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VAJDA GYÖRGY MIHÁLY 

A BIEDERMEIER 

Kecsesen ívelt lábú asztalok, könnyed és vidám színekkel bevont kárpitozású székek, finom dió- és 
cseresznyefa csillogású szekrényajtók, amelyek keskeny, de szilárdan épített szekrényeket takarnak, 
fehér galambot csókolgató szép keblű asszonyok, leányok, akik e légi postással szerelmesüknek 
küldenek levelet, az „élet viharai" eló'l menedéket nyújtó kényelmes polgári otthonok, meghitt 
szalonok, ahol az összegyűltek teát vagy puncsot szörpölgetve a vidárh társasélet örömeinek vagy a 
baráti kamarazene gyönyörűségeinek áldoznak - ilyen és hasonló tárgyak, képek és jelenetek válnak 
elevenné eló'ttünk, ha a biedermeier szót halljuk. A relatív kicsinység és báj, az élet apró örömeinek 
élvezete és élvezni tudása, a „bensőség" képzete kapcsolódik e fogalomhoz, amellyel tekintélyes 
tudósok, történészek, írók egy széles és kiterjedt művészeti és irodalmi áramlatot vagy egy egész 
korszakot akartak jellemezni és akarnak egyesek még ma is. Az 1848. márciusi forradalmait biedermeier 
bútorok között tervezték az otthonokban, kávéházakban, cukrászdákban; s ki ne emlékeznék arra, 
mint látott Szerb Antal „biedermeiert" Petőfi szerelmi költészetében, az „ártatlan" és „angyali" 
lánykák előtti hódolatában (Magyar irodalomtörténet, 1943. évi kiadás 346-349.) - és az ő nyomán 
véltük felfedezni egykor a forradalmiság és a biedermeier „összeötvöződését" az olyan közismert 
versszakaszokban, mint: 

Egyik kezemben édes szendergőm 
Szelídeden hullámzó kebele, 
Másik kezemben imakönyvem: a 
Szabadságháborúk története! 
Minden betűje üstököscsillagként 
Nyargal keresztül magas lelkemen. . . 
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 
Kis feleségem, mélyen, csendesen. 

Hogy mi volt a biedermeier és hogy mit kell tartanunk felőle: megkíséreljük feltárni a szó, a 
fogalom és a biedermeier-kutatás történetének felvázolása nyomán, amint az alábbiakban következik. 

A biedermeier szemantikai meghatározása 

Ezt a német szót a későbbi nagy és sokoldalú orvosprofesszor, Adolf Kussmaul (1822-1902) 
alkotta, akinek a nevét ma is minden orvostanhallgató megtanulja az acidosisban szenvedők 
„Kussmaul-féle" (mély) légzésével kapcsolatban. A szó két részből tevődik össze. A második része, 
„meier" - jelentése: majoros, intéző, kasznár, bérlő - régóta elterjedt családnév, általában kevéssé elő
kelő. (Irásformái: „Maier", „Meier", Mayer, „Meyer".)Gyakorisága, elterjedtsége miatt az irónia vagy a 
komikum egy árnyalata tapadt a névhez már abban az időben, amikor a ̂ .biedermeier" szó keletkezett. 
A szó első fele, a „bieder" melléknév, amelynek a jelentése „derék", „becsületes", „jó", „lojális", a 
napóleoni háborúkat követő korban szintén pejoratív jelentésváltozáson ment keresztül és a köznapi 
használatban az „együgyű", „korlátolt" jelentéshez közeledett. A „biedermeier" szó így alkalmas volt 
arra, hogy a szűklátókörű és előítéletekkel tele kispolgár neve legyen, hogy a félénk és hatalomtisztelő 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 301 



nyárspolgárt nevezzék meg vele, amely mint embertípus a Szent Szövetség korában gyakori volt. 
Kussmaul ennek az embertípusnak adta a Gottlieb Biederműier nevet. 

A Biedermeier mint fiktív családnév először is egy embertípust jelölt meg tehát (der Biedermeier), 
később egy stílus megjelölésévé szélesedett, bútorstílust, majd életstílust jelentett, ezután, már 
századunk 30-as éveiben kísérelték meg általános művészeti és irodalmi áramlattá bővíteni (das 
Biedermeier), vagy kort jelölni meg vele, ahogy napjainkban tette Friedrich Sengle terjedelmes kor
szakmonográfiájával (Biedermeierzeit. Lkot. 1970; Il.köt. 1971). 

A szó és az embertípus 

A biedermeierrel foglalkozó irodalom számos változatban beszéli el a biedermeier szó és a fogalom 
keletkezésének történetét, szerzők és lexikonok átvették egymás tévedéseit és újakkal toldották meg 
azokat. Hitelesen és az eredeti forrásokig leásva csak 1958-ban tárta fel a keletkezés valódi körül
ményeit Charles A. Williams (Notes on the Origin and History of the Earlier „Biedermeier". Journal 
of English and Germanic Philology 57, 1958. 403-415.) 

E szerint az akkor még ifjú Kussmaul doktornak 1853-ban egy kis verseskötet akadt a kezébe, 
amelynek szerzője Sámuel Friedrich Sauter, svábföldi iskolamester volt és amely nyolc évvel korábban, 
1845-ben látott nyomdafestéket. Kussmaul oly mulatságosnak találtáé derék pedagógus-fűzfapoéta -
egyébként legkomolyabb szándékkal írt - versikéit, hogy kiválasztott közülük néhányat, maga is 
fabrikált néhány hozzájuk hasonlót és összeállított belőlük egy kis füzetet, amelynek címéül ezt adta: 
„Biedermaiers und Schartenmaiers Gedichte", azaz Biederműier és Schartenrrurier költeményei. A 
második fiktív szerző, Schartenmaier nevét a kiváló hegeliánus esztétikustól, Friedrich Theodor 
Vischertől (1807-1887) kölcsönözte, aki - mint Kussmaul emlékirataiban olvasható (Jugend
erinnerungen eines alten Arztes. Stuttgart 1899. 489. Idézi Williams i.m. 406.) - egyetemista 
korában használta már ezt az álnevet és egyik híres későbbi paródiáját az 1870/71. évi francia-porosz 
háborúra (Der deutsche Krieg 1870/71) „a megboldogult Philipp Ulrich Schartenmayer hagyatékából 
vett hősköltemény" címen tette közzé 1874-ben. A Biedermeierhez társított másik név komikumát a 
„Scharte" szó jelentése adja: „csorba", „vágás" - a háborús hőskölteményhez meg különösen illett 
szerzőül a név, mert a „Scharte" többek között „lőrést" is jelent De ne halmozzuk az adatokat 
tovább. 

Lényeg, hogy Kussmaul doktor elküldte az általa összeszerkesztett és előszóval ellátott kéziratot 
barátjának, Ludwig Eichrodtnak (1827-1892), a későbbi neves jogásznak, aki - mellékesen - élete 
folyamán végig költő is maradt, mégpedig abban a szatirikus nemben, amelyben Wilhelm Busch vitte a 
legtöbbre; huszonhatéves korában pedig, amikor Kussmaultól megkapta a versesfüzetet, már ismert 
volt heidelbergi diákként szerzett groteszk verseiről, ö is pompásnak találta „Biedermeier és 
Schartenműier költeményeit", rögtön gyártott maga is néhányat ebből a fajtából, sőt még egy 
harmadik fiktív szerzőt is társított a már meglevő kettőhöz, egy széplelkű könyvkötőmester személyé
ben, akit Horatius Treuherznek, azaz Hűszívű Horatiusnak nevezett el. Az így elkészült kis kötet már 
1853-tól kezdve kiadóra várt, de nem akadt kiadója, míg végül megtetszett a híres müncheni vicclap, a 
Fliegende Blätter szerkesztőségének, és 1855 és 1857 között a lap több részletben közölte a verseket 
Gottlieb Biedermaier nevén. Sőt Biederműier úr -a lap jóvoltából nemcsak hírnevet szerzett, hanem 
látható alakot is öltött a kiváló karikaturista, Eduard lile (1823-1900) ceruzája révén: megszületett 
egy embertípus szimbóliuma írásban és képben. 

Biedermaier úr alakjának további sorsa Ludwig Eichrodt nevével kapcsolódik össze. 1869-ben 
kiadott Lyrische Karrikaturen c. verseskötetének második része „Das Buch Biedermaier" címet viselte 
(és benne feltehetően annak a füzetnek a tartalmát közölte, amelyet még 1853-ban Kussmaullal együtt 
állított össze). 1882-ben a müncheni Fliegende Blätter ismét közzétett Gottlieb Biedermaier költé
szetének virágaiból egy csokorra valót; Eichrodt maga 1890-ben kiadott „összegyűjtött versei" közé 
pedig felvette az 1869-ben már megjelent Biedermaier-dalokat; halála után, végül fia, Friedrich 
Eichrodt összegyűjtötte Biederműier úr publikációit és Eduard lile ülusztrációival együtt kiadta egy 
kötetben „Biederműier könyve" (Das Buch Biederműier. Stuttgart 1911) címen. 

Gottlieb Biederműier nevének mai elterjedt formája, a biedermeier közben, 1904-ben szintén meg
született, mégpedig Fritz von Ostini (1861-1927) egy verseskötetének fedőlapján, mivel a kötet címe 
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„Biedermeier,, volt „e-vel" (Biedermeier mit eí). Fritz von Ostini abban az időben a müncheni Die 
Jugend című folyóiratot szerkesztette, e nevezetes lapot, amelytől a szecesszió kapta - Jugendstil - a 
német nevét. Versei, amelyeket előbb a folyóiratban közölt, megnövekedett érdeklődésről tanús
kodtak a századforduló raffinált és túldíszített stílusa közepette az iránt a kor iránt és a kor egyszerű 
stílusa iránt, amelyet a jámbor kispolgár, Gottlieb Biedermaier alakja jelképezett: lehet, hogy nosz
talgia volt, lehet, hogy érintkezett azzal az áramlattal is, amely már a szecesszión belül megindult és 
Gaugin, Van Gogh és az avantgárdé korai képviselői által csodált Henri Rousseau művészétén keresz
tül a primitív, a stilizáltán egyszerű lelkű szereplőire, vagy első regényére, e művészregényre, amelynek 
címszereplője, Péter Camenzind (1904) nem találja helyét a kor polgári művészetének túlkomplikált 
világában és végül a falusi egyszerűség tevékeny hétköznapjaiba tér vissza. 

(A biedermeier kialakulásának kérdéséhez még mindig érdemes elolvasni R. Majut - egyébként 
adatait tekintve nem mindig pontos - tanulmányát: Das literarische Biedermeier. Germanisch-
Romanische Monatschrift 20,1932.) 

A stílus 

A biedermeiert mint -stílust, az előbb mondottakkal logikus kapcsolatban, a századforduló körül 
fedezték fel, éspedig a lakásművészeten, a bútorokon. Karl Rosner a német „szobáról" írt egy kötetet 
(Das deutsche Zimmer im 19. Jahrhundert, München und Leipzig, 1898) „a klasszicizmus, a 
biedermeier idők, a visszapillantó törekvések és az új művészet" korában mutatva be a lakás
művészetet; de nála a biedermeier még az irodalmi klasszikával párhuzamos bútorstílusként szerepelt. 
Goethe és Schiller lakószobáját tekintette biedermeiernek és a stílust mint az elszegényedett német 
polgárság lakásstílusát állította szembe a pompázatos empire franciával. Joseph Folnesics azonban -
alig néhány évvel később (Innenräume und Hausrat der Empire- und Biedermeierzeit in Österreich-
Ungarn. Wien 1902/3.) - már világosan bemutatta és számos példával illusztrálta, hogy az empire és a 
biedermeier időben egymást követő stílusok voltak, hogy a díszes, „fejedelmi" és arisztokratikus 
empire-t az 1820-as évek körül egyszerű és bensőséges polgári ízlés váltotta fel, szegényesebb ugyan az 
előbbinél, de kevésbé hivalkodó, sokkal meghittebb, megnyugtatóbb, családiasabb. Sőt a biedermeier-
bútor „tartósabb" volt az empire-nál, kitűnő anyagból készült és ugyanakkor praktikusabb is, 
alkalmasabb a polgárcsalád mindennapi használatára. 

A bútor- és lakásművészetből a festészetre került át először a biedermeier mint stílusfogalom. Az 
1906. évi centenáris berüni kiállításon a közönség megcsodálhatta a biedermeier tárgyakat és fest
ményeket, és ugyanakkor Joseph August Lux (Von der Empire zur Biedermeier-Zeit, 1906) felhívta a 
figyelmet a biedermeier festészet alkotásaira, majd Ludwig Hevesi a Neue Freie Presse hasábjain és 
összefoglaló könyvében (österreichische Kunst im 19. Jahrhundert, 1913) meghonosította a 
biedermeier stílus fogalmát a festőművészet történetében, végül pedig a kiváló művészettörténész, 
Richard Hamann (Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, 1914) máig ható érvénnyel határozta meg, 
mit jelent a festői biedermeier. Az empire és a romantika idealizáló és heroikus vonásokat mutató 
festőivel ellentétben a biedermeier festők a genre-képeket kedvelték, a szelíd és természetes tájképeket, 
az egyszerű csendéletet. A biedermeier festészet nagy egyéniségekre nem hivatkozhatik: szolid kis
mesterek művészeti stílusa ez, a technikai tökéletesség, a tárgyak pontos megfigyelése és természethű 
ábrázolása jellemzi, érzékenység, amely nem egyszer a szentimentalizmushoz közeledik, de nem 
tragikus, inkább kecses és könnyed, kellemes és gyönyörködtető, nem megrázó, inkább andalító és 
megnyugtató. A Richard Hamann által felállított kategóriákra alapította a tárgy még mindig mérvadó 
monografikus feldolgozását Paul-Ferdinand Schmidt (Biedermeier-Malerei. Zur Geschichte und 
Geistigkeit der deutschen Malerei. München 1922), noha nála nem annyira stílusra szűkül, mint inkább 
időszakaszra, a Szent Szövetség korára terjed a biedermeier-festészet fogalma. így azután magába öleli 
C. Spitzweg, A. Schrödter, a berüni F. Krüger, a drezdai G.F. Kersting, a bécsi F. Waldmüller képeinek 
legnagyobb részét, kiegészül F.v. Rayski, F.X. Winterhalter arisztokratikus munkáival, a Ludwig bajor 
király számára dolgozó Karl Rottmann „patetikus romantikájával", olasz vedutaival és görög történeti 
fantáziaképeivel, Ed. Hildebrandt egzotizmusával, az idősebb Friedrich Preller idealizált tájképeivel, 
amelyeknek egy része ma Weimarban látható. Sőt Wilhelm von Kaulbach és Alfred Rethel sem maradt 



ki a biedermeier korának festői közül, ami a stílusfogalom elmosásához vezetett és mintegy „elő
futára" lett későbbi hasonló irodalomtörténeti kísérleteknek. 

Az irodalomra a biedermeier fogalmát talán elsőnek - még tapogatózva - a George-körhöz tartozó 
Ernst Bertram alkalmazta (Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik. Bonn-Dortmund 1907), 
Julius Wiegand pedig, 1922-ben (Geschichte der deutschen Dichtung) teljes határozottsággal írta le az 
irodalmi biedermeier atmoszféráját: a nép csalódottságát a napóleoni háborúkat követő restauráció 
reakciós politikájának elnyomása alatt, a szegénységet, amelyet el kellett szenvednie, a titkosrendőrség 
és a besúgók rendszerét, az egész metternichi rendszert, amely Közép-Európára kiterjeszkedett. 
Wiegand ezután biedermeier vonásokat mutatott ki Franz Grillparzer drámáiban és egész gondolkodás
módjában, amely - állapítsuk meg Wiegandtól függetlenül - egyesítette a felvilágosodástól örökölt 
elemeket a német klasszikától, a romantikától vett hatásokkal és ezeket az osztrák állampatriotizmus, 
valamint, félénken, a Vormärz szolgálatába állította. Grillparzer mellett kapcsolatba kerültek 
Wiegandnál a biedermeierrel Ferdinand Raimund, Anette Droste-Hülshoff, Eduard Mörike, Adalbert 
Chamisso, a késő-romantikus Friedrich Rückert a maga líraian-biedermeier családi költészetével, 
Ludwig Unland, akit a svábföldi romantikusok vezéralakjaként tartunk számon, Joseph von 
Eichendorff népies-romantikus lírája, Adalbert Stifter, Wühelm Raabe, Theodor Storm, Gottfried 
Keller — szóval a német nyelvterület jóformán valamennyi jelentős írója, Heinrich Heine és az Ifjú 
Németország költőcsoportja kivételével, a romantikát követő évtizedekből. Már ez az első névsor is jól 
megmutatja az irodalmi biedermeier körülírásának bizonytalanságát, hiszen ugyanezeknek a felsorolt 
íróknak és költőknek a művei stílusuk szerint részben a romantikához, részben a realizmushoz vagy 
méginkább annak sajátosan közép- és kelet-európai „átmeneti" változatához tartoznak, amelyet a 
német irodalomtörténészek korábban „költői realizmusnak" (poetischer Realismus) neveztek el, igen 
találóan. 

Sokkal meggyőzőbb volt Wiegand első próbálkozásánál, hogy kiterjessze a biedermeier fogalmát az 
irodalomra, Georg Hermann korábbi dokumentumgyűjteménye (Das Biedermeier im Spiegel seiner 
Zeit. Berlin 1913), amelyet leve lekből, naplórészletekből, emlékiratokból, a népéletből vett jelenetek 
leírásából állított össze. Ezek a biedermeiert mint „életformát" tükrözték a maga ünnepeiben és 
hétköznapjaiban, szokásaiban, erényeiben és hibáiban. A „hatalomvédte bensőség", amelyről Lukács 
György a német nyelvű irodalommal kapcsolatban oly sokszor beszélt, főként a XIX. század első felére 
vonatkoztatva, alighanem éppen a biedermeier „életforma" alapeleme volt. A Georg Hermann által 
feltárt világban apolitikus kispolgárok éltek, jól berendezett lakásaikban, kényelmes bútoraik között, 
megbecsülték az élet kis gyönyörűségeit, a családot, a baráti társaságot, a zenélgetést, a festegetést. 
1923-ban Max Ulrich Boehn adta közre szemléletes képmellékletekkel - még egyszer - a biedermeier 
kultúrdokumentumait. (Biedermeier. Deutschland von 1815-1847. Berün 1923.) 

A biedermeier mint a német nyelvterület irodalmi 
és művészeti áramlata 

Az előbbiek logikus következményének kell tekinteni, ami 1927-ben bekövetkezett. Paul 
Kluckhohn, a nagy tekintélyű germanista, egy ideig a bécsi egyetem tanára, a szellemtörténeti iskola 
egyik kiemelkedő képviselője és a még ma is vezető (nyugat) német irodalomtörténeti folyóirat, a 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (DVLG) alapítója azt 
javasolta egy előadásában, hogy a posztromantikus német nyelvű írók első generációját a biedermeier 
fogalmával kell összefoglalóan jellemezni. (Az előadás címe: Die Fortwirkung der deutschen Romantik 
in der Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Megjelenési helye: Zeitschrift für deutsche Bildung, 4, 
1928.) A biedermeier tehát Kluckhohn megfogalmazásában mint a romantika „továbbélése" jelent
kezett. 

Javaslatának rendkívül hatása volt. Széles körű biedermeier-kutatásnak adott indítást a szellem
történeti iskola tagjai között, és Kluckhohn maga is a kutatás rendelkezésére bocsátotta folyóiratát. 
Több tanulmánysorozatot bocsátott közre a biedermeierről, amelyek egyebütt vagy önállóan meg
jelenő további tanulmányokkal együtt úgy írták le a biedermeiert, mint az irodalomban, a képző
művészetekben, a zenében és az élet mindenfajta megnyilvánulásában egyaránt uralkodó művelődési, 
művészeti és irodalmi áramlatot, mégpedig német nyelvterületen 1815 és 1848 között. A szellem-
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történeti iskola gondolkodásmódjának megfelelően a biedermeier-kutatók elsősorban azt a szellemi 
attitűdöt, magatartást, a világnézetet igyekeztek meghatározni, amely szerintük a biedermeier 
„emberét" jellemezte, ennek jegyeit keresték tehát. Kluckhohn maga a rezignációt emelte ki a 
biedermeier ember jegyei közül, tanítványa, Wilhelm Bietak a biedermeier világnézeti alapvonásának az 
egyensúly tartását, a harmonikus középút keresését tekintette a felvilágosodás valóságérzéke és a 
romantika sok képviselőjének idealizmusa között, a „reális" és az „ideális" között, - ami, hogy 
utaljunk erre, a szabadságharc utáni magyar írónemzedék, Gyulai, Szontágh, Csengery, sőt még Arany 
programjában is szerepelt, igaz, sajátos történelmi okoknál fogva, a forradalom utáni „kiábrándulás" 
következtében. Bietak mondta az osztrák biedermeierről: „Éppen az életérzésében jelentkező 
rezignáció következtében kapja meg sajátos értelmét*az osztrák biedermeier az össz-német szellem
történeten belül és áll önmagát értelmező korszakként a hibrid idealizmus és a mértéktelen valóság
vállalás között a maga őrhelyén". (Das Lebensgefühl des Biedermeier in der österreichischen Dichtung. 
Wien 1931. 70.) Günter Weydt további jegyeket fedezett fel a biedermeier ember „gyűjtő" és „meg
őrző" tulajdonságaiban, abban, hogy e kispolgári áramlat embere nem ismerte a pazarlást, szerény volt, 
hogy etosza az alávetettségben való megnyugvás és az alázatosság erényeit állította az emberi etika első 
renden pozitív jegyei közé; azt az életformát, amelyet Adalbert Stifter „nagynak" tartott; az igazságos
ságot, az egyszerűséget, az önmegfékezést, az ésszerű alkalmazkodást a lehetőségekhez, a hasznos 
tevékenységét abban a körben, ahová az embert a sorsa állította. 

íme, a biedermeierből hiányzott a hősiesség, a nagyotakarás, a kitörni vágyás a megadott keretek 
közül. A'felsorolt vonások jellegzetesen érvényesek arra az emberfajtára, aki tehetetlenül él az elnyomó 
hatalom súlya alatt és úgy látja, reménye sincs rá, hogy kiszabaduljon a nyomás alól: tehát erényt 
formál a tehetetlenségből. Nemde hasonló társadalometikai alapokból táplálkozott a tolsztojánus elv 
is: légy alázatos és ne állj ellen a gonosznak! Társadalomlélektanilag e lelkiállapot logikus követ
kezménye a fordulat: a forradalom, amely az alázatosság tolsztoji etikáját éppúgy felváltotta, mint 
ahogyan a biedermeier alázatosságára a forradalmi 1848 elkövetkezett. Amivel korántsem óhajtunk 
arra célozni, mintha a törvényszerű társadalmi folyamatokat a pszichológiai folyamatokkal helyette
síteni lehetne, csak utalni szerettünk volna a társadalmi processzus pszichológiai párhuzamára. 

A rezignáció, a harmonikus középszerhez való vonzódás, a gyűjtögetés, a megőrzés, a belenyugvás 
mint biedermeier jegyek számbavétele vezette a fentebb emlegetett Günter Weydtet arra a meg
állapításra, hogy a biedermeier öregkori típusú költészet - nem annyira művelőinek életkora, mint 
inkább belső maguktartása szerint. Erős benne az öreg Goethe ihletése, nem utánzása, de annak az 
elvének az érvényesítése, hogy (mint Anette Droste-Hülshof megfogalmazta) a „természethű" 
ábrázolást költészet által kell megszépíteni, - ami, tegyük hozzá, nem éppen csak Goethe elve volt, 
hanem az egész XVIII. század végi neoklasszicizmusé. „Visszfénye" még a mi Arany Jánosunknál 
éppúgy felfedezhető, mint a német „költői realizmusban" a XIX. század közepén. Weydt továbbá a 
„feszültség" hiányával jellemezte az irodalmi biedermeiert, a tradíció tiszteletével és így tovább. 
(Literarisches Biedermeier. DVLG IX, 1931.) Hermann Pongs ezen a ponton kapcsolódott be és az 
„apolitikus", azaz „tartós értékekhez" forduló polgári biedermeierben a klasszicitás vagy az a felé való 
törekvés vonását emelte előtérbe: azt, hogy a biedermeier mintegy felteszi a kérdést, hogyan hozható 
létre klasszikus értékű és jellegű művészet későbbi korokban, másrészt viszont úgy találta, hogy a 
„démonaitól" megszabadított romantika is fellép benne a szentimentalizmusba és a történelembe való 
menekülés formájában. (Zur Bürgerkultur des Biedermeier. [Bürgerklassik.] Dichtung und Volkstum 
36,1935.) 

Csak néhány, szerintünk legfontosabb tanulmányra utaltunk a biedermeier-szakirodalom „özöné
ből", amely az 1930-as években keletkezett. E tanulmányok a biedermeier felsorolt jellegzetességeit 
jelentős írók műveiben éppúgy fel vélték (és fel is tudták) fedezni, mint a kevésbé fontosakéban, de 
egyre inkább kitűnt, ahogy ez irodalmi „divatok", tendenciák esetében szükségszerű, hogy a 
„kicsinyek" tisztábban képviselik a „típust", míg a „nagyoknak" több és jelentősebb az egyéni 
mondanivalójuk. Az „igazi" biedermeier írók a „szórakoztató", „olvasmányos" irodalomba tartoztak, 
az almanachok szerzői közé, az ifjúsági irodalom képviselői körébe lehetett sorolni őket. Hasonló 
képpen a zenében is, amelyre szintén megpróbálták kiterjeszteni a biedermeier fogalmát (pl. Heinz 
Funk: Musikalisches Biedermeier. DVLG 14, 1936), a már emlegetett „családi" muzsikálásra illett e 
fogalom, a zenészek közül pedig elsősorban „epigonokra" a nagy romantikus mesterek követőire, 
olyanokra, mint G.A. Lortzing, O. Nicolai, F. Flotow, R. Franz, T. Kirchner - míg a nagy mesterek 
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művei közül csak egyikre-másikra lehetett - Funk szerint - alkalmaznia biedermeier jelzó't:közülük 
Robert Schumann, Franz Schubert, Carl Maria Weber került szóba. (Amihez egyébként meg kell 
jegyeznünk, hogy „stíluskategóriák", mint amilyen a biedermeier is lehetne, sohasem „életművekre", 
még kevésbé „alkotókra" a maguk egészében, hanem mindig csak művekre érvényesek.) 

A biedermeier kutatás hevében Kari Simon még egyszer végigjellemezte a biedermeier képző
művészeti vonatkozásait (Biedermeier in der bildenden Kunst. DVLG 13,1935), leginkább a témákat, 
amelyeket az irány festői feldolgoztak. Gyengébben sikerült az a kísérlete, hogy az építészetben 
mutasson ki biedermeiert. Erről csak annyit tudott mondani, hogy a stílus ott a „magánszférán" belül 
maradt, tehát lakóház lehetett biedermeier é% hogy ezen is érvényesült a tartózkpdás és a díszítés 
kerülése. Építészeti példát azonban nem említett. Biedermeier szobrászatról határozottabban beszélt, 
itt az emberi alak kiemelt elszigetelését találta jellemzőnek, ami ellentmondana a szerénységnek és 
tartózkodásnak: példa viszont, Simon szerint, itt is alig akadt. Christian Rauch, aki a kor német 
(porosz) szobrászatában uralkodott, biedermeier szobrot talán csak egyet alkotott, azt, amely Goethét 
ábrázolja háziköntösben. (Lám, itt is a téma döntött!) Tehát „polgárosított" klasszicizmusról volt szó. 

Ennyi előzmény után Paul Kluckhohn elérkezettnek látta az időt, hogy ismét beleszóljon az általa 
megindított eszmecserébe, - és azt javasolja, hogy a biedermeiert a német nyelvű művelődés körében 
mint kormegjelölést kell használni a művészeti és irodalmi megnyilvánulások terén: Biedermeier als 
literarische Epochenbezeichnung (DVLG 13, 1935). Noha el kellett ismernie, hogy magában a német 
kulturális körben is jelen volt egyidejűleg a Junges Deutschland éppen nem szerény és csöndes, nem 
rezignált és „gyűjtögető" világa, jelen volt az 1848 márciusát előkészítő és éppen nem apolitikus 
Vormärz: főiránynak Kluckhohn a biedermeiert tekintette és ezért ettől akarta kölcsönvenni a korszak 
nevét. Egyben magas rangra emelte a biedermeiert azzal a hírhedten híres mondatával: „A biedermeier 
a polgárivá lett német mozgalom" (deutsche Bewegung). A „német mozgalom" ugyanis a szellem
történet szótárában (ahová Wilhelm Dilthey megfogalmazásában került) azt a korszakot jelentette, 
amelyben a „német szellem" végre megszabadult az „idegen" befolyásoktól - mert a reneszánsz, 
humanizmus, barokk, klasszicizmus változataiban még alattuk nyögött - és végre a világ elé tárhatta 
saját „német lényegét". Azaz a „német mozgalom" mint fogalom a klasszika és a romantika világra
szóló teljesítményeit fedte - azonban azzal a nacionalista árnyalattal, amely a fogalmat a század
fordulón megfogalmazó porosz filozófus gondolkodásából belekerült. Amit tehát a német szellem mint 
legnagyobbat létrehozott, annak „polgárivá lett" örökösét kívánta Kluckhohn a biedermeierben látni. 
Ami elég rossz fényt vet e szellemtörténész szociológiai tájékozottságára, hiszen maga a német 
klasszika is polgári osztály alapról indult ki, sőt nyárspolgári vonásait már a romantika és a Junges 
Deutschland felfedezte. Ez utóbbit Kluckhohn nyilván tudta is, legfeljebb nem hitte el. 

Az 1930-as évek közepén járunk, amikor a biedermeier áramlatként és stílusként való megfogalma
zásának kísérlete a tetőpontjára jutott. Hamarosan belekerült a biedermeier „bűvkörébe" Goethe is 
(vö. Rudolf Haller: Goethe und die Welt des Biedermeier. DVLG 14, 1936). Goethe és Samuel 
Friedrich Sauter svábföldi iskolamester egy kategóriában: ez soknak tűnt. Oscar Walzel is megszólalt, a 
korszak egyik legnagyobb tekintélye és az 1935. évi amszterdami nemzetközi összehasonlító irodalom
történeti kongresszuson kifejezte azt a véleményét, hogy ha biedermeierről esik szó, legalábbis kétfélét 
kell megkülönböztetni, azaz differenciálni kell valamely „triviális" biedermeier és a. „megnemesített" 
változat, Sauter és Stifter között. Majd egy rövid és elegáns cikkben (Biedermeier. Die Literatur. 1936) 
megismételte Walzel azt a véleményét, hogy különbséget kell tenni a biedermeier alsóbbrendű és magas 
művészi fokon álló változatai között, hogy amaz alsóbbrendű, amelyet az 1850-es években kigúnyol
tak, egyúttal leszámolás volt a közelmúlttal és annak meghúzódó kispolgárával, hogy tehát nem vala
mely művészi módszert és stílust, hanem egy „lelki magatartást" tett gúny tárgyává a Fliegende Blätter 
és utána - emlékezzünk Fritz von Ostinire - a Jugend is; tegyük hozzá, hogy ez utóbbiban a gúnyoló
dás és a nosztalgia keveredett. 

Walzel szavának súlya volt és nemzetközi fórumon hangzott el. Van Tieghem megemlékezett róla 
(Revue de Synthese. XI, 1936) és Walzel előadását az amszterdami kongresszus egyik legfontosabb 
kontribúdójának nevezte. Walzel arról a jelenségről szólt, írta Van Tieghem, „amelyet Biedermeier 
stílusnak neveznek Közép-Európa országaiban, egy polgári stílusról, amely szenvedélyek nélkül szenti
mentális, lendület nélkül álmodó, nyerseség nélkül realista, lojális a poUtikában, misztikus izzások 
nélkül tiszteli a vallást, gyönyörködik a kecses és rendezett tájakban, virágokban, madarakban, az 
enteriőr-jelenetekben, mosolygó és gyengéd intimitásokban, a szülőföldben, a polgári idillben - s 

306 



mindez világos reakció benne a támadó jellegű és szenvedélyesen tagadó vagy profetikus, egzotikus 
szertelen romantikára; éppezért távol áll a tart pour tart-tól csakúgy, mint a nyers realizmustól, amely 
úgy adja az életet, amilyen". Van Tieghem kitűnő jellemzéséből is látható, hogy Walzel végre túllépett 
a szellemtörténet puszta világnézet-vizsgálatán és a biedermeier „ember" helyett a biedermeier „stílus" 
leírására tett kísérletet az irodalomban. 

Walzellal egyidőben egy másik „tekintély" is hallatta a szavát: Ferdinand Joseph Schneider 
(Biedermeier und Literaturwissenschaft. Preussische Jahrbücher. 240. köt. 1935), elutasítva 
Kluckhohn javaslatát, mert a kor - írta - a romantika és a realizmus „között", ahová Kluckhohn a 
biedermeiert helyezné, a 48-at előkészítő Junges Deutschland, a saint-simonizmus, a kialakuló 
marxizmus (!) kora, amikor Németország agrárországból ipari országgá fejlődik, felépülnek a vasutai, 
épülnek gyárai, technikai berendezései. Azoknak a jegyeknek a legnagyobb része pedig, amelyeket 
speciálisan biedermeiernek tekintenek, más - korábbi és későbbi - időkre is jellemzők. Herder, 
Goethe, Arnim, Brentano is „gyűjtöttek", almanachok és zsebkönyvek kiadása, valamint a „triviális" 
irodalom a XVIII. század végén is virágzott, sőt talán akkor virágzott igazán; a biedermeierrel egyidejű 
byronizmusból pedig ugyancsak hiányzott a „középutas" harmónia; mindazonáltal végül Schneider is 
elismert valamiféle biedermeiert, nem mint „uralkodó" irányzatot, hanem mint „tizenkettedrétű" 
költészetet (célzás az almanachok formátumára). Az 1815 és 1848 közé helyezett biedermeier „kor
szakban" - erre Schneider nyomatékosan utalt, 1830, a júliusi forradalom éve és annak követ
kezményei olyan cezúrát jelentettek, amely ezt az irodalmi korszak fogalmat már egymaga is igen 
kérdésessé tette. 

Nem folytatjuk tovább a német nyelvű biedermeier kutatásának ismertetését, noha folytatódott ez 
az 1940-es, sőt az 1950-es években is - a hozzánk közeleső időkben azonban már a stiláris és ideológiai 
szempontok összekapcsolásával. Csak Walter Höherer munkájára utalunk még (Zwischen Klassik und 
Moderne, 1958), amely bőségesen tartalmaz dokumentumokat, valamint Jóst Hermand stílus
jellemzésére (Die literarische Formenwelt des Biedermeiers. 1958), amely a restauráció „nyugalmi" 
korszakában meginduló és a politikai reakció oldalára álló irodalmat tekinti elsősorban 
biedermeiernek. A kor „főirányáról" többé nincs szó. Péter Hacks müncheni disszertációja (Das 
Theaterstück des Biedermeier. 1951) felfedezte Johann Nepomuk Nestroy beidermeier vonásait is. 

A biedermeier mint nemzetközi irodalmi áramlat 

Természetesnek tűnik, hogy a német nyelvterületen jelentkező biedermeier ennyire intenzív 
kutatása nyomán érdeklődés támadt az iránt, vajon nem fedezhetők-e fel hozzá hasonló jelenségek más 
nyelvterületeken is? Mindenekelőtt a szomszédos és hasonló társadalmi-történelmi képletet mutató 
területek jöhettek számításba. Svájc német nyelvű irodalmát vizsgálták, ahol Gottfried Keller és 
Jeremiás Gotthelf egyes művei önként kínálkoztak volna, de Eduard Korrodi gyűjteménye (Schweizer 
Biedermeier. Berlin-Zürich 1936) csak kisebb írókkal és grafikusokkal foglalkozott, francia és más 
nyelvű svájciakat pedig nem vett számításba. A cseh irodalom is plauzibilis példákkal szolgált, már csak 
azért is, mivel oly szoros kapcsolatban állt Ausztriával és a német nyelvű irodalommal. Ámde - mint 
Vojtéch Jirat írta (Le röle du biedermeier dans le réveil national tchéque. Europe Centrale. 1937. jan. 
3.) — a cseh biedermeiert erős patriotizmus jellemezte, a csöndes belenyugvás mellett valami „keresz
tény epikureizmus", apolitikus visszahúzódás a családi életbe, a meghitt „otthonba",'amint ez J. 
Kajetán Tyl darabjaiban tükröződött. Optimistának a cseh biedermeier nem mondható, inkább -
ahogyan Tyl megfogalmazta - „szelíden türelmes lelket" kívánt „tevékeny testben". íelakovsky, 
Erben és társaik „gyűjtőszenvedélye" megfelelt a biedermeier egyik megállapított jegyének; Bozena 
Némcová finom hangulatai és Nagymamájának (Babicka) öregség-tisztelete talán Stifterével állíthatók 
párhuzamba. A biedermeier jelenségeinek ellenpólusa Karel Hynek Mácha szárnyalóan romantikus 
költészete volt, - de az összképet, vélte a szerző, éppen ez egészítette ki. 

Valóságos biedermeier-kutató iskola aktivizálódott a hazai szellemtörténészek, elsősorban Zolnai 
Béla, valamint Thienemann Tivadar körül: s e kutatógárda érdeklődése nem állt meg a magyar 
irodalom határainál. 1930-tól kezdve egymás után megjelenő tanulmányaival, könyvéivel Zolnai maga 
adta a példát. (Bécsi biedermeier. Széphalom, 1930. - Biedermeier és romantika. Vigília, 1934. -
Irodalom és biedermeier. Le style „Biedermeier" dans la litterature. Szeged, 1935. - Az irodalom-
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tudomány változásai. Szellem és élet, 1936. - La ballade épique, Helicon II, 1940. — A magyar 
biedermeier. Budapest, 1940. - vö. Andreas Angyal: Piatonismus, Barock und Biedermeier in den 
Forschungen Béla Zolnais. Helicon V, 1943.) 

Zolnai úgy találta, hogy Kluckhohn biedermeier-meghatározása „hirtelen felvillanó fényként" 
hatott és „újszerűen világította meg a XIX. század sok jelenségét Magyarországon is" (Német össze
foglalás, 1935). És Zolnai buzgón sorolta fel a jelenségeket: a reformkor kettó's arcát, amelyek közül 
az egyik előre, a haladás irányába, a másik visszafelé, a dicsó' nemzeti múltra néz, Széchenyi „reál
idealizmusát", Vajda Péter példáját, aki romantikus prózája mellett kozmetikai és egészségtani kézi
könyvet ad ki, Fáy Andrásét, aki takarékpénztárt alapít, Vörösmarty kvaterkázgató társaságszeretetét, 
az almanachlírát, Petó'fit - akit ezzel kapcsolatban már emlegettünk - , az ártatlan szerelem és a 
szabadság lantosát, az éppen megalakuló Akadémia optimista „biedermeier" jelszavát, „Borúra derű" 
- s végül egész könyvet szentelt a magyar biedermeier felfedezésének. Imre Jánosban találta meg a 
biedermeier magyar filozófusát, Arany János szellemi gyökereit a biedermeierhez vezette vissza, 
Eötvös József, Bajza József, Gaál József sem maradtak a biedermeiertől érintetlenül, Heine és Petőfi 
útirajzait a biedermeier finomkodás elleni hadüzenetnek tekintette és így tovább. A kiváló és lelkes 
kezdeményezőnek kijáró tisztelettel annyit kell csak megjegyeznünk törekvéseiről, hogy ha a 
biedermeier „címke" ilyen korlátlan használatát indokolatlannak kell is tartanunk, e kutatások nagy 
haszna az volt, hogy összefüggésekre hívták fel a figyelmet és hozzájárultak a nemzeti irodalom
történet túlzottan önelvű szemléletének kiegyensúlyozásához. Hiszen minden nemzeti irodalom a saját 
belső törvényei szerint fejlődik, de ugyanakkor beleágyazódik és beleszövődik a környező kultúrák, az 
európai kultúra, a világirodalom kontextusába. Ezt Zolnai Béla, mint minden nagy távlatú irodalom
történész, világosan látta. 

De folytassuk a biedermeier elterjedésére irányuló kutatások megállapításainak felsorolását. Zolnai 
és Thienemann sokat tett ebben a vonatkozásban is. Pa. Irodalomtörténeti alapfogalmak (Pécs, 1931) a 
biedermeiert az elfogadott irodalmi stíluskategóriák között tartja számon. A Minerva könyvtár 
1936-ban közölte Horváth Edit „biedermeier" disszertációját (A biedermeier életkép a német és a 
magyar irodalomban), és ugyanebben az évben jelent meg Gárdonyi Kláráé (A biedermeier a magyar 
költészetben). Tolnai Gábor Az árvíz és az irodalom című tanulmánya a pest-budai „emberrel" foglal
kozik a Szent Szövetség korában, természetesen kitérve a biedermeier-vonatkozásokra is. (A pest-budai 
árvíz 1838-ban c. kötetben. Budapest 1938.) És ugyancsak a Minerva könyvtárban jelent meg 
Grünwald Miksa tanulmánya (Zsidó biedermeier. Budapest 1937), amely - többek között - Hugó 
Károly és a magyarországi születésű, de később főként Bécsben működő Moritz Gottlieb Saphir, a 
maga korában híres humorista biedermeier vonásait tette vizsgálat tárgyává, kiegészítve ezzel a 
Habsburg uralom alá tartozó területek biedermeierének irodalmi adatait. 

Talán még érdekesebb azonban az előbbieknél, hogy Zolnai maga már 1935-ben kísérletet tett az 
„európai érvényű" biedermeier kimunkálása érdekében biedermeier jelenségek kimutatására a francia 
irodalomban. Úgy vélte, hogy amit a franciák „1830-as stílusnak" vagy „Louis Philippe stílusnak" 
neveznek, az lényegében azonos a biedermeierrel, ámbár elismerte, hogy mivel „Franciaországban a 
reakció nem öltött olyan méreteket, mint Németországban. . .eme rezignált világnézet kialakulásának 
feltételei kisebbek voltak". De azért tudott példákat említeni. Biedermeier vonásokat látott a Bovary 
családban, kispolgári beszűkültséget, „amely küzd az élet realitásával és saját szűk környezetén és 
egyéni boldogulásán kívül nem érdeklődik semmi iránt". A biedermeier példájaként említette azt a 
beszédet, amelyet Casimir Delavigne - ez az elkésett klasszicista - mondott a Francia Akadémiába 
való felvételekor (1825-ben) „az ésszerűség által szabályozott merészségről" - azaz a „középszerűség" 
életfilozófiai elvéről. Zolnai felsorolásában szerepel Lamartine, Gauthier, Müsset, Seribe, Hugo, 
Brillat-Savarin neve, hivatkozik a kor virágkultuszára és annak irodalmi megnyilvánulásaira, sőt még 
Béranger-t, a , Junges Deutschland e bálványát" is sorra veszi, akiben szintén megnyilvánulni látja a 
korszak kettős jellegét: „a februári forradalom csíráit és a polgári rezignáció szellemét". Béranger 
bacchikus, patrióta, populáris és demokratikus költői magatartása újdonság volt a francia költészetben 
- írta - , a nép nála mindennapi életében jelent meg, ő maga is „materialista" életélvező volt s 
miközben hangot adott a nép szabadságvágyának, örömét lelte az evés-ivásban. Már említett cikkében, 
amelyben Walzel biedermeier-előadásáról beszámolt, Van Tieghem reflektált Zolnai megállapításaira is 
(Revue de Synthese XI, 1936), ámbár meglehetősen tartózkodóan. „Franciaországban Sainte-Beuve 
mint költő, Béranger, aki különben túlságosan korai, és nem annyira, mint Zolnai mondja, de Brizeux 
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Marie-ja, Laprade Pernette-}e, amelyeket viszont kifelejt, sok nőköltő, számos almanach- és emlék
könyvszerző képviseli, ám eléggé gyöngén, ezt a tendenciát. . ." Ugyanakkor Van Tieghem maga is 
felvetett bizonyos lehetőségeket a biedermeier „európai" kiterjesztésére. „Úgy tűnik nekem - írta 
alább - , hogy az angol viktoriánus korszak számos mintapéldával szolgál erre és hogy az, amit 
rendesen viktorianizmusnak neveznek, a germán biedermeierrel sok analógiát kínál, amelyek való
színűleg hasonló társadalmi okoknak tulajdoníthatók". 

Ami a „viktoriánus biedermeiert" illeti, F. Brie már egy évvel korábban megvizsgálta ezt a kérdést 
(Literarisches Biedermeier in England. DVLG 13, 1935) és úgy találta, hogy 1820 után csakugyan 
eltűntek az angol irodalomból a romantika metafizikus jegyei, a társadalmi élet átszellemesítése, az 
egyéniség korlátlan érvényesítése, a művészről mint a világszellem közvetítőjéről vallott felfogás, a 
szimbólum és a mítosz kultusza - ezeknek helyébe „polgári életérzés" lépett, amelyet, még a 
romantikusok közül, Wordsworth és Walter Scott ihletett. Példái sorából a biedermeier analógiáira 
talán Dickens és Tennyson a két leginkább meggyőző. David Copperfield ideális lelkületű, törekvő ifjú, 
aki nélkülözés és kemény tapasztalatok árán csöndes családi boldogsághoz jut; Tennyson Király idilliéi 
pedig kétségtelenül polgári színvonalra szállítják le Arthur király heroikus világát. Az otthon, a „home, 
sweet home" idealizálása rá és a viktorianizmusra általában is jellemző. Brie konklúziója mégis 
szkeptikus: „Az irodalmi biedermeier fogalmát - írta - csakugyan át tudjuk vinni a posztromantikus 
angol irodalom bizonyos jelenségeire, de egyben tisztáznunk kell magunk előtt is, hogy ezáltal nem 
hatolunk el a kor irodalmi produkciójának magvához, tehát nincs jogunk arra sem, hogy angol 
biedermeier periódusról beszéljünk." 

Mindjárt az angol nyelvű irodalmak körében maradva jegyezzük meg itt, hogy a második világ
háború után az osztrák Adam Wandruszka (Amerikanisches Biedermeier. Wort und Tat I, 1946) 
megkísérelte a biedermeier fogalmának kiterjesztését az észak-amerikai „New-England-Renaissance" 
egyes alakjaira, többek között R.W. Emersonra, N. Hawthorne-ra, H.D. Thoreaura, H.W. Longfellow-ra 
is, akiknek műyészete szerinte meglepő párhuzamosságokat mutat az egykorú európai biedermeier 
generációéval, a sváb-német, az osztrák és a kelet-európai biedermeierrel. A hasonlóság mellett a 
különbözőség főként abban mutatkozik, hogy az amerikai, new-englandi biedermeierben kisebb fokon 
jelentkezik a tragikum és a démoni, „amely sötét mélységként húzódik meg az európai biedermeier 
tükörsima felszíne" alatt". (Idézi Günter Weydt: Biedermeier und Junges Deutschland. Eine Literatur 
und Problemschau. DVLG 25, 1951.510.) A német szellemtörténeti kutatásban, amely csökönyösen 
valami magasabbrendűt akart látni abban, ami „tragikus", „démonikus", a biedermeier nem kerülhette 
el a sorsát: Hermann Pongs már 1935-ben kimutatta rejtett „démonikusságát", döntő példának Mörike 
elbeszélését, a Mozart prágai utazását és Georg Büchner Lenz-novelláját választva, - amely utóbbinak 
biedermeier jellege szerintünk ugyancsak kérdéses. (Ein Beitrag zum Dämonischen im Biedermeier. 
Dichtung und Volkstum 36,1935.) 

Hans Wilhelm Eppelsheimer, a neves bibliográfus óhajtotta egykor (Handbuch der Weltliteratur, 
1935-1937), hogy a kutatás kimutassa a biedermeier európai érvényességét. Láttuk, hogy kívánsága 
sok tekintetben megvalósult. A német, osztrák, svájci, cseh, magyar, angol, angol-amerikai, francia 
„biedermeier" jelenségek gyűjtögetése máris kiterjesztette a nyugati félgömb irodalmainak jelentős 
részére a fogalom körét, noha Günter Weydt (legutóbb idézett cikkében, 508.) joggal kérdezte meg, 
lehet-e pontosan tudni, mit hasonlítsunk össze, mit különböztessünk meg, mit állítsunk egymással 
párhuzamba biedermeier néven? Az áramlat, a stílus, noha egyre többen és többen foglalkoztak vele, 
sehogyan sem akart tiszta kontúrokat ölteni. 

Pedig akadt még néhány érdekes hozzájárulás a „kiterjesztéséhez", amelyről meg kell emlékeznünk. 
Ilyen volt például G. Suits (Dorpat) hozzászólása Oscar Walzel már többször emlegetett amszterdami 
előadásához. G. Suits a balti irodalmak biedermeier jelenségeiről beszélt, nyilván joggal. Szót ejtett az 
orosz biedermeierről is és Szergej T. Akszakov Családi krónika]^ (1856) volt a példája, amely mellé, 
tegyük hozzá, Turgenyev nem egy regénye vagy inkább regényalakja is odakívánkoznék. Végül még 
egy szellemes magyar kísérletről kell megemlékeznünk, Baróti Dezsőéről (Biedermeier ízlés a francia 
irodalomban. Goűt prudhommesque dans la littérature francaise. Kolozsvár 1942.), aki - nyilván 
Zolnai Béla ösztönzésére - Gottlieb Biedermeier alakjához keresett és talált analóg alakot a francia 
irodalomban, éspedig a Henri Monnier író és karikaturista által teremtett Monsieur Joseph Prudhomme 
alakjában, az ostoba és beszűkült francia kispolgár irodalmi „megtestesülésében", - aki azonban 
Biedermeier úrtól abban mindenesetre különbözött, hogy forradalmak útján került „uralomra" és 
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hogy ez a tény öntudatot adott neki, a szájára retorikus szavakat; olyan tulajdonságokkal ruházta fel 
tehát, amelyek a német-osztrák és vele rokon biedermeierből hiányoztak. Nagyképű és zagyva, de az 
említett kvalitás elemeiből eredő ilyen mondatait szokás idézni: „Ez a szablya az életem legszebb 
napja! Használni fognám, hogy megvédjem vele intézményeinket, szükség esetén pedig, hogy harcoljak 
ellenük". (Grandeur et décadence de M. Joseph Prudhomme, 1853.) Baróti a „prudhommi ízlés" 
keretében szépen elemzi a biedermeiernek megfelelő francia vallásos érzést, a polgári magánélet 
vonásait, az ifjúsági irodalom jellegzetességeit, a természet, a táj, a történelem ábrázolását és különös 
figyelmet szentel Alfred de Musset-nek, Emile Deschamps-nak, Marceline Desbordes-Valmore-nak és 
Auguste Brizeux-nek. Disszertációja francia összefoglalásának elején (128.) megállapítja végül: „Nem 
tudunk prudhomme-i korszakról beszélni a francia irodalomban, mint ahogy a német kritika 
,biedermeier' korszakról beszél..." 

Csakugyan, a német kritika még mindig nem hagyott fel ezzel.. . 

A biedermeier mint korszak a német nyelvű irodalomban 

Mióta századunk elején a biedermeier megjelent mint stílusfogalom, a művészet (és főként a bútor-
és lakásművészet) történetírása mindenkor használta - laza értelemben - periódus-fogalomként is a 
német nyelvterületre nézve: biedermeier-kor, biedermeier idők. A Szent Szövetség korában a lakások, a 
bútorok, a férfi- és női divat, a polgárok társasélete ezt a stílust tükröztették. Megjelent a képző
művészetekben, a zenében, a színházban, sőt - több-kevesebb tűréssel - az irodalomban is. De a 
biedermeier jelenségek távol álltak attól, hogy kitöltötték volna a kor keretét, hogy „uralkodó" 
helyzetet értek volna el. Ki nevezné Heinrich Heinét biedermeier költőnek, Friedrich Hebbelt 
biedermeier drámaírónak? így Kluckhohnnak az a már említett javaslata, hogy nevezzék biedermeier 
korszaknak - a német nyelvterületen - az 1815 és 1848 közötti időt, legalábbis meglepő volt. Hiszen 
mindenki tudta, hogy ez a kor egyáltalán nem csupán - sőt nem is elsősorban - az apolitikus 
biedermeier kora, hanem a politikailag és ideológiailag egyaránt igen elkötelezett Junges Deutschlande 
és a forradalmakat előkészítő Vormárzé, a kibontakozott korai munkásmozgalomé, a tudományos 
szocializmus kialakulásának első fázisáé. Vajon mi határozta meg inkább az 1815 és 1848 közötti 
magyar irodalom szellemét, a biedermeier ízlés jelenségei-e vagy a reformtörekvések? 

így, noha Kluckhon fenntartotta a maga álláspontját, amelyszerint a szóban forgó korszak fő kvali
tását és specifikus jellegét a biedermeier adja, javaslatát a német nyelvű kutatás jelentős része is - mint 
már részben láttuk - visszautasította. A legjelentősebb cáfolat Willy Flemingtől származik (Die 
Problematik der Bezeichnung „Biedermeier". Germ.-Rom. Mon. 39, 1958), aki sem a „korszak" sem 
az „életérzés", sem az „áramlat" fogalmát nem tartja a biedermeierre alkalmazhatónak, hanem csak 
„magatartásnak" (Haltung) tekinti ő is .— és e szerint a kérdéses korban hatféle jellegzetes magatartást 
különböztet meg. A tiltakozó magatartást pl. Heine, Grabbe, Büchner képviseli; az ifjúnémet maga
tartást például Börne; a polemikus magatartás szerinte igen jellemző Anasthasius Grünre; a tulajdon
képpeni biedermeier, amelyet többek között Grillparzer, Raimund, Stifter, valamint Mörike, Rückert, 
Feuchtersieben reprezentál; ötödiknek Fleming az eszteticizmus magatartását sorolja fel, amilyen 
például az antikizáló Platené; hatodiknak végül a korai realizmusnak elnevezett magatartást tüntette 
fel, ez szerinte Jeremiás Gotthelf, Droste-Holshoff és többek között Kari Sealsfield-Postl stílus
magatartása. Ehhez a hatféle magatartásváltozathoz járul a kor jellegzetes polgári-társas-családias 
civilizációja. 

Fleming elutasította a „korszak" beidermeier fogalmát - és mégis, úgy gondolom, ő adott indítást 
a korszak nagy monográfiájának megszületéséhez: Friedrich Sengle három vaskos kötetre tervezett 
munkájához (Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und 
Revolution. 1915 bis 1848. Stuttgart, I. köt. 1971, II. köt. 1972.). Sengle monográfiájának alcíme, 
amely szerint a német nyelvű irodalmat a restauráció és a forradalom „feszültségterében" mutatja be, 
már egymaga megmagyarázza, hogy a korszak minden jelenségét tárgyalni kívánja, akár beszorítható a 
biedermeier kategóriájába, akár nem. Elemzései kiterjeszkednek az elvi kérdésekre, az irányokra, a 
korszakban alkalmazott ábrázolóeszközökre, a második kötetet pedig az irodalmi formák - ezek 
között a műfajok - bemutatásának szenteli, leírja belső történetüket, fejlődésüket, változataikat, kitér 
a stílus kérdéseire is. Sengle tizennégy „cél-írót" analizál a korból (akik, így mondhatnók, elsősorban a 
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kor „eszmetörténete" szempontjából fontosak), közülük felsoroljuk Alexander von Humboldt, Ráhel 
és Karl August Varnhagen von Ense, Börne, Bettina Brentano, Ranke, Gervinus revét; a harmadik 
kötet számára a kor tizennégy nagy és jelentős költőjének a bemutatása marad. „Az volt a törekvésem 
- írja munkájáról Sengle - , hogy mindenesetre továbbfolytassam a német irodalomtörténetírás 
tradícióját, amely még a Weimari Köztársaság korában, amikor egyetemre jártam, figyelemre méltó volt 
és hogy a korszakbemutatás egy újfajta módjának példáját bocsássam vitára". Hozzá kell még tennünk, 
hogy Sengle annak a korszaknak a megelőzőjét akarta bemutatni, amelyet Fritz Martini részben 
hasonló, részben másfajta módszerrel már bemutatott: (Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 
1848-1898 Stuttgart 1962). 

Munkájának roppant terjedelme ellenére Sengle, sajnálatos módon, nem tér ki az irodalom mellett a 
társművészetekre, nem tekint ki más irodalmak hasonlóságára vagy különbözőségére sem, hanem a 
német nyelvű irodalom keretén belül marad. Arra sem emel igényt, hogy a biedermeiert az egész 
európai irodalomra érvényes korszaknak fogadtassa el. 

Konklúziók 

A fogalom elemzése azt bizonyította számunkra, hogy bizonyossággal és világosan csak ott tudunk 
beszélni róla, ahol konkrét formákban nyilvánul meg: a bútorokon, a lakások berendezésén, a 
ruházaton, a Szent Szövetség korában élő kis- és középpolgárság társadalmi szokásain és az általuk 
kedvelt képzőművészeti alkotásokon (de ezekben már a témának van nagy szerepe). Gyakorlatilag nem 
lehet az építészetre alkalmazni, aránylag kevés bizonyossággal és egzaktsággal alkalmazható a zenére, 
talán valamivel inkább az irodalomra. A biedermeier tehát mindenekelőtt „életérzés", „magatartás", 
bizonyos tárgyak, témák, társasági formák szeretete: azaz biedermeiernek nevezhető »jelenségek" 
csoportja, amelyeknek kontúrjai elmosódottak, bizonytalanok. 

Mi hát a biedermeier: korszak, stílus, áramlat? 
Korszakfogalomként szóba sem jöhet. A két határdátumnak, amellyel körülveszik, egyaránt meg

van ugyan az összeurópai, a közép-európai és a német nyelvterületre korlátozott történelemben a maga 
igen fontos szerepe. Kétségtelen, hogy a napóleoni háborúk befejeztével és a 48-as forradalmak kitöré
sével új korszak kezdődik és végződik az európai eseménytörténetben. De nem lehet indokolni, miért 
szükséges e korszakot a meghúzódó kispolgárság oldaláról kiindulva meghatározni, mintegy a negatív 
oldalát kiemelni. Miért nem vesszük kündulásnak a pozitív elemeket, a polgári forradalmakat 1789 és 
1848 között, amelyek az igazi társadalmi-történelmi változásokat határolják? A polgárírók és polgári 
művészek első nemzedéke a maga korlátai között jelentkezett már az első francia forradalom körüli 
időben, még Goethe színvonalán is, hát még Iffland, vagy Kotzebue színvonalán - és a biedermeier vita 
többször is kimutatta, hogy a rezignáció, a gyűjtögetés öröme, a csöndes társasélet kedvelése, az 
egyezség keresése ideál és valóság között nem „biedermeier" találmány, megvolt előbb is, később is 
folytatódott tovább. Miért csak az 1815 és 1848 közötti éveket nevezzük tehát biedermeier-kornak? 
Azért, mert bútorainak stílusa biedermeier volt? Azután meg tudjuk, hogy a biedermeier jelenségek 
mellett másfajta, velük éppen ellentétes jelenségek is jelentkeztek a kor irodalmaiban; ez az érv is a 
„biedermeier-kor" ellen esik latba. Korszakot elnevezni a biedermeierről nem lehet. 

Stílus-e tehát a biedermeier? Néhány alkalmazott, ipar- és díszítőművészetben kétségtelenül az, a 
festészetben és az irodalomban azonban aligha egyéb, mint a XIX. századi realizmus egyik variánsa. 
Természethű realizmus, de a „nagy" realizmusnál visszahúzódóbb, „kispolgáribb" vagy „költőibb", 
amely sokat megőrzött a romantika-érzelmi telítettségéből. Sokszor nehéz megkülönböztetni attól az 
eszményítő, érzelmes, szerény és kevéssé kritikus „költői realizmustól", amelyet elsősorban a német 
nyelvű irodalomból ismerünk, de amely feltűnik Kelet-Közép-Európa irodalmainak realistáinál is. Mint 
stílus a képzőművészetben és irodalomban, ha volna, a realizmus kategóriáival lenne jellemezhető, 
csakhogy afféle „kisrealizmusnak" kellene tekinteni, - ami nem érinti Grillparzer vagy Stifter 
műveinek esztétikai értékelését. Még közelebb lépve a realizmus biedermeier változatához, azt mond
hatnók róla, hogy a nagy kritikai realizmussal szemben „kis pszichológiai" realizmus: nem a társa
dalomra figyel az emberen keresztül is, mint az előbbi, hanem az ember egyéni, belső életének 
ábrázolása a fő tárgya. 
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Tekinthető-e tehát a biedermeier művészeti és irodalmi áramlatnak (amelynek érvényessége 
általában legalább egy kulturális-irodalmi zónára kiterjed)? Nyilvánvalóan nem. A biedermeiernek van 
ideológiája, specifikus gondolkodásmódja, talán megvannak a maga filozófusai is, akik a „reál
idealizmust" hirdetik, az ellentétek összeegyeztetését és harmóniáját. Lehet, hogy Victor Cousin és 
néhány francia kortársa ezek közé tartozik, nyilván akadnak képviseló'i másutt is: így a XIX. század 
közepén egy magyar filozófiai iránnyal is találkozunk, amely „egyezményesének nevezi magát. Lehet, 
hogy van specifikusan biedermeier magatartás: ez a meghuzódás, a „bensőség" magatartása, amelyet a 
hatalom eltűr, elvisel, megvéd. De nincsen specifikusan biedermeier művészi módszer, nincsen külön
álló biedermeier stílus. A romantika és a realizmus módszere és stílusa, valamint azoknak variánsai 
világosan leírhatók. A biedermeier „magatartással", a biedermeier „világnézettel" nem tudunk annak 
speciálisan megfelelő stílust és művészi módszert párhuzamba állítani. Biedermeier áramlatot vagy 
irányzatot nem ismerhetünk el, európai érvénnyel még kevésbé, mint német nyelvterületen és e terület 
közeli szomszédságában. így a biedermeier csak bizonyos jelenségek egyik jelzőjének alkalmas, és mint 
ilyen történetileg, azaz időhöz és helyhez kötve felhasználható. Egy bizonyos magatartás, hangulat, 
témaválasztás jellemzésére alkalmazható az irodalomtörténetben is. 

György Mihály Vajda 

LE BIEDERMEIER 

L'auteur essaie de traiter la question du Biedermeier du point de vue historique, depuis son origine 
jusqu'á noos jours. L'article est ainsi l'histoire de la recherche sur le Biedermeier qui tire son origine de 
la figure caricaturale de Gottlieb Biedermaier et qui, au cours de son histoire, passe par et s'étend á des 
degrés du style de meubles, celui des beaux-arts, de la musique, ainsi que de la littérature pour surgir 
ensuite dans la recherche comme étiquette d'un courant littéraire et artistique et finalement comme 
notion et nom d'une époque située entre 1815 et 1848. Les phénoménes analysés par la recherche 
relévent avant tout de la partié sud de la littérature de langue allemande, mais il y a des tendances dans 
la recherche visant á englober les littératures de l'Europe Centrale et Centro-Orientale, voire mérne les 
littérature de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, afin d'aboutir á la notion du Biedermeier en tant que 
phénoméne européen. La conclusion tirée réduit la notion avant tout á un comportement humain, 
tout en admettant que le style biedermeier est bien définissable dans le domaine des árts décoratifs, 
mérne dans celui des beaux-arts, et qu'il offre certains traits susceptibles d'étre appliqués aux autres 
activités artistiques et littéraires, ainsi qu'au style de la vie quotidienne de la petité bourgeoisie et des 
classes moyennes au XIXe siécle. 
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