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Tolnai Vilmos esztétikája. 
I r t a : DÉNES TIBOR. 

Ismeretes, hog}' Tolnai Vilmos egész terjedelmes irodalomtörténeti mun-
kásságának középpontjában Arany János ál lot t . Fo ly ta tha to t t mélyreható 
filológiai, nyelvtörténeti és nyelvesztétikai kutatásokat , értékelhetett egy-egy 
korábbi, vagy későbbi írói egyéniséget, í rhatot t bírálatot a folyamatos irodalmi 
élet megnyilvánulásairól, — kutatásainak l á tha ta t l an ösztönzője szinte mindig 
a szívesen filologizáló nagy nyelvművész, aminthogy igazi értékmérője is — 
szavakkal kifejezetten, vagy éppen magától értetődően — mindenkor a költő. 
S esztétikai érdeklődésének elmélyítője is ugyancsak minden bizonnyal Arany 
János, a magyar esztétikai irodalom egyik határköve volt. Határköve — így 
kell kifejeznünk magunkat —, hiszen Arany János tudósi műve egy iskolának, 
egy nagyszámú esztétikus-nemzedéknek szolgált az elindulásra. Ennek az 
esztétikus-nemzedéknek volt egyik legérdemesebb tag ja Tolnai Vilmos. 

Érdekes megfigyelni, mint válik Tolnai Arany tudósi hagyományának egyik 
leghálásabb részesévé és mint mélyül el esztétikai érdeklődése a köl tő műveinek 
mind fokozottabb ihletésére. Bizonyos, hogy Tolnai Vilmos esztétikai érdeklődése 
Lehr-örökség. A művészeteknek, az irodalomnak ugyanaz a nagyfokú szeretete 
jellemzi, mint atyját , vagy nagybátyját . De ez az örökség elsősorban a szép 
megjelenési formáira, a költői alkotások — Arany költői alkotásainak — meg-
becsülésére terjed ki, — a szép elmélete, a tudományos esztétika felé azonban 
kevésbbé irányul. A konkrét szép e szeretete ü l te t te Tolnait az egyetemi pad-
sorokba és o t t szerezte meg beláthatatlan tárgyi ismereteinek alapját , melyből 
későbbi elméleti működésének olyan gazdag példatára sarjadt ki. Az egyetem 
vezette be Tolnait akkori módszereivel az irodalmi problémák — nevezetesen az 
Arany-problémák — feltárásába, aminthogy egyetemi hallgató korában kezde-
nek szerepelni olvasmányai között mind jelentékenyebb számban elméleti művek 
is. Egyelőre csak a magyar szerzőket, Gregus Agostot, Zsilinszky Mihályt, 
Beöthy Zsoltot és a külföldiek — többek közöt t Pilo Mario — néhány isme-
retes hazai fordítását olvassa. Belekóstolva azonban az elméletbe, a f iatal tanár 
buzgóságában nem hagyja abba esztétikai tanulmányait és amikor az Erzsébet-
nőiskola tanára lesz, derekas elméleti műveltsége van, mely már akkor tekin-
télyes irodalomtörténeti és ugyancsak figyelemreméltó egyetemes művészettörté-
neti ismeretekkel párosul. A magyar irodalomtörténet tanára a főiskolán egy-
úttal az esztétika előadója is, s mikor Tolnai 1905. őszén — tudomásunk sze-
rint először — foglalja rendszerbe hallgatói számára az esztétika kérdéseit, a 
kezünkben lévő jegyzetének tanúsága szerint meglepő, hogy az addig elsősorban 
filológiai munkásságot kifejtő tudós mennyire ismeri az esztétika elméleti és 
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történeti problematikáját. Nem ragaszkodik szolgaian az asztalán lévő szerzők 
müveihez, s bár még maga állítja fel önkényesen tételeit, a megoldásokhoz 
hozzá-hozzászól és legtöbbször azzal a bölcs egyetértési kedvvel, mely a későb-
biek során annyira jellemzője lesz módszerének, egész tudományos beállított-
ságának. Egyébként is a tételeket megvilágító példák gazdagsága és egyéni ki-
válogatása nemcsak annak a bizonyítéka, hogy Tolnai már ekkor birtokában 
van az esztétika rendszeres müveléséhez feltétlenül szükséges egyetemes művészi 
áttekintésnek, hanem annak is, milyen szívesen merül el az elmélet tanulmá-
nyozásába. 

Főiskolai működése különben is rendkívül jótékony hatású s ez a hatás 
kétirányú: lelkes és kitűnően képzett tanárnők kerülnek ki keze alól s ugyan-
akkor önmagát is fejleszti, olyannyira, hogy amikor 1922-ben kiadja a .Be 
vezetés az irodalomtudományba" című úttörő munkáját, véglegesen kialakult, 
de még mindig további építésre alkalmas, egyéni rendszere van, mely a tör-
ténet és az elmélet teljes anyagáról formált határozott véleménnyel párosul. 
Tolnai ugyanis úgynevezett docendo discimus-tanár és ez a tanár eszményi 
típusa, mert legjobban hordja magában a tudóssá érés lehetőségét. Mint az 
esztétika előadója, tanévről-tanévre gyarapítja elméleti jegyzeteit, még 
1918-ból is találunk bejegyzéseket. Ekkor már nem elégszik meg a magyar 
szerzők, különösen Pékár Károly „pozitív" rendszerének ismeretével, hanem 
Cherbulier-n és Taine-en kívül szívesen kéri ^i Dilthev, Petersen, Hermann 
Paul, Tobler és Albert Cassagne, Th. Bibot, Guyau, G. Renard, F. Balden-
sperger és mások tudományos véleményét. Mindig többet és többet kíván 
nyújtani hallgatóinak s így mindjobban merül el önmaga is az elmélet tanul-
mányozásába. Az egyénien és rendszerben gondolkodó elméleti tudóst közvet-
lenül mégsem ez a szorosan vett esztétikai tanulmány érlelte ki Tolnaiban, 
hanem az Arany János életébe és műveibe való teljes elmerülés. Míg a főiskola 
tanszékére nem jutott , csak a módszerek és az eszközök állottak rendelke-
zésére, melyek az egyes problémák meglátására és feltárására voltak elég-
ségesek, viszont az irodalom s főképen Arany János műveinek anyaga nagy-
ban és egészében csak mélyretekintő előadásai során bontakozott ki előtte. 
S mikor végre maradéktalanul állt előtte a nagy és követendő példa, valami 
belső kényszer ha j to t t a arra, hogy egyéni esztétikát dolgozzon ki magában. 
Szükségszerűen ju to t t így el a sajátos állásfoglalásig, az értékelésig, mert ezt 
a feltárt müvet értékelnie kellett és hozzáviszonyítania az irodalom egész 
anyagához. Így vont el ösetönösen szabályokat, értékítéleteket a műből, — 
Arany János művéből és így késztette a költő Tolnait egyéni véleménynyilvá-
nításra, mely végül is egységes és sok tekintetben hiánytalan rendszer kiala-
kulásához vezetett. Bármily elméleti kérdéshez szólt is hozzá ezentúl a tudós, 
a döntő bizonyítékot a költő életében és műveiben kereste — s o t t is találta 
meg. 

Egyetlen példa elegendő e tudósi fejlődés megvilágításához. 1905-ben 
megindított esztétikai jegyzeteiben az esztétika fogalmát még physiopszicho-
logiai irányban határozza meg. A művészetet oly emberi tevékenységnek 
tar t ja , melynek célja a gyönyörködtetés, az, ami gyönyörködtet, a szép, ennek 
hatása pedig az esztétikai érzelem. Az esztétika tárgykörét így ezek a korai 
feljegyzések a szép meghatározásán kívül az esztétikai érzelmek tanulmányo-
zására korlátozzák. Egyébként jellemző már ekkor is Tolnai általános 
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deduktív, a konkrétből kiinduló beállítottságára, hogy az esztétikát, mint a 
..művészet bölcseletét" is olyan elméletnek fogja fel, mely „a gyakorlat u t án 
keletkezik". Ebben a felfogásban természetesen még nincs egészen helye 
Arany Jánosnak, gondoljunk csak nagyobb epikájának keletkezésére. Annál 
inkább megtaláljuk a költő ösztönzését az esztétikának abban a meghatá-
rozásában, melyet a Bevezetésben olvashatunk. Eszerint az esztétika „keresi" 
a (legáltalánosabb értelemben vett) szépnek feltételeit és hatásának módja i t ; 
megállapítja a művészet feladatát és céljait; az esztétikai osztályokat és 
mintákat , az esztétikai értékek alapjai t s vele a b í rá la t elveit: a korok 
esztétikai felfogását (korízlés, divat) ; a művészet alkotásainak viszonyát az 
élet többi jelenségéhez. A nyelvi művészetre alkalmazva az általános meg-
figyeléseket; ku t a t j a a műfajok lélektani föltételeit és fejlődésük történetét 
(költészettan, poétika), s ezzel szempontokat ad a műalkotások osztályozá-
sára és bírálatára. Az esztétika ú tmuta tá sa nélkül lehetetlen volna minden 
irodalmi értékelés.1 Ebbe a meghatározásba már nemcsak Arany János, a 
költő, de Arany János, a műbíráló és az esztétikus is belefér. 

Tolnai Vilmosnak e jelentékeny belső fejlődése az elméleti téren önként 
kínálja e szerény kis dolgozat módszerét, — amely bizonyos fokon magának 
Tolnainak is legtöbbször irányítója lehetett — az összehasonlítást és az 
egyeztetést. Eszerint korai jegyzeteit vesszük alapul, amelyeket egyrészt ké-
sőbbi bejegyzéseivel, másrészt a Bevezetés idevágó tételeivel vetünk egybe és 
amennyiben szüksége mutatkozik, egybehangolni igyekszünk. E módszer 
segítségével reméljük, hogy vázlatos, de viszonylag teljes képet adhatunk 
Tolnai esztétikájáról. 

Tolnai a behatóbb tárgyalást az esztétika történetének vázlatos hossz-
metszetével kezdi, megragadván a sarkalatos problémát, a szépfogalmat és 
annak különböző meghatározásai által a szépről való gondolkodás úgyszólván 
minden nevezetesebb megnyilvánulását ismerteti. Ez az ismertetés rövid, de 
szemléletes és értékelésre törekvő. P la ton filozofémájáról éppúgy megállapítja, 
hogy „sok tévedés forrása", mint ahogy erős bírálatot gyakorol Hegel és az 
idealisták felett, akik „dogmákat akar tak felállítani" és az esztétikát norma-
tív tudománnyá tenni. A konkrétból kiinduló természete szívesebben fordul 
a tapasztaláson és a kísérleten nyugvó elmélet felé. Ez a bírálgató ismertetés 
még korának, századunk elejének irodalmát is felöleli, de tartózkodik a t tó l , 
hogy maga keresse a szép szabatos meghatározását. Tolnai t sokkal inkább 
érdeklik azok a külső és belső tényezők, amelyeknek egymásra való hatásából 
a szép érzése, az esztétikai érzelem létrejön, ennélfogva a szép alanyi (élet-
lélektani, faji) és tá rgyi feltételeit keresi elsősorban. A fiziológiai feltételeket 
jórészt Helmholtz és Hutcheson, Eechner, Beöthy és Pékár Károly alapján 
foglalja össze — minden hozzátevés nélkül. A pszichológiaiakat már köze-
lebbről nézi és később az író lelki tényezőinek származásáról szólva, azoknak 
rendkívül világos áttekintését adja.2 A lelki tényezőket ő is két nagy cso-
portban tárgyalja (1. örökölt készségek, dispositiók; 2. szerzett tar talom). 
A készség örökölhető, mert ez a f a j tulajdona, de velünk született tuda t -
tar ta lom nincs, ez tehát nem örökölhető, ez az egyén szerzeménye, melyet 

1 Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest, 1922. Eiísenberger, 59 1. 
2 Id. т . : 128. és köv. 1. 
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megnövelve átad fajának: „ebben van az emberi haladás biztosítéka". Az örö-
költ készségek családi, faji és nemzeti eredetűek, a szerzett tartalmak pedig 
a földrajzi helyzetből, éghajlati viszonyokból, a család társadalmi, anyagi 
körülményeiből, a neveltetésből, életkörülményekből, az állami, nemzeti, poli-
tikai életből, a korszellemből folynak. 

A továbbiak során Tolnai anélkül, hogy határozottan rámutatna a 
szépnek a célkitűzésben megjelölt tárgyi feltételeire is, a physio-pszichológiai 
esztétika ismeretes alaptörvényeinek magyarázatába kezd, hogy távolabb a 
szép, jó és igaz viszonyáról emlékezve, gondolatai ismét egyénivé váljanak. 
Az értékeket az emberi szellemnek a külvilággal való hármas viszonyából: 
az értelmi, erkölcsi és esztétikai viszonyból vezeti le és a példák seregével 
bizonyítja, hogy lehet valami szép, de nem jó (pl. tragikai \étség, a bűn 
művészi ábrázolása), aminthogy egyáltalában nincs erkölcsi tarta 'om a ter-
mészet szépségében és a zenében: továbbá az egész művészet szép, de nem 
igaz, mert „más a való igazság és más a művészeti". Bizonyos azonban, hogy 
az erkölcs és az igazság sokszor fontos eleme a művészi alkotásnak, de „min-
dig csak alárendelt eleme". S ezen a ponton fejtegeti hosszasabban Tolnai a 
művészetek, közelebbről az irodalom öncélúságának problémáját. Elismeri, 
hogy a művész, a költő nagyon sokszor az „emberiség vezére, világító szövét-
neke", de felveti a kérdést: kell-e okvetlenül annak lennie, hogy „a költő 
névre érdemes legyen? Nem voltak-e igazi költők, akik romboltak is?"3 Idézi 
továbbá Arany nevezetes kritikai megjegyzését, melyet a költő Thaly Kálmán 
cikkéhez fűzöt t : „A katona úgy szolgálja legjobban hazáját, ha megfelel a 
katonai célnak. Bizony: a költő is — mint költő — úgy, ha a költői célt 
semminek alá nem rendeli. Ám izgasson, ám lelkesítsen, de soha az aesthetika, 
az ízlés kárával." Aranynak e főérvként szolgáló jegyzetéből önként folyik 
Tolnainak a parnasszisták művészetelméletéről, a l 'ar t pour l'art-ról alkotott 
bíráló véleménye. Felfogása szerint a művészetet nem szigetelhetjük el az 
egyetemes élet egységétől, hiszen a különböző korok sajátos eszményei és 
törekvései akarva-akaratlanul is kifejezésre jutnak a maguk irodalmában, 
művészetében. Elméletben talán elkülöníthető a művészet a való élettől, 
pedig ha el akarna tőle szakadni és céljait a valóság keretein kívül kívánná 
megvalósítani, feltétlenül elsorvadna. Viszont minden művészetnek magánvaló 
lényege, hogy művészi legyen, lelkünkben tehát „a szabatosan meg nem hatá-
rozható" esztétikai hatást (tetszést, gyönyört, haszonnélküli érdeklődést) kell 
ébresztenie. Az irodalom, a művészet, s minthogy az élet szüntelen változás, 
ezért a művészi anvag is változó, és csak az anyagnak művészetté, irodalommá 
való alakítása állandó értékű. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csupán 
à forma, a kifejezés a lényeg, mert magában a formálandó anyagban is meg 
kell lennie a formáihatás készségének, tehát csak az a tárgy alkalmas mű-
vészi alkotásra, mely megindíthatja a teremtő képzelet munkáját és „meg-
rezzenti érzelmeinek világát". A költői mű se prédikáljon s ha mégis hatni 
akar bizonyos irányban, „hasson magával a költőileg alakított tárggyal, a 
vele felkeltett érzelmekkel, a képek erejével". A nevelés, a tanítás nem a 
művészet, az irodalom feladata, nem terhelhetjük meg tehát olyan feladatok-
kal, melyeket nem bírnak el. S Tolnai még hozzáteszi, hogy bár a művészet 

11 I . m. 115. és köv . 1. 
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célja és értékmérője maga a művészet, mégsem kívánatos, hogy a többi nagy 
értékkel: az erkölccsel, igazsággal, eszményiséggsl ellentétbe kerüljön, „sőt 
minél nagyobb harmóniában van velük, annál nagyobb az értéke". A „tuda-
tos használni akarás" jelentőségét pedig ismét Arany idézésével dönti el. 
„Ami pedig a tudatosságot illeti a költészetben: mindig többre becsülök i t t 
egy tudatlan költőt, mint eg)- költőietlen tudóst." 

Tolnai nem zárja ki, sőt hangsúlyozza az értelmi és erkölcsi elemnek, 
továbbá a célszerűnek fontos szerepét a művészi alkotásban. Az erkölcsi elem 
például a drámai és az epikus költészetben, a tragikum és a komikum for-
málásában jut kifejezésre, az értelmi elem pedig a bölcselkedő költészetben 
és a képzőművészetben a hatást rendkívül erősítő és mélyítő szimbolikus 
ábrázolással, míg a célszerű az alkalmazott művészetekben kedvezően egye-
sülhet a széppel. De, bármily jelentősek is ezek a művészeten kívül lévő elemek, 
— ismétli Tolnai —, mindig háttérbe szorulnak a széppel szemben. Egyéb-
ként a szépnek e más elemekkel való vegyülésére még a tragikumról és- a 
komikumról szólva később ismét visszatér, e szép-kategóriákat azonban 
jórészt Beöthy és Péterffy, illetőleg Névy és Kölcsey alapján fejtegeti. 

A szép fajait a következő szempontok szerint osztályozza: 1. szárma-
zása (természeti, mesterséges szép); 2. minősége (alaki, tartalmi szép); 3. a 
benyomás mélysége (érzéki, érzelmi, értelmi, eszmei szép) s végül 4. iránya 
és mennyisége (pozitív, negatív szép) szerint. Az elméletet ezúttal is szám-
talan eredeti példával világítja meg. Nem érdektelen az alaki és a tartalmi 
szépről szóló fejtegetése sem, annál kevésbbé, minthogy e kérdésben az idők 
folyamán változik Tolnai véleménye. Előadásaiban ugyanis még szembeszáll 
Arany meghatározásával,, amely szerint a szép „a legtökéletesebb t-aitalom 
a legtökéletesebb alakban" és ellenérvét Greguss Ágosttól kölcsönzi, aki éppen 
az Arany-balladákkal kapcsolatban igyekezett kimutatni, hogy „nem kell 
minden szépben tartalmat keresni". Eszerint az alak, a kifejezés is lehet az 
értékelés alapja. Tolnainak ez az állásfoglalása nemcsak az Arany János 
műveibe és szellemébe való teljes elmerülés előtti időszakból, de századunk 
első esztendeiből való, amikor — Tolnai későbbi kifejezésével élve — „a forma-
érzék szinte beteges fínomságúvá fejlődik, vagy inkább fajul s a költészet 
nem a műélvezők nagyobb sokaságának akar üdítője, vigasztalója, lelki táp-
lálója lenni, hanem kevés Ínyenc elfínomult élvezete".' Azóta Tolnai párat-
lanul gazdag belső fejlődésének eredményeképen egészen más választ szűr le: 
„az irodalmi alkotás olyan egység, melyet a műélvezet megsemmisítése nélkül 
alkotórészeire bontani nem lehet". Az elmélet különválaszthatja egymástól az 
alaki és a tartalmi szépet, de e kettőnek „külön nincs léte, mint a testnek s 
a léleknek". A műalkotás a tartalom és a forma egysége; bármelyikük túlteng, 
az egész az, mely kárát vallja és tönkremegy.5 S most ismét Arany jellemző 
sorait idézi Csengeryhez intézett leveléből: „Az én érdemem a m a . . . törekvés: 
formát és tárgyat összhangzásba hozni: egészet alkotni." i 

Az általános esztétikai bevezetést Tolnai a szép élettani felosztásával 
végzi. 

4 Id. m. 146. 1. 
5 íd. m. 146. és köv. 1. 
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Szorosabb értelemben vett művészetelméleti jegyzetei általában újabb 
keletűek. A viszonylag konkrétabb jellegű tárgy és a belőlük folyó problémák 
is közelebbről érdekelhetik Tolnait. Így ezek a lapok mind többször és több-
ször tanúskodnak egyéni nézeteiről. Fejtegetéseiben egyre jobban eltávolodik 
a fiziologusoktól és a művészet jelenségeit a pszichológia terminológiájának, 
módszerének és eredményeinek felhasználásával magyarázza. Kiindulópontjá-
ban is a műalkotó és a műélvező különbségének és egymáshoz való viszonyá-
nak megértetésére törekszik. Amint lelki működésünkben két ellentétes folya-
mat van: a felfogó (átalakító) és a visszaadó, úgy lelkünk esztétikai műkö-
dése is két ellentétes folyamatból áll: a kívülről befelé: szenvedő (élvező) és 
a belülről kifelé: cselekvő (alkotó) folyamatból. Mindkét folyamat kisebb-
nagyobb mértékben minden ember lelkében fellelhető s igazság szerint elsősor-
ban a mérték nagysága dönti cl, ki az alkotó és ki az élvező. Minden benyomás 
élménnyé válik, az élmény pedig az alkotó tehetségének az erejével műalko-
tássá. Viszont a műalkotás hatásában szintén élménnyé érik a műélvező lelké-
ben. Minden emberi arcnak vannak közös, egyetemes, általánosan emberi (faji) 
vonásai, de vannak olyanok is, melyek „csak egyetlenegy arcnak tulajdonai", 
melyek a többi ember lelki alkatától elválasztják és egyéniséggé avatják. Így 
minden ember egyéniség, de az író, a művész szembeszökőbben az. Lelkében a 
két ellentétes folyamat magasabbrendűsége bizonyos egyéb lelki tényezők foko-
zottabb mennyiségi és minőségi mértékét eredményezi. Ezek a lelki tényezők 
a nagyobb fogékonyság a külvilág benyomásai iránt, a fogékonyság és az 
ingerlékenység mértékétől függő gazdagabb érzelenivilág, az eszmebőség, az 
éles megfigyelés, a képzelet fejlett munkája, a tárgyi lelemény és mindenek-
felett az előadás, kifejezés, alakítás készsége. Ez adottság nélkül nincs művész 
és nincs művészet. A kifejező, alakító művész a teremtő, az élvező művész 
pedig az elfogadó. „Egymást kiegészítik, de a második az elsőtől függ, mint 
a visszhang a hangosan kiáltott szótól."® A művész lelke s „mindaz, ami 
hozzátartozik", benne van a műalkotásban, de ugyanúgy tükröződik benne az 
élvező lelke is. Hiszen mindenki a maga lelkén keresztül jut el valamely mű-
alkotás élvezetéhez és megismeréséhez. „Ez mintegy szubjektív járuléka a mű 
objektív értékének, egyszersmind szubjektív értékmérője is."7 Minden igazi 
műélvezet felfedező ú t „énünk ismeretlen tartományaiba". 

Erre a kérdésre: mi a művészet, Tolnai ezek után így válaszol: a szép-
nek megérzékítése, érzéki alakban való előállítása, a széphatású ingereknek, 
a gyönyörnek szándékos felidézése. 

A művészi alkotás folyamatának és e folyamat mozzanatainak Tolnai 
a Bevezetésben szentel érdemes fejezeteket.8 Ezek a fejezetek minduntalan 
Arany János költői egyéniségének kivételes ösztönzését érzékeltetik. E tárgy-
ban Tolnai számos alkotó nyilatkozatát gyűj t i egybe, rendkívül érdekes fejte-
getéseinek alaphangulatát mégis Arany félmondata színezi: „a keletkezés mó-
dozatáról nem adhatunk számot magunknak." Az alkotás folyamatának elem-
zése és magyarázata — Tolnai szerint — különösen azért ütközik nagy ne-
hézségekbe, „mivel az alkotás lényeges mozzanatai rendszerint a tudat szín-

• Id. m. 123. és köv. 1. 
' Id. m. 33. és köv. 1. 
« Id. m. 132. és köv. 1. 
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vonala alatt mennek végbe", mégpedig olyan lelkiállapotban, „mely a meg-
figyelés pontosságát és megbízhatóságát nem, vagy csak alig teszi lehetővé". 
Az alkotásfolyamat befejeztével az alkotó ráeszmélhet ugyan a folyamat 
egyik-másik mozzanatára, de világosan nem tud számot adni mindarról, ami 
benne végbement, ami vele történt. Az alkotásfolyamat megközelítő vizsgá-
latára Tolnai háromféle forrásból merít: 1. a költők önmegfigyoléseiből, val-
lomásaiból esetleges feljegyzéseiből; 2. a jóval kevésbbé értékes mások meg-
figyeléseiből; 3. olyan műalkotásokból, melyek magukon hordják keletkezésük 
stigmáit. Bár a források néni elegendők arra, hogy az ihlet percének, az alko-
tás pillanatának, magának a folyamatnak titkát, az igazi okát felderítsék, 
belőlük mégis nagy átlalánosságban összeállíthatók e folyamat egyes mozza-
natai. E mozzanatok Tolnai szerint a következők: a) az alkotó lélek készsége, 
vagyis pillanatnyi hajlandósága, lelkiállapotának alkalmassága; b) az élmény, 
a költői anyag tevékenységre készteti a nyugvásban lévő lelki tartalmat; 
c) az eszme megfogamzása (Arany szavával: fogantása), midőn az alkotó 
lélek előtt feltűnik a műalkotás egészének határozatlan és mégis egységes 
valója; d) az ihlet, mely által az alaktalan eszme formához jut s végül e) a 
kidolgozás, vagyis a megrögzítés munkája. A költőtípusokról szólva Tolnai 
két típust különböztet meg, mégpedig „a fogamzásnak és az ihletnek egymás-
hoz való viszonya" szerint," ezek: 1. az elmélkedő (reflektív) típust, 2. a rög-
tönös (intuitív) típust. Az előbbit Oswald klasszikusnak, az utóbbit roman-
tikusnak nevezi. De a fogamzással kapcsolatban lévő lelki jelenségek szerint 
is megvonja Tolnai a határ t az egyes költőtípusok között (látási képzetek, 
dallam, stb. ösztönzik az alkotót munkájára). 

A művészetek különböző ágainak szabatos meghatározását, példákkal 
színezett vizsgálatát találjuk Tolnai írásai között. Az irodalomtudomány 
magyar rendszerezőjétől természetesen a legszebb meghatározást a költészet 
lényegére kapjuk, amely szerint „a költészet lelkünk érzés- és gondolat-
tartalma, mely az alkotó képzelet tevékenységében egységbe forr, s nem a 
mindennap prózai beszédében, hanem sajá t művészi nyelvén jut kifejezésre".10 

Külön fejezetet szentel a művészetek érintkezésének és határának. Les-
sing Laokoonjára hivatkozik és elismeri, hogy az egyes művészetek között 
nagyon sok az érintkezés (színes festett szobor, dombormű, melodráma, reci-
tativo, a költemény zeneisége), dc az érintkezés nem jelenti azt, hogy a mű-
vészek más térre kalandozhatnak, mert ezt anyaguk sem engedi és bosszút 
áll. Helyes például, hogy „a modern festők nem akarnak mesét, novellát fes-
teni", de helytelen, hogy hangulatot, szimfóniát akarnak vásznukon kifeje-
zésre juttatni, pedig a térbeli természet a tárgyuk, és anyaguk is a tér. 
Ugyanilyen tévedés — Tolnai szerint —, hogy a modern táncművészek 
Chopint, Beethovent, tehát zenét táncolnak. 

Tolnai a művészi ábrázolás négy főkellékét ismeri, ezek: 1. a hűség 
vagy igazság; 2. az egység vagy összhang; 3. az eredetiség vagy újság; 4. a 
szabályosság. Vizsgálatában nem kíván örökérvényű szabályokat adni, mert 
ezeknek az egyéniség az akadálya, csak azokat foglalja egybe, „melyeket min-
den idők művészei szem előtt tar tot tak" . 

B Id. m. 138. és köv. 1. 
10 Id. m. 147. 1. 
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1. A hűség a valószerűség szépsége. A műalkotás a művészet korlátai 
között valóként hat reánk. Az illúziókeltés „egyike a legnagyobb művésze-
teknek. Valószínűnek elfogadtatni, ami nem valóság és ezzel gyönyörködtetni". 
Természetesen minden művészetben mások a hűség határozmányai és korlátai, 
aminthogy más a tárgyuk, anyaguk, előadásuk módja. A természeti, lélektani 
és történeti hűséget tárgyalja részletesebben. A természeti hűséggel kapcso-
latban a csodásról azt írja, hogy abban „nem az egész, de a részletek való-
színűsége van meg". A csodás változatossága a részletek gazdagságától, a 
képzettársulás elevenségétől, a képzelet csapongásaitól függ. A csodásság kü'.ső 
(az anyagi világ rendellenessége) és belső (a lelki világ rendellenessége). Min-
den nemzetnek a maga mondáiban, mithoszában, meséiben és babonáiban van 
külön csodatőkéje. Ezek a népi termékek egyúttal a csodásnak a határa i is és 
Voltaire végzetes tévedése volt, hogy kitalált bizonyos csodásságokat és azo-
kat nemzetére ráerőszakolni igyekezett. De Hadúr és Ármány is csak könyv-
hagyomány. 

A lélektani hűség a jellem cselekvésben való megnyilvánulásának követ-
kezetessége. A cselekményes művészeti ábrázolás „legkényesebb", legnehezebb 
pontja éppen az, hogy minden, ami történik, lelkileg következménye kell, hogy 
legyen az előzményeknek, a külső kifejezés hű mása a belsőnek. Az a kérdés, 
vájjon úgy cselekednek-e a személyek, „amint jellemük adott rajza szerint 
cselekedniük kell és lehet, nem támad e ellentmondás a jellem és a cselekvés 
közt; nem sodorja-e következetlenségbe a költőt képzelete1?"11 A költőnek 
ugyanis az előzményekben kell minden tet tet előkészítenie, csak így látszik 
szükségszerűnek, elkerülhetetlennek, viszont a következményekben magyará-
zatot kell adnia, hogy a történtek felett egészen napirendre térhessünk. A köl-
tészet nem tűr meg olyan következetlenségeket, amilyeneket gyakran látunk 
az életben, melynek titkait ritkán ismerjük. „A költészetnek valószínűbbnek 
kell lennie a valóságnál." 

A történeti hűséget a történeti érzék kívánja meg, amely szerint a mű-
alkotásnak mind külsőségeiben, mind lelki alkatában hűnek kell lennie az 
elbeszélt és ábrázolt korhoz. A történeti regény írójának az emberei például 
necsak korhű jelmezben járjanak, „hanem annak a kornak szellemében érezze-
nek és gondolkozzanak is".12 A műalkotásnak a kor levegőjét, lelkét kell ki-
fejezésre juttatnia. A művésznek tehát bele kell élnie magát az elmúlt idők 
világába, letűnt korokba. S mégis a maga korához kell szólnia. Terjedelemben 
mekkora ez a kor, életének rövid néhány esztendeje, vagy századok, sőt ezre-
dek, — az a művész lángeszétől függ. Íme, mint domborodik ki újra a művész 
nagyobbezerűsége embertársaival szemben, mert míg azok csak részei az egész-
nek, addig a művész kifejezője ennek az egésznek, szószólója egy kornak, nem-
zetnek. Ebben az értelemben Széchenyi is művész. 

A művészi hűséggel kapcsolatban Tolnai még arra a kérdésre is meg-
felel, vájjon közelebbről mi a művészi hűség és a valóság viszonya. A hűség 
elve semmiesetre sem másolást, utánzást vagy követést igényel, hanem eszmé-
nyítést, vagyis jellemző válogatást. „A művésznek a műélvezet szempontjából 
is eszményíteni kell, hiszen ő vezeti, irányítja, foglalkoztatja a műélvezőt" 

11 Id. m. 142. és köv. 1. 
12 Id. m. 55. és köv. 1. 
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is. Lelki folyamatot, képzetkapcsolást, a műélvező kiegészítő készségét indítja 
rneg. Mindent lehet eszményíteni, rútat és torzát egyaránt és az eszményítés 
mértékét is az alkotó egyénisége szabja, de Tolnai Arany Vojtina Ars Poéti-
kájára hivatkozva az eszményítés terén is korlátokat állít fel. A végtelen-
ségig a jellemzőt sem lehet válogatni. 

A különböző művészeti irányok lényegét Tolnai az eszmény és a való 
változó viszonyában látja. Érdekesen szól az impresszionizmusról, a pillanat 
naturalizmusáról, mely „sokszor, mert nem töpreng, — hazug lehet". 

2. Az egység vagy összhang a szerkezet szépsége. A szerkezetnek teljes-
nek. kereknek és rendesnek kell lennie. Csak az egység nyújt teljes műélvezetet, 
mert általa arra a bizonyos egyetlen pontra irányítható a figyelem. A mű-
élvező kiegészítő munkájára sem szabad a művésznek többet bíznia, mint 
amennyit elbír (1. „szélsőséges, modern festés"). Az egységnek a tárgyban 
(tartalom, eszme, cél), a szerkezetben és a hangulatban kell megnyilvánulnia. 
A szerkezet egysége a részek különös belső kapcsolatában van. A természet 
végtelen, hiányoznak belőle a véges ember megkívánta külön egységek. S a 
művész feladata éppen abban rejlik, hogy „a végtelenség helyett áttekinthető 
egységet" adjon, mintegy belső keretet, melyben csak azt tüntesse fel, amit 
mutatni akar, ami áttekinthető. A szerkezet egysége természetesen nem zárja 
ki a nagyobb epikában a je'.lemző, festő, pihentető epizódokat, a költők sze-
mélyes, alanyi megnyilvánulásait, sőt egyes műfajokban a kettős cselekményt 
sem. 

A hangulat teljessége és kereksége még a szerkezet egységénél is fon-
tosabb, mert „ebben van a mű hatása". Semmi sem zökkenthet ki a műélvezet 
egész tartamára az esztétikai küszöbön nyert hangulatból; a kezdő és vég-
akkordnak egyeznie kell. Ezért olyan fontos eleme a tragédiának a katharzis 
és éppen ezért nem teljes hatású a helyzet- és végzettragédia, mert „egyoldalú" 
a hangulat. A vértanuk halála a cirkuszban például egyoldalú részvétet, szá-
nalmat vált ki, — katharzis nélkül. 

3. Az eredetiség a művész egyéniségének a szépsége. Igaz, nincsen új a 
nap alat t és mégis minden műalkotásnak bizonyos fokon újnak kell lennie; 
újságot kell hoznia, akár a tárgyban, akár a felfogásban. Ritkább a tárgy-
választás eredetisége, hiszen a művészeteknek öröktől fogva az ember és a 
természet a tárgya, ezek pedig fővonásaikban változatlanok maradnak. De nem 
is a tárgy maga, a „mi", hanem a „hogyan" a döntő a művészetekben. „Igaz, 
hogy a tárgy mineműsége sem közömbös, hogy vannak önmagukban is mű-
vészi feldolgozásra alkalmas tárgyak, s viszont olyanok, melyek ridegen tilta-
koznak minden költőiség ellen, ahogy Arany jellemzi ezeket Vojtina Ars 
Poétikájában („De bár egész, s örök . . . " ) . De a lényeg az alakításban, a fel-
dolgozásban van."13 Az irodalomtudománynak és az esztétikának is abban 
van egyik főfeladata, hogy a maga sajátos eszközeivel és módszereivel ki-
mutassa az irodalmi, a művészi anyag folytonosságát és kiderítse, „hogyan 
tükröződnek az örök elemek változó korok, változó helyek, változó egyének 
lelkében". Ugyanaz a tárgy számtalanszor kerül feldolgozásra és mégis mindig 
új varázzsal. Sohasem a tárgy elcsépelt, hanem a felfogás szegény. A felfogás, 
a feldolgozás és az alakítás újsága teszi vonzóvá a régi tárgyat, és éppen 

1 3 I d . m . 105. é s k ö v . 1. 
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abban nyilatkozik meg a művészi képzelet és az alkotás munkája, hogy térben, 
időben távollevőket megjelenít (kép, szobor, dráma, regény), új, meg új voná-
sokat talál egy-egy típusban (Szűz Mária: szűz, az Isten anyja, királynő, 
mater dolorosa, stb.) és új lélektani (érzelmi és képzeleti) kapcsolatokat 
teremt. A legtöbb művész nem is választ szívesen új tárgyat , mert — Arany 
kifejezésével élve — az eposzi hitel, vagyis „a köztudatra való támaszkodás" 
lélektanilag megkönnyíti az elhitetést, a megértetést. 

Az eredetiség problémájához kapcsolhatjuk Tolnainak egyik legértéke-
sebb elméleti fejtegetését, melynek tárgya a szellemi fejlődés törvénye. Ezzel 
a törvénnyel kívánja ugyanis megmagyarázni a műalkotások örök elemeinek 
szüntelen változását az időben. Tolnai a maga elméletének a megszerkeszté-
sére nem Darwintól és Herbert Spencertől kapja az ösztönzést, hanem köz-
vetlenül a modern biológiától és társadalomtudománytól és legújabb kutatá-
saik eredményét használja fel. S minthogy e törvénnyel kizárólag a szellemi 
alkotás, az irodalmi mű és az irodalmi élet folyamatainak a megértetése a 
célja, ezért elmélete kétségtelenül maradandó értékű. 

A fejlődésről adot t meghatározásában a következő fogalmak vannak : 
a) változás, átalakulás, vagyis minden korban mások a műfajok; b) az át-
alakulás folytonos, tartós, a módosulások tehát lassan mennek végbe, egy-egy 
régi elem észrevétlenül gyengül, elenyészik; egy-egy új tűnik fel előbb csíra-
ként, majd megerősödik és jellemzővé válik, bizonyos törzselemek állandóan 
megmaradnak (hősköltemény, regényes éposz stb., stb. elemző regény);14 с) a 
folytonos átalakulások folyamán az előzőnél bonyolultabb, tagoltabb jelen-
ségek állnak elő, az egynemű jelenségből a megoszlás, osztódás, elkülönülés, 
szétágazás útján különnemű jelenségek, ágak fejlődnek (ősi vallásos dráma; 
mithikus, hősi, történeti, társadalmi tragédia); d) minden korban csak a 
koruk kifejezésére legalkalmasabb alakok virágzanak (romanticizmus: nép-
színmű). A fejlődésnek nemcsak fejlesztő, de hátráltató mozzanatai is van-
nak, mint a hagyomány, a megszokás kényelmessége, a tekintélyek és az 
utánzás ösztöne. Viszont e késleltetést bőven kipótolják a fejlesztő, siettető 
mozzanatok és ezek a tehetség, a lángész, az élet új körülményei, az ellentét 
elve, „mely szándékosan mást és újat akar mondatni" és végül az idegen 
irodalmak befolyása. 

4. A szabályosság az anyag és az alak, a tartalom és a forma viszonyá-
nak a szépsége, mely nem más, mint „az alak alkalmazása művészete anyagá-
hoz". A műnek anyagszerűnek és műfajszerűnek kell lennie, mert minden tar-
talom megkívánja a maga sajátos anyagát és sajátos alakját. Az alak fejezi 
ki az anyagot, a tar talmat, de az anyagnak is alkalmazkodnia kell a for-
mához. 

A művészi ábrázolás e négy főkellékének elmélyült tanulmányozása után 
Tolnai röviden még a művész érzelmi világának a tárgyhoz való viszonyáról 
szól és pontokba szedi a műalkotás tárgyalásának menetét. Esztétikai jegy-
zetének végén Eodinből fordít: „Mi a művészet? Elmerülés a természetbe, 
magasabbrendíi öröme a szellemnek, mely a természet titkaiba behatol. A leg-
fenségesebb feladat az ész törekvése, hogy a világot megértse és megértesse. 
Az emberi lélek mosolya a házon, a bútoron, egyszóval a környező világon." 

1 1 I . m . 115. é s k ö v . 1. 
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S akik Tolnai Vilmost közelebbről ismerték, ál l í thatják, hogy ő a művészetet 
valóban a szellem magasabbrendű örömének fogta fel és érezte s esztétikájá-
val, egész taní tásával ezt az örömet kívánta megértetni és éreztetni. Műkö-
dése időben ma még túlságosan közel van hozzánk ahhoz, hogy hatását kriti-
kailag lemérhessük, annyi azonban bizonyos, hogy sok igazi tanítványa volt. 

Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése. 
Nagy elismerésre t a r tha t számot Varga Imre azért a gondos tanulnia 

nyért, amelyben a Thaly közölte kuruc versek hitelességének kérdését vizsgálta, 
felkutatván mindig azt a forrást, amelyből az ének elénkkerült. (A kuruc köl-
tészet hitelessége. Bp. 1936.) 

Sajnos, nemcsak Thaly közleményei kívánnak ilyen ellenőrzést, hanem 
mások e korra vonatkozó kiadványai is. Soraink most Erdélyi Pál gyűjtemé-
nyének (Kuruc költészet. Bp. 1903. Franklin.) egyik közlésére óhajt ják fel-
hívni a figyelmet. 

Erdélyi a 120. lapon, 53-as szám a la t t közöl egy éneket a b. Balassák 
levéltárából a fenti cím alatt . (Kezdete: Példabeszédekben azt minden méltó-
ság ...) Keletkezését a XVII. század végére teszi. 

Ámde a vers csak Thököly halála után íródhatott . Egyik versszaka 
ugyanis ezt mondja : 

Nagy úr vala, tudjuk, jó Thököly Imre, 
Soknak tanácsából ültetett fő helyre; 
Midőn megrakodtak, állottanak félre, 
Idegen országban hidegült meg vére. 

Thököly 1705-ben halt meg; a vers tehát nem keletkezhetett előbb. 
De van a versben még egy időpontot megjelölő adat . A császárról azt 

mondja: „Vén császárnak okul tanácsait vetik". Ez a vén császár csak Lipót 
lehet. A császár is 1705-ben halt meg; már pedig ez a vers még életben tudja. 

A két dátum figyelembevételével a keletkezés idejét 1705 elejére tehetjük. 
És ez a meghatározás magát a verset is megérteETBenne ugyanis a mellőzött 
szegénylegény panasza szól. Ez a panasz tanulságul emlegeti Thököly pél-
dájá t , mondván: 

Hiigv te is ne j á r j úgy, édes Uram, félhetsz, 
Te kerölütted is vannak sokan ilyek, 
Véreket ontani kik szavokkal készek, 
Kivont fegyverekben bár volna úgy részek. 

Azaz: akihez szól, az is fegyvert emelt, a mellett is fitogtatja magát a 
nemesség, miközben a szegénylegényt háttérbe szorít ja. 

Ez a megszólított („Nagyságtok!") nem lehet más, csak II. Bákóczi 
Ferenc. A vers tehát a Thököly-mozgalom verses termékei közül átteendő a 
Rákóczi szabadságharcának idején keletkezett énekek közé. M. T. 


