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HOZZÁSZÓLÁS A REALIZMUS VITÁJÁHOZ 

Régi állítás, hogy az ész nem önértékű, mert azok a célok és eszmények határozzák 
meg értékét, amelyek felé törekszik, amelyeket szolgál. Hiába érződik Ferenczi László cikké
ben a felfedezésre vágyó értelem izgalma, elkedvetleníti àz olvasót az a játékos felelőtlenség,, 
ahogyan ráerőszakolja ötletét az anyagra. A kutató elme sok mindent vitathat, de önmagának 
mond ellent, ha kalandokká szegényíti expedícióit, s a szellem nevében vet Prokrusztész-
ágyat a szellemnek. Akárhogy vélekedünk is Arany „személytelenségéről", bizonyos fokú 
objektivitás a történetírónak sem árt. Legalább annyi, hogy ellenőrizze koncepcióit, hogy 
igyekezzen valamennyire is összehangolni őket a tényekkel, a valósággal. Egészséges irodalmi 
közéletben persze még a „kisértetjárásnak" is lehet haszna; új eredmények kristályosodását 
indíthatja el, ha fényt vet fogalmaink tisztázatlanságára, és elégtelen megoldásokra hívja fel 
a figyelmet. Az a polémia, amely e folyóirat hasábjain bontakozott ki, túl is haladt már 
Ferenczi cikkén. Általánosabb problémák felé fordult: a,múlt század második felének realiz
musát, vitatja. 

Nem véletlen, hogy éppen a forradalom utáni költészetben okoz legtöbb gondot a rea
lizmus értékelése. E kor művészi folyamatai beletorkollanak a XX. századba, tehát a modern, 
irodalom kialakulásának bonyolult előjátékát figyelhetjük benne. Ráadásul túlságosan 
zegzugos a fejlődés. Heroizmus és idomulás, erőfeszítések és kudarcok népesítették be a 
történelem útvesztőit. Az irodalmi ellenzék meglehetősen vegyes konglomerátum volt politikai 
és művészi szempontból egyaránt. Az akadémizmus nemcsak a reális társadalomábrázolást 
akadályozta, hanem szembefordult a romantikával is. Az új, az ellenzéki tehát nem mindig 
azonosítható a realizmussal, viszont a Gyulai-hagyománynak is voltak olyan elemei, amelyek 
a realizmus felé mutattak. További nehézséget okoz a külföldi irodalmak hatása. Ismeretes, 
hogy 1849 után ismét megbomlott a magyar és a világirodalom harmóniája, ismét tanúi 
lehetünk annak a sokat emlegetett „fáziskülönbségnek". A század utolsó harmada aztán 
egyszerre próbálta asszimilálni az elmúlt 50 év torlódó irányzatait. Itthon a pátriárkái kort 
megért romantika igézte még a lelkeket, de igézte a realizmus felé törekvők bátortalan lépteit is. 
Mellettük ott kavargott a kor szinképében a naturalizmus, a szimbolizmus, az impresszio
nizmus, tehát a realizmuson túljutott irányzatok. Hatottak már az introverziót sugalló
filozófiák, főleg Schopenhaueré, amelyek szintén nem kedveztek a realistát jellemző személy
telen, közlő-elbeszélő, boncoló-bíráló, objektív írói magatartásnak. Óhatatlanul belebotlik 
az ember a kérdésbe: várhatjuk-e, hogy ilyen torlódó, örvényes helyzetben a realizmus tiszta 
képlete szülessen meg? Véletlen-e, hogy Eötvös és Móricz realizmusát vitathatatlannak érzi. 
a köztudat, de a közöttes szakasz értékeléséért kiegyenlíthetetlennek látszó nézetek küzdenek 
egymással? Az ellentétek pedig tovább szaporodnak. Király István; Barta János és Mezei. 
József után hovatovább számolnunk kell a negyedik koncepcióval is: Gergely Gergely kandi
dátusi disszertációja Tolnaiban látja Eötvös folytatóját és Móricz elődjét. 

A nézetek sokfélesége bizonyára elvezet a „magasb harmóniá"-hoz, a színvonalasabb 
szintézishez, s bizonyára árnyalja majd fogalomkészletünket is. Mert jelenleg valóban van 
feszültség az irodalomtörténeti anyag és elméleti kategóriáink között. Oka jóreszben néhány 
évvel visszább keresendő. Arra a periódusra gondolunk, amikor még csak a realizmus és az. 
antirealizmus harcának tekintettük az irodalom fejlődését, s amikor a realizmus fogalma 
értékítéletté szublimálódott. Két irányú következménye ismeretes; a történetíró értékmentő 
missziónak vélte, ha minden körülmények között bebizonyítja a költő-író realista mivoltát. 
Ugyanakkor egyre történetietlenebb, általános elvvé, szinte ismeretelméleti kategóriává 
tágította a realizmus fogalmát. Ferenczi cikke mellett ez a „minden érték realista"-elv is 
szerepet játszott a vita kirobbanásában. 
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1. Móricz és Arany 

Kísértetjárás — említettük korábban. Bizonyára könnyebben vitatkoznánk Ferenczi 
Lászlóval, ha nem kísértene szemlélete mögött Móricz 193 l-es cikke (Arany János írói 
bátorsága). így azonban szükségszerű kitérésre kényszerül az ember; mindenekelőtt keresnie 
kell az előd, az ős túlzásának okait. Mert mondjuk ki nyíltan: a szellem különös megbicsaklása 
volt Móricz írása. Küzdelem, amelyben igazságtalanság árán védte igaz eszményeit. 

Ha cikkét olvassuk, az az érzésünk támad, hogy elemi erejű expresszív vágy billentette 
meg ítéletének iránytűjét. Az elveszett alkotmányt lapozgatva egyszerre kavarodhattak fel 
küzdelmes életének keservei: meghurcoltatás, a fejére szórt vádak, hogy gyalázza a magyart, 
hogy vét a nemzeti becsület ellen, hogy rombolja az állam tekintélyét. Talán sérelmeit 
bolygatta fel a mű, amelyeket a fehérterrortól kellett elszenvednie, talán a jobboldali bojkott 
nyomasztotta, amely a sarlósokról írt cikkei miatt szakadt rá, talán a világgazdasági válság 
nyomora sötétítette el lelkivilágát. A zaklatott író első rádöbbenése éppen az volt, hogy az 
ö korában meg se lehetne írni az új Elvesztett alkotmányt, mert sokkal fenyegetőbbek az írót 
figyelmeztető tilalomfák. A nyomott ember kifejezésvágya aztán már az indulat logikája 
szerint haladt: szinte alkalom lett számára az olvasmányélmény, hogy az írói bátorságot glori-
fikálja, még Arany iránti igazságtalanság árán is. Mert 1857-ben A walesi bárdokat írni, — 
ehhez mégiscsak kellett némi bátorság, s talán több is, mint a társadaíombíráló realizmus 
folytatásához. Emezt csak az egységes ellenállás eszmei cenzúrája tiltotta, amazt viszont egy 
egész zsandárrendszer. 

De más tényezők is fokozták Móricz rokonszenvét Az elveszett alkotmány iránt. Egyik 
idézetét így kommentálja: „Korunk szociális és tiszta emberi hangja ez. Ezekben a sorokban 
jelenik meg először az a szociológiai szemlélet, amely csak most, szinte száz év múlva nyert 
polgárjogot Magyarországon." Fel kell figyelnünk a szociológiai szemlélet fogalmára; nem 
nehéz rájönnünk, hogy a kritikai realizmus specifikumát nevezte így Móricz. Ám bizonyára 
jelent valami többletet, helyesebben valami sajátosat is, hiszen a 20-as, 30-as évek forduló
ján érdekes jelenségek figyelhetők meg regényírónk művészetében. Ekkor írta két legzordabb 
regényét, a Forró mezőket és a Rokonokat Komor atmoszféra üli meg cselekményüket; nem 
hagyta az író felszínre törni örökös szépségvágyát, amely máskor mindig talált módot, hogy 
rácsodálkozzon alakjainak egy-egy mozdulatára. Feloldódás nélkül kíséri hőseit a pusztulás 
útján, s mintha csak a törvényszerű folyamatok rendezésére korlátozná erejét, s tudatosan 
elzárkózna az élet kozmikus gazdagsága, líraisága és szépsége elől, pedig szinte minden művét 
jellemzi az ilyen irányú átéltség. Hiányoznak belőlük a lírai felhangok, mert az elkomorodott 
lélek csak a nagy, tragikus társadalmi tények ábrázolására koncentrálta magát. Közelállt 
ekkor már Móricz művészi világához az a szociologizmus, amely a Válasz szerkesztőségében 
megérlelte a Magyarország felfedezése című sorozat eszméjét. Nem véletlen, hogy szociográfiai 
regénynek nevezhetjük következő regényét, A boldog embert, s azoknak ä fiataloknak vált 
mintaképévé, akik „rövidesen szétrajzanak az ország tájaira, hogy pontos és pontosságukban 
felháborító, változást követelő leírásokban ismertessék a magyar parasztság . . . kiszolgál
tatottságát . . . " (Nagy Péter). Joó György boldog életét ugyan ismét a „régi", a gyönyör
ködni is tudó Móricz írta, de fellazította a realista regény hagyományos kereteit. A cselek
ményt és a jellemrendszert elárasztotta a falu apró jellegzetességeivel. Néprajzi és szoci
ográfiai színezetet nyert környezetrajza, s a mű lassú, feszültség nélkül haladó folyama 
egyszerre tükrözte az alapvető társadalmi irányokat és a falusi élet áradóan gazdag nép
rajzi tényeit. 

Valóban felismerhette elődjét Móricz Az elveszett alkotmány írójában. Felismerhette a 
nagy társadalombírálót, de azt a „szociológiai szemléletet" is, amelyet fentebb jeleztünk. 
Régen észrevette az Arany-irodalom, hogy költőnk pályáján szinte páratlan a személyes 
élmények ilyen gáttalan áradása. Magának írta az eposzt, minden előzetes terv nélkül. 
Bosszúságát akarta kiönteni, s szinte tobzódott megfigyeléseinek papírra vetésében. Az írói 
bátorság, a társadalomszemlélet mellett éppen az élettények bősége és közvetlensége ragadta 
meg Móriczot. „Pompásan ismeri környezetét" — állapította meg a fiatal Aranyról. A „tény-
tisztelet", a „szociológiai szemlélet" aspektusából látta oly nagynak Az elveszett alkotmányt, 
s ezért volt közömbös a társadalmi harcokba közvetett módon beleszóló Arany iránt, s azok 
iránt a „rejtettebb dolgok" iránt, amelyeket a költő „szépség gyanánt" írt műveibe. A közös
ségért küzdő írót választotta eszményképének Móricz, hiszen szakadatlan tusakodás lecsapó
dása volt saját életműve is, amelyen nyomott hagyott az alkotó harci lendülete és izgalma. 

Végső ítéletét azonban Arany „utóélete" is befolyásolta. Az epigonizmussal, az akadé-
mizmussal ekkor már nem kellett viaskodniuk az új törekvéseknek. Gyulai esztétikáját bete
mette az idők pora, Arany nevét viszont tőle idegen irányzatok írták zászlajukra. Babits 
híres (vagy hírhedt) Petőfi "és Arany című tanulmányára gondolunk, amely szinte ellentétpárja 
volt Ady 1910-es Petőfi-cikkének. A XX. század is szembeállította tehát a 48-as napok e két 
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költőóriását. A baj csupán az volt, hogy míg Ady a nem alkuvó, a forradalmár Petőfit ébreszt
gette, addig Babits dekadens elődöt formált Aranyból. Közismert megállapítása: „Arany 
a beteges, abnormis zseni, Petőfi az egészséges nyárspolgár". „Örök fáj virág" lett Arany, aki 
az élet tüskéit rejtegette sebzett lelkében, s fájdalmának titkolt rezdüléseit öntötte verseibe. 
Kétségtelen, hogy Babits felhívta a figyelmet egyéniségének és alkotásmódjának több tulaj
donságára, mégis: tudatos önigazolás ősteremtése folyt itt, a tények eléggé önkényes magyará
zata árán. Lényegében Adyval való ellentétét vetítette rá Petőfire és Aranyra. 

Móricz váratlanul bukkant rá Az elveszett alkotmányra, s a meglepetés lenyűgözte, talán 
el is kápráztatta. Miközben saját eszményei sorába emelte a művet, hitvallást tett a költő 
feladatáról, a költészet céljáról. Óhatatlanul feleselés volt ez az esztéták nézeteivel. Nem 
helyesbítette kortársait, nem rajzolt más portrét Aranyról, egyszerűen elmarasztalta a 
„konstatáló" költőt, aki „elfojtja érzéseit, elfojtja gondolatait, elfojtja egész életét". Világ
nézeti kinyilatkoztatás volt írása,s talán mellékes is, hogy ki vagy mi adott ösztönzést megfogal
mazásához. Lélekroskasztó időkben védte saját igazát, s ez igazság marad akkor is, ha rosszul 
választotta meg közvetítő eszközeit. Kosztolányinak elég oka volt a feleletre, avatottan bánt 
a polémia fegyverével, mégis furcsán hat ránk, amikor önkényesen értelmezve Arany gondola
tát, az „esztétikai individualizálás" elvét, a dekadencia korai bajnokává avatja ő is költőnket. 
Nem szabad hát az irodalomtörténész alapállását keresni cikkeikben. Szubjektivitásuk annyira 
töri a tárgyat, annyira módosítja a valóságos arányokat, hogy a mának többet mond a tük
röző közeg, mint maga a tükörkép. 

Azzal még csak kibékülnénk, hogy Ferenczi nem vette észre Móricz cikkében a tárgytól 
független lelki feszítőerőket. Legmeglepőbb az esztétikai fogékonyságnak az a rövidzárlata, 
amely egy ötlet bűvöletében öngyilkosságnak, kisiklásnak vagy éppen „álcázott bűnöknek"-
minősít remekműveket. Elismerjük, hogy sok gondot okoz még Arany titkainak megfejtése, 
de biztosak vagyunk benne, hogy az ilyen varázsigékre sohasem tárulnak fel azok a titkok. 

2. Morál és realizmus 

Induljunk ki a hétköznapi igazságból: az erkölcs önmagában nem ellentétes a realiz
mussal, s az erkölcsi embert sem lehet kitessékelni a művészet birodalmából. A morál mindig 
az élet nagy formáló tényezője volt, ha nem is az egyetlen, ha nem is az alapvető formáló 
tényezője. Erejét éppen az bizonyítja, hogy számtalan konfliktus-lehetőség rejlik benne. 
Gondoljunk mindjárt a bűn problémájára, amikor vagy önmaga normáival kerül ellentétbe 
az egyén, vagy a társadalom értéktudata ellen vét. Ott van aztán az egyéni erkölcs és a cso
porterkölcs konfliktusa. Különösen falusi, paraszti tárgyú szépprózánkban találkozunk vele 
gyakran. Az Életem regényében olvashatjuk: „A falutörvény úgy van megállapítva, hogy 
mindig bele van kalkulálva a hét szűk esztendő is. Ezt jelenti az, hogy soha nem szabad se 
italban, se ételben, se életmódban, se szenvedélyekben a falu tagjainak túllépni a község által 
megszabott kereten", s „aki csak egy parányit is eltér a megszokottól és önállósítja magát, 
azzal szemben rögtön óvatosnak és gyanakvónak kell lenni." Amikor vállalkozásokba kezdett 
Móricz Bálint, „törvényen kívüli állapotba került." Szabó Pál Jóság című novellája azt a 
folyamatot tükrözi, hogy a hős hogyan idomul, hogyan simul bele a falu szokásjogába, etikai 
szemléletébe. Olyan eseteket is ábrázol az író, amelyekben a kollektív morál maga alá gyűri 
az ellene vétőket (Követválasztás, Zángóznak). Hány és hány változatát ismerjük a régi és 
az új erkölcs harcának! Nem feltétlenül normák összecsapásáról van szó, hiszen a legkülön
bözőbb alakzatok elképzelhetők. Ha a régi már konvencióvá merevült, hedonisztikus jellegű 
életérzésben is jelentkezhet az új, mert a tiltott, a bűnnek kikiáltott dolgok varázsát szólal
tatja meg (Babits: Óda a bűnhöz). Komorabb, patetikusabb változat Byron és Victor Hugo 
sátánizmusa; titáni erővel lázadó szenvedélyek ütköznek itt össze a hagyományos erkölcsi 
világképpel. Ha viszont a nihilizmusnak nyitnak utat a hitelüket vesztett régi követelmények, 
felléphet az új normatív alakzatbari is. Gondoljunk Péter apostolra Az ember tragédiája római 
jelenetében. Végül lehet e küzdelem eszmények összecsapása; gazdag példatárral szolgál a 
mai falu szocialista átalakulása. Jól tükrözik e konfliktusok, hogy a morál makacs és egye
temesebb tudatforma. Sohasem szabad leszűkíteni a tizedik parancsolatra. 

Abban semmi csodálatos nincs, hogy gyakran találkozunk erkölcsi motivációval a 
realista műalkotásokban. Milyen végzetes szerepe volt például Tess tragédiájában (Egy tiszta 
nő) a konvenciónak és az előítéletnek, s milyen nyomasztó atmoszféra keletkezik az erkölcsi 
síkra is átcsapó konfliktusokból Hawthorne A skarlát ^fűjében! Ábrázolását szegényítené 
el az író, ha nem a ráhatások bonyolult szövevényében bontakoztatná ki jellemeit, ha való
ságos erőkről nem venne tudomást. S ismét az egyszerű igazságot kell felidéznünk: a „mora-
lizmus" megítélésében minden az arányokon múlik. Ha a metafizikai eredetűnek vélt erkölcsi 
ideál kiszorítja a jellemfejlődés alapvetőbb motívumait, ha egyetemes és egyetlen hatóerővé 
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nő az ábrázolásban, akkor már valóban messze estünk a realizmus ember- és társadalom
szemléletétől. Ilyen véglet azonban igen ritka az újkori irodalmakban, hiszen még a tényleg 
moralizáló Goldsmith is társadalmi színekkel árnyalta regényének, A wakefieldi lelkésznek 
morális szentimentalizmusát. 

A magyar költészetben nagy hagyománya van az erkölcsi szemléletnek. A reformáció-
nemzeti katasztrófák okává avatta a morál hanyatlását, s a társadalmak virágzásához az. 
erkölcsi normák épségét társította. Azóta is búvópatakként kísérte irodalmunkat e gondolat. 
Gyakran váltott formát, gyakran idomult a kor általános eszmevilágához, de könnyen rábuk
kanhatunk a tovább élő őssejtre. Amit Berzsenyi három évtizeddel korábban megfogalmazott 
(„így minden ország támasza s talpköve A tiszta erkölcs, mely ha megvesz, Róma ledől s. 
rabigába görbed"), a reformkorban virágzott fel igazán. A nemesi regeneráció gondolatát 
oly mélyen áthatotta az erkölcsi megújulás eszméje, hogy a művészi célt többnyire árnyalták 
morális és pedagógiai célok is. Bizonyára elég, ha az Abafi Toldalékjára vagy A csehek Magyar
országon előszavára utalunk. A 30-as évek végén s a 40-es években lanyhult el ez az erkölcsi 
hangoltság, s a népies költői forradalom számolta véglegesen fel. Ferenci cikkének másik 
tévedése éppen az, hogy olyan időszakban rajzolta Aranyt moralistának, amikor ez sem a. 
korra, sem a költő művészetére nem jellemző. 

A világosi tragédia vezette be a moralizmus új reneszánszát, s gyökerei is a rendkívül 
súlyos történelmi helyzetben keresendők. Az elvesztett fegyverek után az eszmékhez^ a köte
lességekhez való hűség lett egyetlen mentsvára a nemzeti gondolatnak. Az a bizakodás izmo
sodott meg, hogy a harc nem zárult le a fegyverek, a fizikai erő síkján, hanem tovább folyik 
az eszmék, az eszmények világában (Barta J'änos), ebben a még nem kapitulált, független 
birodalomban. Király István is azt hangsúlyozta az 1955-ös irodalomtörténeti kongresszuson, 
hogy a lelki behódolástól, a közönytől, a nihilizmustól óvta a nemzetet a Bach-kor moraliz-
musa. Korszerűvé váltak olyan nézetek is, amelyeket manapság esetleg szkeptikusan foga
dunk, mint például a szabadakarat ' s az egyéniség erkölcsi autonómiája. 

Költészetünk elsők között szólaltatta meg a nemzeti eszményekhez való hűség és 
kitartás gondolatát. Olyan értéktudatot akart kialakítani, amelynek az egyének helytállása 
a fegyvere, s amely mindenek fölé helyezi a nemzet iránti kötelességeket. Ezért vállalták a 
hősies mártír-morált Szondi apródjai és a walesi bárdok, s ezért írta Gyulai: „világfájdalmas 
eszme helyett nem vigasztaló, lelkesítő-e a vértanúság istenülése, az eszme győzelme a leg
erősebb világi hatalom ellenében." Egyik verse szerint „Nem legnagyobb rossz börtön és halál", 
s két év múlva csaknem ugyanezekkel a szavakkal hirdette Madách is: „mert a javak közt 
nem legfőbb az élet". Semmi nem volt ellenszenvesebb számukra, mint az epikureista élet-
élvezés, a hedonizmus felelőtlensége vagy a nagy, szent eszményekkel való játék. Az erkölcsi 
ember felelősségtudatára és tiszta indokaira apelláltak a megkeseredettekkel, a pillanat gyö
nyöreinek élőkkel, az eszmék divatlovagjaival szemben (Rendületlenül, Horatius olvasásakor). 
Szükségszerűen jutott el ez az érzület a szabadakaratnak és az egyén erkölcsi autonómiájának 
gondolatához. A fegyvertelenné vált bizakodás kapaszkodott bele abba a hitbe, hogy az 
egyén képes megkülönböztetni a nemeset az értéktelentől, s ereje is van a jó, a nemes, az 
eszmény felé törekedni. Tételesen fogalmazta meg e hitet az angyalok kara Az ember tragédiája 
végén, de gyakran rábukkanunk a kor folyóirataiban és napilapjaiban is. Hadd idézzük 
Kubinyi Életünk folyama és tévelyeink című cikkét: „Életünk folyamából csak azt nevezhet
jük sajátunknak, melynek vezetése szabad akaratunktól függ; cselekvéseink közül csak azok 
bírnak reánk vonatkozólag beccsel, vagy csupán azokért bűnhődünk méltán, melyek saját 
akaratunk kifolyásai." 

Kapott ösztönzést korunk erkölcsi szemlélete attól a kapitalizmusellenes, morális 
színezetű visszahatástól, amelynek az angol liberalizmus volt a fő képviselője. Ismeretes, hogy 
súlyos ellentmondásokkal küszködött a gondolkodás már a klasszikus kapitalizmus virág
korában. Hamar csődbe jutott a manchesteri iskola doktrínája, a szabadverseny gondolata. 
Nemzetközi méretekben, államközi viszonylatokban útját állták a vámrendszerek, a nemze
tek belső életét viszont terhelte a társadalom végletes kettészakadása. A nagy ipari köz
pontok, a világvárosok perifériáin kialakultak a „slum"-ok, az embertelen nyomorról beszélő, 
zsúfolt munkásnegyedek.. Rátelepedett a világra a pauperizáció réme. E krízis táplálta az 
utópista szocializmust, az utópista anarchizmust, s a reformtörekvések hatották át Mill és 
Bentham munkásságát. A társadalmi ellentétek s az ideológiai krízis felszították aztán az 
idealista visszahatást is. Arra a harcra gondolunk, amelyet Carlyle folytatott az utilitarizmus 
értékelmélete, a gyönyör, a vágy filozófiája ellen. Jórészt rá is vonatkoztatható az, amit 
Parrington állapított meg az amerikai transzcendentalistákról: működésük „morális tiltako
zás volt azok ellen a kegyetlenségek és igazságtalanságok ellen, amelyeket az ipari forradalom 
hozott magával". Akkor adtak hangot az ember elidegeníthetetlen szellemi-lelki igényeinek,, 
amikor a kegyetlen verseny, az eltárgyiasodás, a hasznosság, a mechanizálódás pusztította 
az emberek tudatát. 
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Érthető, hogy az elnyomatás kora élénken érdeklődött a nyugati társadalmak iránt. 
Osztályok, egyének, eszmények és hagyományok keresték helyüket az új polgári fejlődésben. 
Az sem véletlen, hogy meglehetősen ellentmondásos reakciót váltottak ki a látott-hallott 
dolgok. Nagy vonzereje volt a technikai és gazdasági vívmányoknak, ugyanakkor érezték azt is, 
hogy a társadalmak általános fejlődése több ponton összeütközhet a magyar viszonyokkal. 
Az elnyomatás kora nálunk a nemzeteszmény zászlaját emelte magasba, a burzsoá rendszerekre 
viszont rányomta bélyegét a tőke nemzetietlensége. Kemény gondolatait ismételte Gyulai 
Szépirodalmi,s<émlé\ében: „az óriási közlekedési eszközök, szellemi és kereskedelmi érdekek 
gyöngítik a nemzeti sajátságokat s az egyetemesség eszméjét hintik szét." Nálunk a társadalmi 
összefogást sürgette a nemzeti ellenállás, Nyugaton végletes kettészakadás alakult ki a társa
dalmakban, s felerősítette a tőke és a bérmunka osztályharcát. A sok példa közül hadd idéz
zünk ismét Kubinyi cikkéből: létrejött a „bellum nil habentium contra aliquid habentes"; 
a társadalom „mindenkinek mindenki elleni küzdelmévé" változott. 

E bonyolult hátterű jelenségből egyetlen tünetet ragadunk ki: a magyar „moraliz-
must" is árnyalták a lélekhez, az eszményhez, a kötelességekhez fellebbező antikapitalista 
színek. Rendkívül érzékenyen érintették a felépítményben, a tudatformákban, az emberi 
magatartásban bekövetkező változások. Ellenszenvvel gondolt arra az embertípusra, amelyet 
a polgári társadalmak formáltak ki, s harsányan támadta az erkölcsi normák diszkreditáló-

[ dását, az eszmények, a nagy érzületek sorvadását, az élet elmechanizálódását (lásd Eötvös 
elnöki megnyitóit a Kisfaludy Társaságban, Arany Gondolatok a békekongresszus felől, vagy 
Vajda Aranykor című versét). Sokat viaskodtak a kozmopolitizmussal, a nemzetietlenség 
rémével, hiszen azokon a lelki-erkölcsi fellegvárakon ütött volna rést, amelyek nem lebecsü
lendő ellenfelei voltak a zsarnok önkénynek. Gyulai Társaséletünk című cikkében olvashatjuk: 
„A világpolgárság száján peng minden gyávának, midőn megtöri hazafiúi kötelességét; köpe
nyül szolgái némely közügyekbeni részvétlenség eltakarására ; evvel kérkedik a nemzeti
ségét levetkezett mágnás; vele áll elő a ravasz diplomata, midőn a népeket meg akarja csalni; 
nem maradhat ki a hódoltató beszédéből, midőn valamely nemzet eltörlését kívánja igazolni." 
A kor morálja tehát nemcsak a Habsburg-ellenes függetlenségi gondolatot táplálta; színező
dött kapitalizmusellenes tendenciákkal, s olyan társadalom- és nemzeteszményt hordozott, 
amelyet korlátozott polgárosodásnak szokás nevezni. 

ßarta János elemezte, hogy a gondolkodás erkölcsi telítődése hogyan hatott az irodalom 
valóságábrázolására, hogyan módosította a műalkotások konfliktusait, a kor íróinak társa
dalom- és művészetszemléletét. Ferenczi László végletekig túlozta, s az 1849-es vízválasztó 
elé vetítette vissza a későbbi jelenségeket. Túlzott, mert olyan mérvű csonkulás nem jellemezte 
sem szépirodalmunkat általában, sem Arany költészetét. Az a helyes álláspont alakult ki a 
már említett irodalomtörténeti kongresszuson, hogy az erkölcsi szemlélet olyan tartalmi érté
keket juttatott szóhoz a műalkotásokban, amelyek ha pótolni nem is, de feledtetni tudják a 
társadalomszemlélet szegényedését. Ma is megrendülve olvassuk e hősies, kitartásra és 
szenvedésre kész magatartás alkotásait, mert megérezzük a morális ember kínját, midőn a 
történelem szakadékai szélén vívódik. Szükségszerű volt az ilyesfajta „moralizmus", egy 
adott korszak terméke, amely előbbre helyezte a függetlenség kérdését a szociális problé
máknál. 

Más világba lépünk, s közeledünk Ferenczi „eredményeihez", ha az erkölcsi törek
vések végső világnézeti következményeit keressük. Az 50-es évek második fele koncentrálta 
a morális tendenciákat, s kialakította az erkölcsi világrend képzetét. Nem pusztán morálról, 
nem pusztán étoszról volt itt már szó, hanem egy metafizikus konstrukcióról, amely az iro
dalomelmélet legfontosabb területein éreztette hatását. Nyomott hagyott a szépirodalmon is, 
de sohasem oly végletest, mint az esztétikai gondolkodásban. 

Nehéz leírni az erkölcsi világrend tartalmát és jellegét, mert részletesen nem fejtette 
ki senki. Még az elnevezésben is tapasztalható ingadozás; Gyulai például „társadalmi-, 
erkölcsi- vagy világrendnek" mondta. Az objektív idealizmusnak az az illúziója jelent itt meg, 
hogy az evilági, az anyagi, társadalmi valóság fölött van még egy másik önálló birodalom is; 
az erkölcsi, eszményi követelmények világa. Egyén fölötti övezetnek képzelték, amely kép
viselője és őrzője a legkülönbözőbb normáknak; aktivitása viszont abban rejlene, hogy neme-
zisként sújtja le az ellene vétőket. Eszerint csak akkor jöhet létre eredményes, büntetlen 
életforma, ha az egyén vagy a nemzet aláveti magát az egyetemes követelményeknek, ha 
nem kerül szembe velük, ha nem vét ellenük. Gyulai szerint a tragikus konfliktusban a hős 
„összeütközik a jogos viszonyokkal, a hagyományos erkölccsel, a kegyelettel, a kötelességek
kel: szóval azzal, amit társadalmi-, erkölcsi- vagy világrendnek nevezünk". Csak éppen meg
említjük, hogy rokonságban volt e fikció a protestantizmus korabeli eszmevilágával. (Köl
tőink, íróink nagy része protestáns!). A felvilágosodás után lábra kapott deizmust felváltotta 
a Kant-féle természeti vallás, amely komoly színezetű, 'erős moralizmussal itatódott át. Ezzel 
lényegében az erkölcsi ember glorifikálására apadt a vallásosság tartalma. 
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Igen messze nyúlnak e koncepció következményei. Bennük már valóban megfigyel
hetni a kritikai realizmustól való fokozatos elszakadást, az elméleti gondolkodás más irányú 
terjeszkedését. Mindenekelőtt magában hordta azt az ember- és költőeszményt, amelyet a 
60-as években már külön csoporttá, irodalmi Deák-párttá szerveződő írók vallottak maguké
nak: az érzelmeit, szenvedélyeit erkölcsi és értelmi erőivel fékező, harmonikus ember ideálját. 
Azonnal látszik, hogy megbízhatatlannak tartotta e szemlélet az érzelmek, az indulatok 
világát. Erős szenvedélyellenesség jellemezte, mert benne fedezte fel á tragédiák fő forrását. 
Ugyanakkor egyirányú beállítottságot adott képviselőinek; bizonyos konfliktusok jelentősé
gét eltúlozta, más jellegű összeütközésekről viszont nem vett tudomást. 

À Bach-korban szinte kizárólag olyan ellentéteket ábrázolt Gyulai, amelyekben a szen
vedélyek sodorták tragédiába az egyént. Dávid, a vén színész színpadon, féltékenységből 
ölte meg feleségét, s örökre elvesztette lelki egyensúlyát. Varjú István sorsa a vak indulat 
tévedését és búnhődését példázta. Az Egyszerű, történet hősnője az erkölcsi normákkal össze
ütköző szenvedélyt tükröztette. Gazdag tárháza e konfliktusnak a Jó éjszakát ! című novella. 
Kemény A rajongókjához^ hasonlóan csendültek fel benne a szenvedély változatai, s végül 
összezúzták a hősöket is. Ujabb típust jelent, amikor a harmóniát nem a kirobbanó indulatok 
bontják meg, hanem ábrándok és illúziók csökkentik az egyén tájékozódási képességét. 
Sükei Károly verseiről írta Gyulai: „minden sorából kirí a való gyűlölete, vágy az ábrándozás
hoz, maga az ábránd, mely a romokat virágokkal akarja behinteni.. . Többször halljuk, 
nekem nem kell a valóság . . . Mintha el akarná feledni egész múltját, hogy az emlékek ne 
zavarják álmodozását, mintha titkolná sebeit, hogy megújult erővel érezhessen, de éppen 
innen tudjuk: mindez nem való, — önámítás". A „költemények hibáinak alapja itt rejlik. 
Nem magáért a lélekállapotért — ez korlátolt nézet volna —, hanem mert az önámítás útjá
ban áll a lélekállapot tiszta öntudatának, s ennek hiánya nem engedi a fölöttei uralkodást". 
A Radnóthy Elek-féle konfliktus-típus első nyoma ez. Az ember, aki az élet lehangoló tényei 
elől az ábrándhoz vagy az emlékekhez menekül, kiszakad a valóságból, egy más, irreális 
szférába éli bele magát, s bár nem támadó, nem aktív jellem, mégis sorozatos tévedésnek 
van kitéve. 

Ha költőkről vagy politikusokról írt,' szintén belevetítette jellemükbe a belátás, a 
kötelességek és a szenvedély összeütközését. Katona — szerinte — gyermeki kötelességből, 
szülei iránti szeretetből nyomta el saját tehetségét. Öregedő apja ügyvédnek szánta, nyugodt 
öregséget remélt mellette, s a fiú nem akarta széttépni reményeit. Szándékosan erősítette 
magában a kötelességtudatot, s fokozatosan szagatta szét művészi vágyait. Beleplántálta 
Vörösmartyról írt jellemrajzába is az erkölcsi és értelmi erők, valamint a szenvedélyek harcát. 
Eljárására jól rávilágít az, ahogy a költő első szerelmét ábrázolta. Szinte semmit sem tudott 
a nagy érzés külső körülményeiről; Perczel Etelka nevét mégcsak nem is említette. Fel se 
ötlött benne az a lehetőség, hogy társadalmi gátak is elnyomhatták Vörösmarty vallomás
vágyát. Azonnal a szenvedély és belátás harcára gondolt, s arról írt, hogy a lány érdekében 
fojtotta magába érzéseit a^költő. Nem akarta mostoha és bizonytalan sorsával terhelni azt, 
akit legjobban szeretett. így rajzolta meg mindkét esetben a némán tűrő, belül emésztődő 
s csak a legnagyobb ráhatásokra kirobbanó ember erkölcsi fenségét. 

Az erkölcsi világrend égisze alatt alakult ki az a tragikum-elmélet, amely szinte változ
tatás nélkül élte végig a századot. Kemény fogalmazta meg először Eszmék a regény és dráma 
körül című tanulmányában, de Gyulai vitte át a köztudatba, s védte, terjesztette évtizedeken á t 
Részletes elemzés helyett csupán sarkpontjaira szeretnénk rámutatni. Szembeszökő, hogy nem 
vett tudomást Gyulai a tragikus összeütközés számtalan változatáról, s csupán egyetlen 
típust favorizált: a világrenddel szembekerülő egyén konfliktusát. A cselekvő hőst szenvedélyei 
sodorják tragikai vétségbe, s a bűn szükségszerűen vonja maga után a bűnhődést. Mártír
tragikumot, azaz bűntelen bukást nem ismert el Gyulai, legalábbis ekkor még nem. Többek 
között ezért támadta Jókai Dózsa György című drámáját. Magához hasonította e koncepció 
a katarzis fogalmát is. Kritikusunk szerint a bűnhődés ténye emeli fel a nézőt, mert a bűnös 
bukásában az erkölcsi világrend győzelme konkretizálódik, s „ez kiengeszteli szívünket." 

Ha jól átgondoljuk az erkölcsi világrend s a most vázolt konfliktusok funkcióját, 
észre kell vennünk, hogy itt már más gyökerű, más szándékú „moralizmussal" van dolgunk. 
Nem a hősies, nem a lelki behódolástól óvó, nem az egyéni helytállásra buzdító szemlélet ez. 
Sokkal erősebb benne a fékező tendencia, amely a szenvedélyek és az ábránd világától akarta 
távoltartani az egyént. Ha voltak is érintkezési felületei amazzal, inkább a forradalmi eszmék 
revíziójából és az úgynevezett illúziórombolásból táplálkozott. Az erkölcsi világrendben 
testesült világnézetté a forradalom bukásának élménye. Az sem véletlen, hogy az évtized 
közepén alakult ki, akkor, amikor nagy méreteket kezdett ölteni a passzív ellenállás. A „ki
várás", a „kibőjtölés" világnézete volt, mert nem adott lehetőséget a harcra, mert az élet és a 
történelem konfliktusaiban oda mutatott a világrendre, ahol a passzív erkölcsi magatartás 
el van jegyezve a diadallal. 
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Egyszerre nyitott utat az erkölcsi, lelki konfliktusoknak és a költői igazságszolgáltatás
o d sokat szorgalmazott elvének. A világrend aktivitása ugyanis csak akkor képzelhető el,, 
ha követelményei benne élnek az egyénben. A bűnös így önmagával is összeütközik, s a meg
sértett normák a lelkiismeret hangján szólalnak meg. Ha még azt is felidézzük, hogy a nemzeti 
egység eszméje ellenezte a feloldhatatlan osztálykonfliktusok, az osztályharc ábrázolását, 
akkor megértjük, hogy sokan miért tekintették a művészet hordozó tényezőjének a lélektani 
motivációt. „A kritika . . . — írja Salamon — a költészetet némileg alkalmazott lélektannak 
tekinti". „A költészet mindenben a szívhez és lelkiismerethez közelebb álló lélektani rajzo
kat követel" — olvashatjuk a Koszorúban. Arany egyik szerkesztői megjegyzése is azonosttja 
a költészetet a lélektannal. Gyulai eszményt várt a költőtől; a kötelességek, az erkölcsi normák 
feltétlen érvényességét kereste ekkor már a jellemek sorsában. Nemcsak az ismert elvet 
jelentette az, miszerint a bűn bűnhődjék, s a jó megjutalmaztassék. A művészet funkciójáról 
vallott nézetekben következett be alapvető eltolódás. A társadalmi, anyagi valóság tükröz-
tetését kevesellte kritikusunk. Mellette még a másik, a tapasztalat feletti övezet megnyilat
kozását várta, hogy példát, eszményt kaphasson az olvasó. Rosszallólag írta: „A színpad többé 
nem követeli, hogy a társadalom az ő képére teremtse magát, megelégszik, ha a társadalom 
hű képe lehet." A tükrözés tartalmát, a valóságfelfogást módosította az erkölcsi világrend, 
mégpedig dualista, objektív idealista irányba módosította. A fiktív etikai törvények fölé
nőttek az anyagi, társadalmi törvényszerűségeknek. 

Fokozta a kritikai realizmussal ellentétes irányú fejlődést az is, hogy e moralizmus 
hadat üzent az anyagelvűségnek. Az erkölcsi hangoltságból következik, hogy nem filozófiai 
kategória volt a „materializmus" a kor számára, hanem etikai probléma. Az anyagiassággal, 
az amoralitással, a végletes utilitarizmussal azonosították, éppen ezért ingadozott is e meg
lehetősen kevert konglomerátum megjelölése. Hol materializmusnak, hol realizmusnak nevez
ték, de használták az erkölcsi relativizmus fogalmát is. Támadásától annyira hangos volt a 
kor, hogy példákra alig van szükség. Talán annyit, hogy több éves csetepaték összegezése
képpen született meg 1859-ben Greguss összefoglaló cikke A materializmus hatásúról címen. 

Az esztétikai gondolkodás szempontjából azt jelentette a materializmus támadása, 
hogy újabb tényező sorvasztotta a kritikai realizmus ember- és társadalomszemléletét. Mert 
ebben az irányzatban a jellem mégis elsősorban fiziológiai és társadalmi, azaz anyagi ténye
zők által meghatározott képződmény. A lelki élet elvesztette benne szubsztancia mivoltát, 
az érzelmek azonosultak a nekik teljesen megfelelő érzékléssel, tehát anyagi, fiziológiai hatá
sukban jelentkeztek. Különösen a francia realizmusban gyakori, hogy az író világnézett 
téren is közeledett a materializmushoz. 

A magyar kritika világirodalmi orientációja pontosan tükrözte elméleti gondolkodásunk 
állapotát. A mondottak után már nem meglepetés, hogy legtöbbet éppen a francia irodalmat 
támadták. Kemény azt a tanulságot vonta le a francia színmű helyzetéből, hogy Európa-
szerte hanyatlik a drámaírás; Gyulai is csak romlást látott Hugo utódainak munkásságában. 
1857 április 3-án kezdte közölni a Pesti Napló Salamon Ferenc hosszabb cikksorozatát A jelem 
franczia irodalomból címen. Planche nyomdokain haladt a szerző: örömmel tapasztalta,. 
hogy ugyanazokat az erkölcsi nézőpontokat vallja a francia kritikus is, s szinte szárnyakat 
kapva kifogásolta mindenütt az „erkölcsi delejtű hiányát" (Greguss kifejezése). Fél év múlva 
Julian Schmidt Geschichte der französischen Literatur seit der Revolution 1789 című munkáját 
ismertette a Napló. Főleg a tanulmány bíráló szempontjaira igyekezett fényt deríteni a cikk, 
s a morális ítéleteket citálta állandóan. Egybehangzóit a magyar kritikai gondolkodással, 
hogy Schmidt elítélte a „buja" francia regényirodalmat, s a forradalmak anarchiájának elő
hírnökét látta benne. Az „átmenet ez ocsmány regényekről a forradalomra oly könnyű, a mily 
közeláll ezek érzéki garázdálkodása a szornyuraság vérontásához" — olvashatjuk az ismertetés
ben. Még néhány rokon hangú s rokon szempontú cikket kell megemlítenünk. A Szépirodalmi 
Figyelő kétszer is boncolta a francia irodalmat (Franczia költészet. Mazade után. I860.8, sz.; 
A franczia költészet 1861-ben. Pontmartin után. 1861.50.. sz.), a Koszorú Flaubert Salambo\éX 
támadta, a Budapesti Szemle pedig a Balzac-vita után is közölt hasonló szellemű írást. 

Ä francia irodalom támadásával egyidőben indult meg az angol irodalom propagálása. 
Főképpen a Budapesti Szemle, majd Arany folyóiratai képviselték, időnként azonban a 
Pesti Napló tárcájában is felbukkant. Bérczy Thaekerayt és Dickenst ismertette, Brassay 
Collins A fehérruhás nő című regényét, Beöthy Ákos Tennysont magasztalta, Eliot műveinek 
elemzését pedig a romantika támadásával kapcsolta össze a Figyelő kritikusa. Szász Károly 
szerint „egy elfogulatlan tekintet meggyőz, hogy a regényírás igazi hazája Anglia". Bérczy 
szerint az angol regény nagyobb hatást érhet el nálunk,, mint a francia r „az intézmények,, 
melyek közt növekedtünk, rokonabbak az angol, mint a franczia intézményekkel; falun 
lakni szerető birtokos osztályunk életmódja megegyezőbb az élményeit szintén falun találd 
angol aristocratia és gentry kedvteléseivel,.sőt egy-egy jó öreg squire meglepő hasonmása egy
kori táblabíráinknak; a komoly, nyugodt, barátságával nem pazar magyar jellem összeolva-

718 



dóbb az angol zárkózottsággal, . . . mint a franczia röpke ragaszkodással.. ." Párhuzamos 
a kritika orientációjával Csengery (s időnként Trefort) erőfeszítése, aki Macaulay és Carlyle 
eszméit terjesztette. Alkalmanként fel-felfigyeltek az orosz realizmusra, a Koszorú még a 
cári sajtóviszonyokat is boncolta, eléggé mélyen mégsem ismerték a kortárs orosz irodalmat. 
Leggyakrabban felbukkanó név még mindig Puskin és Gogol; az újabb fejlődésből szinte 
csak Turgenyev ismert. 

Tagadhatatlan, társadalmi, politikai szándékok is feszítették az izolálódást. Nemcsak 
a mükritikában, hanem a publicisztikában is megfigyelhető a francia és angol viszonyok szembe
állítása. A magyar középnemesi liberalizmus szintén támadta a polgári fejlődés francia válto
zatát, s inkább az angol példához vonzódott: a tőke és a nagybirtok kompromisszumához. 
A világirodalmi tájékozódásban ott munkált tehát a. korlátozott polgárosodás társadalmi, 
politikai eszméje. 

Már a jelenségek leírása mutatta, hogy a francia realizmus támadásában mégis korunk 
erkölcsi hangoltságának volt oroszlánrésze. Salamon mélyen rosszallta, hogy Balzac hősei 
többnyire, ezt hirdették: „Nincs általános, nincs absolut, csupán körülmények szerinti erény." 
„A boldogság, az erény, valamint a bűn csak relatív fogalom." Flaubertnek azt vetette szemére 
a magyar kritikus, hogy a lelki jelenségeket a puszta érzékiségre és a nyers ösztönökre szo
rítja, szűkíti össze, s vadállattá fokozza le az embert. A modern realizmus ember- és társa
dalomszemléletétől fordult el kritikánk. Az abszolút morál, az autonóm lélek bűvöletében 
elviselhetetlennek tartotta, ha az író a polgári élet erkölcsi relativizmusát tükröztette, ha 
megmutatta az egyént feszítő amorális ösztönöket, a pénz, a hatalom, a kéj, a gyönyör sóvár-
gását. Szinte hemzsegnek Salamon cikkében az „undorító", „kéjenc", „pórias" jelzők s a 
„tisztátalan iránti hajlam"-szerű ítéletek. Balzac típusait alkatuk, körülményeik, osztály
viszonyaik determinálták, tehát empirikus motívumok. Az eszményítés emberszemlélete 
viszont legfeljebb egyetlen formálóerőnek tartotta e szférát; mellette az egyetemes erkölcsi, 
eszményi sugallatok hatását kereste a költészetben, s ha nem találta, mint lélektelen, amorális, 
alacsonyrendű materializmust utasította el magától. Nyilvánvaló, hogy e koncepcióban 
csökkent az ember anyagi, fiziológiai, társadalmi meghatározottsága, s ahogy csökkent, 
úgy nőtt a szakadék a kritikai realizmus és a magyar eszményítés között. 

Az anyagi tényezők visszaszorítása érdekében emeltek szót az elemzés, az analízis 
ellen, s szembeállították vele a „költői festést". „Az analízis nem a költő dolga" — hangoz
tatta kritikánk. Salamon is megrótta Balzacot: „a helyett, hogy elbeszélne, elemez". Azt 
bizonygatta Salamon, hogy a boncoló elme csak a valóság külső burkát, az esetlegest, a lényeg
telent képes átvilágítani. „Bútorlajstromokat" alkot, azaz túlrészletezi, szinte önállósítja a 
környezetrajzot, s növeli az anyagi ember szerepét a szépirodalomban. A költői festés viszont 
csak nagy vonásokkal vázolja a környezetet, nem törődik például a szem könnyzacskójának 
bonctanával, mert „a változhatatlan örökkévalót" keresi. Beszél maga helyett ez a probléma is; 
nyilvánvaló benne az embert meghatározó külső tényezők lefokozása s az eszményi mozgató
erők hangsúlya. Inkább csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a kritikai realizmusban oly 
fontos analitikus szemléletet igyekezett itt diszkreditálni az eszményítés. 

Mint önmagában visszatérő kör, úgy zárta be e fejlődést a „rút" esztétikai megítélése. 
A romantika adoptálta a rútat (elméletileg is Friedrich Schlegel foglalkozott vele először); 
a klasszicista művészeteszménnyel való harcában új esztétikai hatásformákat keresett, új 
témákat vont be a művészi ábrázolás világába. Ez a progresszív, újabb és újabb életkörökre 
merészkedő folyamat ölelte magához a rútat. Az élet és a művészet határai közeledtek általa 
egymáshoz, hiszen az egymást követő költői irányzatok története az új életterületek meg
hódításának a története. Erdélyi János tudta ezt 1847-ben; ezért vallotta, hogy dőreség szép 
vagy rút témákról beszélni. Az igazi esztétikus „önként fogad el mindent a művészet tárgyául", 
mert aẑ  értéket úgyis a felfogás és a „kivitel" dönti el (Egyéni és eszményi). 

Úgy látszik, a magyar eszményítés nem akarta követni elődei felfedező expedícióit. 
Bizonyos életköröket kizárt a művészet birodalmából (Barta János „tabu-területek"-nek 
nevezte őket), s ezt a szűkítő, elhatároló tendenciát tükrözi Greguss A rútról című, 1858-as 
tanulmánya. Nem önálló munkáról van szó, hiszen a szerző csak kivonatolta Rosenkranz 
Aesthetik des Haesslichen']ét, de a mű szellemisége összhangban volt a kor gondolkodásával. 
Bár nem zárta ki teljesen a rútat a költészetből, funkcióját csökkenteni igyekezett, alkalmazá
sát pedig korlátok közé akarta szorítani. A szépséget egyetemes érvényű értéknek minősítette, 
s mellette a rútat csak viszonylagosnak, esetlegesnek. Szerepét legfeljebb abban látta, hogy 
kontraszthatás következtében kiemelje, hangsúlyozza a szépséget, bár — állítja — erre 
nem szorul rá a szépség, mert abszolút érvényét nem csökkentheti, de nem is fokozhatja a rút. 
(Vajda-bírálatában hasonló nézeteket vallott az érzékiség szerepéről.) Az erkölcsi szempont 
uralja a kivonatot, s különösen a definíciókban érvényesül. Végső következménye mindennek 
az a legkülönbözőbb változatokban felcsendülő elv, amely túlhangsúlyozta az élet és a 
művészet, az empirikus valóság és a művészi valóság különbségét. Hadd szólaltassuk meg 
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végül az annak idején igen népszerű, de másodrangú angol regényírót, Bulwert (Arany bizo
nyára azért közölte a Koszorúban művészi nézeteit, mert a „Nem a való hát, annak égi mása"-
szerű gondolatot érezte bennük): „mert hiszen a költemény amaz országában . . . éppen azért 
vonulunk el, hogy megmenekedjünk, bár pillanatokig, attól a szűk és nehéz tettleges világtól, 
melyben élünk; hogy rövid szünet alatt felejtsük el a fel- és alegyház, a toryk és radikálok 
közt fennforgó vitákat — egyszóval hogy veszessük el szemünk elől a különösségeket, midőn 
az általános igazságokra irányozzuk figyelmünket. Hiszen megkaphatjuk mi a valódi életet 
minden ő szegletes és érdes vonalaiban akármikor; olyankor nem kívánjuk a valódi életet, 
hanem eszményi képet látni a művészet mesés országában". A kritikai és esztétikai gondolko
dásban egyre és egyre sorvadt a művészetek valóságfeltáró, ismeretközlő, bíráló, leleplező 
funkciója. . *• 

Megpróbáltuk felderíteni eszményítő realizmusunk világnézeti hátterét és esztétikai 
gondolkodását, de nem határoztuk meg, hogy kikre, milyen csoportra vagy csoportokra 
érvényesek az elemzett jelenségek. Sok tennivalója van még a kutatásnak, ha pontosan akar 
válaszolni e kérdésre. Annyi bizonyos, hogy a 60-as években érte el tetőpontját az eszményí
tés, s elsősorban az az írói tábor vallotta magáénak, amely ekkor szerveződött irodalmi Deák
párttá. Az alapelvekben egyet értettek az idesorolható egyéniségek, bár voltak közöttük 
árnyalati eltérések. A legvulgárisabb, a túlzásra leginkább hajlamos elme Salamon volt. 
Azonnal végletekig feszített minden gondolatot. Gyulai fenntartás nélkül hirdette az eszmé
nyítés követelményeit, de judiciuma sokszor igazított a szűkkeblű elvekből fakadó ítéleteken. 
Balzacot például mindvégig nagyra becsülte, s nem befolyásolta a Salamon kezdeményezte 
hajsza sem. Érdekes, hogy éppen Arany lapjaiban talált fórumra az eszményítés; a szer
kesztő elméleti téren is nagyon közel állhatott folyóiratai eszmevilágához. 

A Bach-korban nem voltak még írói pártok, s inkább világnézeti téren figyelhetők 
meg azok a kristályosodási pontok, amelyek a későbbi eszményítés előcsatározásainak tekint
hetők. Kialakulatlan vagy csak alakulófélben levő az új irány irodalomelméleti fogalom
készlete. A világnézeti és ízlésbeli változások viszont nem köthetők ekkor még egyetlen 
exkluzív csoporthoz, mert ha nem is teljesen, de lényeges vonásaiban olyanok is vallották 
őket, akik később az irodalmi ellenzék táborát erősítették (pl. Jókai). 

Ám a 60-as években sem kizárólag a „deákosok" tulajdona volt az eszményítés elv
rendszere és az erkölcsi világrend képzete. Sajátos jelensége a magyar fejlődésnek, hogy az 
irodalmi kettészakadás inkább tükröződött a közéleti harcokban és a műalkotásokban, 
mint az elméleti gondolkodásban. Az irodalmi ellenzék sohasem összpontosította erejét 
nagyobb arányú esztétikai leszámolásra, s megfigyelhető, hogy a kibékíthetetlen ellenfelek 
elvi nézetei között számtalan rokonság, sőt megegyezés van. Zilahy Károly A tragoedia 
bölcselete.. . című munkájában például csak újrafogalmazta Gyulai tragikum-elméletét: 
„A tragoedia ezen gondolatban összpontosul: a természetileg igazolható de erkölcsileg nem 
jogosult indulatot az erkölcsi joggal ellenkezésbe hozni, és a kettő közt az erkölcsi jognak 
adni elégtételt. Más szóval: a concret emberi ellen az abstract világrendnek szolgáltatni igaz
ságot". Ismét hangsúlyozzuk: az eszményítés kiterjedési körét csak gondos részlettanul
mányok után lehet pontosan megrajzolni. 

3. Utak és útvesztők 
Bármennyire is kétes értékűek a terminológiai viták, időnként nem árt a fogalmakat 

tisztázni. Elsősorban azért, hogy legalább viszonylag azonos nyelven beszéljünk, legalább nagy
jából egyformán értelmezzük kategóriáinkat. Az eszményítésnek többféle változatát ismeri 
az irodalomtörténet. Alapja valamennyinek az, hogy a művé formálás szükségszerűen hozza 
magával az élmények, az életanyag módosítását (rendezés, átalakítás stb.), s így lehetőség 
nyílik bizonyos fokú stilizációra. Mindannyian ismerjük a romantika elszigetelő, felnagyító 
eszményítését. Szintén Barta János állapította meg, hogy Jókai regényeiben önmaga fölé 
van emelve a valóság. A hősök felnagyított és egyirányúvá szigetelt jellemvonásokkal nőnek 
bele az eszményi szférába. Még könnyebb tetten érni az olyan másodvonalba tartozó írók 
eszményítését, mint például Vas Gereben, Pálffy Albert vagy Degré Alajos. A klasszicizáló 
költők törekvése a belső egyensúlyra, a valóság nyers, érdes felületeinek kerülése, általáno
sító, elvonó szemlélet a konkrét helyett — szintén stilizációt, szintén eszményítést ered
ményez. Epigonjaival, az almanach költők arisztokratizmusával sokat kellett viaskodnia a 
népies realizmusnak. S hogy újabb változatot említsünk, Arany is eszményi hőst ábrázolt 
Toldijában, csakhogy itt a realizmus közismert stilizációjával találkozunk: a társadalmi fejlő
dés áramvonalai szerint rostálta és rendezte anyagát a költő. 

Nyilvánvaló, hogy semmiféle kapcsolat nincs eszményítő realizmusunk és a romantikus 
vagy az almanach eszményítés között. Arany maga is támadta a Bajza—Kunoss-féle „conven-
tionel eszményiséget", a Figyelő pedig azt hirdette: „Úgy látszik,, le is járt a hajmeresztő 
csodák, néha undorító borzalmak, hihetetlen mesék, rendkívüli iparlovagok költészetének 
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ideje". Legközelebbi rokonának talán a klasszicizmus tekinthető; emberideáljuk hasonló, 
az élet nyers, durva konkrétumaitól egyaránt tartózkodnak, s nagy szerepet kapott mindkét 
irányzatban a formai fegyelem. Gyulai dramaturgiáját például jelentős mértékben formálta 
a francia klassziscista dráma. Egyedi színt az vitt eszményítő realizmusunkba, hogy adott 
világnézet állt mögötte, s ez meghatározta ember- és társadalomszemléletét. Ha a fogalom
hoz nem asszociáljuk ezt a struktúrát, akkor jelentése tartalmatlanná válik, s azonosul a 
puszta idealizálással, a puszta stihzásással. Talán ez volt az az irányzat irodalmunkban, 
amelyet leginkább áthatottak a morális célok. Az 1840-es évek realizmusát alakította át. 
Tudjuk jól, hogy képes volt ellensúlyozni a Fejes Istvánok áleszményiségét és az epigonizmus 
távlattalanságát, mégis túlságosan hamari végre ítélte önmagát. 

Voltaképpen egyetlen évtizedre terjed ki virágzása, tehát a leghamarabb kiszikkadó 
irányzatok közé tartozik. A 70-es évek elejére legnagyobb képviselőinek kezéből ütötte ki 
a halál vagy a kényszerű hallgatás a tollat, Lévay, .Szász Károly vagy Gyulai egyre apadó 
költői vénája viszont nem tudta már nagy műalkotásokkal igazolni létjogát. Konvencióvá 
vált, az akadémizmus kátéjává, s bár a kritika változatlan hévvel képviselte, túlhaladt rajta 
az irodalmi fejlődés. Ám az eszmékben, az esztétikai elvekben is benne kellett rejleniük a 
tehetséget leterhelő béklyóknak. Meghökkentő, hogy mekkorát zuhant Gyulai művészete, 
amikor a Régi udvarház után az eszményítő szépprózával próbálkozott. Oly siváran hat az a 
morális célzat, amely megülte Nők a tükör előtt című novellafüzérét, hogy már aź epigon-próza 
steril levegője csapja meg az olvasót. Nem tudjuk, vajon Arany hallgatásához nem járultak-e 
hozzá a magateremtette, az_ egykor önként vállalt, de egyre sorvasztóbb hatású bilincsek? 
Vajon nem serkentette-é azőszikék korának váratlanul felszökkenő alkotó kedvét az is, hogy a 
költő levetette magáról az eszményítés Nesszosz-ingét? A nyers, a kegyetlen, a közvetlen élet 
inspirációjától fosztották meg magukat, s érezniük kellett a tételek ellen lázadó idő bosszúját. 

A 70-es évektől már ismét tanulmányozhatjuk a kritikai realizmus bontakozását. 
A kiegyezés megszüntette azt a kivételes és abnormis történeti helyzetet, amely az eszményi-] 
tés éltetője volt, s szinte egy csapásra' diszkreditálta az irány erkölcsi világképét. Éppen az 
eszményvesztettség nyitotta meg a realizmus útját, s törte át az előző évtized hadállásait. 
Epikánk fejlődésében jellegzetesen átmeneti fázist tükröz az úgynevezett dezilluzionista 
regény. Sok szál köti még a múlthoz. Arany László hőse jórészt még a korábbi összeütközések
kel (ábránd és valóság, képzelet és meggondolás, érzelem és. értelem ellentéte) vívódott. 
Beöthy Kálózdi Béláját fél életen át üldözte a bűntudat, az Arany-balladák közismert konflik
tusa. Őriztek egyet s mást az eszményítés emberszemléletéből is, hiszen az autonóm lélek 
fontosságát emlegették az anyagi erők hatásával szemben. Világirodalmi példaképeik szintén 
a múltra emlékeztetnek. Az viszont már friss utak sejtelméről beszél, hogy jellemeik mélyen 
benne gyökereznek a társadálomban, s széles társadalmi, történeti körképet bontakoztat ki 
a cselekmény. Új típusokat ábrázolnak, gazdagon árnyalják az egyén és a környezet viszo
nyát, s felbukkan már a modern magánosság-élménnyel rokon konfliktus is. 

Végezetül csupán egyetlen jellegzetességét szeretnénk érinteni a későbbi fejlődésnek. 
Élmények, témák, a hagyományhoz és az új eszmékhez való viszony alapján kettős karaktert 
mutatnak a 80-as, 90-es évek realista törekvései. Nemcsak a városias élményszinezet külö
níti el a polgári realistákat (Justh, Bródy, Ambrus, Iványi stb.), hanem a nyugati, modern 
vagy féJmodern eszmeáramlatokkal való találkozás is. Az ő munkásságuk hidalta át leginkább 
azt a fáziskülönbséget, amely kialakult a magyar és az európai fejlődés között. Velük viszony
lag egy időben bontakoznak ki azok az íróegyéniségek, akik a magyar epikai hagyomány 
felől indultak. Az eszményítő Arany egyengette Tolnai pályakezdését, Mikszáthnak viszont 
csaknem egy évtizedre volt szüksége, hogy megküzdjön Jókai hatásával. Több szempontból 
is fontos e genezis hangsúlyozása. A hagyomány ellentétben állt a kritikai realizmussal, 
ugyanakkor megvolt a maga eszmevilága, világirodalmi orientációja és epika-eszménye. 
Az említett írók még abban az esetben sem tudtak teljesen szakítani e szövevénnyel, ha a 
szakítás olyan látványosan ment végbe, mint ahogyan Tolnai fejlődése mutatja. SzámtaláfTj 
lehetősége volt a keveredésnek, az átfedésnek, a szemléleti maradványok továbbélésének. ! 

Mikszáth művészete a realizmus és a romantika válaszútján bontakozott ki. Nemcsak az 
olyan „gerendák" igazolják a múlttal való kapcsolatát, mint a romantikus motívumok 
ismételt felhasználása, hanem a rejtettebb, a „szálkányi" tünetek--is: az eléggé cselekményes 
regényforma, a bonyolultabb jellemábrázolás hiánya, a romantikus hangnemek továbbélése 
stb. Zola, Dosztojevszkij és Tolsztoj kortársai voltak mind a ketten, de legközelebb 
Dickens állt hozzájuk (különösen Mikszáthhoz), az az író, akit legtöbbre becsült az esz
ményítés, s akit példaképének tartott Jókai is. Csak abban az esetben lehet nagy kritikai 
realistává avatni Mikszáthot, ha egyre általánosabb kategóriává hígítjuk a terminust, s 
ha nem veszünk tudomást a realizmus európai formátumáról. Az átmenet képviselője volt 
Mikszáth, talán legnagyobb művésze e kornak, de semmiképpen sem a kritikai realizmus 
adekvát epikusa. • 
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