
MEZEI JÓZSEF 

POLGÁRI ILLÚZIÓK ÉS KÍSÉRLETEK 

A XIX. század irodalmi reneszánszai 

A francia forradalom „nagy százada" határtalan optimizmussal tervezte meg a jövőt, a 
felszabaduló polgár túlságosan is önérzetes, szilárdnak és ideálisnak hitt hatalmát, a végtelen 
időkre remélt, elkövetkezendő, polgári történelmet. A polgári ideológia nem kommentáló, 
hanem teremtő, valóságot formáló ideológia volt. Ügy vélték a kor gondolkodói, írói, művészei, 
közéleti szereplői, hogy gyökeresen új, minden eddigitől eltérő társadalmat, világot, kultúrát 
építenek, amely megfelel életformájukból kialakult szokásaiknak, a szokások börtönébe zárt 
ízlésüknek. Intézményeket, városokat, középületeket, utcákat és tereket, díszítményeket és 
használati eszközöket formáltak, közrendet szerveztek, mindezt mindennapi szükségleteiknek 
és ünnepi áhítatuknak, díszítő ösztönüknek megfelelően. A tervek és vágyak deklarációkban, 
programnyilatkozatokban, filozófiai és társadalomtudományi művekben, eszmékben, műalko
tásokban — s ami a császárok Rómájának és a reneszánsz udvarainak életstílusa után már nem 
is olyan meghökkentő —, tudatosan kialakított és megélt szerepekben, életformákban való
sultak meg a legtökéletesebben. 

A valósággal, a gyakorlattal a polgári elmélet kapcsolata mindig is egy kissé tisztázatlan, 
ellentmondásos volt. Az eszmények az érdekek szigorú realitása fölött lebegtek, a polgári 
ideák nem fértek össze a polgári élettel. A kezdetnek volt mentsége, a fiatal társadalmi erő 
vigyázatlan és éretlen mohósága, a történelmi tapasztalat hiánya. Indulatokban és naiv türel
metlenségben, pózokban és jogos büszkeségben nyilvánult meg a forradalmak bája és bizonyta
lansága. Meg kellett tanulni, hogy a társadalomépítés rendkívül bonyolult és hosszadalmas 
folyamat, hogy az elképzeléseket nagyonis gyakran kell szembesíteni az ellenálló realitásokkal, 
és alkalmazni a részleges megvalósulásokhoz, a konkrét lehetőségekhez. Az új, friss, fiatal 
kezdeményezés mindig türelmetlen, mindig „taktikátlan" és következetes, mindig túlbecsüli 
a maga erejét és lebecsüli a hódítás és építés több évszázados tapasztalatokon alapuló munkáját. 

A polgári történelem már a kezdeteknél nem tudott utat nyitni, nem talált irányt, lépései 
csak gimnasztikus helybenjárást eredményeztek, a felkészülés bemelegítő mozgását jelenthet
ték, mint ahogy minden cselekvés, tett nélkülözte a világos eszmei irányítást, és csak a cselek
vés természetes logikája, gépies mechanizmusa szerint zajlott le. A későbbi polgári filozófia 
csak részben ismerte be ezt az eszme és gyakorlat közti feloldatlanságot, részben pedig ideo
lógiát teremtett a szükségszerű ismétlődésekre, a történelmi körbenjárásra, és természettu
dományos igazolást keresett a mechanika korabeli eredményeiből. A történelem törvényszerű 
összefüggések sokrétű és bonyolult láncolata, a szükségszerű társadalmi gyakorlat, a természe
tessé és a mindennapi érdekké váló életforma foglalata, társadalmi tudat és élet viszonyának, 
kapcsolatának rendezése. Ez olykor rövid, egyidejű folyamat, olykor ellenben hosszabb, kité
rőkkel tarkított, idegen évtizedekkel, erőszakolt kibontakozásokkal, diktatórikus konszolidá
ciókkal késleltetett ellen-történelem. A filozófiai gondolkodás és irodalom ilyenkor beszél a 
törvényes valóság hiányáról, a véletlen, átmeneti, torz és elidegenedett anyagi világ terrorjá
ról. Ezekben a korokban a humánus gondolat panaszkodó, lázadó, menekülő, álmodó, morali
záló, vagy kesernyésen ironikus, de mindenképpen opponáló, ellenzéki, tiltakozó, védekező, 
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„emberiségi!" A győzedelmes polgári élet sohasem volt szinkronban a diadalmas polgári esz
ményekkel. A megszülető, illetve hatalomra jutott, uralkodó státust kierőszakolt életforma 
csak önmaga „újratermelésére" lehetett elégséges, ahogyan ezt Marx elemzi a polgári közgazda
ságtan politikai bírálatában, de az egyén és emberiség akkori lényegét és viszonyát tükröző 
tudatállapotok számára a polgári világ szűknek bizonyult. 

Az új történelem, a győzelmes polgári korszak tehát inkább eszmékben, törekvésekben, 
irányzatokban, célkitűzésekben élt. A mindennapi élet valósága és szövevénye kísértetiesen 
hasonlított a lerombolt régi társadalom konkrét és közvetlen függőségeihez, az emberi felsza
badulás csak részben, vagy nagyon is illuzórikusán sikerült. A történelemtudomány úgy érté
keli ezt a polgárjogi harcot, mint a jogtalan tömegek általános mozgósítását egy olyan szabad
ságharcban, amely egy szűk réteget, a nagyburzsoáziát, a pénzarisztokráciát juttatta egyelőre 
hatalomra a születési arisztokráciával szemben, s ezzel olyan helyzetbe, hogy betörhetett 
az arisztokraták sorai közé, asszimilálódhatott, megoszthatta vele a hatalmat. A forradalmi 
polgári program, az eredeti eszme és világteremtő törekvés a gondolkodásban és a képzeletben 
valósult meg. Az ész és érzelem kultuszában, a filozófiában és a költészetben. 

A felvilágosodás kora a kritikai és kételkedő értelem új vallásalapító forradalma is volt. 
Az emberi önérzet és szabadságvágy lázadása, minden műalkotása politikai röpirat, agitáció, a 
szellem, a tudás papjainak szentbeszéde, az emberség természetes jogainak istentisztelete. 
Szimbolikus nyitány, amiről csak később derült ki, hogy örökké befejezetlen, tragikus szimfónia. 
A polgári történelem a megvalósítatlan eszmék története marad, új és új kísérlet az ideák reali
zálására, örök nosztalgia és keserű szatíra, állandó visszatérés és reménykedés. 

A megvalósíthatatlan polgári történelem 

Az eszmetörténetek egyik állandó tétele, érthető történelmi általánosítása és következtetése, 
hogy a filozófiai és etikai érdeklődés fellendülése, ezeknek a tudományoknak a divatja, túl
súlya a stagnáló időszakokra jellemző. A töprengő gondolkodás és vívódás általában a cselekvést 
megelőző és követő lélektani állapotok, a megtorpant lendületre, a viszonylagos mozdulatlan
ságra jellemzőek. A történelem tanúi a források, az emberi viszonyok dokumentumai, de ezeket 
az okmányokat, adalékokat a kor tudományos és művészeti gondolkodása egészíti ki, értelmezi 
a számunkra. Belőlük rekonstruálható a messzi idő, távoli világ. Az élet alatta maradt az esz
ményeknek, felemás, képlékeny alakot kapott, kicsinyes, szűklátókörű és prózai lett. Művészet 
és tudomány fókuszába került. Minden szellemi erő pedagógiai, ráható, irányító, irányzatos 
feladatot vállalt. A XIX. század történelme végülis az eszmék heroikus erőfeszítésének, a hét
köznapokra felváltott gyakorlatiasságnak a története. A polgári, ideális gondolat küzdött sors
szerűén, végzetesen a makacs, anyagias polgári valósággal. A század történelme így lett ezek
nek az ideáknak a sorskrónikája, a gondolat útjának a követése. A XIX. század végének szel
lemtörténeti konstrukciói ezeket a jelenségeket általánosították szkeptikusan, vagy jövőbe 
tekintőn. 

A befejezetlenség és kudarc-érzés állandósulása. Az új gondolat természetesen új hang, hang
nem is. Szokatlan összecsengés vagy disszonancia jellemzi, vagy a hangerő kitartása, illetve 
monotóniája. Provokáló és figyelmet keltő, bátorságával azonban lappangó tétovaságot is 
takar. Az értelem forradalma már a felvilágosodás kezdeteinél is az őszinte kritika, és az önma
gát sem kímélő őszinteség magatartása volt. Morálisan felháborodó, követelő és önironikus. 
A ráció természetes észnek vallotta magát, a természetes ember öntudata rombolta a mester
kélt és körmönfont teóriákat. De elégedett lehet-e az empirikus tudás, a köznapi élet praktikus 
ismerete, a polgári szubjektivitás racionalizmusa? A kritika logikus következménye a kímé
letlen, kérkedő önkritika, a világos értelem végletes határa a mindent átvilágító, önmaga 
ellen forduló szkepszis. Az elégedetlenség nem türelmetlenségből, nem új igényekből, hanem 
tehetetlenségből, a kudarcok sorozatából, a megvalósítás tökéletlenségéből ered. Az igényes 
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eszmények egyre messzebb kerülnek a valóság igényeitől, az egyetemes emberi és egyenlőségi 
ideák felülemelkednek a polgári társadalmon. 

Az értelem-kultusz hamarosan kiegészül az érzelem jogának követelésével, az ítéletet, az 
ítélő erőt majd a megértés és részvét hitelesíti, a polgári alkotmányok, társadalmi szerződések 
személytelen védelméből a természet paragrafusokkal nem szabályozott oltalmába menekül
nek, a természeti-biológiai sivár egyenlőséget csodálatosan sokrétűvé és színessé varázsolja 
csakhamar az antropológiai, alkati különbségek felkutatása, hite. A polgári világ nyitott, so
sem befejezett. Minden lehetséges benne, a fejlődés, kivirágzás, a bukás, elsorvadás. Nyugtala
nító tudás és szabadság ez. A hegeli filozófia és a közgazdasági-politikai liberalizmus az ideo
lógiája. A világnézeti illúziók sem a tökéletlen polgári valóságot akarják megmenteni, hanem 
megszerkeszteni azt, ami reménytelenül megszerkeszthetetlen, megszilárdítani, ami véglegesen 
folyékony halmazállapotú, mint ezt Hegel tette, vagy megteremteni a gazdasági és politikai 
együttélés elvont eszményeit, megalapítani az ebben hívők közösségét, mint ahogyan ezt a 
liberalizmus tette. 

Az irodalom és művészet eddig nem ismert mértékben önállósodni kezd, rádöbben sajátos 
lehetőségeire, feladatára a szellemi, ideológiai munkamegosztásban. Területe a konkrét emberi 
viszony, a tipikus emberi cselekvés, a korszerű szituációk és dilemmák ábrázolása és elemzése. 
Morális erőkre figyelmeztet, mozgósít, megrendít, biztat és vigasztal. Mert agitatív, mert irány-
zatos, mert nevelő, az érzelem és fantázia lesz az anyaga és eszköze. A legalkalmasabb témák 
a kudarcok, bukások, áldozatok, a felemelő és megtisztító példák. A polgári forradalom utáni 
irodalom különös módon tele van tragédiákkal. A kudarcot a művészet meri csak kimondani, 
és csak a művészi szépségen és bensőségességen át tudja elviselni a társadalmi felszabadulástól 
mindent, s minden probléma megoldását remélő kisember. A morális művészettel lemerül és 
újjászületik az ember. Ezért találkozunk annyiszor a században a morális szinonimájaként a 
szomorúság és a tehetetlenség misztériumával, mint ami az emberi lényegéhez tartozik. 

A polgári lét túlbecsülése. Ha a valósággal baj van, az eszmények és a partikuláris értékek 
mítosszá nőnek. Egy bevégzetlen haladás, progesszivitás időszakában az eszmény tölti be a 
tipikus, törvényszerű valóság szerepét, a tendencia a valóság, a realitás (Lukács György fejte
getése A különösség-ben), a mítosz pedig ennek az eszménynek a térbeli és időbeli, szinkro
nikus és diakronikus általánosítása, a fogalmit helyettesítő, illetve értelmező, jelképes ab-
sztrahálása. A polgári életforma kezdetben erkölcsi háttere volt a forradalomnak, a munka és a 
szerzés erkölcse áttételesen, profán módon megfelelt az osztály hatalmi törekvéseinek, egyenlő 
társadalmi feltételekre apelláló szabadságjogi eszméinek. A polgári létről szinte azonnal kivi
láglott, hogy csupán elméleti lehetőség, de nem feltétel nélkül, és nem mindenki számára adott. 
A polgári lét vonzó jellemzője, a munka, erkölcsileg már akkor kétségessé vált, amikor történel
mileg szükségszerűség volt. Ugyanakkor szükségszerű volt a társadalom minden osztálya szá
mára az életforma-váltás, a régi keretekből való kitörés. A „polgárosodás" a régi vezető osztá
lyoknak, az arisztokráciának és a középnemességnek az életformaprogramja, őket követte, 
természetesen kisszerűbb célokkal, szűkebb perspektívával a gazdagabb jobbágyság. Leegysze
rűsítve ez körülbelül annyit jelenthetett, hogy az öröklött, a születéssel nyert társadalmi 
szerepeket fel kell cserélni egy szabadon választható, tevékeny élettel, a társadalmi lehetőségek 
kitágítását, az egyéni ambíciók érvényesítését. Teológiákban, pedagógiai elméletekben, állam
tudományi modellekben az egyéniség kibontakozása, az egyéni, a sajátos megvalósítása közép
ponti elvként szerepelt. 

A polgárnak azonban nem kellett polgárosodnia, nem ettől várta a maga életének jobbra
fordulását, „megváltódását". Ellenkezőleg szabadulni igyekezett életkörülményeitől. A szer
zési ösztön kielégíthetetlen, meg akarta szerezni mindazt, amitől eddig elzárták a korlátokat 
szabó törvények, társadalmi előítéletek és szokások. Az anyagi és hatalmi lehetőségek a pol
gárt sznobbá teszik, most alakul ki az a nagyzási hóbort, a pénz alantas, köznapi komédiája, 
ami miatt máig szégyenkeznek a polgári intellektuelek. A polgári életforma, éppen a polgárok-
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ál, eltorzul, a korábbi létezési módot, amely az anyagi alapot termeli, már az alkalmazottak, 
munkások élik, természetesen a munka haszna nélkül. A polgári osztály valódi érdekeit rész
ben az alulról felküzdött, kiemelkedett alkotók, gondolkodók, művészek és politikusok fejez
ték ki, részben azok a művelt arisztokraták és birtokos nemesek, akik változtatni akartak a 
világon, és saját életükön. Merész, független, kockáztató szellemek ezek, szociális helyzetüket, 
determináltságukat megtagadó „különcök", „felforgatók", „megbízhatatlanok", olyan intel
lektuális lázadók, anti-kiváltságosok, mint amilyen anti-polgárok lesznek majd a XIX. század 
végének úgynevezett „dekadensei", társadalom kívüli, nyárspolgárellenes művészei. 

A polgári valóság, a köznapi élet ábrázolása tehát nem is lehet ennek a művészetnek az 
ambíciója. A XIX. század művészetében hiába is keressük ennek avilágnak a reális bemutatását. 
Törvényszerűen alakul ki a romantikus szemlélet és formanyelv. A polgári életforma helyett 
az irodalom polgári eposzokat (Goethe a regényről) a köznapok mítoszait, legendáit, a képzelet 
csodáit, mesebeli morált, „polgári" népmeséket produkál, vagy képmutatásról, erkölcsi 
visszásságokról beszél el történeteket. Az irodalom parabolisztikus életkép és költői népmese 
korszerű kulisszák között. A polgári létforma az irodalomban művészi stilizáció, fikció. Ebből 
a „szép" hazugságból majd a XX. századi irodalom ment meg valami valóságosat, amikor már 
valóban van mire emlékezni, és van mit megőrizni a családi hangulatokból, légkörből, a polgári 
otthonok enteriőrjeiből. 

A jelenközpontú ideológia. A polgári tudat eltéveszthetetlen jellemzője, hogy a jelenből 
indul ki, a mát érzékeli, érti meg csak, a pillanatot, a helyes, vagy inkább a hasznos döntés, cse
lekvés időpontjának, körülményeinek megválasztását tartja a legfontosabbnak. Konjunkturális 
elv, praktikus ösztön ez, a nagy forradalom sikere óta megingathatatlan dogma. 

Minden forradalom első indulása a tradíciók lerombolására irányul. Fokozottabban érvényes 
ez a polgárira, hiszen a polgár századokra visszamenően sem talált büszkeségét kielégítő ha
gyományt. Számára a jelen a törvény, a meghatározó, érdekeire hallgat, és nem a múltjára. A 
polgárt a társadalmi struktúrában elfoglalt hely foglalkoztatja, gondja a morális elvek és szo
kások megváltoztatása. A hatalom megszerzésére irányuló ideológia ugyan felhasználja a tör
ténelmi érveket, beilleszti az új uralkodó osztályt a történelmi fejlődés folyamatába, de nem 
gondolt azonnal a hatalom jogutódlásának historikus elvére, amit pedig minden új uralkodó 
csoport nem mulaszt el, nem hagy ki önigazolásai sorából. 

A jelen érdekei alakítják a históriai tájékozódást, vonakodva és gyanakvón, kapkodva és 
zavarosan. A szerepnek azonban megvan a saját menetrendje, a hagyományromboló polgár 
egyszerre csak a korábbi történelmi imitációk és mítoszok követője lesz. A keresztény Róma 
egységes Európa-ideológiájával, kozmopolitizmusával szemben felfedezi az antik Római 
Impérium nacionalizmusát, a rejtett erőszakkal szemben az őszintébbnek érzett nyílt erőszakot, 
a nemzet áldozatoktól sem visszariadó újjászületését, az egyenjogú polgári társadalom újkori 
„reneszánszát". 

A polgári jelen ideológiája szabta meg a másik alapvető viszonyt és ellentétpárt, az egyén és 
állam kölcsönös kapcsolatának, struktúrájának a polgári korszakon végigvonuló s mindig meg
oldatlannak maradó problémáját. Az individualizmus az életmód, a gazdasági rendszer, a 
feltörekvő szándék velejárója. Egy osztály alaptermészete, évszázadok társadalmi szorított-
ságában kialakított tulajdonsága. Elvontan és általánosítva természetesen nem osztálytu
lajdonság. Az esztétikában az alkotás feltétele, a művészi alkatot kontúrozza, a XX. szá
zadban pedig mitikus ideológia, harc a polgári társadalom ellen, emlékeztető a világ lénye
gére, az emberi szuverenitásra. Az állam, a törvény és alkotmány az individuum tulajdonjo
gának, szabadságjogának védelmét szolgálja, és valami olyan utópisztikus egészet akar te
remteni a részek, az egyének összességéből, ami megvalósíthatatlan, ami csupán illúzióként 
lesz része a polgári valóságnak. 

Lemondások és új kísérletek. A XVIII. század közepétől, a felvilágosodástól a XX. szá
zad elejéig különös történelmi korszakra, tisztázatlan és kiérleletlen eszmékre, politikai 
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harcokra és társadalmi szándékokra, álmodozó, vívódó és tragikus szellemi miliőre figyelhe
tünk fel. Egy bőven mért, kissé kitágított század, amiben lezajlik a polgár drámája, tragédiája. 
Itt dől el, hogy képes-e befejezni, vállalni az ember végső felszabadítását, vagy asszimilálódik, 
átveszi az úgynevezett „történelmi osztályok" elzárkózó, hierarchiát építő módszerét. A dilem
ma hosszan elhúzódik. A társadalmi erőviszonyok száz évig eltűrik a polgári hipokrízist. 
A szellem légüres térben mozog, lobog, a filozófia és művészet elidegenedik az osztály közvetlen 
érdekeitől. Moralizál, vigasztal, bírál és követel. A polgári köznapokhoz képest ez a szellemiség 
mindenesetre emelkedettebb, arisztokratikusabb, ugyanakkor lassan elveszíti konkrét, tárgyi 
anyagát, kihull belőle a polgári életanyag és formavilág. Figyelmet érdemel az is, hogy a szüle
tési arisztokrácia egy vékony, művelt rétege könnyen fogadja be az „emberiségi" eszményeket, 
élére áll a jogi, szociális, művelődési mozgalmaknak, a reformokat egyaránt érzi társadalmi és 
humanista kötelességének. 

A különös század különös jelenségeket, összenemillőségeket és különc típusokat termel. 
Megítélése, értékelése nem könnyű, a történelemtudomány szélsőségekben fogalmaz. Egyik 
részről úgy látják, hogy ez a korszak a polgárosodás, a haladás folyamata, megtorpanásokkal, 
válságokkal, kompromisszumokkal megszakítva, másrészről elégedetlenek azzal, amit a polgári 
progresszió nyújtani képes, helyesebben, amit a forradalom után egyáltalán tenni akar. A szá
zadforduló és a XX. század intellektuális esszéiben valami frivol fölény, cinikus szkepszis érző
dik a „polgári századdal" kapcsolatban. Meghökkentő, de teljesen jogos ez a fölény. A harmadik 
rend progresszív szerepe a formális hatalomátvétellel, a nagy forradalommal voltaképpen 
befejeződött, megtört, és úgy lett gátja a további haladásnak, hogy a maga államiságának a 
szelleméből következő funkciókat sem tudta betölteni. Lenin éppen ezt nevezi döntő különbség
nek a polgári és a szocialista forradalmak között. Minden addigi forradalom, a hatalom meg
ragadása csak betetőzője volt az osztályerők alakulásának, a társadalmi fejlődésnek, egyedül 
a szocialista forradalomra jellemző, hogy a korszak kezdetén robban ki, és intézkedéseivel építi 
ki mindazt, ami az előző osztályforradalmaknál spontán jön létre. A polgári korszak volta
képpen a maga hanyatlásával, dekadenciájával viaskodó tragikus és tragikomikus eseményekből 
áll. Eszméit eltulajdonítják, intézményeit elfoglalják, a „polgárosodás" már az osztályt messze 
kinövő, vagy kívülről erkölcsileg legyőző szellemi elegancia. 

Polgári reneszánszok 

A bukás és újrakezdés ritmusa ebben a században lesz periodikusan visszatérő mozgás. 
Minden társadalmi és eszmei jelenséget próbálnak ehhez a lélektani—hangulati ritmushoz mér
ni, e kétpólusú szemlélet szerint elhelyezni. A történelmi feladatok napirendjén a haladó nemzet 
fogalmának és struktúrájának kialakítása szerepelt. Folytatták a XVIII. századi osztályhar
cok kérdésfeltevéseit: ki a valódi nemzet, ki a nép, mi az ország? Ezek a kérdések a hatalom 
korabeli ütközőpontjai. Egyre nehezebb megkülönböztetni a gazdasági szükségszerűséget az 
ideológiáktól. A nemzet kiszélesedett, megnőtt, a nemzetgazdaság általános érdek lett, úgy tűnt 
a haladás csupán pedagógiai kérdés, tudatállapot, műveltségi fokozat. A haladó nemzet esz
ménye valóban kétségbevonhatatlan, alig találhat értelmes ellenzékre, hiszen a polgárosodás a 
nemesek gazdasági és erkölcsi létérdeke. Az érdekek felismerése pedig vitathatatlanul művelt
ség, közgazdasági tudás, az előítéletek legyőzése, a kísérletező gyakorlat révén következhet be. 

A magyar polgárosodás belső problémájáról érzékenyen vall a reformkor politikai termino
lógiája is, maga a reform szó, a haladók és maradiak pártja, a fontolva haladás gyanakvó, kel
letlen magatartása. A polgári történelem tehát különös paradoxon. Voltaképpen nem a pol
gári osztály történelme, hanem a polgárosodásé, a gazdálkodás és államélet átállításának, 
modernizálásának az eseménysora, ami társadalmi méretű tevékenységet, mozgósítást fel
tételez, egységesíti a nemzetben a társadalom minden erejét, tehetségét, erkölcsi akaratát. 
Mozgató erőnek az elmélet mutatkozik, a megvalósítás eszközének pedig a nevelés, agitáció. 



A polgárság valahol a kezdetnél szerepel csak, a nem-kiváltságosok gyűjtőneve, nincs szerve
zete és pártja, nevet adott egy korszaknak, és rangot is azzal, hogy a maga vágyait tükröző esz
méivel, és életmódjának tanulságaival megújította, megváltotta a csődbe jutott régi társadal
mat. A „polgár" választható rang lett. Ezzel valami egészen új történelem és történelemformá
lás kezdődött. A polgári létforma túlbecsülését kiegyensúlyozta az eszmék szerepének idealista 
túlbecsülése. 

A felvilágosodás egyet jelentett a műveltséggel és emberséggel. Egyetemes és általános esz
méi megfellebbezhetetlenek, fejedelmek és polgárok osztoztak ebben a meggyőződésben, hittek 
tételeiben, akárcsak a vallások elvont erkölcsi ideáiban. Túlságosan is eszmei, érzelmi ez a 
polgárosodás. Ezért olyan szélsőséges, változó hangulatú, világfájdalmas, pesszimista már az 
első évtizedekben, a legkisebb sikertelenségek hatására, és ugyanolyan hamar lelkesedő, opti
mista, mindig újrakezdő, fáradhatatlanul kísérletező, reménykedő a legkétségbeejtőbb helyze
tekben is. Mert ez az optimizmus, kísérletezés már nem is annyira a polgárinak szól, mint 
inkább az egyedül lehetségesnek tudott életnek, az optimálisnak ismert megoldásoknak, a 
„kivezető" útnak. A polgári gondolat újra meg újra visszatér a felvilágosodás, forradalom nagy 
kezdeményezéseihez, megannyiszor kísérletet tesz az eszmények tökéletesített társadalmasí
tására és megvalósítására. A meghaladás sejtelme is ott kísért ezekben az erkölcsi követelések
ben. Minden értékes, önérzetes törekvés, alkotás a század folyamán a haladó polgári eszmé
nyek, művészi értékek, és az egyetemes, klasszikus kulturális örökség reneszánszára irányul. 
A polgári reneszánszok nosztalgiák és a megőrzés illúziói. Indulatukban, sóvárgásukban szo
ciális utópiák, igények elégedetlenkednek és várakoznak. 

Álmok és illúziók. A XVIII. század egyenlőségi, szabadságeszméi, az értelem és érzelem 
nemessége, az emberiségi jogok állandóan kísértő szenvedéllyé és álmokká nőnek. Minél mesz-
szebb kerül ezektől az ideáktól a hétköznapi élet, annál szélsőségesebb és viharosabb a szenve
délyesség, s makacsabb az álmodozás. Az adekvát művészi irány, a romantika valóban mene
külő, de egyben életillúziót teremtő, az életet kimenekítő szabadságvágy, művészi küzdelem is. 
A kor lényegét fejezi ki a romantikus művészet szemlélete, világképe és ábrázolási módszere, 
vagyis formavilága, önkifejező, reprezentatív művészet ez, a valóságról valló, és azt kommentá
ló, a kornak megfelelő realizmus. A művészi törekvéseket, a kialakult, vagy választott stílust 
ekkor még nem torzítja el, nem károsítja túlságosan az üzleti rendelés, a politikai szűklátó
körűség, nincs még egységes ízlés, és nem ismeretes az ízlésdiktatúra. A művészet még egyedül 
az alkotók felfedezése a korról, gondolataikkal és látomásaikkal lépnek a világ elé, látni taní
tanak, felráznak, megindítanak, felvilágosítanak, és küzdenek, és szenvednek, és éreznek a kor 
embere nevében, olykor az emberek helyett. Még papok ők, sámánok, szertartásmesterek, a 
közösségi misztériumok megteremtői. Rájuk figyel a közönség, ők uralják az ízlést, ami saját 
koruk legérzékenyebb, legműveltebb, legtöbbet tudó embereinek az ízlése, ösztöne, tudata, 
akarata, a történelem akarata. 

A romantika tehát ilyen értelemben uralkodó irányzat, és a kor realizmusa, valóságának 
tipizált tükre. Az irodalomtudományban szokás az irányzatok együttéléséről beszélni, pár
huzamosságokról, ütemkésésről, eltolódásról, keveredésről, amelyek általában a stílusváltás, 
vagy a művészi válság árulkodó jelei. Pedig minden kornak megvan a maga elhatároló gondo
latköre és képzeletanyaga. Ezé a koré a romantika. Az irodalomtörténetet a szociológiai mód
szer ízlés-kategóriája tévesztette meg, amikor egy-egy korban több szuverén irányzat egymás 
mellett élését feltételezte. Az ízlés-kategória nem magyarázhatja, legfeljebb kísérheti a művészi 
törekvéseket — a közönség fejlettségétől, minőségétől, vagy közvetlen bevonásának mértéké
től függően —, és főleg nem helyettesítheti a marxista világnézetből ismert társadalmi tudat
formát, osztálytudatot. Természetesen minden új irányzatban, művészeti programban ott 
rezonál a régi, konvencionálisan vagy tudatosan. Az új művészet általában az egyetlen művé
szet szeretne lenni, ezért magába olvaszt minden használhatót, szépet, meghódítja, a maga 
színeire, formáira alakítja századok művészetének az újhoz legjobban illeszkedő eszközeit. 
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A romantika így klasszicizál, a népiessel pedig egyszerre aktuális és a legklasszikusabban, 
homéroszian ősi. 

A XIX. század kultúráját, művészetét a tudomány az utolsó történelmi időszaknak látja, 
amelyben egységes irodalmi, művészeti irányzatokat, egymástól élesen elváló korszakokat 
különböztethet meg. A századvég gondolkodóit még zavarja saját koruk felgyorsuló mozgása, a 
sok tisztázatlan, kialakulatlan akarat, kezdeményezés, az eklektikus elképzelések gyakorisága. 
Céltalannak, kapkodónak, tanácstalannak érzik ezt a századot, amely szerintük egy helyben 
toporog, szánalmasan körbejár. A törekvéseket, a bizonytalannak tűnő irányzatokat mégis 
megközelítően meg lehet határozni. Van valami közös mozgás, cél ezekben a szellemi indulások
ban, utakban. A lemondás és újrakezdés ez a közös vonás, a kiábrándulás és a polgári eszmények 
megvalósításának új kísérlete. Az irodalom ennek megfelelően, elsősorban a folytonosságot 
ápolja, hagyományőrző, nem újító, de a legközvetlenebb múlt hagyományait folytatja, XVIII. 
századi kultuszt teremt, és ezt újítja fel néhányszor, a XIX. század „polgári reneszánszainak" 
kétségbeesett kísérleteivel. Az irodalmi reneszánszok nem öncélúak, társadalmi szerepük a 
világszemléleten belül vállalt feladat, egyszerre apologetikusak és moralizálok. Az „idealista 
század" szembefordul az önző, képmutató realitással, a félbenmaradt részletekkel, kritikaivá, 
leleplezővé válik, a XVIII. század álmait őrzi, és újra meg újra illúziókat épít az álmokból. 

Apologetikus és moralizáló irodalom. Ami apológia ebben az irodalomban, az az általános 
emberinek, a polgárinak az apológiája. A közvetlen életanyag, a nemesi, paraszti, a középkori
lovagi, kalandos, a költői táj, idill, a líraiság és humor az ábrázolás formai kellékei csak, ame
lyek az írói szemlélet, világnézet eszközei elsősorban, nem pedig egy túlontúl is jólismert, és 
megtagadott életmód bemutatása, közvetett apologetikája. A romantikus ábrázolás nem is 
hagy kétséget tendenciája, módszere felől, a meseiség, kalandosság, az irrealitások halmozása, a 
felfokozott szenvedélyesség, hősi és torz jellemek áradata harsányan hívja fel a figyelmet ennek 
a szuverén költői világnak az öntörvényűségére, jelképszerűségére. 

A század irodalmát, és a korabeli polgár lelkületét mégis inkább a morális, lelkiismereti 
kérdések foglalkoztatják. A morális sokféle funkcióban van jelen, ellentét és egyensúly, kiegészí
tés és tiltakozás, eszmények alakja és a kritika mércéje az irodalmi művekben. A felvilágoso
dás egyik központi, uralkodó élményköre, műfajokat, cselekmény-tipológiát teremt, az érte
lemre és érzelemre apellál, szatirikus és szentimentális, a morális ember vágyait, akaratát ter
jeszti ki a természetre és az egyetemes társadalmi formákra. A morális a polgári viszonyok 
hiányosságaira reflektál, az emberi kapcsolatok természetét próbálja általánosítani, elemezni, 
jellemezni. Sajátos módon, ebben a korban a moralizálás találja meg leginkább az irodalom 
esztétikai értékét, lényegét, ez közelíti meg legjobban a korszak abszolútum-képzetét, a hiá
nyok elvont, metafizikai pótlását. Az esztétikák végletesen ítélik meg a morális helyét a mű
alkotásokban. Az egyik véglet csak a viszonyok ábrázolását, tehát a morális emberi kapcsolatok 
és dilemmák bemutatását tartja esztétikailag jogosultnak. A másik — többnyire visszahatás
ként, mint a XIX. század utolsó harmadában is — tagad mindent, ami csak erkölcsi, tanító, 
nevelő hatású, célzatú, mert benne egy életforma védekezését látja, manipuláló etikai normák 
erőszaktevését a szabad, felfedező esztézisen, a világ esztétikai érzékelésén. Az eszményítő 
moralizálás a korszak irodalmában, a polgárin túlmutató, általános emberi értékeknek, az 
életnek az eszményítése. A kritikai megértés és ítélni tudás morális pótléka, esztétikai meta
fizikája. 

Új kísérletek. A megidézett XVIII. század 

A XIX. század polgári reneszánszai voltaképpen tudatalakulások, a világnézeti gondolkodás 
és a művészeti alkotás lélektanára vezethetők vissza, legalábbis azt, ami az élmény és az élmény 
felépítése, az élményforma ezekben a szellemi képződményekben. A lényeges, alapvető össze
függés természetesen az alaphoz fűződő kapcsolat. A szellemnek ez a látszólagos integritása 
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árulkodik legjobban a polgári élet válságosságáról, kételyeket támaszt a megvalósíthatósággal 
szemben, hogy problematikussá tegye magát az egész társadalmi gyakorlatot. A polgári tudat, 
ideológiája valóságérzésének egyik legizgalmasabb területe, szellemi köntöse a historizmus. Ép
pen a Múlt kétséges volta, homályos tartalma, a történelmi előzmény hézagossága, a jogfoly
tonosság kötelező tradíciója, eldönthetősege miatt válik ez az ideológiai terület túlságosan is 
jelentőssé, művelése túlméretezetté. A történelmi tudat, a történelemszemlélet a Most-ból 
született meg, a ráció programjaként. Az értelem-kultusz a polgári értelem keresése volt, a 
saját tudat kialakítása. Lukács György írja, hogy a polgári történelem elsősorban tömegél
mény, a forradalomban szerzett tapasztalat, ami folytatódik majd a napóleoni háborúk nagy 
tömegmozgásaiban, a világ átformálásának közvetlen átélésében. A történelem a lét feltétele-
zettsége, a XVIII. századi társadalmi élmény folytatása. A tematika tehát, Lukács fejtegetése 
szerint sem perdöntő, a Walter Scott-i lovagság-eszmény, a scott-i regény „közepes" hőse 
tökéletesen megfelelt a polgári eszményeknek, de főképpen az eszmék és a valóság konfliktusai
ból adódó lélektaniságnak. 

Az osztályélmény és a történelmi gondolkodás, a jelen és múlt, az osztályharcos forradalmi
ság és az új, egységes nemzet programja nem áll okvetlenül szemben egymással, a haladó his
torizmus korában döntőbb az ok-okozati összefüggés, a kölcsönös egymásból következőség. fgy 
lesz a polgári forradalom lényege — Lukács megfogalmazását idézve — a nemzeti gondolat. 
Alapvető marxista tétel ez, nem engedi át a nemzetfejlődés haladó történelmi folyamatát a 
szentszövetségi Európa reakciós ideológusainak. A nem egyértelmű jelenségeket nem szabad 
egyértelműen értékelni. Marx írja, hogy a nemzeti ellenállás regeneráció és reakció keveréke. 
Az újonnan születő polgári, nemzeti valóság tehát annyira ellentmondásos, kusza, hogy a 
lényeges, alapvető ellentétek aligha robbanhatnak ki nyílt drámai összeütközésekben. A hete
rogén nemzeti egység mindkét osztály részéről csak kényszerű társadalmi és lélektani-morális 
kompromisszumok sorozatában jöhet létre. A polgári valóság nem felel meg az eszményeknek, 
a gyakorlat az ígéretnek, ezért kap különlegesen nagy szerepet sokáig a polgári történelemben az 
ideológiai szféra. A nemesi, arisztokratikus társadalom gyakorlatilag már életképtelen, de 
vezéregyéniségeiben fogékonyabb, rutinosabb szellemi tájékozódása, tudatosabban orientáló
dik. A két tendencia így találkozik szinte természetesen az „elméletiesség", elvontság síkján, 
nemegyszer meghaladva valóságos érdekeiket, a polgárin és nemesin messze túlmutató utó
piákig jutnak el. Az elméletiesség logikájából, a konklúziók következetes levonásából, a problé
mák, kérdések reális szituációba állításából észrevétlenül, csak ösztönös ellenzékiségből is 
létrejöhetett a szocialista utopizmus, ami — az újabb kutatások ezt bebizonyították — iga
zabb ösztönzője a társadalmi radikalizmusnak, mint az ennek ellentmondó, ezt fékező polgári
liberális ideológia. 

Lukács György gondolata az is a történelmiségről, hogy furcsa módon, árulkodón hiányzik 
a valóság drámája, természetesen a drámai műfaj is. A drámaiság hiánya beszédesen mutat az 
illúzióvalóságra, a polgári valóság hiányára, eszményi fikciókra és kompenzációkra, mesterkélt, 
mozdulatlan harmóniára, amiben elkerülhető, vagy elodázható a drámai konfliktus. Mindebből 
az következik, hogy az eszményített és utópisztikus szellemi magatartások tendenciájukban 
reális utópiáknak, eszményeknek bizonyultak. 

A moralitás. A valamikor ünnepi és kultikus művészet, vagy a közvetlen tömeghatást elő
idéző fórum-művészet a XIX. század uralkodó iránya lesz. A morális tematika és kérdésfelte
vés minden műfajra, minden művészi ágra jellemző. Emlékeztető és mozgósító szerepe van. 
Egyik történelmi stílusirányzat sem idegenkedik tőle, a klasszicizmusban éppúgy szerves helyet 
tölt be, mint a romantikában, a népiesség természetes szépségideálja, a kritikai realizmus 
normarendszere. A moralizáló művészet általában epikus, vagy didaktikusán tételszerű, drama
tikus, olykor formában is párbeszédes. Eluralkodása a különböző élményterületeken, téma
körökön, műfajokban nem egyértelmű jelenség. Mindenek előtt jelez egyfajta társadalmi 
probléma-centrikusságot, ha úgy tetszik egyoldalú orientálódást, esetleg szűkösséget. Ki-
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marad, elsorvad, elhalványul az emberi élet számtalan más élményterülete, másfajta esztéti
kumok és esztézisek, a könnyed, bensőséges, intim, a látvány és hallás sokszor megnevezhe-
tetlennek ható szépségformája. Sajátos ellentmondás, hogy amikor a művészet koncentráltan 
morális, tehát beavatkozó, nevelő, tanító, formáló lesz, ugyanakkor ez az aktivitás, telítődés, 
a kifogyhatatlan feladatvállalás valami nyugtalanítót, válságtünetet is jelez. Elszakad termé
szetes közegétől, a társadalomtól. Helyettesíti, újrateremti az irodalom keretein belül. Végered
ményben hősies erőfeszítést tesz a humanitás megőrzésére, az emberi értékek kibontására, 
amivel egyszersmind kénytelen kelletlen bevallja, hogy hátrányos helyzetbe került, egyelőre 
tehetetlen. 

Az irodalmi moralizálásnak többféle jelentésárnyalata van, de mindenképpen valami hiányra, 
tehetetlenségre, bénultságra figyelmeztet. A polgári individuum lehetőségeinek illúzióját, az 
egyéni akarat felelősségét és szerepét hangoztatja a művek egy része. Ezek a vállalkozások, 
karrierek, kalandok művei, a cselekvés életmentő, csodákat termő ábrándját színezik ki. Hisz
nek az ember alkotó csodájában. Balzacnál olvashatjuk A vidéki orvosban: ma csak úgy lehe
tünk társadalmiak, hogy egoisták vagyunk. Ez a megállapítás mottója lehetne az egész század 
moralizmusának. Benne érezzük a felvilágosodás beteljesítésének, a mindennapokra alkalma
zásának, esetleges kijavításának, tökéletesítésének a szándékát, benne a korszak lelkiismereti 
problémáit, kételkedést, fenntartást az intézményesítésekben eltorzult szabadsággal szemben. 

A moralizmus nemcsak szemlélet és szándék, hanem az élet megfigyeléséből leszűrt ered
mény, művészi általánosítás, absztrakció. Ez a világkép-alakítás általában is jellemző a mű
vészi alkotás módszerére. Nem a logikai általánosítás módszerét és eredményeit adaptálja, 
csupán a logikai elvonatkoztatás analógiájára sűrít absztrakciókat, majd ezzel keresi meg azt az 
adekvát életanyagot, azt a „modellt", amin észleléseit, tapasztalatát a legpregnánsabban be
mutathatja. A kiválasztott, megtalált életanyag és példatár a népiesség. Realitás és stilizá-
ció egyszerre, társadalmi lelkiismeretfurdalás és idill-sóvárgás, a harmónia kivetítése, szuggesz-
tiója. A népiesség igazolja és láttatja, illusztrálja a moralizmus passzív pozícióját, a tehetetlen
ség, kiszorítottság moralizálásban megnyilatkozó reflexióit. A moralitás fent említett, általános 
szemléleti és formai keretei: a mesei, az allegorikus, a szimbolikus, az elégikusnak egy bensősé
gesebb, naivabb változata. Mindez a konkrét, népi életanyagban alkalmazva mindenki számára 
érthető, különösen gyengéd, igazságra érzékeny erkölcsi világot érzékeltet és sugall. A népies 
irodalom véletlen, szubjektív, nemegyszer a gyengeségből fakadó erkölcsi értékeit általános, 
eszményi rangra emeli a moralitás. Petőfinél, Aranynál, később Peteleinél és Mikszathnál már 
a legmagasabb erények közé tartozik a szemérmesség, tiszaság, csendesség, halkság, szerencsét
lenség, bánat, szomorúság, sőt a kiszolgáltatottság, szenvedés is. A lemondásnak még lázadó, 
lázító szerepe is van. A lemondás még inkább kiemeli a „hiányt", az óvatosság, bűntudat, szé
gyen állapotainak általánosítása, eszményítése lázadó mesei cselekvés, erkölcsi jóvátevés is, 
az erkölcsi szépség és hősiesség magasabbrendű értékeivel szembesíti a hétköznapokat. 

Folytatása ez is a felvilágosodás rousseau-i, voltaire-i tiltakozó és menekülő idilljeinek. Az 
egyszerűség szeretete, a természetrajongás visszaidézi a XVIII. század rafinált egyszerűségét, 
kertkultuszát, választékos érzelmességét, rokokó báját. 

Új érzelmesség. A társadalmi és politikai veszteségek felerősítik — különösen a XIX. század 
második felében — a lírai, elégikus panaszt. Az irodalom könnyen talál mintát, hiszen a roman
tika az érzelmek, szenvedélyek tolmácsolója, himnikus dicsérete, századok irodalmából köz
vetített formai megoldásokat. Ugyanakkor reneszánszát éli a rokokó és a szentimentalizmus. 
Nem üres formai utánzások ezek, a XIX. század zaklatott, elégületlen kereső nyugtalanságában 
nincs helye a tartalmatlan formalizmusnak, minden idézés értelmes filozófia, a század a felidé
zés, újrakezdés nagy százada. A rokokó mesterséges idillje száz év után is újra modell, minta. 
A hatvanas évek végén Párizsban rokokó-kiállítás nyílik, a Goncourt-fivérek XVIII. század
tanulmányával kezdődik ez a reneszánsz és folytatódik Verlaine watteau-i kertzenéjével, 
visszfénye dereng a parnasszista költészet márványszobrain, kemény, tökéletes szótömbjein. 
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Látszólag érzéketlen és hideg ez a reprodukció, a másolat másolatának tűnik, pedig a „halott" 
formák, a merev mozdulatok a sejtelmes holdfényben, a rokokós és romantikus éjszakai vilá
gításban kísértetien élnek, elmozdulnak, táncrakelnek. Egyszerre elevenedik meg a gáláns és 
kétségbeesett álom, a rokokó-mese, az antik idillek örök, mitikus szépségével. 

A kiegyezésig Arany János ossziáni borongása, balladai tájai, népi dallamai, Tompa magyar 
árkádiai elégiái, a rokokó ornamentikára emlékeztető, indázó virágregéi, allegóriái, amelyeket 
Courbet „reális allegóriájával" lehetne jellemezni, vagy Vajda János éles sirály-éneke folytatja 
a szentimentális panaszt. A természetellenes társadalmi viszonyok, a vonzás, hajlam, az egyéni 
semmibevevése, a mesterkélt társadalmi gátak, válaszfalak, a meggyőződés, hit tragikus 
különbsége a klasszikus, goethei, rousseau-i, schilleri szentimentalizmus szépségeit villantja fel 
Jókai optimista meséiben, Kemény szorongásos moralizmusában, Madách sors-himnuszában. 
A tragikus panasz az értelmetlen tragédiák, az értelmetlen viszonyok, az értelmetlenül végzetes 
lépések, tettek ellen zendül fel, hogy a görög elégiák és tragédiák „enyhülésével", a madáchi 
tragédia katarzisával, megnyugvásával záruljon. 

A kiegyezés után, az úgynevezett alkotmányjogi, közéleti problémák, a nemzetgazdasági és 
természettudományi elméletek összekapcsolása, újra a társadalmi együttélésre, egyén és közös
ség, állampolgár és állam, politikai meggyőződés és a kényszerű megalkuvás konfliktusaira 
tereli az érdeklődést. A hetvenes évek irodalmi művei érzelmesek, panaszkodók, lírikusak. 
Csalódásokat fejeznek ki, kiábrándult, dezilluziós életérzést és világot. A regények lírai önvallo
mások, fiktív naplók, levelek, elbeszélések, nevelő célzatú példázatsorsok, sorsregények, karrie
rek, ambíciók tanulságai, tehetségek, szép szándékok, nagyratörő akaratok pusztulásáról, 
jellemek szinte végzetes, démonikus determináltságáról, eltorzulásairól szólnak. A líra elveszti 
csillogó szépségeit, ábrándtalan, kesernyés, nemegyszer groteszk költészetté válik. A humanitás 
és szépség visszahúzódik az egyéniség védősáncai mögé, a különvilágok bezárulnak, kivirágzik 
immanens védettségükben, a polgári ifjúkorra való visszatekintés nosztalgiájában a felvilágoso
dás egészet alkotó, összetartozó két hangneme és műfaja, az érzelmes individualizmus és a fáj
dalmas humor. Az apák erkölcsi ellenállása a fiúk nemzedékében már végső energiáit éli fel, új 
esztétikai kor van kialakulóban, amely az érzéki szép értékeivel váltja meg a meddő panaszt, az 
egyre tárgytalanabbá váló új érzelmességét. 

A hetvenes évek formavilága is a felvilágosodás korának szentimentalizmusát eleveníti fel. 
A műfajok folytonossága, egyezése, korszerű adaptációja, külön tanulmányozást érdemel. Elég 
felsorolni az utazás, kaland, a nevelés, pamflet, szalon-klub miliőket és változatokat, és az 
ezeknek megfelelő eszközöket és kompozíciókat, hogy a párhuzam jogosságáról meggyőzzenek. 
Ennél lényegesebb találkozást mutat a látásmód, a tárgyi világ érzékelésének hasonlósága. Az 
évtized műveiben a fátyolos, sejtelmes, homályos formák, képek vegetációját tapasztalhatjuk. 
Kevés a szín, vonal, a külsőség, a látvány vibráló, impresszionisztikus, az élmény bizonytalan, 
intellektuális. Inkább az elgondolás, az „értelem" valósága ez, mint a tapasztalásé. A balladai 
moralitásból ekkorra sajátos módon születik meg a lélektani egyéniség panasza, és vele, a 
reneszánszok tudatos programosságával, ütemében, a tragédia is újjászületik a népies eposz
ból. A tragédia élményszerű felfedezése, megszületése természetesen lesz kezdete és középpontja 
az „örök", mitikus költészetnek, szépségnek. Az opponáló emberi műveltség, irodalom, művé
szet, humanista tudomány kiszorul a valóságból, elveszíti a naturális világot, de megnyeri 
tragikus különállását, magányos szigetének szuverenitását, a mindent megértő tudás meta
fizikai függetlenségét. Kétes mérleg ez, az elvont humánum, szépség azonban megmenekült. 

A századvégi művészet már egy szublimált életkultuszt űz. A „kétségbeesett felvilágoso
dás" Halász Gábor-i reneszánsza után felkeresi az erőtől duzzadó, sokoldalú alkotókban, esz
ményekben gazdag reneszánszot, egy új századra felkészülő, intellektuálisan szintetizáló és 
epikureusan materialista, emberi művészetet teremt. Az új polgári kísérletek általános emberivé, 
mitológiává emelkednek, hogy végképp meghaladhassák a polgári valóság illúzióját. 
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