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KRITIKATÖRTÉNET, NÉPKÖLTÉSZET 
ÉS NÉPIESSÉG

Mint korábban1 és azóta sem, az 1840-es években nem alakult ki egységes népkölté
szet- és népiességfelfogás: olyan felfogásokról kell szólni, amelyek nemegyszer megvál
tozhatnak az egyes kritikusok gondolkodásában, megkülönböztethetik a barátok és 
munkatársak szemléletét, szembeállíthatják az egymást követő nemzedékeket, s szük
ségképpen elválasztják az ízlésbeli ellenfeleket. Ez egyszersmind igazolja azt a megál
lapítást, amely szerint „a népiesség mindenkor relatív tulajdonság, s nem annyira az igazi 
népihez, mint az egykorú irodalmihoz viszonyítandó”, annál is inkább, mert „maga a mintaadó 
népköltészet is módosul időjártával”,2 s meghatározása egyénenként is különbözhet. Ez 
utóbbi értelmezése, történeti, erkölcsi és esztétikai megítélése, ihletté avatása vagy 
ilyenként való elutasítása s műköltészeti követésének értékelése elválaszthatatlan az 
irodalom egészének felfogásától. A népköltészet és az iránta való érdeklődés az iroda
lomszemlélet egyik jelentős tárgyaként igényelte a vele való szembenézést s a korábbi 
állásfoglalások esetleges módosítását a különböző kritikai normák képviselőitől.

Milyen a viszony a népköltészet és a műköltészet között: ez a korszak egyik központi 
kérdése; olyan fogalmak egymásra vonatkoztatásáról van szó, amelyek egyike sem ha
tározható meg a másik nélkül. Az az ízlésbeli változás, amely ebben az évtizedben vég
bement, fokozatosan háttérbe szorította Winckelmann és Batteux követőit, tehát a ki
rekesztőleges eszményítés képviselőit, s előtérbe állította az egyénítő ábrázolás kriti
kusait és művelőit. Mindez szorosan összefüggött a népköltészet megítélésével, s a ki
fejtett állásfoglalások olyan nézőpontokból jöttek létre, amelyeknek megvan a maguk 
történetisége.

Az első csoportba tartozó kritikusok szerint a népköltészet alsóbbrendű, és éles, át
hághatatlan határ választja el a magasabb poézistól. Elsősorban Császár Ferenc és a 
Honderű köre: Petrichevich, Nádaskay és Zerffi tartozik ide: azok, akik nem engedtek 
az antik poétikákból áthagyományozott stílusnemek szigorú elkülönítésének érvénye
sítéséből. Mint a neoklasszicizmus merev képviselői, az egyoldalú eszményítés védel
mezőiként Petőfi újdonságainak is fő ellenfelei voltak.

A második felfogás szintén hierarchikus, de korántsem olyan statikus, mint az első: 
a műköltő felemelheti, megnemesítheti, újrateremtheti a népköltészetet. Bajza és 
Toldy már a húszas évek végén kifejtette ennek módjait: az Athenaeum leendő szer
kesztője a természetben elszórt szépségek összegyűjtéséhez (tehát a Henszlmann és 
Erdélyi bírálta Winckelmann elveihez) hasonlóan kísérelte meg a szebb népdalok 
alapján megteremteni a művészi népdalt, megőrizve a műköltői magasabbrendűsé- 
get; barátja viszont a népdal tartalmának megnemesítését javasolta, s azt, hogy a költő 
saját érzéseiről lemondva idomuljon a néphez.3

A harmadik nézetet vallók mellérendelték és egyenrangúnak tekintették a két tar
tományt. Ennek az alapelvnek Henszlmann, Erdélyi, Petőfi és Arany voltak a fő kép
viselői, egyszersmind az egyénítés programjának hazai kezdeményezői és legfonto



Korom pay H. János: K ritikatörténet, népköltészet és népiesség • 1621

sabb költői megvalósítói. Valamennyien a közérthető művészet létrehozásán fáradoz
tak; közülük Erdélyi és Arany a népies költészet alapján kívánta megteremteni a nem
zeti irodalmat, Petőfi pedig, népdalkorszaka után, a népért való írás irányköltészetét 
tekintette legfőbb céljának.

A negyedik álláspont hívei már tökéletesebbnek vagy eleve tökéletesnek tartották 
s a műköltészet fölé emelték a népit. A fiatal Pulszky és a korai Erdélyi volt ilyen, s a 
népköltészet külsőségeinek első utánzói, a „kelmeiség” előkészítői, a Vahot szerkesztet
te Pesti Divatlapban fogalmazták meg programjukat. Ez a kritikai elemzés fölé emel
kedő kultikus értékrend elválaszthatatlan volt a nép romantikus idealizálásától, iste- 
nítésétől.

A merev alárendeléstől a bálványozásig terjedő állásfoglalások sora nem mindig 
szolgál megbízható keretül: Vahottól például olyan megnyilatkozások maradtak fenn, 
amelyek hol a második, hol a harmadik, hol a negyedik kategóriába utalnák, mivel 
szerzőjük különböző szemléletek egyidejű képviseletére vállalkozott. Erdélyi esete 
más: ő a népköltészet tökéletességének axiómájától az egyes művek kritikus rangso
rolásáig, majd kritikátlan utánzóinak bírálatáig jutott el. Fontosnak bizonyul az az egy
beesés, amely a népköltészet értékelése és Petőfi fogadtatása között figyelhető meg: 
mindkét esetben, s korántsem véletlenül, majdhogynem hasonló ítéletek hangzottak 
el ugyanazon bírálóktól. A kritikusok elsősorban a divatlapokban és a Magyar Szépiro
dalmi Szemlében fejtették ki álláspontjukat.

A négy csoport közül az elsőbe tartozó Császár Ferenc felháborodva tiltakozott a 
népszínmű sikerei ellen, elítélve a közönség ízléséhez való alkalmazkodást, s azt, hogy 
a tárgy választása és feldolgozása szempontjából az író feladja magasabb igényeit, mi
vel nem minden tárgy alkalmas arra, hogy ábrázolják.4 A költészet tiszta forrása a Par
nasszuson, a Helikonon található; ettől távozik el az, aki nem a népnek, hanem „a 
pórok legalsóbb, legnyersebb osztályának énekel”.5 A kritikus szembekerült így Henszlmann- 
nak és Erdélyinek azzal a felfogásával, amely szerint minden tárgy lehet költői, s mind
azokkal, akik a népköltészetben találták meg a tiszta forrást. Császár nem a mindenki 
által érthető művészet szószólója volt, hanem válogatott közönség számára írt. Petri- 
chevich hasonlóképpen azellen szólt, hogy a színház újabban a „pórnép” nevelésére 
vállalkozott, s nemzetiség ürügyén teret engedett az aljas ízlésnek.6 Meggyőződése sze
rint feltétlenül szükséges kijelölni azt a határt, amelyet nem szabad túllépni sem a kö
zönség kedvéért, sem a kiválasztott tárgy bemutatása céljából.

Nádaskay Petőfi-kritikája a „magasb ihlet” és poézis következetes érvényesülését hi
ányolja, s hibának tekinti azt a stílusváltást, amely után az „egyszerű népiesség” hangja 
következik: a tárgy és a forma horatiusi összhangját és egységét kéri számon.7 Zerffi 
értékrendje szerint a költőnek fölül kell emelkednie „a népnézlet szűk körén”, mert ott 
az egyéniség a közös nemzeti sajátságokban olvad fel:8 ez a kívánság Henszlmann 
„nemzeti jellemzetes” követelményével szemben jelentett elutasítást.

A második csoportba tartozók között Toldy dominál. Az ő népiességfelfogása más 
alapokra épült, mint az őt követő nemzedék legkiválóbb tagjaié. Csokonai nyelvében 
vette észre „a romlatlan, vegyítetlen magyar népiség” nyomait,9 akinek szövegeit viszont 
stilizálta, felfogása szerint megnemesítette műveinek kiadásakor. Nem tartotta a nép
költészetet követendő és újrateremtendő ideálnak, hiszen úgy gondolta, hogy a ma
gyar irodalom Vörösmarty költészetével már elérte a fejlődés csúcsát.10 A To l d i né
piességét elsősorban a felfogás naivságában látta,11 viszont nem tekintette célnak a 
népköltészeti alapokra épített nemzeti irodalom megteremtését, mint Erdélyi és 
Arany.
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Szeverin (Dobrossy István) véleménye a második és a harmadik csoport közötti ha
táron áll: „De ki győzné szerelmi népdalaink minden szépségét felhozni, kiemelni, mellyek egy 
kis simítással a legelső rangu költők müveit is méltán diszithetnék.”12 Ez az eddigieknél ked
vezőbb összehasonlítás a népköltészet javára csaknem teljesen megszünteti a műköl
tészetnek való alárendelést, nem téve viszont különbséget az egyes népdalok esztétikai 
értéke között s azok összességét tekintve a viszonyítás alapjának.

A nép és a művészet kapcsolata fontos tárgyköre volt Henszlmann munkásságának. 
1841-ben megjelent PÁRHUZAM AZ Ó ÉS ÚJKOR MŰVÉSZETI NÉZETEK ÉS NEVELÉSEK 
KÖZT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MŰVÉSZETI FEJLŐDÉSRE MAGYARORSZÁGBAN című 
művében a „misera nép” művészethez való jogát hangsúlyozta; a „nemzeti jellemzetes” kö
vetelményével a hazai tárgyak ábrázolásátjavasolta; a nép mint a félműveltekkel szem
beállított romlatlan ízlésű és kiművelendő közönség szerepelt; a („közérthetőség” je 
lentésű) „népszerűség” programja a valódi művészet megteremtésének volt egyik fő fel
tétele. A történeti műfajokról szólva, mint Pulszky, ő is foglalkozott a mítosz és a monda 
forrás voltának kérdésével; elismerte Szigligeti népszínműveinek érdemeit; A NÉPME
SE MAGYARORSZÁGON című, tudománytörténeti jelentőségű népmesetanulmánya így 
számos előzmény betetőzése volt.

Nemzetközi összehasonlítás és az anyag lehető legteljesebb ismerete elengedhetet
len szempontjai voltak az ő kutatásának. Képzőművészeti alapozottságú kritikai elvei 
azonban nem kötődtek a néphagyomány történetiségéhez; szerinte a magyar nem
zetnek nem volt művészeti őskora.13 A népművészet tehát nem állhatott úgy a képző
művészet fejlődésének elején, mint az írásbeliség előtti népköltészet Erdélyi felfogá
sában, amely a „visszaújulás” gondolatába torkollott; eszerint az elveszett népköltésze
tet pótolni kell, az elmaradt kifejlődés pedig utólag, mesterségesen is megindítható. 
A két barát és munkatárs között felfogásbeli különbség alakult ki, annak ellenére, hogy 
Henszlmann maga is egy „kései »ősművészet«” létrejöttében reménykedett (amelynek 
viszont nem volt köze a népművészethez).14

Pulszkyt -  mint majd Erdélyit is -  elsősorban a történeti anyagot megőrző népmon
dák vonzották: bennük kereste a nép „históriáját, költészetét, hitét”,15 hiszen a néphagyo
mány a kereszténység előtti állapotra enged visszakövetkeztetni.16 A költészet „a ter
mészet leánya, nem a müvelésé”: így hangzik az új ízlés jelszava; a nép, amely a Hippok- 
rene (Helikonnak Pegazus rúgásától származó) tiszta forrását elhagyó irodalmat nem 
érthette meg, „dalnokká vált”, s „függetlenül a művelt osztályoktól, folytatá költői palotájának 
építését, melly még tündéribb mint a nevelteké”.17 A népköltészet nemcsak egyenlő értékű 
a műköltészettel, hanem meg is haladja azt; az utóbbi kritikájaként Pulszky „beteg kép
zelődésünknek üvegházi növényeit” említi.18 A tiszta forrás a népköltészetet élteti, nem 
úgy, mint Császár Ferenc és a Honderű felfogásában az emelkedettség megőrzésére és 
minden alsóbbrendűség kizárására törekvő irodalmat.

Pulszky számára „a népi elem” és „a régi műemlékek” voltak legfőbb támaszai a nemzeti 
irodalom eredetiségének és az ízlésbeli tisztulásnak.19 A széles közönségnek írók szá
mára az a legfontosabb, hogy nevüket a jobbágy is ismerje;20 ez az állítás különbözik 
Erdélyi nézetétől, hiszen a NÉPDALOK ÉS MONDÁK szerkesztője számára a névtelenné 
válás jelentette a nép részéről a legteljesebb befogadást. Pulszky magyarabb vidékről 
„nemzetiebb” emlékeket várt,21 nem úgy, mint a régészet és a képzőművészet területén, 
ahol minden magyarországi emlék érdekelte, Wallaszky 1785-ben megjelent iroda
lomtörténetének alapelvéhez hasonlóan.22 E tekintetben különbség volt Pulszky mű
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vészét- és irodalomszemlélete között, ami nemcsak őt jellemezte, hanem általában a 
kor gondolkodását.

A népköltészet és a régészet emlékeinek gyűjtése között más alapelvek uralkodtak: 
Pulszky jambikus formába irta át a mondaszövegeket, tehát szabadon értelmezte és 
alakította az anyagot, ellentétben az általa kivánt archeológiai rajzokkal, amelyek hű 
ábrázolásban, stilizálás és szépítés nélkül kellett hogy megörökítsék tárgyukat.23 Er
délyihez hasonlóan őt is érdekelte a fennmaradt népmondák összessége, s mindket
ten, Dobrossytól eltérően, esztétikailag is rangsorolták a népköltészet megismerhető 
darabjait. Toldy, Pulszky, Erdélyi és Arany egyaránt hittek az elveszett magyar ős
költészetben, amelyet, felfogásuk szerint, Anonymus latin szövege is továbbhagyomá
nyozott.

Erdélyi meggyőződése szerint népköltészet mindaz, amit a nép elfogad és magáé
nak tart, ebből következik, hogy a költők tudatosan gyarapíthatják a népköltészetet. 
A NÉPDALOK ÉS MONDÁK gyűjteményéből kirajzolódó népköltészet-fogalom azonban 
bizonytalan, mert szerepeltet vegyes nyelvű szöveget, ún. macaronit, amely (a „Meg
halt a feleségem Satis tarde quidem” kezdetű)24 latin sorokkal váltogatja a magyart. Mint 
ilyen, „a népdalok közt [!] mai napig ez, tudtomra legalább, egyedül áll” -  hangzik Erdélyi 
kommentárja,25 annak bizonyítékaként, hogy a népdal s így a népköltészet jelentése 
mennyire tág az ő szóhasználatában.

A nemzeti irodalom alapja a népköltészet kell hogy legyen, s a zene fejlődését is 
ugyanez az alapelv határozza meg. Erdélyi kezdetben megbírálhatatlan, mert kritikán 
felüli értéket, isteni kijelentést látott a népköltészetben, ugyanazon előadásában azon
ban már klasszicista ízléssel, erkölcsi szempontok alapján szűrte ki az „alnép” verseit, 
s az eleve esztétikai kincsnek tekintett népdalokat szépségük szerint is rangsorolta.26 
Császár és Petrichevich a „pórokat” zárta ki a közönségből; Erdélyi a népköltészet sa
lakjának tartotta a „természeti költészet” darabjait. A két értékrend mégsem vethető 
össze: elsősorban azért, mert az esztétikai konzervativizmus megbélyegzett mindent, 
amit vulgárisnak tekintett, s aminek meghatározása a magasabb rendű nézőpont ki
rekesztő hajlamaitól függött; Erdélyi befogadókészsége sokkal nagyobb volt, az ő mér
céje másképpen tagolt. A Honderű vulgáris fogalma szélesebb tartományra vonatko
zott, mint Erdélyi ízléstelen kategóriája, s az első csoport pór szavának jelentése majd
hogynem teljesen egybeesett a harmadik csoport nép megnevezéséével.

A NÉPDALOK ÉS MONDÁK három kötetének egymásutánjában -  az összegyűjtött 
anyag jellegéből következően -  a kiadvány célja észrevehetően módosult: a szerkesztő 
először a nép alkotásait, később viszont egyre inkább magát az alkotó népet törekedett 
megismerni és megismertetni. Ezzel a hangsúlyváltással párhuzamosan azokkal szállt 
szembe, akik -  főleg a gyűjtés hatására -  a „kelmeiség” képviselői lettek, olcsó divattá 
alakítva Erdélyi életművének egyik központi gondolatát. A kritikus történetszemlélete 
is megváltozott: kezdetben az elveszett aranykor nyomait kutatta, később azonban az 
áhított múlt tanulmányozása helyett a szerves fejlődés tudatos, utólagos megteremté
sén fáradozott.

A korszak legfontosabb kritikusai közül Pulszky és Erdélyi, legalábbis pályájuk egy 
szakaszán, a műköltészet fölé helyezték a népköltészetet. Vahot, hozzájuk hasonlóan, 
azt becsülte Petőfi költészetében, hogy „a nép tősgyökeres magyarságu nyelvén csak ugy tud 
szólani, mint a legfinomabb, legműveltebb irói nyelven”.27 Ez a viszonyítás csak látszólag mel
lérendelő, hiszen a Pesti Divatlap szerkesztője számára a tősgyökeresség axiómája meg
haladta a kritikai megítélés felsőfokait. A népköltészet egyértelmű értékelése azonban
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nehézségeket is okozott, hiszen Vahot a JÁNOS VlTÉZ-ről írva egyrészt a népi elemet 
nevezte a nemzetiség legtisztább forrásának, másrészt viszont szükségesnek látta an
nak nemesítését: „a köznépből származott cselédség ajkairól” hallott „nyers” előadás a „mű
veltebb” osztállyal szemben csak „a köznépet és a gyermeket” elégíti ki.28 Felfogását az a fel 
nem oldott kettősség jellemzi, amely a legtisztább forrás és a megnemesítés között 
fennáll: Vahot egyszerre tekintett alulról és felülről a népköltészetre. Sőt lapjának 
egyik munkatársa (aki többek bizonyítatlanul maradt feltevése szerint ő maga volt)29 
Szinéri álnéven azt javasolta, hogy a népszínmű „a magyar nép különböző népfajainak 
sajátos jellemét”, népszokásait, nyelvjárását és viseletét mutassa be.30 Ez már a„kelmeiség” 
egyik első jele volt, hiszen egy egész műfajt kívánt regionálissá lefokozni.

Petőfi és Arany népköltészet-értékelésére nincsen sok adat. „Hol van olly merész képzeletű 
költő, mint a nép?” -  olvassuk az ÚTI jEGYZETEK-ben,31 s a Világos utáni időszakban 
visszhangzik rá Arany: „Első és legnagyobb inventor a nép, a sokaság”;32 majd később: „a 
legtöbb eredeti invenció a néptől származik”.33 Nézeteik közel állanak Grimm Erdélyitől 
idézett felfogásához: „Ki Árja a népdalokat? A nép; vagy Grimm szerint: magok magokat”;34 
tehát a népet mint kollektív alkotót képzelik el. Másrészt pedig a romantikus esztétika 
központi kategóriái, a képzelet és az eredetiség szempontjából emelik a kollektivitást 
eszményített magasságba. Tudjuk, hogy Petőfi küldött népdalokat az Erdélyi publi
kálta gyűjteménybe,35 s Arany is gyűjtött „népdal-schemákat”36 és népdalokat.37

Mint Pulszky, Henszlmann és Erdélyi, ők is érdeklődnek a népi epikum iránt. Arany 
Szilágyi Istvánnal és Petőfivel a népies hősköltemény írásának lehetőségeiről cserél 
eszmét,38 Gyulainak pedig így panaszkodik: „Hol az anyag? A gazdag mondakör? a mytho- 
logia? Csináljunk! Köszönöm szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik.”39 Szilágyitól ezt 
kérdezi: „Vagy a mesét a nép phantasiája képes alkotni csupán, s az íróköltő csak a készből csi
nálhat valamit?’”49 Fontos mozzanatra emlékezik vissza tanulmányában: „Nagyon meg
foghatom, ha egy oly költő is, ki a magyar dalt, épen a benső idom tekintetében, oly magasra 
emelte, mint Petőfi, mikép többször hallám nyilatkozni, nagy részt od'adott volna költeményeiből, 
csak hogy eredeti népdalaink szebbjeinek ő lehetne a szerzője.”44 A megkülönböztetés fontos 
értékítéletet foglalt magában: az eredeti népdalok szebbjeinek a saját költészet, illetve 
annak nagy része fölé emelését, ami Petőfi esetében ritka dolog; ez az értékítélet vi
szont nem általánosítható: nem vonatkozik általában az eredeti népdalokra, hanem 
ezeken belül is értékbeli különbségeket ismer el; tehát nem konkrétumoktól független 
népdalkultusz megnyilatkozása.

Arany 1849 utáni értekező prózájában több olyan megjegyzés található, amelyek 
nép- és műköltészet egyenrangúságáról tanúskodnak, s szerzőjük a negyvenes évek
ben erről feltehetőleg hasonlóan gondolkodott. Petőfi költészetét úgy értékeli, hogy
„ő is legjobb dalaiban csak eléré, nem múlja feljűl magát a népet”.42 A NAIV EPOSZUNK-ban 
ezt írja a nép verses elbeszéléseiről: „A mivel bírunk, az kétségtelenül magán hordja a költői 
alakítás bélyegét, elannyira, hogy némelyik, kompozícióját tekintve, mesterművekkel kiállja a ver
senyt. Csak a FEHÉR Lá s z l ó  című zsiványballadára hivatkozom, melynek benső alkata, dacára 
a silány verselésnek, tökéletes költői kompozíció; vagy a közelebb Gyulai által ismertetett Aj g ó  
MÁRTON-t hozom fel, melyet szebben műköltő sem alkothata.”43 A MAGYAR NÉPDAL AZ IRO
DALOMBAN című tanulmány szerint „»Szilágyi és Hajmású kalandja, meg a sokat emlegetett 
egy pár balladás költemény, oly benső teljességet mutatnak az elbeszélés illető fajaiban, melylyel 
a műköltés csak versenyezhet, de sehol még túl nem haladta. Nincs különbség a lyrában sem”.44
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A SZÉPTANI JEGYZETEK-ben ez áll: „A dal, ha egyszerű népi nyelven keletkezik, s nép ajkán 
forog: népdalnak mondatik. Ezek közt szinte sok szép van. ’45

E megállapításokban szigorú egyensúly szabályozza az összehasonlítást. Még Petőfi 
sem haladhatja meg a népköltészetet, tehát nem lehet szó a műköltészet fölérende- 
léséről; a népköltészet egyes darabjainak megítélésében viszont ott van a mester
művek s általában a műköltészet lehetőségeinek ellenőrző mércéje, amelyik kizárja a 
kultikus megítélést. Arany a népballadákat úgy bírálja, mint bármelyik ismert költő 
alkotását: felhívja a figyelmet a hibára, fontosabbnak találva azonban a kifogástalan 
szerkezetet. Kulcsfontosságú a népköltészet kínálta versengés lehetősége: egyszerre 
olyan ihlet, kihívás és példa a műköltészet számára, amely legjobb esetben eldöntetlen 
eredménnyel járhat; a kritikus tehát, éppúgy, mint a költő, távol tartja magát a vég- 
letektől.46

Az irodalmi népiesség története elválaszthatatlan a terminusokká váló megnevezések 
jelentésváltozásának történetétől: így kapcsolódnak össze az irodalomszemlélet és a 
történeti jelentéstan kérdései. Az irodalom és a róla való kritikai gondolkodás köl
csönösen hatottak egymásra: egyebek között ez magyarázza a vizsgált fogalomválto
zásokat. Már Toldy észrevette, hogy a volkstümlichnek (a Vörösmartyval együtt készített 
szótárban még szinonimaképpen szerepelt) népszerű és népies jelentése megkülönböz- 
tetendő; Erdélyi felfogása a NÉPDALOK ÉS MONDÁK köteteinek kiadásakor több ízben 
módosult: az anyaggyűjtés és szerkesztés folyamatában a gyűjtemény célja is átalakult. 
A Petőfi népdalkorszakát meghatározó ízlés, mint azt a költő maga megírta összes köl
teményének 1847-ből való előszavában, inkább ösztönös volt; Arannyal kötött barát
sága idején a népköltészet az ő számára már elsősorban demokrata szellemiséget jelen
tett. Arany szemlélete, az Erdélyiéhez hasonlóan, jelentős mértékben módosult Vilá
gos után, a népieskedő „kelmeiség” elleni vita idején.

A megszülető terminusok többértelműsége az elméleti tisztázatlanság tükrözője 
volt. Különböző nézőpontok és értelmezések együttélése és párbeszéde jellemezte a 
kort, azonban az egyes felfogások egyéni változatokkal tarkított saját nyelvhasználata 
tetemesen megnehezítette egymás megértését. Maga a szépirodalom is változott: 
Toldy, aki mint kritikus a népdal megnemesítésére törekedett, irodalomtörténetében 
a nép és a népiesség 1840-es évekbeli kultuszára emlékezett vissza, megtartva így a 
műköltészet magasabbrendűségének kritikai alapelvét. Erdélyi, aki a népköltészet 
egyenjogúságának elvét képviselte a Honderű körével és a megnemesítés híveivel 
szemben, a következő évtizedben már az ellen a kultikus felfogás ellen tiltakozott, 
amely a negyvenes évek elején, legalábbis részben, őt magát is jellemezte. Ez is mutatja, 
hogy egy évtized alatt mennyit változott a szépirodalom: Világos után a vita már két 
irányban, a népköltészet alá- és fölérendelése ellen folyt. A negyvenes években inkább 
az első véglet, 1849 után pedig a második fenyegetett.

A kérdés feldolgozását tovább bonyolítja, hogy az irodalomtörténet is elkötelezi ma
gát nép- és műköltészet viszonyának megítélésében, s alapelve meghatározza érték
ítéleteit; emellett nemegyszer megfeledkezik a szövegértelmezés egyik legfőbb akadá
lyáról: saját fogalmainak visszavetítéséről, s lemond az akkori terminológia rekonst
rukciójáról. Pedig e jelentésváltozások lényege olyan átrendeződés, amelynek fő jel
lemzője az egyértelmű terminusokra törekvés volt, hiszen a negyvenes éveket még a 
többjelentésű és csak részben differenciált megnevezések jellemezték. A népköltészet szó 
mást jelentett Petőfi és Arany nyelvében (az utóbbiban meg is változott); a népszerű és
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a népies sokak számára szinonima volt: egyszerre jelenthetett régit és népit, közérthetőt 
és demokratát, mások számára pedig, mindezek ellentéteképpen, vulgárisat.

Arany szkeptikusan tekintett vissza az elmúlt évtizedre: „Divat volt az egész: kapcso
latban a népboldogítás eszméjével. A mint az korszerűtlenné lett, úgy a népiesség is. ”47 Ez a 
summázás elsősorban a tisztázatlan s az öncélú, kultikussá emelkedett népiességtől va
ló elzárkózást jelentette. A reformkor irodalmi törekvései közül leghamarabb Petőfi 
irányzatos költészetének követése szűnt meg Petőfi népieskedő utánzóinak korában. 
A „közérthetőség” jelentésű népszerűség programja, az egyénitő ábrázolás jelszavával, 
korlátozta magát: az egyénitő mű, Erdélyi szerint, nem mondhat le az eszményitésről, 
Arany pedig már nem irt akárkinek. A „kelmeiség” költői új normák kijelölésére kész
tették a kritikát: a népköltészet felsőbbrendűségével szemben kirajzolódtak az eszté
tikai határok, a népről alkotott romantikus szemléletet pedig egyre inkább módosi- 
totta a folklór szilárdabb fogódzókat kereső tudománya.

Arany nézeteihez közel állt Gyulai felfogása, aki 1854-ben irta: „A népies, mint minden 
irodalmi pártszó, nem fejezi ki eléggé a mozgalom jellemét s éppen azért tévednek mind a kriti
kusok, mind a költők, kik azt szó szerint veszik s nem érzik alatta a szellemet.”48 O is hangsú
lyozta tehát a szó és a szellem, a terminus és a jelentések közötti különbségeket. „A 
»népies« jelző nem is szerencsés nevezet, mert lealacsonyító korlátozást jelent, holott [...] épen 
kiterjeszkedésről és kibékítésről van szó” -  ez volt Horváth János véleménye.49 A népiesség 
terminussal jelölt fogalom, amely Petőfi korában még a „népköltészet” szó egyik je 
lentésének felelt meg, joggal válhatott viták tárgyává; mai használata inkább konven
ció, mint elvi tisztázás eredménye.

A népköltészettel és népiességgel kapcsolatos szavaink a jelentéstörténet tanúsága 
szerint nagyobb területre vonatkoznak, mint azt a fogalmi leegyszerűsitések megen
gedik. Ez a XIX. századi mozgalom hagyományt mentett és teremtett meg a kollektiv 
alanyiság genealógiáját keresve. Az összegyűjtött anyag közléséhez azokra a kritikai 
normákra volt szüksége, amelyek szerint a művészet mindent ábrázolhat, szembesze
gülhet a stilusnemek antik eredetű hierarchiájával, és egyenrangú a nép- és műköl
tészet. A nép egyszerre volt inventor és befogadó, közvetitő és kritikus ebben a felfo
gásban, a népköltészet pedig mint történeti és esztétikai alap, mint kollektiv alkotás 
és önfelmutatás, mint kiszűrő hatalom és mint egészséges olvasmány kapott szerepet. 
Mindehhez az irodalmi eszmények transzponálására volt szükség: előbb volt meg a 
nép idealizálásának célja és módja, mint az idealizált nép közkinccsé tett képe és köl
tészetének ismerete; előbb volt meg a külföldről ismert történeti példa, mint a hazai 
gyakorlat. Műköltészetünk múltjából hiányzott a klasszikus kor: kellett teremteni 
egyet a -  később elveszettnek bizonyuló -  régi népköltészetben.

A népiesség történetében fontos eredménynek bizonyult, hogy éppen ez a kor hoz
ta létre azokat a műveket, amelyek alapján az irodalmi gondolkodás már kész irodalmi 
anyagból indulhatott ki s vonhatta le azokból tanulságait. Petőfi és Arany levelezése 
azért is nagy jelentőségű, mert kettejük nélkül nem mehetett volna végbe ez a rend
szerezés; Petőfi népdalai, a JÁNOS VITÉZ és a To l d i nélkül pedig barátságuk és leve
lezésük sem jöhetett volna létre. Ez a hagyománykereső korszak, amely hiába kereste 
klasszikus példáit a múltban, megteremtette a maga klasszikus műveit.
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Kukorelly Endre

A

A, a. Nem az apámról álmodok, hanem a nagymamámról. Az anyai nagyanyámról, 
mert az apám anyját nem ismertem, meghalt az ostrom alatt a Lipótmezőn. Bombáz
ták a Lipótmezőt. Tehát bombázták a Lipótmezőt. Álmodok, de nem az apámról. Az 
álmaimat elfelejtem, ha nem mondom el azonnal, nem mondom ki vagy nem írom 
le. Nemigen írom le, és amíg kiérek a konyhába, elfelejtem. Az előszobában még van, 
gondolom, gondolok rá, tologatom, áttöltöm egy másik rekeszbe, amolyan íz-szerűség 
az álom. Gondolkodom vagy szörnyülködök, és felejtek. Ácsorgok a kövön, nézegetem 
azt a hihetetlen reggeli fejet a tükörben. Az egyik papucsom megvan. Az előszoba jég
hideg, a konyha is jéghideg, jég kő, átveszem a papucsot a másik lábamra. Megtekin
ted a fejedet. Közel. Elég közelről az orrom, közel megyek. Fekete foltocskák a tükrön, 
megreped, lejön a foncsorozás. A nagyi megjelenik, a nagymama szobája, kinyitja az 
ajtót, öregecske, de nincs semmi baj, mosolyog, mondja, hogy remekül van, látni is, 
hogy tényleg milyen remek, tehát nem halt meg, nem tudom, honnan a francból vet
tem, hogy meghalt mégis. Kilencvennégy éves, pontosan annyi, karácsonyeste, ami
kor meghalt. Átölelem, gyenge, szorít magához, ahogy csak bír. Egyszer vagy kétszer


