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ARANY JÁNOS KRITIKUSI VILÁGNÉZETE 

A kritikai norma kiválasztása máris elkötelez, a kiválasztott norma alkalmazási módja azonban 
sokféleképpen minősítheti ezt az elkötelezettséget: mindenáron való foganatosítása véglegesítheti, 
módosított érvényesítése továbbfejlesztheti, átmeneti feladása szűkebb hatáskörre vonhatja össze, 
következetes mellőzése hatályon kívül helyezheti. A normaválasztás világnézete tehát különbözhet a 
normahasználat világnézetétől; a kritikusi világnézet dinamikus kölcsönhatásukból bontakozik ki. A 
norma vajmi ritkán egyetlen kritikusé, viszont szembesítése a művel mindig egyedi helyzetben törté
nik, ezért alkalmazási módja a kritikusnak közösségéhez való viszonyára is fényt vet. Arany már 
jóval kritikusi szerepvállalása előtt, 1854-ben helytelenítette a kritikai normák szemellenzős érvénye
sítését,1 Kemény Zsigmond pedig, aki 1853-ban a kritikai elvhasználat szigorú következetességét 
szorgalmazta, egyszersmind azért emelt szót az Athenaeum korának kritikatörténeti túlértékelése 
ellen, mert bírálói kölcsönzött és betanult, de kellőképp át nem gondolt elveiket gépiesen és egy 
törvénytár mindenható cikkelyeiként használták vitás ügyek eldöntésére.2 Normaválasztás és norma-
használat dialektikájáról írt Gyulai is, 1861-ben, elismerve a vállalt közmegegyezéstől való egyéni 
eltérés esetenkénti jogosságát. Szerinte az elvnek és mértéknek nemcsak kiválasztása, hanem alkal
mazása is „pártokat szül", s az utóbbin belül is előfordulhat különvélemény, ahogy esetenként a pél
damutatóan egységes francia és német folyóiratok közmegegyezéseitől is eltért egy-egy munkatársuk 
nézete. Precedensekből elvont normarendszer és részben precedens nélküli új műérték kritikai fe
szültségének érzékelésére vall, hogy a kivételes eltérések megtűrése a magyar kritikus szerint „nem 
az elv ellenére történik, hanem az elv mellett sem kerülhető el, mert elvégre is sohasem lehet az 
életet egészen beszorítni az absztrakció merev formáiba, mert akármely rendszer is a legvégsőbb 
következményekig vive ritkán áldásos." Az ebből következő tétel, mely kritikustársai gyakorlatában 
is felismerhető, immár nemcsak kritikai folyóirat és munkatársa viszonyára érvényes, hanem a világ
nézetileg is vállalt kritikusi közmegegyezésnek s az egyedi irodalmi értékkel szembekerült kritikus 
egyéni belátásának felelősségteljes dilemmájára is válasz lehet: „A fődolog tapintatosan venni gya
korlatba a rendszert, az elvet s midőn módosítjuk is, folyvást szolgálatában államink."3 Az elvek 
folyamatosságát megőrző esetenkénti módosításnak, mondhatnánk: a megszüntetve-megorzésnek ez 
a stratégiája 1849 és 1867 között az irodalomra alkalmazandó vüágnézeti normák használatán jól 
megfigyelhető. A normaválasztásukban hasonló kritikákból rekonstruálható az a - nemegyszer tétel
ként is megfogalmazott - közmegegyezés, az a nem vívódás nélkül, de önként és tudatosan vállalt, 
mintegy „kötelezővé fogadott ideológia"4 , amelyet azután a műveket latolgató egyes kritikusok esz
tétikai és lélektani minőségérzéke gyakorta továbbfejlesztett, megszorításokkal minősített, kivétel
képpen vagy akár következetesen hatálytalanított. A következőkben előbb a közmegegyezés eredeti 
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formáját kíséreljük meg visszaállítani, majd ütközetről ütközetre figyelemmel kísérjük azt a hol rej
tettebb, hol nyíltabb, de óvatosságában is elszánt következetességű harcot, melyet e kor talán leg
fogékonyabb kritikusa, Arany János folytatott a konszenzussá avatott világnézeti alapnorma finomí
tásáért, végül normaválasztásának és normakezelésének világnézeti jelentéseit összehasonlítva arra 
keresünk választ, hogy a belőlük kibontakozó kritikusi világnézet milyen vonásokkal járul hozzá 
ahhoz a szellemi arcképhez, amelyet költői működéséből vagy egész életművéből szoktak megraj
zolni. 

/. A „kiengesztelődted' mint közös világnézeti norma 

Az értékes művek világnézeti ismérveire vonatkozó közmegegyezést a korszak vezető kritikusai 
többnyire akkor fedik föl, amikor a költészet, az irodalom, vagy általában a művészet funkcióját 
határozzák meg és kérik számon. Az alapkérdést a Hebbel eposzát bíráló Arany így teszi föl: „egész
ben nyújtja-e eposzunk azon engesztelést, melyet a költészettől jogosan követelünk?"5 Erdélyi, 
valószínűleg az 1850-es évek elején, úgy látja, hogy „a művészet célja az igazságot érzéki műalakban 
leplezni le, s kiengesztelni azon ellentétet, melyben az ember egy felől el van fogulva az időszerinti 
közrendű valódiság, az élet és a természet sanyarúságai, a szenvedélyek megrohanásai által; másfelől 
eszmei világban él, az akarat törvényeit, szigorúságát hordja lelkében, s elfásulhat az elvontságok
ban."6 Ugyanő 1862-ben „a költészet világvigasztaló hivatásá"-ról ír.7 Kemény Zsigmond 1853-ban 
felsorolja a drámára vonatkozó egyetemes „szépműtani" törvényeket; ezek közt kap helyet „azon 
követelés, hogy az erkölcsi világrendrőli érzéseink s eszméink ne rendíttessenek meg, vagy más szó
val, hogy a költői igazságtétel egy mű bevégzésével engeszteljen minket ki, s állítsa vissza keblünk
ben az összhangzást, melyet az írónak az életet visszatükröző költészet céljai és az érdekesség föl
fokozása miatt szükség volt a darab folyama alatt megbontani (. . .)."8 Gyulai Pál 1855-ben arról ír, 
hogy számára a gyönyörködés kiapadhatatlan forrása „a valódi költészet, e második isteni kijelentés, 
mely kibékít bennünket az élet nagy meghasonlásaival."9 Ezek az idézetek, s egyelőre kiszorult tár
saik, a művészettől kiengesztelő, kibékítő hatást várnak: a megbomlott belső harmónia vissza
állítását. Arany gondolatmenetében, melyből idézetünket kiszakítottuk, a mű nem közvetlenül az 
olvasó, hanem a világ „dissonantiáit" és a „társadalmi széthangzást" „engeszteli ki" (a művön 
belül), ezzel azonban a befogadóra gyakorol jótékony hatást, hiszen másként, úgymond, hiába akar
nánk a műhöz „menekülni" a rideg valóság elől.10 Erdélyinél a művészet célja az „ember" léthely
zetének, belső ellentétét „kiengesztelni", s az ember itt az alkotót és a befogadót egyaránt jelenti: 
másutt azt írja erről, hogy az alkotó folyamat során a költőnek előbb önmagát, majd művén keresz
tül a befogadót kell kiengesztelnie. Kemény Zsigmond szerint is „minket" kell a költői igazságté
telnek kiengesztelnie, mibennünk kell az összhangot helyreállítania, mint ahogy Gyulai tapasztalata 
is az, hogy „bennünket", olvasókat békít ki a valódi költészet az élet meghasonlásaival. Bár a kien-
gesztelődés követelményének van a mű belső felépítésére vonatkozó, tárgykritikai értelmezése,1 ? az 
alkotó és műve kapcsolatára figyelő, kifejezéskritikai jelentése, s a mű és a világ megfelelését ellen
őrző, ábrázoláskritikai vonatkozása, elsősorban a mű és befogadó viszonyára összpontosító, hatás-
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kritikai normaként értelmezték és alkalmazták.'2 S nem csupán esztétikai szempontból jelölték meg 
a kiengesztelődésben a mű kívánatosnak tartott hatását (ahogy például August Wilhelm Schlegel 
tette, aki azért zárta ki a feloldatlan meghasonlást hordozó haragot, irigységet és kétségbeesést a 
lírából, mert a szépséghez hozzátartozik a disszonancia feloldása),13 hanem - az esztétikaitól nem 
független - világnézeti megfontolásból is. Ez a művészetértelmezésből kifej lő közös norma az a vi
szonyítási pont, melyhez képest az egyes kritikusok normahasználatának eltéréseit bemérhetjük. 

E poétikai és világnézeti normává avatott közmegegyezés az irodalmi mű értékének eleve csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele volt; ezért a kiengesztelő mű fenntartás nélküli magasztalásával 
ritkán találkozunk. A világnézeti normának megfelelő és értékes mű kritikai elismerésének példája, 
amit Erdélyi a Vörösmarty legjobb művei közé rangsorolt Salamonról ír: ez a „nagy átok és lágy
szelíd csillapodás" egymás utáni két tételéből fölépülő költemény (egyéb értékei mellett) éppen 
azért oly becses, mert a meghasonlásra következő kiengesztelődés dramaturgiáját követi.'4 Poétikai 
és világnézeti normák együttes kielégítését dicséri Arany is Zrínyi eposzában, bár a poétikai normá
nak, ha szellemén nem is, betűjén tágítania kell hozzá. A kompozíció elismerő áttekintése után meg
jegyzi, hogy „dacára a kivívott nagy eredménynek, melv a haza megmentése, dacára a hős mártírok 
apotheosisának, nem végződik az eposz, vihar es hánykódás után, ama teljes nyugalommal, nincsen 
legalább e föld szerint, a közboldogság ama csendes révpartjára vezetve, melyet az epopoeia végén 
oly lényegesnek tartanak"; ez a fogyatkozás azonban szerinte nem Zrínyi hibája, hanem a tárgyból 
adódik, ellenben Zrínyi „érdeme, hogy adott történetet, igazán költői felfogással, úgy idomított, 
hogy eposzát, ha nem is örvendő elégültséggel, de megnyugodva, engesztelődve tesszük le kezünk
ből, és a fájdalom, melyet hősei gyász sorsa kelt bennünk, nem lever, sőt felmagasztal. Bízzuk e 
tárgyat egy Lisztire, Gyöngyösire: meglátjuk, mily végtelen jéremiádot csinálnak belőle!"15 A kien
gesztelődés itt is összetett norma: tárgy kritikai, amennyiben a művön belül bizonyos szerkezeti kö
vetelményt támaszt; hatáskritikai, amennyiben a műtől elvárja, hogy a megnyugvás érzését keltse föl 
a befogadóban; ábrázoláskritikai, amennyiben valóságosan „adott" történet művészi alakítását is 
minősíti; s mindezen keresztül világnézeti, amennyiben a felmagasztaló megnyugvást és kiengeszte
lődést (szemben a vigasztalódni nem tudó jeremiáddal) nem pusztán műfajpoétikai megfontolásból 
állítja be elérendő lelkiállapotként. Arany kommentárjából kitetszik a kiengesztelődés spirituális jel
lege: földi közboldogság nélkül, sőt a hősök „gyász sorsa" ellenére is létrejöhet. (Ezt látszik bizo
nyítani, mintegy a másik oldalról, a Koszorú első évfolyamának egy szerkesztői üzenete is, 
1863-ból, mely egy beküldött versben a valószerű, de átszellemítetlen anyagi szenvedések megszűn
tét kevésnek ítéli a „költői kiengesztelés" hatáskritikai-világnézeti kieszközléséhez.16) 

A világnézeti normát kielégítő művek kritikai elismerésével azért találkozunk ritkán, mert a kri
tika az erkölcsi eszmény megközelítésének poétikai, lélektani, sőt olykor szociális hitelesítésére is 
igényt tartott. Kritikáik bővelkednek olyan leletekben, amikor az előíró, Arany szellemes metaforá
jával: rőfhöz mérő bírálat képviselőinek minden okuk megvolna a mű magasztalására, hiszen az meg
adja az elvárt kiengesztelődést, korszakunk vezető kritikusai azonban mégsem fogadják el, mert a 
kiengesztelődés nem az emberi meghasonlás legyőzésével, hanem megkerülésével jött létre, s így 
nincs hitele. Gyulai 1853-ban éles határvonalat húz az igazi irodalom tartományába számító vallásos 
költészet, illetve olyan ultramontán regények vagy pietisztikus dalocskák között, „melyekben kor
látolt világnézetek s beteges érzések megtagadni törekszenek a szív és élet igazait s néha a keresz-

12E terminusokat M. H. Abrams felosztása sugallta;, vö. M. H. ABRAMS, The Mirror and the 
Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition New York. 1958. (Első kiadás: 1953) 3-29. Az 
„expressive criticism" magyarításaként vezetjük be a „kifejezéskritikát", a „mimetic criticism" 
megfelelőjeként az „ábrázoláskritikát", a „pragmatic criticism" pótlására a „hatáskritikát", s az 
(angolban is félreérthető) „objective criticism" helyett a „tárgykritikát". 

13 A. W. SCHLEGEL, Vorlesungen über philosophische Kunstlehre Szerk. August Wünsche. 
Leipzig. 1911.134-135. 

1 4 ERDÉLYI János, Vörösmarty Minden Munkái in EJVM, 190. 
15ARANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 435-436. 
16 Alföldi gazda: Arany szerkesztői üzenete a Koszorú I. évf. II. félévi 21. számában, in Krk. 

XII. 237. 

40 



tyén vallás szellemét, nem is említve azon erőszakot, mit a művészeten elkövetnek." A szív és élet 
igazát megtagadó korlátolt világnézet azután hiába elégítené ki a normát; Gyulai ebből a szem
pontból a Protestáns lap, a Religio és a Családi Lapok vallásos költeményeivel egyaránt elégedetlen; 
„fagyos ájtat vonul át rajtok, mely nem vérből forrt érzés hangja"; aminthogy ugyanez a baja sze
rinte Sulyánszky Antal kötetének, ha főként „széptani" szempontból nézi, bármennyire „épületes s 
igen ajánlandó olvasmány" volna egyébként.17 A világnézet lélektani hitele itt az esztétikai követel
mény része. Jóval később, 1873-ban a szoros összefüggés másik következményére világít rá: ha a 
feltüntetett erény esztétikai értékét tönkreteszik, erkölcsi értékének is ártanak vele.18 Művészet és 
erkölcs viszonyának kései összefoglalásában (1887) a művészet célját abban látja, hogy „szép művet 
alkotva, gyönyörködtesse a lelket s a szívben fenséges, nemes és kedves érzéseket keltsen", majd a 
hatáskritikai szempontú, némileg a Horatiuséra emlékeztető művészetértelmezést fontos megszorítással 
egészíti ki: ha a művészet „a szép helyett az erkölcsi jót fogadja el vezérelvül, veszti hatását, a 
nélkül, hogy az erkölcsiségnek valódi szolgálatot tehetne."19 

Arany a világnézeti normák műbeli megközelítésének poétikai, lélektani és társadalmi hitelesí
tését tanulmányaiban, kritikáiban, szerkesztői megjegyzéseiben és leveleiben egyaránt számon kérte. 
A poétikailag szervetlen tanító célzat minden formájától idegenkedett: az „előre fogant", kívülről 
bevitt vagy „parázson befektetett" gondolatot, mely különválik vagy különválasztható a költemény 
egészétől, sosem mulasztotta el kifogásolni.20 A poétikai és lélektani hitelesítés igényének együtt is 
hangot adott;2' az erkölcsi feddhetetlenség két lábon járó szobrától hűvösen fordult el. Vergjlius-
nak, szerencséjére, nem teljesen sikerült minden gyöngeségtől mentes „példányhőst" alkotnia Aene-
ásban, Tassonak, sajnos, jobban sikerült: Godofrédja „igen kegyes ember, de érzéketlen gép", úgy
hogy szeretet, gyöngédség vagy bánat távol áll tőle; ezzel szemben Zrínyi érdeme, hogy főalakjából 
nem csinált „fogalmi hőst".22 Az érzéstől nem hitelesített kegyesség irodalmi hiábavalóságára Arany 
az Üj testamentumból kölcsönöz szemléltető metaforát: „Mi olvastunk néhány újabb korban kelet
kezett vallási éneket, de megvalljuk, egyikben sem találtuk azon negélylés nélküli, igaz bensőséget, 
azon szívből buzgó vallásos érzelmet, a melytől régibb énekeink jobbjai át vannak hatva. »Igazság!« 
itt is, mint a költői productio minden ágában: ha ez nincs, akkor a szép szavak árja: csak zengő érc 
és pengő cimbalom."23 Az Aranytól kiemelt két kifejezés Szent Pálnak a korinthusbeliekhez írott 
első leveléből származik (13, 1.), s ott nem az igazság, hanem a szeretet nélkülözhetetlenségére ta
nít; az igazság normája Aranynál itt igaz bensőséget, szívből jövő vallásos érzelmet vár el a vallási 
énekektől, az érzelem hitelességét kéri számon rajtuk, egy mindenfajta költészetre érvényesnek tar
tott — kifejezéskritikai — követelményt alkalmazva a „költői productio" egyik „ágára". (Az általá
nos költészeti - azaz alighanem: irodalmi - norma kielégítéséhez ugyanakkor itt sajátos, a többi 
költészeti ágban nélkülözhető inspiráció kell; Arany másutt kifejtett idevágó nézete a maga kon
textusában nem általában a költészetre, hanem csak a zsoltárköltészetre vonatkozik: ,Jó éneket 
irni nincs a mai kor szellemében, mert vallási ihlet nélkül költői sincsen."24) A hatáskritikai alapjel-
legű világnézeti követelménynek Arany olyan lélektani hitelesítését igényli, mely normakészletét ki-

1 7GYULAI Pál, Súlyánszki Antal vallásos költeményei in Kdúgy, 16-18. 
1 "GYULAI Pál, Szigligeti és újabb színművei in Gy. P., Dramaturgiai dolgozatok I—II. Bp. 

1908. II. 426. 
1 'GYULAI Pál, Művészet és erkölcs (Elhangzott a Kisfaludy-társaság 1887. február 6-án tartott 

ülésén.) in Gy. P., Emlékbeszédek I—II. Bp. 1902. II. 244, 247-248. Vö. Gy. P., Zilahy Károly 
munkái (1866) in Kdúgy, 203. 

20ARANY János, Költemények Szász Károlytól in Krk. XI. 201-202, 214-215. Bulcsú Károly 
költeményei Krk. XI. 117.; Zrínyi és Tasso in Krk. X. 364. 

2 "ARANY János, Tompa Mihály költeményei in Krk. XI. 460. 
22ARANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 438-439. L. még hasonlóra ARANY János,/! pörös 

atyafiak in Krk. XI. 49-50. 
23Arany szerkesztői glosszája a Szépirodalmi Figyelő I. évf. 11. számában, in Krk. XII. 17. 
24 ARANY János, Töredékes gondolatok in Krk. XI. 555. 

41 



fejezéskritikai szemponttal gazdagítja: író és mű kapcsolatára figyelve az őszinteség és spontaneitás 
kritériumait alkalmazza, amelyek megsértése szerinte a mű belsó' világában is károkat okoz (felcifrá
zott és kiüresedett költői nyelv, affektált és oda nem illő népieskedés, esetlenül kopogó és „tol
dott-foldott" asszonáncok), tehát tárgykritikai szempontból is megrovandó, sőt ilyen formában a 
köznép is elfordulna tőle,2 5 azaz (ismét:) hatáskritikai álláspontról sem hagyható jóvá. Ráadásul 
ezekhez társulhat Aranynál, társadalmi problémát fölvető mű bírálatakor, a világnézeti norma szoci
ális hitelesítésének igénye, mely ábrázoláskritikai normákat is mozgósít. Hebbel eposza hiába zárul 
idillikusán, nem nyújthat meggyőző „engesztelést", mert a társadalom feltárt bajára (a pauperiz-
musra) kínált gyógyír a kritikus szerint hatástalan marad. „A nyomor (.. .) egy mákszemnyivel sem 
kevesbült azáltal, hogy a gondviselés egy jószívű kalmár képében, minő csak a valóság határain kívül 
•írem, egy nyomorultat boldoggá tőn."26 

A ,,kiengesztelődős" irodalomkritikai normává avatott világnézeti közmegegyezését jobban meg
érthetjük, ha továbbfejlesztésének és felfüggesztésének esettanulmányai előtt megkíséreljük értel
mezni és eredeztetni. A norma értelmezéséhez a korigény felidézése történelmi és lélektani kontex
tussal szolgálhat. A korszakkal foglalkozó lépten-nyomon beigazolódni érzi a véleményt, mely sze
rint a „reménytelenségen, a csüggedésen, a pesszimizmuson való túlhaladas" volt a világos utáni kor 
„legmélyebb, emberi-világnézeti drámája."2 7 Tanulmányozzuk bár a szellemi élet legkülönbözőbb 
övezeteit, köztük a ránk maradt irodalomkritikai szövegeket, mindenütt azt tapasztaljuk, hogy a 
legsajátosabb igény erőforrás keresésére ösztönzött. A világnézeti tanítások mérlegelésekor eszköz
értékük rendkívül nagy súllyal esett latba: azt figyelték, mennyi erőt lehet meríteni belőlük. A szto
icizmus újjáéledését is részben ebből magyarázhatjuk.28 Csengery Antal, a munkaszeretet és köteles
ségvállalás e mintaképe, akit a szabadságharc után szörnyű családi sorscsapások is értek, s 1855 no
vember 27-én „dúlt kedéllyel", de összeszorított foggal dolgozva maga is attól tart, hogy lelke 
„megtörik", mielőtt valami értékessel gyarapíthatná az irodalmat, december 24-én így buzdítja Gyu
lait: „Igyekezzél nyugalomra. Stoicizmusra van szükség e korban; sokat kell elviselni tudnunk."29 

Csengery szerint Eötvös nagy állambölcseleti munkája, a XIX. század uralkodó eszméiről, azzal is 
szolgálatot tesz, hogy benne a magyar olvasó, „világfájdalma ellen", gyógyszerre lelhet.3 ° Arany a 
vanitatum vanitas bölcsességét vette „kedélyflastrom"-ként igénybe,3' tűrni tanult, fejét igyekezett 
„feltartani", valóságos receptkönyvet kísérletezett ki a bajok elviselésére,3 2 s egy polémikus szer
kesztői megjegyzésében nem véletlenül ismerte föl az ember mindenkori szükségét erőt adó mene
dékre.33 Hasonlóképpen figyelt az erőforrás belső igényére Greguss, amikor 1872-ben vallás, művé
szet, tudomány és erkölcs hatásainak közös elemét abban látta, hogy „mind a négy kiemel bennün
ket a véges és gyötrelmes világból egy végtelen és boldog világba", miután „tökéletlen és igaztalan" 
világunkban föltámadt bennünk „a tökéletes és igazságos világ szükségének érzete".34 Az irodalom
tól várt kiengesztelődés közös normává avatása a szellemi alkotások eszközértékre beállított, főként 
hatáskritikai mérlegelésével függ össze. Ennek korabeli tudatosságára vall az a megjegyzés, melyet 
Gyulai, 1854-ben, Győrffy Gyula Romvirágok című „Ballada-, románc- és regefüzér"-éhez fűzött. A 
túlságosan „ellágyult" lírai kötetek özönében örvendetesnek tartja az elbeszélő költemények gyűjte-

2sUo., 555.;Krk.XII. 17. 
26 ARANY János, Anya és gyermeke in Krk. XI. 36-37. 
2 7SÖTÉR István, Nemzet és haladás Irodalmunk Világos után Bp. 1963. 229. 
2 8 Megkíséreltük ezt összefoglalni: Gyulai Pál történelemszemlélete ItK 1972. 592-596. A 

sztoicizmusról Arany világnézetében 1. SZÖRÉNYI László, A humoros elégia in Aenéb, 228-232. 
29Csengery Antal Gyulai Pálhoz, 1855. november 27-én, illetve december 24-én. in Gyulai Pál 

levelezése 1843-tól 1867-ig 227, 237. 
30Csengery könyvismertetése a Budapesti Hírlapban, 1855. március 14-én. in Csengery Antal 

összegyűjtött munkái I-V. Bp. 1870-1884. (A továbbiakban: CSAOM) V. 309. 
3 * Arany János Tompa Mihályhoz, 1859. június 4. in HIL, III. 465-467. 
32Uo. 465.; Arany János Tompa Mihályhoz 1867. május 30. in HIL, IV. 275. 
3 3 Arany szerkesztői megjegyzése a Koszorú I. évf. II. félévének 23. számában; in Krk. XII. 312. 
3 "GREGUSS Ágost, Az első mesterségek jelképei (1872) in Greguss Ágost tanulmányai I—II. 

Pest. 1872. (A továbbiakban: GÁT) I. 396. 
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menyét, mert, úgymond, „szeretnénk kigyógyulni fásultságunkból, a tettek és események világából 
merítvén ösztönt és eró't újabb tettdús közhasznú életre, szeretnénk kiemelkedni a szív önmagába 
süllyedéséből, az objektív költészet karjain, egy emelkedettebb pontra, hol a tágabb láthatár mozgal
mas világa oszlassa ködbe vesző ábrándjaink, elűzze démonaink, kibékítse meghasonlásunkat."3 5 Az 
irodalmi mű békítse ki meghasonlásunkat és meríthessünk beló'le erőt; (sőt, talán:) az irodalmi mű 
békítse ki meghasonlásunkat, hogy erőt meríthessünk belőle. Az 1849 és 1867 közti kritika a Vilá
gos utáni kor fő feladatát az erőre kapásban látta; konszenzusa ennek érdekében az irodalomnak 
nemcsak létértelmező és létmegítélő, hanem (lehetőleg) létigenlő és lételfogadtató szerepet szánt. 

Ha a közös világnézeti norma létrejöttére közvetlenül ható korigénytől a norma végső eredetének 
forrásvidéke felé akarunk visszaindulni, figyelmünket a kor lelki támaszként újraértékelt tudatfor
máló szellemi övezetei közül azoknak a korabeli viszonyára kell fordítanunk, amelyeket Greguss az 
első két helyen sorolt fel: a valláséra és a művészetére. A vallás mint vigasztaló erőforrás gondolata 
sűrűn felbukkan kritikusaink írásaiban.3* Ez a vigasztaló hatás Gyulainál a belső megbékélés, Isten 
akaratába való belenyugvás keresztény tanításából fakadhat; az egyik „ó-székely" népballadában 
megdicséri, hogy az anyának haldokló lánya fölötti fájdalmában „a keresztyén rezignáció oly szépen 
olvad össze a népi gyöngédséggel", egy másikból pedig különösen szépnek érez nyolc sort, mond
ván: „A fájdalom és keresztyén rezignáció hangja ez. Mély fájdalom s az Isten akaratjába való mély 
megnyugvás olvadnak benne össze. Mily eszmeiség s mily plasztikailag kifejezve!"3 7 Greguss „a je
lenkor világfájdalmas, önmagával meghasonlott hangulatában" helyeslően idézi azt a véleményt, 
mely szerint a műélvezet „a legnemesebb bódító szer; csillapító, békítő, engesztelő hatására nézve 
egyenrangú a vallás jótékonyságával", majd további megfontolás után annyit helyesbít rajta, hogy „a 
műélvezetet nem is mondhatjuk bódítónak, hanem inkább világosítónak, tisztítónak, nemesi tő
nek."3 8 Vallás és művészet e hatásbeli hasonlóságát, melyben tehát a világgal és önmagával meg
hasonlott kedély kibékítése, kiengesztelése is közös elem, Greguss keletkezéstörténeti fejtegetésekkel 
is magyarázza: eredetileg a művészet, tudomány és erkölcs egyaránt a vallás eszközei voltak.39 

Gyulai, művészetelméleti nézeteinek kései rendszerezésében, hasonló történelmi együttfejlésből ma
gyarázza vallás és költészet kölcsönhatását.40 Az a kritikus, aki 1855-ben „az élet nagy meghason-
lásaival" kibékítő „második isteni kijelentés"-nek tekintette az igazi költészetet, 1887-ben arra szólít 
fel, hogy úgy gyönyörködjünk a művészetben, „mint az ég adományában, a melyet földerítésünkre, 
nemesítésünkre, vigasztalásunkra szánt" (ami azonban nem mond ellent szerinte annak, hogy a mű
vészet „önmagának célja").4 ' Ha ehhez hozzátesszük, hogy Gyulai - megfogalmazásából sejthetően 
- azért tiszteli második isteni kijelentésként a valódi költészet, mert „kibékít bennünket az élet 
nagy meghasonlásaival", megértjük, mi késztette a korszak (Gyulai e mondatát olvasó) monográfu-
sát a következtetésre: „ez a kor ugyanazt kereste a költészetben, amit más korok a vallásban".42 

35GYULAI Pál, Romvirágok Pesti Napló, 1854. aug. 2. Kötetben: Gy. P., Bírálatok Cikkek 
Tanulmányok Sajtó alá rendezte BISZTRAY Gyula és KOMLÓS Aladár. Bp. 1961. (A továbbiak
ban: BCT) 53. Idézetünk Gyulai bírálatának első részéből való, mellyel kapcsolatban óvást emelt: 
szövegét ugyanis Török János szerkesztő - önkényesen - frázisokkal díszítette föl. (Vö. Hölgy
futár, 1854. aug. 2., ill. BCT, 636-637.) Az átstilizálás azonban aligha érinthette a szempontunkból 
lényeges összefüggést, s bizonyosan nem a „kibékítse meghasonlásunkat" kifejezést, mely nincs túl
díszítve s Gyulai máskor is használta, vö. pL Gy. P.: Szépirodalmi szemle in Krdolg, 138. 

36 Gyulai Pál tanévnyitó beszéde a kolozsvári református főiskolán, 1861-ben, jó példa erre. 
Megjelent a Kolozsvári Közlöny 1861. szept. 7-i számában. Kötetben: BCT, 271-272. 

3 7GYULAI Pál, Két ó-székely ballada X1862). in Kdúgy, 93-94, 123. 
3 "GREGUSS Ágost, Az aesthetikáról (1870) in GÁT, I. 165-166. 
3 9GREGUSS Ágost, Az első mesterségek jelképei (1872) in GÁT, I. 396-397. 
4 "GYULAI Pál, Művészet és erkölcs .(1887) in Gy. P.: Emlékbeszédek I—II. Bp. 1902. II. 253. 
4'GYULAI Pál, Szépirodalmi szemle in Gy. P.: Krdolg, 138.: Művészet és erkölcs, in Emlék

beszédek II. 248-249. 
42SÖTÉR István, Nemzet és haladás,^. 302.; ugyanő in Irányok Romantika, népiesség, poziti

vizmus írta és összeállította FENYŐ István, NÉMETH G.Béla, SÖTÉR István. I—II. Bp. 
1981.1.560. 
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Más korok ugyan több mindent kereshettek a vallásban, s ez a kor sem pusztán és mindig kibékítést 
keresett a költészetben, de a kettőtől elvárt hatás érintkezési pontját valóban becsesként tartották 
számon. 

Ha csak azokat a gondolataikat ismernénk, amelyek költészet és vallás hatásbeli érintkezésére 
céloznak, hajlamosak lehetnénk azt hinni, hogy a „magyar viktoriánusok"43 álláspontja és érzelmi 
vonzódása mindenestül megegyezett az angol viktoriánus kritika egyik vezéralakjának, Matthew 
Arnoldnak elképzelésével, aki szerint a költészet mindinkább át fogja venni a vallás szerepét az 
ember életében mint létértelmező, vigasztaló és megtartó erő.44 Aranyt, aki „égi költészet"-ről, 
„irodalmi hitvallás"-ról és „széptani credo"-iól szeretett írni, vádként is jellemezték már azzal, hogy 
életében a költészet foglalta el a vallást megillető központi helyet, s a költészetét és esztétikai elv
rendszerét sűrűn átszövő bibliai motívumok e „helytelen értékelés" bűnjelei, elárulván, hogy „Isten 
igéjének a világát" nyersanyaggá alacsonyítva építette be az esztétikum neki „mindenek fölött drá
ga" világába.4 5 A vigasztaló híres versszakából: „Mi a tűzhely rideg háznak, (. ..) Az vagy nekem, 
óh költészet!", ugyancsak a poézis trónbitorló „Idegen Isten"-ÍIQ következtetett ez a vád: „Ha 
mindez a költészet volt számára, természetes, hogy nem lehetett az ige és a testté vált Ige ez a 
számára."4 6 Eltekintve az utóbbi következtetés omladékony logikájától, mely arra épít, hogy ha a 
költészet tűzhely, akkor tűzhely csakis a költészet lehet, erős túlzás, hogy Aranynál ilyen be-
helyettesítődés ment volna végbe. Idáig sem ő, sem általában a magyar viktoriánusok nem mentek 
el: ők nem a vallást leváltó költészet, hanem a vallás lelki funkciójához közel álló költészet jegyében 
gondolkodtak; költészeteszményük tiszteletben tartja a vallást, nem akarja kiszorítani, s megvan a 
saját törvénye. A Lisznyai költeményeit bíráló Erdélyi szerint „gyakran kér ugyan ihletet, szentséget 
a religiótól a művészet, s viszont ettől díszt, fényt, pompát amaz, de azért mindkettőnek megvan 
saját eleme annyira, hogy míg (...) a religióban a külső semmi, hanem az ájtat, a szív belsősége 
minden: addig a művészet csak mint külsővé lett belső, alakba öltözött eszme felfogandó." Egymás 
tartományába átcsapó térhódításuk bizonyos mértéken túl egyik irányban sem üdvös: „A szép, ha 
túlnyomó érzékkel, fölös mérvben vitetik át a religióba, úgy megvesztegeti, elkülsőíti azt, mint ez, 
uralkodó befolyást nyervén amarra, belső töprengéssé, rejtelmes alakossággá, értelmetlen mithosszá 
teszi a költészetet."4 7 Erdélyinél, akinek világnézetét éppen a „vallásos maradvány" visszahúzó bal
lasztja miatt (oly tévesen) kárhoztatták egykor," 8 a költészet úr a maga portáján: szerinte a korábban 
népieskedő Lisznyaitól „a szentnek módján túli használata" azért újabb egyoldalúság, „mert a költé
szetnek nem szent kell, hanem szép; a szentnek mint olyannak semmi köze a széppel, vagy csak 
elem s alkatrész gyanánt.*'49 Salamon Ferenc, Arany három vallásos érzelmű művének elemzése 
után, így húzza meg a határvonalat: „Művészetben nem tartjuk fődolognak (. ..) az érzelmek minő
ségét vizsgálni; ez legalább a művészi oldalhoz nem tartozik, legfeljebb a költő egyéni meggyőző
déseire vet világot. Hogy a vallásos érzelem ARANYban erőteljes, azt láthatjuk nevezett műveiből; 

4 3E sok szempontból találó elnevezéssel Halász Gábor először (1939) Deákot, Aranyt, Keményt, 
Eötvöst, Gyulait, Szalayt, Csengeryt és Trefortot illette, majd Magyar viktoriánusok című tanul
mányában a névsort kibővítette. Vö. Halász Gábor válogfltott írásai Szerk. VÉBER Károly. Bp. 
1959. 479-480.; HALÁSZ Gábor, Válogatott írásai Bp. 1977. 304-346. 

4 4 „More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, 
to console us, to sustain us." Matthew Arnold: The Study of Poetry (1880) in Selected Criticism of 
Matthew Arnold Szerk. Christopher RICKS. New York és Scarborough, Ontario. 1972. 171. Vö. 
Vincent BUCKLEY, Matthew Arnold: Poetry as Religion in: Matthew Arnold A Collection of 
Critical Essays Szerk. David J. DELAURA. Englewood Cliffs, New Jersey. 1973. 150-167.; Basil 
WILLEY, Arnold and Religion in Matthew Arnold Szerk. Kenneth Allott. London. 1975. 
236-258.; DÁVIDHÁZI Péter, The Importance of Matthew Arnold's Critical Theory Acta 
Litteraria 20, 1978. 339-350. 

4 SÁRANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 427.; Irodalmi hitvallásunk in Krk. XI. 403., 404. 
PODMANICZKYNÉ VARGHA Ilona, Arany János és az Evangélium Bp. 1934. 38-39. 

46EODMANICZKYNÉ VARGHA Ilona, i. m. 4 1 -
4 'ERDÉLYI János,/! magyar líra, 1859 in E. J., Tanulmányok Bp. 1890. 68-69. 
48HELLER Ágnes, Erdélyi János in E. J., Válogatott esztétikai tanulmányok Bp. 1953. 9. 
4'ERDÉLYI János, A magyar líra, 1859 in E. J., Tanulmányok 66, 69.. 
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hanem fődolog művészetére nézve azt tekintenünk, hogyan van kifejezve."50 Salamon még nem azt 
mondja, ami majd jó fél évszázad múltán válik elvvé, hogy minden a kidolgozáson múlik;5' nem 
zárja ki az érzelmek minőségének vizsgálatát (vizsgálták is eleget), csak azt szögezi le, hogy a művé
szetkritika fő szempontja a kifejezés minősítése. Az esztétikum autonóm birodalmának saját szem
pontrendszere e kor kritikusai szerint nem más szempontok teljes kirekesztésében, hanem e szem
pontok sajátos fontossági rangsorában, más övezetekhez képest hangsúly- és arányeltolódásában 
mutatkozik; ez magyarázza azt a minden addiginál elmélyültebb figyelmet, amellyel ez a kritikatör
téneti korszak a művek elemzését végezte, nemegyszer előlegezve, sőt olykor megszégyenítve az utá
nuk következő századot, beleértve a századelő - mégoly programszerűen esztétizáló - impresszio
nista kritikáját. Ez a súlypontmeghatározás ad magyarázatot részben arra is, hogy amikor a Világos 
utáni irodalomkritika, az erőforrás igényétől is sarkallva, normává avatta a meghasonlásokkal való 
kibékülést, a történelmi katasztrófa viszont fogékonnyá tette a kritikusokat a meghasonlás élmé
nyére, akkor nem voltak hajlandók a világnézeti normát gépiesen érvényesíteni, hanem a hitelesen 
kifejezett sötét világképű műveket is el tudták fogadni. (Igaz, csak jelentős esztétikai érték kedvéért; 
ellenkező esetben pl. Arany, akinél az „ép", „egészséges" jelzők számítanak dicséretnek, nehezmé
nyezi, hogy a mű „sötét világnézet" nyavalyájában{\) szenved.52) 

Miközben az erőforrásra szomjazó kor az erőtadó kiengesztelodes igényével fordult a hatásában 
egymással érintkezőnek remélt valláshoz és művészethez, a kiengesztelődést feltétlen értéknek te
kintő és világnézeti követelménnyé avató irodalomkritikai közmegegyezés többé-kevésbé tudatában 
volt annak, hogy ebben a normában ősi vallási és művészeti hagyományokat egyesít: az engesztelő 
áldozat, illetve a katarzis más-más értelemben megtisztító rítusait. Eddigi idézeteinkből már kitűn
hetett, hogy a „kiengesztelődést" többnyire a vallásos felé hajló értelemben használták; még inkább 
erre vall, ahogy Gyulai, aki Aranyhoz hasonlóan5 3 költészetnek tartotta a vallásos költészetet, s 
termékeit a szokásos poétikai bírálatnak is alávetette, a költészetnek ezt az ágát jellemezte: „A val
lásos költészet felüláll a tanok és emberi csinálmányok prózáján; a lírában kiömlése az egy önmagá
ba szállt léleknek, melyet öntörpesége és gyarlósága lesújt s Isten nagysága fölemel, vágya a szívnek, 
hogy megnyíljék az ég sugallatainak s kiengesztelje magát. Éppen az, mi az imádság, csakhogy köl
tőibb helyzeteket keres s a szép tömjénjével is áldozik."S4 A kiengesztelodes teológiai értelmezése 
az Új testamentumban Szent Pál műve, akinek tanításai a kálvinizmusban egyébként is döntő szere
pet kapnak s Arany, Erdélyi és Gyulai irodalomkritikai gondolataira kimutathatóan hatottak. Az 
apostol az ószövetségi zsidó engesztelő áldozat rítusának fogalomkészletét, az ártatlan vérrel való 
behintésnek bűnt hatálytalanító, és ezáltal a haragvó Istent kibékítő szertartásának értelmezését 
módosítva alkalmazta, amikor Krisztusnak a bűnös emberiségért vére ontásával bemutatott áldozatát, s 
ennek jelentését és értékét magyarázta, amely áldozatot immár nem az ember kezdeményezte, hanem 
Isten irgalmassága ajánlotta fel, az emberiségért s mintegy az emberiség helyett, kiengesztelődés-
képpen. Mivel minden bűn végső jelentése az Istennel szembeni lázadás, a bűnt hatálytalanító en
gesztelő áldozat mindkét formájában közös, hogy helyreállítja a harmóniát ember és Isten között.5 5 

5"SALAMON Ferenc, Arany János kisebb költeményei (1856) in S. F., Irodalmi tanulmányok 
I—II. Bp. 1889.1.85-86.-

5 ' Vö. KOMLÓS Aladár, Gyulaitól a marxista kritikáig,(A magyar irodalmi kritika hét évtizede) 
Bp. 1966. 116-136. . 

52 ARANY János, A magyar irodalom története rövid kivonatban, in Krk. X. 530. 
53Vö. ARANY János, Kemenes költeményei in Krk. XI. 18. 
54GYULAI Pál, Sulyánszky Antal vallásos költeményei in Kdúgy, 16.. 
5 S VQ. Bibel-Lexikon Kiadta Herbert HAAG (4. kiadás) Leipzig. 1981. 1833-1839.; Biblikus 

teológiai szótár Szerk. X. Leon-DUFOUR, J. DUPLACY, A. GEORGE, P. GRELOT, J. GUILLET, 
M.-F. LACAN. Róma. 1974. 317-319, 761-763.; Újszövetségi görög-magyar szótár Szerk. KISS 
Jenő (2. átdolg. és bőv. kiadás) Bp. 1951. 81.; URBÁN Ernő, Krisztus keresztje Anselmus tanítása 
Jézus Krisztus váltságszerző haláláról Budapest-Sopron. 1941. 174-192. E (szakterületemen túli, 
felkészültségemet meghaladó és további stúdiumot igénylő) kérdéskörben az első lépéseket Tóta 
Péter Benedek és Reisinger János szíves segítségével tudtam megtenni; nekik ezért köszönetet mondok. 
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(E gondolatkör esszenciája szűrődik le Arany szavaiban, amikor szerinte Tassonál „a természet 
fölötti erő, mely a keresztjárókat »isten akaratja« véghezvitelében segíti, istápolja, nem lehetett más, 
mint a végtelen kegyelem, mely önfiát adta a bűnös emberi nemért."56) Bár az engesztelő áldozat 
az Istennel meghasonlott ember Istenhez való visszatérését teszi lehetővé, tárgyalt korszakunk iro
dalomkritikusai viszont többnyire az élettel, a világgal és önmagával meghasonlott (alkotói és olva
sói) kedély kiengesztelését várják az irodalmi műtől, a különbség nem oly nagy, mint első pillanatra 
látszik: a világ egészével való meghasonlás az ő szemükben általában egyet jelentett az annak terem
tőjével való meghasonlással, s az ember kiengesztelődését a meghasonlott lázongás bűnének elhárí
tásaként, az Istenhez való visszatérés lépcsőjeként fogták fel. A hangsúlyeltolódás nem szakítja meg 
a folyamatosságot: eredetileg a különböző bűnök jelentették az Istennel való szembefordulást és a 
teremtéssel való meghasonlást, s a kiengesztelésnek e bűnök hatálytalanítása révén kellett helyre
állítania a jó viszonyt ember és Isten között, az 1849 és 1867 közti irodalomkritikai gondolkodásban 
viszont már az élettel és a teremtéssel való meghasonlás és az Istennel szembeni békétlenség lett az 
a bűn, amelytől a művészet kiengesztelő hatásának az embert, a világgal s teremtőjével kibékítve, 
meg kellett tisztítania. Még szekuláris megfogalmazású gondolataikon is ott az átutalás, ha az eszté
tika tartományában pár szónyi mellékmondattá tömörítve is, a transzcendens szférával kapcsolatot 
tartó, tágabb világképre. 

A meghasonlott kedély kiengesztelődését azonban nemcsak a „keresztyén rezignáció" jegyében 
kérték számon, hanem a belső megtisztulás ókori befogadáslélektani és művészetszociológiai elképze
lése, műfajpoétikai és hatáskritikai normája: a katarzis nevében is. Keresztény kiengesztelődés és 
pogány katarzis párhuzamos értelmezését figyelhetjük meg Erdélyi gondolatmenetében, amikor a 
„sors", illetve Isten fensőbb akaratába való belenyugvás sugallt tanulságai egymás mellett s egyaránt 
behelyettesíthetőként jelennek meg a Vörösmarty Salamon című költeményéből nyert kibékülés 
magyarázatában: „És mi szép az a kibékülés, melyet érzünk a magába vagy a tisztán emberihez 
visszatért léleknek aggodalmain! Az a főigazság, hogy ember fölött valami uralkodik, sors, vagy 
isten, hogy ember nem fog ki sem egyiken, sem másikon, bármi gőgös, bármi ábrándos is, itt kép
ben, költőileg van előadva, érzékeid elé vezérelve, és ha nem hiszesz abban, mit látsz, hogyan fognál 
abban, mi nincs szemed előtt?"57 Habár a kálvinizmus gondolatvilágában (a közgondolkodás, nem 
pedig a teológia szintjén) a sors képzete (és a sorsvállalás erénye) szerephez jut, s a predesztináció 
tana révén Istentől meghatározott, tehát végül is Istent mintegy magában hordozó fogalommá válhat, 
idézetünkben a „sem egyiken, sem másikon" szétválasztás elárulja, hogy nem ilyen sorsfogalomról 
van szó, hanem a kontextusból vélhetően inkább az antik fortunáról, sőt fátumról; nem sors avagy 
Istentől, hanem vagy sors, vagy Istenről. (A végzetnek a klasszikái, illetve a keresztény hagyomány
ban tulajdonított kétféle jelentőségét Arany is világosan megkülönböztette, amikor Tasso eposzához 
a következő megjegyzést fűzte: „isten és pokol között nem lehet az az ellenkedés, mi a klasszikái 
eposzok istenségei közt van; mert ezek egyenlők, mindnyájan a hatalmasb fátum alá vetvék; míg 
amott a győzelem már eleve bizonyos, mert az egyik fél (isten), kinek akarata fátum is egyszers
mind, uralkodik a másikon."58) Próbáljuk ki: a „sors" szót letakarva Erdélyi szövege keresztény 
értelmezést sugall, melyhez az utolsó kérdés biblikus nyelve (vö. Ján. 20, 29.; 1 Pét. 1, 8.; 2 Kor. 5, 
7.; 1 Ján. 4, 20.) jól illik; az „isten" szót letakarva viszont a szöveg a hübrisz, fátum és katarzis 
gondolatkörében értelmezhető. Vörösmarty e költeményének kritikai fogadtatása világosan példázza 
a kor fogékonyságát a művészet általi kiengesztelődésnek mindkét változata iránt: míg Erdélyi értel
mezésében sors vagy isten jelenik meg, »Gyulaiéban az előbbi, a Gregusséban az utóbbi kap nagyobb 
szerepet.5 9 

56 ARANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 436. 
5 7ERDÉLYI János, Vörösmarty Minden Munkái in EJVM, 190. 
5 8 ARANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 436. 
5'GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza in Gyulai Pál válogatott müvei I—II. Bp. 1956. Sajtó alá 

rendezte HERMANN István. II. 339.; GREGUSS Ágost, A balladáról és egyéb tanulmányok Bp. 
1886. 162. (Gyulai véleménye 1866-ban, Gregussé 1864-ben látott napvilágot, Erdélyié már 
1845-ben.) 
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A katartikus megtisztulás gondolata e kor irodalomkritikai gondolkodásában gyakorta fölbukkan. 
Más vonatkozásban idéztük már, hogy Arany szerint Zrínyi eposzának olvasóját a hősei „gyász 
sorsa" fölött érzett fájdalom nem leveri, hanem felmagasztalja, s „ha nem is örvendő elégültséggel, 
de megnyugodva, engesztelődve tesszük le kezünkből".6 ° Ugyanaz a kritikus tehát, aki e mű és 
előképei viszonyát vizsgálva gondosan elemzi „a mythologia és a keresztyén világnézet közt levő 
különbséget" s poétikai következményeit,6' a mű hatását úgy írja le, hogy abban vallásos kiengesz-
telődés és katartikus megtisztulás összeolvadni látszik. Abban, hogy ő is, Gyulai is oly határozottan 
tagadták az erkölcsi eszmény gáncs nélküli megtestesítőinek irodalmi érdekességét, részben szintén a 
katartikus hatás féltése kapott hangot. Gyulai meg is fogalmazza az összefüggést: „Már Aristoteles 
megmondotta, hogy a tragédia nem választhatja hőséül se az egészen erényes, se az egészen gonosz 
embereket, mert nem kelthetik föl a félelem és szánalom vegyes érzelmeit." Ezt Gyulai érvényesnek 
tartotta az elbeszélő költészetre is, s ezért érezte Homérosz „haragvó" Achillesét költőibbnek, mint 
Vergilius „kegyes" Aeneasat. „Az erkölcsi eszmények hidegen hagyják vagy legföljebb bámulatba 
ejtik az emberi szívet, de a küzdő és szenvedő ember megindítja."6 2 Láttuk, hogy Aeneasról, s még 
inkább Tasso Godofrédjéről, Arany is így vélekedett; sőt regénybírálatban is ír hasonlót: Vas Gere
ben egyik regényhőse tökéletes jellemével „szilárd, mint egy axióma", tiszteljük, ám „nem költ ben
nünk emberi érdeklődést", s csak a regény végén „ragadja meg teljes részvétünket", amikor meg
betegszik s állapotával dacolva családjáért küzd, „így az addig szobor merevségű jellem utoljára moz
góvá lesz, s az olvasót felindulásban hagyja el."6 3 Ugyancsak idéztük már, Kemény Zsigmondtól, a 
kiengesztelődés normájának drámapoétikai-hatáskritikai . értelmezését, mely az arisztotelészi katar
ziselmélet nyomait is magán viseli.6 4 Mindehhez járulhatnának a katartikus megtisztulásra vonat
kozó kritikusi tudatosságnak - külön tanulmányt igénylő - bizonyítékai: azok a fejtegetések, ame
lyek a tragikus, illetve az epikus hősnek a világrendhez való viszonyát taglalják. 

//. Arany küzdelme a világnézeti közmegegyezéssel 

Ahhoz a hol burkolt, hol nyílt, de mindig következetes és szívós küzdelemhez, amelyet Arany az 
irodalomkritikai normává avatott világnézeti közmegegyezés finomításáért folytatott kritikáiban, 
nem valamiféle személytelen gondolkodással kiérlelt poétikai és létfilozófiai meggyőződés adta 
kezébe az érvelés fegyvereit; elvont, tárgyszerű és általános érvényű elméleti tételeinek fogékony
ságára mélyen személyes tapasztalat jussán tett szert. A világnézeti konszenzust megszüntetve-
megőrző, ellene fel-fellázadó, sőt lázadásra bujtogató kritikusok közül ő szenvedett alkotóként is 
legtöbbet a művein számon kért közös normától. Részben igaza volt Gyulainak, amikor Arany líráját 
„a fájdalom és vígasz" költészetének nevezte, amelyben a megtisztuló fájdalom vigasza „épen ugy szív
ből jő, mint maga a fájdalom", de tegyük hozzá: a fájdalom hullámai olykor túlcsaptak a vigasz gátján; 
lírája benső lényege valóban „küzdelem az emberi élet nyomorúságai, a pesszimizmus, a kétségbe
esés ellen", s összhangra törekedve, a meghasonlás „árjai" ellen valóban a „vallás, a philosophia s a 
szeretet nagy érzése költészetével küzd ( . . . ) , hogy nyugpontot találhasson".6 5 de ismét tegyük hozzá: 
az összhangra törekvő lélek a meghasonlásnak olyan mély örvényeit is ismerte, amelyekből nem mindig 
tudott felszínre jutni. Az az Arany János, aki majd kritikusként Tompát olvasva, a teljes értékvesztés 
és halálvágy élményétől félti a költőben az embert, 1852. október 1-én, egy minden törekvése da
cára újra meg újra elkomoruló levelében maga is így fakad ki - éppen Tompának: „Kerényi meg
halt! Bozzai Pali meghalt! miért nem halunk meg mindnyájan!"66 1853. június 28-án önmagával 

6 "ARANY János, Zrínyi és Tasso in Krk. X. 435-436.. 
6 'Uo, 436-438. . 
6 2 GYULAI Pál, Művészet és erkölcs in Gy. P., Emlékbeszédek II. 245. 
6 3 ARANY János, A pörös atyafiak in Krk. XI. 49-50. 
6"KEMÉNY Zsigmond, Eszmék Szalaynak „Magyarország története" című munkája fölött in 

K.Zs., Élet és irodalom Bp. 1971. 290-291. 
6 5GYULAI Pál, Arany János (1883) in Emlékbeszédek I. 261-262. 
66 Arany János Tompa Mihályhoz, 1852. okt. 1. in HIL, III. 274. 
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való meghasonlásáról ír ,jeremiadot" barátjának.6 7 Amikor 1856. június 4-én Tompa ír neki pana
szos levelet („kedélyem megromlott; lelkemnek mind két oldalon anginája van; mely oly nehézzé 
teszi neki a lélekzést. Undorodom az élettől, haragszom mindenkire; másra, magamra"6 8), Arany 
válaszából kiderül, hogy neki is személyes szüksége volt a kiengesztelődésre, bár nem ugyanúgy: „A 
lélek-angina, melyről írsz, nálam sem szokatlan dolog, azon különbséggel, hogy én a világra soha 
sem haragszom, de szeretnék belőle menekülni."6 9 

Meghasonlott pillanataiban sem haragszik a világra, mégis menekülne belőle, amire viszont nincs 
mód; ez az életérzés mindvégig gyakran elhatalmasodik rajta, ezért érzékelteti helyzetét oly gyakran 
a befogott állat képével. Meglehet, hogy életútján „önmegadó türelemmel" haladt,70 mely „a végzet 
ellen sohasem lázadt kifakadásokra", s még utolsó korszakának szenvedéseit is „zúgolódás nélkül", a 
„sorsában való megnyugvás", a szeretet és csöndes humor jegyében viselte el,71 de milyen sokat
mondó az a (korábban erotikusán értelmezett) megfigyelés, hogy költészetében „legtöbbször és leg-
változatosabban használt költői képe a tomboló, bezárt vagy foglyul ejtett állat".72 Ez a gyakori 
kép olykor tágabban is értelmezhető: hasonló életérzésből származik, mint amelyből a hám, iga és 
járom kerül levelezésébe oly sokszor és annyiféle alakban, a merő szólásmondásnak tetszőtől a meg
elevenedő metaforán át a bibliai jelképre való utalásig. Már 1848. január 27-én, Szilágyi Istvánnak 
írva, ezt a képet veszi igénybe szabadság és befogottság ellentétéhez. A költészethez „szabadnak, 
függetlennek" kellene lennie, őt viszont a versírásban hivatalnoki munkája minduntalan félbe
szakítja, s „ezen nem segít sem a jó isten, sem a jó emberek: hát húzzuk az igát és nézzünk a föld, 
nem az ég felé".73 1854. március 9-én külső és belső állapotát úgy érzékelteti két rokonértelmű 
metaforával, hogy köztük néhány szóban az abszolutizmus korának drámai erejű dokumentumát 
adja kezünkbe: „vonom a sorstól ez idő szerint nyakamba tett igát, már harmadik éve. (.. .) Majd 
ezzel, majd azzal ijesztgettek; idomítottak, dressiroztak, abrichtoltak. De még most sem vagyok egé
szen hámbavaló".74 1858. február 24-én Lévay Józsefnek írva fáradt és beteg léleknek érzi magát, 
akinek tompa egykedvűsége még jó is, mert „felindulás" rontana állapotán; kollégáiról, s közvetve 
magáról, így tudósít: „megvannak, húzzák a jármot velem együtt".7 s Ugyanez év május 11-én élete 
folyásának egyhangúságáról ír Tompának, s a járom' szónak mind igei, mind főnévi értelmét jellem
zőnek érzi tevékenységére: „Járom (mily szójáték van e szóban!) leckéimet, javítok rossz gyermek
stílust - olvasok napi híreket az újságból: eszem, ha van étvágy - néha egy kis bort is merek inni, 
mert anélkül rettegek az estvétől: ime napjaim rendje."76 Mielőtt a lapszerkesztésre, „e tövises pá
lyára" adná fejét, Csengeryvel levélben latolgatják az esélyeket, s ennek Arany, 1860. február 7-én, 
rá jellemző szempontból tulajdonít fontosságot: „vagy módját találjuk egy ily lap létrehozásának: 
vagy meggyőződöm, hogy az helyzetemben nem lehetséges, aztán békén hordom tovább a jármot, 
mely nyakamat töri. Ez is nyereség, ha az ember megtanulja tűrve megadni magát sorsának".7 7 

Néhány hónappal később, május 2-án, felesége gyengélkedéséről és saját reumatikus fejfájásáról szá
mol be Tompának, kesernyés iróniával téve hozzá: „de azért húznom kell az akadémia igáját, mert 

6''Arany János Tompa Mihályhoz, 1853. jún. 28. in HIL, III. 302-303. 
6 ' Tompa Mihály Arany Jánoshoz, 1856. júl. 4. in HIL. III. 391. 
69Arany János Tompa Mihályhoz, „A szünnapok elsőjén 1856". in HIL, III. 394. 
7"GYULAI Pál, Arany János (1883) in Emlékbeszédek I. 228. 
7'Arany László emlékezése a HIL Bevezetéséből, in Arany László válogatott müvei Sajtó alá 

rendezte NÉMETH G. Béla. Bp. 1960. 461-462. 
72SZÖRÉNYI László, A humoros elégia in Aenéb, 223. 
13Arany János Szilágyi Istvánhoz, 1848. jan. 27. in Krk. XV. 172. 
74Arany János Szilágyi Istvánhoz, 1854. márc. 9. in HIL. III. 257. 
75Arany János Lévay Józsefhez, 1858. febr. 24. in HIL. IV. 33-34. 
76Arany János Tompa Mihályhoz, 1858. május 11. in Arany János leveleskönyve Szerk. 

SÁFRÁN Györgyi. Bp. 1982. 434. (Alanyi, ül. általánosított létszemlélet filológiai párhuzamára vö. 
a Zrínyi és Tasso egy helyével: in Krk. X. 332-333.) 

77Arany János Csengery Antalhoz, 1860. febr. 7. in HIL. IV. 174. (Filológiai érintkezésre vö 
Zrínyi és Tasso in Krk. X. 366, és a Visszatekintés 25-32. soraival.) 
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édes az, és gyönyörűséges".7 8 Ez nyilván (szelid humorral profanizáló) utalás Máté evangéliumára, 
ahol Jézus így szól: „Vegyétek magatokra az én igámat (.. .) az én igám gyönyörűséges, és az én 
terhem könnyű" (Máté, 11, 29-30.).79 1861. február 23-án, ismét Tompának: már öt-hat sor meg
írása is kimerítő, „mégis húznom kell az igát, mert nincs menekvés".80 1866. november 17-én, Men-
tovich Ferencnek írva, az alkotáshoz kellő nyugalomra és gondtalan, „bú nélküli" életre áhítozik; 
közvetlen alanyi fájdalmaiból nem tud összhangzó költészetet teremteni, ahhoz pedig, hogy „objec-
tive" (tárgyias műfajban) írhasson valamit, az kellene, hogy őt magát ne zaklassa „a sors, a hivatal, 
a gond, mint az igavonó marhát".81 Pár héttel később, december 8-án, örvendetes hírnek tartja, 
hogy Tompát nagy bajában is élénken foglalkoztatni tudja a haza sorsa; ő maga alig ér rá érdek
lődni: „én csak a magam jármával vesződöm".82 1867. április 27-én az elmúlt télről számol be ba
rátjának; lázas hurutok, egész testére kiterjedő reuma és ebből eredő hasogató fejfájás mellett két 
embernek való hivatali munkát végzett, úgyhogy: „könnyítni kellene valahogy a napok terhén, 
mert, bizony isten, már nekem ez sok. De hogyan vihessem ki, hogy én már semmise legyek? mert 
egyik jármot másikkal cserélni, abban nincs nyereség."83 1868. június 5-én, amikorra már „napról 
napra terhesebbnek" érzi „az élet kötelességei teljesítését", belátja, hogy remélt visszavonulását 
sorsa nem teszi lehetővé: „Húznom kell a jármot, és húzni fogom, míg kidőlök belőle! vagy akkor 
érem el óhajtott quasi függetlenségemet, mikor már semmit sem leszek képes valósítni ábrándjaim
ból, melyekért szabadságomra törekedtem."84 Együtt olvasva a nehezen tűrt járomba fogatásnak, 
kényszerű igavonásnak és hámba töretésnek e makacsul visszatérő, beszédes metaforáit, megért
hetjük, miért volt Arany oly fogékony a kiengesztelődésnek mind igényére, mind kudarcaira: saját 
bőrén szenvedte el, nem kívülről próbálta megérteni, amiről itt szó volt. 

A teljes reménytelenség érzése, amelyet a kiengesztelődés normája jegyében kritikusként mindig 
el kellett volna ítélnie, azért is számot tarthatott részéről méltányos elbírálásra, mert vonzását saját 
alkata, hite, világnézete mélyeiből ismerte. „Egy nagyobb gravitációjú föld a lelke, mely felé a dol
gok reménytelenségük súlyával esnek. Arany derűje alatt ólmos testvériségben él a valósággal s mély 
meghasonlásban az emberek reményeivel." - írta Németh László. Ez a mozdíthatatlan reményte
lenség zárta ki szerinte Aranyt a társadalomból, melynek konvencióit értelme „az idegenek előzé
kenységével vállalta", ösztöne azonban nem, mert nem tudott hinni bennük.85 Kosztolányi egy 
típus példányát látta benne: „Pesszimisták ezek, az igazi pesszimisták és igazi tragikusok, a nemes 
hitetlenek, akik madártávlatból látják az élet örökké megismétlődő hiábavalóságát", s akiknek első
sorban az fáj, hogy „minden múlik és kopik, hogy a megsemmisülés felé bukdácsoló ember évezre
deken át alig változott valamit".8 6 Az irodalomtörténetírás megkísérelte kitapogatni e pesszimizmus 
határait és — az alkatinál megfoghatóbb - okait. Az 1850-5l-es évek költeményeit vizsgálva Hor
váth János úgy látta, hogy még amikor „egyetemes pesszimizmussá látszik is sötétedni líraisága, 
akkor is ott a szál, mely a nemzeti nagy csalódás forrásvidékére utal".8 7 Arany világképének ké
sőbbi forráskutatója, Szörényi László, a pesszimizmust sejtető vonások megvizsgálása után kiemelte, 
hogy a költő, a pesszimizmustól eltérve, a természeti szépséget nem volt képes merő szemfény-

78Arany János Tompa Mihályhoz, 1860. május 2. in HIL. IV. 255. 
79 Talán ugyanerre a helyre céloz Szász Károlynak 1859. március 19-én írott levelében is: 

„Nehéz igát vettem magamra, sort sorral, jambust jambussal, rímet rímmel adni vissza: aligha ez így 
kivihető." in HIL. IV. 78. 

8 °Arany János Tompa Mihályhoz, 1861. febr. 23. in HIL. IV. 205. 
8 ' Arany János Mentovich Ferenchez, 1866. nov. 17. in HIL. IV. 425. 
82Arany János Tompa Mihályhoz, 1866. dec. 8. in HIL. IV. 268. 
83Arany János Tompa Mihályhoz, 1867. ápr. 22. in HIL. IV. 269-270. 
84Arany János Tompa Mihályhoz, 1868. június 5. in HIL. IV. 306. (Kilenc év múlva majd az 

Epilógus szerint: „ha adná is már, késő".) 
8 'NÉMETH László, Arany János in N. L., Az én katedrám Bp. 1969. 565-566. 
86 KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany János in Lenni vagy nem lenni Hátrahagyott művei, II. Bp. 

1940. 191-192. 
8 7 HORVÁTH János, A nemzeti klasszicizmus irodalmi Ízlése in H. J., Tanulmányok Bp. 

1956. 448. 
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vesztésnek tekinteni, és saját „boldogságára nézve tapasztalati, nemzete jövőjét tekintve pedig tör
téneti pesszimizmusa végül is sohasem emelkedett elszánt, elméletileg megalapozott pán-pesszi-
mizmusig", mivel azonban a nemzetért való munkálkodásban látta az emberi lét célját, s efölött ott 
leselkedett a nemzethalál réme, „vallásos pesszimizmus" töltötte el, jóbi elkeseredettség.88 Imre 
László szerint Aranyt „kettős kifosztottság érzete" hajtotta pesszimizmusba: a földi életre nézve 
elfogadta a vallás erkölcsi kötelmeit, de a túlvilági jutalomban nem mindig tudott hinni, így pesszi
mizmusa végül is „elválasztja a vallásos gondolkodástól".8 9 Egy régebbi vélemény Arany lelki világá
nak tragikus alapjellegét ,,krisztusnélkülisége" hatásaként magyarázta; eszerint azért érezte magát 
annyiszor a véletlen, a fátum vagy a balsors játékszerének, mert „nem békéltethette az Atyával 
mindörökre össze a Fiú"; a lelkiismereti kötelesség azért lett számára keserves cilicium, mert Krisz
tus nélkül próbálta teljesíteni.90 Dolgozatunk végén, Arany kritikai normahasználatának tanulságai 
birtokában, nem térünk ki pesszimizmusának önálló eredeztetése és értelmezése elől, egyelőre azon
ban be kell érnünk azzal, ami e mégoly különböző értelmezések közös alapja: az a reménytelenség, 
amelyet a korabeli irodalomkritika világnézeti közmegegyezése a kiengeszteló'dés normája jegyében 
elítélt, s amelyet elvileg Arany kritikáinak is mindig el kellett volna ítélniük, az ő életérzésére és 
világszemléletére is rányomta bélyegét. A konszenzus szerint bűnnek számító meghasonlást, melyet 
a művészettől elvárt kiengesztelődésnek el kellett volna távoztatnia, ő is magában hordozta. 

Az ebből elkerülhetetlenül adódó konfliktusok sorozatának köszönhetjük, hogy Arany mind 
elszántabban lépett sorompóba a közmegegyezés normáját tűzzel-vassal érvényesíteni akaró kritika 
ellen. Az első összecsapásra A nagyidai cigányok, „ez az apokaliptikus vallomás"91 szolgáltatott 
okot. Thewrewk Árpád éles bírálatát (1872) a nyüvánvaló esztétikai érzéketlenség példájaként veti 
el (figyelemre méltatás nélkül) az irodalomtörténetírás. Joggal, amennyiben a „triviális", „alszerű" 
és „aljas" képeket megrovó kritikus, aki szerint „Bunyinak kapcabetyari beszédén is csak a minden 
emberiből kivetkezettek fognak (.. .) röhöghetni", valóban annyira szűken és mereven értelmezte 
mind a szép, mind az emberi fogalmát, hogy bírálatának tanulmányozása a műről, irodalomtörténeti 
szempontból, nem sok tanulságot ígér. Annál többet azonban, ha mint örökölt világnézeti normákat 
kíméletlenül számon kérő vádiratot, kritikatörténeti szempontból vesszük szemügyre. Gondolat
menete szerint Arany művét kétségbeesés hozta világra, holott „kétségbeesnie épen a költőnek 
szabad legkevésbbé"; mi több, éppen amikor a nemzet, gyötrelme idején, „biztató" és „vigasztaló 
szózatot" várt volna költőjétől, az „kétségbeesett kacajra fakad ezen imádott közanya fájdalma fö
lött, - majd dorongot kapván fel, maga is csapásra csapást mér rája bűnös kezével." (A szöveg belső 
logikája szerint a művész vigaszt nem találó és nem nyújtó kétségbeesése önmagában is bűn, mely 
még súlyosabb bűnhöz vezethez.) A „profánátió" erkölcsi vádja alól Thewrewk szerint nem lehet 
Aranyt fölmenteni, mert „a frivolitásnak egyik neme, ha a költő szerencsétlen nemzete gúnyára 
rajzolt torzképekben keres kárpótlást az országos gyász napjaiban." S ha a költő tettét menthetné is 
akkori lelkiállapota, az „önmagával való meghasonlás és a kétségbeesés", a műve esztétikai értékén 
ütött csorbát kiköszörülni akkor sem volna mód, mert az ilyen állapot mindenütt, így a költészet
ben is, „csak romlást eredményezhet, csak sivatag létet idézhet elő; - s azért jaj azon költőnek, kit 
bármely körülményben az önmagával való meghasonlástól jó geniusa, a kétségbeeséstől művészete 
meg nem óv!" Az ilyen művész legföljebb „szörnyalakokat" teremthet, melyek mind a „józan fel
fogással", mind a J ó ízléssel" összeütköznek, remekművet azonban nem, mert „zavart" szemei 
előtt „az örök szépnek szentélye" zárva marad. Thewrewk e gondolathoz fűzött lábjegyzete helyes
lően hivatkozik Névy Lászlónak A költő című cikkére (a Figyelő 1872. évi 2. számában), mely 
szerint a költészetben „a sötét fellegek mögött készen kell állania a kibékítő szivárványnak", s a 

8 "SZÖRÉNYI László, A humoros elégia in Aenéb, 231-232, 228. 
89IMRE László, Az el nem ért bizonyosság (recenzió) ItK 1974. 259. 
90PODMANICZKYNÉ VARGHA Ilona, Arany János és az Evangélium Bp. 1934. 

20-21, 24, 41. 
9« KOSZTOLÁNYI Dezső, i. m..l79. 
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művészetben nem uralkodhat a meghasonlás és kétségbeesés.9 2 A szabadságharc és kiegyezés közti 
kor világnézeti konszenzusa avatta irodalomkritikai normává azt a kibékítést, amelyet (immár fél 
évtizeddel a kiegyezés után) Névy a meghasonlás és kétségbeesés kiutasítására mozgósít, s Thewrewk 
könyörtelenül Arany fejére olvas; csakhogy az 1867 előtti kritika jelesei, látván a mű értékeit s 
hallván a kétségbeesett hang hitelességét, hajlandóak voltak a normát tovább finomítani, a norma 
örököse viszont buzgalmában se lát, se hall. 

Thewrewk okfejtésének fó'bb vádpontjait Arany már két évtizeddel korábban s több irányból 
hallotta; közönség és kritika értetlen megbotránkozásával szemben válaszul olyan lélektani magya
rázatot adott, 1853-ban, mely egy szerényen meghúzódó mondat erejéig a pesszimista világképű 
művek elvszerű védelmére kel. Családi gondjai és állásának bizonytalansága „csüggesztó'en hatnak" 
kedélyére, s hozzá véve még ,,a közönséges bajt" (ezzel, a levéltitkot megsértő' illetéktelen szemekre 
gondolva, nyilván a szabadságharc bukására célzott), nem csodálható, „ha a múzsa elveszti minden 
elevenségét, vidorságát", s hogy olyan „Fratzé-t ír a világra s emberiségre", mint A nagyidat cigá
nyok, mely „semmi egyéb, mint a pessimismus nyelvöltögetese." Ezután következik a számunkra 
legfontosabb megjegyzés: „E szempontból lehetett volna méltányolni, ha ugyan magát e szempontot 
méltányolni lehet."93 A „kiengesztelődés" normájához mérve azonnal kitűnik, hogy ez a szelíd, 
már-már tétova mondat milyen merész, sőt lázadó; nemcsak azt pendíti meg, hogy a kritikusoknak 
föl kellett volna ismerniük a mű pesszimizmusának lélektanát, hanem megkérdőjelezi a bármiféle 
pesszimizmust eleve kárhoztató világnézeti konszenzus illetékességét; a „ha ugyan magát e szem
pontot méltányolni lehet" mellékmondat ugyanis Arany idevágó nézeteinek ismeretében nem jelent
het mást, mint annak óvatos megkockáztatását, hogy szerinte, indokolt esetekben, lehet. 

Közbevetőleg, ami a lélektani magyarázatot illeti: ha elfogadjuk is a mű Arany önvallomásától 
eltérő, de meggyőzően végigvitt új értelmezését, mely szerint „megköltéséhez az első indítást nem a 
szabadságharc emléke, a keserűség, a pesszimizmus adta, hanem a tiszta, salaktalan komikum 
dimenziójának megtalálása", melyben „fölény (. . .) , felszabadultság, derű, sőt akár gyönyörködő 
elragadottság" kap hangot,94 a látszólag egymásnak ellentmondó, s talán inkább egyszerre, mint 
egymás után jelentkező kétféle ösztönzés nemhogy kizárta volna, hanem erősítette egymást: éppen a 
belső gátakon átcsapó, feltartóztathatatlan keserűség adhatta meg a komikumnak azt az akkor 
meghökkentő, Thewrewk szemében felelőtlennek ható könnyűséget, az immár minden alól 
felszabadult súlytalanságot. Arany lélektani magyarázatát, mely szerint a pesszimizmustól sugallt 
műnek azért kellett világra jönnie, mert okádhatnékja volt,9 5 szintén nem kell elvetnünk, hogy a 
súlytalan komikum elméletét elfogadhassuk: hányás és megkönnyebbülés szellemiekben is együtt 
járnak. Arany önéletrajzi levelének e műről adott műfajmeghatározása és egymondatnyi keletkezés
története is meghasonlott kedély lelki igényéből magyarázza e humoros művet.96 Ám még ha az 
alkotásfolyamat során először valóban a komikum „önmagában megálló (. . .),rejtett vonatkozások 
nélküli" világa jött is létre, s ezzel egyidőben szabadult fel a költőben a cigányélet gazdag 

9'THEWREWK Árpád, Pandora A Nagy-idai cigányok Pozsony. 1872. 19-20, 23, 31-32, 41, 
44-48. Képes Géza, aki szerint Arany e művével még „egy kritikus sem mert szembenézni", olyan 
indokokkal veti el a Bolond Istókban utólag festett „hamis képet" és „a valóságos helyzettől telje
sen elrugaszkodó" magyarázatot, amelyek akaratlanul is Thewrewk egykori ítéletét visszhangozzák, 
ugyanazt s ugyanúgy látva bűnnek, csakhogy Aranyról föl nem tehető, s ezért kizárandó lehetőség
ként. Arany visszatekintő értelmezését elfogadva a mű „mondanivalója, szabadságharcunk vérbefoj
tása után két évvel: érthetetlen és menthetetlen támadás volna mindenkitől - hát még Petőfi barát
jától, aki egyébként maga is részese volt ennek a harcnak. Nem kétségbeesett kacajról van itt szó, 
hanem cigányadomákon való nevetésről." KÉPES Géza, Költő válaszúton A Nagyidat cigányok It 
1973. 356-357. 

93 Arany János Szilágyi Istvánhoz, 1853. febr. 5. in Krk. XVI. 166. 
94BARTA János, A nagyidat cigányok értelmezéséhez It 1983. 905, 898-899. 
9 5Arany János Szilágyi Istvánhoz, 1853. febr. 5. in Krk. XVI. 166. 
96„(. . .) népies víg eposz, olly kedélyállapot kifolyása, midőn a világ folyásával és önmagammal 

meghasonlva, torzalakok festésében akartam kárpótlást keresni." Arany János Gyulai Pálhoz, 1855. 
június 7. in Krk. XIII. 116 
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élménykészlete, lépett a komikum dimenziójába a „cigányperspektíva", és csak ezután a 
kettó'shangzatot létrehozó parodisztikus elemek: az eposz műfajáé, a mitizáló nemzetkarakterológiáé, a 
nemzetalkotásé, s talán csak végül a szabadságharcé,97 ez akkor is inkább megokolja, mintsem 
megváltoztatja azt a tényt, hogy a már kész művet történelmi vonatkoztatással s anélkül is szokták (s 
lehet) olvasni, vagy azt a szempontunkból lényegesebb körülményt, hogy a kritika szemében Arany a 
művészettel szemben felállított közös normát akár az önfeledt komikum Arad utáni98 felelőtlen-
ségével, akár a kiengesztelést nem nyújtó pesszimizmussal, mindenképpen megsértette. 

A vigasz helyetti gúnynak, illetve a kiengeszteló'dés helyetti kétségbeesésnek bűnei ellenére, mint 
láttuk, Arany szerint mégis lehetett volna méltányolni e művet. Az eló'bbinek erkölcsi mentsége, hogy 
ti. a gúnyolódó maga is a kárvallottak oldalán áll, már 1847. szeptember 7-i levelében felbukkan -
évekkel a mű megszületése eló'tt - s példaként ugyanannak a szőlősgazdának „keserű humor"-ára 
hivatkozva (Jókai kívülálló élcelődésével ellentétül), aki majd a Bolond Istókban is őrjöngve kacag, 
miközben jégvert szőlejét doronggal ütlegeli.99 Az utóbbira a Széptani jegyzetekben olvasunk 
műfajpoétikai igazolást, mely egy bizonyos műfajban mintegy esztétikai menlevelet ad a világnézeti 
norma megsértőjének. A szép „vegyes fajai" közt Arany itt megkülönbözteti a szatírát a humortól, 
noha mindkettő „csak álarcát kölcsönzi el" a nevetségesnek: a szatíra, akár víg, akár komoly, nemcsak 
gyönyörködtetésre törekedve tünteti fel az élet fonákságait, hanem erkölcsbíróként javítani is akar; a 
humor szintén különbözik a tiszta komikumtól, mert nevetésébe „keserű íz" vegyül, sőt voltaképpen a 
nevetséges álarca mögé rejtett sírás, de a szatírától is, mert nem javító szándékból, hanem „a 
fájdalomból ered". Az alapjában „fönséges" humor összefoglaló meghatározása nemcsak A nagyidai 
cigányok apológiájával rokon, hanem műfaji kivételt engedve tulajdonképpen szűkebb körre vonja a 
kiengesztelődés normájának érvényességét: „A humoros író mély fájdalmat érez a világ romlásán, de 
nem lévén reménye javítani, kétségbeesetten kacag önmaga és a világ felett."1 ° ° A reménytelen 
kétségbeesésnek ez a műfaji törvényesítése fényt vet Arany Hebbel-bírálatának arra a fejtegetésére, 
mely a humoros regénynek megengedi, hogy „megoldatlan társadalmi kérdéseket" vessen föl: ez a 
műfaj egyrészt használhatja a regény „szabadabb forma-jogait" (s így nyilván meg tud lenni a 
kiengesztelődés formai, kompozicionális haszna nélkül), másrészt „humorban engeszteli ki a világ 
dissonantiáit".101 Az átgondolt és következetes terminológiájú Aranynál a „humor" itt föltehetőleg 
ugyanazt jelenti, amit a Széptani jegyzetekben; így tehát a fájdalom kétségbeesett kacagása maga is 
eredményezhet kiengesztelődést. Valószínűleg ez az a szempont, amelyből szerinte a pesszimizmus 
nyelvöltögetését a kritikának méltányolnia kellett volna: a „humoros" műfajokban a problémák 
megoldatlanul maradása mellett is, a remény fölcsillanása és a harmónia helyreállta nélkül is 
megtörténhet a kiengesztelődés, a nevetésbe rejtett sírás megtisztító hatása révén. A kétségbeesés 
világnézeti bűne tehát, melyen mind kálvinista, mind sztoikus elvei szerint túl kell jutnia az embernek, 
a művészetben mintegy megváltódhat: az író kétségbeesése kiengesztelheti az olvasóét. Arany a 
„humoros" műfajok dimenziójában jutott legközelebb ahhoz, alkotóként és kritikusként egyaránt, 
hogy a feloldatlan kétségbeesést beiktassa a művészi világképek jogosnak elismert változatai közé. 

A világnézeti norma irodalomkritikai finomítását másodszor az Erdélyivel folytatott vitában kísérli 
meg. Bár nézeteit magánlevélben fejtette ki, gondolatai saját későbbi kritikusi normahasználatára és 
Erdélyi kritikusi gondolkodásának árnyalódására egyaránt hatottak, s ezen keresztül elmélyítették az 
1850-es évek második felétől az 1860-as évek közepéig tartó kritika történeti korszak normakezelésé
nek tudatosságát. Súlyos hiba volna e fontos vitában Erdélyi kritikusi szerepét a közös norma 
betűjének mereven előíró számonkérésében látni, s mintegy a konszenzustól kirótt világnézeti adó 
lélektelen behajtóját ismerni föl benne, míg Aranyban egy kívülről ráerőszakolt s általa mindenestül 
tévesnek tartott norma teljes szabadságot követelő ellenfelét: szerepeik nem oszthatók fel ilyen 
végletesen; szembekerülésük mindkettejük bonyolult állásfoglalását segített tisztázni a „kiengesztelő
dés" ügyében. 

97BARTA János, A nagyidai cigányok értelmezéséhez It 1983. 899, 905. 
9 8 Vö. THEWREWK Árpád, i. m. 19. 
99 Arany János Petőfi Sándorhoz, 1847. szept. 7. inKrk. XV. 141. 

1 ° "ARANY János, Széptani jegyzetek in Krk. X. 542-543. 
1 ° ' ARANY János, Anya és gyermeke in Krk. XI. 36. 
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Mire Erdélyi 1856-ban megírta, s a Pesti Naplóban közzétette kritikáját Arany János kisebb 
költeményei-iől, már maga is nagy utat tett meg világnézeti követelmény és lélektani igazság együttes 
vállalása és viszonyuk kritikaelméleti kidolgozása felé. A vigasztaló és kibékítő' hatás éppúgy a 
művészet lényegi funkciójához tartozik szerinte, mint a mindenre kiterjedő lélektani igazság 
bemutatása. A felvilágosodás filozófiája „nem ad menedéket a szívnek, ha kétségbeesés fenyegeti, nem 
nyughelyet a léleknek, ha kiáradtak szenvedései, nem vigasztalást a kedélynek, ha feltámadt a világ 
ellen", viszont vallás és művészet, melyek nemcsak a régi görögöknél, hanem „nálunk is együvé forrvák 
(. ..) minden ellenmondások dacára", képesek a kétségbeesett, szenvedő és a világ ellen lázadó ember
nek vigaszt nyújtani, ahogyan például ez a „két égi testvér" találkozik, „midőn a Karthauzit a »De pro-
fundis« nyugodt, fájdalomteli hangjai töltik el, s megmentik az öngyilkolástól!"l °2 A művészet 
végcélja nem a természet külsődleges utánzása, hanem „mindent, mi az emberi szellemben található, 
érzékünk s lelkünk elé hozni. Homo sum, humani nihil a me alienum puto." (S Erdélyi, bírálataiból 
látható, tágabban értelmezte a „humánum" fogalmát, mint előtte vagy utána a mereven preskriptív 
kritika - pl. Thewrewk Árpád - tette.) A művészet az „élet minden állapotain", jón s rosszon 
egyaránt keresztül viszi a „kedélyt"; ezzel összefüggésben Erdélyi elfogadja a művészet egy másik 
„egyetemes magas" célját is: „hogy a vágyakat szelídítse, a szenvedélyeket tisztítsa, és tanítson ama 
régi horáci tan szerint: utile dulci, vagy aut prodesse volunt, aut delectare poétae." A bemutató és 
egyben vigasztaló, feltáró és egyben megszelídítő, kifejező és egyben megtisztító, gyönyörködtető és 
egyben tanító szerep, melyet Erdélyi a művészetnek tulajdonított, mintegy összefoglalását kapja meg 
egy harmadik meghatározásában, amelyben a művészet a való élet és az elvont eszme ellentétének 
kiengesztelőjeként jelenik meg, hidat vervén a lélektani igazság és világnézeti elkötelezettség közt 
feltáruló szakadék fölött.103 

Ennek a művészetelméletnek a keretei közé az Aranyról írott bírálat előtt és után is belefértek a 
kétely, borúlátás és kétségbeesés disszonáns költői motívumai, sőt Erdélyi kritikái többnyire a ridegen 
előíró kritika tematikai szűkmarkúságával és lélektani értetlenségével szemben, mint egy fogékonyabb 
és engedékenyebb új kritikatípus szálláscsinálói látnak munkához, ,/í karthauzi ellen felhozták (. . . ) , 
hogy igen alanyi; hogy előkelőleg uralkodik benne a komor kedély, fekete vér, máj-, lépkórság, nem 
levén kifejlődve előtte a tárgyilagos világ, hamar esik kételybe. Igen! de ha beléesik: benne van, s az 
éppen oly állapota lelkének, mint a szerelem vagy öröm, mint gyomrának az éhség, ínyének a 
szomjúság." Még ha ilyenkor a „tárgyak világa" más volna is, érvel 1855-ben, a költő szubjektív 
benyomásának lélektani igazságát el kell ismernünk, másképp a költőszettől létfeltételét vonnánk 
meg.1 °4 Vörösmarty: Az emberek című költeményét annak példájaként említi, 1856-ban, hogy „a 
legsötétebb színezet poézisa" is hozott „gyümölcsöt, mely ha keserű is, de azért van rajta mit 
csodálni."1 ° s Az 1850-es évek végének magyar költészetét taglaló szemléjében (1859), mely már 
Arany érveinek elméleti hatását is magán viseli, Vajda költészete bírja engedékenységre: „Engedjük 
csak meg, hogy lehet és van lélekállapot, mely, ha nem mutat is optimistái derültségre, mindamellett 
ugyancsak költői: és nyertünk földet a költő lábai alá, melyen szemre vehetjük alakjait." ö maga „nem 
oly merev empirikus", hogy meg ne engedné, s így élvezni tudja Vajdának azokat a költeményeit is, 
„melyektől azon pszicholog, ki az ember szellemét körök ábrájával festi, haragosan fordulhatna el". A 
sóhaj és feljajdulás költészetben' jogának alátámasztására az érvelésnek ezen a pontján Erdélyi Szent 
Pált idézi: „Omnis creatura ingemiscit". A mondat, amelyből e három szót kiemelte, s mely tágabb 
kontextusában a megváltás vágyával függött össze, a Vulgatában így hangzott: „Scimus enim, quod 
omnis creatura ingemiscit, et parturit usque adhuc"; A Károli-fordításban pedig így szólt: „Mert 
tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig." (Róm 8, 22.) 
Erdélyi gondolatmenetébe azonban az ingemiscit igének a 'sóhajtozik', s még inkább a 'fájdalmas 

102ERDÉLYI János, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból (Pesti Napló, 1855. szept. 13-
nov. 24.) in EJVM, 295-296. 

1 0 3 ERDÉLYI János, Szépészeti alapvonalak in E. J. Tanulmányok, 514-516. 
104ERDÉLYI János, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból in EJVM, 293. (Közvetve 

Erdélyi ismeretelméletéhez is adalék lehet.) 
10SERDÉLYI János, Arany János kisebb költeményei (Pesti Napló, 1856. aug.-szept.) in 

EJVM, 370. 
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nyögést hallat' jelentése illik bele; erre mutat, hogy következő mondata az érvelés másik pilléreként 
Salvator Rosa egy rajzára hivatkozik, melyen „minden alak öl és öletik egyszersmind", majd így 
folytatja: „És a művész melancholiája, mihelyt megérthető, azonnal jogos. Tényül fogadjuk el annak 
okáért Vajdánál is a sötét, magával küzdő alanyiságot; megengedvén azt úgy lélektani, mint életbéli 
adatok alapján. (. ..) Vajdánál is az érzelmek siralomvölgyében járunk (. . .)..'." °6 A komor kedély, 
sötét világlátás, belső meghasonlás hiteles költői feljajdulásait Erdélyi becsülni tudta az Aranyról írt 
bírálat előtt is, utána is. 

Engedékenységének azonban megvoltak a maga határai. A karthauziban ugyan védelmére kelt a 
komor és kétkedő lelkiállapotnak, de ezt azért tehette, mert a legcsüggesztőbb részletekben is közel 
van szerinte a hit vigasza, s a mű egésze segélykiáltás „istenhez a veszendőbe ment s menendő hit, 
szeretet és remény nevében", úgyhogy nem a kétely regénye ez, hanem „egy nagy vallásos költészet", 
melynek művészi hatását az szavatolja, hogy „végső kimenetele a legszebben összeengesztel örömet és 
bánatot, eget és földet, s (...) a halhatatlanság hitével ajándékozza meg lelkedet".1 °7 Vajda némelyik 
sötét versét ugyan tudja élvezni, költészetét mégis elég tartózkodóan dicséri, s összefoglaló ítélete 
végén a bizonyítványt ezekkel a szavakkal állítja ki: „Tőle függ (.. .) áttérni a költészet rendes 
művelésére. Az nem áttérés lesz pusztán, hanem megtérés az eddigi tévelygés után."1 °8 S az 
Arany-bírálat lélektani tényként elfogadja ugyan a „világfájdalom" „sötétkedő" állapotát, de 
művészeti igazsággá avatását már nem hagyja annyiban; szerinte ez csak legyőzendő akadály lehet a 
műben, azaz nem végcél, hanem csak eszköz, s „hódolattal rendeztessék a végső kibékülés, 
kiengesztelődés alá." „Hitlenség, erkölcsi, vallásos és politikai vergődések, hanyatlások" egyaránt 
szóhoz juthatnak a műben, sőt „emelik az érdeket", de mindegyik csakis mint átmeneti lelki tény, 
amelyen végül túl kell jutni: „Tapodtassák el, mint a sárkány Szent György által, hogy megjelenhessék 
a győző feje körül a glória." Egy mondata fényt vet arra a meggyőződésre is, melyből szerinte e 
felülkerekedéshez erőt lehet és kell meríteni: „nem kell ahhoz a bölcsészeti könyvtárak átbúvárlása, 
hogy valaki természetesen a szellem embere, tisztába jöjjön a rendeltetéssel." E rendeltetés biztos 
tudatában azután kifogásnak számít, amikor a verseket a „fekete szín" árnyalatai szerint osztályozó 
Erdélyi A dalnok búja és a Mint egy alélt vándor című versekből azt hallja ki, hogy „többé nincs miért 
tovább élni; a csüggedés ténylegesség gyanánt meghagyatik, elfogadtatik"; vagy amikor a Hiú 
sóvárgástól azt írja, hogy „minden költői szépsége mellett is vigasztalanságban (...) hagy", mert 
lelkünk „egy átmeneti állapota végképivé van elszilárdítva" benne; s amikor az Évek, ti még jövendő 
évektől, melyben a fekete szín leginkább eluralkodik, így ír: „ebben bűn az erény, jutalom a veszteség, 
vigasztalás a jobbak szenvedése. Mind megállhat lélektani ténynek, életbéli adatnak, mint az az indulat, 
mikor az ember nem szánná mást megölni, széjjeltépni haragjában, de (.. .) még azért mert lélektani 
valamely mozzanat, nem egyszersmind művészeti is azonnal. Ott nem lehet, nem szabad 
megállapodni."1 °9 A sötét lelkiállapot művészetbeli szóhoz juttatásával s egyben kiengesztelésének 
számonkérésével Erdélyi az irodalomkritikában érvényesíti a (lelki) tények számbavételének és 
meghaladásának kettős igényét, a tények felülbírálásának elve jegyében, melyet e korszak 
művelődéstörténetének különböző övezetei más-más alakváltozatban fogalmaztak meg. 

A kiengesztelődést számonkérő, s ehhez a rendeltetés belátását szorgalmazó Erdélyi gondolkodás
módja ezen a ponton, mint több más vonatkozásban is, némiképp Hegelével rokon. A történelem 
vizsgálata Hegel szerint lehetőséget ad Isten igazolására, amennyiben képessé tesz az előforduló rossz, 
sőt gonosz megértésére, s a gondolkodó szellemet az affirmativ végcél jegyében kibékíti a 
negatívumokkal. Az ilyen kibékítő, kiengesztelő megismerésre (zu solcher versöhnenden Erkenntnis) 
Hegel szerint semmi sem ösztönöz úgy, mint a világtörténelem, amelyet tanulmányozva a gondolkodó 
ész nem áll meg az elpusztuló áldozatok látványánál, hanem az Istentől kijelölt végcél minden rosszon 
győzedelmeskedő megvalósulásában talál vigaszt. A kétségbeesést legyőző kiengesztelodesnek az a 
dramaturgiája, amelyet Erdélyi példaként állit a műalkotás elé, Hegelnél a történelmet vizsgáló szellem 

106ERDÉLYI János, A legújabb magyar líra, 1859 (Bpi Szle, 1859) Kötetben, A magyar líra, 
1859 címmel: E. J., Tanulmányok, 157. 

1 °7 ERDÉLYI János, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból in EJVM, 295-296. 
1 ° "ERDÉLYI János, A legújabb magyar líra, 1859 in E. J., Tanulmányok, 159-160, 163. 
1 ° 'ERDÉLYI János, Arany János kisebb költeményei in EJVM, 370-372. 
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helyes belátása.1' ° Nemcsak az egyének, hanem az isteni tervet előmozdító népek pusztulásának 
megrendítő élményén is felsőbb szükségszerűségük felismerése segítheti át a szemlélőt s békítheti ki a 
mulandósággal.1'' A hegeli történetfilozófia végkicsengése a kiengesztelődés hangját szólaltatja meg; 
utolsó mondata annak a belátásához vezet kibékülésért, hogy minden történés lényegileg Isten 
műve.1 J 2 Másutt utaltunk már e szemlélet fontos mozzanatára: kell, hogy a negatívum esetleges 
legyen, s a pozitív legyen a lényegi, ugyanezt a mozzanatot kimutatták már - joggal - Erdélyi 
kritikusi műszemléletében is.113 Az áldozatokon át biztosan megvalósuló, pozitív és affirmativ 
rendeltetésbe vetett szilárd hit e nagyon is hegelies magyar változata bírta rá a magyar kritikust arra, 
hogy a műalkotásban kaput nyisson a kétségbeesés sárkányának, de egyszersmind ragaszkodjék annak 
végső legyőzéséhez. Ahogy Hegelnél „alárendeltté és legyőzötté" (Untergeordneten und Überwunde
nen)1 14 kell válnia a negatívumnak az affirmativ megismeréséből fakadó kiengesztelődésben, 
ugyanúgy kell Erdélyinél eltapodtatnia és alárendeztetnie a világfájdalom sötét lelki élményének a 
kétségbeesésén úrrá levő szubjektum végső kiengesztelődésében. 

Arany sokat idézett válasza ebben a kritikatörténeti kontextusban minden látszólagos engedékeny
sége ellenére lázadóbbnak bizonyul, mint önmagában véve gondolnánk. Első része még csakugyan 
védekező és mentegető jellegű, mintha mindenestül elfogadná a bírálat előfeltevéseit: „legkevesebbé 
védem pedig alanyi fájdalmaimat, melyek, hiszem, hogy művészietlenek, csupán arra kértem volna még 
figyelmet fordíttatni, hogy e fájdalmas versek egy bizonyos epocha szüleményei, s ha nincs is meg 
minden versben az engesztelődés, az egész gyűjteményben megvan ez, s a kötet vége felé már 
nyugodtan zengem a balladákat." A második rész viszont már támadásba megy át a közös norma 
fontos előfeltevése ellen: „De kérdem: a kesergő szerelem minden dala vagy Petrarca minden szonettje 
meghozza-e a művészi kibékülést? Azonban ez nem az én dolgom, ki nehezen fogok többé alanyi 
húrokat pöngetni."1's Persze nagyon is az ő dolga volt, akkor mint alkotóé, néhány év múlva mint 
kritikusé; a zárómondattal tompított szónoki kérdés éle pedig határozottan mered a közös norma 
gyökere felé. Mi több, a válasz első részében, alanyi fájdalmainak művészietlenségét elismerve, nem az 
alanyi fájdalmat megszólaltató művek mindenkori és szükségszerű művészietlenségének általános 
tételét hagyja jóvá (bármilyen határozottan ítéli is el egy más kontextusban a tragikumnak szánt, de 
annak be nem illő „alanyi feljajdulás" egy bizonyos esetét),1'6 hanem csak saját esetéről beszél, 
alighanem azzal összefüggésben, amit egy évtized multán majd így fogalmaz meg: „subjectiv bajaimból 
nem sokat tudok én csinálni: a mi nekem fáj, fáj mint az oldalnyilallás, és nem ad symphonicus 
hangot."1:7 Ha lehántjuk az Erdélyinek küldött válaszról a keletkezésre és a kötet egészében 
mégiscsak megtörténő kiengesztelődésre utaló magyarázatokat, melyek mentegetőző stratégiája 
önmagában talán a kiengesztelődés normájának feltétlen elismerésére mutatna, a válasz fennmaradó 
részei kétségbe vonják a norma egyetemes érvényességét. Az a felelet ugyanis, hogy valóban nincs meg 

110,.Diese Aussöhnung kann nur durch die Erkenntnis des Affirmativen erreicht werden, in 
welchem jenes Negative zu einem Ungergeordneten und Überwundenen verschwindet, - durch das 
Bewusstsein, teils was in Wahrheit der Endzweck der Welt sei, teils dass derselbe in ihr verwirklicht 
worden sei und nicht das Böse neben- ihm ebensosehr und Gleich mit ihm sich geltend gemacht 
habe." G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte Kiadta J. Hoff
meister. I—II. Berlin. 1970.1. 48. 

1 1 1 „Die Vergänglichkeit ist es, die uns erschüttern kann, die wir aber tiefer als notwendig er
kennen in der höhern Idee des Geistes. Da ist der Geist so gesetzt, dass er dadurch seinen absoluten 
Endzweck vollbringt; und so müssen wir mit seiner Vergänglichkeit versöhnt werden." Uo., I. 69. 

11 2 „Nur die Einsicht kann den Geist mit der Weltgeschichte und der Wirklichkeit versöhnen, 
dass das, was geschehen ist und alle Tage geschieht, nicht nur von Gott kommt und nicht ohne 
Gott, sondern wesentlich das Werk Gottes selbst ist." Uo., II. 938. 

113DÁVIDHÁZI Péter, Gyulai Pál történelemszemlélete ItK 1972. 581.; VERES András, Erdé
lyi János és Az ember tragédiája (1973) in V. A., Mű, érték, műérték Kísérletek az irodalmi alkotás 
megközelítésére Bp. 1979. 202. 

1 1 4G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte I. 48. 
1 ' sArany János Erdélyi Jánoshoz, 1856. szept. 4. in Krk. XVI. 756. • 
1 1 6 Vö. Arany János Tóth Endréhez, 1864. július 15. in HIL. IV. 415-416. 
11'Arany János Mentovich Ferenchez, 1866. nov. 17. in HIL. IV. 425. 
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minden versében az „engeszteló'dés", de a kesergő szerelem dalai és Petrarca szonettjei közül sem 
mindegyik hozza meg „a művészi kibékülést", nem kevésbé fontosat implikál, mint amit kimond: 
Kisfaludy és Petrarca kiengesztelést nem hozó műveit mégis foggal tartjak értékes alkotásoknak. S 
bízvást megfogalmazhatjuk a lappangó végkövetkeztetést is, mely másutt úgyis testet fog ölteni 
(amikor majd nem feszélyezi, hogy saját műveinek védelmében kellene a normát felfüggesztenie): a 
kiengesztelődés, amit a világnézeti közmegegyezés kritikai normává emelt s az értékes irodalmi mű 
szükséges, bár nem elégséges feltételének kiáltott ki, az irodalmi értéknek nem mindig szükséges 
kritériuma. A válasz megfogalmazásmódja, a közös normát tapintatosan átmentő' lojalitása miatt 
kenyértörésre itt még nem kerül sor, s ezért nem alaptalanul értelmezték már e választ úgy, hogy 
Arany „egészében mégis elfogadta a »megengesztelődés« kritikusa által felállított követelményét";1' * 
de a zavarba ejtő ellenpéldákra való nyílt hivatkozás az „egészében" még érvényben hagyott norma 
mindenre kiterjedő illetékességét már megingatja. 

A normával szembeni lázadás harmadik, az eddigieknél nyíltabb változata, még mindig e kettős, 
védekező és támadó stratégia egyik, de már főként támadó manővereként, abban a fejtegetésben 
bontakozik ki, amellyel Arany, 1862. március 27-én, Madáchot a Kisfaludy-társaságba bevezette. 
Tisztában volt azzal, hogy Az ember tragédiája ellen hangoztatott vádak legsúlyosabbika a mű világ
képének vélt pesszimizmusát rója föl. Csengeryl862. március 7-én azt írja Gyulainak, hogy rá a mű 
„rendkívül pessimisticus hatással volt", az eszkimó kunyhó után a vigasz „nagyon nyomorú", az Ür 
az egészben „igen nyomorú szerepet viszen", s a mű a „földi cudarságokkal szemben" nem érzékel
teti a „mennyei harmóniát".11 9 Arany védőbeszédéből mindmáig sokat vitatták azt a gondolatme
netet, amelyben a pesszimizmust sugalló történelemképet Lucifer célzatos torzításának számlájára 
írja, s így nem a szerzőnek az egész művön át kifejezett világszemléletét, hanem a dráma egy szerep
lőjének a mű egésze által átértelmezendő különvéleményét látja benne. E termékeny vitát kiváltó 
műértelmezésnek igazságát vagy megindoklásának elégséges voltát kétségbe vonták,12 ° szempon
tunkból azonban lényegesebb kérdés ennek az apológiának pontos szerepe Arany kis értekezésén be
lül; annak megvizsgálása tehát, hogy Arany szerint a mű értéke mennyire múlik pesszimista vagy 
nem pesszimista értelmezésén. Ebből a szempontból perdöntő az a néhány mondat, melyet Arany 
finom taktikai érzéke mintegy mellékesként bocsát előre, a „pesszimista világnézet" vádjának na
gyon is kétséges irodalomkritikai illetékességéről: „Mellőzöm a kérdést, hogy a pesszimista irányú 
költő megszűnik-e csupán az által költő lenni, hisz úgy, pl. Byron, nem volna az. Óhajtandó ugyan, 
hogy a költői lélek teljes harmóniában legyen a világgal: de ha nincs, ki tehet róla. A művészet 
harmóniája nem mindig az optimismusé is egyszersmind."121 Ha nem hagyjuk magunkat megtévesz
teni a „mellőzöm a kérdést" némiképp elterelő nyitányától, mely után Arany nem mellőzi a kér
dést, akkor ezekben a sorokban fölfedezhetjük egyik leghatározottabb szakítását a kiengesztelődés 
normájával, sőt alighanem itt fogalmazódik meg a (saját műveit nem szívesen mentegető) költő telje
sebb, időközben tovább érlelődött válasza Erdélyi bírálatára. Erdélyi szerint, mint idéztük, a mű 
magában foglalhatja a sötéten látó kedély lélektani igazságát, de végül felül kell kerekednie rajta, s 
művészi igazsággá csak a pozitív előjelű, affirmativ szemléleti egészt szabad avatni. Ezzel az Erdélyi
vel szemben, aki szerint „még azért mert lélektani valamely mozzanat, nem egyszersmind művészeti 
is azonnal", s aki az esetenként diszharmonikus lélektani igazsággal a kiengesztelésig eljutó, feltétle
nül harmonikus művészi igazságot állította szembe, fogalmazta meg Arany, hogy a művészet harmó
niája nem mindig az optimizmusé is egyben. Nemcsak a világgal való meghasonlás lélektani igazságát 
ismeri el („de ha nincs, ki tehet róla"), hanem a művészet harmóniájával megférő előfordulásának a 

1 ' 8 SZÖRÉNYI László, A humoros elégia in Aenéb, 285. 
1 • 9Csengery Antal Gyulai Pálhoz, 1862. ápr. 4. in Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig, 467. 
120Az előbbit már Csengery kétségbe vonta, a Kisfaludy-társaság ülése előtt, tehát még csak 

magánkörben hallván az értelmezést. „Azt mondja Arany, csak az ördög látatja kétségbe ejtő szin-
ben a világot! De hát az eszkimó kunyhó! (...) S nem látom kiemelve, hogy csak az ördög láttatja 
a ferde oldalt." XJo., 467.; az utóbbira, tehát az indoklás számon kérésére 1. VERES András, Er
délyi János és Az ember tragédiája in V. A., Mű, érték, műérték, 205. 

1 2 ' ARANY János, Egy üdvözlő szó in Krk. XI. 370. 
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világnézeti és esztétikai konszenzushoz képest eretnek gondolatát is ki meri mondani. így értelmez
ve a futó kitérőnek álcázott elméleti bevezetőt, az utána következő eszmefuttatás hatásköre sokkal 
szűkebbnek mutatkozik, mint önmagában volna: a madáchi, illetve a luciferi nézőpontok világképei
nek különválasztása így már nem tekinthető a pesszimizmus vádjának általános elméleti illetékessé
gét helybenhagyó, sőt hallgatólagosan megerősítő műértelmezésnek, mely csak az adott művet ipar
kodik kimenteni, vétlenségét bizonyítva, e vád alól, hanem a vádban kifejeződő norma előfeltevései
nek elméleti hitelfosztása után következő fejtegetésnek, mely így nem több, mint egy Arany 
szerint téves értelmezésnek a mű értékelése szempontjából nem perdöntő helyesbítése. Az Erdélyi
nek írt válaszlevél idézett részletében még a védekezés volt túlsúlyban a konszenzus iránti kétely 
mind határozottabb vállalásával szemben, most viszont a támadásra kerül át a kettős stratégia súly
pontja: akkor a normával szembeni elégedetlenségének még csak sokatmondó ellenpéldákban adott 
hangot (Kisfaludy Sándor, Petrarca), most már elméleti igényű általános tételt állít szembe a közös 
normával, s ráadásul a kor kritikusi köztudatának világfájdalom-szimbólumára: Byronra hivatkozik a 
pesszimista irány költői értékesítőjeként.'2 2 

Aranynak a közös norma gépies használata elleni küzdelme eddig három olyan ütközeten át ve
zetett, amelyek nyíltsága és elszántsága egyre fokozódott; éppen ezért meglepőnek látszhat, hogy a 
sort Tompáról írott bírálatával zárjuk, a Koszorú első évfolyamából (1863.szeptember 13.), melyet 
egy kiragadott és sokat idézett kis részlete alapján szempontunkból inkább ellenpéldának vélhet
nénk, mintegy tünetét látva benne annak, hogy Arany a kiengesztelődés minden irodalmi műre kö
telező normáját mindenestül magáévá tette és aggálytalanul érvényesítette. E félreértésnek ezúttal is 
a cikk gondolati egészét és belső összefüggéseit megvizsgálva lehet elejét venni; egyes mondatait gon
dolatmenetének kontextusában olvasva a szövegből egészen más jelentés bontakozik ki. A bevezető 
rész értékítélete szerint Tompa költeményeinek új (VI.) kötete „mélyebb, tartalmasabb, komo
lyabb", mint a korábbiak, s fejlődésének harmadik, legérettebb korszakát foglalja magában. Elítél
vén a rossz tanköltők „nem költői forrásból" eredő reflexióit, melyekben „a philosophiai gondolat 
nem buja magát a szép törvényei szerint érvényesíteni", s „csupán eszmélő fejre, de üres szívre" 
mutatnak, Arany szerint Tompánál nagyon kevés a nem helyénvaló, vagy „köznapi" és „fagyos" 
elmélkedés; a többi vagy tárgy és hangulat természetes megnyilvánulása, vagy nem is csupán ref
lexió: „nem magukért állanak, hanem álarcai valamely ki nem mondott, vagy csak félig kimondott 
mély érzelemnek." Az utóbbi típusra példaként az Isten akaratja című verset választja, amely „első 
tekintetre csupa reflexiónak látszik e thema fölött: meg kell nyugodnunk isten akaratján", figyelme
sebben olvasva és „átérezve" azonban kiderül, „hogy a költő csak akar, de nem tud megnyugodni, s 
hogy e költemény forrása nem a fejben támadt, hanem odalenn sötétlik egy a szív fenekén rejlő 
fájdalom, melyet semmi bölcsesség, még a hit sem képes eloszlatni: fiát siratja ez a bölcselkedő!" 
Arany problémaérzékenységét nem kerüli el, hogy „még mikor hosszan kibölcskedte s látszólag 
megvigasztalta is magát" a vers alanya, akkor is a sírra borul s homlokát annak hűs gyepén nyugtat
ja; ez a sokatmondó mozdulat a költői eszközválasztás ökonómiájával ad lélektani hitelt: „Valóban 
ez a fájdalom mélyebb, mint a ti reflexiótlan, felvirágzott, fűhöz-fához, tengerhez, sziklához hasonlí
tott fájdalmatok."1 2 3 Figyeljünk ismét a stratégiára: miközben Arany e gondolatmenete egy poéti
kai tételt hangoztat és demonstrál (hogy t i a reflexiónak helye van a költészetben), valami egészen 
mást és sokkal merészebbet is művel: nemcsak arról van szó, hogy a poétikailag és lélektanilag hite
lesített reflexiók költészetben' értékesülésének példájaként mutat föl egy verset, hanem arról is, 
hogy mindezt az elismerést épp egy olyan költeménynek juttatja, amelynek alanya csak akar, de 
nem tud megnyugodni Isten akaratában, s fájdalmát hite sem tudja eloszlatni A kritikus észreveszi, 
hogy a költő alkotómunkájában és a hit vigaszát felidéző elmélkedésében gyógyírt lehet keresni a 
költő magánemberi énjének sebére, s így a költő mintegy kiengesztelheti az embert; ha azonban ez 
csak törekvés marad, ha a kiengesztelődés nem történik meg, s a belső harmónia a legjobb igyekezet 
ellenére sem áll helyre, az elkészült művet azért még sem poétikai, sem világnézeti, sem lélektani 
szempontból nem kell feltétlenül hibáztatni: teljes értékű alkotás maradhat. 

122Aranyt Byronról ld. még: Bulcsú Károly költeményei, in Krk. XI. 111.; Gyöngyösi István, 
uo., 413.; vö. Németh G. Béla jegyzetével uo., 670. 

1 2 3 ARANY János, Tompa Mihály költeményei in Krk. XI. 460-462. 
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Ezek után áll, s ezért ezek fényében vizsgálandó, a kiszakítva könnyen fékeérthető kommentár, 
amely a „Bár még" kezdetű költemény „nagyon sötét" gondolatokat hordozó versszakaira válaszol: 
„ez a pár szakasz oly mélység fölött lebeg, hol féltjük az - embert. Állítson a költő keresztet az ily 
örvény fölé, s óvakodjék ott járni."124 A szóban forgó versszakok olyan „rossz" óra közeledtéró'l 
tudósítanak, amely „a hűség s a hit oltári képeit (. ..) Fó'vel forgatja le, csalárd tükör gyanánt", s 
az elhagyatottság érzetét keltve a vers „mélység fölött" hordozott alanyában - a megsemmisülés 
vágyát ébreszti fel.12 5 Ezt figyelembe véve fontos mozzanat, hogy Arany nem valláserkölcsi-világné
zeti értékek elbizonytalanodása fölött mond ítéletet, hanem az embert félti. Noha még hitének ta
lán legszigorúbb kritikusa is elismerte, hogy maga Arany - Tompával ellentétben - „Isten akara
tába a Teremtó'nek a teremtménytől kijáró alázatossággal nyugszik bele még a legfájdalmasabb meg
próbáltatásokban is",1 26 s noha magánlevélben Arany „a legbensőbb meggyőződés hangján" kalau
zolja elkeseredett barátját „a hit balzsamához",12 7 tehát mind az erkölcsi alapja, mind a benső 
meggyőződése megvolna a világnézeti ítéletformálás jogához, ezt nem teszi, nem ezt teszi. Akárcsak 
az Isten akaratja elemzésekor, a befejező tanács megindult hangja ezúttal sem a norma betűjét, ha
nem az együttérzés szellemét követi, amikor a költővel állíttat keresztet az embert elnyeléssel fenye
gető örvény fölé, azaz alighanem ismét arra utal, amire a fiát sirató apa költői elmélkedésének lélek
tani visszahatásáról szólva célzott: maga a költői alkotófolyamat is igénybe vehető a kiengesztelődés 
elősegítésére, beválhat erőforrásként a sorscsapások elviseléséhez, amennyiben segíthet mozgósítani 
azt a megtartó értékrendet, melyet a kétségbeesés elsöpréssel fenyeget. Arany tanácsa, szórendjét és 
tipográfiailag kiemelt két szavát tekintetbe véve, ebben a kontextusban nem azt jelenti, hogy a vál
ság állapotában egyáltalán ne írjon a költő (mintha ettől a válság elmúlna), hanem talán azt, hogy 
költőként állítson keresztet, tehát írhat, de úgy, hogy művében próbálja meg érvényre juttatni 
megtartó értékrendjét, melynek segítségével azután elkerülheti az örvényt; verse ne a válságnak ön
magát átadó ember szenvedésének gáttalan kiáradása vagy egyenesen kultusza legyen, hanem a köz
vetlen élmények értékválasztó meghaladása. Nem az érzés- és gondolatelfojtó önfegyelem „tütó" 
keresztjéről van szó, amelyet az akkori osztályszerkezetben áttörhetetlen „felfogásbeli korlátok" is 
magyaráznának, ahogy Arany e szavait egykor értelmezték,12 8 s nem is arról, hogy a kritikus min
dig tudta, s ezúttal is azt tudatosította, „mit tanácsos érezni, kimondani és mit nem";12 ' hanem az 
egész kritika annak belátására épül, hogy az ember nem mindig azt érzi, amit éreznie tanácsos vol
na, s a költőnek ezekből az érzésekből kiindulva tanácsos megpróbálnia művében a kiengesztelődést. 
Az „óvakodjék ott járni" tanácsát így nem téveszthetjük össze az egyáltalán ne járjon ott tiltásával: 
Arany a vüágnézeti válság halálvágyba torkolló élményét nem letagadni vagy kitagadni akarja, ha
nem az ember féltése jegyében költészettel való lebírásukra ösztönöz. (Gondolkodásmódja arra a 
későbbi neoklasszicista költészetfelfogásra emlékeztet, mely a költőben megkülönböztette a szen
vedő embert az alkotó elmétől, s a költészetet bizonyos értelemben a személyestől való „menekülés
nek" tartotta.130) Arany nem a kiengesztelődés normájának csorbíthatatlanságát menti az egyéni 
szenvedésre ügyet sem vetve, s nem a harmónia világnézeti követelményének oltárán áldozza fel az 
embert, hanem a (máskor esetleg felfüggesztett) követelmény megtartó erőforrásként való alkalma
zásában: értékesítésében bízva foglal állást ezúttal mellette. Amikor a pesszimista vüágképet elítélő 
norma erőszakkal kirekesztette volna az ember igaz fájdalmát, Arany az utóbbi jogáért szállt síkra, 
amikor viszont a fájdalom pusztulással fenyegette az embert, a norma elfogadásának támaszához 
pártol: látszólagos ingadozása magasabb következetesség. 

1 2 4 Uo., 463. L. még e metaforát Aranynál -.Irodalmi hitvallásunk in Krk. XI. 406. 
12 5 Vö. Németh G. Béla jegyzetével, in Krk. XI. 826. 
126PODMANICZKYNÉ VARGHA Ilona, i. m. 8., l.még uo., 7, 37. 
12 nArany János Tompa Mihályhoz, 1858. nov. 28. in HIL. III. 455. Vö. Tompa válaszával 

1859. febr. 12-én; uo., 456-457. 
I 2 8 L . KOMLÓS Aladár, A magyar költészet Petőfitől Adyig Bp. 1980. 26. 
129Uo., 26. 
130Vö. T. S. ELIOT, Tradition and the Individual Talent (1917) in T. S.E.: Selected Essays 

London. 1948. 17-21. 
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III, Arany normahasználatának világnézete 

Arany tehát elfogadta a világnézeti és esztétikai közmegegyezés kritikai alapkövetelményének te
kinthető „kiengesztelődés" normáját, a bírálandó művel szembesítve nemegyszer foganatosította is, 
előfordult azonban, hogy norma és mű egyedi találkozását mérlegelve módosította vagy átmenetileg 
hatályon kívül helyezte a normát, anélkül azonban, hogy teljesen le akart volna mondani róla. Má
sutt kifejtettük, hogy a poétikai normákat is a mű értékének csak szükséges, de nem elégséges fel
tételeiként kezelte: kielégítésükben még csak „negatív" érdemet látott, s csak megsértésük elítélésé
ben volt következetes;13' a kiengesztelődés világnézeti és poétikai normáját azonban még ennél is 
bonyolultabb módon foglalkoztatta: sem kielégítéséből, sem megsértéséből nem lehetett gépiesen 
következtetni várható elismerésére vagy megrovására, pedig e normától közben egy pillanatra sem 
szakadt el, sőt mindvégig (Gyulai idézett célkitűzéséből kölcsönözve a szót:) „szolgálatában" állott. 
Az értékelés normáiról lemondó deskriptív, illetve az értékelés normáinak tűzzel-vassal érvényt szer
ző preskriptív kritika Scyllája és Charybdise közt, s a Tompáéhoz hasonló világnézeti „örvényeket" 
kritikusként figyelve, az irány megtalálásához többféle tényezőt kellett egyszerre tekintetbe vennie. 

A művekre adott kritikusi válaszainak irányadó elvét keresve abból az egyszerűsítő képletből indu
lunk ki — elégtelenségének tanulságai végett - , amelyet a századelő angolszász kritikája fogalmazott 
meg, s mely szerint az irodalomnak — és minden másnak - két alapvető és egymást kizáró megkö
zelítési módja van: az ember vagy alárendeli magát valamely külső tekintélytől szentesített normá
nak, s így az irodalomban klasszicista, a vallásban katolikus s a politikában konzervatív, vagy saját 
belső hangját követi, s akkor -az irodalomban romantikus, a vallásban protestáns s a politikában 
liberális.132 Arany normaalkalmazási módjából annyi máris kitűnhetett, hogy egyik skatulyába sem 
gyömöszölhető be lényegi csonkítás nélkül; a szakirodalom bővelkedik annak — különböző hangvé
telű - regisztrálásaiban, hogy a három övezet valamelyikében Arany hovatartozását nem lehet meg
nyugtatóan eldönteni. írtak arról, hogy „költészetét a klasszicista és romantikus jellegzetességek 
közti feszültség jellemzi"; hogy élete végéig a „klasszicista és a romantikus poétika között ingado
zott"; s hogy poétikájának „heterogeneitása" összefügg világszemléletének bizonytalanságával és po
litikai felfogásának ellentmondásaival133 Vallásáról (melynek kérdését, elioti értelemben, születése 
és neveltetése legföljebb részben döntheti el) leírták már, hogy „talán mélyebb az egyházi vallás
nál", ennek ellenére „sohasem lépi át azt a határt, amelyet az egyház (...) engedélyez";13 4 hogy 
epikus művei fölé sokszor mottóul írhatnánk az igét: „A bűnnek zsoldja a halál" (Róm 6, 23.), 
Tompát megindító jóakarattal buzdító levelében mégis „bizonytalan körvonalú és határozatlan tar
talmú hit" szólal meg;13 s s hogy bár a „kálvinista felfogás könnyen kvietizmushoz vezethet", 
„olyan gyötrődő, folytonos belső kétségekkel küzdő lelket (. . .) , mint Arany, nem nyugtathatott 
meg az egyszer s mindenkorra befejezett, lezárt megváltás gondolata."1 36 Politikai nézeteire célozva 
pedig az Erdélyinek írt válaszlevelet magyarázták már azzal, hogy a fekete színeik miatt kifogásolt 
versek életérzését Arany „művészileg ábrázolhatónak tartja, de nem tudja ideológiai-esztétikai szin
ten megindokolni", mert „eszmei bizonytalansága" gátolja benne: „már nem hisz feltétlenül a libe
ralizmus elveiben, de nem is veti el őket, hanem éppen az ebből fakadó lelkiállapotot fejezi ki, 
feloldatlanul."13 7 Ezek a maguk helyén termékeny észrevételek arra csábíthatnának, hogy az angol
szász terminusokban folytatva a sort, Arany kritikusi módszerét a külső normarendszer és a belső 

1 3 ' Vö. Arany János kritikaelmélete ItK 1982. 574-576, 584. 
1 3 2T. S. ELIOT, The Function of Criticism (1923) in T. S. E., Selected Essays, 23-24. 
133SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az átlényegített dal in Aenéb, 302, 306, 310, 318, 357. E 

feszültségpólusok „kivételszerű"-en előforduló „előnyös" összekapcsolódására 1. uo. 328-329, 333. 
13"MÓRICZ Zsigmond, Arany János írói bátorsága in M. Zs., Tanulmányok I. Szerk. SZABÓ 

Ferenc. Bp. 1978. 723. 
135PODMANICZKYNÉ VARGHA Ilona, t m. 12-13, 37. 
136SZÖRÉNYI László,/! humoros elégia in Aenéb, 217. 
137VERES András, Erdélyi János és Az ember tragédiája in V. A., Mű, érték, müérték-

204-205. 
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hang közti ingadozásként könyveljük el, ahogy Gyulai kritikusi helyzetét nevezték már - épp nor
makezelése alapján - átmenetinek a „klasszikus", illetve a „romantikus" között.13 8 Normahaszná
latáról azonban, különösen a kiengesztelődés sokoldalú normájához való viszonyáról, nem tudnánk 
meg sokkal többet, ha a kérdést ily módon zárnánk le, ráadásul könnyen ó't tehetnénk feleló'ssé 
azért, hogy az ő módszerénél egysíkúbb kategóriáink közül nem tud választani. Egységesebb és 
Aranyra nézve sajátszerűbb magyarázatot kell tehát keresnünk egyéniségének és normahasználatában 
kifejeződő kritikusi világnézetének összefüggéseire. 

Arany alapproblémájának szemléltetéséhez analógiaként egy hegeli gondolatból indulunk ki: ami
kor az egyéni tudatok fölismerik, hogy az általános szabadság semmiféle „pozitív művet vagy tettet 
(...) nem hozhat létre" s legföljebb a rombolás negatív tevékenységére képes (azaz egyetlen műve a 
halál lehet csak), e halállal terhes abszolút szabadságtól megrémülve elfordulnak az általánosságtól, 
„amely nem engedi meg magának, hogy eljusson a szerves tagolódás realitásához, s amelynek célja, 
hogy az osztatlan folytonosságban tartsa fenn magát", és tapasztalván saját általános lényegüknek 
velük szembeni veszélyességét, „ismét elfogadják a negációt és a különbségeket, alárendelik magukat 
a szellemi területeknek s megosztott és korlátozott műhöz, de ezáltal szubsztanciális valóságukhoz 
térnek vissza."13 9 Á tudat általános lényegének korlátlan szabadsága és meddő, sőt pusztító teljes
sége áll itt szemben az egyedi, s ezért részleges, de korlátait elfogadva immár alkotni képes tudattal, 
mely megosztott és korlátozott, de pozitív művet hozhat létre. Ennek az ellentétnek, amelyhez 
hasonlót a művészetelméletben is megfogalmaztak már,14 ° egyéni életpályába, alkotói fejlődéstör
ténetbe és kritikusi magatartástípusba ágyazott sajátos megtestesülését ismerhetjük föl Arany élet
művében. Alkotóként kivételes alkati gazdagságát kellett a megvalósítható műhöz szükséges korlátok 
közé redukálnia, ez azonban mindig fájdalmas nosztalgiával töltötte el a kiszoruló részek iránt. 
Nemcsak a közösségével szembeni felelősségérzet Józan" önkorlátozása volt az övé,14' hanem al
kotáslélektani kényszerűségből és a feladat, sőt a létezés iránti hűségből bensőleg vállalt, de meg is 
szenvedett, fájdalmas önkorlátozás is. Idézi ugyan a határok bölcs elfogadására ösztönző Horatiust 
(Est modus in rebus, sunt certi denique fines),1 4 2 követnie azonban legalább olyan nehéz lehetett, 
ha más okból is, mint az antik mester többi magyar tanítványának.14 3 A tárgyi és formai sokolda
lúságában megnyilatkozó szellem gazdag változatosságára már Gyulai fölfigyelt.144 Kínzó teljesség 
és kényszerű műfaji egyneműsítés feszültsége magyarázhatja ímeg azt a „vándorlást", amit költészeté
ben megfigyeltek: új meg új műfajok dimenzióját próbálta ki s hagyta ott a sikerült kísérlet után -
a következőért.145 Az alkati teljesség vágyott megvalósítani magát akkor is, amikor az élet vegetá
ciójában való amorális gyönyörködést éppúgy szomjazta, mint a morális stilizációt, vagy amikor a -
hegelies - tragikumértelmezéshez vonzódott, ahol a tragikus léthelyzetben „egymással összeütköző 

134KOMLÓS Aladár, Gyulaitól a marxista kritikáig (A magyar irodalmi kritika hét évtizede). 21. 
1 3 9G. W. F. HEGEL, A szellem fenomenológiája Ford. SZEMERE Samu. Bp. 19732. (Első 

kiadás: 1961.) 300-307., főként 303-305. 
14-°Winckelmann nyomán Schelling és Coleridge; vö. F. W. J. SCHELLING, Über das Verhältnis 

der Bildenden Künste zu der Natur Marbach. 1954. 25.; S. T. COLERIDGE, Biographia Literaria 
I—II. Szerk. SHAWCROSS. Oxford. 1969. II. 262., vö. még uo. 320. L. még ezzel távoli rokon 
gondolatra SCHILLER, An Korner über die Schönheit in F. Seh., Über Kunst und Wirklichkeit 
Schriften und Briefe zur Ästhetik Leipzig. 1975. 147. 

1 4 1 Vö. HORVÁTH János, A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése in H. J., Tanulmányok Bp. 
1956. 436. 

1 4 2A költői eszközválasztás és eszközhasználat mértékére figyelmeztetve e horatiusi sor első 
felét Szász Károly-bírálatában idézi, második felét Szemere Miklóssal polemizáló cikkében (Válasz 
Brassai ismerettyüjére); in Krk. XI. 197., ÜL 379., Vö. Németh G. Béla jegyzeteivel uo. 708, 787. 

1 4 3Vö. HORVÁTH János, Egy fejezet a magyar irodalmi ízlés történetéből Berzsenyi Dániel in 
H. J., Tanulmányok, 144-145.; MEZEI Márta, Bevezetés in Berzsenyi Dániel válogatott művei Sajtó 
alá rendezte MAYER Erika. Bp. 1961. 21-22. 

144GYULAI Pál, Keveháza (Szépirodalmi Lapok, 1853. I. félév, 16. sz.) in Kdúgy, 13-14. 
145BARTA János, Arany János és az epikus perspektíva in B. J., Klasszikusok nyomában Bp. 

1976. 167-190. 
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erkölcsi erők jogosultsága mindig egyforma",146 s részben akkor is, amikor a műfaji anakronizmus 
veszélyét ismételten vállalva epikus műbe fogott, melynek változatos jellemeiben és történelmi szo
kásrendjeiben mégiscsak többet valósíthatott meg zavarba ejtó'en gazdag személyiségébó'l, mint a vi
szonylag szűkebb és számonkérhetó'bb lírában, ahol így is előfordul, hogy „nem képes saját kiválasz
tott beszéd-helyzetébe beszűkülni és ezáltal felfedi magát a szerepet létrehozó bonyolultabb szub
jektumot".1 4 7 Ugyanezért tud levélíróként oly bámulatos beleérzéssel azonosulni címzettje világával. 
Ezért érzi munkája nagyobb részét töredékesnek, innen van „lappangó romantikája, gyötrő ambi
valenciái"1 4 8 (a romantikus magatartás lényegét látták már a korlátokba való beletörődés megtaga
dásában, alkati képtelenségében vagy lázadó elvetésében), s kritikusként ezért olyan fogékony egy-egy 
mű normasértő értékeire. Ami az elszigetelt esetekben elbizonytalanodó következetlenségnek látszhat, 
abban csillapíthatatlan sóvárgás és elkötelezett hűség nyilvánul meg az elveszített teljesség iránt. 

Innen tragikuma és heroizmusa. Nem hiába foglalkoztatta az árral szemben úszó s egy ideig negy-
szerűen küzdő „tragikai egyén" szerepének kockázata, s vonzotta az epikus hős, aki küzd a sorsá
val, noha nem hiszi legyőzhetőnek.14 9 Olyat vállalt ő is, ami eleve reménytelen volt: az ellent
mondásokat szülő, egyszerre megvalósíthatatlan teljességet, melyet renddé csak redukálni lehet, s 
mely hiányérzetet hagy hátra a rend létrehozójában, fölkavarva lényének és tehetségének „anarchi-
kusabb"150 mélyrétegeit. Mélységes reménytelenség-érzetét a külső, magánéleti vagy történelmi ese
mények megerősíthették, alapjában véve azonban eredendő, élet és történelem előtti, a létezés szer
kezetéből következőnek érzett reménytelenség volt ez; annak ösztönös sérelmezése, hogy itt min
den csak töredékesen s ezért tökéletlenül valósulhat meg. A neki jutó töredéket teljességnek kép
zelő, sodró zseniális egyoldalúság önfeledt vagy önmagától megittasult magabiztossága, vagy az egyet
len szempontot kizárólagossá emelő hit boldogító tudata nem adatott meg neki; választania kellett 
az általános szabadságban rejlő pusztítás hegeli „fúriája", illetve a létezés feloldhatatlannak tu
dott ellentmondásai között. Az utóbbit választotta és vállalta életfogytig, nagyon hasonló módon 
ahhoz, ahogyan egy későbbi (őt mélyen értő és bensőségesen szerető) magyar köitő a „mozdulat
lan elkötelezettség" magatartását meghatározta: „magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, 
mintegy beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásainak terhébe".151 Műveiben Arany nem engedi 
magát „a vizionáló önkívületig (. . .) , hol aztán a széttöredezett, ellentmondásos világ helyébe a ví
zió szubjektív egyneműsége (.. .) lép", hanem a heterogén elemeket iróniával és melankóliával pró
bálja harmonikus művé kényszeríteni, „föl nem adva az egység követelményét s el nem tagadva 
lehetetlenségét",15 2 ahogy a mozdulatlan e'kötelezettség is belátja, hogy le kell mondania az álom 
adta egység tiltott paradicsomáról, mert „az ébrenlét nehéz ellenállásában" kell „megtalálnunk elő
ször a rendet, majd azon is túl az egységet."153 

Életében és műveiben sok mindent megfigyeltek már, ami összefügghet ezzel a mozdulatlan el
kötelezettséggel. Móricz önelfojtó bátortalanságban látta annak az1 okát, hogy Arany, akinek vallása 
mélyebb, hazafisága tisztultabb és életszemlélete kozmikusabb volt az egyház, a közhatalom, a bíró
ságok által megkívántnál, sohasem lépte át az egyház, a politika és a törvény által engedélyezett 
határt, hanem azt tette, amit nem kellett volna: hordozta a szobrát is meggörnyesztő, „valóban 

14 6 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az átlényegített dal in Aenéb, 338. 
147ACZÉL, Richard, Szubjektum és történelem Arany János lírai költészetében Kézirat. 21. 
1 4 "NÉMETH G. Béla, Türelmetlen és késlekedő félszázad A romantika után Bp. 1971. 68. 
14'ARANY János, Irányok in Krk. XI. 155.; Zrínyi és Tasso in Krk. X. 366-367. Leveleiben 

olykor eposzi hősnek érzi magát: Tompa Mihályhoz^ 1854. okt. 18. in HIL. III. 361.;«. fátumát 
említi: Szilágyi Istvánhoz*. 1859. jan. 8. és okt. 25. in HIL. III. 261-262, 263<; a fátum továbbélé
sében hisz: Szemere Miklóshoz, 1855. aug. 7. in HIL. IV. 109. Tompa viszont a „praedestinatio-
ban" látja a magyarázatát Arany boldogtalanságának: Arany Jánoshoz, 1860. febr. 1. in HIL. 
III. 481. 

1S0NÉMETH László, Arany János in N. L., Az én katedrám Bp. 1969. 565. 
1 5 1 PILINSZKY János, Ars poetica helyett in P. J., Nagyvárosi ikonok Bp. 1971. 165. 
1 s 2NÉMETH G. Béla, Türelmetlen és késlekedő félszázad A romantika után 79-80. 
1 "PILINSZKY János, i. m. 164. 



rettenetes terhet".154 Ám a bátortalanságnak kijáró sajnálkozó rosszallás helyett ugyanezért inkább 
bámulhatjuk Aranyt: a terhek türelmetlen lerázásánál nehezebb utat vállalt; az ellentmondások ter
hébe való beöltözés ugyanis, ahogy a mozdulatlan elkötelezettség hirdetője megfogalmazta, „min
den, csak nem meghátrálás".15 5 (S nem biztos, hogy ha alkatából kibújhatott volna, s terheit levet
heti, művészetének ez javára válik.) Életműve egészéből azt olvasták ki, hogy „tudata legmélyén 
Arany nagyon is igényli a végzetszerű tragikus megkötöttséget"; szándéka szerint ugyan „a végzet 
elkerülésére kíván tanítani, szíve legmélyén azonban elfogadja a végzetet, sőt ragaszkodik a végzet 
mélyen erkölcsi, tudatos vállalásához."156 Itt ugyan végzetről van szó, s leveleiben Arany is fátu-
mát emlegette, a mozdulatlan elkötelezettség magatartását pedig az evangélium szókincsével fogal
mazták meg, az ellentmondások terhének kényszerű, de önkéntes vállalása mégis lényegi érint
kezési pontot határoz meg a kétféle szemlélet között. Lírájáról megállapították, hogy „minden ízé
ben kötött élethelyzetből" fakad, hogy „nagyon is kötött életmagatartás és szemléletmód szülötte", 
s mivel Arany „egész lényében érzékeli a kor társadalmi-gazdasági kötöttségeit", ezek meghatároz
zák költészete minden rezdülését, úgyhogy ez a költészet „Felvette magába a meghatározó eleme
ket."1 5 7 Mozdulatlan elkötelezettségéhez lehet köze annak is, amit humoráról állapítottak meg: ez 
a humor olyan szemléletmódra vall, melyben „az élet minden részletjelensége (...) a nagy egész 
részeként (...) jelenik meg"; „a fájdalmas tárgyi beleérzés és a megnyugtató beletörődés áthatják 
benne egymást"; ez a humor „elemző, kibontó, megvilágító folyamatként jelentkezik, a megértés, 
megbocsátás, a rezignáció és reflexió hangsúlyával", „értő és megbocsátó tudás", mely „a jelent a 
múlttal telíti".158 

Az utóbbi mozzanat, a múlttal való telítettség, Aranynak a múlt tényeihez fűződő bensőséges 
szeretetével függ össze, mely a mozdulatlan elkötelezettség egyik legsajátosabb megnyilvánulásaként 
is értelmezhető: a mozdulatlan elkötelezettség hasonlatos ahhoz a teljes odaadáshoz, amellyel a 
művészet a múlt mozdíthatatlan valóságához fordul.159 Aranynak a múlttal való eljegyzettségét 
sokféleképp megfogalmazták. Már Erdélyi úgy látta, hogy Arany az eseményeket „mintegy a 
színpad mögletében megvonulva szereti elmúlva látni"; nem indítványozó és romboló, hanem 
„múlton maradó vagy mindent elmúlni hagyó szellem", aki nem firtatja, hogy- s mint lesz valami, 
„hanem elfogadja, mint bölcs, a valót, vagy istenre hagyja, mint jó keresztyén", mígnem a valóság 
„úgyszólván be van végezve, körrajzai készek, biztosak". Az ilyen „múlthoz édesedett költői 
elmének" természetes szokása „a való, a bevégzett s a már kész tárgyakkal foglalkozni, vagy a tör
ténetbe vetni magát".160 Erdélyinél e találó megfigyelések elismerő gondolatmenet részeként 
jelennek meg, Móricz hasonló megfigyelésből Arany bátortalanságának illusztrálásához akar érvet 
formálni: e „konstatáló költő" nincs ,jelen az eseményekben, lezárt dolgok azok az ő számára, 
amelyekre a közérzés által ráparancsolt lelkesedéssel tekint föl."16 ' Ha leválasztjuk a megfigyelésről 
az utóbbi - megalapozatlan - félmondatot, akkor a lezárt eseményeket konstatáló költő képe 
hasonló ahhoz, ahogy Erdélyi látta Aranyt. Legátfogóbb szerepet azonban Babits Arany-értelmezé
sében kap ez a motívum: ő a múlt iránti előszeretetet Arany „faculté maitresse"-éből magyarázta, 
azaz „valami előkelő szenzibilitás"-ból, mely a külvilág érintéseit el nem múló sebként hordja 
magában, úgyhogy a lélek „folyton gazdagodik a múlttal". A jelen sebző valóságából a költészet 
menekülés a múltba, melyet Arany „erkölcsi lelkiismeretesség"-étől sarkallva is őriz: „Aki múltját 
mindig magában hordja, annál a lelkiismeretesség lényege a múlthoz való ragaszkodás és erkölcsi 
következetesség, mert minden legkisebb ellentét múlt és jelen közt új seb és örök lelkifurdalás." 
Arany ezért lehet az „erkölcsi emlékezet" zsenije, akit irodalomtörténeti érdeklődése, történeti 

1 5 4 MÓRICZ Zsigmond, Arany János írói bátorsága in M. Zs., Tanulmányok, I. 723. 
15 s PILINSZKY János, i. m. 165. 
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századról Bp. 1979. 89, 90. 
1S7BARÁNSZKY JÓB László, Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye Bp. 

1957. 16-17. 
15 8 Uo., 52-53. 
1 s'PILINSZKY János, i. m. 163. 
1 6 0 ERDÉLYI János, Arany János kisebb költeményei in EJVM, 345-346. 
161 MÓRICZ Zsigmond, /. m. 723. 
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érzéke, tényekhez és adatokhoz ragaszkodó tudósi lelkiismeretessége (az „önmegtagadó lelkiismere-
tességű józanság") a modern (1910-ben!) szubjektív kritikusok ellentévé tesz s a filológiai mód
szer hazai megalapozójává avat.16 2 A múlthoz vonzódó szenzibilitásnak és az erkölcsi emlékezetnek ez 
a filológiában is gyümölcsöző, de a tudományos módszertani megfontolásoknál mélyebbről jövő, 
áhítatos tenytisztelete, mely - tegyük' hozzá — a tudós Aranynál a tények értékeléséhez is elvezet 
(ezért ő mindig erősen kritikai irodalomtörténetet ír), s a költőnél az „epikai hitel" ténybeli, vagy 
legalább mondabeli alapjához való ragaszkodásában ölt testet, lelki eredetét tekintve nincs messze 
attól, ahogyan a mozdulatlan elkötelezettség a mi századunk történelmi tragédiáit elítéli és elvállalja: 
„Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben 
megtörtént."163 

Az így felfogott mozdulatlan elkötelezettséggel vállalta Arany a kiengesztelődés normája és a 
kiengesztelődést nem hozó művek közti szakadékot mint problémát: teljes szívvel sohasem tudott az 
emberi tartományokat kirekesztő norma mellé állni, mert túlságosan érezte a kirekesztett belső 
tények jogosultságát; de ugyanúgy nem fogadta el a normáról eleve lemondó, kiengesztelődésre nem 
is törekvő belső tartalom puszta kiélését, a lelki tény értékelés nélküli tárgyiasítását, felülbírálás 
nélküli regisztrálását. Ahogy alkotóként a műfajok dimenziói közti vándorlással, kritikusként a világ
nézeti konszenzus kritikai alapnormájának érvényesítésével, módosításával vagy felfüggesztésével 
fejezte ki azt a kettős belátást, hogy normatív szűkítés nélkül nem teremthetünk semmi pozitívat, 
de a teljességről számot adni csak a norma alkotó kiegészítésével lehetséges. A teljesség igényéről 
soha le nem mondó, de a kultúrához elengedhetetlen (mindig redukáló) renddel is szolidáris kritikus 
normahasználata ezért keresett és talált esztétikai és poétikai érveket a kiengesztelődésre törekvő, de 
ebben kudarcot valló mű megmentésére, másrészt ezért kérte számon a világnézeti normákat vala
hányszor nem érezte a műben a belső tények számbavételének és meghaladásának kettős alkotói 
erőfeszítését. Ezért olyan izgalmasak az ő kritikái: kimenetelük nem norma és mű szembesítése 
előtt, hanem mindkét fél igazának fogékony meghallgatása és mérlegelése után dől el. Az ítélet ezért 
van nála jó kezekben. 

Péter Dávidházi 

LA VISION DU MONDE DE JÁNOS ARANY EN TANT QUE CRITIQUE 

Par le choix d'une norme critique, on est aussitöt engagé du point de vue de la conception du 
monde, mais la maniére d'employer de la norme choisie peut modifier cet engagement; la conception 
du monde du critique s'exprime dans rinfluence réciproque do choix de la norme et de sonemploi.La 
maniére d'employer de la norme jette de la lumiére sur la relation du critique avec sa sommunauté 
aussi, étant donné qu'il arrive trés rarement qu'une norme appartient ä un seul critique, par contre, sa 
confrontation avec l'ouvrage littéraire s'accomplit toujours dans une Situation individuelle. Entre 1848 
et 1867, la critique littéraire hongroise ä accepté comme une norme commune que l'ouvrage dóit 
réconcüier, apaiser l'homme entré en conflit avec le monde. La norme de la 'réconciliation" peut étre 
expliquée en partié par l'exigeance sociale qui cherchait dans la littérature, tout comme dans tous les 
autres produits de l'esprit, une source d'énergie capable á endurer les difficultés; la derniére origine de 
cetté norme peut étre ramenée en partié ä la doctrine de réconciliation de Saint Paul, et en partié ä la 
théorie aritotélienne de la purification cathartique. L'un des plus grands critiques de l'époque, János 
Arany a méné une lutte de plus en plus ouverte pour raffiner la norme consacrée par le consensus et 
déterminer le plus exactement possible son cercle de valabilité. Aprés la reconstruction et 
l'interprétation de ce consensus, la présente étude poursuit cetté lutte, pour résumer enfin la 
conception du monde d'Arany, le critique littéraire. 
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