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HA A magyar irodalom legfeltűnőbb típusait keressük, három különle-
gesen magyar emberfajtát különböztethetünk meg. Az egyik az elkese-
redett, lázadozó, mindenhol bajt látó magyar. E típus alapvető jellem-

vonása, hogy szinte elérhetetlenül magas eszményképeket keres és ahhoz méri 
a valóságot. Magas erkölcsi szempontjai vannak és céljai sokszor fantazmagóriák, 
délibábok. Ez a gondolkozásmód jelentkezik Zrínyi Miklós műveiben, a kuruc-
korban, Bessenyei György műveiben, némileg Vörösmartyban és legújabban Ady 
Endrében. A második típus az optimista mindenbe belenyugvó, derűs világ-
nézetű, mindennel megelégedett fajta. Talán egy kis cinizmus is van abban, 
ahogy elaltatja lelkiismeretét kényelme kedvéért, ahogy egy-egy odavetett 
tréfával megold nagy problémákat. Ez a típus elsősorban a magyar adomák 
világában él, de megvannak nyomai Jókai és Mikszáth regényeiben és novellái-
ban is. Ez a két embertípus ugyan az általános optimista-pesszimista ellen-
tétnek felel meg, de különleges magyar színei is vannak. Az első típus a délibáb-
kergető magyar, aki a valóságban csak akadályt lát, ezért hamarosan meg-
gyűlöli, elkeseredik, a második típus a problémátlan alvó magyar, aki bizonyos 
keleti színezetű fatalizmussal nyugszik bele mindenbe s keresi meg minden 
bajnak jó oldalát. 

A harmadik a józan és mérsékelt típus. Ez hideg fejjel tud számolni a 
lehetőségekkel s nem vállalkozik a lehetetlenre. Az értelem uralma jellemzi, 
az érzelemvilág háttérbe szorítása, a fantázia erős fékentartása és a nyugodt 
cselekvés. Az első típus egy csapásra szeretné megszüntetni a bajokat türel-
metlenségében, a második fölöslegesnek tart minden cselekvést, a harmadik 
cselekszik ugyan, de módjával. E típus főképviselői Pázmány Péter, Deák Ferenc, 
Gyulai Pál, Tisza István és elsősorban Arany János. 

A józanság irodalmi kifejezésformája a realizmus. Arany realizmusáról 
nehéz újat mondani Riedl Frigyes munkája után. Realizmusa nem a vele egy-
időben kialakuló francia realizmusból ered, hanem vérmérsékletéből : józan-
ságából. Nála minden szó csak egy jelentést takar, nem él a romantikusok szo-
kott eszközével, a kifejezések jelentésének megnövelésével. Nem használja ki 
a fogalmak érzelmi velejáróit, megelégszik az értelemre gyakorolt hatással. 
Az olvasó fantáziáját csak egy irányban indítja el : a szemléletesség felé. Nem 
ejt gondolkodóba, epikájában ritkán hat az olvasó érzelmeire, elsősorban láttat. 
Nem dob az olvasó lelkébe megoldatlan problémákat, nem nyugtalanít, hanem 
megelevenít, ábrázol. 

Arany magatartása a valósággal szemben nem a kutatás, hanem a meg-
figyelés. Nem akarja megváltoztatni a tényeket, hanem megállapít. Talán 
erős a kifejezés, de szinte azt mondhatnám, hogy Arany megfigyelései a felü-
leten maradnak és éppen ezért olyan élesek és tiszták. Az emberi lélek és az 
élet lényegében zavaros és ismeretlen titkoktól hemzseg. Minél mélyebben 
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merül bele valaki, annál nehezebben tudja körülhatárolni fogalmakkal és szem-
léletes képekkel azt, amit látott. Arany minden munkáján meglátszik a nagy 
műgond, de feltűnik az is, hogy éppen megfigyelései fakadnak legkönnyebben, 
ezeket kell legkevesebbet csiszolnia. Számára az élet, emberek és világ mindig 
könnyen megismerhető, világosan átlátható, egyszerű dolog. Ez a világ éles és 
jól kiválasztott, jellemző képekben vonul el műveiben az olvasó szeme előtt. 
Kezdve az alföldi nagy meleg mesteri leírásán, a lobbanékony Toldi jellem-
rajzán át V. László lelkifurdalásáig minden alakja és a valóság minden részlete 
csodálatosan tiszta képekben kap helyet. 

E típus másik jellemvonása a mértéktartás. E fogalmat bővebben az 
önuralom, önkritika, öntudatos, meggondolt cselekvés (a jelen esetben költészet 
ez a cselekvés) szavaival írhatjuk körül. Arany Jánost sohasem ragadja el meséje, 
alkotásainak felépítése logikus, írás közben az ihletet, amely érzésekkel és 
hangulatokkal átszőtt lelkiállapot, állandóan féken tartja az értelem. Minden 
sora kész, amikor nyomdafesték alá kerül. Henye helyekre nem talál az olvasó. 
Kezdve a verselésen, amelynek szabályait ő foglalta először rendszerbe, a nyel-
vén át, amely Kazinczyék túlzásai után a középutat találta el, jellem- és táj-
rajzain át meséinek szerkezetéig minden meggondolt és az elméleti szabályok 
szemmeltartásával készült. 

De Arany sikerült alkotásaiban ez a mértéktartás nem nyomja el az 
ihletet. Szinte észre sem vesszük, hogy mi mindenre figyel a költő alkotás köz-
ben, csak azt érezzük, hogy okos és megbízható vezetőnk van, aki tisztán vilá-
gítja meg az esemény minden részletét. Természetesen folyik előadása, a rímek 
szinte véletlenül csengenek össze, a hasonlatok maguktól kinálkoznak s taka-
rékos, minden nagyképűségtől ment ecsetvonásokból áll össze a hiánytalan kép. 

Sokszor azonban az olvasó úgy érzi, hogy az épület váza nagyobb, mint 
amennyi követ rak bele a költő. Sokszor az alkotások szerkezete előbbre való, 
mint maga a mű. Az értelem nemcsak megfékezi az ihlet által nyujtott anyagot, 
hanem önállósítja magát, a költemény anyagát is szállítani akarja. Ilyenkor 
érezzük mesterkéltnek Aranyt. Különösen áll ez balladáira, amelyekbe a kora-
beli kritika csábította. A ballada tulaj donképen romantikus műfaj, ködös 
levegővel, nagy indulatokkal és titokzatos szereplőkkel. Előadása nyugtalan, 
szaggatott, szerkezete szabad, tág teret ad a rohanó eseményeknek. Elsősorban 
hangulatkeltéssel akar hatni ; a cselekmény elsuhanó képei a már felébresztett 
hangulatba vannak beleágyazva és inkább a hangulat magyarázza a képeket, 
mint fordítva. Arany János, a par excellence szemléletes költő, a józan és mérték-
tartó Arany meg a ballada : nehéz nagyobb ellentétet elképzelni. Költői zsenijé-
nek hajlékonyságát mi sem mutatja jobban, minthogy ebben a műfajban is 
nagyot alkotott (különösen elsőrangú lélekrajzoló tehetsége segítségével), noha 
sehogyan sem egyezett meg világos értelmével a műfaj titokzatossága és érzések-
kel telített ködössége. 

Az Arany-irodalom régi megállapítása — amit újabban különösen Babits 
Mihály élezett ki és magyarázott egy kicsit félre — hogy a tipikus vonások, a 
józanság és mérséklet mögött Arany alapjában mimóza-lélek : minden benyo-
másra érzékenyen reagál, ezért visszahúzódik a külső világtól, szemérmes, nem 
meri igazi valóját megmutatni, túlságosan fejlett az önkritikája, nem bízik 
magában s ennek következtében a végletekig szerény. Ez a kényes lelkiismeret 
irodalmunk egyik legrokonszenvesebb alakjává teszi Aranyt. Különösen öreg-
kori lírájában mutatkozik meg igazán. Nemcsak közismert hosszabb költe-
ményei, hanem rövid sóhaj szerű apróságai is töredékben maradt kísérletei is 
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(sőt ezek talán még inkább, mint befejezett versei) gyöngyszemei a magyar 
lírának, ez emberfaj és e lelkiállapot hű kifejezései. 

Ez a szeméremérzet negatív vonásaiban megnyilvánul egész költői mun-
kásságában. Ennek az eredménye az is, hogy nincs szerelmi lírája, sőt, hogy 
annyira józan és mérsékelt tudott maradni, hogy értelmében jobban bízott, 
mint érzelmeiben, amelyeket szégyelt. Nem véletlen, hogy újabban Arany és 
Gyulai korát magyar klasszicizmusnak nevezik. (Horváth János.) Nemcsak 
azért klasszikus, mert mintaszerűt adtak, mert munkásságuk betetőzése volt 
a magyar irodalmi reformtörekvéseknek, hanem mert klasszikus egyéniségek 
is voltak. Az értelem uralma az érzelmek fölött, a szabályok és törvények gátjai 
közé szorított élet és irodalom mint ideál, válogatás az eszközökben, legyenek 
azok akár szavak, rímek és ritmusok a költészetben, akár tettek az életben, a 
költői tehetség mellett az egyéni tisztesség és becsület megkövetelése : a klasz-
szikus irodalom eszméi. 

A szabályok és törvények tiszteletbentartása állandóságot eredményez 
az életben és irodalomban egyaránt. Ennek a klasszikus állandóságnak népünk 
jellemében is megvan az alapja. Sokat emlegetett tény, hogy a magyarság nehe-
zen mozdul, aluszékony, passzív. Vannak, akik ezzel kapcsolatban a keleti 
népek fatalizmusát emlegetik. Azonban akármilyen szép nevet keresünk is e 
tulajdonság számára, alapjában véve mégis csak erőtlenség, ernyedtség ez, 
egyik legsúlyosabb nemzeti hibánk.. 

Arany egyéniségében is megvan ez a passzivitás, a dolgok menetébe való 
belenyugvás. Gyulai Pálnak írta önmagáról : «Egyszerű élet ez, de mégsem 
nyugodt, csendes, mint némely gondolná : folytonos küzdés, melyben én vol-
tam a gyöngébb fél. Több eréllyel, szilárdsággal, kitartással tán lett volna belő-
lem valami, de ez hiányzott mindig». Valóban Arany mindig biztatást várt, 
hogy cselekedjék, hogy írjon. Ha Szilágyi István nem kerül Szalontára rektor-
nak s így nincs alkalma arra, hogy barátját folytonosan ösztönözze, való-
színűleg kitart első elhatározása mellett és marad csendes és szerény jegyző 
Nagyszalontán. Ugyanez a passzivitás nyilvánul meg halálvárásában. Három 
utolsó évében minden születésnapjára írt egy kis verset, melyben közeli halálát 
jósolta meg. Az utolsó a legszebb és legjellemzőbb : 

«Életem hatvanhatodik évébe 
Köt engemet a jó Isten kévébe, 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe». 

(1882 márc. 2.) 
Valóban keleti népekre emlékeztet ez a halál és életszemlélet, amely az 

embert, mint a természet egyik részét fogja csak fel, akinek pusztulása semmit 
sem jelent az élet örök körforgásában. Ilyen életszemlélet mellett nem érdemes 
küzdeni, erőfeszítéseket tenni, hisz úgyis felsőbb hatalmak döntenek az egyén 
sorsáról. Önmagának ez a lenézése, kevésre becsülése kapcsolatot teremt a fata-
lizmus és szerénység között. Parány vagyok, semmiség, fölösleges minden kép-
zelgés és hiúság. A kozmikus erők távlatából nézve ugyan nevetséges minden 
egyéni erőlködés és a fatalista magyar állandóan érzi, hogy nem tudja irányítani 
életét. 

Nemcsak lírájában van nyoma ennek a passzivitásnak, hanem epikájában 
is. Mennyi mindennek kell történnie, amíg végre elszánja magát a fiatal Toldi, 
hogy megvalósítja régi vágyát, elhagyja faluját és vitéz lesz. Mennyire motivál 
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i t t Arany, mennyi okot összehord, hogy valószínűvé tegye a majdnem hihe-
tetlent : akadt egy ember, aki megteszi azt, amire régóta vágyódik, nem marad 
meg álmai világában ez a terv. Buda halálá-nak egész cselekménye abból áll, 
hogy megokolja, miért is cselekszik végül Etele. 

Mi magyarok megértjük Arany Jánost, hiszen mindegyikünkben lappang 
hasonló ernyedtség, cselekvésben való restség, de egy német, francia vagy külö-
nösen angol előtt az ilyesmi nehézkességnek, érthetetlen körülményeskedésnek 
tűnik fel. Ez is egyik oka annak, amiért Aranyt eddig sem értették meg kül-
földön, s tán ezután sem fogják igazán megérteni. 

Arany János tipikus magyar ember a maga józanságával, mértéktartásá-
val, mesterkéltségével, túlzott önkritikájával, szerénységével és passzív ener-
giátlanságával. Gyulai azt mondotta róla, hogy egyesíti magában népünk eré-
nyeit hibái nélkül. Ez talán az elfogult kortárs érthető túlzása, de az bizonyos, 
hogy erényei is, hibái is, magyar erények és hibák és éppen ezért rokonszenves 
még hibáiban is. 

* * * 

Ötven éve halott Arany János s ez az ötven év nem volt szerencsés kor-
szak alkotásai számára. Több oka van ennek, amint ezt Babits Mihály (Petőfi 
és Arany) meg Horváth János (Aranytól Adyig) ki is fejtették tanulmányaik-
ban. A kritikusok és irodalomtörténészek előtt mindig megtalálta a méltó 
elismerést, a közönség azonban hideg maradt. A két tanulmányban kifejtett 
okokon kívül talán közrejátszott ebben az is, hogy az elmult ötven év ízlése leg-
közelebb állott ahhoz, amit neoromantikus szóval jelölnek. Az eredeti egyéni-
ségek, a háborgólelkű forradalmárok, a jóstehetségű félistenek tetszettek. Ilyen 
korban nem is érvényesülhetett Arany klasszikus nyugalma, a valóság szintjén 
mozgó józansága. Ez a kor Aranynak líráját hangsúlyozta, a «Hamleti lelket» és 
benne kereste az első «dekadens» költőt. Ez a kép természetesen hamis, hisz 
minden kor a maga képére és hasonlatosságára formálja át a világot. 

Több jel azt mutatja, hogy az eljövendő új korszak ismét a józan ész, a 
klasszikus mértéktartás s a férfias nyugalom jegyében indul. Reméljük, hogy 
e következő félszázad meghozza Arany János példamutató egyéniségének és 
költészetének is a népszerűséget s ezt jól is esik remélni, mert így azt adná a 
magyar nép az emberiségnek, ami benne a legértékesebb s a legnemesebben 
emberi és magyar. Fábián István. 

VANNAK KAPUK. 

Vannak kapuk, melyek tüskés 
drótsövénnyel megsebeznek, 
s mások meghitt roppanással 
halkan neveden neveznek . . . 

Vannak kapuk, miket büszkén, 
hangtalanul feléd tárnak, 
s mások, hol a kapufélfák 
egy-egy öleléssel várnak . . . 

Vannak kapuk, hogyha elmégy, 
nevetve utánad lesnek 
s mások rozzant léckezekkel 
vágyón, sokáig keresnek . . . 

Vannak kapuk . . . egy bezárult 
én mögöttem is . . . s bevallom, 
fájó öreg nyikorgását 
évek zúgó moraján át, 
ma is hallom . . . 

Déchi Liane. 




