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KOVÁCS KÁLMÁN: FEJEZET A MAGYAR KRITIKA TÖRTÉNETÉBŐL 

Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása, 1850—1860. Bp. 1963. Akadémiai K. — MTA Iro
dalomtörténeti Intézet. 303 1. (Irodalomtörténeti Könyvtár, 10.) 

Gyulai Pál hét évtizedes kritikusi-írói 
pályájának legfontosabb s legpozitívabb 
szakaszát s ebben irodalmi elveinek kiala
kulását választotta disszertációja tárgyául 
Kovács Kálmán. A téma az átlagosnál na
gyobb tudományos erőfeszítést igényel, hiszen 
a Világost követő korszak irodalmi életének 
egyik központi alakjáról s általában egyik 
legnagyobb hatású magyar kritikusáról van 
szó. Ha Gyulai e döntő pályaszakaszát raj
zoljuk meg, boncolnunk s mérlegelnünk kell 
egyben a kor valamennyi történeti-irodalmi
esztétikai jelenségét is, alapos kitekintéssel 
a kortársi világirodalomra s külföldi eszté
tikára egyaránt. 

A polgári és az 1950-es évekbeli marxista 
irodalomtörténetírásnak számtalan, a tudo-
máynos közvéleményben már megcsontosodott 
értékítéletét kell revízió alá vennie a kutató
nak. De Gyulai bizonyos értelemben mérce is, 
értékelése így fokozottabb felelősséget jelent: 
hisz a kor kisebb jelentőségű kritikus-egyéni
ségeit ösztönösen vagy tudatosan hozzá 
mérték és mérjük. 

Kovács Kálmán mindezt szem előtt 
tartja munkája közben — érzésünk szerint 
azonban nem eléggé következetesen. Minta
szerű történeti-dialektikus módszerrel ma
gyarázza, elemzi s követi Gyulai elveinek 
kibontakozását, az oksági összefüggések fel
fejtésekor és a korszak legfontosabb irodalmi
esztétikai jelenségeinek vizsgálatakor szinte 
mindig helyes következtetésekre jut. Amit 
Gyulairól írt tehát, az túlnyomórészt igaz
ságként állja meg a helyét. De a túlságos 
Gyulai-centrikusság hibák, pontosabban: hi
ányok, esetenként tévedések forrása is 
egyben. 

Egyik ilyen hiányként említendő a kor
társi világirodalmi s esztétikai ízlésirányok 
alaposabb elemzésének elmulasztása. Álta
lában egyetlen nagy író pályáját sem lehet 
enélkül felvázolni; meggyőződésünk, hogy 
Gyulai vagy Salamon kritikai oeuvre-jének 
pontos jellemzése sem képzelhető el e vizsgá
latok elvégzése nélkül. A szerző utal arra 
(79., 111. 235. 1.), hogy Gyulaira „gondolat
ébresztő hatást" gyakorolt Georg Gottfried 

Gervinus, Gustav Planche, Julian Schmidt 
tanulmányozása, illetve Lessing dramatur
giája, de a mintegy féllapnyi utalást nem 
követi e hatások mibenlétének az elemzése, 
valamint annak a tisztázása,, hogy miért 
éppen egy másodrangú francia s német esz
tétát idézget Gyulai. Holott Gyulai számta
lanszor hivatkozik Planche-re, vagy Schmidt-
re, s eszmei viszonyuk tisztázása mindenképp 
növelné a tanulmány értékét. A hivatkozá
sok nagy száma miatt e vizsgálatokat a szer
zőnek akkor is meg kellett volna tenni, ha 
— helyesen — nem tulajdonít túlzott jelentő
séget a kérdéses hatásoknak: régen vajúdó 
problémát zárhatott volna le ezzel. (Itt uta
lunk arra is, hogy mind sürgősebbé válik egy 
marxista magyar esztétika-történet meg
írása.) 

Kovács Kálmánt dicsérendő tárgyszere
tete általában nem ragadta el az objektivitás 
mezejéről, bár olykor kissé túlzásokba vitte 
— elsősorban a mércét illetően. Elismerjük: 
Gyulai a magyar kritika nagy egyénisége, 
de kérdés marad: mennyiben mérhető a világ
irodalom nagy kritikus-esztéta alakjaihoz? 
A könyv olvasásakor úgy érezzük, hogy itt 
Hegel, Schlegel, Lessing — és Gyulai vala
hogy egy szintre került. (Pl. 49. 1.) 

Nem kellően aknázza ki a szerző a Gyulai 
és fegyvertársai viszonyának alapos és követ
kezetes vizsgálatában rejlő lehetőségeket 
sem. Legteljesebbnek még az Erdélyi és 
Kemény elveivel való egybevetéseket érez
zük, bár az 1849 előtti Erdélyinek,. illetve 
Kemény 1853-i esszéinek Gyulaira gyakorolt 
hatása részletesebb elemzést kívánna. Meg
lepő, hogy nem von párhuzamot Gyulai és 
Salamon Petőfi-képe között. S még inkább 
az, hogy a dramaturgia kérdéseivel foglal
kozó fejezetben nem kap helyet a Salamon 
dramaturgiájával való összevetés. Ami már 
csak azért is furcsa, mert az 1850-es évek má
sodik felében Gyulai aránylag keveset foglal
kozott dramaturgiával, Kolozsvárról pedig 
nem is tudta kellő figyelemmel kísérni a pesti 
színházi eseményeket. Salamon viszont főleg 
ekkor írta mintegy száz, a drámabírálat leg
fontosabb elvi s gyakorlati kérdéseit magas 
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szinten fejtegető dolgozatát/se néhány évben 
kétségkívül őt illeti meg e téren az elsőség. 
Csak a Gyulainál kisebb kritikus-egyéniségek 
kérdéses pályaszakaszának nem elég körül
tekintő vizsgálatából eredeztethetjük továbbá 
azt is, hogy a szerző kissé igazságtalan, vagy 
lekicsinylő Greguss Ágost iránt, illetve hogy 
Gyulainak Gregussröl kialakított, olykor 
téves ítéleteit kritika nélkül elfogadja. Két 
példát említünk: a 78. lapon jóváhagyólag 
idézi Gyulainak egy 1855-ből származó nyi
latkozatát, melyben elítéli Gregusst merev 
„műbölcsészi" gondolkodásáért. A 175. lapon 
(a 214. lapon ismét) a szerző azt állítja, hogy 
Gyulai támadta „Toldy és Greguss irodalom
szemléletét, mert a 30-as években látták iro
dalmunk aranykorát", s hivatkozik Gyulai 
ugyancsak 1855-ből való, Toldyt és Gregusst 
bíráló megjegyzésére. Az igazság ezzel szem
ben: a Pesti Napló 1853-tól 1855-ig közölte 
Toldy, Greguss s mások által írott, a régebbi 
magyar írók emlékének szentelt emlékezés
sorozatot Jeles íróink csarnoka címen. Ezek
ben az írásokban Toldy valóban hangoztatta 
a fentebbi koncepciót, Greguss azonban soha
sem. Greguss azt a hibát követte el (amit 
egyébként nem is titkolt), hogy kisebb régi 
írókat értéküknél magasabb polcra emelt, 
ha úgy látta, hogy ezzel a nemzeti öntudat 
ébrentartását s a hagyománymentést jobban 
szolgálja. Gyulai ezért jogosan rótta meg 
Gregusst (BH 1855. jan. 23-26.), de - hely
telenül — egyenlőségi jelet tett Toldy és 
Greguss irodalomszemlélete között. Holott 
a hegeliánus Greguss Erdélyihez egészen 
közelálló elveket vallott ekkor már (Gyulai
tól sem állott túlságosan messze) s vélemé
nyünk szerint egyikük sem tekinthető „merev 
műbölcsésznek". Greguss legjobb, sajnos ki
adatlan írásai bizonyítják tételünket: Iro
dalmi körültekintés (1855), Arany János kisebb 
költeményei, Általános észrevételek legújabb 
szépirodalmunk körül (1856) stb. 

Bevezetőjében Kovács Kálmán közli, 
hogy Gyulai szépírói munkásságát csak akkor 
érinti fejtegetései során, ha könyvének speci
ális céljával egyezik. Ezt a szempontot elis
merésre méltó következetességgel juttatja 
érvényre — néhány eset kivételével. Gyulai 
líraelméletének elemzésekor pl. meggyőzően 
bizonyítja Gyulai vonzódását Petőfi lírájához. 
Nem lenne gyümölcsöző, ha a Petőfi-líra 
Gyulai költészetére gyakorolt erős hatását is 
részletesen elemezné verspéldákon? Vagy: 
könyve végén jelzi, hogy az évtized-forduló 
nagy változások szülője Gyulai pályáján. Itt 
ismét csak bizonyító erőként kínálkozik a 
szépíró Gyulai gondolatisága, utalunk a 
Horatius olvasásakor sokatmondó filozofikus 
hangulati elemeire. 

A szerző helyenként vizsgálat tárgyává 
teszi a rég- vagy közelmúlt Gyulai-értékelé
seit, korrigálásai szinte minden esetben helyt

állóak. De nem néz szembe azzal a kérdéssel, 
"hogy Horváth János mennyire alapította 
Petőfi-képét Gyulai 1853. évi tanulmányára, 
mennyit fogadott el belőle, illetve hol módo
sította azt konzervatív színezetű irodalom
szemlélete? Azután: az ízlés vizsgálata során 
boncolni lehetne, hogy a nemzeti klassziciz
mus Horváth János-i elmélete mennyire épült 
Gyulaira, vagy a tőle merevebb, mérsékelteb
ben liberális Salamonra. Mindez tágabb s 
élőbb keretet adna a monográfiának. S végül, • 
csak inkább kérdésszerűen felvetjük: Gyulai 
irodalmi elveinek kiformálódását célszerű-e 
elszakítani stílusának kialakulás-problémái
tól? Az utóbbi ugyanis kimaradt a szerző vizs
gálódásának tárgyköréből. 

Általános megjegyzéseink után a monográ
fia koncepciójának többé-kevésbé problema
tikus részeit elemezzük, további korrekció
inkat eközben tesszük meg. 

A kérdéses pályaszakasz vizsgálata előtt 
a szerző egy bevezető fejezetet szentel Gyulai 
1849 előtti társadalom- és irodalomszemléle
tének. Az erdélyi liberalizmus nemzeti han
goltsága és sérelmi politikája jegyében indult 
Gyulai pályája. E mozgalom kétirányúan 
határozta meg az ifjú honorácior eszmeiségét: 
kifejlesztett benne a nemzeti problémák iránti 
rendkívüli érzékenységet s felelősségérzetet. 
Másrészt viszont beleszorította a nemesi libe
ralizmus eszmekörébe: „Gyulai inkább a 
társadalom egészében munkálkodó nemzeti 
öntudat megnyilvánulásait figyelte, de a 
belső ellentmondások, az osztályok ellentétei 
kívül rekedtek szemhatárán." (11 — 12. 1.). 
Személyes viszonyai: nevelősködése, majd 
titkárkodása erdélyi ellenzéki vezetőknél 
csak erősítették a hatást. Népszemléletét is a 
plebejus demokratizmus előtti elemek ural
ták: patriarkalizmus, filantrópia. A nemzeti 
és társadalmi evolúciós fejlődés híve. 1848 
márciusának hatására a forradalmi szemlélet
hez közeledett, ezt mutatja költészete és 
publicisztikája. Különösen megfigyelhető 
szemléletének változása az év őszén: átélte a 
néptömegek harci lendületét, élesen reakció
ellenes, Kossuth-párti, megértőbb a baloldal 
iránt. Kovács Kálmán azonban jól látja: 
mindez az őszi sikerek hatására, az események
keli közvetlen kapcsolat eredményeként tört 
fel Gyulaiból. A világosi katasztrófa éppen 
világnézeti fejlődésében vetette vissza. Iro
dalmi síkon a nemesi liberalizmus a romanticiz
mushoz, a romantikus esztétikához kapcsolta 
— e tételét kétségtelen bizonyossággal szűri 
le a szépíró Gyulai elemzéséből, hangsúlyozva 
azt is, hogy racionális egyénisége nem mindig 
fért meg a romantikával. Szemléletének for
málásában mégkét tényezőt jelöl meg helyesen: 
Henszlmann Imre a színi hatás s a roman
tikus dráma elleni harcának s Erdélyi népies-
ség-elméletének hatását. Mindehhez csak azt 
tennénk hozzá, hogy hasznos lett volna itt 
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elemezni a nagyenyedi kollégium s különösen 
Szász Károly szerepét romantikus eszményei
nek kialakulásában. 

A kritikai elvek kialakulásának felvázo
lásakor a politikai—kulturális korviszonyok 
s az ezek által megszabott korkívánatok 
elemzésébó'l indul ki a szerző'. Jellemzi a tár
sadalmi s az irodalmi életet, a nemzeti kultúra 
s ezen belül az irodalom megnövekedett sú
lyát, az 1849 előtti művészi irányzatok s mű
fajok továbbélésének belső problematikáját, 
az ízlészavart s epigonizmust. Az általános 
fejlődés azt követelte volna, hogy a kritikai 
realista tendenciák kerüljenek irodalmunkban 
előtérbe. A korviszonyok viszont a társadalmi
szociális kérdések művészi ábrázolása elle
nében a nemzeti egység, a homogén nemzet
komplexum, az erkölcs, az eszményítés ten
denciáit erősítették. A kor azt kívánta, hogy 
a nemzeti hivatás az irodalomban ne kerül
jön ellentétbe a művészi funkcióval (mint az 
epigonoknál) — ezért volt szükség az új kri
tika elméletének megalkotására, ami pedig 
elképzelhetetlen a hagyományok mérlegére 
tevése, esztétikai igazolása, elméletformáló 
tényezőként való alkalmazása nélkül. Ebből 
a nagy munkából kétségtelenül Gyulai vállalt 
legtöbbet. 

A korábbi Gyulai-értékelések sematizmu
sával szemben Kovács Kálmán helyesen 
mutat rá arra, hogy milyen nagy, szinte 
antagonisztikus ellentétek feszültek az induló 
Gyulai tudatában. A szabadságharc leverését 
követő kor erős eszme- s erkölcskultuszának 
hatása alól nem tudta kivonni magát, törté
netszemlélete erősebben morális jellegű lett, 
idegenkedett az anyagelvű világnézettől. Ez 
irányban hatott rá Kemény jól ismert eszmei
sége is. Kialakult nála az ember megkötött
ségének elve, hogy ti. ,,a társadalmi haladás
hoz hasonlóan a helyes emberi fejlődés is fo
kozatos, lassú, de állandó erőfeszítés gyümöl
cse. A jellemnek is a viszonyokhoz kell szabnia 
tevékenysége hatósugarát, irányát és tempó
ját, s ebben az organikus folyamatban az 
egyéni belátás oldja fel az elképzelés és a lehe
tőség ellentétét" (57. 1.), s ezzel összhangban 
az erkölcsi világrend képzete: a szenvedély-
ellenesség, pontosabban a szenvedély kordá
ban tartásának elve, amely szembefordítja 
majd a romantika szenvedélykultuszával. Az 
erkölcsi ember eszménye jelent meg Gyulai
nál, a belátó, felelősségteljes emberé, aki ér
telmi s erkölcsi erővel fékezi szenvedélyeit, 
fantáziáját. Irodalmi síkon: a lelki folyama
tok bemutatása a társadalmi helyett, jellem
rajz, lelki kauzalitás (melyek konfliktuselmé
letének gyökereit is adják) előtérbe kerülése 
sajátos realizmusfogalmának egyik táplálója. 
De másfelől, Gyulaiban továbbélt 1848 em
léke s a tragikus bukás élménye is, ami külö
nösen lírájából szembetűnő. Halványodása 
ellen munkál kapcsolata az Ifjú Magyarország 

s az Életképek körének volt tagjaival. A szerző 
rámutat arra, hogy a megkötöttség— s szen
vedélyellenesség-elv mellett egyenrangú 
elméletalakítóként kapott szerepet tudatá
ban a negyvenes évek népi realizmusa, sőt 
bizonyos világirodalmi (Balzac, Thackeray, 
Gogol, Lermontov) stúdium is. E két ellen
kező előjelű eszmekör élt tehát benne, mint
egy jelképezve a korszak nemzeti érdekegye
sítés-gondolatát, s értékítéleteit, olykor meg
lepő vagy ellentmondásos nézeteit ezek moti
válják, magyarázzák. 

E fejtegetésekkel lehetetlen nem egyet
érteni. Csupán két kritikai megjegyzést ten
nénk. 1. Módszertanilag talán helyesebb lett 
volna 1848 eszmeiségének továbbélését raj
zolni meg, majd ezt követően elemezni a kor 
s Kemény elveinek ellenkező irányú hatását, 
hiszen ezt az időrend is indokolja. 2. Az 51 — 
52. lapon írja a szerző, hogy a „materializ
mus" az évtized számára nem filozófiai, ha
nem elsősorban erkölcsi kategória volt. Gyu
lai számára valóban; de utalunk Salamon 
Ferenc egyik cikkére (BH 1856. okt. 18.), 
amelyben a kortársi német irodalom vizsgá
lata során párhuzamot von a filozófiai és iro
dalmi irányzatok között. Az ő számára pél
dául a materializmus filozófiai probléma is 
volt. 

A könyv merőben újszerű s bizonyára 
vitákat kiváltó fejezete A műtörténeti szemlé
let és az ízlés címet viseli, melyben kritikai 
szemléletének kialakulását vizsgálja a szerző. 
A bölcsészeti esztétikát ekkor ellenző Gyulai, 
végigtekintve reformkori kritikánk egyes 
állomásain, Sükei nyomán helyesen állapította 
meg, hogy a rendszeres esztétikák klassziciz
mus vagy romanticizmus szülte tételei, a "tisz
ta esztétikai kategóriák" nem érvényesek a 
Petőfivel kezdődött új irodalmi korszakban. 
A műbölcsész „eleve érvényesnek hitt külső 
eszmékkel közeledik egy műhöz, s megvaló
sulásukat keresi abban". (86.1.) Gyulai a mű-
történeti felfogás híve: önmagából igyekszik 
megérteni a műveket, tehát nem kívülről, 
nem eleve érvényesnek vélt elvekkel közele
dik hozzájuk. A kritikai normák legfőbb for
rásának az irodalmi gyakorlatot tartja, s "amit 
a mű és a kor igazol,* azt érvényes művészi 
megoldásnak tekinti még akkor is, ha ellen
kezik a hagyományos irodalomelméleti fel
fogással." (278. 1.). Az irodalom és a kor 
szoros kapcsolatát hangsúlyozta s általában 
erős hatását a művészetekre. Széles teret ka
pott koncepciójában így az esztétikai rela
tivizmus elve (szinte minden bírálatának fő 
szempontja: az író híven tökrözteti-e korát?), 
valamint az ízlés szerepe, mely közvetít egyén 
és műalkotás között s a művek megítélésének 
eszköze. Sükei és Gyulai szándéka az volt, 
hogy megújítsa, a mozgékony irodalmi fejlő
dés követésére, Petőfi és Arany megértésére 
s befogadására alkalmassá tegye a kritikát. 
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Az utóbbi időben többször elhangzott 
olyan vélemény, amely szerint a műtörténész 
Gyulaival szemben az ötvenes évek műböl-
csész-típusa Erdélyi János lenne. Kovács Kál
mán (nem polemikus formában) elutasítja e 
felfogást — szerintünk teljes joggal (79. 1.). 
Mi méginkább hangsúlyozzuk: vannak jelen
tős különbségek Gyulai és Erdélyi között — 
pl. Gyulai esztétikailag fogékonyabb, Erdélyi 
egyetemesebb gondolkodó, inkább a filozófia 
terén otthonos; Gyulai az induktív módszer 
híve, Erdélyi a hegeli dialektikáé stb. — s 
ezekre a szerző is rámutat, de ezen eltérések 
semmiképp sem mutatnak kétfajta irodalom
szemléletre. Meggyőződésünk: aki a műböl-
csészt látja Erdélyiben, az mérhetetlenül lebe
csüli Gyulaival teljesen egyenrangú szerepét 
kritikánk fejlődéstörténetében. A „műböl-
csész" eljárásmodor a negyvenes évek végé
re, az ötvenes évek elejére volt jellemző, egye
bek között Toldyra, néhány kisebb kriti
kusra, s olykor az induló Gregussra. 

A monográfia logikus vonalvezetéssel áb
rázolja azt a folyamatot, ahogyan a műtörté-
neti szemlélet is megtermi a maga esztétikai 
törvényeit és normáit. A morális szemlélet, 
a fejünk felett nemezisként lebegő, jogosan 
büntető és az esztétikai normákat is hordozó 
erkölcsi világrend káros elve győzelemre ju
tott a hatvanas évek elején Gyulai világnéze
tében, másrészt a Petőfi és Arany művésze
téből elvont szabályok mintává merevültek. 
Ekkor már Gyulai eltért Sükei tételeitől, mű
történet s műbölcsészet a kritika fejlődésének 
két fázisa lett, s már mindkettő jogosságát 
hangsúlyozva egységbe akarta olvasztani 
őket. 

Gyulai irodalomelméletének forrását is 
világnézetében jelöli meg. Differenciáltan 
elemzi Gyulainak a lángelméről s költőeszmé
nyéről vallott nézeteit. Ezeket a romanticiz
mus zseni-kultuszával szemben alakította ki 
Gyulai — közvetlen célja pedig az epigoniz-
mus elleni harc volt. Költőeszménye Arany, 
az önmaga szenvedélyein értelmi-erkölcsi erő
vel uralkodó költő típusa. A költőt is aláren
delte az erkölcsi világrendnek, mondván: igazi 
művészet csak az egyén és világrend harmo
nikus viszonyából sarjadhat, olyxmódon, hogy 
az egyetemes eszmények hatnak eleven erő
ként a nagy egyéniségben. (Kár, hogy a 
könyvben nem kapott helyet Gyulai Arany
képének elemzése). A szerző egyrészt rámutat 
e költőeszmény korban pozitív funkciójára 
a veszélyes epigonizmussal szemben, de jelzi 
azt is, hogy Gyulai elméletében már benne 
volt a forradalmár, agitatív költőegyéniség 
elutasítása. 

Különböző irányok éltek tehát egymás 
mellett Gyulaiban az évtized végéig, anélkül, 
hogy bármelyik győzelméről beszélhetnénk. 
Kovács Kálmán e jelenséget (s egyáltalában: 
a lehetőségét!) a kor egységes ellenállásra 

sarkalló jellegével magyarázza. Gyakran pil
lanatnyi hatásokon múlt, hogy melyik került 
előtérbe kritikai ítéleteiben. E hatások közül 
legfontosabbnak a műélményt észleli, mely 
gyakran áttört világnézetének korlátain. 
E jelenséget állítja középpontba a szerző 
Gyulai népiesség-, illetve líraelméletének 
elemzésekor. 

Petőfi hatásának tulajdonítja, ,,hogy 
olyan avatottan boncolta Gyulai a népiesség 
kialakulásának társadalmi-politikai hátterét 
s olyan világosan mutatott rá a nép társadalmi 
törekvéseivel való kapcsolatára." (281. 1.) 
Tételét elsősorban a sokat vitatott Petőfi
tanulmány értékelésével bizonyítja: igaz, 
hogy Gyulai lebecsülte a Petőfi-líra forradal
mi tartalmát, politikumát, s pontosan a népi
esség kérdésében állott legközelebb a negy
venes évek szelleméhez. Magát a népiességet 
,,költészetünk nemzeti irányú fejlődésének 
legújabb, magasabbrendű fázisaként" fogta 
fel Gyulai s „népnemzeti irodalom" koncep
ciója korántsem a Petőfi-örökséggel való 
szakítás jegyében alakult. Esztétikai elvei
nek kiformálódásában is ott látja a szerző a 
népköltészet, a népiesség ösztönző hatását, 
mint új érzelemtípusok, új hangnemek, új 
esztétikai hatásformák s a realizmus, fogalmá
nak inspirálóját. De jelzi azt is, hogy amíg 
a negyvenes évekre nézve elismerte a társa
dalmi kérdéseket felvető irodalom jogosult
ságát, saját korára nézve már nem, éppen a 
nemzeti problematika előtérbe kerülése miatt. 
A társadalmi eszméktől való fokozatos eltá
volodás különösen nyilvánvaló regény- s 
eposzkoncepciójában. 

A líraelmélet a legkidolgozatlanabb része 
Gyulai életművének. (Érdekes, hogy Sala
monnál ez a líra iránti teljes fogékonyság
hiánnyal párosul.) Erdélyivel ellentétben az 
egyszerű, nyílt, közvetlen líra híve. Kovács 
Kálmán Gyulai eszmeiségének legnagyobb 
ellentmondását tárja fel: ,,A harmonikus, 
érzései fölött uralkodó lírikus eszményét su
gározták írásai, mégis felfigyelt arra, hogy a 
magyar társadalmi és állami viszonyok nem
igen segítik elő az ilyen magatartás állandó
sulását. Maga is kételkedett abban, hogy a 
személyes érzelmek műnemére rá lehetne 
kényszeríteni világnézeti követelményeit" 
(282. 1.). Teljesen igaza van a szerzőnek, 
amikor a Petőfi-líra világnézet-áttörő hatá
sában jelöli meg az ellentmondás okát. 

Nagy értéke e fejezeteknek, hogy Kovács 
Kálmán megnyugtatóan s (ha a könyv meg
írásának idejét vesszük) elsőként igazítja ki 
a Gyulai Petőfi-tanulmányáról írott téves 
értékeléseket, teszi megfelelő helyére e port
rét, nem hallgatva el hibáit sem; fejti fel 
Gyulai és Erdélyi Petőfi-értékelésének eltérő 
vonásait, s az eltérések gyökereit; szögezi le, 
hogy Gyulai sohasem állította szembe Aranyt 
Petőfi költészetével (mint pl. Erdélyi és Sala-
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mon), ellenkezőleg: organikus egységként 
szemléli kettőjük művészetét, világítja meg 
Erdélyinek a népiesség-elmélet kidolgozásá
ban s Gyulainak a továbbfejlesztésben ját
szott valódi szerepét. Egyetlen kisebb jelentő
ségű kérdést mégis szóvá tennénk: a könyv 
160—173. lapján a szerző jellemzi a Bach-
korszakban felbomló népiesség négy válto
zatát: a népi realizmus továbbélését, az epi
gonok kelmeiségét, az ún. didaktikus népies-
séget, s Petőfi és Arany nehezen körülhatárol
ható népiességének átalakulását. Bár mind
ezek az évtized valóban létező jelenségei, a 
felosztást erőltetettnek s feleslegesnek érez
zük. Az irodalmi népiességen belül a korszak
ban a népies realizmus fokozatos átalakulása 
figyelhető meg azzá, amit a szerző ama bizo
nyos negyedik változatként jelöl. Magunk 
részéről a népieskedőket kívül érezzük a 
irodalmi népiesség határain. Problematikus 
a didaktikus népiesség mint külön kategória: 
Arany maga, szinte egy időben a népies rea
lizmus továbbélésével, ír olyan műveket, 
melyekben jól megfér az előbbi s a didaktikus 
szándék. 

A dramaturgia Gyulai kritikai oeuvre-
jének kétségtelenül legátgondoltabb s tétele
sen is a legkidolgozottabb része és eszmei 
szempontból mintegy átvezető elem a 60-as 
évek eszményítő felfogásához. Kovács Kál
mán rámutat ennek okára: „A tragikum és 
komikum problémája ugyanis közvetlen 
kapcsolatban áll a világnézettel, tehát szabad 
teret enged az eszmék érvényesülésének. 
Ugyanakkor e műnemben nem fékezték 
Gyulai tájékozódását olyan aktuális és köz
vetlen ható költői példák, mint Petőfi és Arany 
a lírában és epikában." (283. ti). A kevésbé 
ellentmondásos problémakör felvázolása két
ségtelenül a vizsgálódást is megkönnyíti — 
részben ezért is a legáttekinthetŐbb s prob
lémamentesnek tűnő a monográfia e fejezete. 

Szerzőnk az európai s a magyar dráma 
50-es évekbeli helyzetének elemzéséből ki
indulva feltárja azokat az objektív idealista 
világnézetében s a korviszonyokban gyöke
rező indokokat, melyek hatására Gyulai elmé
letének fő elemeit néma korabeli, hanem a 
francia klasszikus drámából és Shakespeare 
művészetéből vonta el, olykor megfeledkezve 
Shakespeare drámáinak társadalmi mondani
valójáról. 

Gyulai elvei kétségkívül a korabeli, a 
mindennapi élethez közelebb álló, társadalmi 
kérdéseket felvető francia dráma tagadását 
is jelentették, s amennyiben e dráma a pol
gári dráma felé vivő átmenetet mutatta, e fej
lődés tagadását is. De úgy érezzük, Kovács 
Kálmán az alapvetően helyes értékeléskor kel
leténél szigorúbb Gyulaihoz: mert hisz min
den irányzat művekben realizálódik, s e mű
vek többségének színvonalához erősen szó fér; 
s főleg azért, mert az itthoni élet ábrázolásá

nak követelményét s a magyar dráma fellen
dítésének ügyét éppen a francia drámával 
(nemcsak Dumas, Seribe, hanem a tehetség
telenek műveivel) szemben hangsúlyozza 
Gyulai, s törekvéseitől némi jogosságot nehéz 
elvitatni. 

Műfajelmélete eléggé zárt, noha még így 
is rugalmasabb a Salamonénál: az ún. tiszta 
műfajok mellett teret adott a középfokú 
drámának s népszínműnek. (Ez utóbbiról ki
fejtett nézetei a korban egyedülállóan helye
sek és sok tekintetben ma is elfogadhatóak). 
A drámai hatás elvébe beépítette s tovább
fejlesztette a romantikus színi hatás érde
meit, cselekménykultuszát egybehangolta a 
szigorú lelki motiváció s jellemzés elvével. 
Fontos szerepet kapott dramaturgiájában a 
drámai alap elve: azt jelenti, hogy a dráma 
anyagának magában kell hordania a drámai 
összeütközés tragikus vagy komikus változa
tát, másrészt meg kell felelnie a színpad speci
ális igényeinek. 

Ebből következően vallotta a regény és 
dráma Kemény által meghatározott tárgy
különbözőségét is, ellenezve a regények dra-
matizálását. Kemény nyomán kialakult tragi
kumfelfogása középpontja dramaturgiájának. 
A tragikum elengedhetetlen kelléke szerinte, 
hogy a hős emelkedett jellem legyen, hogy 
jogos szenvedély vezesse, mely összeütközik 
a jogos* világrenddel, s hogy a hős aktív legyen. 
Súlyos hibája elméletének, hogy míg Kemény 
a tragikus konfliktusok különféle változatát 
tartotta számon (sajnos: nem valósítva meg 
regényeiben), addig Gyulai egyet, az egyéni 
szenvedély s a köteiesség, a törvény, az er
kölcsi rend közvetlen konfliktusát favori
zálta, ezt is kiemelve a társadalmi viszony
latokból. 

Kovács Kálmán helyesen utal arra Her
mann István ellenében, hogy e konfliktus
elmélet mindvégig megmaradt Gyulainál, 
további pályáján e tekintetben nincs jelentős 
változás. Kár viszont, hogy nem jelzi, hogy 
mennyire pozitívabb e koncepció a Salamo
nénál. Végül is mindenképp egyetértünk a 
szerző ítéletével: Gyulai tragikumelmélete 
nem volt alkalmas arra, hogy virágzó dráma
költészet inspirálója legyen. 

Az a helyes alapgondolat vonul végig 
Kovács Kálmán koncepciójában, hogy a kér
déses évtized még nem döntött véglegesen 
Gyulai további útjáról. Könyvének rövid 
zárófejezetében kitekint a következő évtized 
nagy változásaira: a nemzeti érdekegyesítés 
eszmekörének felbomlása s Gyulainak a ki
egyezés hívei közé való sodródása, követke
zésképp erkölcsi szemléletének elhatalmaso
dása az eszményítés elvét juttatta diadalra 
irodalomszemléletében. • 

Valóságkövetelménye módosult: már a 
művészet s valóság ellentétét hangsúlyozta, 
kirekesztette a társadalmi témát, a rút jelen-
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ségét a művészet köréből. Kritikai mércéje 
ez lett: eszményít-e a költő, azaz megalkot-e 
olyan ideáltípusokat, kik a világrend normáit 
képviselik? Életből veszi-e tárgyát, de úgy, 
hogy megszépíti, átemelve azt az eszményi 
jogrend világába? Spanaceává növekedett a 
esztétikai illúzió szerepe, mely a lényeges 
elemeitől megfosztott valóságot teljes való
ságként fogadtatja el. 

Az eszményítésnek mint irodalomszem
léletnek, kritikai normának s alkotói módszer
nek elemzése szintén teljesebb lehetne, ha a 

. szerző vizsgálat tárgyává tette volna Erdélyi, 
Greguss, de főképp Salamon eszményítés-
fogalmát. Különösen az utóbbiét, akinél 
már az 50-es évek közepétől teljes intenzitás
sal funkcionál. Másik megjegyzésünk: a mo
nográfia a kérdéses kategóriát általában esz
mény ítés-megnevezéssel jelöli, elvétve azon
ban alkalmazza az eszményítő realizmus-kife
jezést is. A jelenség már önmagában véve hely
telen. Ráadásul az utóbbi ma is vitatott, sokak 
által (s joggal) el nem fogadott terminus: ha 
mégis használja a szerző, ennek okát s magá
nak a fogalomnakxmagyarázatát kellene adnia. 

„MINDENKI ÚJAKRA KÉSZÜL . . . " 

Az újabb magyar irodalomból e vaskos 
kötetekhez hasonlóan terjedelmes dokumen
tumgyűjtemény még nem jelent meg. Iroda
lomtudományunk eddig inkább arra töreke
dett, hogy a régmúlt korok emlékeit gyűjtse 
össze a megtartó könyvalakba s korábbi ha
gyományokat folytatva szép eredményeket 
ért el e téren az elmúlt évek során. Az időben 
aránylag még közeli, a négy és fél évtizeddel 
ezelőtti forradalmak korának irodalmi és 
publicisztikai anyagát sem a köteles tisztelet 
és emlékezet gyűjttette egybe, hanem egy 
általános irodalmi és egy úgyszólván techni
kai követelmény. Ez az utóbbi abban áll, 
hogy a polgári és a proletárforradalom sajtó 
és levéltári anyaga igen rendezetlen volt a 
legutóbbi időkig, a meglevő anyagok is igen 
hiányosak voltak, s éppen ezért elsőrendű 
követelmény, hogy a már-már ritkaságszám
ba menő egykori dokumentumok és a sárguló 
lapok hasábjairól, levéltárakból összegyűjt
hető emlékek áttekinthető rendszerezésben 
közkinccsé váljanak. 

A gyűjteményes kötetek kiadását azonban 
még valami indokolja. Közismert és általáno
san vallott tény, hogy századunk első 
felében a polgári szellemű irodalom kiteljese
désével egy időben kezd kibontakozni és fel
emelkedni a szocialista eszmeiségű irodalom, 
s hogy ez az irodalom az üldöztetés nehéz évei-

Végül egy adatbeli korrekció. Csak azért 
tesszük szóvá, mert Horváth Jánosnál,' s 
azóta is különböző tanulmányokban rendre 
fellelhető: az 50-es években Budapesti Hirlap 
volt s nem Budapesti Hiradó (46. 1.). 

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb mo
nografikus feldolgozása Kovács Kálmán 
könyve. Azzá teszi a Gyulai-oeuvre teljes 
ismeretében kialakított újszerű s helyes kon
cepció, a finom esztétikai megfigyelések egész 
sora, régi s téves ítéletek biztoskezű kiigazí
tása. A további Gyulai- illetve kritika-törté
net kutatásoknak feltétlenül számba kell ven
niük Kovács Kálmán eredményeit. 

Az említett hiányoknak, vagy vitatható, 
esetleg téves tételeknek — melyek, ismétel
jük, abból származnak, hogy a szerző túlsá
gosan is ragaszkodott célkitűzéséhez, s vizsgá
lódásának körét kelleténél szűkebbre vonta — 
pótlása, illetőleg korrekciója pedig még pon
tosabbá .s tisztábbá tehetné e fejlődésrajzot, 
a kort tekintve általánosabb érvényűvé téte
leinek igazságát. 

Rigó László 

ben is egyre növekszik, egyre szélesebb és 
mélyebb hullámokban terjed. Legközvetlenebb 
hagyományait tiszteli meg tehát irodalom
politikánk, ha kiemeli a feledésből mindazt, 
ami a jövő felé mutat, ha dokumentumok fé
nyénél világítja be azt az utat, amelyet a 
progresszív gondolat bejárt. Ebben az értelem
ben ez a négy kötetre tervezett dokumen
tumgyűjtemény, amely összefoglalja a pol
gári és a proletárforradalom korának szépírói 
és publicisztikai termését, úttörőnek is te
kinthető, olyan csapásnak, amelyen egymás 
után fel kell sorakozniok majd a modern 
szocialista irodalom kutatását egyáltalán 
lehetővé tevő dokumentumköteteknek. Az 
Irodalomtörténeti Intézetben folyó ama ku
tatások*, amelyeknek célja a magyar szocia
lista irodalom történetének feltárása, azzal 
a tapasztalattal jártak az elmúlt évek során, 
hogy a baloldali eszmeiségű művészeti törek
vések eredményei a dolog természeténél fogva 
összehasonlíthatatlanul nehezebben gyűjt
hetők össze és rendszerezhetők, mint akár a 
polgári, akár az ún. népi irodalom alkotásai, 
mivel ezek nem váltak emigrációs vagy ille
gális, avagy féllegális irodalommá, annak 
minden következményével együtt. 

Mindezt azért tartottam szükségesnek el
mondani, mert minden ellenkező véleménnyel 
szemben teljesen jogosultnak és szükséges-

Az 1918/19-es forradalmak irodalma (Szöveggyűjtemény). 1—2. köt. Szerkesztette és a jegy
zeteket í r t a : József Farkas. Bp. 1959-1962. Akadémiai K. 654 ; 970. (Irodalom - Szo
cializmus.) 
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