
KOVÁCS K Á L M Á N 

A NÉPIES EPIKA ELMÉLETE* 

A regény előretörése jellemzi Európa-szerte a X I X . századot. Az irodalom vezető 
műfa jává s a közönség legkedveltebb olvasmányává vált . Sajátos arányeltolódással járt 
együtt e fejlődés az epikai műnemen belül is. Hát térbe szorult és elavult a nagyepika 
régi formája : a klasszikus eposz. Hódított a széppróza és visszaszorította a verses for-
mákat . Az ú j helyzet természetesen kitermelt olyan kísérleteket is, amelyek a verses epika 
modernizálására irányultak. Byron és Puskin szakított a klasszikus eposz örökségével, 
elvetette a hagyományos elbeszélő, közlő magatar tás t , erősen szubjektív, lírai színezettel 
vegyítette az epikumot s a modern életanyag ábrázolásának műfajává képezte ki a verses 
elbeszélést. 

Nálunk nehezen vert gyökeret a regény, ez a tipikusan polgári műfaj . A század első 
felében a verses elbeszélés uralta epikánkat, s a klasszikus eposzi formával is csak a népiesség 
számolt le véglegesen. Nem ingatták meg Jósika és Eötvös sikerei sem a verses epika pozícióját, 
hiszen regényirodalmunk fejlődésével párhuzamosan jutot t el a fejlődés magaslataira. 

Megváltozott a helyzet a Bach-korszakban. Ez az évtized a líra és a regény évtizede. 
Drámában a roppant termékenység ellenére sem született igazán értékes alkotás, de jelentős 
stagnálás figyelhető meg a verses epikában is. Nem jött létre befejezett, nagyobb lélegzetű, 
minden igényt kielégítő mű, kivéve Arany Katalin-\át és A nagyidai cigdnyok-аХ, de ezek is 
a korszak első felében keletkeztek. Az arányok eltolódása még szembetűnőbb, ha arra gondolunk, 
hogy milyen sikereket ért el ugyanekkor a regény. Eötvös ugyan többé nem tudta megközelíteni 
A falu jegyzője magaslatát , de kibontakozott Kemény regényírói zsenije, s szinte egycsapásra 
hódí tot ta meg a közönséget Jókai . Nem becsülhető le a szorgalmas, bár a másodvonalba 
tar tozó Vas Gereben munkássága sem. Jókai egymaga tíznél több regénnyel és elbeszélés-
gyűjteménnyel lepte meg olvasóközönségünket az 50-es években. Könnyen felmerülhetett 
t ehá t az aggodalom, hogy a regény nálunk is „elnyeli" a verses epikát. Kemény megpendí-
te t te e problémát az évtized elején keletkezett irodalmi tanulmányaiban, s Gyulai is hasonló 
kérdéssel kezdte meg a Toldi estéje elemzését: „vajon van-e korunknak fogékonysága az 
eposzra, vajon nem tékozolja-e erejét a költő, ki eposzba fog?" 1 

E kérdés nemcsak esztétikai vagy poétikai probléma volt , mert egyaránt színezték 
világnézeti és politikai meggondolások. Évtizedünk szellemi s t ruktúrá jában fontos helyet 
foglalt el a polgári társadalmak bírálata, a kapitalizmusellenesség. A saj tó lelkesen propagálta 
az ú j kor gazdasági vívmányai t , ám ezzel párhuzamosan nagy konfliktusok és súlyos válságok 
előérzete lepett meg sok költőt és publicistát. A lapokban a „szennyes kalmárlelkület" ragálya 
miat t k o n g a t t á k a vészharangot, s aggódva gondoltak arra az életformára, amely Nyugat-
Európa t anúsága szerint az emberiség fejlődésének következő állomása lesz. Kemény cikkei 

* Részlet a Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása című dolgozatból. 
1 Kri t ikai dolgozatok (a továbbiakban: Kd.) 88.1. 
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nyomán a pauperizáció rémét idézte meg Gyulai. Aggasztotta a társadalom elanyagiasodása 
.is, mert a t tól félt, hogy az emberiség nagy eszményeit útszélre ha j í t ja a vagyonszerzés ösztöne, 
hogy a polgári verseny cinizmusa dezilluzionál múl ta t és jelent, megsemmisít minden kötelesség-
tudato t . A polgári világ amoralitása még a 60-as években is állandó témája volt Eötvös elnöki 
megnyitóinak a Kisfaludy Társaságban. Feltűnik e rém Vajda korabeli írásaiban is; A posta-
galamb az élet elmechanizálódását, a „számító ész" rideg uralmát emlegeti. Aranykor című 
verse az általános satnyulást , a természetesség lírájának pusztulását, az emberség számkivetet t-
ségét s irat ja: 

Nagy az ész munkája , gőzhajója, ú t ja : 
Csak az ember maga műve nyomorult ja . 

Emberek most gépet gyúrnak kardjaikból, 
S gépet csinál egyik ember a másikból. 

,Elemi erővel ihlette a polgárosulás csapása Arany Gondolatok a béke-kongresszus felől című 
versét. Új bűnök víziójával küszködik a költő; a szétdúlt család romjain árulja erényét a nő, a 
fér j eladja feleségét, a fiú megöli apját , tökélyre vitt csalás kormányozza az életet, s a gaz-
dag és szegény harcát örökösen szítja, hogy „munka és vágyon Egymástól messzi esnek". 

A vázolt eszmekör sokféle forrásból táplálkozott . A nagy korszakfordulók rendszerint 
kitermelik sa já t „krizológusaikat", hiszen az átmenetek együtt járnak az elbizonytalanodással, 
a krízis, a válság sejtelmével, a jövő izgatott kutatásával . Az ellenszenv kialakulásában bizo-
nyára nagy szerepe volt annak az élménynek, hogy az 50-es években az elnyomó hatalom maga 
igyekezett elindítani nemzetünket a kapitalista fejlődés ú t ján . A nemzetietlen tőke helyzeté-
nek erősítésével próbálta háttérbe szorítani az évtized oppozícióba vonult történeti osztályait. 
Eötvös, Kemény és Gyulai eszméit formálta az a bizalmatlanság is, amelyet a birtokos osztály 
táplál t a politikai és gazdasági pozícióit fenyegető európai fejlődéssel szemben. Feltétlenül 
fokozta az ellenszenvet az ú j korszak kozmopolitizmusa, hiszen a nemzeti ellenállás lelki-eszmei 
erőit t ámad ta volna meg. 

Másutt részletesen bizonyítjuk, hogy évtizedünk kapitalizmusellenessége nem pusztán 
•hazai élményekből fakadt , hiszen a krízis előszele megcsapta ekkor már az egész nyugati vilá-
got . Az egykori centralisták közvetítésével el jutot tak az utópisták társadalombírálatának 
érvei is íróinkhoz, Kemény 1853—54-es cikkeit pedig Engels egyik korai műve — A munkás-
osztály helyzete Angliában — inspirálta.2 Kapot t érveket évtizedünk az angolszász liberaliz-
mustól is. Trefort és Csengery sokat fáradozott , hogy népszerűsítse Macaulayt és Carlylet 
•Carlyle morális társadalom- és történetszemlélete egyformán ihlette a kialakulóban levő 
magyar eszményítés erkölcsi világképét és az amerikai transzcendentalizmus életszemléletét. 
A burzsoá rend végletes utilitarizmusával áll í tották szembe humanisztikus eszményeiket: az 
ember elidegeníthetetlen lelki és szellemi igényeit. 

Nyilvánvaló, hogy jelentős különbségekkel kell számolnunk a „krizológia" e meglehe-
tősen tarka övezetében. Az utak ott válnak el élesen egymástól, ahol a jelenkor bírálatából 

.átlépnek a jövő körvonalainak kialakításába. Voltaképpeni problémánk, a verses epika elmélete 
szempontjából az a döntő, hogy az évtized folyamán Gyulai olyan nemzet-eszményt melenget, 
amely magába olvasztaná a polgári kor gazdasági, társadalmi és szellemi vívmányait , de 
mentes maradna annak végletes társadalmi konfliktusaitól, a múlt és az eszmények szkep-
t ikus boncolgatásától, a dehumanizációtól és az erkölcsi világkép felbomlásától. Nem szük-
séges bizonygatni, hogy belefonódott e koncepcióba a magyar középnemesség politikai veze-
tőszerepének eszméje is. 

1 Vö. Komlós Aladár : K e m é n y és Engels. IT. 1949. 122. kk . 
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Az elmondottak magyarázzák azt a lappangó regényellenes hangoltságot, amely 
évtizedük kri t ikáját és irodalomelméletét színezi. Nincs szó nyílt harcokról, inkább egyfaj ta 
ellenérzésről és tartózkodásról. Hangsúlyoztuk már, hogy a regény polgári műfa j , tehát leg-
közvetlenebbül tükröztet te a polgári társadalmak ellentmondásait, élet- és emberszemléletét. 
Stendhal vagy Balzac művei éppen abból a világból vették tárgyaikat , amelyre annyi aggo-
dalommal gondolt Gyulai, Eötvös vagy akár Arany. Voltak, akik hanyatló, züllő világ termé-
kének tekintették a műfa j t ; Gyulai szerint „egész gyönyörűséggel" aknázza ki a nagyvárosok 
romlottságának konkrétumait . Népszerűségét is azzal magyarázta, hogy ugyanazt jelenti 
a X I X . századnak, mint amit az ősi eposz jelentett az egykori népnek: vallását, gondolat-
világát, hóbort jai t , jelenét, múl t já t és jövőjét. Keménynek például védelmeznie kellett a 
regényt; Élet és irodalom című tanulmányában fejtegette, hogy e műforma nincs egyetlen 
tárgyhoz kötve, s csak „vakondok" kritikusok kapcsolják össze a romlott polgárosodással. 
Az irodalomelmélet sokáig kételkedett is abban, hogy szépirodalmi műforma-e a regény. 
Mélyebben Gyulai sem elemezte, s csak a 60-as évek végétől igyekezett kiterjeszteni rá általános 
esztétikai normáit. Az elnyomatás korában inkább azokhoz a regényírókhoz vonzódott , akik 
nemzeti jelleget ad tak a műfajnak (Kemény, Jókai , Turgenyev) vagy akik a realizmus kevésbé 
zord vál tozatát képviselték (Thackeray s különösen Dickens). Egységes elvi álláspontot 
lényegében nem tudot t kialakítani, szépprózaírói gyakorlata azonban azt bizonyítja, hogy 
figyelme a nemzeti témák felé fordult , s amint később majd látni fogjuk, zár tabb, szigorúbb 
műfaj i megoldásokkal kísérletezett. 

A regény és a verses epika versengése két világ összeütközését jelentette számára. 
Nehéz e két világot a társadalomtudomány tiszta kategóriáival leírni, mivel inkább felépít-
mények, eszmék és emberi magatartások harcáról van szó. A végletes utilitarizmus, az 
eszményvesztettség, a dehumanizáció világával szemben egészen más klímát társított a magyar 
verses epikához: eszményibb, emberibb, bensőségesebb világot, a kötelességtudat érvényes-
ségét, históriai érzéket, érdeklődést a múlt nagy eseményei, nagy történeti vagy monda-
hősei iránt. 

Voltaképpen önnön ellenszenve vezette Gyulait. Irodalmi téren a népiesség elismer-
tetéséért küzdöt t , természetes tehát , hogy nagy fontosságot tu la jdoní tot t verses epikánk 
legmodernebb változatának, az Arany-féle „költői beszély"-nek. Nemzeti funkcióját a regény 
inváziója ellenére is igyekezett bebizonyítani, s e törekvés azt eredményezte, hogy mereven 
elhatárolta a modern polgári realizmustól. Csak a polgári világon kívül tud ta elképzelni 
a műfa j t . Továbbélését és hatását éppen abban az illúzióban lá t ta , hogy a magyar társadalom 
fejlődése nem érte még utói Nyugatot , a jövőben pedig el tudja kerülni a polgárosodás zátonyait . 
„ E mellett — kérdezi — népünk s azon osztályok, honnan a legtöbb magyar olvasó telik k i , 
olyanok-e, melyek az újkori polgáriasodás jótéteményeit és rosszait oly nagy mértékben 
érzik, mint a külföld? Megvannak-e nálunk azon vágyak és szükségek, melyek a regényírót 
másut t majdnem kizárólagosan emelik népköltővé (értsd: legolvasottabb, legnagyobb hatású 
költővé. К .К . )? Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az 
„Örök zsidó"-féle regényeket, sem annyira nagy városaink, hogy belőlök a romlottság képeit 
egész gyönyörűséggel szedhesse a regényíró. Vajon nálunk egy modern regény tehetne-e 
oly hatás t , mint egy sikerült költői beszély a közönség öntudatában élénken élő történeti 
vagy mondai körből? Nincs-e falvainkban és pusztáinkon sok tekintetben némi pr imi t ív , 
némi régies élet, mi annyira könnyíti a naiv epikus helyzetét ."3 

Befolyásolta Gyulai elveit a Bach-korszak fokozódó érdeklődése történeti , mondai 
hagyományaink iránt. Az évtizedben komoly lendületet vet t nemzeti múltunk és irodalmunk 
kutatása; egymás után jelentek meg a történeti forráskiadványok, Toldv Ferenc pedig meg-
indította a Remekírók gyémántkiadását és a Klasszikus írók sorozatot. Költészetünk aktuális. 

• Kd. 100. 1. 
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mondandóit is sokszor kellett történeti témák, történeti szimbolika mögé rejteni, hogy eltere-
lődjön róluk a gyanakvó cenzúra figyelme. Az ú j historizmus lendülete mögött könnyen 
ki tapintható szándékok húzódtak meg: múltunk példájával táplálni a nemzeti öntudatot, , 
erősíteni az ellenállást, elősegíteni a szétzilált nemzet lelki regenerálódását. Bár más eszmei 
gyökerekből táplálkozott az a propaganda, amelyet Kemény fe j te t t ki a történeti 
műfajok és az emlékírók érdekében, hatása mégis összetalálkozott a nemzeti ellenállás histo-
rizmusával. 

A korhangulat tehát táplálta és fokozta a hagyománytiszteletet , a hagyománymentést . 
A műveltebb olvasók köreit élénken foglalkoztatta még népünk eredetének problémája is. 
Gyarmati Sámuel és Sajnovich János ugyan már a XVIII . század végén bizonyította nyelvünk 
finn-ugor rokonságát, de a nemesi gőg visszautasította e „halszagú" atyafiságot, s inkább 
a hun—magyar rokonság illúzióját melengette magában. A forradalom előestéjén aztán arra 
vállalkozott Horváth István, hogy a világ minden eseményét kapcsolatba hozza a magyar-
sággal. Nem — vagy nemcsak tudományos kisiklásról volt i t t szó, hanem a nemzeti illúziók 
hatalmáról, egy rejtélyes titok állandó izgatásáról. Bár a komolyabb történetírás t ámad ta 
Horváth iskoláját, a Bach-korszak nem mondott le arról, hogy a nemzet őstörténetébe is 
beleplántálja vágyálmait . Az illúzióknak és a titok ingerének feltétlenül szerepe volt abban,, 
hogy Jókai oly gyakran el-elkalandozott az ősmagyarok közé, s hogy Arany éppen ekkor 
kezdett foglalkozni a hun eposz tervével. Gyulai is azt í r ja: „Minket mindig élénken foglal-
kozta to t t egy gondola t . . . Szerettük volna tudni: hol van a mi őshazánk, hol a nép, mely 
rokon velünk . . . Sőt őstörténetünk e kérdése némely történetírónkat a tudomány nagy 
kárára valóságos epikusokká tette, kik árva fejünkre akar ták tűzni a világ minden dicsősé-
g é t . . . Mindennek van olyan oldala is, melyen a humorista gúnyorosan mula tha t ja 
magát , de egészben véve mégis az epikusnak kedvez, mert oly érzés, oly gondolat, mely 
a legtávolabbi múlton c S ü n g . . . örömest hallgat a költőre."4 

A kor történeti hangoltságát kell látnunk abban, hogy Gyulai kizárta a népies epikából 
a modern témát , a modern, életanyagot s elsősorban a múltra, a múlt történeti, mondai vagy 
mesei hagyományára korlátozta. Rokonnak érezte a műfa j t azzal a törekvéssel, amely történeti 
forrásaink kiadását szorgalmazta, vagy múltunk egy-egy szakaszának tudományos, esetleg 
művészi feldolgozását tűzte ki célul: „megfelelne irodalmunk azon mozgalmának, mely régibb 
történetíróink magyar műveit , emlékiratait hozta napfényre s egyes korszakok kidolgozásához 
annyi szeretet- és készülettel fog."5 

Egyút ta l összeférhetetlennek vélte a népies epikával a polgári szkepszist, a hagyomány 
hitelének diszkreditálását, a múlt iránti ellenszenvet. Mivel a műfa j létjogát nemzetünk 
történeti érdeklődésében és hagyománytiszteletében kereste, a naiv népi bittel való azonosulást 
vár ta a költőtől. Ezért kifogásolta a Béla királyfi című eposzban, hogy István király a lak já t 
„különcz" történetbölcsész módjára, szinte cinikusan ábrázolja Vajda, holott a „nép" vallásos 
és nemzeti kegyelettel emlegeti. „Ez másnemű költeményben talán lehető, de népies eposzban 
nem, minthogy ez mindent hagyományilag, hívőn igyekszik adni. E miat t hiányzik e műből 
az ódon színezet, mely a népies felfogással rokon, s mely nem egyéb, mint azon emlékek,, 
fogalmak összege, mely a múltból a nép öntudatában él, a melyet a történeti t anulmány 
bizonyos határok közt élénkebb határozottsággal tartozik kiszínezni."6 A modern témák 
kizárása után elzárta tehát a népies epika fejlődése elől a modern szemléletmódokat is. Mindez 
kiindulópontjának következménye volt: csak a polgári világon kívül tud ta elképzelni a műfa j t . 

Az elmondottak talán sejtetik már, hogy Arany több irányú próbálkozásaiból egyetlen 
változatot ragadott meg és emelt ki Gyulai : a Hunyadi-balladakör, a Keveháza és a Daliás 
idők elsődolgozatának irányát , tehát a történeti témák mondai, lovagi szemlélettel való 

4 1 . m. 9 8 - 9 9 . I. 
ь I. m. 101. 1. 
« I. m. 131 - 1 3 2 . I. 
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ábrázolását , valamint a mondai, mesei elemek nagyobb arányú beolvasztását az epikába. 
Elkerülte figyelmét a Bolond Istók I. éneke, amely eszmei szempontból legközelebb állt a 
40-es évek népi realizmusához, műforma tekintetében pedig egészen más, ú j változatot 
jelentett . 

Gyulai is a modern formák mellett tört lándzsát, hiszen nem tar to t ta már korszerűnek 
a klasszikus eposzt, ennek hagyományos gépezetét és kötöt t szerkesztésmódját. Szerette 
és nagyra értékelte Byron epikáját ; tudomásunk szerint ő nevezte először nálunk verses 
regénynek a nagy angol romantikus elbeszélő költeményeit. Ha „költőink némelyike . . . — 
írja — más eszmék és érzésekkel van megtelve, mint melyek az epikus múlt felé vonnák: 
miért ne írjon verses regényeket, szabad tért engedve a tájfestések, idylli érzések vagy az 
erős szenvedélyek, akár az irónia hangula tának?" 7 

Idézetünk is megmuta t ja , hogy lényegében a Byroni iránytól is elhatárolta a népies 
epikát, tehát nem véletlenül siklott el Arany Bolond Istók-ja fölött . Nem találta meg benne 
a történeti , mondai vagy mesei témát , nem a „hagyományilag hivő", tehát az epikummal 
teljesen azonosuló írói magatartást sem. 

Gyulai műfaj i elveinek középpontja: az ősi, naiv eposz rekonstruálásának tekintette 
Arany epikáját. „A népies eposz — írja — sem több, sem kevesebb, mint a naiv, a nemzeti: 
tehát a valódi eposz megközelítése, a mennyire ez korunkban lehetséges."8 Elvetette tehát 
a görög-római istenekkel operáló epikát, Dante, Tasso vagy Milton keresztény hagyományokon 
alapuló eposzi gépezetét. Hatásta lannak érezte a kitalált vagy kölcsönzött „magyar" mito-
lógiát is, mert gyökértelen, mert nem él a nép tudatában. 

Bizonyára Gyulai nézeteinek is volt szerepe abban, hogy Korompay Bertalan a roman-
tika eszmevilágával igyekezett átvilágítani Arany eposzköltői fejlődésének és törekvésének 
okait. Ő is költői rekonstruálásnak, tehát régebbi korok töredékesen vagy romlott alakban 
ránkmaradt mondái újraköltésének t a r t j a Arany epikáját . Bizonyította, hogy költőnk hit t 
a romantikus axiómában: a népeknek — a magyarnak is — volt ősi eposza, de ennek elemeit 
csak szerencsés viszonyok között őrizte meg a szájhagyomány, míg aztán egy Homeros vagy 
Lönnrot összegyűjtötte és ma ismert formájukba öntöt te őket. Feltételezi, hogy Arany előtt 
is a monda ősi formája lebegett, a mese ősi, ideális formájához igazította képzeletét. Ugyanaz 
a hit ha j to t t a tehát , amely Lönnrot költői munkásságát táplál ta , s e hit „költőnket az 
európai romantika közös forrású egyetemes áramlatába sorolja és onnan jelöli ki rekonstruáló 
költői munkásságának eredeti indítékait ."9 Gyulai álláspontjának volt tehát folytatója és 
továbbfejlesztője is. 

A rekonstrukció-elmélet több problémát vet fel Arannyal, de Gyulaival kapcsolatban 
is. Arany epikáját magyarázhatjuk-e kizárólagosan a költői rekonstruálás szándékával? 
Hogyan jöhet létre realista epika és romantikaellenes irodalomelmélet romantikus eszmei 
ösztönzésből? Végül: van-e reális kapcsolat Gyulai elmélete és Arany költői gyakorlata 
közöt t? 

Talán nem szorul részletes bizonyításra, hogy a sok közül csupán egyetlen indítéka 
•lehetett Aranynak a rekonstruáló ihlet. Semmi nyoma annak, hogy a költő valaha is leszűkí-
te t te volna művészi célját a puszta visszateremtésre, hogy ihlete nem táplálkozott volna 
minden esetben szélesebb — társadalmi vagy nemzeti — ösztönzésből. Maga Gyulai is kettős 
feladatot tűzöt t az epikus elé: „a költő ragaszkodik a még fennmaradt kevés s a nép öntuda-
tában homályosan élő hagyományok és mondákhoz, told, alakít , de mindig csak a megadott 
alap szellemében s azon korhoz képest, melyben szerencsétlensége élni." (Kiemelés tőlem. K-K.)10 

' I . m. 101.1. 
! I. m. 114. 1. 

• K o r o m p a y Ber t a l an : Arany főbb eposzai min t költői rekonst ruálások. Magyar Századok, Bp. 1948. 
10 Kd. 90. 1. 
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A feladat egyik összetevője tehát a mesei-mondai alaphoz való ragaszkodás. Hagyo-
mányok nélkül Gyulai éppúgy mondvacsinált, illattalan virágnak érezte az eposzt, mint 
Arany. Pontosan azt bizonygatta Gyulai, hogy nemzetünkben adva van a múlt iránti rokon-
szenv; a modern polgári szkepszis nem ölte még ki a vonzalmat a nagy mesei-mondai 
hősök iránt, s a rekonstruált hősi epika „lelkünk egy-egy ábrándjá t , szívünk egy-egy bújá t , 
örömét, szent emlékeit olvasztaná eszményibb világba . . . " u E belső lelki szükségletet 
azonban csak akkor tudja kihasználni (és kielégíteni) az író, ha olyan mondákat dolgoz fel, 
amelyek — bár töredékes vagy csak homályosan élő hagyományok is már — megőrződtek 
még a nép tuda tában . A témaválasztásnál tehát azt az anyagot kell előnyben részesíteni, 
amely inkább foglalkoztatja a népi képzeletet, mert mennél élénkebben él egy tárgy a közönség 
emlékezetében, annál nagyobb hatást vál that ki a műköltői feldolgozás, a rekonstruálás. 

Összefügg az elmondottakkal az eposzi hitel problémája is, amelyet — a köztudat ta l 
ellentétben — nem Arany, hanem Gyulai fe j te t t ki először részletesebben. A fogalom azt jelenti, 
hogy a költő valamilyen hagyományt dolgozzon fel, egy-egy monda-töredékből induljon ki, 
vagy olvassza bele művébe. Továbbá: a tárgy legyen benne egy közösség tuda tában , s az 
anyagot a monda szellemében és a közösség szemlélete szerint alakítsa az epika. 

Ennyivel azonban Gyulai sem érezte megoldottnak és kimerítetthek Arany elbeszélő 
költészetét. A visszateremtő képzelet ihlete mellett erősen hangsúlyozott egy másik ihlet-
forrást : a költő korának hatását . Gondoljunk csak azokra a sorokra, amelyekkel Toldi és a 
40-es évek kapcsolatát jellemezte: a pórsuhanc legyőzi felemelkedésének akadályait , s felfelé 
tör , a forradalom felé tar tó nemzet elnyomott népéhez hasonlóan. A jelen aktuális eszméit, 
a múltba visszavetített jelent kereste tehát a mondai tárgyból formált műben. Tudta , hogy 
gyakran már a témaválasztást is befolyásolhatja a jelen: a lehetőségek közül azt a tárgyat 
dolgozza fel az író, amely hasonlóság vagy ellentét által világít rá sa já t korára. 

1847-es elbeszélésében, Az aranycsináló-ban figyelhető meg, hogy hőseit a múlt morál-
jával együtt ábrázolta, még akkor is, ha a letűnt kor normái ellentétesek voltak a XIX. század 
felfogásával. A népi' elbeszélőt azonban óvta ettől az ellentéttől. Ha a mondai anyag olyan 
erkölcsi normákat képvisel, amelyek ellenszenvesek vagy érthetetlenek a költő kora számára, 
akkor összhangba kell hozni őket a mával, mert az ellentét veszélyezteti a korszerű mondandó 
komolyságát. A műfajnak e jelenre irányuló tendenciája miat t érezte Gyulai a népies epikában 
azt a bűvös lebegést, amely a jelen és a múlt között t a r t j a az olvasót, s megragadó oszcillá-
cióval válik benne a múlt jelenné s a jelen múlt tá . Kettős ihletről van tehát itt szó: a hagyo-
mányok eszmevilága ragadja meg a költő képzeletét, de a visszateremtő szándékba belefonódik 
a jelen ihlete, — a kor társadalmi, nemzeti problémáinak kényszerítő ereje. „Ezért kell az 
epikusnak — írja Gyulai — inkább, mint akármely más költőnek, mélyen behatolnia a nép-
szellembe és történeti tanulmányokba. Neki éppen úgy ismernie kell a jelent, mint a múl ta t , 
honfitársai gyöngéit és erényeit."12 Nehéz feladatnak érezte a múlt és a jelen művészi össze-
olvasztását, de a siker alapfeltételének ta r to t ta . Csak általános tanácsot tudot t adni a népi 
epikus számára: „merülj a népbe, gondolj korodra s vizsgáld azon epikusok műveit , kik az ú jabb 
időkben szerencsésen megküzdöttek e nagy akadállyal."1 3 

Gyulai rekonstrukció-elmélete valóban sok vonását feltárta Arany elbeszélő művésze-
tének. Nagy érdeme, hogy nemcsak puszta visszateremtést keresett az eposzokban, hanem 
észrevette bennük a korszerű eszmék műfa já t is. Ezzel némileg ellensúlyozta azt ,hogy a modern 
életanyagot kizárta belőle, s hogy nem vet te figyelembe sem Arany szubjektív epikáját 
( Katalin, Bolond Istók, Nagyidai cigányok), sem a népies életképeket. Mélyrehatóan elemezte 
Arany költészetét, de össze is szűkítette és egyetlen irányra korlátozta a költő fejlődésének 
lehetőségeit. 

» I . m. 101. I. 
" I. m. 104. 1. 
» I . m . 102. 1. 
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Vizsgáljuk ezek után a következő kérdést: mi köze volt Aranynak és Gyulainak a 
romantikus axióma-hithez, s munkásságukat magyarázhatjuk-e romantikus eszmei ösztön-
zésből? Naiv eposzunk című tanulmánya a példa rá, hogy Arany valóban hitt a magyarság 
ősi eposzának létezésében. Gyulai óvatosabb volt; öt évvel később megjelent Szépirodalmi 
Szemléje szerint egyetlen mondát sem tudunk felmutatni , „melyet némi eposztöredéknek 
nevezhetnénk. Úgy jár tunk, mint sok más nép, melyeknél a hagyományok, mondák termé-
szetes fejlődését költözködés, idegen műveltség és bonyolult politikai viszonyok akadályozták 
meg."14 Annyi kétségtelen, hogy rendkívül vonzódott ő is a nemzetek „ i f júkorának" csodálatos 
költészetéhez. Az Ilias-ról és a Kalevala-ról, illetőleg Homerosról és Lönnrotról írta: „Ez a 
valódi eposz, ez a valódi epikus."16 Kétségtelen tény: e hit vagy vonzalom ugyanúgy magával 
hozta a hagyomány feltámasztására irányuló törekvést, mint ahogyan a X I X . század más 
népeinél is általános volt az ősi epika kuta tása . De vajon közvetlen és kizárólagos romantikus 
ihletésnek kell-e ezt tu la jdoní tanunk? 

Meggondolkoztató, hogy például Gyulai számontartot ta a romantikus Kölcsey Nemzeti 
hagyományok-iának gondolatait, de az ősi eposzok keletkezéséről vallott elvei inkább Bjelin-
szkij felfogásával rokonok, mint Herder, Friedrich August Wolf vagy akár Hegel nézeteivel. 
Bjelinszkij szerint az „Ilias éppen annyira volt egy egész nép közvetlen alkotása, mint amennyire 
Homeros előre megfontolt , tudatos műve is. Határozot tan hibásnak ta r t juk azt a véleményt,, 
mintha az Ilias nem volna egyéb népi rhapsodosok szerkesztésénél: ennek nagyon is élesen 
ellene mond szigorú egysége és művészi kidolgozottsága. Ugyanakkor azonban nem szabad 
kételkednünk abban, hogy Homeros többé-kevésbé kész anyagot használt fel ahhoz, hogy 
örökéletű emléket emeljen belőle a hellén életnek és a hellén művészetnek. Művészi géniusza 
volt az olvasztókemence, amelyen á t a népi hagyományok s a költői dalok és töredékek durva 
ércéből tiszta a rany let t ."1 6 Gyulai hasonló értelemben írt e kérdésről: „ A valódi eposzt,, 
epopoeiát is, mint nevük — monda, mondaköltemény — muta t j a , nem egyes költő í r ja , 
hanem a nép teremti, e minden idők legnagyobb epikusa, Az eposz anyagát hagyományok 
a lkot ják . . . E nemzedékről-nemzedékre szálló dalokon, a leendő epopoeia részein, sok év, 
egész korszakok dolgoznak, míg végre előáll egy ember, ki a szétszórt részeket költői egésszé 
önti, avagy csak pusztán összegyűjti, s a rhapsodiákból „I l ias" alakul, a runókból „Kalevala".1 7 

Az axioma-hit és Gyulai rekonstrukció-elmélete tehá t nem feltétlenül jelenti a romantikus 
elméletek adaptációját is. 

Sokat sejtető tanulságot vonhatunk le Arany fejlődéséből. Korompay is hangsúlyozza, 
hogy a Toldi és a Toldi estéje „még független at tól az igazi romantikus eposzírói becsvágytól,, 
amely a nagyobb témák kidolgozásánál jelentkezett először az 1850-es években."1 8 A kör 
azonban tovább szűkíthető; Arany ugyan mindig ragaszkodott a mondai alaphoz, de 49 
előtti epikájában reménytelen dolog az ősi eposz rekonstruálási szándékát kuta tni . Ugyanez 
a helyzet a Világos utáni szubjektív epikával és a népies életképekkel. Más égisz a la t t szüle-
te t t a 70-es évek két nagyobb műve is: a Bolond Istók második éneke és a Toldy szerelme. 
Az előbbi amúgy sem épül mondai vagy történeti tárgyra, az utóbbi pedig már a verses regény 
határa i felé közeledik. 

Igazi eposzírói becsvágy, rekonstruáló szándék tehát csak az 50-es és a 60-as években 
jellemezte Aranyt . A magyarság naiv eposza szintén ekkor kezdte foglalkoztatni, s bizonyára 
volt valamilyen aktualitása is e probléma-körnek. Nem nehéz észrevenni, hogy a romantikus 
eszmevilág nem közvetlenül ha to t ta át költőnket, hanem a kor függetlenségi törekvéseinek 
közege volt a közvetítő. A hagyomány feltámasztása összefonódott a nemzeti ellenállással, 
s a kuta tás , gyűjtés vagy a költői visszateremtés egyaránt a nemzeti ellenállás eszméjéből 

" I. m. 89 .1 . 
" üo. 
1 1 Bjel inszki j : A. Puskin művei . He ted ik cikk. Összegyű j tö t t m u n k á i . X I I . 1926. 47. (oroszul). 
11 Kd. 8 8 - 8 9 . 1. 
1! K o r o m p a y : i. m. 239. 1. 
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nyerte ihletét. „Ősi dicsőségünk — kérdezi Gyulai — nem volt-e mindig vigasztalónk, lelke-
sítőnk, büszkeségünk? Mikor halt ki a kegyelet belőlünk őseink iránt, s nincsenek-e előíté-
leteink, melyek néha drága semmiségen alapulnak? S most nem lep-e meg sokszor bennünket 
méla elborongás emlékek miat t , melyek örökre elveszendők s nein tűnnek-e föl leikünkön 
a lehetetlenség álmai, mivel egykor ez álmok léteztek? Oh erről sokat lehetne beszélni, min 
talán mosolyoghat a rideg szív józansága s a bonczoló ész kérlelhetetlensége, de az epikus 
érezni fogja, hogy nem süket füleknek énekel, nem megszakadt húrokon játszik, s talán szíveket 
könnyít meg."1 9 

Az eddigiekből kitűnik, hogy nem a romantikus eszmevilág ihlette Arany vissza teremtő 
képzeletét és Gyulai rekonstrukció-elméletét. Közvetlen ösztönzőjük a nemzeti függetlenség 
gondolata volt , a történeti , mondai hagyományok feldolgozásával nemzetünk szellemi önálló-
ságát óhaj to t ták bizonyítani. Igaz, ihletük közel vi t te őket a romantika népköltészet-szem-
léletéhez, de nem hatot t rá juk a romantikus világkép, s nem vették á t a romantikus művészi 
eszközöket sem. Kiderül így az is, hogy Gyulai a népies epika fejlődésének ú t j á t elsősorban 
a nemzeti ellenállásással, a függetlenség gondolatával kapcsolta össze. 

Nem lehet t agadnia rokonságot Arany költői gyakorlata és Gyulai elvei között . Arany 
útkeresésének egyik iránya magában hordta a rekonstrukció-elmélet elvonásának lehetőségét. 
Az összetalálkozás, az egyezés mégsem olyan egyszerű. Gyulai ugyanis éppen nem a Kevehdzát 
s nem is a Daliás időket tanulmányozta, hanem a Toldi estéjét elemezte. Pontosan abból a 
műből vonta el a rekonstrukció gondolatát, amelynek alig van köze az ősi, naiv eposzhoz, 
amelyben mellékes tényező a költő visszateremtő ihlete. 

E problémát csak a két egyéniség személyes kapcsolatával tud juk magyarázni. A Szép-
irodalmi Lapok mélyítette el barátságukat , s 1853 nyarán többször is meglátogatták egymást. 
Arany bizonyára beavat ta költői terveibe is Gyulait , megismertette elgondolásaival, műfa j i 
nézeteivel. Közismert, hogy ebben az évben kezdte meg a hun-trilógia első kidolgozását, 
tehát ekkor t ámad t fel benne az igazi eposzírói becsvágy, az ősi eposz megközelítésének szán-
déka. 1854-ben még levelezésük is elvi kérdéseket tar ta lmaz; január 21-én írja Arany Gyulainak 
az ismert sorokat: „Nem tudom, benn van-e az aesthetika szótárában e terminus: .eposzi 
hitel ' , de én annyira érzem annak ha ta lmát , hogy történeti vagy mondai alap nélkül nem 
vagyok lépes a lakí tani , elég az hozzá, hogy nekem, ha építeni akarok, tégla kell és mész." 
Arany hatásának tu la jdoní tha t juk , hogy Gyulai a költő legaktuálisabb kérdéseivel foglalkozik 
t anu lmányában , sőt: a költő sa já t eszmekörébe vonja bele a krit ikust . Gyulai is a hun monda-
kört t a r t j a legalkalmasabbnak eposzi feldolgozásra, majd Arany levele után — a probléma 
futólagos felvetése nyomán — be akar ja venni az esztétika szótárába az eposzi hitel fogalmát: 
magyarázza, értelmezi, fejtegeti jelentését. Arany eszmekörében, a hun eposz és a modern 
naiv eposz eszmekörében élt, ezért vetí tet te rá a Toldi estéjére is, elfeledvén, hogy ez még más 
égisz a la t t született . 

Több oldalú hatás eredménye volt tehát , hogy kizárta a műfajból a modern életanyagot 
és a hagyományellenes költői magatar tás t . A nemzeti ellenállás, a függetlenség eszmevilágába 
emelte bele a népies epikát, de nem hangsúlyozta már eredeti fe ladatá t : a népi osztályharc 
ábrázolását , a parasztság szociális törekvéseinek tükröztetését. 

* 

Elsősorban világnézeti meggondolások fordítot ták szembe Gyulait a romantika ember-
szemléletével, elveinek megszilárdulása mégis irodalmi hatások következménye volt: Kemény 
lélekelemző művészetéé és Arany Toldi estéjé-nek mély jellemábrázolásáé. Arany epikáját bon-
colva olyan vívmányok formálták irodalomszemléletét, amelyek a realista epika pozícióit erősí-
te t ték. I t t vált véglegessé az a véleménye, hogy igazi epikus művészet elképzelhetetlen a jelle-

" Kd . 99.1 . 
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т е к fejlesztése, lelki indokoltsága és belső lélektani önállósága nélkül. Mintha sej tet t volna már 
valamit arról a szemléletről, amelyet Leo Tolsztoj későbbi, nevezetes nyilatkozata fogalmazott 
meg: az epikus hősök sa já t , belső törvényeik szerint, az írótól függetlenül cselekszenek, úgy, 
ahogy a valóságos élethelyzetekben kellene viselkedniök. Már az 50-es évek első felében kelet-
kezett Gyulai-kritikák is ismerik a szubjektív jellem, a lírai jellem fogalmát. Különösen lírikusok 
elbeszéléseiben figyelte meg, hogy az írók többnyire önmagukat vetítik bele hőseikbe. Saját 
vágyaik járszalagjához kötik őket, éppen ezért nincs önálló lelki s t ruktúrá juk . Hasonló prob-
lémák miat t nevezte a romantika típusait alanyi jellemeknek. 

Az Egy régi udvarház utolsó gazdája — évtizedünk szinte páratlan kisregénye — is 
bizonyítja, hogy Gyulai fejlődése más irányban haladt . Aranyhoz hasonlóan a karaktereket 
kezdte ő is tanulmányozni, s bonyolult jellemfejlődés megrajzolását tűzte ki célul: hogyan, 
milyen tényezők hatására szakad ki egy ember a reális valóságból, s éli bele magát az irrea-
litások szférájába. Személyes érzelmeit tehát — Móricz szavaival élve — csak idegen alakok 
burkában egyéníthette, mert tőle független és idegen hős világába kellett beleélnie magát . 
Ezért hangsúlyozta Arany példája nyomán az „epikai nyugalom" szükségességét, amely 
részben a nyugodt, közlő írói magatar tás fontosságának felismerését is jelenti. 

Arany drámai szerkesztésmódja adta a másik nagy tanulságot Gyulai számára. A 
„művészi expozícióban — írja a Toldi estéjé-ről — le van téve az egész eposz folyama. Minden 
esemény csak arra szolgál, hogy a katastrófát közelebb hozza, s a hőst rövid dicsőség után 
régi bújával visszaállítsa azon sírba, melyet önmaga ásott , s leütött ásójával odaállítsa 
Benczét bánat és emlékjelül."2 0 

Fejtegettük már, hogy milyen tarkaság jellemezte évtizedünket a regény elméleti 
megítélésében. Sokan nem is ta r to t ták igazán művészi műformának, elsősorban korlátlan 
témalehetőségei és határozatlan formája miat t . Nemcsak az esztétika félszegsége volt ez, 
hasonlóan vélekedtek az írók is. Jókai például a Magyar Nábob-hoz írt Végszó-ban igazat 
adot t kritikusainak, akik hibázta t ták, hogy műve csupa epizódokból áll, szerkezete laza,, 
széteső. „Én — írja — magam sem találok számára mentséget; hanem azt hiszem, hogy 
ez aránytalanság talán minden irányregénynél megvan, a hol a társadalmi eszmék keresztül-
vitele felszabadít a művészi formák alól."21 Kemény „szabálytalan a lakú" , Gyulai „nem 
tisztán költői" műfa jnak mondta, amely a korrajz és a költészet határán áll. A német regény-
irodalmat ismertetve, Kecskeméthy Aurél is határozottan jelentette ki: a regény „megítélé-
séhez a költői szempont egyedül nem elégséges. . .más mérvek is alkalmazandók becslése 
körül — a költőieken kívül."2 2 

Nincs nyoma annak, hogy Arany drámai, szigorú szerkesztésmódját kizárólagos követel-
ményként állította volna Gyulai az évtized epikája elé. Szerette a byroni formát is, amely 
lírai hangulatokkal oldja fel az epikumot. Esztétikai szempontból mégis jelentős, hogy Arany 
elbeszélő művészetéhez igazította sa já t regényírói gyakorlatát . Szinnyei is utal t már a Toldi 
estéje és az Egy régi udvarház . . .rokonságára.23 Toldi és Bence meleg, patriarchális kapcsolata 
ihlette Radnóthy Elek és István viszonyának rajzát . Is tvánt éppúgy nyomaszt ja hazatérő 
ura szótlansága, mint ahogyan Bence is szeretné szóra bírni a sírt ásó Toldit. Elemi erővel 
fejezi ki mindkét mű a pusztulás elégiáját. A legdöntőbb mégis a kompozíció rokonsága. 
Gyulai expozíciójában is adva van a kisregény cselekményének egész folyama, új , nem exponált 
szálakat nem fon bele az eseményekbe. Kizárja a párhuzamos, időben egymás mellett haladó 
eseménysort, s a mű cselekménye időben egymás után, egyetlen cselekményszálban zajlik le. 
Arany ihletésének tula jdoní tható tehát , hogy míg kritikánk a művészet határán álló műfa jnak 
vélte a regényt, Gyulai a legszigorúbb formákkal kísérletezett, azokat az u takat kémlelte, 
amelyek korával ellentétes álláspontra vezetnek el írót és krit ikust egyaránt . 

Kd. 120. I. 
11 Pest i Napló, 1853. 1140. sz. 
" Budapes t i Szemle, 1859. I I . 322. 1. 
" S z i n n y e i Ferenc : Novella és regényi roda lmunk a Bach-korszakban . Bp. 1941. I I . к . 342 — 43. 1. 
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