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T A N U L M Á N Y O K

A FIATAL GYULAI ARCKÉPÉHEZ
„Sorsunkat hordta, nem csupán a k a r d o t . . . "

Vajon érdemes-e írni, s egyáltalán van-e mit mondani a „vitéz kis úr"
harcairól és szellemi örökéről, aki tájainkról indult most százhatvan éve, s végső
távozása óta is jó háromnegyed század telt el? Hisz életében és halála után. pró
és kontra, úgyszólván mindent elmondtak róla. Akadtak magasztalói, s köztük nem
is holmi törpeségek (pl. Horváth János), akik a magyar irodalmi tudat évszázados fejlődésének csúcsára helyezték, vagy a legnagyobb magyar kritikus jelzővel
illették. Másik oldalról viszont jobbára csak elmarasztaló, sőt egyenesen kárhoztató ítéletek voltak divatban személyét és müvét illetően, olyanok például, hogy
irodalmunk legnagyobb kártevője, a fejlődés elszánt kerékkötője s ezekhez hasonlók Egyik kiváló irodalmár kollégám, ki annak időjén Adyn, Babitson, Szabó
Dezsőn s a népi írókon nevelkedett, mikor asztalomon meglátta kirakva a Gyulai-köteteket, kereken kijelentette, hogy ö ettől az avatag úrtól semmit sem olvasott — s már nem is fog. Mikor meg arra hivatkoztam, hogy a dogmatizmus
évtizedének irodalomtörténete, melyről negyedórával előbb igen elmarasztalóan
szólt, ugyancsak sommásan s még a hajdani ellenzékre is ráduplázva intézte el
Gyulait, legyintéssel tért napirendre a kérdés felett mondván, hogy azért ebben
a dologban igazuk lehetett. ,S amikor halkan és a meghallgattatás reményében a
fiatal Gyulaival hozakodtam elő, erre már csak ennyit szólt: egykutya.
Egy pályaszakasz
megközelítése
torzító visszavetítés
nélkül

—

Az utóbbi negyedszázad kritikatörténeti vizsgálódásainak tükrében, melynek elég gazdag termésére lehet hivatkozni, ma már úgy látjuk: sem az egyik,
sem a másik végletes ítélkezés nem tartható. Eszerint az öreg Gyulai munkássága
sem annyira negatív, mint ahogy ellenzéki kortársak és utódok látták, bár alapjában igaznak látszik az a felismerés, hogy ekkorra bizony „kifutott alóla" az idő.
Pozitivabb beállításban kezdjük ismerni a középső pályaszakasz irodalomtörténészi
termését, s még inkább a fiatal Gyulai szépírói, költői s főleg a minket érdeklő
kritikai munkásságát. Ez utóbbi pályaszakaszt illetően Kovács Kálmán és Somogyi Sándor hoztak felszínre elfeledett vagy kezdettől fogva bolygatatlanul hagyott dokumentumokat, és nyitották meg a korszerű értelmezés új és termékeny
távlatait (Kovács 1963; Somogyi 1977).
Mindezek fényében úgy tűnik, hősünkkel valami olyasmi esett meg, ami nem
is olyan ritka jelenség az irodalmi kutatásban. Gyakorta előfordul, hogy a/. írói
fejlődést nyomozó monográfus már a zsengékben „meglát" olyan merész villanásokat, melyek a majdani érett müveket előlegezik. Eddig nem is volna semmi baj,
de mihelyt a megsejtett összefüggést vizsgálva az elemző felértékeli a korai kísérletet. sőt a későbbi érett alkotásra jellemző gondolati és művészi kvalitásokat magyaráz bele, máris súlyosan vétett a tudományos objektivitás, az efféle munkában
kötelező mértéktartás ellen. Gyulai esetében is alapjában ilyenféle, csakhogy
tartalmát tekintve fordított előjelű visszavetitéssel van dolgunk Somogyi szóvá
tesz egy igencsak árulkodó filológiai melléfogást. A dogmatikus időszak egyik harcias Írásában, melynek szerzője azt a tételét igyekszik bizonyítani, miszerint Gyulai
már 1853-as tanulmányát a Petőfi-kultusz „lerombolásának szentelte", perdöntő
idézetet a kritikus egyik 1883-as keltezésű, tehát pontosan harminc évvel későbbi
írásából vesz (Somogyi 1977, 205). Az apró filológiai „balfogás" mögött mélyebb
igazság rejtőzik, mely rávilágít egy általánosabb, az egész életmüvet érintő gya-
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korlatra. Az történt ugyanis, hogy az öreg Gyulairól, a megkövült elvek csökönyös védelmezőjéről, az irodalmi megújulás harcos ellenfeléről kialakult negatív
képe', rávetitették a fiatal Gyulaira, s ebben a torzitó tükörben ítélték meg korai
munkásságát is, nem sokat törődve az idő s benne az emberek változásával, s
mellőzve maguknak a szövegeknek valóban a'.apos egzegézisét. így derülhetett ki
róla, hogy már ekkor megkövült nézetek csalhatatlan pápájaként lépett fel, ellensége volt az irodalom fejlődésének, tagadta a Petőfi életmüvében jelentkező
új eszmeiséget és irodalmiságot, s valósággal „kizsigerelte" örökségéből mindazt,
ami a közelmúlt irodalmi és történelmi harcaira emlékeztet. És mindezt tette
az „irodalmi Deák-párt" nevében, vagyis egy ekkor még sehol sem létező szervezett csoportosulás vezető kritikusaként (Somogyi 1962, 162). S ha már van retrográd irodalmi párt, élén a mindenható kritikussal, máris megindul a legendaképződés; kerestetik* és találtatik a reakciós kritikussal szembeállítható, de az irodalmi életből kiszorított ellenpólus, akár kettő is. Egyik a fiatalon elhunyt Zilahv Károly (Féja 1943, 92—93), a másik állítólag Erdélyi János, aki Gyulaival
szembefordulva Petőfiben „a népi költő betörését ünnepelte a nemzeti politika
porondjára" (1. Erdélyi 1953, Bev. 21).
Az itt jelzett megközelítési módokkal szemben az irodalom- és kritikatörténeti
tények arról győznek meg, hogy az ötvenes évtized első felében Gyulai még azt
?em tisztázta magában, hogy vajon a költői, a szépírói. esetleg a kritikusi pálya
mellett kötelezi el magát végérvényesen, vagy éppenséggel az irodalmi élettől elvonuló tanár lesz Kecskeméten. Kritikusi elvei és módszerei mégcsak most vannak kialakulóban, s ennek folytán még korántsem ellentmondásmentesek. Aztán
dehogy is nézi megkövült elvek fedezékéből s szervezett „irodalmi párt" vezéreként a szellemi életet, hisz maga is benne van — költőként, szépíróként, kritikusként s efemér életű lap szerkesztőjeként — az újra induló irodalmi élet tarka és
meglehetősen kaotikus zajlásában. Az írókkal és kritikus társakkal való kapcsolatai is jórészt még változóban vannak, bár néhány személyi kötődése szorosnak
és tarlósnak Ígérkezik, mint ahogy kritikai munkássága is mind határozottabb karaktert kezd ölteni. Az alábbiakban e fiatal Gyulai egyéniségének és kritikai munkásságának néhány alapvonását és fontos mozzanatát próbáljuk megragadni, szorosan az évtized első felére összpontosítva figyelmünket, s azon belül is főleg
azokra az írásaira, melyekben a Petőfi és Arany nevével jelzett költészet mibenlétét. esztétikai rangját és irodalomtörténeti helyét körvonalazza, feleletet keresve
az évtized költészetének elevenbe vágó kérdéseire. A nélkülözhetetlen előre- és
visszatekintést nem mellőzhetjük ugyan, de szigorúan ragaszkodunk ama módszertani elgondoláshoz, hogy lényegi kérdésekben csupán a jelzett félévtized szövegeit
fogjuk vallatóra: az 1850-es rövid életű Pesti Röpíveteben
olvasható írásaitól az
lfl55-ben közreadott könyvterjedelmű cikksorozatáig, a Szépirodalmi
szemléi i,
. n e l y n e k hirtelen megszakadása fontos cezúrát jelent kritikusi pályáján.
müziátían
c elrkvő

virrasztás
~
elkötelezettség

Amikor Világos után — helyét keresve, jövőjét faggatva — a Teleki családnál titkárkodó, alig 23 éves Gyulai szítnéz a világban, már elég tarka írói
próbálkozások sora áll mögötte (versek, kritikák, tudosítások. szépprózai kísérletek: s a közelmúltból is két fiatalos nekilendülés emlékét hordozza (ifjúsági vezérked s a kolozsvári márciusi napokban, Petőfit visszhangzó versekkel, s ugyanez
év válságos őszéről néhánv radikális hangvételű laptudósítás) A bukás Telekiék
nél, a Pest szomszédságában fekvő Gyömrőn találja, ahonnan sűrűn bejár a fővárosba, s nemcsak hogy jelen van az irodalom újraindulásánál, hanem mint nyűg
talan örökmozgó és csillapíthatatlan mohóságú szellemi ember, mihelyt a katonai
terror valamelyest enged, sorra felkeres mindenkit, aki akkortájt írónak számított. Szilágyi Sándornál, a folyton megbukó (betiltott), de mindig új vállalkozásba
kezdő lapszerkesztőnél Keménnyel, Csengeryvel, Lévayval találkozik, a márciusiak
táborából Síikéit már korábbról ismeri, most meg Pálffyval, Bérczyvel kerül kapcsolatba, s különös öröm számára a Pákh Albert barátsága — és még inkább a
Sajó né', en publikáló Jókaié, akit budai rejtekhelyén látogat meg Fiatal barátaival f e l k é r i i az öreg Szemere Pált, a vidéki fiatalokkal meg, köztük Szász Károllyal, levél i'tján érintkezik. Szemét rajta tartja a szellemi élet első mozdulásain, mindenről tud, mindenről véleményt mond, s maga is ír imindent, amire ere-
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jéböl és ídejtbol futja. S erről a mindenre odafigyelő nyitottságról és sz. Ile'ni
mohóságról akkor sem mond le, amikor kenyéradóival másfél esztendőt (1851 tavaszától 1852 őszéig) Gernyeszegen tölt.
Különös és nehezen áttekinthető világ volt ez a szellemi újrakezdés, a fiatal
írót olyasféle letisztulatlan légkör vette körül, „melyben egyszerre gomolygott 3
rácsodálkozó visszapillantás és a bukástól meghőkölő önvizsgálat, a / ájult lelkek
eszményekkel [s olykor illúziókkal] való ébresztgetése és az illúziók iránti ingerültség" (Kovács 1976, 16—17). Az eszmei revíziót sürgető önvizsgálathoz, a;: illü7Íók és romlásba vivő szenvedélyek elvetéséhez, az adott körülmén vekkel sz.tmoló. józan evolucionista fejlődés eszméjéhez elsősorban Kemény Zsigmondt i kap
ösztönzéseket, kinek röpiratait és esszéit, valamint szépprózai munkáit mohó érdeklődéssel olvassa, nemegyszer még kéziratban, hisz a nagy író műhelyébe is
alkalma nyílik bepillantani. Első írásaiban hivatkozik is Kemény nemzetkarakterológiai megállapításaira, sőt kezdő kritikusként az elsők között méltatja szépprózai
munkáit. Elmélyült lélekrajza, atmoszférateremtö művészete okán a legjobb kortárs
elbeszélőnek tartja Keményt, de kiégett kedélyéről, sötét világlátásáról, mely müveiből előtör, némi idegenkedéssel szól: „Kemény kihüt. józanná tesz, de a legtöbb zör vigasztalhatatlanná is, mert oly oldalról mutatja be az életet sötétnek,
melyet kevésbé hiszünk annak, s a ledöntött eszmények helyébe csak a kétkedő
kérlelhetetlen észt ülteti" (KDUGY. 34). Láthatóan Gyulai osztja Kemény dezillúziós, kijózanító felfogását, az adott erőviszonyokkal és kötöttségekkel számotvetó,
a polgárosodás evolucionista útját valló nézeteit, de az is kiolvasható a fent: sorokból, hogy Gyulai dezillúziója mégsem oly lesújtó és vigasztalan, mint író társa e,
s végtére is öt nem elégíti ki a „kérlelhetetlen hideg ész" tanácsa.
Alighanem a lényegnél tartunk. Gyulait sokkal mélyebben érintették a közelmúlt esemenyei, érzelmileg és gondolatilag szorosabban kötődik a nagy küzdelem
emlékéhez, amelyeket reményekkel teli ifjúként élt át. Ezért van az többek között, hogy személyi kapcsolataiban, mint már láthattuk, a másik irányú vonzás is
erősnek bizonyul. Szívesen hallgatja az okos fejtegetéseivel és mélyreható elemzéseivel mindenkit lenyűgöző Keményt, de utána éjfélbe nyúló beszélgetést folytat Petőfiről a kedves és kedélyes Kaján Ábellel (Pákli), Jókaival való találkozásáról meg ujjongva ír Szásznak („Legtöbb örömet szerzett nekem a Sajóvali
ismeretség s tán mondhatnám is már — barátság"), s következő levelében a
Szendrey Júlia társaságában töltött délutánról számol be, i h e n — Petőfire utaló
— sóhajjal zárva sorait: „Vajha olvashatnók valaha a viszontlátás örömét zengő
költeményét i s . . ." (Lev. 47, 50). De közreadott szépirodalmi munkáit is érdemes
megvallatni. Első Világos utáni elbeszélésében, a Három öetegben, a dezillúzió
közegében ugyan, de a háttérből felsejlenek a történelmi küzdelem hangulatát
sugalló képsorok. Az évtized elején írt verseiben hol a szarnokság elleni indulat
tör fel elemi erővel (Oh ha ki tudnám fejezni), hol meg a közelmúlt os jelen ellentétének lirai átélése (Karácsonykor,
Honfi bú), a jelen fájdalmas mélabúja, az emlékező hűség lirai vallomása kap hangot, mint például a Pál gazda címűben vagy
a Szüreten záró soraiban: „Köd a völgyben, éj a bércen, — Már a tűz is alvófélben. — Halvány hold és sötét árnyak — A felhők közt odafenn .. — A halottak
fel-feljárnak, — Sok a sir a völgyeken" (Költ. I. 121).
A jelzett kettős kötődés felöl közelithetö meg Gyulai sajátos sztoicizmusa is,
amely a szenvedélyek fölötti uralmat jelenti, az egyén józan önmérsékletét, saját
szenvedéseinek és veszteségeinek türelmes viselését, egyszóval önmagának megóvását attól, hogy a belső küzdelmek viharában felőrlődve képtelen legyen a
nemzeti közösség ügyének szolgálatára. Mert Gyulai szemében ez volna a fő dolog.
Ilyen összefüggésben kész elfogadni a kompromisszumot is, áe csak olyant, amelyben az egyén nem adja fel emberi lényegét, a viszonyok szabta korlátok között ugyan, de megőrzi a cselekvés, végső soron a változtatás igényét és kilátásait. „Amin lehet változtatni, azon kell is, de ehhez energia szükséges, s ez
csak akkor van. ha nem emésztjük magunkat afölött, amin kellene változtatni,
de nem lehet" (Dávidházi 1972, 596). Ez a fajta sztoicizmus, mely az egyén vértezettségét hivatott biztosítani
egy nagyobb cél érdekeben, egyenesen következ.k
Gyulai passzivitást tagadó, cselekvést sürgető erkölcsiségéből; és egyszersmind
abból a felfogásából, miszerint a történelmet, bár az adott viszonyok és kötöttségek korlátai között, de végső fokon mégiscsak az emberek csinálják. És itt utalnunk kell Dávidházinak ama konklúziójára, melyben az empirikus gondolkodású.

