
BIEDERMEIER ÉS AZ IDEALIZMUS
IRTA: ZOLNAI BÉLA

Irodalmunk «metafízikátlanságánake és az úgynevezett konzervatív kritika
egyoldalú realizmusának problémáját Kállay Miklós hozta szőnyegre a Vigilia
első kötetében. A tanulmányra Makkai Sándor reflektált (Budapesti Hirlap,
március 3, v. ö. Széphalom, VIII. 45 és l12): a magyar irodalmi közszellem
fogyatékosságát és a kritika merev előítéletességet tette felelőssé azért, hogy
a lélek magasabb régiói, a metafizikai ösztön legcsodálatosabb szféiája «vala
hogy zárva vannak» a magyar író előtt. Ezekre a dolgokra azonban már egy
félévvel Kállay Miklós előtt rámutatott Szerb Antal Magyar Irodalomtörténete
(II, 34), amelyet - talán éppen ezért - osztatlan ellenszenvvel és haraggal
fogadott az úgynevezett konzervatív kritika. Szerb Antal azt merészelte írni,
hogy Kemény Zsigmond és Eötvös József «kolosszus alakjaiban» meglettek
volna az előföltételek. hogy a magyar regény is mindent magábafoglaló,
monumentális teljességre érjen idővel, mint az orosz vagy a francia regény ...
«Csak a metafizikai tartalom, az istenkereső nyugtalanság hiányzott, hogya
magyar regény a nagy regényirodalmak nivójára emelkedjék.s Szerb Antal
elég vakmerő volt a mult század végére hárítani a bűnt: «De a következő

nemzedékek metafizikátlan, földszerű korlátai megakadályozták ezt a
fejlődést».

Sok bűne van ennek a kornak, de ma még mindig nem közeledhetünk
sine ira et studio hozzá, mert vannak makacs védelmezői, akik ifjúságuk bál
ványaihoz pogá.nyul ragaszkodnak ... Ennek a kornak józan nyárspolgárisága
értelmetlenül bámult Ibsenre, nem érve föl az északi szimbolikus költőnek

irracionális, titáni lázadásait. Sokkal szomorúbb azonban, hogy Vörösmartyval
milyen mostohán bántak. Irodalmunk klasszikus triászában Tompa kapta a
harmadik helyet, Tompa, akiről ehelyütt ne essék szó, - Vörösmarty pedig ...
Ismét Szerb Antalt kell idézni, hogy plasztikusan előttünk álljon az új, szellem
történeti és a régi, Beöthy-féle irodalornszemlélet rnélységes külömbsége. «Ez
a józan kor - írja Szerb Antal (II, 83) Vörösmartyban sem vette észre, hogy
numen adest. Talán ha észrevette volna, ijedten riad vissza bálványától. Elgyö
nyörködtek a templom faragott díszein, tarka kerítésén, józanul impozáns
porticusán, de nem léptek be a szentélybe. Most, amikor világmegrázkódta
tások után újra kifejlett az emberben a numinozus, az isten-szerű iránt való
érzék, szent borzalommal érezzük újra nagy költőinkben a kimondhatatlan
jelenlétét, A mi szemünkben ez adja meg a végső méltóságot Berzsenyi, Vörös
marty és Ady költészetének. Arany numenje más, mint Berzsenyié és Vörös
martyé volt: ott a végtelen erők harcát, világok összeomlását és születését
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érezte az ember átborzongani; Aranynál az örök végzet mozdulatlan hatalmát,
amint őrködik a világ felett ... l)

***
Egy konkrét példán nyilvánvalóan dokumentálni lehet, hogy a kétféle

irodalomszemlélet közűl a mai spirituális költészetfölfogás mennyire fölényben
van a régi sujtásos-retorikus-népies kritika fölött. A Vén cigány-ban, Vörös
martynak ebben a legmélyebbről buzgó végső kétségbeesésében, Beöthy
Zsolt - igen jellemzően - éppen a szónoki hevet és a páthoszt látja meg és
emeli ki ; azokat az elemeket, amiken keresztül nem jutunk el a költemény
lényegéhez, sőt egyenesen félreismerjük a költöt ... «Mindenütt - írja Beöthy
Zsolt a Magyar Nemzeti Irodalom ismertetésében (1909, 1,34) -, ahol haza
szeretet vagy az emberiség sorsa fölötti fájdalom (Gondolatok a könyvtárban,
A vén cigány) ihleti, vagy lelkesedés hevíti: szónoki hév vesz rajta erőt, csa
pongóvá. áradóvá, viharossá lesz s páthosza, melybe egy-két helyen égő

keserv vegyül, itt emelkedik legmagasabbra». Ennyi az egész. Babits Mihály a
Vén cigány mögött egy egész életkorszakot látott meg, a «harmadik» Vörös
martyt. Indexre is tette őt az úgynevezett konzervatív kritika. Szerb Antal 
aki szerencsére Babits Mihály, nem pedig az úgynevezett konzervatív kritiku
sok tanítványa _. kozmikus távlatokba nőtéti az öreg Vörösmarty árnyait:
(lA harmadik Vörösmarty képzelete még hatalmasabb, korlátlanabb démo
nibb, mint a fiataié volt. A lelki betegség, mely elemészti, fölszabadítja a
ráció minden korlátja alól és mint az elborult elméjű Hölderlin, neki is
sikerülnek sorok, sőt költemények, amelyek már értelmen túli dolgokról
beszélnek, amelyeket nem is értünk talán egészen, de érezzük bennük a meg
közelíthetetlen távolok borzongását: Előszó, Emberek, A vén cigány».

Ez az a bizonyos «homályosság», «értelmen túli» költészet, a Brémond
abbé tétele, mely szerint «poésie, musique c'est méme chose ... il n'est pas
toujours nécessaire d'en saisir le sens», - dolgok, amiktől lázba jön a művészet

megérzője, de amikről a «metafizikátlan» kritika egyik kiváló képviselője,

Voinovich Géza, nem átallotta azt írni a Budapesti Szemlében (1927 máj.,
v. ö. Széphalom, 1927, 213), hogy «téved Brémond abbé», mert a költőnek

az a föladata, hogy a zenénél «határozottabban tudja kifejezni mondaní
valóját» ...

A Poésie pure, a Poesie et priere szerzője nem szorul védelemre, azért
fejezzük be Szerb Antal szavaival a Vén cigány Brémond szellemében való
jellemzését: (lA Vén cigány Vörösmarty egyik utolsó verse, alkotásának meg
döbbentő hangszerelésű fortisszimója. Képek zuhataga ragadja el az olvasót,
világok végzetein zuhanunk keresztül, pokol és mennyország dübörögnek és
zenélnek valahonnan távolról és minden elveszett. De az utolsó strófában
megint fölcsendül a mégis magyar vigasztalása, az oktalan és mégis megdönt
hetetlen hit az élet föltámadásában, Zrínyi hite és Madách hite és Vörösmarty

VIGILIA



költészete, mely mindig a halál és semmi határán járt, nem csendül ki reménye
vesztett hangokon».

A régi iskola : formális külsőségeket mérlegelő szempontok szerint ítél
kezett. A mai, spirituális-metafizikai orientációjú kritika együtt rezeg a költő

legbelsőbb melódiáival és világnézeti összefüggésekben látja a dolgokat.

***
Ezek után nem lep meg, hogy például Salamon Ferenc megrovásban

részesült a régi iskola egyik vezére, Császár Elemér részéről azért a emerészebb
állításérte. hogy a lélektani tartalom mellett szándékosan elhanyagolja az
esztétikai formát ... (Budapesti Szemle, 1927 febr.) Mi ez az esztétikai forma?
A lényeget meglátni, amelyből a forma sugárzik: ez a kritika föladata. Az sem
meglepő, hogy a hetvenes évek végén az Akadémia kiadásában olyan fontos
nak és sürgősnek tartották Nisard francia irodalomtörténetének magyar nyel
ven való megjelentetését, hogy mintaképül és eszményterjesztőül álljon az
irodalmat megérteni akaró nagyközönség előtt. Erről a romantika-gyűlölő,

józan-klasszikus ízlésű Nisard-ról mondotta Michiels, az irodalmi eszmék tör
ténetírója, hogy a «költészet Antikrisztusas ! Nem valami hizelgő egy kritikai
bálványra, akit nemzedékek nevelőjéül és az irodalom magyarázójául szaba
dítottak Magyarországra multszázadi tudománypolitikusaink.

Hallom az ellenvetést a régi iskola részéről: «mi a Gyulai-hagyomány
őrei vagyunk és a nemzeti idealizmust képviseljüké.

Gyulai-hagyomány őrei: contradictio in adiecto. Gyulai Pál halhatatlan
érdeme, hogyakritikában kiharcolta az elismertetést Petőfi és a népies költé
szet számára. Élete második felében azonban Gyulai már nem előbbrevivője,

hanem retardálója volt az irodalmi fejlődésnek. Miután a konzervatív roman
tikával szemben érvényrejuttatta az újat, a népit az irodalomban, maga is
konzervatívvá lett: konzerválni akarta a saját forradalmát. De az irodalmi
élet folyton új mozgalmakat vet fölszínre, úgyhogy konzerválni Gyulai eszme
világát : donquichotei, anakronisztikus vállakozás. Talán az újra fölmelegített
népiességet konzerváljuk? Nagyon jól- és az igazi Gyulai szellemében - írta
nemrég Possonyi László, hogy «a. sallangos, mütyürkéző, népszínmű-ihletésű

magyarkodás irodalma legalább olyan fekély irodalmunkon, mint a csupán
Freudból táplálkozó cerebromániás intellektualitás.» Végre ki merte mondani
ezt valaki, - szerencsére egy konzervatív-keresztény lapban (Nemzeti Ujság
okt. 31), mert különben a Budapesti Szemle rögtön megállapította volna róla,
hogy nem jó magyar ember ... Ha valamit konzerválnilehet Gyulaiból, az
csak az újért harcoló attitüd lehet, ami tehát azt jelentené ma : szakítsunk a
Gyulai-hagyományokkal, mint ahogy Gyulai szakított annak idején Bajzáék
és a Toldy Ferenc hagyományával. Az igazi Gyulai szelleme nem rnultba
fordulást, hanem harcos jelenvalóságot követel.

Marad tehát a «nemzeti idealizmus.s Itt is, végre, beszélhetünk őszintén.
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A nemzeti idealizmusnak, a nemzeti eszményeknek megfogalmazása minden
korban újra történik. Ötven, harminc, sőt tíz évenként revízió alá kerül a
nemzeti idealizmus egészgondolatköre, etikai tartalma, célkitűzései és maga
tartása. A nyolcadik századi magyar a pogányságban és a nomád életben látta
nemzeti idealizmusát. A tizenhatodik századi a hitetlen török elleni küzdelem
ben. A negyvennyolcas-hatvanhetes ideológia is idejét multa - már húsz éve.
A mai magyarság nemzeti eszményei most vannak alakulóban és ebben a
kialakulásban nagyobb részük lesz a fiatal folyóiratoknak, mint a változatlan
ságba merevült Budapesti Szemlének. Az Akadémia mai irodalmi triásza 
Herczeg-Pekár-Csathó - egyáltalán nem reprezentálja a mai kor eszmé
nyeit, hanem reprezentálják azok a talán örökre kizárt írók és költők - Kosz
tolányitól, Babitstól Sík Sándorig és Mécs Lászlöig, - akiknak mellőzése miatt
az Akadémia valamikor szégyenkezni fog. Még mindig a Csathó-féle nyárs
polgári genre-kép és Gartenlaube-humor gyönyörködteti az Akadémiának
józan és lapos realizmusra berendezett, «metafizikátlans esztétikusait. A mai
magyarság azonban mást vár az irodalomtól és a művészettől : mélyebb világ
nézetet, gyötrelmesebb művészi élményeket, magasabb régiékba-emelkedést.

Egy ponton talán igaza van a régi kritikai iskolának: etikai szempontból
ők azok, akik megkövetelik az írótól a lehérséget és ilyenformán ez a banális
természetszemlélet idealizmusnak is nevezhető. De nem ez az idealizmus az,
amely megváltja a világot. Ez az ál-fehérségre alapított művészi korlátozott
ság nem szereti a kemény beszédet, nem ismeri az etikának meredekebb, veszé
lyesebb, Magasságok felé nyúló és mégis «fehéren» csillogó hegycsúcsait és csak
alanti gyalogösvényeken jár. Ez az idealizmus epigon és földi mása annak a
szilárd etikai rendszernek, amelyet a biedermeier-kor alakított ki magának:
égi és földi ellentétének nemes férfi munkában való kibékítése Vörösmartynál ;
a lelkiismeret tragédiaiban is győzedelmesledő világrend és harmónia Aranynál.
A eszéps-nek és «jós-nak magasabbrendű egysége akkor még nem volt frázis.
Ma: a «fehére irodalom mögött primitív világnézettelenség és sok farizeusság.
Életélmény és művészi kifejeződés ethikai azonossága ragyog Vörösmarty
idealizmusában, de a mai «idealistáks a hálósipkás röhej, a polgári ízléstelen
ség művészetét ku1tiválják, titokban pedig a kaszinói élet pogány kütíöinél
áldoznak.
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