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A DÉLIBÁBOK HŐSE ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

1. 

Arany László társadalomfelfogása Hübele Balázs benyo-
másainak és a szerzői reflexióknak látszólag laza hálózatából 
jól rajzolódik ki. Azok az életkörök (pesti jogászélet, nyugat-
európai utazás, vidékiség), amelyek a költő közvetlen élmé-
nyeit, emlékeit tükrözik, különös hitelességgel szerepelnek A 
délibábok hősében. Ritka telitalálat az 50-es évek hangula-
tának megéreztetése az Első énekben, legyen szó akár a jogász 
Balázs csellengéséről, aki a folyosókon pipál vagy padot farag-
csál, az előadásokon szundikál, hallgatva a „német tanár" 
homályos fejtegetéseit „Belőle eszmét, szellemet kiszá-
raszt, / De szőre szálát százfelé szeli" (1.19.), akár Balázs nem-
zedékéről általában, azokról az ifjakról, akik „utat nem 
íalálva" „mentek vakon", minden út el volt előlük zárva, 
„merő szokásból tengtek a jogon", hogy aztán hazatérjenek, s 
„Honn, a hanyatló ősi birtokon / Vonuljanak meg, míg van 
inni, enni, / Búsulni a honért és mit se tenni." (I. 20.) 

Az olaszországi kudarc tapasztalatával fog Balázs Anglia, a 
modern gyáripari és üzleti élet tanulmányozásába. Arany 
László a Kemény—Csengery-féle koncepció szerint a fejlődés, a 
jövő lehetőségeit látja a nyugat-európai polgári fejlődésben, 
ugyanakkor némi riadalommal, s kíméletlen igazmondással 
konstatálja az angliai élet rémeit: 

Nép, kiknek e földön nincsen hazájok. 
Gyárban nyomorgják át az életet, 
Nyirkos lakokban, hol kór, fene, tályog, 
Rongy, gaz, gyerekjaj, inség, bún ered (III. 80.) 

1 I roda lomtör téne t 82/3 
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Benne van ebben az ábrázolásban Arany László pontos 
ítélete, látlelete a kortárs Nyugat-Európáról (mely minden 
bizonnyal kiemelkedő dokumentuma az Arany—Gyulai kör 
európai szemhatárának, illúziótlan társadalmi-gazdasági kon-
cepciójának), de benne van a félelem e „nagy tenger" rejtett, 
egyelőre nem is látható titkos erőitől, a társadalom „rémes 
aljá"-tól, mely „a vész napjain" fenyegető módon bújhatik elő. 
(III. 83.) A figyelemre méltó talán nem is az, hogy Arany 
László felfogása mily éretten áll készen már a 70-es évek 
elején, hanem inkább az, hogy milyen harmonikusan simulnak 
társadalombölcseleti elképzelései a verses regény szeszélyes és 
szubjektív müformájának anyagába. 

Ennek visszatérő módja az egyébként komolyan vett köz-
életi eszmék kigúnyolása, nevetségessé tétele. A Negyedik 
éneknek a magyar elmaradottságot ostorozó részei összhang-
ban vannak a Balázs reformeszméin ironizáló, s ezzel végső 
kudarcát előkészítő tényezőkkel: „Mily elhagyott tanyák, 
minő szegényes, / Hanyag gazdálkodás, bármerre néz!" 
(IV. 12.) Az agglegény nagybácsi házának leírása tömörítő, 
jelzésszerű, inkább hangulatfelidéző realista életkép, mégis tele 
van a magyar vidék avultságának jeleivel: 

Nagy sárkemence (ő a gőzre kényes), 
Könyvtár gyanánt naptár lóg zsinegen, 
Bűzhödt cselédház, füstös konyha, pitvar, 
Gazos kert, rongyos ólak, sáros udvar (IV. 20.) 

A vidéki élet sivársága a tárgyi világ mellett az emberi, 
szellemi kapcsolatokra is jellemző: megjön a pap, a rektor, 
néhány cigány is előkerül, „így egyesülve alkot szép egé-
szet / Tiszazugban a tudomány s művészet." (IV. 26.) Ugyan-
akkor a magyar viszonyokat bíráló, haladást sürgető állás-
ponton is ironizál, amikor a hazai állapotokat oda nem illő 
kifejezésekkel illeti (,Magyar mac-ádám munka, sár sáron" 
II. 63.), a nyugat-európai szemmel széttekintő Balázs hiány-
érzetét csúfolja ki („Távírda nincs, policemant sem találni" 
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IV. 18.), vagy magán Balázson lesz űrrá az akasztófahumor, 
amikor látja, hogy a megáradt Tisza hozta „kincsek"-et miként 
fogja ki a nép: „No lám, mily élénk forgalom; pedig / Mennyit 
kell hallanunk a szemrehányást, / Hogy a magyar nép nem 
kereskedik!" (IV. 17.) A meglevő állapotokkal való elégedet-
lenség, a javítás szándéka, s az e szándék állandó akadályoz-
tatásából eredő csalódás együtt vezet el a szatirikus ábrázolás-
hoz.1 

Ennek a szatírának a fő céltáblája a Tisza-vidéki nemesség; 
megvalósulása annak gogoli körképe: Horpasz, az iíjűság vezé-
re, akit a környék tart ki; Szij Muki, a torz mulatozásokba, 
gyertya, lőpor, ólomgolyó evésbe belebetegedő „kemény fiú"; 
Vermes úr „rozzant vén batáron", a balul kiütő számításokkal 
spekuláló földbirtokos; Szikár úr, „ügyvéd s kupec", aki „meg-
csal, ha bír, aztán szid, hogy te csaltad" (IV. 22-25.) . Míg az 
első három énekben előkerülő mellékszereplők eléggé elmosó-
dottak, addig ezúttal egyénített, plasztikus figurákat kapunk, 
aminek az az oka, hogy Balázs „itt olyan társak körébe kerül, 
akiktől nem sikerül elszakadnia, s akikkel utóbb mégiscsak 
tartós és végzetes kapcsolatba kerül".2 Arany László szatírája 
nem egyoldalú: igaz, többször esik szó az úrhatnám, parlagi 
nemesről, a gentryről „Nem gőgös, arra nem kevély, ha gaz-
dag, / De büszke rá, hogy úr, bármily szegény" (IV. 29.), de 
nincsenek illúziói a hirtelen megélénkülő ipari, kereskedelmi, 

1 Arany László szerint, ha „a képzelet vágya és a józan ész ítélete 
egymással összeütközésbe jő", akkor születik meg a humor, a szatíra, 
ami azonban nem a közönyösség szülötte, hanem a levertségé: „Aki 
lelkesült a hazáért, de, reményeiben vagy kortársaiban csalódott, aki 
lelkesült a jóért szépért, igazságért, erkölcsökért, de eszményét az 
emberek közt föl nem találja, aki buzog az irodalomért, de hivatatla-
nokat lát annak templomában, az írhat szatírát a haza, morál, irodalom 
érdekében, de merőben hideg és közönyös kedély soha." A magyar 
politikai költészetről. In: Arany László válogatott művei. Bp. 
1960. 261. 

2 Somogyi Sándor: Arany László. Bp. 1 9 5 6 . 6 9 . 

1 * 
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üzleti élettel kapcsolatban sem: látja, hogy mennyi vállalkozás 
indul, „Bank, társaság, egylet nő, mint a gomba", hogy „Kül-
földi tőkék jönnek forgalomba" (IV. 47-48.) . A szabadság, a 
liberalizmus jelszavaival fellendülő polgárias világ is súlyos csa-
lódást okoz Balázsnak, aki „Lát álnok és irigy bujósdi-har-
cot, / Szent cél alá dugott önérdeket", s aki undorral fordul el 
az új világ hangadóitól, akiknek ajka „országos célt emle-
get, / Kezet fognak még az ördöggel is, / Ki bánja a hont, bár 
meggebed is!" (IV. 50.) A szatíra tehát vonatkozik a nemesség-
re, a polgárságra, a népre, azaz az egész 67 utáni magyar életre. 

2. 

Ennek az „egyetemes" szatírának a középponti alakja 
Hübele Balázs, aki mintegy magába foglalja a kor nemzeti 
illúzióit, nyugatias, polgáriasuk, reformeri ambícióit, sőt a mű 
végén a provinciális nemesi szemlélet, kisszerűség megtestesítő-
jévé válik. Balázs éppen „antihős" voltában (már a mű legelején 
megtudjuk róla, hogy ,Alant maradt biz ő, közlét porában"), 
kapkodásában, , jó bolond"-ként lehet az 50-es, 60-as évek 
„kudarc-nemzedék "-ének reprezentánsa. Mint ilyen válhat 
Arany László által is ambivalens módon kezelt hőssé, akire 
egyfelől az iránytalanság, bizonytalanság jellemző („Érzett eré-
ben ifjú tett-hevet, / De nem talált iránytűt, amely vezérel 
je, / Csak ment, nem tudva, mily irányt követ" (I. 11.). 
Másfelől tanácstalansága és lelkesülései, majd csalódásai rom-
latlanságával („Rajonga a honért, mohón akarta / Szolgálni, 
csak nem tudta, hogy mivel" I. 15.), érzékenységével magya-
rázhatók („Szegény mindent nagyon lelkére vett"), s ennyiben 
nem is olyan idegen Arany Lászlótól.3 Ezen a ponton, s a 

3 Balázs alakjának ilyesfajta kettősségére már Gyulai Pál rámutatott: 
„bizarr lélek és jó szív, nagy aspirációk és üres ábrándok, a tettvágy és 
csekély belátás keveréke, könnyen lelkesülő, s hamar kihűlő természet, 
aki sokba fog és semmit sem végez." Gyulai Pál: Előszó. In: Arany 
László Összes Müvei. Bp. 1 9 0 6 . 1 . 1 7 . 
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gyakorlatiatlan gondolkodásban, az „élhetetlenség"-ben üt leg-
inkább elődjére, Bolond Istókra: 

Nagy terveket szőtt, nagy dolgokra gondolt, 
S talapzatát, melyen állt, elrugá; 
Még azt is, amit néha jól kifontolt, 
A kivitelben visszáról fogá . . . (I. 12.) 

E korán jelzett (s talán sajátosan magyarnak vélt) tulajdon-
ságra építi aztán a Harmadik énekben Arany László az „üzlet-
ember", a „reformer" Balázst. Kiderül ugyanis róla Angliában, 
hogy nem „szakférfiúdnak született, nincs benne „mérték, 
súlyegyen", a célt látja, de a praxist, az eszközt „feledi": 
„Csudálja a dús rétek halma-völgyét, / Alag-csöves mezőt, rét-
öntözést-, I De inkább nézi a táj üde zöldjét, / Mint holmi 
részletes berendezést" (III. 77.). Balázs tehát gyakorlati érdek-
lődésében is gyakorlatiatlan: szívesen barangol gyárakban, dok-
kokban, de ebből is csak ábránd lesz: 

S ilyenkor vágya messze elcsatangol; 
Nekünk is otthon így s ez kellene, 
Dokk a Dunán, gyárak, sokféle gőzgép, 
Akkor mi is lehetnénk ily dicső nép. (III. 78.) 

Balázs „gyakorlatiatlansága" korán ébredő erős ambícióval 
párosul. A honvéd ezredesként elesett apa, az ennek révén neki 
kijutó közbecsülés („Dicsőségében ő is részesült") táplálja, 
növeli érvényesülési vágyát: „Dicsvágyra éledt, szive lelke-
sült, I Szerepre vágyott, s könnyűnek hivé" (I. 14.). E sarjadó 
feltörési vágyból következik, hogy miután utálja a „betű-
evés"t / „kortársai közt keres kitüntetést" (I. 19.). Arany 
László, aki maga is sérülékeny, értékes belső életet élő, de 
eléggé zárkózott kamasz lehetett, nagyon is jól érti Balázs 
ambícióját, aki azáltal szeretné otthonosan érezni magát társai 
között, hogy hasonulni próbál hozzájuk, igyekszik igazodni a 
többiek értékrendjéhez, „inni tud", „víg cimbora", kártyázik, 
biliárdozik stb. A többiek elismerését kivívni akaró, a tetszeni 
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vágyó duhajkodások határozatlannak, a mások véleményétől 
függőnek mutatják Balázst: „S bár néha eltelik, csömört is 
érez, / Szeretne tenni tán valami mást, / De vonja őt a tömjén, 
melyet élvez" (II. 27.). Nem tudja magát függetleníteni a 
mások ítéletétől, s bár a csínyekben (boltőr szeglethez kötö-
zése, németek cilinderének leverése) nem sok öröme telik, 
nincs ereje elkülönülni: 

Bár oly kalandban nem nagy kedve telt, 
„Becsületből" mint első szerepelt (I. 28.) 

E kamaszos állhatatlanság kudarcok, felsülések sorához 
vezet: a kétfejű sas leverésekor őt fogják el, társai cserben 
hagyják, majd amikor ezért rájuk támad, kinevetik. így jut első 
nagy válságának állapotába, amely kamaszos világfájdalom, 
cinikus nemtörődömség alakját ölti: 

Az életet fenékig ismerem, 
S ma eldobom, ha kell - hiszen mi más 
A célja végre mint evés, ivás (I. 38.) 

Az új ambíció az irodalom lesz (a vén színész „lángelme-
felfedező" kedvének köszönhetően), becsvágyát most mint 
drámaköltő kívánja kielégíteni. Etelkével való megismerkedése 
után azt határozza el, hogy a lányt és apját tisztázza a rágal-
mak alól. 

Balázst teljes mértékben a kamasz érettségi fokán mutatja 
Arany László („Képzelme folyvást szerteszét kalózolt"), akit 
hol „magas dicsvágy" háborgat, hol „csendes élvek édes vágya" 
vonzza. Etelke iránt feltámadó szerelme kijózanítóan hat rá: 
igénye támad arra is, hogy „nem figyelve szirén-dalokra" élje 
napjait (II. 3.). Fantáziáját azonban a történelem, az irodalom 
nem hagyja csillapulni, új és új vágyképek merülnek fel: 

Művész, író, koncertek virtuóza, 
Katona, sans-culotte, híres zsivány, 
Herosztrát, Machbet, Janku, Law, Marat (II. 9.) 
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A megélénkülő politikai események mintha teret is enged-
nének a cselekvésre. Balázs új ambíciója a forradalom; a hazá-
ért kívánja áldozni életét. Amikor besorozzák, úgy érzi, új 
lehetőség nyílik előtte. Mivel „könnyen fordul iránya", most 
úgy látja, hogy sem ügyvédkedésre, sem drámaírásra nem szüle-
tett, a politikai, forradalmi mozgalmak vonzzák, Garibaldihoz 
akar átszökni. Ezen a ponton válik világossá, hogy Balázs nem 
tudja kinőni kamaszos kapkodását, személyisége nem érik be a 
kellő időre, továbbra is bizonytalan az érdeklődése, változé-
kony az ambíciója: 

Ábránd, tűnődés váltakozva kelnek 
Szívében, egymást gyorsan űzve, hajtva; (II. 46.) 

A forradalmi remények elvesztésével ismét a magánélet, a 
szerelem válik fő hajtóerővé, hiszen Etelkéhez fűződő szenve-
délyét (bizonyos pózolástól sem mentesen) a hazafiúi elhiva-
tottság érzése szorította háttérbe. A Harmadik énekben maga 
Arany László határozza meg pontosan ábrándkergető hősének 
természetét: nagy érzései vannak, de konkrét útja és terve 
nincs, mint a magyar légió szétszéledésekor: 

Veszítve célt, irányt, hazát, barátot, 
Állott meg útján ösvény, s terv ne'kül; 
Csak egy bálvány volt, mit még imádott (III. 36.) 

Ehhez a most már dominánssá váló ambícióhoz kapcsolód-
nak olyan melléktörekvései (olvasmányok, művészeti és táj-
élmények), amelyek ugyancsak szerelmi vágyódásának szubli-
málódásai (III. 37—41.). Balázsnak azonban szerelmében is 
csalódnia kell, mert Etelke iránti vonzalma is illúziókra épült. 
(Naiv öncsalásnak bizonyul az a feltevése, hogy Etelke, mint 
„áruló" lánya, senki másnak nem kell, tehát őrá, „mint sors-
jelölte mentőjére vár", s csalódnia kell abban a reményében is, 
hogy a „talizmán", az első csók emléke megőrzi számára 
Etelkét.) 
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A szerelmi csalódás (megtudja, hogy Etelke férjhez ment) 
eló'l történelmi stúdiumokba menekül, majd a népboldogítás 
újfajta módját leli fel a közgazdaságtanban: „S most ökonóm-
szemmel néz a világra; / Nem érdekes előtte Róma már" 
(III. 68.). (A fordulatok, az újabb és újabb becsvágyak illúziós 
jellegére utal, hogy majdnem minden ambíciója „elméleti", 
azaz a tervek, a fantázia, a könyvek világára korlátozódik, ami 
ezúttal annyit jelent, hogy A. Smith, Blanqui lesznek olvas-
mányai.) Hazatérését követően befejeződik Balázs „képzése", 
ami valamiféle negatív fejlődési vagy nevelődési regényként is 
felfogható. A fokozatos süllyedés mértéke figyelhető meg az 
első és a második mulatság minősítésében. Az első alkalom 
visszásnak látszik Balázs szemében, mert az angol estélyek 
nemes szolidsága jut az eszébe, hiszen külföldi útjának emlékei 
még nem halványultak el: „Ó mennyi őserő, de mennyi vad-
ság! / Eszébe jutnak a szép szende ladyk" (IV. 35.). Ekkor még 
„borát csak úgy színleg érinti nyelvvel", új társaságok szerve-
zése jár a fejében: 

Alkotni kört, komoly cél s józan elvvel, 
Nemesb irányú mulatságokat, 
Nem tudja még hogyan - de bármi jobbat: 
Felolvasó estélyt vagy vándor klubbot. (IV. 36.) 

Az elbizonytalanodáshoz, a környezethez való hasonulás-
hoz ezúttal nem az alkoholmámor, hanem a cigányok zenéje, a 
mélázó dallamok járulnak hozzá: 

Zokogva sír hútján a fájdalom: 
Balázs szívében is mélyebben járt 
E hang, mint bármilyen Hayden, Mozart (IV. 37.) 

Balázs egyelőre egy Nyugat-Európából hozott eszmény 
jegyében lép fel, küzd az elmaradott állapotok megváltoztatá-
sáért. Jó szándékú vállalkozásai azonban sorra kudarcba fullad-
nak: tanegyletet szervez, de népe „megszökik"; „gátat kezd a 
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Tiszán", de abból per lesz, a népbankkal megbukik, cikkeket, 
röpiratokat készít, tiszta szándékkal bírál másokat, s arra 
ébred, hogy „nem maradt nevén egy csepp becsület, / Hóbor-
tosnak tartja mind a kerület" (IV. 41.). Balázs ismét túlzásba 
esik: eddig gyanútlanul bízott mindenkiben, most, csalódván, 
minden nagy embert hitvány üzérnek, minden államférfit meg-
vásárolhatónak lát: „Honszerelem, becsület hova tűnt 
el? /Megette egy százgyomrú szörny: a schwinde)." (IV. 51.) 
így jut el erkölcsi-szellemi mélypontjára, az Etelke brutális 
megtámadásáig, ami azért a legfőbb rossz (ezért érzi úgy, hogy 
„nem lesz több nyugalma"), mert „önmagát, lelkét mélyen 
alázta, / Önérzetét, jobb részét tépte szét". (IV. 80.). Nemcsak 
minden törekvésének kudarcát éri meg, hanem önmaga jobbik 
énjének meggyalázását is, úgyhogy az öngyilkosság gondolata 
is megkísérti (IV. 81.). S ezután derül ki, hogy „nevelő-
dés"-ének van egy újabb, még szomorúbb stádiuma, az a meg-
alkuvása, hogy ez új gyalázattal is meg tud békélni: 

Mint vágyat egykor, most meg bút feled, 
S marad szívében száraz bölcselet. (IV. 81.) 

Ez jelenti Balázs végső bukását, mely a befejező strófák 
tanúsága szerint egyenes következménye az „ikaruszi" ábránd-
kergetésnek: aki „felrepülne napba", de lehullván nem töri 
nyakát, az elterül 

„alant a lágy iszapba, 
Mely tán kotus, de megszokjuk szagát, 
Sőt benne ismét lábra kapva, 
Az ember jól is érzi tán magát" (IV. 86.). 

Balázs a korábbiakban nemegyszer a kisszerűség, a banalitás 
fölött állott. Amikor Dezső felszínes okoskodását hallgatta 
arról, hogy unja a szoknyák után futást, s már nyugalmasabb, 
nős életre vágyik (III. 43.), vagy arról: Dezső is tudott róla, 
hogy Réfalvy „hírben kissé furán áll", de ezen könnyen túltette 
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magát (III. 46.), akkor joggal érezte úgy, hogy nem értékesebb, 
magasabbrendű vetélytárs ütötte el Etelkétől, hanem az önző, 
mohó átlagosság: 

Csak férje volna más! - forrong agyában, -
Nem ily rüpők. lelketlen és sivár, 
Kinek szívében egy-egy percnyi vágy van, 
S szereti addig, míg reá sóvár. (III. 51.) 

Ezt a különállását, szellemi, erkölcsi fölényéből adódó több-
letértékét adja fel deklaratív módon a névnapi mulatságon, 
amikor kinyilvánítja a társasággal való azonosulását: „Fiúk, ím 
egy hajótörött - kiáltja - / Ki nem keres már kincset a habok-
ban, / De partotokra tér nyugodni vissza" (IV. 56.). Balázs 
önfeladása, végzetes értékcsökkenése lemérhető Ételkén is, aki 
„döbbenve ád szemeinek hitelt", amikor ráismer „e földúlt, 
féltorz vonásra" (IV. 61.). Alighanem Arany László eliszonyo-
dása volt hasonló, amikor nemzedéktársaira gondolt, azokra, 
akik 67 után oly hirtelen hozzázüllöttek az új világhoz, oly jól 
érezték magukat a „lágy iszapban". 

3. 

Balázs sorsa valójában nemcsak egy kapkodó, állhatatlan 
nemzedék bírálata, hanem annak megmutatása is, hogy a déli-
bábok egéből a valóság mocsarába zuhanva az ábrándkergetés 
miképpen vezet emberi értékcsökkenéshez, közösségileg 
hasznavehetetlen kiábrándultsághoz. Ennek megfelelően a 
„rajongás", a valósággal nem számoló illúziósság mint kataszt-
rófába sodró veszély jelenik meg a műben. Ebből a szempont-
ból A délibábok hőse az ifjúságról szól, az „ábrándok szép 
korá"-ról, amikor „A lélek oly fennen, bátran repül, / S teremt 
magának oly szellemvilágot, / Amely benépesít egy pusztasá-
got." (I. 33.) Az ábránd, némi jelentéstágulással, a szerelmi 
érzés szivárványosságát, végtelen gazdagságát is magábafoglalja 
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(I. 77.). Réfalvy és Balázs beszélgetése is azt a gondolatot 
erősíti fel, mintha a „mindent egy kockára vető", a „földön 
járni tudni elfeledő" ábrándkergetés minden kor ifjúságának 
jellemzője volna: 

A gazda csak néz, s hallgat e fiúra: 
Hogy tud remélni, mily nagy önhite; 
Ilyen volt egykor ő is, míg kiforrva 
Az ábrándból csalódva ébrede. (I. 73.) 

A kamaszos képzelgés, a katonai dicsőségről, hírnévről való 
álmodozás esetleg speciálisan 19. századi sajátosságokkal is fel 
van ruházva: Balázs arra gondol Itáliába indulásakor, hogy 
„győztes hadak közt" tér majd vissza, „S midőn Etelkét is 
keblére záija, / Dicsőség és boldog szerelme várja" (II. 53.). 
Arany László különleges tapintattal dolgozza bele a mű eszmei 
koncepciójába, hogy kezdetben Etelke is ábrándozó leány, de 
hamarabb számol le az illúziókkal: megtanulja a háztartást 
vezetni, több érzéke van a gyakorlati élethez: 

Megszokja egyszerű körét szeretni 
S szépnek találni azt, ami való, 
És kezdi észrevétlenül feledni 
Eszményhonát, mely fényes, ám csaló. (II. 74.) 

Csakhogy Etelke kijózanodásából következik majd férjhez 
menése Dezsőhöz, s ezzel feladása sokmindennek, ami már 
nem az ábránd világához tartozna. (Balázs végső kudarcában és 
„lezüllés"-ében döntő szerepe van Etelke ,,hűtlenség"-ének.) 
Balázs maga is érzi, hogy Etelke viselkedése sorsszerű és jel-
képes értelmű, de ő magamagát vádolja: „Ábrándjaimban 
istenné tevém, / S ím más ez istent játszva földre rántja" 
(III. 50.). Ő végzi el az általánosítást is: „Nem sorsom üldöz, 
én vagyok rajongó, / Bolond, ábrándozó, mamlasz fajankó" 
(III. 50.). Az ábrándozás fogalmának e műben megjelenő szé-
lességére mutat, hogy Balázs az ábrándok ellen fellépve is lehet 
ábrándkergető: 
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Mosolygja a rajongók dó're álmit, 
Ö nem csudákban, min-karunkba bíz, 
És szidja a poézist, mely csak ámít, 
Nem létező' ábrándvilágba visz. (IV. 7.) 

Hiszen a „nemzetgazda" Balázs törekvései éppúgy illúzió-
nak bizonyulnak, mint korábbi légvárai. Mindez azt a benyo-
mást kelti, hogy valójában minden emberi törekvés kudarcra 
van ítélve, Balázs bármibe fog, mindig vereség és nevetségessé 
válás lesz az eredmény. 

4. 

Az egyetemes kételkedés eszméje (amelyet a milánói dóm 
bölcsessége is kifejez „a remény, hit, ábránd ritka percé"-ben 
így szólva: „Sok ily izgalmas órát értem én, / Tudom, hogy 
hervad el majd e remény!"),már a mű legelején megjelenik. 
Részben ezt készíti elő a mottóul választott Dante idézet, 
részben ezzel függ össze az első strófák múlton borongó méla-
búja. A „pusztító s éltető" idő (II. 76.) Etelke számára fele-
dést és új érzelmeket hoz, a történelemben viszont minden 
nagyság és érték romlását idézi elő: az egykor büszke Róma ma 
holt gigász, „Korcs nemzedék mint légyraj dong körüle" 
(III. 54.). Az utolsó strófa is az idő visszafordíthatatlanságán, 
az élet elmúlásán mélázik: „Ó jól esett a múltból vissza-
zsongó / Emléken egyszer andalogni még . . . " (IV. 91.) A mű 
vége, a búcsú Balázstól tele van a reménytelenség, a tehetetlen 
sóvárgás fájdalmával: 

És most pihenj te is, fáradt bolyongó, 
- Bolygó, de melynek fénye már kiég, -
Se izgalom, se a hazán borongó 
Bánat ne sértse nyugtod! . . . Ám elég! -

A kihunyó fény, a nyugtot lelő bolyongó csupa egyértelmű 
célzás a halálra, még akkor is, ha tudjuk: Balázs, a kitalált hős 
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sorsa egy fiktív élet jelképes lezárulását jelenti idő előtt. 
(Ahogy idő előtt, nagyon is nemsokára, váratlanul, de végérvé-
nyesen megszűnik létezni Arany Lászlóban a költő.) Az ábrán-
doktól, az ifjúságtól való búcsú valóban az életről való lemon-
dást is jelentheti: „Isten veled, nagy álmok mámora, / Szép 
délibábok elfutó kora." E sorokból tűnik ki végérvényesen (a 
„szép" jelző hangsúlyos, szó eleji helyzete révén, többek kö-
zött), hogy mennyire önnön valamikori énjével, illetve egyéni-
sége egy lehetőségével számolt le e műben a költő: „nemcsak 
Balázs magatartását tette szatíra tárgyává, hanem elégikus iró-
niával végleges búcsút vett a maga korábbi, szubjektív indulat-
tal bíráló romantikus magatartásától is, s helyette egy, a 
magyar realitáson alapuló, általános érvényű objektív és konst-
ruktív magatartás követelményét állította föl".4 

Az olaszországi kiábrándulás első renden politikai csalódás, 
de a kifejezés egyetemessége általánosabb illúzió vesztésre utal: 
„Hány nagy remény dőlt hirtelen dugába, / Hány édes álom 
'csillagot rúgott'!" (III. 35.) Nem a politikai, társadalmi, 
hanem a metafizikai jelentésréteghez tartozik a Negyedik ének 
mottója is: „Születünk fog, haj és illúziók nélkül; / meghalunk 
fog, haj és illúziók nélkül." E kegyetlen, rideg világlátás csak 
megmosolyogni való gyermekségnek tarthatja, bármily von-
zóan boldogító is, a töretlen optimizmust, a rendítetlen jövő-
hitet, mely szerint egyszer „Nép, hon, világ mily boldog, bölcs, 
igaz lesz" (IV. 88.). Arany László nem is hihet a világ dolgai-
nak valamikori tökéletes összhangában, mert emberszemlélete 
meglehetősen borúlátó. Kisszerű és állhatatlan, ködevő vagy 
anyagias, korlátolt vagy fantaszta szinte valamennyi szereplő. 
Arany László szkepszise néha valóságos emberundorba csap át: 
legyen szó akár Dezső ízléstelen, bizalmaskodó féiji dicsekvé-
séről (Balázsnak magyarázza Etelke szépségét: „Hát még ha 
látnád, mint én, pongyolán, / Mily melle van, minő gömbölyke 

'Németh G. Béla: Arany László. In: Mű és személyiség. Bp. 1970. 
1 1 3 - 1 1 4 . 
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térde" (III. 44.), akár a Tisza-vidék magyarjairól („Nem kell az 
ige, közföld kell nekik" IV. 40.). A mű pesszimizmusának 
foglalata aNegyedik ének végének konklúzió sora, az a „száraz 
bölcselet" amely a főhős végső állapotára vonatkozik. Balázs 
története tehát azzal ér véget, hogy hideg, szemlélődő passzi-
vitásba süllyed. Az első következtetés ebből az, hogy az a 
boldog, „ki nem futott ábránd után", ak i , já r t nyomon keres-
te hivatását, / S ballag fölebb a hivatal fokán". Azaz boldog az, 
aki folyamatosan haladt előre, nem akart túl sokat elérni, aki a 
többséggel tartott: „Meg nem csömörit, maradt ép szíve, gyom-
ra, I Jóízűen eszik, alszik, szeret," aki nem kezdi túl korán, de 
el sem késik: „Aranyt tojó tyúk a jövő, de dőre / Kézzel ne 
vágd föl a begyét előre" (IV. 84.). Nagyon keserű ez az 
azonosulás az ábrándokról lemondó, a körülményekkel meg-
alkuvó magatartással, mert tartalmazza a nagy tettek lehetet-
lenségének, a mindent : karás kudarcra ítéltségének fájdalmas 
tapasztalatát: 

Nagy férfi nem léssz s rongy sem. Ritka Caesar, 
Kinek beválik az aut-aut. -
Leszünk bizony: beam ter, gazda, csiszár, 
Meglakjuk otthon a sáros falut. (IV. 85.) 

A nagy terveit és lehetőségeit később apró feladatokra váltó 
Arany László életbölcsessége a világban csalódott ember 
reménytelensége már A délibábok hőse írásának idején.s 

5 E világnézet rangjára emelkedő szemléletnek, természetesen, 
aktuál-politikai okai is vannak, amire Arany László maga is utal A 
magyar politikai költészetről című dolgozatában: „Minden kiegyezés 
által a vérmesebb hitűeknek egy sereg ábrándjok omlik el, nagy remé-
nyek hiúsulnak meg; a határozatlan s ezért határtalan lelkesedés helyét 
rideg opportunitás, a lelkesedést alku, a költészetet tény váltja fel." 
Arany László válogatott művei. 261. Néhány évvel A délibábok hőse 
megírása után azonban arra is figyelmeztet (Nagy férfiaink Legújabb 
fény- és árnyképek Kákái Aranyostól 1875.), hogy a józanság nem 
lehet azonos az elvtelen cinikussággal: „Jól teszi, ha irtja az érzelgést, az 
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5. 

Arany László szkepszisének legközvetlenebb forrása kétség-
kívül a kiegyezés utáni évek kiábrándultsága. Talán mondani is 
felesleges, hogy nem a kiegyezésben csalódott, hanem a nem-
zetben, az emberekben. Az elnyomás évei után a viszonylag 
szabad közélet nem a várt eredményekhez vezetett. Ebből 
következik, hogy mivel Arany László a politikai, államhatalmi 
rendszert az adott körülményekhez képest elfogadhatónak, 
megfelelő keretnek vélte a kibontakozás számára, a kudarcért a 
nemzetet kellett felelőssé tennie. A délibábok hősének ezért 
lesz középponti témája a nemzeti önismeret, önbírálat, egyál-
talán a nemzeti önszemlélet. A mű megírásának egyik fő 
kiváltó oka lehetett az a felismerés, hogy a nemesség szellemi, 
erkölcsi éretlensége folytán következik be a kiegyezés kudarca. 
Arany László ritka tálentumát dicséri, hogy e karcsú verses 
regénybe, mely annyi mindenről szól még ezen kívül, bele 
tudta foglalni magyarságszemléletének majdnem teljes kérdés-
körét. A nemzet legmagasabbrendű megnyilvánulásaiként a 
múltból a szabadságharc6 és a Bach-korszakbeli ellenállás jele-
nik meg. Az 50-es évek elejéről szinte kegyelettel ír: itt a 
később oly ironikusan kezelt Kossuth-várás sincs még egyér-
telmű gúnnyal adva: „A nemzetnek volt az reménykora; / Mint 
Juda népe, oly hittel tekinte / Bizton közel várt megváltóira." 
Később ügy megnő ingerültsége a csodaváró illúziósság ellen, 
hogy a Csaba mondát sem kíméli: „Hisz Csaba-mondánk oly 
szép, megnyerő, / S a politikák legmagyarbika: / A sült 

ábrándozást, de nagyon alant ne jelölje ki ezek határvonalát, mert az 
önzésen és prakticizmuson túl nem kezdó'dik mindjárt az ábránd 
országa; van a kettő között még egy tágas mező, versenytérül a neme-
sebb jellemek számára." Arany László válogatott müvei. 3 9 1 - 3 9 2 . 

6 Ahogy Asbóth Magyar konzervatív politikájával polemizálva 
1875-ben is megvédi „a magyar forradalom vívmányait, melyek bátor 
kiküzdésében, sok tévedés dacára is, halhatatlan érdemet szerzett 
Kossuth . . ." Arany László válogatott művei 406. 
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galamb-várás politika" (II. 17.).7 Nagy ellenszenvvel van be-
mutatva a Bach-rendszer „felpuffasztott nagy hatalma", mely 
mint a „Kiszúrt degesz hólyag, úgy elfakadt" (II. 38.). Nyílt 
gúnnyal illeti az osztrák kormány besúgórendszerét, annak 
gyávaságát, ostobaságát: 

Mert titkon a kormány nagy tervet érlel, 
Országos forradalmat kémlele; 
Nagyot markolt, de semmit sem fogott, 
Nemes vadat várt, s aztán ló'tt bakot. (II. 42.) 

Nem kevésbé ironikus a bécsi kormány manőverezésének 
jellemzése az olasz felkelés idején: a szorult helyzetben „mo-
sollyal fedve a ránk fent agyart", magyar dalokkal toboroznak, 
de csak iszonyatosan gyülevész sereg verődik össze (III. 2—7.). 

Ezzel szemben erkölcsi elismeréssel illeti az önkényuralom-
mal szembefordulókat még akkor is, ha fellépésüket eleve 
kudarcra ítéltnek gondolja. Az 1860-as tüntetés áldozatául 
esett Forinyák Gézára vonatkoznak a verses regény oly ritka, 
teljes pátoszú, megrendült sorai: ,halálát fegyver nem bosszul 
hatá meg, / Őrizze meg nevét emlékezet." (II. 41.). Másfelől 
viszont ellenszenvvel ír arról az 1859-60-as közhangulatról, 
amely örvend a birodalom katonai vereségeinek, mégha sok-
ezer magyar pusztul is el a csatákban. (Nem értékre orientált, 
hanem „csakazértis", kárörvendő és korlátolt magatartást lát 
ebben. II. 15—16.) A nemzeti ellenállás kisszerű, morálisan 
alacsony rendű, ösztönös megnyilvánulásairól sincs jobb véle-
ménnyel („S lőn tüntetés, zavar, hűhó temérdek II. 17.), 
keserűen emlékezik vissza arra, hogy volt idő, amidőn a hazafi-
ság abban nyilatkozott meg, hogy megvertek egy-egy Fináncot, 

'Nemcsak tartalmi, hanem szövegszerű egyezés is kimutatható itt 
magyar emigráció mozgalmai című 1882-es tanulmánnyal: „Csaba vezér 
hadai óta soha szabadító hatalmat a magyar nép tömege nem várt annyi 
hittel, annyi bizalommal, oly csodaszerű utakon mint 1859-60-ban 
Kossuthot és emigráns társait." Arany László válogatott művei 348. 
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a kisdiák pedig „daccal mulasztá el a német-órát" (II. 18.). 
Értelmetlennek látja a 60-as mozgalmat, a tüntetéseket, az 
összeesküvéseket, amelyeknek az árát jó néhány áldozat adta 
meg azután (II. 40.). E nemzeti felbuzdulás átgondolatlansága, 
kockázatossága és eleve sikertelenségre ítéltsége már a jelleg-
zetes nemzeti hibák reprezentánsa: „Balázs merész reménnyel, 
ifjú hévvel, / Rohant a bajba, rajta, hűbele!" (II. 42.) Lobbané-
konynak, önfeláldozónak, de célszerűség, józanság nélkül való-
nak mutatkozik a felkelt olasz sereg is. Arany László jó-
indulatú iróniával ír Garibaldiról: 

Mélyen eltitkold az úti tervet, 
Nem, mintha nyíltan járna sok veszéllyel, 
De fél, ha a helyőrség észrevenné, 
Az is mind, egy legényig, őt követné. (III. 17.) 

A későbbi politikai írásaiban oly nagy súlyú harca a 
Kossuth-emigráció ellen egy-egy célzás formájában már A déli-
bábok hősében fel-felbukkan. Balázsék például Olaszországban 
„Mint jobb szelet leső hajós, henyéltek, / S hivék, hogy így 
mentik meg a hazát" (III. 31.). 

A nemzeti érzés 67 utáni fokozatos kiürülése, frázisos, 
nagyhangú magyarkodássá züllése az Arany-Csengery-kör 
talán legsúlyosabb, deprimáló élménye. A vidéki névnapok 
fülsértő, részeg nótázása a legszentebb érzések devalválódását 
jelenti: „De bár a bass el-eltér a primótól, / A honfiérzelem 
sokat kipótol." (IV, 32.) A nem cselekvő, hanem indulati, 
érzelmi alapú hazafiasság riasztó tüneteivel ismerkedik meg 
Balázs a Tisza-vidéken. A „szittya vér", mely lassú, „kimért 
munkát nem tűrhet",8 a mulatozások, nagyotmondások, 

8 A magyar tétlenség ostorozása fő témája A hunok harcának: 

Te pedig, ó magyar! . . . mennyi üres látszat! 
Mennyi hiú légvár és mennyi káprázat! 
Délibábban úszol, csalfavízű árban. 

2 Irodalomtörténet 82/3 
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beszélgetések, tervezgetések és emlékezések alkalmaival éli ki 
magát: 

. . . hőst minálunk lelni nem nehéz, 
Ki lőport sem szagolt tán életében, 
Asztal körül, ha kell, mind nagy vitéz (I. 53.) 

A nemzetinek vélt hibák ostorozása összefügg Arany László 
mármár absztrakt idegenkedésével minden durvaságtól, közön-
ségességtől, igazi funkciója mégis a 67 utáni csődnek az előző 
évek, évtizedek során megmutatkozó szellemi és erkölcsi elég-
telenségből való levezetése: „Mellét dülleszti a magyar, s vetek-
szik, I Káromkodásban látva ős erényt" (III. 7.). A jelszavak-
ban való vak bizalom („Ki kétli, hogy szebb kor lesz vére 
ára, / Midőn szabadságért indul csatára" III. 16.) kiegészül 
valami különös, tradicionális ellenzékiséggel. Az elparaszto-
sodó, földművelő, de úr-voltára büszke, függetlenségi indulatú, 
kuruc érzelmű Tisza-menti nemesség rajzában Arany László a 
társadalomtudós éleslátását érvényesíti. Jól érzi, hogy „Izgága-
ság nincs a véralkatában," „szociológ ábránd" sem háborgatja, 
de „bár nem elvből, sem tapasztalásból, / Hű forradalmár ő 
merő szokásból", hiszen apja, nagyapja „Mind nagy kuruc volt, 
s erre ő hiú" (IV. 30-31.) . Egy-egy régi nóta hallatán „elönti 
keblét titkos honfibú" és „úgy elkáromkodik a szent honért" 
(IV. 31.). A nagyhangú, giccses érzelmességbe fulladó magyar-
kodás jelképe a magyar dal igézete: a külföldről hazatérő 
Balázs egész lelkével csügg a magyar dalon, de tudja, hogy ki 
kell ragadni lelkét „ez álomból, mely átkosan, / — Bénítva 
tetterőt, bágyasztva testet — / A magyar jellemen mint rozsda 
tesped". (IV. 38.) 

A mély emberi és nemzeti felelősségérzet híján levő, nagy-
hangú „hazafiság" Arany László számára különösen vissza-
tetsző megnyilatkozása az oktalan vádaskodás, a szenvedélyes 
rágalmazó kedv. Mint ismeretes, az Arany—Gyulai-kör a köz-
vélemény által hazaárulónak bélyegzett Görgeit emberileg 
vétlennek tartotta, így érthető, hogy A délibábok hősé ben egy 
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hasonló „áruló" szerepeltetése kívánja leleplezni a meggondo-
latlan bűnbakkeresést.9 Réfalvyra azért sütik rá a „Júdás-
bélyeg"-et, mert nem ismerik gyors kiszabadulásának okát, s 
hűvös, gúnyolódásra hajlamos természete is elütött környeze-
tétől. Arany László erkölcsi fogyatékosságot lát abban, hogy 
mekkora buzgalommal gázolnak bele más becsületébe, milyen 
könnyen, bizonyíték nélkül adnak hitelt a szóbeszédnek, s 
hogy ez ellen szinte lehetetlen védekezni: „Elvész, kit egyszer 
közszáj elmaraszt." (I. 54.) A valósággal szembenézni nem 
akaró, az önnön felelősségét mérlegelni nem merő, önfelmentő 
felszínesség nemtörődöm gátlástalanság sajnálatosan nemzeti 
szokását pellengérezi ki Réfalvy, de rajta keresztül nyilván 
Görgei kapcsán: 

Okos magyar szokás, hogy hagyni szoktunk 
Efféle árulókat irmagul, 
S ha jól nem üt ki, amit tervbe fogtunk, 
Őket tekintjük érte bűnbakul (1. 61.) 

Arany László szerint az illúziós, önáltató nemzeti önszem-
lélet jellemző tünete az „áruló"-ügy, mert éppen a valóságos 
helyzettel való szembenézést, a vereség okainak tudatosítását, 
tanulságainak érvényesülését akadályozza, elbizakodott, ön-
dicsérő, hetvenkedő magatartáshoz vezet önbírálat és józanság 
helyett. (Balázs majd ismét találkozik a gyanúsítgató „nép-
érzület"-tel, amikor közéleti buzgólkodása mögött valami tit-
kos célt sejtenek: IV. 42.). 

6. 

A délibábok hőse a nemzetinek vélt, voltaképpen nemesi 
hibák ellenszenvtől átitatott leleplezésével egy tisztultabb, 
erkölcsileg és intellektuálisan magasabb szintű közszellem ura-

9 Réfalvy alakjának a Görgei-kérdéssel való összefüggésére többen 
rámutattak, pl. Somogyi: i. m. 57. 

2 * 
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lomra jutását Jkívánja elősegíteni. A mű komor borúlátása 
éppen azzal magyarázható, hogy e propagált magatartás nem 
jelenik meg életképes formában. Igaz, Réfalvy álláspontja 
Keményére, Csengeryére emlékeztet: Debrecenben követ volt a 
forradalom idején, „Nem lelkesült a honfitűz-özönben," de 
azért részt vett a küzdelemben, szinte remény nélkül („A szép 
jövőben bízni nem mere"). Nem volt Kossuth híve („Bántotta 
a túlhit, mely szétszakítá / Múltunk jogát, mert szebbet álmo-
dott"), de felbőszíti a bécsi udvar hitszegése is („De az ellen 
dölyfe vérig háborítá, / Ki 'lázadó' néppel nem alkudott"). 
Réfalvy azonban, bármilyen rokonszenves is az Első énekben, 
nyomban eltűnik a szemünk elől, s Arany László a továbbiak-
ban még csak megközelítőleg sem leli fel a maga eszményét a 
szereplők galériájában. Mintha a kiegyezést létrehozó Deák-
Kemény-csoport elmagányosodását, gyors megfogyatkozását 
fejezné ki az, hogy a műnek a 67 után játszódó eseményei csak 
ellenérzést, sőt viszolygást váltanak ki a költőből. Igaz, a 
Negyedik ének elején Balázs „Deák-párti" szemmel néz körül 
idehaza és lát munkához: 

De örvend a kiegyezés korának, 
Hogy önura lőn a magyar megén, 
S csak rajta áll, hogy a sorstól kivájja 
Üdvét - ím nyitva a küzdelmi pálya. (IV. 6.) 

A végső csődhöz, Balázs végleges önfeladásához és bukásá-
hoz éppen az a felismerés vezet el, hogy „csak rajta áll", vagy 
legalábbis sokminden múlna most a nemzeten, de az nem él a 
kínálkozó lehetőségekkel, hanem vagy a mohó, gyors meg-
gazdagodás foglalkoztatja, vagy meddő magyarkodásba süp-
ped, mint a Tisza-menti nemes: ;>E vasfej a fokoscsapást 
kiállja, / És éppen oly kemény, makacs belül; / Uj eszme vagy 
reform nem ideálja" (IV. 28.). Arany László jól érzi már A 
délibábok hőse írása idején, hogy a kiegyezés utáni magyar 
közéletből kiszorulnak a Kemény -Csengery-kör magasztos 
ideái, s felülkerekednek egyfelől az új, polgárosodó világ, üzleti 
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élet szerencselovagjai, másfelől a provinciális, megyei, nemesi 
szűklátókörűség. 

A kiegyezés sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket A 
délibábok hőse tanúsága szerint, de még kevésbé lehet bízni a 
forradalmi, szocialisztikus tanokban. Az olaszországi győzel-
mek idején Balázs a világszabadság közeli eljövetelében 
reménykedik: 

És szerte mindenütt Európa földin 
Az eszme terjed, ige megfogan, 
Szabadság napja süt minden határra (III. 23.) 

E reményeiben megcsalatkozva Angliában a modern nyugati 
gazdasági életet tanulmányozza, Stuart-Millt, Proudhont 
olvassa, a „földrente", a tőke, a munka, a túlnépesedés 
kérdései izgatják: „Megúszható-e ez, vagy elbukunk a / Társa-
dalmi özönvíz mélyein" (III. 82.). A „társadalmi özönvíz" 
alighanem arra a proletárforradalomra utal távolról, amelyről a 
korabeli híradások alapján nem volt túlságosan jó véleménnyel. 
(A kevéssel A délibábok hőse megírása előtt lezajlott párizsi 
kommúnről A földosztó párt Angliában című cikkében mint 
romboló anarchiáról ír.)10 

7. 

A nagy társadalmi megrázkódtatásoktól, „özönvíz"-től 
tartó Arany László a népek versenyében éppen azért aggódik a 
magyarságért, mert a modern kor követelményeihez igazodni 
nem tudó, nem „túlélő" népcsoportnak véli. Legalábbis Balázs 

'"Arany László tanulmányai II. Bp. 1901. 58. Ugyanebben az 
1873-ban írt tanulmányban találjuk Arany László teoretikus ellen-
vetését a szocialisztikus tanokkal szemben: „Szabad verseny vagy egyéni 
dicsvágy teremtett a földön minden szép és nagy emberi müvet. Vessünk 
békót a versenyző lábaira, zárjuk el a dicsvágy útját: ha ez sikerül, talán 
egyenlő nyomor lehet belőle, de akkor felejtsük el a művészetet és a 
dicsőséget." (Uo. 80.) 
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vihart, veszélyt lát a jövőben: „Így vesz fajunk s helyén a hont 
elöntő I Jött-ment kalandorok vernek tanyát" (IV. 53.). Ennek 
a nemzetféltő aggodalomnak a műben betöltött középponti 
szerepére utal, hogy a bevezető strófák eszmefuttatása is ebbe 
torkoll: 

Vagy hátha éppen a jobb rész kipusztul, 
Ha túlerőt nyer rothadás, penész? 
Vagy hátha minden egy kaoszba veszvén, 
Elvész a nemzet és elvész az eszmény? (I. 6.) 

A nemzet pusztulásának, széthullásának réme sarkallja egy-
fajta lázas, védekező nemzeteszme hirdetésére. A közvetlen A 
délibábok hőse után keletkezett A hunok harca az iparban, az 
üzleti életben fenyegető német veszedelem ellen mozgósít, arra 
biztatva a magyarságot, hogy „Kezdj csak te dologhoz," hiszen 
„Tied ez a föld még, te vagy itt még itthon " .Л délibábok hőse 
Negyedik éneké ben is hangot kap majd ez a nemzetféltő 
rémület: a kapitalista viszonyok gyors elteijedésével az idegen 
elem kerekedik felül a magyar társadalomban: 

Ö, ha magyar voln'e friss tetterő, 
E fürge nép, mely itt sürög-forog! (IV. 47.) 

Ennek a később nacionalizmusba forduló nemzetféltés-
nek1 1 a filozófiai alapja a pozitivizmus, közelebbről a szociál-
darwinizmus.12 A mű maga nyíltan céloz erre az eszmetörté-
neti forrásra, amikor Balázs töprengései („Váj medret más nép, 
csak mi poshadunk" IV. 52.; „Kis népet elnyel a nagy" 

1 'A hunok harca általában „az idegenek, s különösen a magyar-
országi nem magyarok ellen fordul. Aligha a németek azok az éhes 
tömegek, amelyek ide-odaáradnak a földön . . . Értekezéseiben, recen-
zióiban nyíltabban szól erről. Kossuth Duna-konföderációját is oly 
megvetéssel említi többször, hogy ez irányú elfogultsága kétségtelen lesz 
általa". Balázs György: A magyar utópia nem-létének ürügyén. Világos-
ság. 1975 /8 -9 . 558. 

1 ! Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség. Bp. 1976. 1 2 - 3 8 . 
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IV. 53.) után megtudjuk, hogy „Darwin tanát olvasva" Balázs 
„elbúsul". De már a Második énekben felbukkan az a felfogás, 
amely szinte biológiai létet tulajdonít a nemzeteknek, egyedek-
nek, élő organizmusoknak tekinti őket: Balázst a római törté-
nelem arra tanítja, hogy „a nép, ha teng csupán, s nem lelke-
sül, I Nem teng sokáig, mert megsemmisül". 

A pozitivizmus eszmevilága központi, sőt polémikus helyet 
foglal el A délibábok hősé ben, mert bár a nemzetek közötti 
létharc tekintetében Arany László szembeötlően természeti, 
biológiai analógiákhoz nyúl, antropológiai vonatkozásban 
hevesen vitába száll az 50-es és 60-as évek mechanikus mate-
rializmusával. A drámákat író, lelkesülő és tanuló Balázs törté-
netét odahagyva Arany László a maga nevében címezi szemre-
hányásait bizonyos korabeli vulgarizáló elképzeléseknek: 

A vulgármaterialista ember-koncepció bírálata (mely leg-
alábbis szokatlan a verses regény csapongó, könnyed modorá-
hoz képest) különösen hevessé válik, ha a szerelmet puszta 
biológiai jelenségnek tekintő kortársi pozitivizmus ingerli fel. 
Etelke szende, szűzies szerelmének leírása váratlanul vált át 
filozófiai érvelésbe: „Nem a fölingerelt vér szenvedélye, / Sem 
Darwin 'fajösztöne' izgatá" (II. 56.). Nemcsak Darwin neve 
került ide bizonyos félreértés folytán, hanem általában is 
Arany László kissé a hazai fogalomhasználat foglya marad, 
amidőn materializmus és idealizmus kérdésein elmélkedik. 
Talán még maga is ironizál alig észrevehetően önmagán vagy a 
polémia leegyszerűsítő taglalásán, amikor ilyen verset írat 
Balázzsal: 

Mi ád eró't neki: a vér- s agy-alkat? 
Kevély anyaghívó', ha tudsz, felelj! 
Mi készti, hogy testére rá se hallgat, 
Só't öntudattal nyomja s gyötri el? (II. 25.) 

„Ej, szerel 
A vér fölö: 
Csapot reá 



500 Imre László 

Az emberre, az egyénre nézve nem fogadta el a pozitivizmus 
tanitásait, mert ragaszkodott a Gyulai—Csengery-kör eszmé-
nyeihez. A népek sorsában azonban a kíméletlen biológiai 
létharc megfelelőjét látta, s ebből a szempontból álláspontja a 
későbbiekben sem sokat változott. Legfeljebb annyit, hogy 
míg A délibábok hősé ben a magyarság „elégtelenségéét pana-
szolja, addig a további évtizedekben azt akarta elhinni és 
elhitetni másokkal, hogy a magyar nemzet alkalmas, sőt hiva-
tott egy sajátos vezető szerep betöltésére a Kárpát-meden-
cében. 

8. 

A műnek vannak olyan mozzanatai is, amelyek valamiféle 
evolúció esélyével biztatnak. Balázs, aki korábban „eszmény-
világ"-ban élt, belátja, hogy dolgozni kell: 

Hisz hol van oly jeles föld, mint hazánké? 
Van érce, fája, búzája, bora; 
De közjólétet munka fejt csupán ki, 
Korunk a nemzetgazdaság kora. (III. 67.) 

Mindezt Balázs újabb hóbortjának vélhetnénk (mint ahogy 
részben annak is bizonyul), ha nem tudnánk, hogy maga Arany 
László is „nemzetgazda" volt, s hivatását végig meggyőződéssel 
vállalta.13 A stuart-mill-i „nemzetgazdaság" eszméje ügy hoz-

1 3Már csak azért sem lehet, Arany László szempontjából, a 
„nemzetgazda" koncepció éppoly ábrándkergetés, mint Balázs eló'ző 
álmai, mert pl. Stuart-Mill, akit Balázs is olvas, mindvégig komolyan 
vett eszménye Arany Lászlónak: „bár philosoph, nem ábrándozó, elmé-
let embere, de nem elvhajhász, merész célokat tűz ki, de a járt útról 
mégsem téved messze, s , . . nemcsak mint író és gondolkodó nyert 
világhírt, de nézeteinek otthon pártot is tud nyerni". (A földosztó párt 
Angliában uo. 58. 
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ható összhangba az Arany-Csengery-kör erkölcsi nézet-
rendszerével, hogy egyfajta puritán munka-centrikusságot emel 
ki belőle. A hunok harca és Arany László más írásai is arra 
mutatnak, hogy Balázsnak ilyesfajta megnyilatkozásai fejezik 
ki leginkább a szerző szerint nálunk a kiegyezés után aktuális 
feladatoknak megfelelő programot: 

Jer, Albion, taníts hazát szeretni, 
Nem nagy szavakkal: tettel, igazán; 
Nem éltemet vakon kockára vetni, 
De munka által szolgálnom hazám; (III. 71.) 

Arany László ennél többet, ettől eltérő feladatot a későb-
biekben sem talált, a 80-as, 90-es években sem a maga számára. 
Balázsnak „béke, jólét, tőke, munka, bér / Forog fejében, nem 
harc és babér", csak az bántja, hogy birtoka nincs, aminek 
segítségével, bátor, erélyes vállalkozásokkal, reformokkal, 
gépekkel sok jót tehetne (IV. 12.). A művet lezáró szenten-
ciák, hogy ti. a föld sem pokol, sem éden, hogy „tűi-hit, 
tűi-kétkedés egyként hazug", hogy a valót a kettő között kell 
keresni, az emberek sem szentek, sem gazok, s hogy „A haza 
dolga: gordiusz kötés, / De kard nem oldja meg, csak küszkö-
dés" (IV. 81.), ennek a magyar protestáns, puritánus etikával 
beoltott utilitárius programnak a jelszavai. 

9. 

Ebből az akkori Magyarországon kivétel számba menő 
erkölcsi-világnézeti pozícióból látszott fő veszélynek az 
ábrándkergetés, az állhatatlanság, a gyakorlatiatlanság. Ezen 
társadalombölcselet jegyében méretik meg a nemzet, amelynek 
helyt kell állnia a népek létharcában. S bár valóban egy erköl-
csi, világnézeti, társadalombölcseleti és nemzetgazdasági nézet-
rendszer határozza meg A délibábok hőse eszmevilágát, végül 
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is, talán Arany László szándékától függetlenül, a mü is minősíti 
ezt a nézetrendszert. Egyrészt azzal, hogy legfeljebb mint a 
többi közt legjobbat, mint viszonylag elfogadhatót mutatja, 
hiszen Balázs „nemzetgazda"-ként is elbukik, másrészt azzal, 
hogy műformája a byroni-puskini verses regény, amely a 
kétely, az értékbizonytalanság kifejezője, s ily módon eleve 
alkalmatlan egyértelmű állításra. 


