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PROBLÉMÁJA 

1. A népies-nemzeti irány költőinek társadalmi meghatározottsága: 
a kettős kötöttség 

Lévay József, az 56 éves, köztiszteletnek örvendő Borsod 
megyei főjegyző 1881-ben elérkezettnek látta az időt, hogy 
egybegyűjtse összes költeményeit. A két vaskos kötet még-
sem tartalmazza valamennyi versét; néhány mérsékeltebb 
darabtól eltekintve kihagyta gyűjteményéből az 1848-49-
ben írott politikai tematikájú műveit.1 Az eset voltaképpen 
egyszerű: az idősebb ember mérséklete mutatkozik meg ben-
ne a fiatal szokásos radikalizmusával szemben, a kiegyezéses 
Magyarország korhangulata („Quieta non movere") a for-
radalmas Magyarországéval szemben. Mégis, ez az apró eset 
általánosabb összefüggések felé vonhatja figyelmünket, hi-
szen nemcsak Lévay járja végig az 1848 —49-es évek radika-
lizmusának útját, nemcsak ő húzódik vissza az ötvenes évek-
ben csaknem apolitikus értelmiségi pozícióba, és nemcsak ő 
„tér meg" a kiegyezéses rendszerhez, hűségét magas hivatal 
vállalásával megpecsételve. Ez az életpálya mutatis mutandis 
az egész népies-nemzeti irányra jellemző. 

Irodalomtörténet-írásunk régóta fölfigyelt arra, hogy az 
irányzat költőinek társadalmi meghatározottságait aligha le-
het egyszerűen származásukból magyarázni; mégsem érvé-
nyesült igazán az a felismerés, hogy e költőket tevékenysé-
gük, felfogásuk — és egyre inkább életformájuk is — már 
nem közvetlenül a nemességhez, a parasztsághoz — esetleg a 

1 Vö. Zsigmond Ferenc: Lévay József. Bp. 1906. 90—91. 
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polgársághoz — köti, hanem az újonnan kialakuló, még bi-
zonytalan és heterogén értelmiségi réteghez, akár az értelmi-
ségi pályában egzisztenciát kereső elszegényedett nemes, akár 
a honorácior útját járják. E réteg kialakulásának ellentmon-
dásos folyamatát nem könnyű végigkövetni (e téren a törté-
nettudománynak is vannak adósságai), annyit azonban meg-
állapíthatunk, hogy a népies-nemzeti irány költőit többé-
kevésbé az értelmiségi réteghez fűződő kettős kötöttség jel-
lemezte, vagyis az, hogy eredendően más és más meghatáro-
zottságot jelentett számukra a művész-értelmiségi és a hiva-
talnoki-szakértelmiségi pozíció. 

E kettős kötöttség tendenciájában már a század első felé-
ben megjelenik, kialakulásában azonban annak van döntő 
szerepe, hogy a kiegyezés után a tőkés fejlődés Magyarorszá-
gon jelentős állami befolyás hatására indult meg, ezért a 
megújuló társadalom szellemi funkcióit betöltők pozíciója 
igen gyakran egyúttal a hatalom gyakorlásának pozíciója is 
lehetett: „Elvileg indokolt volna a különböző osztályhely-
zetű és különböző funkciót betöltő tisztviselőket és a szoros 
értelemben vett értelmiséget különválasztani egymástól. 
( . . . ) A következetes szétválasztást azonban nemcsak for-
rásnehézségek, hanem a rétegek egymásba mosódása, köl-
csönös átáramlása is lehetetlenné teszi. Az értelmiségiek 
egy része — orvosok, ügyvédek — magánpraxist is folytatott és 
hatósági funkciót is betöltött. A magas értelmiségi minősí-
tésű bírók, ügyészek és kifejezetten szellemi munkát végző 
tanárok pedig formailag közalkalmazottak voltak. Célsze-
rűbb tehát e rétegeket egy nagyobb társadalmi osztályként 
kezelni, és a csoportformáló tényezők hatását mindkettőnél 
együttesen vizsgálni".2 

A réteg, megélhetési feltételeit tekintve, 1867 után egyre 
egységesebbé vált (egyre kevesebben rendelkeztek szellemi 
munkájukból származó jövedelmük mellett föld- vagy ház-

2 Magyarország történelme, 1890—1918. Szerk. Hanák Péter. Bp. 
1978. I. köt . 453. 
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birtokkal),3 az értelmiségi rétegtudat kialakulását azonban 
hátráltatta a még mindig nemesi lényegű uralkodó osztály-
hoz fűződő szoros kapcsolata. Ez a hatás — több mástól 
kísérve — végül is oda vezetett, hogy az értelmiségi tudaton 
belül is erősebben érvényesültek azok a tendenciák, amelyek 
az „úri", nemesi jelleget erősítették, végső soron az értelmi-
ség relatíve önálló réteglétének megszilárdulásával ellentétes 
irányban hatottak. Annak megfelelően, hogy mennyire volt 
erős ez a hatás, illetve a tényleges úri osztály mennyire 
fogadta el az egyes értelmiségi csoportok hasonulási törek-
véseit, az értelmiségen belül bizonyos szétválási folyamat 
működött, párhuzamosan az „úri" és a „polgári" közép-
osztály kialakulásával. 

Az írói-költői tevékenységnek, amely ekkorra már Ma-
gyarországon is értelmiségi funkcióvá válik a mecenatúra 
megszűnte, az irodalmi élet intézményesülése révén, ebbe az 
ellentmondásos réteglétbe kellett valahogyan beleilleszked-
nie. 

Nyugat-Európában (különösen Angliában) azért nem ala-
kulhatott ki a művész kettős kötöttsége, mert a művész mint 
„szakértelmiségi", bár természetesen betöltött ideológiai 
funkciót, ezt minden intézményes hivatali-hatalmi pozíciótól 
függetlenül tette (még ha — a mecenatúra megszűnte után 
rövid ideig — tipikus is lehetett Defoe esete, aki propagan-
dista funkciójának, illetve az ennek révén elnyert hivatalnak 
köszönhette megélhetését).4 A művész tehát művészként vált 
„szakértelmiségi"-vé, megélhetését nem egy ettől független 
állami hivatal, hanem a megnövekedő olvasóközönség által 
képviselt kereslet biztosította. Ezt a keresletet pedig csak 
közvetve irányították ideológiai-politikai érdekek. A 18. 
században kialakuló polgári olvasóközönség, hirtelen meg-
növekedő műveltségigénye folytán, meglehetős türelmet ta-

3 Vő. Mazsu János : A hazai értelmiség fejlődésének néhány sajátos-
sága az önkényuralom időszakában. Debrecen 1985. (kézirat) 26. 

4 Vö. Häuser Arnold : A művészet és irodalom társadalomtörténete 
(ford. Nyilas Vera és Széli Jenő). Bp. 1980. II. 3 3 - 6 2 . 
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núsított még a polgársággal szembeforduló írók iránt is; 
hangosan tapsolt, azt a látszatot keltve, hogy „a mese nem 
róla szól".5 így egyre szilárdabbá vált a művész eszmei sza-
badsága — igazán már akkor sem inoghatott meg, amikor 
a citoyenből bourgeois-vá váló polgár nem tapsolt többé a 
róla szóló mesének. A romantika idején a polgári közönség 
ugyan még együtt siratja önmaga jobbik felét, saját, illú-
zióvá vált eszményeit a művésszel — a század második felére 
azonban a bourgeois-voltában rögzülő polgár már képmu-
tatóan elutasítja az őt és világát megtagadó vagy kritizáló 
művészetet. 

A polgári közönség elutasító magatartásának elvileg vég-
zetes következményekkel kellett volna járnia az irodalmi pi-
acról élő művészre ; csakhogy a művészek immár többre tar-
tották eszmei függetlenségüket, mint azt, hogy művészetük-
ből megélhessenek. Szerencsés esetben némi vagyon részben 
vagy teljesen függetlenítette őket az irodalmi piac konjunk-
turális viszonyaitól (Flaubert, Baudelaire), vagy — mint 
Mallarmé, akinek közönségellenessége közismert — megél-
hetést biztosító (költészetüket nem érintő) szakértelmiségi 
tevékenységet is vállaltak. 

Mint Häuser Arnold megállapítja, a művésznek ez az „elvi 
felszabadulása minden ideológia alól . . . a művészetek tár-
sadalomtörténetének egyik legdöntőbb fordulata, tekintet 
nélkül arra, milyen mértékben és hogyan volt képes szabad-
ságával élni. Az a körülmény, hogy ettől fogva szabadon 
választhatott pártot, szabadon kötődhetett, s szabadon 
maradhatott hű önmagához, egymagában nagyobb tekin-
télyt biztosított számára, mint amit történelme során valaha 
elért mindenfajta istenítés és ünneplés ellenére".6 

A nyugat-európai irodalmak fejlődése arról tanúskodik, 
hogy a modern költői világkép kialakulásának szükséges (bár 

5 Vö. Häuser Arnold: A művészet szociológiája (ford. Görög Lí-
via). Bp. 1982. 527. 

6 Hauser Arnold, i. m. 1982. 345. 
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nem elégséges) föltétele a művész elvi szabadsága, felszabadu-
lása a készen kapott, apriorisztikusan elfogadott ideológia 
apologétájának szerepe alól. 

Ez a függetlenülés a magyar irodalomban is nyomon követ-
hető,7 a népies-nemzeti irány azonban különös képet mutat 
ebből a szempontból. 

I.1. Negyvenes évek: a kétféle kötöttség összhangja 

A késő reformkor, különösen pedig 1848 — 49 az ideoló-
giák bizonyos mérvű szabad versenyét hozta magával — a 
liberális nemesitől a forradalmi demokratizmusig sokféle 
szólam jutott szóhoz. Ez a helyzet szinte kényszerítő erővel 
hatott a költőre, hogy eszmeileg önállóan döntsön. E döntés 
súlyát valamelyest enyhítette, hogy a népiesség, amely a leg-
nagyobb vonzerőt gyakorolta a saját útját kereső költőre, 
sokféle meggyőződést takarhatott. Jellemző erre Szász Ká-
roly és Arany János 1847-es levélváltása: Szász, a nép ví-
gasztalásában látva a népiesség lényegét, fenntartás nélkül 
egymás mellé sorolja Petőfit, Aranyt és Tompát. Arany 
ugyan hitet tesz válaszában Petőfi elvei mellett, ezeket mégis 
olyan magyarázattal egészíti ki, amelyben saját, nemzeti köl-
tészetre vonatkozó felfogását tulajdonítja Petőfinek is.8 

7 Vö. „Az alkotó értelmiség, tudósok, írók, művészek egyes ele-
mei, kisebb csoportjai korszakunkban (ti. a század utolsó évtizedé-
ben — VP) kihullottak vagy elszakadtak a dzsentri szellemű közép-
osztálytól, illetve a burzsoáziától. Marginális helyzetükben nyitot-
tabbá, fogékonyabbá váltak a haladó koreszmék, új gondolatok be-
fogadására, a radikális társadalmi és politikai reformok szükségessé-
gének belátására. Éppen társadalmi pozíciójuk marginalitása teszi 
majd őket a progresszió elkötelezett híveivé." Magyarország törté-
nelme (i. т.), I. 456. 

8 Ld. Szász Károly levele Arany Jánosnak (1847. szeptember 2. 
előtt). Arany János Összes Művei XV. (Szerk. Keresztury Dezső , 
sajtó alá rend. Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István) Bp. 
1975. 134—136.; Arany János levele Szász Károlynak (Szalonta, Oct. 
II . 1847.). Uo. 1 4 6 - 1 4 7 . 
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Az ilyenfajta különbségek azonban nem változtattak azon, 
hogy — valóságosan vagy potenciálisan — egyazon irány-
zat képviselőiként léphettek fel nemcsak Petőfi és Arany, de 
a leendő népies-nemzeti irány több tagja mellett még Vajda 
János is. 

Ez az irányzattá szerveződő csoport egyvalamiben nagyon 
hátrányos helyzetben volt a 18. század végi nyugat-európai 
írókhoz képest, és e hátrány paradox módon éppen törekvé-
sei demokratikusabb jellegével függött össze. 

A polgári irodalom kialakulásakor a polgárság az író szá-
mára nemcsak olyan társadalmi réteg, amelynek ideológiájá-
val, érdekeivel többé-kevésbé azonosult, hanem effektív kö-
zönség is — hagyományos olvasási kultúrájánál fogva ha-
mar belenő a polgári irodalom olvasóközönségének szere-
pébe. 

A magyar paraszti olvasási kultúra rendkívül alacsony 
szintje azonban lehetetlenné teszi, hogy „a nép nevében" 
megszólaló költő egyben a nép nek is szóljon. (A paraszti 
olvasáskultúrára vonatkozó újabb vizsgálatok tükrében erő-
sen idealizáltnak látszik az a kép, amelyet Arany fest Petőfi-
nek egy esetleg létrehozandó népújság lehetséges olvasókö-
zönségéről.)9 

Az, hogy a választott társadalmi réteg nem zárkózhatott 
fel olvasóközönségként az irodalom tömegbázisául, bizony-
talanságot szült a költőkben (fokozhatták ezt olyan esetek, 
mint Petőfi, Arany választási kudarca). E bizonytalanság-
nak közvetlenül is megmutatkoztak világképi implikációi 
(még Petőfi is metafizikai feltételhez, a történelem a priori 

9 A múlt század közepének, második felének paraszti olvasási 
kultúrájával kapcsolatos kutatásokat ld. Kovács 1. Gábor: A magyar 
kalendárium főbb típusai. Történelmi Szemle 1980/1. 150—163.; rész-
letesebben : Egy archaikus kommunikációs intézmény működése és vál-
tozásai Magyarországon ( A magyar kalendáriumok történet-szocioló-
giai vizsgálata) Kandidátusi értekezés (Kézirat), Bp. 1985. 

Arany véleményét ld. Petőfinek írott levelében (Szalonta, 1848. 
augusztus 12.). AJÖM XV. 2 2 1 - 2 2 4 . 



A népies-nemzeti irány költői problémája 407 

célszerűségéhez köti „az átalános boldogság kora" bekövet-
keztének lehetőségét, vö. Világosságot!). Ugyanakkor az 
irodalom közvetlen társadalmi hatékonyságának bizonyta-
lansága arra késztette az irányzat költőit, hogy olyan közeg-
ben is aktivizálják magukat, amelyben a preferált társadalmi 
csoport — a „nép" — minden kétséget kizáróan tömegbá-
zisként van jelen, vagyis meggyőző az önzetlen elkötelezett-
ség érteimességére vonatkozó visszajelzés. így lesz Arany, 
Lévay, Szász Károly minisztériumi fogalmazó a szabadság-
harc idején, Petőfi, Vajda és ismét csak Szász a szabadság-
harc katonája. 

Létrejött ezzel a költő kettős kötöttsége — ámbár a két 
pólus között egyelőre nincs eszmei feszültség, hiszen mind-
kettő ugyanannak a szabad választásnak az eredménye. Ez 
az egység úgy jelenik meg költőink tudatában, mint a szavak 
és tettek egysége, és jól harmonizál ama szélesebb értelemben 
vett egységgel, amely a népiesség világképének alapjául szol-
gál — ti. a költő és a világ identitásának élményével.10 

1.2. Az önkényuralom kora: a kétféle kötöttség disszonanciája 

1849-től kezdve lehetetlenné vált, hogy költőink, eszmei 
szabadságukkal élve, egymással összhangban válasszanak 
költői irányt és professzionális tevékenységet. Ami az utób-
bit illeti, a hivatásból hivatal lett ; lényegében csak a megélhe-
tést szolgálta, s még szerencsésnek mondhatta magát az, akit 
az önkényuralmi rendszer elfogadott szakértelmiséginek.11 

A tanári, papi pályákra visszahúzódó költőket megérinti 
az elidegenedés szele — szakértelmiségi tevékenységüket töb-

10 Vö. Tamás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól 
József Attiláig. ItF 46. Bp. 1964. 1 8 - 19., 86. 

11 Jellemző ebből a szempontból Arany megalázó önigazoló jelen-
tése a Cs. Kir. Tanhatósághoz. AJÖM XIII. (Szerk. Keresztury 
Dezső, sajtó alá rend. Danielisz Endre, Törös László, Gergely Pál) 
Bp. 1966. 1 0 2 - 1 0 3 . 
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bé-kevésbé kényszerből, elhivatottság nélkül végzik. Tompa 
már 1852 februárjában így válaszol Arany egy (elveszett) le-
velére : „Tréfán kívül igen megszomorított leveled ; ilyen ha-
mar meguntad sőt megutáltad a professorságot ?"12 Szász 
Károly gyökértelenül sodródik egyik helyről a másikra, 
egyik állásból a másikba; Lévay ugyan megpróbálja, hogy 
foglalkozása is, hivatása is az irodalomhoz kösse (ez, sajátos 
úton, csak Gyulainak fog sikerülni), rövid pesti tartózkodás 
után azonban kiábrándul az elvtelen zsurnaliszta-világból, 
és követi pályatársait — Miskolcra megy tanárnak. Tanár-
ként viszont az önkényuralmi rendszer tanügyi reformja 
szorongatja — „Már ekkor aztán nem tudom micsoda 
mesterségre vessem fejemet" — fakad ki Arany Jánosnak, s 
ugyanebben a levelében pontosan jellemzi a kettős kötöttség 
önkényuralom-korabeli viszonyait: „Mi az oka, hogy oly 
ritkán látom költeményeidet a lapokban? Csak nem tesz 
veled a prófessori hivatal oly istentelenül mint velem, hogy 
testemet jó vérben tartja, lelkemből pedig kiszívja az élete-
rőt?"13 

Ha szakértelmiségi tevékenységük megválasztásában kor-
látok között mozogtak, költői szabadságukat elvileg megő-
rizték, „szabadon maradhattak hűek önmagukhoz", szaba-
don választhattak a kínálkozó társadalmi megbízatások kö-
zött. Csakhogy 1848-49-ből azt a tanulságot vonták le, 
hogy épp az ilyen választás a legveszedelmesebb lépés, hiszen 
óhatatlanul valamelyik társadalmi részérdek erősödését segíti 
a többi rovására, ez viszont a nemzet létére nézve veszedel-
mes. Ebben a légkörben fölerősödött Arany (már 1847-ben 
vallott) nemzeti költészet-koncepciójának aktualitása, amely 
végső soron mind a népiességet, mind a polgári törekvéseket 

12 Tompa Mihály levele Arany Jánosnak, Hanva 1852. február 2. 
AJÖM XVI. (Szerk. Keresztury Dezső, sajtó alá rend. Sáfrán Györ-
gyi, Bisztray Gyula, Sándor István) Bp. 1982. 23. 

13 Lévay József levele Arany Jánosnak, Miskolc 1853. május 19. 
AJÖM XVI. 217. 
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(sőt, eredeti formájában a nemesség hagyományos szerepét 
is) az egységes nemzeti költészet kereteibe kívánta beillesz-
teni. Arany maga maradt azonban az egyetlen, akinek kezé-
ben e koncepció nem a nemzetitől idegen elemek kirekesz-
tésére, hanem ezek integrálására szolgált ;14 a népies-nemzeti 
irány kisebb költőinek 50-es évekbeli költészete már arról 
tanúskodik, hogy nagyobb figyelmet szenteltek annak kiszo-
rítására, ami szoros értelemben nem nemzeti, mint a legkü-
lönbözőbb esztétikai és ideológiai hatások áthasonítására. 

Mindenesetre: ami az 50-es években bekerül a népies-
nemzeti irány költőinek verseibe, egyelőre őszinte — legföl-
jebb szűkös életanyagot, túleszményített költői stílust ered-
ményez, a művészi őszinteség csorbulásának, a nemzeti 
irodalom-koncepció kisajátításának komolyabb jelei a 60-as 
évtizedben jelentkeznek — ez azonban már költőink kettős 
társadalmi kötöttségének újabb fázisával van összefüggés-
ben. 

1.3. A kiegyezés után: a professzionális oldal előtérbe kerü-
lése 

Az 1860-as évek elejétől kezdve — s még inkább 1867 
után — az irodalom szempontjából meghatározó volt az a 
folyamat, hogy a politikai élet pályáira térő polgárosodó 
nemesi rétegek lassan hátat fordítottak az irodalomnak mint 
olyan pótterületnek, amely fölöslegessé vált számukra.15 Köl-
tőink ellentmondásos helyzetbe kerültek : ha — korábbi am-
bícióiknak megfelelően — nem csupán szavakkal, de tettek-
kel is a kibontakozó fejlődés szolgálatába akartak állni, ezt 
csak szakértelmiségiként tehették, akinek pozíciója — a 

14 Vő. Németh G. Béla: A szigorú nemzeti költő. In: Századutóról— 
századelőről. Bp. 1985. 6 9 - 7 8 . 

15 Vö. Németh G. Béla : A magyar irodalomkritikai gondolkodás a 
pozitivizmus korában. Bp. 1981. 36—37. 
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kapitalizálódás sajátos magyar útjának megfelelően — ha-
talmi pozíciót is jelentett. Aktív szakértelmiségiekké tehát 
csak akkor válhattak, ha elfogadták a kiegyezés ideológiai 
bázisát. Ebben az értelemben egészíthetjük ki Arany László 
elhíresült szavait — „A költőnek, ha ellenök (ti. a kiegyezés 
és az ehhez hasonló kompromisszumok ellen) izgatni jobb 
belátása tiltja, hallgatnia kell, mert dicsőítésökre egy húr 
sem pendül meg szívében"16 — ; e „jobb belátás" alighanem 
annak belátása, hogy az „országépítő" hivatalnoki-szakér-
telmiségi tevékenység veszélybe kerül, ha valaki — elviekben 
független költőként — szembefordul saját hivatala ideológiai 
alapjaival. E belátás azonban megpecsételte a hivatalnok-
jelmez mögött rejtőző független művész-értelmiségi sorsát. 
Ha valaki nem úgy oldotta fel a kettős kötöttségből adódó 
feszültséget, mint a két Arany (hogy ti. költőként elhallga-
tott), költészete óhatatlanul alárendelődött gyakorlati tevé-
kenységének, propagandisztikus lényegűvé vált. A költészet 
és a tettek összehangolásának szándéka — anélkül, hogy az 
irányzat költői észrevették volna — oda vezette őket, hogy 
költőként az egy évszázaddal korábbi magatartást öltötték 
magukra. Ismét egy apriorisztikusan elfogadott ideológia szó-
szólóivá váltak, feladták a költői pozíció még épp hogy csak 
megnyert elvi függetlenségét, ami pedig társadalmi téren a 
legnagyobb vívmány volt a 19. század költője számára. A 
költészet a verselgető nagyúri dilettánsokéhoz hasonlatos 
tevékenységgé vált kezükben. Tipikusnak tekinthetjük Sze-
mere Miklós példáját, akiről Komlós jegyzi meg, hogy köl-
tészete „egészében nem tisztul egy műkedvelősködő tehet-
séges ember rögtönzéseinek színvonala fölé"; „Mindig fon-
tosabbnak érezte a politikát és az élet örömeit, . . . mint 
élményeinek művészi kifejezését".17 A következő nemzedék 
mindjárt ebből a pozícióból indul el költői pályáján; Bárd 

10 A magyar politikai költészetről. Budapesti Szemle 1874. I. köt. 
VII. sz. 101. 

17 A magyar költészet Petőfitől Ady ig. Bp. 1959. 147. 
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Miklósnak, a verselgető katonatisztnek a költeményeit 
Rákosi Jenő fedezi fel 1902-ben; Kozma Andor a Bors-
szem Jankó újságírója és vezércikk-költője; Vargha Gyula 
Dalok című kötetéről némi eufémizmussal írja a Budapesti 
Szemle kritikusa, hogy „nem tudjuk, mily lábon áll ő múzsá-
jával. Kedvtelés, időtöltés, ifjúi ábránd vonja-e hozzá, vagy 
mély és állandó szenvedély."18 

A költői pozíció önállóságvesztésének megvoltak a maga 
esztétikai következményei. Ugyanis a forradalom, a szabad-
ságharc idején a költők tetteit vezérlő eszme több volt, mint 
eszme : érzület, hangulat, magatartásforma, vágyak, illúziók, 
előítéletek tömege. Röviden: a választott eszmével kapcso-
latos pszichikus viszonyok a költő egész személyiségét átha-
tották, s a költő előtt az egész világ e tudati-pszichés tartalom 
által transzformáitan jelent meg. Ez lehetővé tette számára, 
hogy műveiben az egész világról beszámoljon, tudniillik arról 
a világról, amely az egységes tudattörténéssé szervezett, egy-
séges modalitástól áthatott személyiség tükrében megjelent. 

A józan belátással és önfegyelemmel elfogadott kiegyezé-
ses eszme azonban már csakugyan nem több eszménél ; még 
ha lehetett is sajátos magatartásformát kialakítani hozzá, a 
hangulatokat, vágyakat, az illúziókat, spontán előítéleteket 
e jól szabályozott eszme nem tudta hatáskörébe vonni. Köl-
tőnk megtehette, hogy személyiségének e szabályozhatatlan 
szféráját elhallgassa, kelthetett olyan látszatot, hogy az eszme 
egész személyiségét áthatotta, egyet azonban biztosan nem 
tehetett: nem vethette alá a világot ezen érzület ellenállha-
tatlan transzformáló erejének ; a számításból kipótolt szemé-
lyiség nem képes a maga képére átrajzolni a világot — hogy 
ismét Arany Lászlóval szóljunk, a költészet nem az egziten-
ciák tudománya. 

Ezért nincs önálló költői világképe a népies-nemzeti irány 
költészetének; végső soron ezért preferálja — Arany Irá-

1 8 -z- : Dalok. Vargha Gyula. Buda-Pest. Franklin társulat 1881. 
Budapesti Szemle 1882. XXIX. köt. LXIII. sz. 491. 
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nyokbzVi útmutatása ellenére — a dalt, mint olyan műfajt , 
amely leginkább alkalmas a világképi redukcióra; vagy ha 
mégis belebocsátkozik világképi reflexiókba, ezért tér vissza 
oly nagy előszeretettel a megelőző korszak világképi megol-
dásaihoz. Ez az utóbbi út volt a legkilátástalanabb zsák-
utca: egész választásukat, eszmeiségüket, magatartásukat a 
pozitivista tényszerűség, józanság, kritikai szellem határozat 
meg, ám ez a szemlélet nem hatotta át egész személyiségüket 
— tehát képtelenek voltak szuverén költői világkép létreho-
zására, így a megelőző korszak világképi megoldásaihoz vol-
tak kénytelenek folyamodni — ezeket viszont kedvelt poziti-
vizmusuk zúzta szét (gondoljunk elsősorban a célszerű tör-
ténelem problematikájára). Végső soron nem tudták hát, 
hányadán állnak a modern kor szellemével.19 Talán ezzel 
magyarázható, hogy a „positiv" jelzőt akkor használták, ha 
az új eszmeiség számukra kedvező konzekvenciáiról beszél-
tek, míg a kedvezőtlen konzekvenciák számára fenntartották 
a „materialista" jelzőt, és hallatlan erejű támadásokat indí-
tottak ellenük.20 Mai szemlélő számára különös, hogy a két, 
egymással rokon irányzat között hogyan láthatott ilyen éles 
ellentétet a múlt század második felének gondolkodója, 
művésze. Gondolkodásukban az eszmény segítségével próbál-
ták a „materializmus" konzekvenciáit elhárítani - ellent-
mondó világképi próbálkozásaik poétikai következménye 
lett az eszményítő realizmus. E poétikai elv zavarát végső 
soron az okozta, hogy követőinek körében teljes bizonytalan-
ság uralkodott az eszmény ontológiai státusát, megismerésének 
módját illetően. 

18 Olyasmiről van szó itt, mint amit Németh G . Béla a századkö-
zép polgári lírájával kapcsolatban említ: „tudattörténeti meghatáro-
zója az a kettősség, hogy az értelmiség gondolkodásában nem tudta 
keresztüllépni a pozitivizmus határait, de szívével kivágyódott belőle." 
Létharc és nemzetiség. Bp. 1976. 83. 

20 Lásd pl. Greguss Ágost : A materializmus hatásairól (Akadémiai 
székfoglaló beszéd). Pest 1859. 
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2. Ideál és reál 

2.1. Ideál és reál — objektív és szubjektív: elméleti kísérletek 

A 19. század gondolkodástörténeti eredményei lényegében 
megsemmisítő csapást mértek minden hagyományos gond-
viseléselvű világképre. Az egész európai kultúrában éreztette 
azonban hatását valamilyen eszmény szüksége, hiszen (mint 
N. Hartmann írja) az ember nem tud a világ értelmetlensé-
gének tudatában élni.21 E szükség arra késztette a 19. századi 
gondolkodást, hogy valamennyit mégis megőrizzen a gond-
viseléshitből — hiszen képtelen volt beérni annyival, hogy az 
objektíve értelmetlen világnak az ember adhat — csupán 
rész szerint való, a nagy egészet nem érintő — értelmet. A 
romantikus művészet a szubjektum mélyén vélte megtalálni 
az elveszett eszményi helyett az újat; s ha az ember és a világ 
közt a mikrokozmosz és a makrokozmosz egymást tükröző 
viszonya áll fenn, akkor e (szubjektum mélyén rejlő) ideali-
tásnak titokzatos módon jelen kell lennie az emberen kívüli 
világban is. A század második felében eluralkodó „pozitív 
szellem" azonban e romantikus szubjektivizmust is kikezdte. 
A nyugat-európai költészetben e konfúzió először az idealitás 
tartalmi kiüresedéséhez vezetett ; Baudelaire és a szimbolisták 
azonban újra a romantikusok szubjektív ideálélményéhez 
közeledtek — úgy látták, hogy az eszményi a szubjektum 
mélyrétegeinek közvetítésével érhető el. Újításuk abban 
volt, hogy ilyetén élményüket nem a romantika ezoterikus, 
eruptív nyelvén szólaltatták meg, hanem — a „pozitív ko r " 
emberének valóságigényéhez alkalmazkodva — a lehető leg-
tökéletesebbre csiszolt, a lehető legpontosabb szavakból ap-
rólékos munkával kialakított alkotás segítségéve], amely rá-
adásul nem a külső és a belső világ kongruenciájából, hanem 

21 Nicolai Hartmann: Esztétika (ford. Bonyhai Gábor). Bp. 1977. 
627. 
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a tapasztalati világ hanyatlásának és az eszményhez emel-
kedni képes belső világnak az inkongruenciájából indult ki.22 

Ezt az új szubjektivizmust Franciaországban is erős bírá-
lat érte, s nem is a pozitivizmus, hanem a konzervatív (nagy-
jából platonikus ideafelfogást hirdető) kritika részéről. Ez 
ugyanis szeretett volna olyan irodalmat látni, amely hisz az 
objektív, ésszerű gyakorlattal elérhető eszmények létezésé-
ben, és a polgári társadalmat e gyakorlat letéteményesének 
tekinti. Ezért, bár elismerte az új költői irány képviselőinek 
tehetségét, elutasította művészetüket, mert az egyénit, a 
szubjektívet tették uralkodóvá a kollektív, objektív eszmé-
nyek helyett. (Ma már nem nehéz észrevenni, hogy a szub-
jektivizmus bírálata maszk volt csupán; a konzervatív kri-
tika nagyon pontosan érzékelte, milyen — társadalmilag is 
releváns — valóságkép bontakozik ki az ú j költészet szubjek-
tivizmusa mögött, azonban jó oka volt arra, hogy e valóság-
képet ne csak elutasítsa, de el is hallgassa.) 

Az eszményi ontológiai státusával, művészi megjeleníthe-
tőségével kapcsolatban Magyarországon Erdélyi János 
hangoztatott először újszerű nézeteket. Ismeretes, hogy az 
Egyéni és eszményi című tanulmányában (1847) a klassziciz-
mus eszményítő esztétikájával szemben az egyénítésnek ad 
elsőbbséget; ha valami „egyénileg van felfogva — mondja 
— , egyszersmind jellemzetesnek, valódinak, életrevalónak 
hisszük, mert az élet más forma alatt nem jelenhetik meg, 
mint egyénileg".23 Nem nehéz észrevenni, hogy ez a kon-
cepció (bár nyíltan nem fordul szembe az eszmény objektív 
létével) az eszményit mint a művészi ábrázolás tárgyát telje-

22 Vö. H u g ó Friedrich : Die Struktur der modernen Lyrik. Ham-
burg—München 1967. 30—39. A kongruencia problémájával kap-
csolatban Id. К. E. Gilbert—H. Kuhn: Az esztétika története (ford. 
Nyilas Vera és Székely Andorné). Bp. 1966. 10., 275., 2 8 4 - 2 8 5 . , 288., 
346. 

23 Eredeti esztétikai írások. In: Filozófiai és esztétikai írások. Bp. 
1981. 581. 
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sen kiiktatja, a művészet célját a „nem ideális valódiság", a 
„jellemzetes", az „igazság" ábrázolásában látja. 

Ebben a felfogásban a szubjektivitás mint a „valódi" 
egyetlen adekvát és az ember számára lehetséges közelítése-
ként szerepel. (Vö. „Az egyéniség védelme az ismereten alap-
szik, vagy is a képzelő erőhöz még egy más erőt társítunk, 
az ismerőt"; „Felhozták Fichte ellen, hogy meg akará sem-
misíteni, eltagadni a körülöttünk levő világot: nem igaz; 
hanem állította: amikép veszünk észre valódiságot (realitas) 
saját lelkünkben, csak olvkép lehet tudomásunk kívülöttünk 
eső valódiságról is".24) 

Egészen másként ítéli meg a szubjektivizmust néhány év-
vel később; a nemzeti irodalom védelmezőjeként értetlenül 
áll a lírai szubjektivizmus újabb jelenségei előtt, egy kalap 
alá véve Vajdát és Lisznyait.25 Ezt szemlátomást azért teszi, 
mert az irodalom célját immár az objektív eszmény győzel-
mének ábrázolásában látja, márpedig a „lélektani" igazság 
sokszor azt sugallja a költőnek, hogy az eszmény nem győ-
zedelmeskedik, esetleg nem is létezik. Erdélyi inkább a „lé-
lektani igazság" érvényét szűkíti le, nehogy a valóság tükrö-
ződésének kelljen tekintenie a lélekben támadó „sötétkedő 
állapot"-ot. „Ha tudjuk is lélektanilag — mondja - , hogy 
ama sötétkedő állapot nem esik a szellem körén kívül, elég-
nek tartsuk-e azt, hogy ezen igazság lélektani, arra, hogy 
művészeti igazsággá emeljük? . . . Mert ha van is szerepe 
mindennek, a mi lélektani, a költészetben, de e szerep hó-
dolattal rendeztessék a végső kibékülés, kiengesztelődés alá. 
Eszköz legyen, ne czél".26 

Hegel szerint minden negatívum legyőzetik a jó által, alá-
rendelődik a jónak; Erdélyi szerint a rossz „tapodtass^ el, 
mint a sárkány Szent György által". A „van"-ból „kell" 

24 I. m. és Filozófiai tanári jegyzetek. I. m. 402. 
25 Vö. A magyar lyra, 1859. In: Tanulmányok. Bp. 1890. 75. 
26 Arany János. In: Pályák és pálmák. Bp. 1887. 406. 
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lett — csakhogy ez a „kell" nem azt jelenti, hogy az eszmé-
nyit az embernek kell győzelemre vinnie a világban, hanem 
azt, hogy az embernek föl kell ismernie : az eszményi objek-
tíve mindig győzedelmeskedik, mert a világ a priori teleolo-
gikus. Úgy tekinti tehát, hogy az a mű, amely nem az esz-
ményi győzelmét hirdeti, egyszerűen nem a valóságot ábrá-
zolja; a csüggedés, a negatívum ábrázolásánál a műnek 
„nem lehet, nem szabad megállapodni. Mintha fenn ma-
radna, mikor fölvettetett, a kő; holott le kell szállnia."27 A 
nyíltan konzervatív eszményítés (pl. Salamon Ferenc) ezen 
az úton haladt tovább. 

A hegeli értelemben apriorisztikusan teleologikus világ-
kép hanyatlására reagált Gyulai is, s ő is a teleologikus világ-
kép átmentésével, mégis, e verzió jellegzetesen a század má-
sodik feléé; empirikus alkatú, nem egy isteni terv kinyilat-
koztatására, hanem természettudományos és történeti té-
nyekre alapoz. Ha Erdélyi úgy látja, hogy a világban objek-
tíve az eszményi, a célszerűség uralkodik — „a fejlődés a 
világ örök metafizikai szerkezetének következménye" — 
„Gyulainál a történelem nem szükségképpeni fejlődés, de az 
ember azzá teheti",28 Gyulai felfogása éppen ezért azt is 
inkább lehetővé teszi, hogy a negatív erők uralmának sej-
telme kifejezésre jusson (mint ezt néhány verse tanúsítja, lásd 
Szeress, édes Marim, Igazság és Hamisság).29 

27 / . m. 407. 
28 Dávidházi Péter: Gyulai Pál történelemszemlélete. ItK 1972. 

581., 584. 
29 A z utóbbi verssel kapcsolatban jegyi meg Gyulai verseinek egyik 

kritikusa: „az Igazság és Hamisság czímű allegóriát . . . érdekessé a 
költő morálja teszi, mely szerint a Hamisság nyomorékká tévén az 
Igazságot, azóta így járják a világot. Tudjuk, hogy a népmese további 
folyamatában — a mint az a népmese moráljából szükségképpen 
következik — az Igazság fényesen diadalmaskodik, a Hazugság pedig 
érdeme szerint bűnhődik. Vájjon a két ellentétes morál közül melyik 
az igaz? Ez az, a mire nem tudnak felelni a bölcsek." Baráth Ferencz: 
Gyulai Pál költeményei. Bp. 1895. 194. 
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2.2. Ideál és reál — illúzió és valóság: a népies-nemzeti költé-
szet útjai 

Mit kezdjen egy költőnemzedék, amely súlyosan megfize-
tett azért, hogy saját érzésvilágát összetévesztette a valóságos 
világgal, amelynek rossz a lelkiismerete, mert naivan azt 
hitte, hogy még az isten is a magyarok győzelmét tartja leg-
főbb gondjának? Ez a nemzedék gyanakodni kezd: ezután 
a szubjektum valamennyi ábrándképe mögül „rávicsorog a 
való sceletonja". Le kell számolnia az ábrándokkal, illúziók-
kal. S hiába próbálja a költészet új lehetőségeit szembesze-
gezni e leszámolás kényszerével, ha végül a tevékenysége 
centrumába kerülő hivatalnoki-szakértelmiségi pozíció a 
valóság minuciózus tiszteletben tartását követeli meg tőle. 
De hova legyen a költészet az átélt, élmények által transzfor-
mált világ szuggesztiója nélkül? Ennek az ellentmondásnak 
az irányzat valamennyi költője nekifeszült. 

Volt olyan kísérlet, amely a látomás alapját — a külső és 
a belső világ kongruenciáját — megpróbálta visszaállítani 
jogaiba, azzal a „reál"-nak tett engedménnyel, hogy ezt a 
kongruenciát immár nem a lélek mikrokozmoszának és a 
világ makrokozmoszának metafizikai egylényegűségéből ere-
deztette, hanem a beállítódás lélektani jelenségéből. A képek, 
amelyeket az adott lelkiállapotban a költő teremt vagy emlé-
kezetéből előhív, csupán arról árulkodnak, hogyan működik 
az emberi lélek, az emberi képzelet a valóság szorításában, 
de magukat a képeket nem tekinti közvetlenül valóságosak-
nak, vagy, mondjuk úgy, hogy jelzi a hozzárendelés aktusát, 
valóság és kép szubjektív közvetítettségét (Arany János: 
Ősszel, Tompa: Alföldi képek, Gyulai: Emlékszel-é. . . 
stb.). 

Voltak aztán többen, akik — bízva a népköltészeti alko-
tásmód hitelességében — megpróbálkoztak az új élmény 
diktálta képek objektiválásával; „Se ég, se föld nem az, a mi 
hajdan" — mondja Elborulás című versében Lévay. Ennek 
az eljárásnak az volt a nagy nehézsége, hogy költőink éppen 

3« 
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a külső és a belső világ közvetlen megfeleltethetőségének él-
ményét veszítették el, márpedig a népdal, szóljon akármilyen 
veszteségről, mindig belül marad e kongruencia biztonságot 
adó körén. A korszerűtlenné vált naivitás veszélyét elkerü-
lendő, mindent elkövettek tehát, hogy jelezzék : maguk sem 
veszik komolyan látomásszerű megnyilvánulásaikat. A vers 
lírai helyzetét túlstilizálták, a látomásos elemeket hangsú-
lyozottan idézőjelesnek szánták. Azzal azonban, hogy ilyen 
mereven szembeállították a képzeteket mint valótlanságokat 
a valósággal, azt is lehetetlenné tették saját maguk szá-
mára, hogy a szubjektum eszményalkotó, célkitűző képes-
ségét a valóságból eredeztessék. Valótlannak bizonyult a világ 
antropomorfizálása - dezantropomorfizálták hát az embert 
is. S minthogy nem tudták az ember eszményalkotó képes-
ségét elhelyezni a világban, kényszerűségből visszahátráltak 
a konvencionális vallásosság intézményesen biztosított bás-
tyái mögé. 

Nagyon világosan mutatja az eszményi ilyen kiszorulását 
a világból Arany János egyik szerkesztői megjegyzése, ame-
lyet Mentovich materialista szellemű, aranykor-illúziókat 
bíráló cikkéhez fűzött. Arany abban különbözik költőtár-
saitól — és ez fényt vet mind az 50-es évekbeli lírájának 
problematikájára, mind olyan versekre, mint a Honnan és 
hová? — , hogy nem próbálja meg mégis konkrétan kijelölni 
az eszményi helyét a világban, ahonnan a kor felfogása sze-
rint kiszorult. Csupán azt jelzi, hogy az emberi lény egyik 
elementáris lélektani sajátossága az eszményei iránti szük-
séglet, vagyis az ember létének nem csupán a külső, de a 
belső valóságban is feltételei vannak: 

„ N e m pusztán a képzelet ártalmas kinövéséül rovandó meg az őskor 
ez idealizált képe. Az emberi nemzet szükségét érzi, s talán érezni 
fogja mindig, egy olyan eszményi világnak, hol a természet viszonyai 
kedvezőbbek, az emberek jobbak, az élet csupa öröm, csupa tökély, 
ellentétben a jelen idők fáradalmaival, szenvedéseivel, bűneivel; s ezt 
a világot hova helyezze, mint vagy a ködös múltba, vagy a még ködö-
sebb halál utáni jövőbe. Kell lenni eszményi példány világnak, hová 
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meneküljön képzeletben, melynek dicssugarai tettekre lelkesítsék; ez 
az ember ideális természetéből foly. A leghiggadtabb fők, egy vagy 
más alakban, nem menekülhettek valamely költött ideális kör befo-
lyása alól, sőt a legvastagabb materialisták azon veszik észre, hogy 
egy vagy más úton belé jutottak."30 

Arany pályatársai végül is nem voltak ilyen óvatosak az 
eszmény kérdésében. Végső soron igazuk is volt annyiban, 
hogy éppen elég — politikai-ideológiai — számítás volt már 
költészetük mögött, hogy újabb, ezúttal világképi megfon-
tolásokba bocsátkozzanak. így hát megsiratták az 1849 előtti 
kollektív és egyéni eszményeiket — az illúzió és a valóság 
merev szembeállításának igen gazdag repertoárját teremtve 
meg (álom és ébrenlét, mámor és józanság, gyermeki naivi-
tás és felnőtt bölcsesség, emlékezés és a jelen illúziótlan tudo-
másulvétele, képzelet és tapasztalat) —, és ezen az úton elju-
tottak oda, hogy a költészet hatáskörét a prózai valóság 
múló megszépítésére korlátozzák. Nem volt ez számukra 
egészen veszélytelen út, hiszen a kilátástalansághoz, a pesz-
szimizmushoz, a bénító eszménytelenséghez vitte közel őket. 
Az önkényuralom korában azonban ez még nem okozott 
zavart: a hanyatlást kifejező verset (szóljon akár a legegyé-
nibb élményről) — mindig lehetett politikailag aktualizálni, 
így viszont az értékvesztés nem hanyatlásnak, hanem áldo-
zathozatalnak minősült, ami egyszer majd meghozza gyü-
mölcsét. így az értékvesztést sugalló vers közvetlenül támo-
gathatta a világrend stabilitását. 

A kiegyezés felé meginduló országban azonban ez a hely-
zet megváltozott. Költőink több-kevesebb okkal úgy érez-
ték, hogy az áldozatoknak immár be kell érniük, a nemzet 
felszálló ágba került. Az értékvesztést kifejező vers tehát 
(ismét csak függetlenül attól, hogy egyéni élményt fejezett-e 
ki) nemhogy nem igazolta ezt az emelkedést, de egyenesen 
defetistának látszott — hiszen változatlan maradt az a 

30 AJÖM XII. (Szerk. Keresztury Dezső, sajtó alá rend. Németh 
G. Béla) Bp. 1963. 3 1 1 - 3 1 2 . 
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„hagyomány", amely minden verset lefordít politikai ten-
denciákra is. A költészet átpolitizáltsága lehetetlenné tette, 
hogy valaki egyszerre bízzon is a nemzet emelkedésében, 
meg azt is érzékeltesse, hogy személy szerint vesztesnek érzi 
magát az emberi létezésben (uram bocsá' a kapitalizálódás 
felé haladó társadalomban). 

Aki nem vállalta e defetizmus ódiumát, az vagy hallgatott 
(mert egyéni élménye mégiscsak a hanyatlás volt), vagy hátat 
fordított illúzió és valóság gyötrelmes ellentmondásainak, 
és az eszményit, kritikátlanul, ismét objektívnak kiáltotta ki, 
ódai hangon dicsőítve, a világképi alapokat pátosszal helyet-
tesítve. Az eszményítő realizmus tehát soha nem vált költői 
gyakorlattá: aki „realista" volt, elvesztette az eszményeket, 
aki viszont ragaszkodott eszményeihez, eltávolodott a kor 
valóságkonszenzusától. A két szélsőség között nem volt 
mód semmiféle átmenetre; a kor légköri viszonyai közt 
Arany sárkánya vagy elveszett a felhők közt, vagy a tócsába 
zuhant. 

3. Túl az eszményítő realizmuson 

Anélkül, hogy az illúzió és a valóság merev szembeállításá-
nak, a transzcendens értékek kritikátlan rehabilitálásának 
változatait részletesebben elemeznénk, vessünk néhány pil-
lantást az eszményítő realizmus meghaladásának kísérle-
teire. 

E kísérletek gyakran éppen a hanyatlás élményéből indul-
nak ki. Az eszmény illúzióvá foszlása szinte kikerülhetet-
lenné tette, hogy költőink a lefelé mozgás, a hanyatlás, az 
alászállás élményéről számoljanak be verseikben, hogy élmé-
nyüket deszcendens — negatív irányú érték- és/vagy idő-
szembesítő — versstruktúrában rögzítsék.31 Ez a pesszimiz-

31 Lényegében Szegedy-Maszák Mihály — Arany János 50-es 
évekbeli kírájával kapcsolatban tett — megállapítását tekintjük érvé-
nyesnek ezzel az irányzat többi költőjére is (A lejtőn című versben, 
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mus azonban nemcsak ideológiai céljaikkal, de választott 
magatartásukkal is ellentétes volt, amelyben a sztoicizmus 
játszotta a legnagyobb szerepet.32 

3.1. Arany János 

A deszcendens versstruktúra legjelentősebb példái Arany 
50-es évekbeli lírájából valók (Reményem, Letészem a lan-
tot, A gyermek és szivárvány, Mint egy alélt vándor..., A 
lejtön) ; Arany több-kevesebb sikerrel megpróbálta a hanyat-
lás élményével a sztoikus morál tartását szembeállítani 
(Évek, ti még jövendő évek, Visszatekintés), igazi megoldási 
kísérletei azonban az „illúzió" valóságértékének rehabilitá-
lása felé mutatnak. 

Aranynak ezt az útkeresését az 50-es években egyetlen 
verse, a Dante jelzi (1852): 

E mélység fölött az értelem mér-ónja 
Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben: 
De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 

Évezred hanyatlik, évezred kel újra, 
Míg egy földi álom e világba téved. 
Hogy a hitlen ember imádni tanulja 
A köd oszlopában rejlő Istenséget. 

A döntő különbség a kor istenes-vallásos költészetéhez ké-
pest itt az, hogy az idealitás rejtély, ahová csak az „álom", 

úgymond, „Arany a lefelé mozgás archetipikus szimbólumát hasz-
nálja fel. A lefelé mozgás az 50-es évek verseiben — egészen Az örök 
zsidó ig — egyik uralkodó motívum" — Az átlényegitett dal. In: Az 
el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. 
Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1972. 295.) 

32 Vő. Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség, Bp. 1976. 68. 
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a „sejtelem" hatolhat be; valami olyannal próbálkozik itt 
Arany, amit — éppen ezekben az években — Erdélyi fogal-
mazott meg Fichtével kapcsolatban: „Azonban a tudomány-
nak semmi közi a léttel, ugyanezért a bölcsészet tünetek tudo-
mánya; az alapot, az ősiétet meg nem hatja elménk, s ide 
csak közvetlen érzéssel jutni el".33 

Sőtér szerint „a Dante kínálta élmény ellentétes Arany 
egész költészetének alapélményével".34 Ha a szorosan 
(már-már a „kozmopolita költészet" értelmében) vett „embe-
riségi költészet" példájának látjuk a verset, akkor alighanem 
így áll a dolog. Ám ha az idealitás és a valóság, az idealitás 
és a szubjektum viszonya felől közelítjük, azt tapasztaljuk, 
hogy Arany 60-as évek elején írott versei a Dante érdekes 
folytatásainak bizonyulnak. 

Arany ugyan nem azért ragaszkodik a (vallásinál általá-
nosabb értelemben) hithez, mert az eszmények valósá-
gos voltáról — például a Daniéban jelzett intuitív módon 
— meggyőződött, hanem azért, mert „gyalázat volna kétel-
kednem — / Kelő nagyságodban és dicsőségedben" (ti. a 
hazáéban), ahogyan már az Alom-való ban fogalmazott. 
Azonban azt is tudja — s itt kerül közel a Dante-xers proble-
matikájához — , hogy e morális imperatívusz kevés ahhoz, 
hogy a hitet tömegek tegyék magukévá. A Széchenyi-emlék-
vers sokatmondó sorai ( „ . . . bátorító Machbeth-jóslatával 
/ Kimondá: »a magyar lesz« — hogy legyetú") nemcsak 
arról tanúskodnak, hogy Arany szerint a világ célszerűsége 
ugyan fikció, ám emberi cselekvés útján valósággá tehető, 
de arról is, hogy a hit széles körű elterjesztésének az a felté-
tele, hogy a tömegek valóságosnak képzeljék a benne meg-
jelenő eszményt. Ezért azt a lehetőséget, hogy a remény, a 
hit valóságalapja intuitíve megragadható, megkísérli rögtön 
felhasználni a kollektív cselekvés pszichikus mozgatóinak 

33 I. m. 1981. 404. 
34 Nemzet és haladás. Bp. 1963. 195. 
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erősítésében, mihelyt a történelmi helyzet ezt indokolttá teszi. 
Megszüntetve-megőrizve így rehabilitálja 1860 — 61-re a 
mandátumos költő szerepét. Az új vállalkozás reprezentatív 
darabja a Magányban. Ez a vers is hajlik a reformkori világ-
képi megoldások visszaidézésére („Az nem lehet hogy . . ."); 
a korszak tipikus élményét a riasztóan harsogó „végzet-
tengely" látomása idézi fel: az ember végzet diktálta útja a 
hanyatlás, de — s ez már Arany saját kiegészítése — az 
ember e végzettel szemben nem tehetetlen. A vers zárósza-
kasza mégsem e titáni, végzettel dacoló emberi küzdelmet 
jeleníti meg: e versszak a metafizikailag célszerű világ intuitív 
bizonyosságára apellál — az idő irreverzibilitásának törvé-
nyébe ( „ . . . vissza nem foly az időnek árja") ügyesen lopja 
bele a költő a történelmi célszerűség látszatát („Vásznunk 
dagad, hajónk előre megy!"). Arany óriásinak érzi a felelős-
séget, amely e bizakodó bizonyosság kimondásáért terheli; 
mert bár tudja, hogy amíg az idealitás valóságos voltát nem 
lehet feketén-fehéren megcáfolni, addig felelőtlenség ezt két-
ségbe vonni (vö. Honnan és hová?), mégis, 1861-ben arra 
esik a hangsúly, hogy „Még egy csalódás: annyi mint — 
halál" (1861). Ezek után nem csodálkozhatunk a Szerkesztői 
levél megsemmisítő öniróniáján („Vége az országgyűlésnek, 
/ Már nem kell több dikció: / Tudjuk már, hogy amért küz-
dénk, / Nem egyéb, csak fikció"). Az intuitív bizonyosságot 
a történelem valósága cáfolta meg. Ha nem is „halál", de 
költői elnémulás lesz e csalódás következménye. 

Mielőtt azonban idáig eljut a költő, még egy futó kísérle-
tet tesz a szubjektív valóságmegragadás érvényesítésére, a 
Vojtina ars poeticájában. Első pillantásra a szubjektumtól 
független, „égi" eszményről van itt szó, mégis, amikor Arany 
kifejti, mit ért eszményítésen, s amikor „eljátssza, ahogy 
eszményít",35 akkor világossá lesz, hogy ami itt „ideál"-ként 
megjelenik, nem más, mint az Erdélyi emlegette „közvetlen 

35 Barta János szavai, Arany János. Bp. 1953. 135. 
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érzés", az Arany leírta „csodás sejtelem" — a szubjektum 
által a szubjektum számára transzformált objektivitás: 

. . . felettünk nem hazud az ég, 
Bolttá simulva, melynek színe kék? 
A támadó nap burka nem hazud ? 
S fejünk felett, min jár, nem ál az út? 
A csillagok hullása nem csaló ? 

• Távol hegy, erdő kék szine való ? 
Szivárvány hídja nem csak tettetés? 

(Külön érdekes megfigyelni a szivárvány-motívumot, amely 
A gyermek és szivárvány — 1851 — óta él Aranyban mint 
szubjektivitás példája; akkor az illúzió valótlanságának kife-
jezésére használta, most a valóság számunkra való átalakítá-
sának rehabilitálására alkalmazza.) Költőtársaival szemben, 
akik a költészetbe menekülnek a valóság elől, Arany úgy 
tágítja ki a valóság fogalmát, hogy a szubjektíve átalakított 
képeket visszahelyezhesse a való világba. E művelet során 
egyrészt azt a hatást fokozza fel, amelyet a valóság érzé-
keinkben kelt — ennyiben módszere az impresszionizmust 
idézi —, másrészt azonban meg is haladja a felfokozott érzé-
kiségű látványt; a hasonlat, a metafora a szubjektumban fel-
táruló kapcsolatok kifejezőjévé válik — módszere ennyiben 
a szimbolizmus felé mutat: 

Büszkén a Gellért hordja bársonyát, 
S fején, mint gondot, az új koronát. 

Alant a zölden tiszta nagy folyam, 
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan, 
Meg nem legyinti szellő' s fecske szárnya, 
Csak mélyen lüktet forradalmas árja ( . . . ) 

Később, az Őszikék idején Arany alig valósított meg vala-
mit e törekvéseiből; a Honnan és hová? is csupán a vallások 
sok évezredes konszenzusára hivatkozik (nem pedig a „cso-
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dás sejtelem"-re), amikor a vallási fikció valóságreferenciáit 
keresi. Mégis (ismét szatirikusán) hitet tesz amellett, hogy 
a világ számunkra való, antropomorfizáló tükrözése elide-
geníthetetlen emberi szükséglet, s a tudomány magánvalóra 
irányuló intenciója átvihetetlen a művészetre. A reggel című 
versére gondolunk (címe alatt lábjegyzet: „Gáncsolják a 
költőket, hogy a természetet még mindig a régi tudatlan 
módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása kívánná. 
Ehol egy kísérlet."): „Földünk mind hegyesebb szög alatt 
fordítja keletnek / A pontot, hol az én pusztai kis lakom 
áll" (stb.). 

Arany tehát ingadozott az ötvenes években a látomásos 
kifejezésmód és a konvencionálisabb képiséget használó 
hangulatábrázolás között, s ez azt sejteti, hogy a költő 
bizonytalan volt azon a téren, vajon élményköre, amelyben 
meghatározó volt a deszcendencia (de erőteljesen mutatko-
zott benne a pozitív értéktartalmak iránti vágy, fogékony-
ság is), mekkora körére érvényes a világnak. A látomásos-
ság az élmény egyetemesítését jelentette (volna), míg a hangu-
latábrázolás e tartalom érvényességét a költői lélekre korlá-
tozta, sejtetve, hogy a lélek élményi tartalmai mögött a való-
ság sajátos konstellációja áll, de nem beszélve arról, hogy e 
konstelláció társadalmi-történelmi lényegű-e, avagy metafi-
zikai, netán mindegyik egyszerre. (Jól példázza ezt, milyen 
nagy vita folyt Az örök zsidó körül: vajon Arany magáról 
— költői tehetségéről — írta-e, vagy a magyarság korabeli 
léthelyzetét akarta megjeleníteni benne, esetleg az egyetemes 
emberi sors példázatának szánta.) Mindenesetre nem annyira 
a látomásos invenció hiányára kell ebből következtetnünk,36 

hanem inkább arra az önfegyelemre, amelyet felfokozott 

36 Vö. „ ,Álmai ' , amelyekből más körülmények között töretlen 
költészet fakadhatott volna, így leszorultak a porondról, de a sok-
szori panasz iróniája alól is felsírnak, eredeti természetükben." Szö-
rényi László: A humoros elégia. In: Az el nem ért bizonyosság (i. т.), 
235. 
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önkritikájából és a kor — képzelgéseket elutasító - szellemé-
ből szőtt össze: távol állt tőle, hogy saját lélekállapotát 
vajdai módon ráerőszakolja a világra, még ha sejtette 
is, hogy amit átél, nem egyetlen emberi lélek kúriózuma. 

Természetesen nem arról van szó, hogy a látomásos 
irányt eleve értékesebbnek tartanánk a hangulatábrázolás-
nál; csupán arról, hogy a deszcendens élmény hangulati 
megjelenítését Arany csak a sztoikus morál szentenciáival 
tudta ellensúlyozni, míg a „sejtelem" a hanyatlás látomásá-
val — ezzel egynemű anyagból szőve — az értékek látomását 
helyezhette volna szembe. 

3.2. Lévay József 

Tanulságos lehet Lévay — végül is kudarcba fulladó — 
kísérlete a valóság és az illúzió antagonizmusának feloldá-
sára. Az 1860-as évek elejéről való versében — A kétség 
gyermeke — még radikálisan leszámolni látszik mindenfajta 
önámítással; néhány szép sorával egyenesen Vajda Végte-
lenségét előlegezi : 

Ha azt mondom: a nap lángszekerét 
A z égen négy sárkányfiú viszi : 
Kacagni fogják a költött regét 
S mivel nem látta, senki sem hiszi . . . 
És mégis, mégis a világ felett 
Rabláncot sző a puszta képzelet! 

Már nem csodálom a menny sátorát, 
E nagy hazugságot fejem felett, 
N e m a világ dicsőség-bíborát, 
Melyet vér és könyű himezgetett. 
Magam bolyongok kétséggel tele, 
Ön létezésem gyász kérdőjele ! 

Lévay azonban megretten saját eretnek gondolataitól — s 
egy igénytelen gesztussal idézőjelbe teszi a fenti monológot, 
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hogy ilyen kommentárt fűzhessen hozzá: „Hagyjátok őt, tán 
omló könyjei / Ki fogják tört lelkét békíteni!"37 

Lévay, a 70-es évek elején írott verseinek tanúsága szerint, 
egyre következetesebben próbált szembenézni a képzelet ter-
mékeinek illuzórikus voltával, de Aranyhoz hasonlóan azt 
is meglátta, hogy ezek az illúziók nem egyszerűen a valóság 
meghamisításai, hanem sokkal inkább az ember célmegvaló-
sító tevékenységének lelki feltételei — ahogy Dávidházi 
Péter mondja, „nagy az instrumentális értékük".38 Ne 
mondd, ne mondd című versében (1870 k.) közel jut ahhoz, 
hogy a világ számunkra való tükrözéséből kiindulva, e kép 
komplex, objektív-szubjektív valóságosságát felismerje: 

Ne mondd, ne mondd, hogy tünde álom 
S hiú ábránd ez érzelem, 
Hogy lángja mindhiába éget 
S való képét föl nem lelem. 
Ha ábránd, oh, ezt már elűzni 
E percnyi földi lét kevés, 
Ha álom, úgy a túlvilágon 
Lesz ebből a felébredés. 

A második, záró strófában a költő egyenesen az illúzió — 
mint pozitív tudattartalom - rehabilitálásának igénye és a 
deszcendens élmény közötti feszültséget érzékelteti: 

Ne mondd, hogy bolygó fény világa, 
Mely a pusztán lobbot vetett, 

37 Hasonló Tompa Haldokló mellett c ímű verse, 1863-ból: „Mu-
tass nekem, ki onnan visszajött — szól Tompához a haldokló —, 
Hogy tőle halljam, ott túlnan mi van? / Képmutató, álnok pap, aki 
vagy ! / Gonosz játék, melyet velünk ti űztök ! / Hirdetve azt, mi bántó, 
képtelen." Tompa azonban nem tud oly magabiztosan visszatérni a 
megtámadott világkép menedékébe, mint Lévay — a konvencionális 
transzcendens vigaszt látomásszerűen próbálja szubjektivizálni, sej-
telmesebbé tenni: „Kivéve a halottéból kezem: / Egy székbe rogy-
tam . . . elhagyott erőm / A borzalom s felindulás miatt. ( . . . ) S né-
mán ülvén az éji csendben ott, / Színes felhőt látott behunyt szemem, 
/ S egy kéznek ujját a felhő között." 

3 8 / . m. 584. 
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S vándor fuvalmak szárnya hajtja 
A vészes ingovány felett. 
Mert hogyha fény, ha eltűnő fény, 
Az áldozó nap ez maga: 
Rózsaszint von a bús vidékre 
Míg ráborúl az éjszaka. 

Legjelentősebb verse e témakörben — bizonyos didak-
tikus fogyatkozásai ellenére — a Csak képzelet című (1870 
k.). A vers megfordítja a negatív kimenetelű szembesítés 
szokásos sorrendjét, ti. az illúziók valótlanságának hang-
súlyozásával indít, találóan parafrazálva a Mid ász-történe-
tet: 

Mosolygva néznek rám az emberek. 
Öröm vagy bánat, élv vagy fájdalom 

Mind önteremtett álomkép nekik, 
S előttök nincs való értéke annak, 
Mert engem — úgymond — ábrándok ragadnak, 
És úgy vagyok (oh átkozott bűbáj !) 
Mint hajdan volt a megbűvölt király, 
Kinél, mit egykor dőrén esdve kért, 
Minden, oh minden, amihez csak ért, 
Ruházat, bútor és tápszer legott 
Csudás módon arannyá változott. 

A vers második egysége azonban a „képzelet", az „illúzió" 
„instrumentális értékét" állítja középpontba, s ezzel a fikció 
és a valóság művi ellentmondásának feloldásához kerül közel, 
abban az értelemben, ahogy Tamás Attila írja korszakunk 
világképi fordulatával kapcsolatban: 

„Vannak illúziók, amelyek társadalmilag szükségszerűek, melyeknek 
mintegy valóság-alapjuk is van. Hitek, vágyak, melyek n e m a való-
ság elöl való menekülés eredményeképp születtek, hanem valóságos 
erők túlbecsüléséből, valóságos összefüggések meglátásának egyol-
dalúságából. A z ilyen illúziók történelemformáló erővé lesznek, ha 
— szerepüket betöltvén — később épp ily szükségszerűen szertefosz-
lanak is. Semmivé akkor sem lesznek : egy részük valóságként él to-
vább, s illúzió és valóság között ilyenkor nem feloldhatatlan ellentét, 
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hanem rész és egész, valóság és lehetőség, abszolút és relatív viszo-
nyának dialektikus kapcsolata áll fenn."39 

Lévay versének szomorú — de nagyon jellemző — vonása, 
hogy e dialektika helyett a valósággal való szembefordulás 
jogosultságát, az eszmények transzcendens objektivitásának 
igazolhatóságát vonja le tanulságul. 

Avagy az elv, mely titkosan hevít 
S zászlója mellé gyűjti híveit, 
És fölragyog csend s vészben egyiránt, 
Hogy tőle kap lelkünk erőt s irányt 
Az eszmék, melyekkel mindenhova 
Száll a vértanúk szellemtábora 
S a boldogító édes érzelem 
A földnek üdve, égi szerelem — 

indul a reflexió, hogy aztán a következő kifejletbe fusson: 

Ha mindez más nem is lehet, 
Csak egy borongó képzelet: 
Nincs miért frigyre lépni véled. 
Oh pusztaság, oh, zordon élet! 

Lévay kísérlete tehát visszajutott oda, ahonnan elindult -
képzelet és valóság radikális szembeállításához. A kétely 
tiszteletkörét leírva most már nyugodtan veti papírra a való-
ság elől az esztétikum fikciójába menekülő magatartás apo-
teózisait — „Míg ott künn szélvészek rohannak, / Hadd 
építsem csendben magamnak / A képzelet pantheonát" 
0Csendben, 1875 k.) stb. 

3.3 Az élet-versek 

A harmadik kísérlet a vitaiizmus megsejtett értékrendje 
felé közelít. Az egyik út, amely ebbe az irányba vezet, köny-
nyen követhető: ez a romantikus panteizmus útja. Hagyo-
mányosabb formájában ez nem más, mint a keresztény vallás 

3 91. m. 41. 
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Istenének imádása az általa teremtett természet csodálata 
révén (pl. Gyulai: Fáradt vagyok, 1851.). Amikor azonban a 
konvencionális vallásos terminológia halványulni kezd, a 
panteizmus valamiféle természetmisztikává, az élet örök meg-
újulását csodáló költői felfogássá alakul (vö. „És legyen bár 
hidegült a földnek arca, / A fagyos tél hóleplével betakarva: 
/ Akkor is szép mély álmában a természet, / Ott rejtezvén 
kebelében / A melegség s örök élet" — Tompa: Jöszte 
kedves..., 1853.). 

Az élet-versek felé vezető másik út szövevényesebb; a dal-
költészet felől indul. Ez a műfaj (mint jeleztük) alkalmas volt 
a világképi redukció végrehajtására, másrészt azonban meg-
felelt az irányzat ideológiai szükségleteinek is; költőink szem-
látomást úgy vélekedtek, hogy a népdal — „megnemesítve", 
„fölemelve" alkalmas „a" magyar ember érzésvilágának ki-
fejezésére. Mivel azonban e fajspecifikus érzésvilág csupán 
ideológiai fikcióikban létezett, a műfaj a kirekesztő szellemű 
nemzeti költészet reprezentánsává vált (lásd pl. Vargha Gyula 
Népdalait — „Ki a magyart bántani akarja, / Megveri az 
Úristen haragja" stb.). Költőink alighanem megéreztek vala-
mit e változat válságából — mindenesetre egyre több olyan 
dalt írnak, amelyben a népies-nemzeti jelleg túlhangsúlyozása 
helyett a dal romantikus sajátossága, az egyéni érzések köz-
vetlen kifejeződése kap szerepet. Ha viszont megtartották a 
dalra jellemző érzelmi őszinteséget, közvetlenséget, szembe-
kerültek azzal az ideológiai funkcióval, amelyet a népdalnak 
szántak: a „nemzeti magyar" érzésvilága helyett megszólalt 
verseikben az egyéniség háttérbe szorítottságának, a vágyak 
elfojtottságának, a sztoicizmus félénk elutasításának pana-
szos hangja. Az ilyen — elégikus — dalra ugyanattól a 
Vargha Gyulától idézhetünk példát, aki a fent említett Nép-
dalokat írta : 

Az őszi esső egyre másra 
Csak permetez, 
Halk esső- és levélhullásra 
Kél gyönge nesz. 
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Nagy cseppektől terhelten hull az 
Aszú levél. 
Búnyomta szív, majdcsak lehullasz 
Te is, ne félj. 

E vissza-visszakéretőző, elnyomhatatlan, gyökerében roman-
tikus-liberális egyéniségkultusz volt a másik út, amely a vita-
iizmus felfogása felé közelített. Mindkét közelítési mód azt 
eredményezte azonban, hogy az élet mint ősenergia, mint a 
dezillúziótól nem fenyegetett, önmagáért való érték csak a 
természeti és az egyéni élettel kapcsolatban jelenhetett meg. 
Bármennyire is kínálkozott volna, hogy az egyébként nagy 
szerepet játszó „nacionáldarwinizmust", a nemzetek léthar-
cának eszméjét összekapcsolják a vitalizmussal, ilyen törek-
vésre alig találunk példát körükben. (Ady lett e gondolat 
kifejlesztője — „Az élet szent okokból élni akar / S ha 
Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszorta inkább 
kell akarni" — nála persze a konzervatív ideológia által elő-
állított motívum átfunkcionálódik, s a radikális önbírálat 
programját támogatja.) 

Az a népies-nemzeti költő tehát, akit a vitaiizmus felfo-
gása megérintett, fél lelkével „kozmopolita" lett, vagyis 
világképileg meghasonlott. A konvencionális transzcendens 
értékekkel legitimált nemzeti küzdelem állt az egyik oldalon, 
amely önmagán túli célra mutatott („nemzeti kánaán"), s az 
egyén ezzel kapcsolatos számadását jószerivel a „tartozik" 
rovatra korlátozta. Ezzel szemben, ettől világképileg függet-
lenül, megszületett az a szemlélet is, amely immár nem kon-
vencionális transzcendens értékeket, hanem az életet minősí-
tette az egyetemesség központi kategóriájává, s az élethez 
mint általánoshoz az individuálisát rendelte mint konkrétat. 
Az élet értékei ebben a felfogásban nem mutatnak túl önma-
gukon, jellegzetesen önmagukért való értékek, mint ezt akár 
a legóvatosabb, ilyen irányban tett lépések is tanúsítják 
(Tompa: Máriához, Lévay: Zárdába készülő hajadonhoz, 
Drága húgom, Oh mikép szeretnék .. . stb.). 

4 It 88/3 
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Természetesnek tekinthetjük, hogy ez a verstípus a máso-
dik nemzedék költészetében kap nagyobb szerepet. Bárd 
Miklós például az életmámor modernebb és egyben átfogóbb 
élményéről számol be, mint idősebb pályatársai. A tavaszt 
hívom . . . című versében a természeti körforgást tél — tavasz 
sorrendbe állítva aszcendens versstruktúrát hoz létre, de lát-
ható, hogy nem az uralkodó deszcendenciaélmény egyszerű 
elpalástolására törekszik, hiszen a vers ódai, sőt csaknem 
himnikus hangot üt meg: 

Úr a halál! . . . A lét csupa ború, 
Itt minden oly bús, olyan szomorú . . . 
E néma sirok! . . . Vaj' miért is éltek? 
Oly nagy, oly rémes hatalma a télnek! 

Győzelmes élet ! élő diadal! 
Te örök szép és mindig fiatal! 
Te elgyötörtek biztató reménye, 
Óh, jer tavasz és lehelj szét a légbe! 

Hadd feledem el, mit a tél tanít: 
Didergő szívvel töprenkedni, félni . . . 
Örülni kell itt, és csak élni! élni! 

Bárd versei (lásd még az Egy dal, Élet-fölfogás, A láng lohad? 
. . . címűeket) az egyéni Mxben diadalmaskodó életre teszik a 
hangsúlyt; Vargha Gyula 1893-as verse, drámaibb feszült-
séget teremtve, az egyéni léttel szemben diadalmaskodó élet-
re. A vers (Egy református lelkész temetése) külön érde-
kessége, hogy a „diadalmas élet"-et az elbizonytalanodó, 
illúzióvá foszló transzcendens értékekkel állítja szembe. A 
verskezdet — összhangban a konvencionális életkép-kerettel 
— még gyanútlanul elfogadni látszik a vallásos igazságokat 
(„Könny minden arcon, könny és áhitat, / A szárnyaló ének 
magasra hat, / Az elszállt lelket mintha még elérve / Kisérni 
vágynék föl az Úr elébe") — a következő, reflexióba hajló 
szakasz már megszólaltatja a szkepszist („De, melyet gör-
csösen ölelt, a hit / Nem csalta-é meg lelke álmait? / S ki úgy 
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esengett fényért a homályban, / Ott áll-e most az örök fény 
honában? / Vagy mindenestől rejti őt a hant, / Nem tud, 
nem ért, nem érez ott a lant . . .") , hogy a vers zárlata, vissza-
térve az életképi kerethez, de egyben a reflexió sugallatának 
megfelelően módosítva is ezt, az élet kegyetlen pátoszának 
kifejezésébe fusson : 

A széles út a temetőn kívül, 
Olyan, mint össze nagy vásár ha gyűl, 
Nincs szeri száma szánnak és szekérnek, 
Nyers tréfaszót folytatnak a legények. 

A sorban egy-egy csillogó fogat, 
Toporzékolnak a tüzes lovak, 
A dombról meg víg gyermekek csoportja 
Szánkázik a fényes havon, sikongva. 

Itt nem törődik véle senki már, 
Mosolyg az ég, nevet a napsugár; 
Szegény halott, mit is törődne véled, 
A büszke, boldog, diadalmas élet!! 

Az élet-versek típusa — ha nem tudta is kikezdeni a nem-
zeti érdekeltségű teleologikus világkép hegemóniáját, min-
denesetre a művészi szempont szuverenitásának alkalman-
kénti újraéledéséről tanúskodik az ideológiai-politikai szem-
ponttal szemben. Hogy elszigetelt színfolt maradt az irány-
zat világképi palettáján, az nem e verstípus saját jellegzetes-
ségeivel magyarázható, hanem a konzervatív ideológiának 
alávetett költészet hajlíthatatlanságával. 

4. Kitekintés 

A népies-nemzeti irány felől, tagjainak figyelemre méltó 
kitörési kísérletei ellenére, nem vezetett közvetlen út a mo-
dem költészet felé — nem is egyszerűen poétikai vagy világ-
képi okokból, hanem azért, mert a kettős kötöttség lehetet-
lenné tette számukra, hogy művészként lássák a világot. Már-

4* 
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már jelképesnek tekinthetjük, hogy Arany János akkor szólal 
meg újra költőként, amikor hivatalnoki-szakértelmiségi tevé-
kenységét radikálisan felszámolja (ennek az aktusnak a belső 
feszültségeit tárja elénk az Epilógus, fátummá növelve azt 
a sztoikus morált, amely hivatal vállalására késztette a köl-
tőt), s talán ezzel van összefüggésben az is, hogy az irányzat 
több költője öreg korára érik igazán költővé. 

Ha a „modernek"-re vetjük pillantásunkat, azt látjuk, 
hogy a kettős kötöttség vagy teljesen hiányzik (Reviczky), 
vagy megvan bár, de a költészettel szemben indifferens 
szakértelmiségi pálya jelenti a másik pólust (Komjáthy), 
vagy esetleg olyan átmeneti típus alakul ki, mint a Vajdáé, 
akinek újságírói robotja részben a költészettől független, 
csupán megélhetést biztosító tevékenység, részben viszont a 
költészettel világképileg többé-kevésbé összhangban álló, 
ideológiailag exponált szakértelmiségi funkció, amely azon-
ban — éppen szabad megválasztása következtében — outsi-
derségre kényszeríti Vajdát. 

A költőnek azonban mindenképpen el kellett szakadnia az 
adott keretek közt mozgó társadalmi feladatok napi, gya-
korlati megvalósítójának pozíciójától ahhoz, hogy (alkal-
mazzuk most az alkotás körülményeire a befogadás-eszté-
tika nevezetes tételét) „el tudjon szakadni attól, ami", „felül 
tudjon emelkedni azon, ami a társadalmi életben fogva tart-
ja",40 vagyis hogy létrehozhassa egy mind egyetemes emberi, 
mind társadalmi szempontból új világ költői modelljét. 

40 Wolfgang Iser Der implizite Leser című művéből idézi Kulcsár 
Szabó Ernő (A zavarbaejtő elbeszélés, Bp. 1984. 25.). 


