az első a drámában." Shakespeare számára a jellem „a szenvedély talaja, amelyet 
ábrázolni akar". A jellem mintegy csak a fonalat adja, amelyre a szenvedély fázisai vannnak 
felfűzve, a szenvedélyé, amely az első megrezdüléstől kezdve önmagát fokozza mindaddig, 
amíg hordozóját meg nem öli. Hasonlóképpen: „Szenvedélyeinkben van azon archimedesi 
pont, melyről egy lábrúgással az egész erkölcsi világot helyéből ki lehet mozdítani." (Kemény 
adja ezt a kijelentést szereplői szájába a Férj és nő-ben.) Keménynek ez a nyilatkozata mintegy 
kezünkbe adja a kulcsot az említett magyar epikusok emberalakjaihoz. Az önmagát fokozó, 
önmaga végzetévé váló szenvedély uralkodik a Buda lialálá-tan, Kemény sóvár, megdöbbentő 
zsarnok-figuráiban. A témából több variáció fejlődik ki: egyéni szenvedély a társadalmi kor
látok ellenében Gyulainéi, Kellernél, Keménynél; egyénegvén ellen a Buda halálá-tan és az 
Ég és föld között-ben.S az irányzat jellemző konfliktus-típusa: meghasonlás az egyén szenve
dőivé és erkölcsi öntudata között: Meyer „Asszonybíró"-ja, Toldi és Piroska, Kemény eszményi 
férfialakjai vagy hűség és árulás közt vergődő szombatos papja. 

Párhuzamosak a drámai hősre vonatkozó elméleti nyilatkozatok is. Az alaphangot 
Kemény üti meg, aki az évtized problémáit és a saját életalakításának feszültségeit morális 
síkon éli át. „A drámában az érdek a szembetett szenvedélyeknek küzdéséből támad. Az egyén, 
ki körül összpontosíttatik részvétünk, jeles, vonzó, nagyszerű vagy megdöbbentő tulajdonai
val vív az ellenkező hatások ellen> melyek a mű természete szerint most kísértés, bűn, ármány, 
gyengeség, szédítés, kéj és csáb alakjában jelennek meg." „A viszonyok kényszerűsége, a 
konvencionális nézetek súlya, a megcsontosodott előítéletek, a korszellem, a hagyományos 
erkölcsök és szokások bűvereje, a társadalmi rend hierarchiája, kegyeletek, vallásos eszmék, 
állami kötelességek . . ." így sorolja föl Kemény a lehetséges drámai ellentényezőket. Kemény 
jobban kiemeli a szenvedélyt korlátozó helyzet, a megkötöttség élményét, mint Ludwig, aki 
inkább magának a szenvedélynek tulajdonít szerepet. De nála sem hiányzik teljesen ez az ellen
tét, ő is ismeri a „hatalmas valóság"-ot. „Látunk egy hatalmasat, az egyéni szenvedélyt, az ál
talános érvényű hatalmasabb ellen kitámadni, amelynek hatalmát ismeri és amelyen hajó
törést szenved. Ezt a hatalmasabbat nyilvánvalóan ilyennek kell ábrázolnunk, ak4r a fennálló 
rend az, akár természeti vagy erkölcsi erő." Gyulai is körvonalozza a drámai hős ideáltípusát: 
„Szükséges, hogy a hőst erős és határozott szenvedély vezesse, mely összeütközik a jogos viszo
nyokkal, a hagyományos erkölcsökkel, a kegyelettel, a kötelességgel: szóval azzal, amit társa
dalmi-, erkölcsi- vagy világrendnek nevezünk. Ez az összeütközés a cselekmény magva, a 
katasztrófa eleme, s minél jogosítottabb egyénileg a szenvedély, mely kesztyűt dobott a világ
rendnek, annál erősebb a drámai érdek, s annál tragikaibb a katasztrófa". Amit Gyulai „világ
rendének nevez, az Ludwignál „Weltlauf", (szürkébben ez is valahogy a világrendet érti), 
illetve ahogy Shakespeare-rel kapcsolatban nevezi: „gerechte Weltordnung", „igazságos világ
rend". Gyulainak az a követelménye, hogy a drámai hős kiemelkedő, vonzó vagy megdöbbentő 
tulajdonaival ragadjon meg bennünket Ludwigra emlékeztet, aki ugyanígy a nagyszerű hőst 
igényli a dráma számára, s tiltakozik a kor nivelláló hatása ellen. A dráma iránti érdeklődés kö
zéppontja szerinte is a nagyember nagy szenvedélyével. 
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4. Látva a magyar és a német realisták dramaturgiai nézeteinek és költői gyakorlatának 
rokon vonásait, jogosan következtetünk arra, hogy a közösségek valami mélyebb rétegben 
gyökereznek ..Közös politikai és társadalmi hatótényezők is működnek bennük — ezekre majd 
egy futó pillantást vetünk még. Aminél tartósabban kell időznünk: az alapvető esztétikai esz
mék és művészi nézetek elemzése. 

Mindkét oldal a realizmusnak új, a nem túlságosan kedvező korviszonyokhoz idomuló 
változatát akarja megteremteni. A főkérdés németeknél—magyaroknál: mi a „valóság", 
hogyan lehet leghívebben költőileg megfogni. Az elmélet mindkét országtan két fronton harcol. 
Ludwig: „Idealistaként kezdtem, majd elégedetlenségemben realizmusba csaptam át, s ezt a 
végső határáig vittem. Most meg kell próbálnom a két egyoldalúságot összebékíteni." Gott-
schall Poétikája (1858) is ugyanilyen határozottan utasítja el a két végletet: az „egyoldalú 
realizmus"-t, amelyben a „a szellemnélküli (lélektelen) természet uralkodik, és a „légies" idea
lizmust. Pontosan így támadják ugyanebben az évtizedben Magyarországon az „egyoldalú 
realizmus"-t, amelyet olykor „naturalizmusának neveznek, s az „idealizmus"-t. Naturalis
tának a Petőfit utánzók felszínes életközelségét nevezik: apró, de öntudatos költőcskék akar
ják önmagukat, életmódjukat és környezetüket pőre mindennapiságában „megörökíteni". 
A szó tágabb értelmében naturalistákká teszi őket zseniskedésük és a „tanulmány"-nak, a tehet
ség kiművelésének megvetése. De élt az 50-es években a másik véglet is: az almanach- és bieder-
meyer-epigonok idealizáló klasszicizmusa. Arany szatirikus tankölteménye: A sárkány (1853) 
a papírsárkánnyal jelképezi ezt a helyzetet: a föld porát megvetve a híg éterbe akar emelkedni, 
s végül is a pocsolyába zuhan. 

Nos: ugyanezt a kétfrontos harcot vívja Ludwig. „A naturalista azt mondja igaznak, 
ami megtörtént és így hitelesíthető, az idealista azt, ami sohasem történik, de aminek történ
nie kellene, — a realista azt, ami mindig történik. A naturalista a történeti, az idealista az álta
lános ideálhoz igazodik, a realista a típushoz." „A naturalista inkább a okszerűvel törődik, az 
idealista inkább az egységgel. Mindkét irányzat egyoldalú, a művészi realizmus művészi közép
ben egyesíti őket. A naturalizmus olyan gazdag ember, aki vagyonát nem ismeri; az idealista 
ismeri a magáét, de nem gazdag." Náiunk 1851-ben a Pesti Naplóban Greguss Ágost akövetkezo 
szavakkal dicséri Gyulai Pált: „Gyulai nem takargat csillogó szavak csillogó köpenyébe stere-
otip élettelen vázakat, sem ködpalastba burkolt levegői árnyakat nem ad ki valóságos emberek 
gyanánt. Ő az életet igyekszik rajzolni úgy, amint az előttünk megjelenik." A köd és a „leve
gői árnyak" emlegetése világosan utal az idealizmusra; nyomatékosan hangot kap a realitás
igény; a cél a középnek, a való költői felfogásának megtalálása. 

Melyik út vezet ehhez az igazi realizmushoz? A Pesti Napló cikkírója úgy véli (1854): 
„Ki a művészetet a természet utánzójává kívánja alacsonyítani, azt akarja, hogy a szellern 
az anyagtól kölcsönözzön életet . . . a művészet fölhasználhatja ugyan, sőt föl is kell használ
nia az anyagi lét tanulságos jeleneteit, de nem szabad azokat csupán másolnia, mi már magá
ban is kizárnia minden eredetiséget, s a lángészt magas röptéből sárba vonván, azt göröngy
höz akarná kötni . . ." Alacsonyabb rangú az a művészet, amely csak „élethű" valóságot ad; 
a magasabb rendű művészet a természethűséget „eszményítés"-sel köti össze. Ez a szó válik 
az új realizmus kulcsszavává. „E különböztetést annyival inkább ki kell emelnünk, minthogy 
általa megóvhatjuk magunkat a szépészeti szellemesdiség és anyagosdiság, az ún. eszményi 
és egyéninek, a schilleres ködképek, s a krass földhöztapadás iskoláinak egyoldalúságától, 
s mindkét félnek igazát egyesíthetjük a jellemzetesnek, de természet szerint művészileg jellem-
zetesnek fogalmával." Hadd világítsa meg mindezt még Gyulai állásfoglalása: „A művész 
ecsete kevésbé hűn és pontosan, de igazabban, szebben, s így művészien fest>Ez az eljárás, 
melyet eszményítésnek nevezünk, nem sérti meg az igazságot, csak kimagyarázza: nem törli 
le az egyéni jegyeket, csak céljaira használja föl . . . A legeszményítőbb festesz sem nélkülöz
heti az egyénítés bizonyos fokát, s a legegyénítőbb műveiben is feltalálható némi eszményítés; 
mert a rideg valóság önmagával soha sincs összhangban, s ezt mindig a belevetett eszme esz
közli; mert a puszta egyéni hajhászása arra a tévedésre vezet, hogy az esetleges és anyagi 
erőt vesz a lényegesen és szellemin, minden eszmei jelentőség veszni indul. A költészetben 
sincs másképp. A drámaíró... az élet töredékes és elszórt eseményeit folytonosakká téve, 
egésszé olvasztja össze, a jellem és szenvedély nyilatkozatait gyúpontba szedi, s a körvonalakat 
most emelve, majd arányosítva igvekszik elérni mindennél nagyobb célját, a költői hatást." 

A németeknél Ludwig alakít ki rokon álláspontot: „A költészet utánzáson alapul, de 
csak a lényeget utánozza, a véletlent, esetlegest mellőzi." „Ne a durva valót (das gemeine 
Wirkliche) ábrázoljuk... a durva valóság minden tényezőjét költői, művészi valóság té
nyezőivé kell átképeznünk." Tehát ez sem a természet lemásolása, hanem „művészi tükör
képe". „Mint a fata morgana, tükröztesse a drámai dikció a durva valót, de valaminő éteri 
közegen át. (Ezt a képet: a valóság tükrözését a tisztító közegen át, Arany is megtalálja.) 
Ezt a bűvös világot, a valóságnak ezt az igaz látszatát (Arany: Győzz meg, hogy ami látszik, 
az való !) nem lehet elég szorosan elhatárolni. Mert mihelyt egy nem-képies gondolat, gondolat -
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talán érzelem, akármilyen közvetlen való hang behatol ebbe a körbe, elszáll a bűvölet harmó
niája. De csodálatos! A varázs nem tűnik el a valótól, ellenkezőleg: a való törvénye az, ami 
győz a váló véletlen jelensége, tüneménye fölött." A Vojtina ars poétikáj á-han sok minden szó
szé rint visszatér ebből, noha mint említettem, Arany nem olvashatta Ludwig esztétikai följegy
zéseit. 

A fenti premisszákból adódik az eszményítésnek és a műalkotás eszméjének problémája, 
amely mind a magyar, mind a német költőket többször is foglalkoztatja. Ludwignál olvassuk: 
„Az igazi költészetnek teljesen el kell szakadnia a külső jelentől, hogy úgy mondjam, a való
ságos valótól. Csak azt szabad rögzíteni, ami az embernek minden korban sajátja, lényeges 
természetét, s ezt individuális alakokba öltöztetnie, azaz: realisztikus ideálokat kell teremte
nie." A művészet világa „olyan világ, amely középen áll a dolgokban lévő objektív igazság — és 
a törvény között, amelyet szellemünknek kell a dolgokba belévinnie... A művészi realizmus 
legfőképp abban különbözik a művészi idealizmustól, hogy a realista újrateremtett világában 
meghagy annyit a térfogatból és sokszerűségből, amennyi még a szellemi egységgel összefér." 
Az ily módon értelmezett eszményítés lesz tehát a helyes művészi módszer. Storni is azt vallja, 
hogy novelláinak „kivitele teljességgel realisztikus", de áthatja őket a szépnek és eszményinek 
ábrázolására irányuló törekvés. 

Ugyanezeket a gondolatokat találjuk a korszak magyar elmélkedőinél. Ugyanazon 
egyoldalúságok ellen küzdenek, s az eszmét, eszményt emelik kibékítő és kiegyensúlyozó közép 
gyanánt föléjük. Néhány 1853—54-es újságcikk arról panaszkodik, hogy az új költők össze
tévesztik a művészi kép és eszme összhangjára épülő természetességet, a „szellemileg jogosult" 
valóságot a valósággal mint jelenséggel. Gyulai szerint sem elég az, ha a költő valami histó
riai eseményt verses formában elbeszél és költői képekkel kicifráz. Az eseményt, a történelmi 
tényt a költői eszme révén kell megelevenítenünk. Az „eszmé"-t ez az időszak természetesen 
nem veszi már hegeli értelemben; az akkori magyar teóriák szerint egyet jelent azzal, hogy a 
mű anyaga valami emberileg jelentős mondanivaló köré van koncentrálva. A művészetnek, 
egy 1853-as Pesti Napló-cikk szerint, kulcsot kell adnia a valósághoz, azáltal, hogy a valóság 
értelmét, az „ideális" valóságot tükrözteti. Az „eszme", az „eszmény" áll tehát itt is a prob
lémák központjában; a jelenségek esztétikailag akkor „reálisak", „valóságosak", ha az eszme, 
az eszmény hatja át őket. Költők és kritikusok egyaránt az egyensúlyt akarják elérni a poláris 
lehetőségek: ideális és reális között. 

Ez a kiegyenlítő tendencia hatja át Arany kritikusi tevékenységét a hatvanas évek ele
jén. „Ki az eszmét test nélkül akarná érzékeink elé állítani, az felhő után kapdos, de nem köl
tő; ki a testet eszme nélkül hurcolja a költészetbe, az materialista, nem költő". („Materialista" 
a szónak akkor használatos, a naturalizmushoz közelálló esztétikai értelmében.) „Minden 
igaz költészet ideál. Az, ami reálnak mondatik (a Ludwig-féle „gemeine Wirklichkeit") kívül
esik a költészet határán. Különbség csak az, hogy amit ideálnak szokás nevezni, lehány magá
ról minden időbelit és esetlegest, tisztán akar állani, általánosságban maradni, ezért egyhangú 
és szűkkörű lesz; vagy csak olyat és annyit vesz föl az idő- s esetszerűből, milyet és mennyit 
évezredek szentesítette hagyományai engednek: innen egyoldalú. Ellenben azon költészet, 
mely reál vegyületűnek mondatik, elfogadja az időbelit, az esetlegest, a különöst, például: 
nemzeti, népi, sőt egyénit is, de nem mint lényeget, mert akkor megszűnnék költészet lenni, 
hanem mint formát, melyben nyilatkozik. Ezáltal köre kitágul, hangja ezerféle válto
zatot nyer, s megszabadul az egyoldalúságtól. De ha lényegét nem az idea teszi, ha a 
res külsejéből belsejébe tolakodik, akkor nem költészet többé." A „szép" tisztán és önmagá
ban sohasem jeleníthető meg. Ez a gondolat indítja Aranyt arra, hogy az általános szép konk
retizálható, művészileg megjeleníthető változatait hangsúlyozza, köztük is elsősorban a „nem
zeti szép"-et. 

Amit Ludwig mond: „A valódi ideális költő anyagában az eszmét ábrázolja, vagyis 
kibontakoztatja az eszmét, amely a tárgyban rejlik" — azt ugyanezen értelemben Arany is 
többször követeli, s alaposan fejtegeti a Vojtina ars poetikájá-ban. A „csip-csup igaz" nem az 
igazi valóság; az eszme nem a szóban, nem a modorban él, hanem a műalkotás egészében; 
az eszményítés nem azonos a kósza föllengéssel, s nem rúgja ki a valót a lába alól, S egészen 
Ludwigra emlékeztet a sokat idézett kifejezés (miután a költő a Ludwig-féle durva valóval, 
a pesti Duna-part nyüzsgésével egybeveti annak vízbeli tükröződését): 

Nem a való hát: annak égi mássá 
Lesz, amitől függ az ének varázsa. 

Összefoglalva: naturalizmus, idealizmus és realizmus, eszme és durva való, költői eszményítés 
és konkretizálás hazánkban és Németországban is időszerű problémái az esztétikai elméletnek 
és a költői gyakorlatnak, s mindkét irányzat egyező értelemben oldja meg őket. 
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Az elmondottakkal talán sikerült hihetővé tennem, hogy a tárgyalt időszakban a ma
gyar és a német irodalom fejlődése analóg, párhuzamos jelenségeket hoz létre. A filológus tör
heti a fejét, hogy ezt tudományosan megmagyarázza. Közvetlen hatás vagy befolyás csak 
kis mértékben jöhet számításba; a kutatói aprómunka még deríthet föl ilyet is. Nagyobb 
szerepük lehetett az alakulásban az előző korszakba visszanyúló azonos előzményeknek. Hegel 
eszmerendszerét hazánkban már 48 előtt hevesen vitatták; Hegel-ellenes tendenciával jött 
létre nálunk az ún. „egyezményes" filozófiai iskola, amely behatol a kor költészetébe, és fő
ként esztétikájába. E mozgalom sodrában eljut hozzánk a Hegel utáni német esztétika szá
mos elve és alkotása (Vischer Krause, Ficker stb.) Itt is, ott is olyan eszmék kapnak hangot, 
amelyek a kor esztétikai közkincséhez tartoznak, s akkor valósággal a levegőben voltak. 

A döntő tényező mégis az általános politikai és kulturális fejlődés hasonlósága. Azono
sak voltak azok a tényezők, amelyek az egyetemes európai polgári fejődést Magyarországon 
és a német államokban hátráltatták: a dinasztikus abszolutizmus, amely a Szentszövetségre 
támaszkodott, a feudális maradványok a gazdasági élet terén, a vallásos ideológia és az egyházi 
hatalom szívós továbbélése. Hozzá még Magyarországon a dinasztia és az udvar idegen volt. 
Hazánk és a németség is politikai összeomlást élt át 49-ben, ha nem is egyenlő méretben. 
A „realitás" problémája másképp merül fel az ilyen népek irodalmában, mint ott, ahol kevesebb 
gátja volt a polgári és nemzeti fejlődésnek és a modern tudományos világkép kialakulásának. 
Ha a költő a társadalmi-politikai szférától elvonatkoztatva a „való"-ban a lényegest és a tipi
kusát keresi, ebben a nagy politikai csalódás rezeg tovább, az a depresszió, amelyet Európa-
szerte észlelnek. A 49 után felébredt önvizsgáló hajlam az emberre, a jellemre irányítja a figyel
met; a politikai nyomás az egyén morális erejét teszi próbára. Innen a világkép és az emberi 
konfliktusok túlzott moralizálása. A „durva való"-tól való elfordulás, amelyet a politikai visz-
szásságok eléggé indokolnak, elősegíti a társadalmi tudatban a szekularizált idealizmus kiala
kulását. S még egy döntő tényező hatott az általános szellemi fordulatra: magyarok is, németek 
is átélték a március előtti, hegeli és ifjúnémet-ifjúmagyar eszmehit összeomlását, csalódtak a 
politikai és társadalmi eszmék és a direkt agitáció mindenhatóságában. így erősödött meg a 
történelem „reális" erőire való ráeszmélés, az egyén fölötti, jórészt morálisan felfogott törté
nelmi erők talán túlzott értékelése. 

Ezen a talajon, ez égöv alatt virult ki magyar és német földön a realisztikus irodalom
nak és esztétikának a kor lehetőségeihez szabott változata. Pozitív értéke ennek az eszmé-
nyítő-poétikus realizmusnak az elmélyült lélektani-erkölcsi emberszemlélet s a szigorú, igényes 
művészi forma kultusza. 

Baría János 

Arany János és Nagykörös 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megtisztelő felkérésének teszek eleget, amikor 
arany nagykőrösi tartózkodásáról, Arany és Nagykőrös viszonyáról tartok tájékoztató elő
adást. Mondókámat három kérdéskörre szeretném korlátozni: néhány szót szólok az Arany 
János ideérkezte előtti Nagykőrösről, majd Arany és Nagykőrös viszonyáról beszélek, végül 
A nagykőrösi Arany-kultusz történetét ismertetem. 

. . .Valahogyan belerögződött az irodalmi köztudatba, hogy a Nagykőrösre került 
yrany nem érezte jól magát a városban, nem tudott beilleszkedni a város társadalmi életébe 
— s ezért elsősorban a város lett volna felelős. Ezt a főként Arany levelezésére támaszkodó 
feltevést azonban valószínűtlenné teszik az alábbi megfontolások, adatok. 

Arany panaszai három időszakból valók: Nagykőrösre érkezésének idejéből, itt tartóz
kodásának közepéről, majd legvégéről. — Kétségkívül eléggé bizonytalan volt a Nagykőrösre 
került Arany helyzete. A „császári és királyi tanhatóság" és a tanárság között levő viszonyról 
írta Szilágyi Istvánhoz küldött, 1853. február 5-i levelében: „megbenevolizálnak, megborot
válnak, megesketnek, aztán gondolom elcsapnak . . ." Viszont nem szabad elfeledni, hogy az 
országban másutt sem volt jobb a nyilvános állású tanárok helyzete. — Az évek során Arany 
idegbetegsége is súlyosbodott, meg a hazai közélet menetében sem talált vigasztaló jeleket, 
s ezzel magyarázhatóak az 1850-es évek közepéről való pesszimisztikus megnyilatkozásai. 
Szilágyi Sándor írta: „Az az Arany, kit mi betegeskedése előtt ismertünk, nagy változáson 
ment át. Bár akkor is kerülte a feltűnést, ünnepeltetést, de jó kedvű, jó humorú volt, szerette 
a tréfát, a társaságot; az érettségi lakomákon, a híres és kedélyes János-napokon táncra is kere
kedett, — szegény Losonczyval egész kedélyesen ellejtette a medvetáncot, tréfás verseket 
írt egy-egy tanári lakomára, a napi tréfákról verseny-Charivarit szerkesztett a Mentoviché 
ellenében." 
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