
ARANY LÁSZLÓ: A 
Juhász Ferenc előszavával. Bp 

„Születünk fog, haj és illúziók nélkül, meg
halunk fog, haj és illóziók nélkül." 

Ami a két időpont, a születés és halál 
között eltelik — az élet — teremti, növeli és 
sorvasztja el bennünk az illúziókat. Ezzel a 
gondolattal véli általános érvényűvé emelni 
Arany László egy nemzedék problémáját. 
Mindvégig úgy beszél az illúziókról, mint az 
ifjúkorhoz kötött ábrándvilágról, pedig csak 
az ő férfikorának szűkös határai vontak körü
lötte áthághatatlannak tetsző korlátokat. 

A merész álmokat megvalósító apák fiai 
maguk is dicsőségről álmodoztak, szerepre 
vágytak, vezető egyéniséggé óhajtottak válni, 
s a közösség szolgálata volt legfőbb törekvé
sük. S ami oly könnyű volt apáik korában, 
a nagy nemzeti lelkesedés idején, oly nevet
ségesnek tűnik most. A közvetlen veszélyez
tetettség időszakában a tett és a szó oly közel 
álltak egymáshoz, s nagyságuknak hitelük 
volt, magasztosnak tűntek, — a század utolsó 
harmadában már üres handabandának tet
szenek. A nemzeti létet nem fenyegeti szemmel 
látható pusztulás, s a belső harcnak új formái 
születtek, s eszközei is mások; a régi szemmel 
nézve az egész kor törpe, az élet lapos és 
színtelen. 

Most tűnik csak ki igazán az egyensúlyba 
jutott erőviszonyok hullámmentes szakaszá
ban, mennyire hozzánk nőttek, alkatele
münkké váltak illúzióink, az eszmékért lelke
sedés, s mennyivel könnyebb értük hevülni, 
mint nélkülük élni. 

Fog és haj nélkül lehet élni, de illúziók nél
kül nem is érdemes. E groteszk megfogalma
zású gondolat és a keserű tehetetlenség torkot 
fojtogató, olykor fintorba fúló fájdalmai al
kotják Arany László születésének 125. évfor
dulóján újra kiadott poémája alapszövetét. 

Különös írói sors az Arany Lászlóé. Annak 
a politikába ágyazott szépírói nemzedéknek 
a legkiemelkedőbb alakja, mely esztétikai 
értékekben kívánta kifejezni koráról alkotott 
véleményét. Egyszerre voltak nyíltan politi
záló irodalmárok, s politikát művészi eszkö
zökkel érzékeltető alkotók. Munkásságuk 
egésze ma már csak az irodalomtörténet 
számára jelentős, de nevüket egy-egy művük 
a köztudatban is megörökítette, mint Arany 
Lászlóét A délibábok hőse (1873). Ez az oka 
annak, hogy általában csak ezen az egy mű
vén igyekszünk lemérni emberi és írói érté
keit, — Juhász Ferenc bevezető írása is figyel
men kívül hagy minden más szempontot, s 
ezen belül is, a mű egyetlen síkjára építi 
véleményét. 

A politika, szélesebben: az élet és irodalom 
kettőssége áthidalhatatlan szakadéknak bizo
nyult Arany László számára, s ezen az egy 
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ponton végleg megszakította alkotói tevé
kenységét, s ennek útjelző darabja éppen 
A délibábok hőse. Ez a mű egyszerre kérdő
jelezi meg előttünk írója egyéniségének nagy
ságát, s a mű önálló irodalmi becsét; de nem 
irodalomtörténeti jelentőségét. A XIX. szá
zadi nagy alkotók egyik fő jellemzője, hogy 
fanatikus vallói és vállalói eszméiknek, 
s hogy arról életük végéig sem mondanak le, 
ha gáncs, ha egy nemzet megvetése kíséri is 
ezért őket. Arany László nem tartozik az 
eszmék és az irodalom e fanatikusai közé, 
s ha mélyen gyökereznek is benne a kérdések, 
el tudja vágni azok szálait, s ha fájó is számára 
ezek elszakítása, nem okozza halálát. Ő már 
kétéltű, gyökerei lenyúlnak ugyan a hagyo
mányok történeti talajába, de léte fenntartá
sába már erősen belejátszanak az új időnek, 
a kapitalizmus lehetőségének tényezői is. 
Hasadást, törést okoz ez benne, amely után 
sohase nyeri többé vissza egyensúlyát, egyik 
énjét, egyik világát feláldozni kénytelen, s ő 
költői életét áldozza fel a szürke hétköznapi 
tevékenységért. A szakításnak, az irodalmi 
vágyakról lemondásnak hattyúdala A délibá
bok hőse. Értékét az a kettős szféra adja meg, 
amely a történelmi helyzet és az egyénben 
feltámadó vágyak ellentétéből fakadva, lírai 
felhangként mindvégig ott érezhető a művön. 

Az ellentétes elemekből épült alkotás hatá
sa is összetett, egyaránt késztethet mosolyra 
vagy bosszankodásra. Ha csak az egyik olda
lát nézzük, hajlunk affelé, hogy Juhász 
Ferenccel együtt mi is feldühödjünk Hübele 
Balázs tehetetlenségén. De ha az íróból fel
szakadó sóhajokra, vágyakozásokra is reagá
lunk, s nem is csak az íróból önkéntelenül ki
szakadó lírai megnyilatkozásokra, hanem a 
művészi eszközök egész rendszerére, akkor 
esztétikai élményünk legyőzheti értelmi ítéle
tünkből fakadó indulatainkat, s a sajnálkozás 
egy formája is helyet foglalhat érzéseink 
között. 

A leggyakoribb — egyben a legmegtévesz-
tőbb — eszköze az írónak a szándékos le
kicsinyítés, a tettek, sőt gondolatok nagyságá
nak dezavuálása, hogy ne látsszék fájónak a 
nagy álmok és vágyak füstté válása. A komo
lyan induló elhatározásokat rendszerint maga 
a költő teszi nevetségessé; egy közbeszúrt 
mondattal vagy szójátékkal, népi bölcsesség
nek tetsző kifejezés beszövésével vagy éppen 
egy henye kiszólással devalválja annak 
komolyságát. 

És lelkem egy eszmény-világba száll á t . . . 
Jaj> jaj — csak a szomszéd ne verné a 

skálát. 
Az ilyen példák arra mutatnak, mintha 

az író maga sem venné egészen komolyan az 



elhatározások nagyságát, a tettek fontossá 
gát. Pedig nem erről van szó, a torz fintor 
mögött fájó seb rejtezik, de ebből nem csap 
nagy hűhót az író, fájdalmával nem kürtöli 
tele a világot, nem úgy jár el, hogy fel
nagyítaná, abszolutizálná egyéni érzéseit, 
hanem éppen fordítva, egy egész nemzedék 
vergődése is egyéni bajjá kicsinyül az ő 
ábrázolásában. Mintha az elzárkózó apai 
szerénység törne elő a fiú magatartásában. 

Juhász Ferenc éppen azért háborodik fel, 
hogy Balázs nem átkozódik, nem dühöng, 
s ebből arra következtet, hogy sem akarata, 
sem fájdalma nem elég mély, nem járja át 
testét-lelkét. Annyi bizonyos, hogy Arany 
László nem tör az ellentétek kiélezésére, 
s ez kitűnik nemcsak a mű eszmeiségéből, 
hanem az eszközi elemekből is. Nemcsak az 
összeütközések hiányából, hanem a szerkezeti 
tényezőkből, s azok tagolásából is. Az egyes 
énekek nem „hegyeződnek ki", a sűrűsödési 
góc nem a végek felé irányul, hanem a közép
tájra. Nem a kudarcok, sikertelenségek csat
tanóival végződnek az énekek, hanem egy 
újabb eszme felbukkanásával, s így nem kész
tet a forma az elmélyültebb gondolkozásra, 
a visszaidézésekre, a tettek elemzésére; 
a poéma folyton görbül tovább, s az élek 
mindig letompulnak. 

A konfliktusok hiánya csorbítja ki a mű 
kritikájának élét is. Mert nemcsak a tehetet
len vágyak rajza ez az írás, hanem a szépre-
nagyra érzéketlen koré is. Arany László tolla 
azonban nem ejt sebet, szellemes suhintásai 
nem hatolnak mélyre, csak éppen csípnek 
egyet a bőrön, ahova hirtelen odakap az 
ember, de szűnve az égő fájdalom, mire a 
helye sem látszik, az egészet elfelejtjük. 

Nem egy eszme elértéktelenedéséről van e 
versesregényben szó, hanem másról, többről. 
Egy olyan korszakot alkotó gondolatról kell 
lemondani, amellyel nem is olyan régen még 
európai szerepet játszott a magyar nemzet, 
amely valóban világhírűvé tette nevünket, 
sőt máig hatóan őrzi azt. Erről a nagyság
vágyról lemondani, ezt megtagadni, nemcsak 
az egyéni élet egy darabjáról való lemondást 
jelentette, hanem — úgy hitték — magát a 
halált, a további élet értelmetlenségét. 

Ebben a méretben kell gondolkozni e kér
déseknek kapcsán, s ennek égető fájdalma 
megérzik a kor minden jelentős alkotójának 
a munkáin, a Madáchén éppen úgy, mint az 
Arany Lászlóén vagy az egészen ellentétes 
világú Jókai egyes művein. 

Arany László a fájdalmas leszámolás há
látlan feladatát végezte el, sorra vette mind
azokat a „tetteket", amelyeket eddig oly 
szenteknek tartottak, s megfosztotta azokat 
glóriáiktól. Különállása abban van, hogy 
nemcsak az illúzió rombolására vállalkozik, 
nemcsak azt mutatja meg, hogy a tetteknek 
nincs jelenük, hanem azt is, hogy végképp 

elveszett minden remény, ezek visszatérésére 
várni dőreség. 

Sőt, tovább megy még ennél is. Nem elég, 
hogy fájó szívvel le kell mondani a meg
valósíthatatlan eszmékről, hanem — a reali
tás nevében — még meg is kell azokat tagadni. 
(Részben ebből érthető meg, hogy miért oly 
kedvelt irodalmunkban ez időben is a roman
tika, s miért oly ellenszenves a realizmus.) 
De az is nyilvánvaló, hogy valahol hiba tör
tént, nem az valósult meg, aminek jönnie kel
lett volna, s ez adja a fájdalom érzése mellett 
azt a sajátságos, a bírálat gúnnyal és ön
gúnnyal vegyes hangját A délibábok hősé
nek. 

Egyik oldalról oly vonzó számunkra, 
annyira magunkénak érezzük e leszámolásban 
még a romantikában fogant végletességet, 
a vagy-vagy vállalkozás lendületét, amely 
tulajdonképpen hit az első „vagy"-ban, 
a győzelemben. „Vagy győzök vagy bukom" 
—mondja Hübele Balázs, s azokról szól, akik 
annak idején egy nemzetet vezettek az isme
retlen jövő felé, s nem latolgattak, van-e ennek 
értelme, megéri-e. E magatartás magyar sajá
tosságnak tűnt, s a katonai vereség sem törölte 
ki történelmi emlékezetünkből, s nem vezetett 
ez eszme devalválódásához, nem jelentette a 
személyes hősiesség bukását. 

Más oldalról tekintve azonban ezek az 
eszmék csak nagy távlatokban, a messzi 
jövőben válhattak kézzel fogható valósággá, 
a jelenben nevetni való ábrándok voltak, 
amelyet a való meghazudtolt. 

A romantikában gyökerezik az a maga
tartás is, amit Petőfi még oly magabiztosan 
egybe kapcsolhatott, a közéleti szerep és a 
magánélet; ennek egysége Hübele Balázsnál 
már csak vágyálom, az ő körülményei között 
már nem őrizhető meg továbbra a nő eszményi 
képe. Balázs azoknak a sorát nyitja meg 
irodalmunkban, akik a magánélet enyhületébe 
menekülnek a közélet kudarcai után, azért 
jelent számukra végső csapást eszményképük
ben való csalódásuk. 

Valahova ide gyökerezik az a sajátosságuk 
is, hogy szívük szerint Hübele Balázs és 
irodalmi rokonai a közéletet tartják elsőd
legesnek, s csak akkor vonulnak a magánélet 
sáncai mögé, amikor kívül már nincs terük a 
cselekvésre, de újra nekilendülnek a tettnek, 
ha erre egy kedvező időfordulat lehetőséget ad. 
Szinkronban mozog ez az egész kor tényleges 
politikai-társadalmi alakulásával. Balázsnál 
azonban az újabb kitörésre már nem kerül 
sor, az ő veresége végleges, női eszményké
pének hétköznapivá válása összeadódik előző 
kudarcaival, s a karakter teljes lesüllyedésé
hez vezet. 

Balázs csak a többszöri nekilendülésig jut 
el, de ez a „csak" sem intézhető el egy kéz
legyintéssel, felnagyítva a kérdést azt is 
mondhatnók, hogy Balázs vállalkozásai sem 
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kisebb méretűek, mint Madách Az embei 
tragédiája újrakezdéseinek a sora. A haza 
megvédése karddal, küzdeni érte tollal, gaz
dagságát felvirágoztatni, kultúráját felemelni 
— nem kiskaliberű gondolatok. Vagy csak 
annak szabad ilyenekről álmodozni, aki meg 
is tudja azokat valósítani? Nem túl szigorú 
kívánalom ez Juhász Ferenc részéről? Biztos, 
hogy ez a kiskaliberű magyar Oblomov nem 
hordoz magában tragikus sorsot? Vagy a mód, 
sikertelen nekifutásai, a hübeleség olyan 
távol áll tőlünk? A magyar történelem viszo
nyai között mindig volt alkalom a józan 
mérlegelésre, a megfontolt és körültekintő 
előkészítésre, nem a fellobbanások fényei 
világítanak 1848 körül? Óvnak e kérdések a 
könnyelmű ítéletektől. 

Igaz, Arany László esze is megtagadta 
ezeket, nem nagyította még negatívumaiban 
sem Don Quijote-i méretre Balázst, ahogyan 
ő elbánt alakjával, az rosszabb a nevetségessé 
tételnél, a részvétet is igyekszik megtagadni 
tőle, de sorsa mindenképpen meg kell hogy 
gondolkoztasson mindenkit. Nem tragikus 
hős, Arany lefosztott róla minden pátoszt, 
de bagatellizált élete mélyén mégis tragédia 
húzódik meg, társadalmilag determinált 
tehetetlenség. 

A történet regényes kerete, verses formája 
az érzelmek síkjára siklatja át az egyébként 
erősen elmélkedő-bölcselkedő jellegű írást. 
A verses regény-forma kiválóan alkalmas 
erre. A degradált hőst már nem illeti meg az 
ünnepélyesebb forma, de a vele eltemetett 
álmok még megkívánják az emelkedettebb 
költőiséget, s ezen belül az „ottava rima" 
kitágított keretei megfelelnek a cselekmény 
hétköznapiassagainak is. A lélek elcsüggedései 
még kitöltik a verses keretet, de a lehúzó 
prózaiság ellentétben áll vele, s így a tartalmi 
felemásságot jól alátámasztja a formai 
groteszkség. 

Az irodalomtörténet valahol e gondolatok 
körül keresi és véli megtalálni Arany László 
e művének értékeit és jelentőségét. Ebből 
egyben kitűnik a Juhász Ferenc bevezető 
sorait illető felfogásunk is. Ő a tehetetlen 
egyhelyben toporgásra zúdítja haragjának 
izzó szóláváját, mert abszolutizálja ezt az 
egyetlen vonást, de még azt sem tisztázza, 
hogy mennyi ebből a koré vagy Arany 

Két szigetvári Zrínyi-füzet. Hogyan halt meg 
Zrínyi Miklós. Szemelvények török, horvát, 
magyar forrásokból. Válogatta: Molnár Imre. 
Szigetvár, 1966. Szigetvári Várbaráti Kör. 
27 1. — Molnár Imre: A Szigeti Veszedelem 
elemzése. Klaniczay Tibor Zrínyi Miklós c. 
műve alapján. Szigetvár, 1967. Szigetvári 
Várbaráti Kör. 56 1. 

Lászlóé, s mennyi marad ebből a Hübele 
Balázsoknak. Juhász Ferenc sorai csak ő-
magára jellemzők, s igen kevés közük van 
A délibábok hőséhez, nem sokat tud meg 
belőlük az olvasó Arany László művéről, 
s bevezetőül tenni e kötet elé, igen bizarr 
ötlet volt. Pedig úgy tudjuk Arany János 
után, hogy: a kritikus jobban érti, a költő 
jobban érzi az alkotások lényegét. 

Sajnáljuk, hogy Juhász Ferencet nem 
fogta meg az a sírással fojtogató fájdalom, 
amelyben az öngúny keserűségén át saját 
magát emészti Arany. Nem érzi azt a minden 
józanságot a poklokmélységes fenekére kívánó 
emésztődést, amely a költőt rágja! Hogy 
mennyire jobban szeretne költő maradni, 
álmokat szőni, mint a kor fogalmai szerint 
„hasznos" ember lenni! 

Ügy tetszik, Juhász Ferenc is áldozatul 
esett a verses regény nagy buktatójának, 
a IV. ének szorongató levegőjének, perspek
tívátlan alacsonyságának, amely visszavetül 
az előzőkben történtekre is, s innen nézve 
az egészet ilyen sivárnak, kilátástalannak 
látjuk. A jelképpé nőtt alföldi-vidéki élet 
holtlelkűsége borzaszt el bennünket, ennek 
az életformának az emléke üldöz, annál is 
inkább, mert még ma sem veszett ki véglege
sen vidéki életünkből. 

A mi csalódásunk ezek figyelembe vételé
vel nem akkora, mint a Juhász Ferencé, de 
kezdettől sem vártunk annyit Balázstól, 
mint ő. Már az indulásnál lehet érezni, hogy 
Balázs ereje csak alacsony röppályához lesz 
elégséges, s hogy a földre zuhanása végzetessé 
válhat. Az már az Arany László keserűsége, 
hogy a visszahullás után még mélyebbre, 
a teljes posványba süllyed hőse. De hogy ez 
nemcsak magatartás, s nemcsak egyéni adott
ságok hiánya, hanem bírálat is, azt ki kell 
érezni a műből. 

Talán nem nagy tévedés arra gondolni, 
hogy a viszonyokat tespedtségükből kimozdí
tani akaró, de erejüket a körülmények fel
őrölte „hősök" nemzedékekkel később kap
nak némi méltánylást, elsősorban Németh 
László alakjaiban, az Égető Lőrincekben. 
Az újra és újra nekilendülő, erejét próbáló, 
bukásai ellenére is újrakezdő hős újra és 
újra visszatérő alakja a magyar irodalomnak. 

Gergely Gergely 

* 

A Zrínyi-hagyomány elmélyítésére alakult 
Várbaráti Kör 1959 óta rendezvényeken, elő
adásokon és füzetkiadványokban szolgálja 
kitűzött célját. Ezek a kiadványok a jó 
értelemben vett tudományos ismeretterjesztő 
munka jegyében születnek, s éppen ezért új 
adatok számonkérése helyett mi is ennek 
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