
AZ OKTATÁS MŰHELYÉBŐL 

ARANY JÁNOS 
A KÖZÖSSÉGI KÖLTÖ 

Száz évvel Arany János halála után úgy tűnt, hogy a költő-
vel kapcsolatos sokrétű viták végül is kicsiszoltak egy általá-
nosan elfogadott, megnyugtató Arany-képet. Most mégis úgy 
látszik, hogy — a centenáriumtól függetlenül, például a jelen-
legi gimnáziumi irodalomkönyv Arany-portréja nyomán -
ismét fölvetődik néhány, a költővel kapcsolatos probléma. 
Mivel nem közömbös, hogy legnagyobb nemzeti költőink egyi-
kének egyénisége és pályaképe milyen megvilágításban kerül 
tanulóifjúságunk elé, ezekkel a problémákkal szembe kell néz-
nünk. 

Az említett tankönyv, amelynek Arany-fejezete a tartalom-
mutató szerint Szegedy-Maszák Mihály tollából került ki, fő-
ként két állítással lep meg. Az egyik az, hogy Arany, Petőfivel 
együtt, „elsősorban lírikus volt, csak Aranyt hajlama a gondo-
latibb líra felé vonzotta" (343.). A másiknak, amely többféle 
vonatkozásban vetődik fel a tankönyv lapjain, az a lényege, 
hogy Arany eredendő hajlama ellenére, „még önmagát meg-
tagadva is vállalt olyan költői feladatokat, amelyeket a kor és 
főként a nemzetsors rótt vállaira" (354. — Kiemelések tőlem). 
Az ilyenfajta megfogalmazások lényegében az izolált én primá-
tusát hangoztatják Arany költői alkatában a közösségi költővel 
szemben, és költészetében is „az öntörvényű líra egyik legtelje-
sebb megvalósítójaként" értékelik. 

Tudvalevő, hogy egyes konzervatív polgári irodalomtörté-
nészek az „izgága", délszláv vérmérsékletű, forradalmár Petőfi-
vel szemben a „politikamentes", megfontolt, józan Aranyt ját-
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szották ki a magyar jellem és természet mintaszerű, jellemző 
megtestesítőjeként. Mintha ennek a felfogásnak egyik új for-
májú változata kelne életre az említett tankönyvi szuggesz-
tióban, az úgynevezett közösségi líra manapság tapasztalható 
leértékelésének divatját követve.1 A mi felfogásunk szerint 
Arany természetesen nem forradalmár költő, de nem is poli-
tikamentes, — sőt: egész emberi és költői pályáját a kollektí-
váimmal való szoros összeforrottsága alakította. Sohasem lépte 
át saját határait, semmit sem vitt túlzásba (ebben áll Józan-
sága"); így nem is kellett soha „önmagát megtagadnia" vállalá-
saiban, sem pozitív, sem negatív irányban. Mindennek bizonyí-
tására csak pályavonalán kell végighaladnunk, lépésről lépésre, 
műről műre nyomon kísérve megnyilatkozásait. Menet közben 
természetszerűen hivatkozunk az Arany-irodalom legfőbb rész-
letmegállapításaira is. 

* 

Petőfi és Arany fellépésének jelentőségét akkor mérhetjük 
fel igazában, ha arra gondolunk, hogy a 16-17 . században leg-
nagyobb költőink a főnemesek közül kerültek ki (Balassi, 
Zrínyi), a 18. század már köznemeseket is felmutat (Gyön-
gyösi, Mikes, Faludi); a 19. század első felében pedig - a felvi-
lágosodás átmeneti korszaka után, amikor nem véletlenül a 
polgárság köréből lép színpadra néhány nagy költő (Csokonai, 

1 Félreértések elkerülése végett Arany János vonatkozásában is 
különbséget kívánunk tenni a köznapi használatban nemegyszer össze-
keveredő' közéleti és közösségi jelző között. Arany több szempontból -
mint szerkesztő, az Akadémia főtitkára, Deák körének egyik tagja stb. 
- az irodalmi közéletben is részt vett, költészetét illetően azonban ter-
mészetszerűen az érdekel bennünket, milyen szálak fűzték a nemzeti és 
társadalmi közösségekhez. Közösségi költőnek azt nevezem, aki egy 
közösség (társadalom, nemzet, osztály) nevében szól, vagy a közösség 
problémáit veszi lantjára, s magánszférájában sem szigetelődik el a 
kollektívumtól. 
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Fazekas, Batsányi) — a középnemesség adja a legjelentősebb 
költőket (Berzsenyi, Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Bajza). 
A népköltészet csak lappangva, kevéssé méltányoltan, publiká-
cióhoz nem jutva termeli ki a maga költészeti rétegét. Petőfi és 
Arany szinte előzmény nélkül lép a „fennköltészet" színterére, 
— a népből, amely addig ki volt rekesztve nemcsak a politiká-
ból, hanem a politizálásból is. Ha ebben a korban egy népfí 
politikailag aktivizálódik: erre csak belső okok, hajlam késztet-
hetik. Petőfinél ez nyilvánvaló: ő természetében hozza magával 
a forradalmiságot. 

S Arany? — Tudjuk: ősei hajdú-nemességet kaptak, ezt 
azonban a Habsburgok nem ismerték el, s Aranyék szegény-
paraszti sorban éltek. (Ezt az idézett tankönyv elfelejti meg-
említeni.) Kétségtelen, hogy Aranyban - ahogy Komlós 
Aladár nyomatékosan rámutatott2 - kettős osztályöntudat élt 
mindvégig, - olyasfajta, amilyenre Toldi Miklós döbben rá 
Laczfi nádor gőgös szavainak hatására. De éppen a társadalmi 
leszorítottság fejleszti szinte dacos öntudattá a néphez való tar-
tozását. Bár tanultsága és tisztségei révén honoráciorrá emel-
kedik — vagyis parasztszármazású értelmiségivé3 —, és az 
Akadémia főtitkáraként a legfelső körökkel is érintkezésbe 
kerül: élete végéig éreztetni fogják vele parvenu voltát.4 Arany 
maga önérzetesen vállalja népi származását. Petőfinek is „népi 
sarjadékként" mutatkozik be, mindvégig hangsúlyozza paraszt-
voltát,s mert egynek érzi magát a néppel, —. és amikor végre 
felszabadul a főtitkársággal járó társadalmi kötöttségek nyűge 

2A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959. 3 4 - 3 5 . 1 . 
3 „Úri paraszttá", ahogy Az elveszett alkotmányban mondja. 
4 Lásd az Akadémia főtitkári lakásának ügyét és Ártatlan dac című 

költeményét! 
5Akkor is „paraszt embernek" mondja magát, amikor képviselő-

választási kudarcáról számol be Petőfinek (1848. jún. 27.), és mint „a 
nép fia s igénytelen dalnoka" tiltakozik a kiegyezéskor őt ért királyi 
kitüntetés ellen. 
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alól, csak annál önérzetesebben szólal meg újra eredendő 
demokratizmusa.6 

Arany azonban nemcsak népi öntudatot, a néphez való tar-
tozás közérzetét hozza magával, hanem ösztönös politikai, 
közéleti érdeklődést is. Még szó sincs Petőfi ösztönző hatásá-
ról, senki sincs, aki környezetében erre sarkallaná (sőt olvas-
mányai inkább az ellenkező irányba tájolhatnák): első irodalmi 
alkotása, Az elveszett alkotmány, amelyet saját kedvtelésére 
(helyesebben: „bosszúságból") ír, csupán másodjegyzői tapasz-
talatai alapján, teljes egészében politikai mü, méghozzá a költő 
saját korából merítve időszerű anyagát. S milyen szemlélettel? 
— Az emh'tett tankönyv szerint „A maradi Rák Bendét és a 
szabadelvű Hamarfyt egyaránt iróniával szemléli az elbeszélő 
[mármint a költő], ami kétségkívül azt mutatja, hogy Arany 
nem hisz a társadalom gyors átalakításában." (331.) Nem azt 
mutatja! Hanem azt bizonyítja, hogy Arany, a nép fia, plebejus 
szemlélettel, a népből származott értelmiségi bizalmatlanságá-
val utasítja el mind a konzervatívokat, mind a csak frázisokban 
szabadelvűsködő liberálisokat, mind az elvtelen Ingadyakat, -
az összes nemesi pártot. Hamarfy nem azért válik karikatúrává, 
mert Aranynak nincs határozott politikai felfogása, hanem 
azért, mert látja, hogy a megyei pártok szabadelvűsége fabat-
kát sem ér.7 Egyet mindenesetre „mutat" a komikus eposz: 
hogy már a fiatal Aranyban élénk politikai érdeklődés munkál, 
s költői pályáját közérdekű problémákkal teletűzdelt politikai 
művel kezdi.8 Nem akar ő aktívan politizálni, de megvan a 
maga véleménye kora politikai viszonyairól. 

6 Lásd az Epilógus első versszakait, a „fényes tengely, cifra bak"-kal 
és az „úri lócsiszárokkal"! 

'Ekkor írja keserűen Szilágyi Istvánnak: „Én magam most is szabad-
elvű vagyok, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy nincs e megyében elv-
rokonom. Meglehet, nekem különös fogalmaim vannak a szabadelvűség-
ről." (1845. aug. 1.) 

8 Politikai felfogásának megvilágítására bőven lehetne idézni Az 
elveszett alkotmány kritikai realista részleteit, - egészen a kiváltságokat 
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Ahogy ezt valamennyi irodalomtudósunk kimutatta, Gyulai 
Páltól Lukács Györgyön keresztül Sőtér Istvánig: nem kevésbé 
„politikus" mű a Toldi és a Toldi estéje sem. Ma már aligha 
kell bizonygatni, hogy a Toldiban nemcsak a nemesi Miklós, „a 
jármát lerázó pórsuhanc" osztályrehabilitációjáról van szó, ha-
nem - a népmese szimbolikájával - az elnyomott nép kép-
viselőjének fölemelkedéséről a felemelt néppel kiegészült nem-
zetbe. Toldi a nemzetté váló nép képviselője. Ami pedig a 
Toldi estéjét illeti: akár Lukács Györgynek adunk igazat, aki 
szerint ez a mű a „belenövés-elmélet" kudarcát mutatja a 
népet képviselő Toldi és Lajos király lovagi -nemesi udvara 
közti konfliktussal;9 akár Sőtér Istvánnal azt valljuk, hogy a 
költő az ősi, nemzeti erényeknek és a haladásnak, a polgároso-
dásnak tragikus szembenállását akarta vele kifejezni;10 akár 
Komlós Aladár véleményét fogadjuk el, amely szerint itt nem 
„paraszt és nemes ellentéte" fejeződik ki, hanem „az egyszerű, 
csiszolatlan magyar köznemes és az idegen kultúrájú udvar és a 
bűvkörébe került korcs nagyúri magyarok ellentéte";11 akár 
az elöregedett maradiság és a haladó világ ellentétét látjuk 
Barta Jánossal12 Miklós és Lajos király ellentétében: egy bizo-
nyos: a fiatal Aranyt ebben a művében is a legtágabb értelem-
ben vett közösségi problémák - maradiság és haladás, törté-
nelmi továbblépés és nemzeti megmaradás, nemzetiség és 

megszüntető kor látomásáig és a mű sokat emlegetett befejezéséig, 
amelyben egyedül a „kicsinyek és együgyűek" bizonyulnak igazi hazafi-
aknak. Bár A falu jegyzőjét csak később olvassa, , / l r elveszett alkot-
mány megyekritikája csaknem azonos értelmű az Eötvös regényében 
foglaltakkal." (Sőtér István: Arany János. In: Л magyar irodalom tör-
ténete. 4. Bp. 1965. 98.) Arany kritikai realizmusát Móricz Zsigmond is 
nagyra értékelte. (Arany János írói bátorsága. Nyugat, 1931.) 

9A százéves Toldi. (Uj magyar kultúráért. Bp. 1948.) 
, 0 I . m. 114. 
1 4 . m. 41. 
12 Arany János. Bevezetés a Magyar Klasszikusok Arany-kiadásához. 

I .Bp. 35. 
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idegen kultúra problémái izgatják.13 S hogy a szűkebb esztéti-
kai kérdések közül idevonjuk a népiesség problémáját is: Petőfi 
és Arany népiesség-értelmezésének különbségéből legfeljebb 
azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy éppen Arany az, aki tágab-
ban, egyetemesebben fogja fel a népiesség fogalmát, mint egy 
népit és nemesit egybefoglaló, valóban demokratikus össznem-
zeti irodalom kialakításának eszközét. 

Pe tőfi valóban balra tolta barátját politikai eszmeiség tekin-
tetében, s nagy része volt abban, hogy Arany 1848-ra Az el-
veszett alkotmány szabadelvűségétől már a forradalmi demok-
ratizmushoz közeledik, és minden külső befolyásolástól mente-
sen szívvel-lélekkel a nép és a nemzet ügye, a forradalom és a 
szabadságharc mellé tud állni. (Nem azért nem jön Pestre, mert 
nem ért egyet a forradalommal, hanem mert nem látja biztosí-
tottnak anyagi egzisztenciáját.) Bizonyítják ezt nemcsak bevo-
nulása nemzetőrnek, hanem a Nép Barátjába írt cikkei14 és 
agitációs népdalai is. Ez utóbbiakról az említett tankönyv azt 
írja ugyan, hogy „egyikükkel sem hoz létre jelentékeny esztéti-
kai értéket, mivel a közösségi hangnem távol áll szubjektív 
líraiságától (!)" (336.); de még ha ez igaz lenne is, mint ahogy 
nem igaz,15 mit sem változtat azon, amit Komlós Aladár — 

1 3 Az említett tankönyv szerint „Toldi ismételt gyilkosságának 
elbeszélésével a költőnek az a célja, hogy föltegye a kérdést, felelős-e az 
ember tetteiért." Ez a másodrendű morális probléma lenne a Toldi 
estéje fő értelme? Toldi második gyilkosságát Arany Ilosvaitól „örö-
költe", de természetesen fontos szerepe van a mű eszmeiségének kibon-
takoztatásában is. 

1 4 Hogy ekkor még a jobbágyfelszabadítást és a közteherviselést is 
beleérti a forradalom fogalmába, ennek bizonyítására csak egyetlen 
idézet: „ . . . nem igazság volt, hogy a szegény paraszt ember maga 
fizesse az adót, maga állítsa a katonát, maga szolgálja a helységet, a vár-
megyét, és még ezenfelül annak, aki se nem szolgál, se nem fizet, ő 
robotoljon . . ." (Önkéntes sereg, I. Nép Barátja, 1848. jún. 11.) 

1 5 í m e például Barta János véleménye: „Arany forradalmi költészete 
mind tartalmi, mind formai szempontból egyedülálló, csak Petőfi egy-
korú lírájával összemérhető alkotás. Arany egyszerre oldott meg egy 
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némi túlzással — úgy fogalmaz meg, hogy „Arany főgondja a 
nemzet. Művét csak úgy értjük meg, ha tudjuk, hogy ő nem 
magát akarta kifejezni, hanem a nemzetet . . . Kollektív költő 
akart lenni, nemzeti bárd."1 6 Bármint vélekedjünk népdalai-
nak esztétikai értékéről (bár az agitációs lírában nem csupán az 
esztétikai értékek a fokmérők), kétségtelen, hogy a nemzeti 
üggyel való együttlélegzésével, politikai elszántságával és mű-
vészi megoldásaival például Április 14-én című verse nyugodtan 
egy sorba állítható Petőfi és Vörösmarty (Harci dal!) akkori-
ban írt költeményeivel. 

* 

Éppen ez a néppel és a magyarsággal, vagyis az osztály- és 
nemzetkollektívummal való mély összeforrottság magyarázza 
meg 1849 után, hogy Arany is együtt bukott a nemzettel 
(akárcsak a másik nagy nemzeti költő: Vörösmarty). Nemcsak 
egyéni sorsának kisiklása (tragikus következményekkel járó 
elszakadása a néptől és csaknem élete végéig tartó robot a 
megélhetésért), hanem költői válsága is a legszorosabb kapcso-
latban áll a nemzeti katasztrófával: világosan látja, hogy a 
megváltozott nemzeti és társadalmi körülmények között 48 
előtt megkezdett költői útja járhatatlan a továbbiakban. Ezért 
próbálkozik oly kétségbeesetten a legkülönbözőbb irányokkal 
és témákkal. Ő maga mondja: „Hajtott a munkaösztön, de nem 
találtam irányomat." 

Nem mintha politikailag megtagadta volna a forradalmat! 
Bizonyos, hogy nem volt forradalmár lelkialkat, s következe-
tességét mutatja, hogy a Kossuth-kultusznak még annyi nyoma 
sincs költészetében, mint Tompáéban vagy Vajdáéban, sem 
48/49-ben, sem 49 után. (Igaz, hogy Kossuthot Petőfi sem ked-

nagy nemzeti és egy nagy költői feladatot: a maga egyéni érzelmeit min-
den egyénieskedés letompításával teljesen egybe tudta olvasztani a nagy 
küzdelmet átélő magyarsággal. . ." (I. m. 38.) 

" I . m.: 43. 
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velte.) Az is igaz, hogy ekkorra a „forradalom" már csak a 
szabadságharcot, a nemzet jogos függetlenségi és önvédelmi 
harcát jelentette számára: a nép osztálysorsa valahogy kihul-
lott belőle.17 De nem azért, mintha most egyszerre ráébredne, 
hogy ő mégiscsak a nemességhez tartozik (ahogy Komlós 
Aladár szuggerálja18 ), bár a 49 utáni nemzeti ellenállásnak 
még műidig a középnemesség a fő bázisa, s így érthető lenne a 
hozzá-csatlakozás (amely később be is következik); hanem 
azért, mert Világos után a nemzeti remények bukása tűnt a 
mindent egybefoglaló, legnagyobb tragédiának. Gondoljuk 
meg: a legjobb hazafiak Világos után úgy érezték, hogy nincs 
többé önálló magyar nemzeti lét! 

Ez magyarázza meg A nagyidai cigányok „kétségb' esett 
kacaját", torz grimaszát is a „szent romokon". ,,Ez a mű — írja 
az említett tankönyv - arra enged következtetni, hogy Arany 
a magyar liberális nemesség álláspontjával rokonszenvezett: 
nem a forradalmi átalakulásban, hanem a lassú, szerves fejlő-
désben hitt. Ezért ítélte el a forradalmat. . ." (337.) Ezzel 
szemben Arany soha, sehol sem „ítélte el" a forradalmat, még 
kevésbé a szabadságharcot, amelyet ekkor már, mint mondtuk, 
a forradalommal azonosított. Évnapra (1850) című versében 
éppen azokat ítéli el, akik gyáván megfeledkeznek az „innep-
nek" számító „végzetes évi nap" évfordulójáról; s ki őrizte nála 
hívebben, élete legvégéig Petőfiben nemcsak a barát, hanem az 

"Mindamellett emlékeztetünk a Koldus-énekre, amely 1850-ben 
még pregnánsan belefoglalja a nemzeti katasztrófába - méghozzá 
keserű szemrehányással - a nép osztályreménységeinek nemcsak szét-
foszlását, hanem megcsúfoltatását is! 

1 "I. m. 38. Barta János szerint „Azzal a középnemesi birtokos 
réteggel, amely a Bach-korszakban a magyar politikai és kulturális 
törekvések egyetlen megtűrt, eleinte nagy eró't hordozó képviselője volt, 
Aranynak sem előbb, sem ekkor nem voltak igazi kapcsolatai." 
(I. m. 42.) Éppen ezért maradt társadalmi bázis nélkül: a néptől elsza-
kadt, a nemességgel nem tudott azonosulni. Ezt a bázistalanságot csak 
Deák és köre fogja némileg feloldani. 

8 Irodalomtörténet 1982/4 
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általa képviselt eszme emlékét is? Nem hiszem, hogy ne tud-
nánk emberileg őszintének és pszichológiailag hitelesnek el-
fogadni Aranynak A nagyidai cigányokra a Bolond Istók 2. 
énekében 1865-ben adott lélektani magyarázatát; hogy ez a 
szerencsétlen költemény valóban nem a forradalom és szabad-
ságharc elítélése, hanem a nemesi vezetés, a „versengő vezé-
rek", a szalmaláng-lelkesedés, a lehetőségek nem-reális felmé-
résének keserű, fájdalmas plebejusi bírálata akart lenni, -
akárcsak Petőfi állítólagos „kiábrándulása" a forradalomból 
Szilveszter alakjában; hogy csakugyan „Fratze" (grimasz) volt, 
„semmi egyéb, mint a pesszimizmus nyelvöltögetése,"19 — 
ugyanúgy az elvesztett szabadságharc fájdalmas-keserű utó-
hangja, mint Vörösmarty Előszó című költeménye. Semmi 
esetre sem politikai átállás a nemesség mellé, hanem a hazafiúi 
és költői válság egyik megnyilvánulása, amely már megszüle-
tésével is bizonyítja a költői tisztánlátás kikapcsolódását: 
meggyőződésünk, hogyha Arany előre el tudja képzelni műve 
várható fogadtatását (amely a mi számunkra az akkori törté-
nelmi szituációban már természetesnek tűnik), nem íija meg 
vagy legalábbis nem jelenteti meg torzszülött költeményét. 

A fájdalom, a költői válság, az útvesztettség Világos után 
először a lírában csapódik le. Most születnek meg azok a remek 
lírai költemények, amelyek Arany „második lírai korszakát" 
jelzik (A dalnok búja, Leteszem a lantot, Ősszel, Rachel siral-
ma, Mint egy alélt vándor. . ., Visszatekintés, Emlények 
stb.)2 0 , s amelyekről megint csak azt mondhatjuk, hogy a köl-
tőnek a korral, a magyarsággal, a nemzeti sorssal való mélysé-
ges összeforrottságát bizonyítják. Arany személyes panaszai az 
önkényuralom nemzeti kollektívumának leghitelesebb hangjait 

1 'Levele Szilágyi Istvánnak, 1853. febr. 5. 
2 0 N o h a a tankönyv „elsősorban lírikusnak" jelenti ki Aranyt, a 

felsorolt versek közül egyetlenegyet érdemesít elemzésre, s még egyet-
kettőt a „Kérdések" szövegében említ cím szerint. (A Családi kört még 
így sem!) 
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szólaltatják meg, az elbukott nemzet sorsa pedig — Vörös-
martyé mellett - az ő lírájában kap legmegrendítőbb, legmű-
vészibb megfogalmazást.21 

Itt nyílik alkalom arra, hogy röviden szembenézzünk azzal a 
fentebb idézett állítással, amely szerint Arany — Petőfivel 
együtt - „elsősorban lírikus volt". Ez nem pusztán elvont 
esztétikai probléma, hanem egy költői alkat predesztinatív 
erejű képletének kérdése. Éppen Aranynál predesztinatív 
erejű, mert Arany vérbeli epikusnak tudta és emlegette magát, 
váltig ragaszkodott az epikához, s lírai költeményeit tulajdon-
képpen mellékterméknek tekintette. Számos idézetet sorol-
hatnánk fel, amelyekben elhárítja magától a líra primátusát.22 

A lírára nem is tartja magát alkalmasnak (hosszan elemzi ezt 
Petőfinek 1847. szept. 7-én írt levelében), s könnyen ellenőriz-
hető az a sokaktól emlegetett megállapítás, hogy legrejtettebb 
lírai érzéseit, rezdüléseit is epikai műveibe rejti. (Talán ez 
téveszti meg azokat, akik elsősorban lírikust látnak benne.) 
Valójában azonban vérbeli epikus alkat, akit normális körül-
mények között - „epikai hitelként" — valamilyen történeti, 
mondai, népmesei nyersanyag ihlet alkotásra. Költői pályájá-
nak gerincét epikai müvek alkotják, — még akkor is, ha epikus 
kísérletei sok esetben töredékek maradnak. Annál csodásabb 

2 1 „Arany . . . nemcsak politikátlan költő nem lett 1849 után, de 
művészi alkotóerejének legjavával közösségi lírát alkot most is." (Barta 
János: i. m. 47.) 

2 2 „Végtelenül ügyetlen vagyok a lírában" - írja Petőfinek (1847. 
szept. 7.). 49 utáni líráját kizárólag a nemzeti fájdalom személyes fel-
törésének tulajdonítja. „így lettem én hajlamom, irányom, munkaösztö-
nöm dacára szubjektív költő, egyes lírai sóhajokba tördelve szét fájó 
lelkemet. . . " (Előszó 1867-es kötetéhez.) Komlós Aladár szerint „az 
eredeti hasonlatok, metaforák találása nem erős oldala Aranynak, ami 
egyik jele és talán egyik oka annak, hogy - lírai remekművei ellenére -
nem igazi lírikus". „Noha alapjában véve nem lírikus természet", 
49 után nagy lírikussá lesz, mert „a maga fájdalmában egyben a nem-
zetét fejezi ki s másfelől a nemzetében a maga élete összeomlását", 
a . m. 5 4 - 5 5 . ) 

8* 
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tünemény, hogy költői pályáját nagyszerű lírai korszakok fod-
rozzák. Véleményünk szerint: ahogy Petőfinek, a vérbeli líri-
kusnak kiváló epikai költeményei is vannak (János vitéz, A 
helység kalapácsa, Az apostol), ugyanúgy Arany, a vérbeli 
epikus költő nagyszerű lírai költeményekkel is gazdagította 
költészetünket, - rendszerint olyankor, amikor nagyepikai 
alkotásokra képtelennek bizonyult.2 3 

Ilyen időszak volt számára a 49 utáni tragikus évek, amikor 
nagyepikai kísérletei sorban töredékben maradtak, vagy kedve-
zőtlen fogadtatásban részesültek (A nagyidai cigányok). A líra 
ilyenkor menedék, vigasz, feszültség-levezető önkifejezés. A 
valóságos kivezető utat azonban most is, mégis az epika hozza 
meg: a ballada, — egy olyan kisepikai műfaj, amely három 
szempontból is nagyszerű lehetőséget kínál. Egyrészt a vérbeli 
epikus költő kompozíciós művészetének kiaknázását, líra és 
epika művészi összeötvözését; másrészt a ballada lélektani 
drámaisága jól illett a kor (és Arany) tragikus hangulatához; s 
végül, de nem utolsósorban, alkalmas volt arra is, hogy nagyon 
is korszerű politikai—nemzeti mondanivalót fejezzen ki közve-
tett formában. S itt kezdődik — vagy inkább folytatódik — 
azoknak a „feladatoknak" a „vállalása", amelyeket „a kor s fő-
ként a nemzetsors rótt [a költő] vállaira". (Folytatódik: hiszen 
másnemű közösségi célokat már 1848/49-ben is „vállalt".) 
Nemcsak fogalmazási kérdésről van szó. Más ugyanis az, ha 
valaki belső érdekeltségénél, hazaszereteténél fogva felismeri, 
hogy egy adott történelmi pillanatban, társadalmi helyzetben 
mivel szolgálhatja leghasznosabban a nemzet, a közösség ügyét, 
- avagy felvállal egy kényszerű feladatot, amellyel megter-
helik. (Ilyent kellett volna elvállalnia Ferenc József látogatása-

2 3 Arany líráját nagyra értékeli A magyar irodalom története is 
(1965), amelynek Arany-képére a tankönyv leginkább támaszkodik. De 
Só'tér István itt legfeljebb Aranynak 49 utáni magára-találásában tulaj-
donít a lírának nagyobb szerepet, sehol sem mondja ki Aranyt elsó'sor-
ban lírikusnak. Szóhasználatában is „hivatásvállalást", „kötelességtelje-
sítést" emleget Aranynál, nem „feladatvállalást" önmaga ellenére. 
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kor!) Az említett tankönyv fogalmazásában ugyanis az „ön-
magát megtagadva is" kifejezés a legproblematikusabb. Vajon 
Arany számára nem spontán megszülető költői megnyilatkozás 
volt-e az 1848/49-ben kifejtett költői agitáció, az 50-es évek-
ben pedig nem éppen a válságból kivezető út volt-e a drámai 
ballada fölfedezése, s ezen belül a maga mélységes zsarnok-
gyűlöletét, az erkölcsi vétséget bűnhődéssel büntető történelmi 
igazságszolgáltatásba vetett hitét és a hazafias költő köteles-
ségéről alkotott elvi állásfoglalását remekül kifejezésre juttató 
három, eszmeiségükben összefüggő történelmi ballada 
{V.László, 1853., Szondi két apródja, 1856., A walesi bárdok, 
1857.), valamint az ugyancsak „politikai akusztikájú" Zács 
Klára (1855) megalkotása? 2 4 Vajon ugyanezekben az években 
Tompa Mihály, Vajda János és Jókai Mór nem ugyanebben a 
„feladatban" ismerték-e fel az írók legkézenfekvőbb hivatását, 
hogy a letört, megcsalódott, reményvesztett nemzetben ébren 
tartsák az ellenállás szikráját, a csak azért is hazafias érzést és a 
jobb jövő, a történelmi igazságosztás reményét? 

* 

Minden költői pályának vannak mélypontjai. Arany is nem-
egyszer elhallgat, vagy maga is pesszimizmusba süllyed, s a 
60-as években egyik-másik bírálatában elvileg is megtagad a 
költészettől minden társadalmi funkciót. Itt kétségkívül van 
valami megtorpanás, átmeneti törés pályáján. De még abban a 
nagyszabású ódában, amelynek megírását valóban morális 
kényszer, a kor, tisztsége és a kortársak rótták feladatul vál-
laira, a Széchenyi emlékezetében (1860) sem tagadja meg 
nyíltan a forradalmat és a szabadságharcot. Legfeljebb azt 

2 4 „. . . ezek a balladák . . . az önkényuralom korának nemzeti-össz-
nemzeti közvéleményéhez szóltak". (Só'tér István: Arany János. 
I. m. 122.) 
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érezteti — már a bukás tudatában és annak a Deák-féle poli-
tikai körnek a szellemében, amelyhez személy szerint tartozott 
—, hogy helyesebb lett volna Széchenyi intő szavát követni. 
Amint azonban az 1850-es évek vége felé — a történelmi 
események nyomában — megélénkül a politikai élet: lírája 
azonnal reagál. A „harmadik lírai korszak" versei közül Re-
ményinek (1859), a Petőfi szobrára gyűjtő hegedűművésznek 
már egy új nemzeti jövőről zeng,25 az októberi diplomára a 
Kies ősz (1860. okt. 20.) a költői visszhang, amelyben saját 
kétkedését gyűri le a megújuló természet példázatával, a Ren-
dületlenül (1860) a Szózat reminiszcenciáival hirdeti a valódi 
hazaszeretet szózatát; s ha van vers, amely szinte iskolapéldája 
lehetne nemzet és költő, egyén és közösség összeforrottsá-
gának, gyötrelmes együttvajúdásának - persze már Deák szel-
lemében —, s egyben a művészi megoldások mestermüve is: hát 
a Magányban (1861. ápr.) az! (Jellemző, hogy ezeket a költe-
ményeket a tankönyv meg se említi.) 

S íme: még a korszak egyetlen megvalósult nagyepikai 
remekművét, a Buda halálát is át- meg átszövik politikai célza-
tok, elsősorban a germán-ellenesség. „ . . . eszmeiség szempont-
jából Arany itt emelkedett a legmagasabbra valamennyi epikus 
műve közül. A hunok és a germán törzsek ellentétében az év-
százados magyar—német ellentét tükröződik . . . " S ha a tri-
lógia megvalósul: „Csaba utódainak visszatérésében az önkény-
uralom magyarsága a maga legtitkosabb reményeire ismert 
volna."26 

Azután megint nagy hallgatás következik, nem utolsósorban 
politikai okokból: a megvalósult kiegyezésből és a nyomában 
kialakult történelmi-társadalmi helyzetből Arany éppúgy kiáb-
rándul, mint Vajda János, Jókai, Eötvös, sőt maga Deák 

2 5 „. . . Hirdesse szózatos fád a világnak, / Hogy újra érez, újra él e 
hon, I És élni fog, - menny, föld minden hatalma / Zúduljon bár fel, -
mert élni akar . . ." 

2 6 Barta János:!, m. 75. 
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is.27 Előbb azonban még egy fanyar, de ragyogó epig-
ramma-tűzijáték: a Csillaghulláskor és a Mondacsok beszédes 
válasza arra a tragikomikus fordulatra, hogy A walesi bárdok 
költője a kiegyezés örömére kénytelen elfogadni a Habsburg-
uralkodótól a Szent István rendet, amelynek tulajdonosa báró-
ságért folyamodhatott a királyhoz . . . Ez az a pont, amelyen 
túl a költő már valóban nem tud együtthaladni a kapitali-
zálódó, kozmopolitizálódó közösséggel, s visszahúzódik a 
magánszférába. 

Az Őszikék - a „negyedik lírai virágkor" termése - már 
csakugyan elsősorban „öntörvényű" magánlíra. Politikai-
közösségi tartalmú vers csak kettő akad köztük, de ez a kettő 
is jellemző Aranyra. A régi panasz (1877. júl. 26.) még egyszer 
elsírja a 49-es bukás panaszát, de most már az akkori bukással 
egyenrangú végveszélynek látja a „belső rothadást": a kiegye-
zés után hatalomra jutott osztályok mohó önzését, a szájhős 
álhazafiságot. A Plevnában (1877. szept. 21.) — bár mai szem-
mel nézve tévesen ítélte meg a történelmi helyzetet — a törö-
köknek a bulgáriai Plevnánál a cári Oroszország felett aratott 
győzelmében a szabadságeszme diadalát látta, és ez alkalmat 
adott neki arra, hogy még egyszer — utoljára - emléket állít-
son a magyar szabadságharcnak és benne Petőfi emlékének.28 

Amit az említett tankönyv a Mindvégig című versről ír, az 
csak tévedés lehet. A versben — ellenőrizhető! — a költő a halál 
közeledtére a lant vigaszához menekül, és akár van hallgatója, 
akár nincs: „mindvégig" költésre biztatja magát. Ehelyett - a 
tankönyv szerint — ebben a versben „a beszélő [mármint a 
költő] önmegszólításhoz folyamodik. Személyisége válságba 
jutott: ezt saját énjének megkettőzésével fejezi ki. A megszólí-

2 1 „ . . . m i n t fia kifejti, a 67-es költőnek felelősségérzése tiltotta, 
hogy bírálja a kiegyezést, viszont lelkesedni sem tudott érte". (Komlós 
Aladár: I. m. 68.) 

2 * , „ . . Azért e zászlónak dicsőség! / S magyar ajakról két-
szeres! . . . / Ha volna költő - volna Ö még, / Kit vágyunk holtan is 
keres! / De én lantom bágyadt idegjét / Addig feszítni nem merem . . . " 
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tott a nemzeti közösség nevében megnyilatkozó költő feladat-
körét vállalta magára, a megszólító kérdésessé teszi, hogy e 
megbízatás összhangban állt-e a költő egyéni szándékaival. A. 
vers nem ad választ a kérdésre . . . " (353.) Miért nem ad? — 
Véleményünk szerint két okból. Először is azért, mert úgy 
tűnik, hogy a tankönyvben összekeveredett két „őszike". Más-
részt: mert szerintünk Arany sem ezekben a versekben, sem 
másutt nem veti fel azt a kérdést, hogy vállalt-e „önmagát meg-
tagadva", hajlama ellenére költői feladatokat. (Legfeljebb a 
költői pályára térését kárhoztatja olykor; de hát kinek nincse-
nek néha ilyen sötét pillanatai és könnyelmű kijelentései? ) Ha 
van benne önvád élete vége felé: éppen azért van, mert úgy 
érzi: nem eléggé tett eleget annak, amit nemzete várt tőle. 

Arany nyilván nem olyan értelemben „közösségi költő", 
ahogy Victor Hugo hirdette és Petőfi megtestesítette a „költő-
apostol" eszményét. Nem is olyan értelemben, ahogy Byron és 
Shelley képviselte az eszméiért élő-haló romantikus hőst. De 
Arany is beleilleszkedik a magyar irodalomnak abba a sajátos 
történeti hagyományába, hogy jelentős költőink-íróink műveik-
ben szenvedélyesen állást foglaltak társadalmi-politikai kérdé-
sekben is, — nemegyszer a hivatásos politikusok helyett is a 
haladás irányába mutatva az utat. Az a funkcióváltás, amely 
ebből a szempontból a legújabb korban következett be irodal-
munkban, nem indokolja, hogy visszamenően is tagadjuk 
íróink-költőink történelmi-társadalmi hivatásszerepét. 

Amikor Aranyt „közösségi költőnek" mondjuk, arra is gon-
dolnunk kell, hogy korszakról korszakra milyen közösséggel 
forrt össze. Ebből a szempontból költészete - ahogy erre fejte-
getéseinkben rámutattunk — kétségtelenül belső változáson 
ment keresztül. 1848-ig elsősorban az öntudatosuló népi 
osztályközösséggel azonosult. 48-ban az egész magyarság forra-
dalmi nemzeti és osztályküzdelmével vállalt szolidaritást. 
49 után a nemzetközösség lép előtérbe költői tudatában, 
hiszen a világosi tragédia az egész nemzetet sújtotta. A 60-as 
években a kiegyezést előkészítő nemzetréteg, amely elsősorban 
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a középnemességből és más osztályeredetű értelmiségiekből 
került ki, vonzotta magához. (E réteg törekvésének a történe-
lem igazat adott.) Élete utolsó évtizedeiben — a kapitalizálódó, 
„kozmopolita" nagyvárostól és a „hetyke urak, cifra nők" 
kasztjától való idegenkedéssel párhuzamosan ismét a termé-
szethez közel álló,népi életformába való visszavágyódás figyel-
hető meg költészetében. Látható: minden korszakban a nem-
zet legjobb rétegeivel vagy törekvéseivel vállalt közösséget. 

Mint közösségi költő, Arany nem szorul mentegetésre vagy 
szépítgetésre; de torzítást sem érdemel. 

MA KA Y GUSZTÁV 

GÁLL ISTVÁN: HULLÁMLOVAS 

1. 

A szerző szokásos apológiája ne tévesszen meg senkit. A 
Hullámlovas csak látszatra egy kitűnő prózaíró „mellékter-
méke", huszonöt esztendő alkalmi kritikáinak szedete. Valójá-
ban Gáli István, szándéka ellenére, merőben kíváncsisága 
ösztönzésére megírta az elmúlt két évtized magyar prózájának 
hézagos, mégis érvényes történetét. Azzal a ranggal és mércével 
mérjük tehát, ami a vállalkozást megilleti. Nem dőlünk be 
tehát a „hullámlovas" hasonlatnak, önmagát ugyanis surfot 
lovagoló hajósnak nevezi Gáli, aki ladikkal sem versenyezhet, 
hiszen egyetlen szál deszkán egyensúlyoz a háborgó tengeren. 

Ez többszörösen is balga hasonlat. A kortárs magyar próza 
nem tenger, még szerzőnk tükrében sem. Vízgyűjtő? Folyócs-
kák, patakocskák, erek találkozása? Nem tisztázhatom Gáli 
hasonlatát, kivált, hogy a „hullámlovaglásról" mondottak se 
felelnek meg annak, amit erről tudhatunk. Hullámlovas ugyan-
is nem lovagol ki a tengerek nyílt vizeire. A hazai hullámlovag-


