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FarkasAttila

Romantikusviszonyok
AranyJánosköltészeteakorabeliszellemiirányzatoktükrében

Bevezetés:anemzetiklasszikusmintörömforrás

Tanulmányomban Arany János költôi életmûvének néhány vonatkozását fogom

megvizsgálni eszmetörténetimódszerrel. Célom azonban több,mint a teoretikus

elemzés.Célomgyakorlati.Ahhozkívánokvalamelyesthozzájárulni,hogynemzeti

klasszikusunk olvasása bizonyos szempontok figyelembevételével még nagyobb

örömet okozzon. A tanulmány elôadás-változata így illeszkedett azMMAMûvé-

szetelméletiésMódszertaniKutatóintézeteáltalrendezettArany-elôadás-sorozat

célrendszerébe,sazírásosformaiseztkísérlimeg.Amûvészetfilozófusokkantiá-

nusrészeaztameggyôzôdéstvallja,hogyazesztétikaiítéletszubjektív:nemmond

semmitazítélettárgyáról,annáltöbbetazítéletalanyáról.Azttudjukmegbelôle,

hogyazadottdolog–példáulmûalkotás–tetszik-enekivagysem.Ezaszubjekti-

vitásazonbannemjelentönkényességetésbezárkózástönmagunkba.Azesztétikai

ítéletugyanisáltalánoshelyeslésretarigényt,báreztvalószínûlegsohanemériel.

Azítéletetanyelvbenhozzukmeg,kimondjukésbeszélünkróla:interszubjektivi-

záljuk.Abeszédkeresiazokatafogalmakat,amelyekalapjánatárgyatszépnekítél-

jük.Keresi,devégérvényesennemtaláljameg.Nemistalálhatja,mertnemmate-

matikaivagyempirikus-tudományosítéletrôlvanszó.Azesztétikanemaszénato-

mokmozgásánaktudománya,nemisérhetôelbenneolyfokúegzaktság–szeren-

csére.Amûvészetbenmásmélységekésmagasságoknyílnakmeg,amelyekugyan-

akkorazemberlényegéheztartoznak.Azerrôlvalóbeszédazegyiklegnemesebb

örömforrás. Gadamer (1984) valószínûleg téved, amikor a klasszikusok hatását

spontánmûködéskéntdefiniáljaHegelalapján(206.),ebbenavonatkozásbanJauß

(1997)álláspontjánvagyokmagamis:abefogadónakfolyamatosanaktiválniakell

azokatazenergiákat,amelyekaklasszikusszövegésajelenközöttiközvetítéstle-

hetôvéteszik(64.).

Eszmetörténet:mértékletességebbenis

Miféletudományazeszmetörténet?Azeszmetörténetakülönbözôtípusúésmûfa-

júszövegekközötti történetihatásokatésösszefüggéseketvizsgálja,ugyanakkor

kitérazokraahatásokrais,amelyeketazeszmékatársadalmi,kulturális,gazdasá-

gi,politikaiésegyébkörnyezetregyakorolnak.Ezekahatásokanyilvánosságkü-

lönbözôtörténetiszíntereinekközvetítéséveljelentkeznek.Etudománytartalmiés

módszertanijellemzôirôlösszefoglalóképetnyerhetünkSkinner(1969)ésGorgon

(2012)elemzéseibôl.Azeszmetörténetitudatosságégetôfontosságánakszemlélte-

tésére hadd hozzak most egy, a témánktól távolabb esô példát. John Maynard

Keynes,aXX.századtalánlegismertebbközgazdászaazÁltalánoselmélet címûkor-
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szakosjelentôségûkönyvébenarrahívjafelolvasóifigyelmét,hogy„...aközgaz-

dászokéspolitikaifilozófusoknézetei–akárigazukvan,akártévednek–sokkal

nagyobbhatásúak,mint rendszerinthisszük;valójábanmindennél jobbanhatnak

világunksorsára.Azokagyakorlatiemberek,akikmentesnekvélikmagukatmin-

den szellemi befolyás hatásától, rendszerint valamelyik rég elhunyt közgazdász

rabszolgái.”(24.fejezet,V.szakasz)Keyneseztatörvényszerûségetabbanakon-

textusbanfogalmazzameg,hogymilyennehézisújtanokat(mármintazôforra-

dalminak szánt nézeteit) elfogadtatni a régi dogmák által uralt közvéleménnyel.

Egy másik, már közelebbi példa az eszmetörténeti összefüggés mûködésére az

Aranyáltal isnagyraértékeltCsokonaiköltészetébôlvehetô.Az1804-esHalotti

versekbenolvashatjuk:

„Akarom,hogyelmémsetétségbeejtsem,

Avétketavirtust,mind-mindelfelejtsem.

Ezodvasmakkfánakkongóoldalában

Eszem,alszom,egyébállatoksorában,

Azégrenemnézek,földönjótnemteszek,

Ittélek,itthalok,ittrothadok,veszek.”

AzáltalamkiemeltsorválaszolKantnéhányévvelkorábbanmegjelentmorálfilo-

zófiájánakazótamár szinte szállóigévéváltvallomására: „Kedélyemetkétdolog

töltielegyrefokozódócsodálattaléstisztelettel,minélgyakrabbanéskitartóbban

gondolokrájuk:acsillagoségfölöttemésazerkölcsitörvénybennem.”(Kant1991,

289.,kiemeléstôlem)ACsokonai-versalanyátelkeserítiakantifilozófiánakazon

eredménye,hogyazemberilélekneksemhalhatatlanságát,semhalandóságátsem

igazolni,semcáfolninemképesazelméletitudomány,mivelazkívülesikalehet-

séges tapasztalat körén. Akkor viszontmind teoretikus,mind gyakorlati-morális

szempontbólerôsenmegkérdôjelezôdikembervoltunk.

Azeszmetörténetnekvannakveszélyeiis.Ezavizsgálatimódamûvekkialaku-

lásátelemzi,aztkutatja,hogymihatott,vagyhathatottaszerzôre,milyenvoltaz

intellektuálisklíma,melybenamûlétrejött.Minéleredményesebbavizsgálat,an-

nálinkábberôsödikazabenyomás,hogyaszerzônemtaláltkisemmiújat,min-

dentcsakátvettazelôdöktôlésakortársaktól.Haezígylenne,azaztjelentené,

hogy az eszmetörténeti hagyomány beszél, nem a szerzô. Igaza lenne Roland

Barthes-nak(2001),akiaszerzôhalálátállapítjameg,aszövegetpedigúgyjellem-

zi,hogyaznemmás,mint„...idézetekszövedéke,amelyekakultúraezernyiforrá-

sábólrajzanakelô”.(53.)Akkorviszontmiértvanaz,hogymégispontezaszerzô

válthíressé?Azellentmondásfeloldásáhozkétmegfontolástjavaslok:Egyrésztaz

eszmetörténetnemadjamegamûlétrejötténekteljesmagyarázatát,mivelaznem

islehetséges.MásrésztAranyJánoskapcsánfontosaz,hogymilyeneszmékhatot-

takrá,hogyanvitázottazokkal,demégennélisfontosabbaz,hogyazokazeszmék

azértolyérdekesekszámunkra,mertpontAranyJánosméltattafigyelemreôket.

Egymásik,azelôbbivelösszefüggôveszélyanemzetijelleg,konkrétananemzeti

mûvészetlehetôségételvitatókövetkezmény.Haugyanisamûhatásokösszege,s

ahatásokközöttvannakolyanok,amelyeketkülönösenfontosnakminôsíthetünk,
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akkorpéldáulamagyarnemzetiromantikanemtöbb,mintnémetésfranciamin-

ták követése. Az ilyen redukcionizmus azonban nem áll meg, mert eredményes

mintakövetés,olyankomplexjelenségesetében,mintamûvészet,csakamintaal-

kotássalegyüttlehetséges,amitöbbnemcsakamechanikusmásolásnál,deaszer-

vesbeillesztésnélis.Aranynakéskortársainakezsikerült,ezértistartjukXIX.szá-

zadiszépirodalmunkatnemzetiklasszikuskéntszámon.

AzeszmetörténetveszélyeikapcsánpontAranyvonatkozásábanszólnikellaz

értelmezôalaptalanmagabiztosságáról.AzanekdotaszerintvalakiAranytelemez-

veúgyfogalmazott,hogy„Ittaköltôarragondolt,hogy...”,amireAranyaztfelelte

volna,hogy„Gondoltaafene”.Aszállóigetörténetivalóságalapjáhoztöbbszális

vezet,demindigen-igenvékony.AleginkábbkitapogathatótVeresAndrás(1998)

ekképpfejtivissza:ErcseySándor,Aranysógora1883-ban,nemsokkalaköltôha-

lálautánközreadottegygyûjteménytAranyJánoséletébôl címmel,melybenvissza-

emlékezések és levelek találhatóak. A könyv szerint Arany olvasta Tolnai Lajos

TompaMihályköltészete címûírását,amelyaBudapestiSzemle 1878-asévfolyamá-

nakszeptember-októberiszámábanjelentmeg.AzírásbanTolnaiúgydicsérteTom-

pát, ahogy elôtte Erdélyi János dicsérte Aranyt, aki „megvárta az idôjárást,míg

hozzáföláradtavíz,hogyelbocsáthassacsónakát”.(idéziVeres,1998)Utalvánar-

ra,hogyúgyTompa,mintAranymegvártaazidôt,mikorraaközönségképessévá-

likaversmegértésére,sígylettekmegérdemeltensikeresek.Afolyóiratszámszé-

léreAranyeztamegjegyzéstírta:„Vártaf...valamit.”Nemérdemesmosttalálgat-

ni,hogyhogyankellenekiegészítenia„f...” jelölést,annáliskevésbé,mertapél-

dánynemállrendelkezésünkre.Aszállóigétakritikusoknagyképûségénekbemu-

tatásáraésakritikamûfajánaknevetségessétételéreszoktákidézni,defelemlege-

tikabbanazösszefüggésbenis,hogymilyengyengékazirodalomtörténetésiroda-

lomelmélet pszichológiai alapjai. Aranyra az ilyen kritika- és elméletellenesség

egyáltalánnemvoltjellemzô.Deazeszmetörténetresemjellemzôapszichológiai

redukció,nemazttalálgatja,vajonmiregondoltaszerzô,hanemazokatazössze-

függéseketvizsgálja,amikaszövegbôlfeltárhatóak.

Sensuscommunis:abeszélgetésöröme

Asensus communis, aközösérzék fogalmátkoraújkoribritnépszerûsítôje, Lord

Shaftesbury(2008)antikhagyományokratámaszkodvaekképpdefiniálja:„ezakö-

zösérzékaköltônélaközjóésaközérdekirántiérzéket,aközösségvagyatársa-

dalom szeretetét, természetesvonzalmat, emberséget, szolgálatkészséget jelent.”

(45.)Adefiníciónyilvánvalóanazembermagasabbfogalmábólszármazik,amelya

görögökszerintnemmás,mintzoonpolitikon, társas lény.Az ilyenemberképpel

szembenmindigmegjelenikazelkülönülésre,azönzésreésazegoizmusravalóhaj-

lam,amiamodernitásbansokakszerintlátványosanfelerôsödik.Nemminthaön-

magábanazoonpolitikon nemadnalehetôségetazönérdekkövetésére,gondoljunk

csakarra,hogyadottesetben,sôtrendszerintazegyénicélokelômozdításánakleg-

jobbeszközepontamásikember lehet.Ennekellensúlyozására lehetalkalmasa

sensuscommunis. AfogalommegjelenikKantesztétikájábanis,deottmárnemab-
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banazáltalánosértelemben,ahogyShaftesburyokfejtésében.Nemvonatkozika

tudományosésamorálisítéletalkotásra,csakazesztétikaira,aszépmegítélésének

képességére.Amineksoránazítéletalanyaatetszéseérzésétgondolatbanminden-

kimásravonatkozatja,elképzeli,hogyazavalami,mondjukegymûalkotás,min-

denkinektetszik,delegalábbistetszhet.(Kant,1979,40.§)AXX.századbantöb-

benfelszólaltakKanttörekvéseellenakulturálisterületekmerevelhatárolásátil-

letôen.Gadamer(1984)asensuscommunisnakazantik,ahumanistaésabritfilozó-

fiáratámaszkodóérvekkelakarigazságotszolgáltatniKantellenében,megnyitvaa

lehetôségetarra,hogyazismétszerepetkapjonmoráliséskülönbözôteoretikusér-

velésekben is. (37–44.) Habermas (1988) egyrészt méltatja Kant teljesítményét,

ahogykijelöliamodernkultúraterületeitaszubjektivitáselvealapján,defelrója

nekiazt,hogynemjelölkivalamilyenközvetítôprincípiumotarészekközött,már

azértsem,mertnemérziproblematikusnakazilyenfelosztáselidegenítôkövetkez-

ményeit(22.).Habermasittvalószínûlegtéved,Kantérzékelieztaveszélyt,aszét-

szakadtságellenpedigteljesmeggyôzôdésselajánljaamorálisprincípiumközvetí-

tôlehetôségeit.AranyaVojtinaarspoétikája címûkölteményébenéneklimegaz

igazság teoretikus,morálisésmûvészeti természetét.Quintilianusretorikai taná-

csánakfelidézésévelkezdi:

Mendacemoportetessememorem

Aminekmagyarfordításátígyverseli:

„Költôhazudj,derajt’nefogjanak.”

Majdrátéramorálismegítélésésaköltôifeladatösszevetésére:

„Hazudni rút.Ezellenamorál,

Atársasillemegykintperorál:

Deköltônek,bárlényeisteni,

Nemcsakszabad:–szükségfillenteni.”

Aköltôihivatásésamorálszembeállításautánkövetkezikatermészetképeinek

teoretikuskritikaielemzéseazérzékicsalódásokhamisszépségénekbemutatásá-

val:simaégbolt,FöldkörülforgóNap,szivárvány,délibáb.Ezekhatványraemelve

hazudnak,haversbenjelennekmeg.Majdazantikanekdotaamalacvisítástimitá-

lómûvészrôlésazegyszeriemberrôl,akieztélômalaccalpróbáltaelôadni.Aköz-

vetítômegoldásazigazságkétjelentéseközött:

„Csakhogynemamirészszerint igaz,–

Olyankell,miegészbensmindigaz.”

Arész–egészviszonyösszekapcsolódikazegyszeriesetlegesésazáltalánosszük-

ségszerûközöttiviszonnyal,aholamûvésziigazságképviseliazutóbbit.Hasonlóan

Arisztotelész érveléséhez, akinél aPoétikában azt olvashatjuk, hogy a költészet
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igazabb,aszófilozófiaiértelmében,mintatörténetírás,„mertaköltészetinkábbaz

általánosat,atörténelempedigazegyediesetetmondjael”.(51b)Atársaslétésa

közösérzékaköltôtermészetesközegeéscsatornája,aminemcsakazegyeskultu-

rálisterületekközöttképesközvetíteni,hanemakonkrétemberésemberközöttis:

„Jelennekír,kiajelenbenél,

–Mondom–közöttünkhisz,szeret,remél,

Küzd,vágy,remeg,örvend,szomorkodik.”

Aköltôajelennekír,Aranybanélaremény,hogytalánajövônekis.Miisegyje-

lenbenélünk,saztszeretnénk,hogyaköltészettelaköltészetrôlfolytatottbeszél-

getésmegjelenítseszámunkraannaksajátosigazságát.Közösérzékünktárgyale-

gyen, örömet okozzon és boldoggá tegyen.Olyanbeszélgetés lehetôsége jelenik

megebbenazesetben,amelyiktermészetesmódonelvonatkoztatáltalábanacse-

lekvés, különösenabeszédcselekvés instrumentális-manipulatív felhasználásától,

nemhaszonelvûcéllaltörténik,ugyanakkormégismindannyiunkközösjavalehet.

Romantika:amodernitásszelleme

Aranyköltészetétúgyszokásjellemezni,mintamiaromantikaésarealizmusnem-

zetiszintézisétadja.Ezzelajellemzésselmagamisegyetértek,deaszintézisretö-

rekvéstbizonyosértelemben szükségszerûnek tartom,máskérdés,hogyeznem

mindenkineksikerült.Aszintézis iránti igénya felvilágosodás racionalizmusának

értelmezésébôléskritikájábólkövetkezik.Ugyanakkoraromantikusmûvészetetaz

irodalomtörténetbenszokásosmódtóleltérôen,tágabbkeretekközöttisértelmez-

hetjük,amihezHegelfilozófiájaszolgáltatjaazalapot.Nálaaromantikusegyenlô-

véválikamodernnel.Esztétikájábanmagyarázatotkeresarra,hogyamûvészet

történetisokszínûségébôlkiindulvahogyanérthetômegamodernmûvészet,ezzel

viszonyításipontotadamûvészettörténetdialektikusértelmezésére,amittöbben

maiskövetnek,mégazangolszászanalitikusfilozófiábanis.Amûvészetaszellem

terméke,amûalkotásazeszmeérzékiformábantörténôszabad,individuálismeg-

jelenése.Azonbanamûvészetezenfogalmacsaktörténetifejlôdéseredményeként

jelenikmegavalóságban.Afejlôdésnekháromszakaszaépülegymásra:aszimboli-

kus,aklasszikusésaromantikusvagymodern.Aszakaszokfejlôdésisorajellemzi

amûvészetegészét,azegyesmûvészetiágakat,mûnemeketésmûfajokat,deaz

egyénesztétikaiítéleteinekalakulásátésazezekbôlkibontakozóintézményiérték-

tulajdonításokatis.Azegyeskorszakoksajátosságaiakorszakoknakmegfelelôkü-

lönösmûvészetiágakbanfigyelhetôkmeg.Aszimbolikusszakasztazeszmeésa

formakapcsolatánakesetlegességeuralja,azeszmemégcsakkeresiamegfelelô

formát,ahogyaztazépítészettörténetemutatjaazókoriKeleten.Aklasszikusmû-

vészetetezzelszembenazeszmeésaformaharmonikusmegfelelésetesziszéppé,

testetöltveazembertábrázolóantikszoborban.Aromantikuskor,ajelen,ismét

megbontjaaformaésazeszmeegységét,megszüntetvefelemeliaszimbolikusban

márlátottkülönbözôségeket,túlkívánjutniazonazártságon,amibenaklasszikus
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formaelérteamûvészet teljességét.A romantikusszámáraolyanmûvészetkell,

amitöbbamûvészetnél.Eztkeresiafestészetben,azenébenésaköltészetben.Kü-

lönösenaköltészetbenválikvilágossá,hogyamûvészetelérkezettavégéhez,hogy

„agondolatésareflexiótúlszárnyaltaaszépmûvészetet”(Hegel,1980,I.,10.),és

teljességéta filozófiávalazonosított tudománybannyeriel.Hegelesztétikájában

egyiklehetségesvégpontjáhozérkezikazafolyamat,amelysoránazeneésaköl-

tészetavizuálismûvészetekkelegyüttintegrálódikaszépmûvészetekrendszeré-

be.Amûvészetvégénektézisenemaztjelenti,hogyamodernitásbanmegszûnika

mûvészet,mégcsakaztsem,hogycsupánafestészet,azeneésaköltészetmarad.

Éppellenkezôleg,amûvészetitermeléssohanemlátottméreteketölthet,tökélete-

sedhetazábrázolástechnikájais,deamûvészet„formájatöbbémárnemaszel-

lemlegmagasabbrendûszükséglete”.(Hegel,1980I.,105.)Avallásegyrésztvégig-

kísériamûvészetfejlôdéstörténetét,másrésztazonbanakereszténységben,külö-

nösenaprotestantizmusbanfelülismúljaamûvészetet,mertavallásosképzetek-

nekmárnincs szükségükazérzékleteskülsô formákra,azoknélkül isáthatjáka

szubjektumot.

Nemgondolom,hogyHegeltmindentovábbinélkülkövetnünkkelleneamûvé-

szet végéig, azt viszont tanulságosnak tartom, hogy a romantika kapcsán épp a

racionalitásthangsúlyozza.Azértmeglepôez,mertaromantikátpontameseésa

csoda,atranszcendenciaésazirracionalitásmûvészetekéntszokásszámontarta-

ni,amelyszakítafelvilágosodásklasszicizmusánakhidegracionalizmusával.Ésné-

milegparadoxmódonreálisabbantudjaábrázolniazembert,kinekesetében„Azész

csakrabszolgájaaszenvedélynek,smegkellmaradjonennél,nemigényelhetma-

gánakmásfeladatot,mintszolgálniésengedelmeskednineki”.(Hume,2006,396.)

Hegelnélperszeszósincsazirracionalizmusnaktettengedményrôl,ôHumemeg-

állapításátcsakazegyesembervonatkozásábanhelyesli,elutasítjaviszontazész

magasabb,azegyetemestörténelembenérvényesülôszerepemiatt.Ebbenafejlô-

désbenracionálisanláthatjukazirracionalizmusnakanaivracionalizmusongyako-

roltkritikáját.

Amûvészetrôlalkotottmoderndefiníciókísérletünknagymértékbenháromalap-

raépül:azalkotássoránazsenittekintimérvadónak,amûszempontjábólatiszta

mûalkotást,abefogadóoldalárólpedigazabsztraktesztétikaitudatot.Aszépmû-

vészetetmárKantisazsenialkotásánaknyilvánította,akinemmás,mint„azate-

hetség (a természetadománya),amelyszabálytadamûvészetnek”. (Kant,1979,

46.§)PerszeKantnálazseniarraszolgál,hogyfogalmikapcsolatjöhessenlétrea

természetésamûvészetközött,éslehetôvéváljékannakigazolása,hogyatermé-

szetiszépségelsôbbségetélvezamûvészettelszemben.Azutódokazonbanater-

mészetességmellett,illetveazontúlazalkotásnakaztajellemzôjéthangsúlyozták,

hogyazigazimûvészátlépmindenfélebevettkulturálisésmoráliselváráson,kép-

zésenéshagyományon,csakmagátadjaésfejeziki,mindenkimás,aközönségis,

lényegtelen.Azsenitisztamûalkotásthozlétre,amelyszabad,egyéni,egyszeriés

megismételhetetlen,kiszakadahétköznapoktársadalmiésgazdaságikorlátaiközül.

AranyJánosegydolgozatábanelemziazseniésatársadalmimeghatározottságvi-

szonyát.Egyrésztfelidézi,hogyakritikaszeretmindenirodalmiténytésirányza-

tot a társadalmivagypolitikai körülményekbôl levezetni, azonban „az irodalom-
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történetlapozójakénytelenmegvallani,hogyakorköveteléseimellett,néhaazok

dacárais,afényessiker,alángészsikereaz,melydarabidôremegszabjaakölté-

szet irányát”. (Arany1861–1862)Kant szellemébenúgykellene folytatnia, hogy

aztánjönnekazepigonok,aszabálytfelismerik,majdazidômúltávalelkoptatják.

Azonbanarrahívjafelfigyelmünket,hogyalángészmûvészeténeknemmindiglesz

folytatója:GyöngyösinekésBessenyeinekvolt,ZrínyinekésCsokonainakviszont

nem.Ebbôlláthatjuk,hogysemmilyenredukció,semadeterministaelmélet,sema

zsenikultusznemképesazirodalomteljesmagyarázatára.

Azabsztraktesztétikaitudatamûvészetbefogadójávalfelismertetiazsenial-

kotását, elvonatkoztatva amûminden nem esztétikai jellemzôjétôl. Amûvészet

ilyenmeghatározásameglehetôsenmostohánbánikazokkazionálisalkotásokkal,

amelyekvalakimegrendelésére,valamilyenalkalomrakészültek,svalamilyennem

tisztánesztétikai(példáuldekoratív,utilitarista,vagypolitikai)funkciótisbetölte-

nek.Szerencséreamûvészethelyzetenemolyanrossz,mintahogyaztazseni,a

tisztamûésazabsztraktbefogadóesztétikájaláttatja.AXX.századmásodikfelé-

ben teret nyerôhermeneutikai filozófia rehabilitálni igyekszik a határmûfajokat,

átmenetijelenségeket,formákatéskategóriákat,visszakívánjaadniaretorikus,az

allegorikus,adekoratívésazokkazionálisazonlétrangját,amelyetamodernmû-

vészetfejlôdéseelvitatott.Azokkazionálistpéldáulúgydefiniáljaazirányzatki-

emelkedôalakja,Hans-GeorgGadamer(1984),hogy„Azalkalmijellegetúgykellér-

teni,hogyajelentésttartalmilaggyarapítjaazalkalom,amelyreszánják,sígytöb-

bettartalmaz,mintazilletôalkalomnélkül”.(113.)AranyToldijátaKisfaludyTár-

saságpályázatára írta,segészéletébenfeladatként (is) tekintettaköltészetre.A

KisfaludyTársaságpályázatailleszkedikabbaatörténetifolyamatba,melyet–má-

sokmellett–Herdernekamagyarságotilletôkedvezôtlenjóslataindítottel.

Herder:történelembölcseletésönfelszámolójóslat

JohannGottfriedHerdertörténelembölcseletiösszefoglalónagymûvétEszmékaz

emberiségtörténeténekfilozófiájáról címmel1784és1791közöttjelentettemeg,s

Kanttalegyütt(akiveltöbbfontosdologbannemértettegyet)elindítottaanémet

filozófia történelmi érdeklôdését, aminek olyan eredményei lettek, mit Fichte,

SchellingésHegeltörténelemfilozófiája.AmûszéleskörbenismerttéváltMagyar-

országon, egy prognózisa pedig szállóigévé alakult a nyelvújítás és a reformkor

idején.AzEszmékbôlegyteleologikustörténelemszemléletismerhetômeg,amely

szerintatörténelem,sôtatörténelmiidôegészeúgyérthetômeg,hogyafolyama-

toknakcélttulajdonítunk.EzacélHerderesetébenimmanens,nemmás,mintahu-

manitás kibontakozása. Humanitásfogalma túllép a reneszánsz elôzményeken,

amennyibenaközépkortésazehhezkapcsolódónemzetihagyományokatazantik

elôzményekkelegyenrangúnaktekinti.Ahumanitásfejlôdésétanépszellemekáltal

megvalósítottkultúrfokokegymásutánjábanszemlélhetjük,deezentúlmenôenelô-

rejelzéseketismegfogalmazhatunk.Herderbeszámolamagyarságelôtörténetérôl,

vándorlásánakéspolitikaiviszonyainakalakulásárólahonfoglalásáig,aminekidô-

szakátafolyamatoszsákmányolóhadjáratokkalazonosítja.Aztánezakorszakle-
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zárult:„...Szászországban,Svábföldön,Vesztfáliábanelszenvedettsúlyosvereségei

folytánaNémetBirodalommegmenekedetttôlük,sôtmagaMagyarországisapos-

tolibirodalommávált.Mostszlávok,németek,vlachokésmásnépekköztazország

lakosainakkisebbikrészétalkotják,ésévszázadokmúltántalánanyelvüketisalig

lehetmajdmegtalálni.”(Herder,2002,633.)

Negondoljukazonban,hogyHerderellenségünklettvolna,afolyamatokegyle-

hetségesvagyvalószínûkimenetétvázolta.Eztazisalátámasztja,ahogyabirodal-

mielfogultságellenérvelkevésbéismertírásában,aGesprächnachdemTodedes

KaiserJosephsII. címûben.Ittkifejti,hogyII.Józsefbirodalmalélektelengépezet,

Istenakaratánakellentmondvajöttlétre,mertIstenmindennépetanekilegmegfe-

lelôbbmódonoktat,sajátnyelvén,mivelakultúracsakígyképesfejlôdni.(Herder,

2014)

HerderjóslatátaXIX.századsoránértelmeztéknyelvi,kulturáliséspolitikaivo-

natkozásban,amagyarnyelv,akultúraésamagyarnemzethalálamegjelenikKa-

zinczy,Kölcsey,Vörösmarty,Petôfi,Széchenyiésmásokmunkásságában.Önfelszá-

molójóslatnakbizonyulezavízióanyelvújítás,azújmagyarirodalom,areform-

törekvések,aMagyarTudósTársaságésaKisfaludyTársaságmegalapítása,afor-

radalomésszabadságharc,amodernpatriotizmus,anyelv-ésoktatásitörvények,

valamintazasszimilációspolitika,illetveagazdaságimodernizációeredményeként.

Kevésbéismertpéldául,hogyanyelvújításidejénmindkéttábor,nemcsakaneoló-

gusok,hanemazortológusokérvelésébenisszerepetkapaherderitoposz.Verseghy

FerencésTelekiLászlókárhoztatjaaradikálisnyelvújítást,mertazönkényesenke-

zelianyelvet,megfosztjaeredetisajátosságaitól,elôidéziannakhalálát.Kazinczy

viszont–amellett,hogyatúlzásokatmagaiselutasítja–annakameggyôzôdésé-

nekadhangot,hogyéppazújításmentimeganyelvetapusztulástól.(Hites,2009)

Aranyéletmûvefontosrészétképeziannakatörténetifolyamatnak,amelyamo-

dernmagyarkultúrakialakulását,anyelvésanemzetmegmaradásáteredményez-

te.Aszámoshozzájárulásfelsorolásahelyettaherderijóslatkontextusábankétpél-

dátemlítenékcsak.ATolditizenegyedikénekébenelmeséltpárbajacsehvitézés

Miklósközöttnyilvánnemcsakalovagierényekgyôzelmeként,hanemamagyar-

ságéleterejénekfelmutatásakéntisértelmezhetô;Awalesibárdok apokaliptikuské-

peinemcsakaköltô-héroszokmártíriumát,hanemanéppusztulásátisazôrületbe

hanyatlózsarnokfejéreolvassák,paradoxmódonahalállalaratvagyôzelmetaz

életellenségefölött.

Ballada:a(népszerû)romantikakritikája

Aballada,bárformailagmeglehetôsenkötött,aromantikakedveltmûfaja.Egyrészt

azért,mertlírai,epikusésdrámai,jellemzôentragikuselemeketegyarántmagában

foglal,másrésztazért,mertrészbenezáltalalkalmasazindividualitásésaszubjek-

tivitásellentmondóösszetettségénekmegjelenítésére.Mindeztúgy,hogyatöbbré-

tegûségésatöbbszólamúságteretnyitaromantikaésamodernmûvészetönref-

lexiójaszámára.Láttuk,hogyamodernitásamûvészetetazsenialkotásánaktart-

ja,Kantnálúgy,hogyrajtakeresztülatermészetmegszabjaamûvészetszabályait,
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sígykijelöliazalkotáskövetendômódszertanát.Atermészetmintaktívprincípium

HerderesetébenpanteistamódonIstennelazonos.Azilyenazonosításjelenikmeg

atermészetfenségérôlalkotottképzeteinkben.Atermészetfenséges,azemberké-

pességeivelösszenemmérhetôhatalmaállelôttünkpéldáulCasparDavidFriedrich

Avándoraködtengerfelett címûfestményén,amiaz1810-esévekvégénkészült,

ésKisfaludyKárolyÉjjeliszélvész címûalkotásánaz1820-asévekbôl.Atermészet

ésatermészetesfogalmakjelentéseazonbanmásraiskiterjed.Havalaminekater-

mészetérôlbeszélünk,akkorahagyományosmetafizikaszerintannaka lényegét

próbáljukmeghatározni;másfelôl,havalamitermészetes,akkoraznemcsodálatos,

azazatermészetitörvényeknekmegfelelôentörtént,nemvolthozzászükségcso-

dára(ezajelentés,hapanteistamódongondolkodunk,nemjönszámításba);vala-

mintlehetatermészetesamesterségesellentéte;ezekenkívülatermészetestúgy

isfelfoghatjuk,ahogyHumetette,miszerintaznemmás,mintamegszokott.(2006,

480.)Aranyutolsómestermûvében,Akép-mutogató címûballadábanatermészet

fogalmánaktöbbjelentésefelvillan,ráadásulegyexpliciteszmetörténetiutaláson

átvezetve.

Aballadatörténetétadebrecenisokadalombanadjaelôakorszakdivatosmu-

tatványosa,aképmutogató.Amûfajbanamozielôképétfedezhetjükfel,ahogyaz

Arany-versmoziraalkalmazottváltozatátBabitsnál,aMozgófényképcímû1909-es

költeményében,illetvemegjelenikamotívumMóriczRózsaSándoralovátugratja

címûregényénektévéfilmváltozatábanis(rendezteSzinetárMiklós,1971).Atörté-

netszerintagrófleányátazíródeákkalfolytatottszerelmemiattelûzi,majdami-

koravárandóslányakastélykapujábanújramegjelenik,kutyákkaltépetiszét.Ezek

utánagrófbanfelébredabûnbánat,próbáljahalottlányaszellemétkiengesztelni,

dementhetetlenülôrületbesüllyed.AgrófalakjábabeleláthatjukSzéchenyiôrüle-

tét,ebbenazesetbenalányaemlékéreállítottkápolnaazAkadémiaszékházalen-

ne;azíródeákbanfelfedezhetjükPetôfit,akinekfelidézôdikkedveltversmértéke,a

felezô nyolcas, és néhány tôle származó kifejezés is, például „falu végén kurta

kocsma”–„Szalma-viskósfaluvége”;agrófkisasszonypediglehetSzendreyJúlia.

Deszámosmásasszociáció isvalószínûsíthetô.Atermészet–természetesség foga-

lomköreittekintveelmondhatjuk,hogyaszerelemalapvetôentermészetesérzés,

lényegepedigatisztaság,hogynemfûzôdikhozzámesterségesérdek:„egyingben

is”készelvennialánytadiák.Azismegszokott,ilyeténmódontermészetes,hogy

aszülôk,különösenrendiestársadalmakban,másszempontokat ishajlamosakfi-

gyelembevennigyermeküksorsátszámítgatva.Aztviszontmárkevésbémonda-

nánktermészetesnek,bárazértelôfordul,hogyaszülôkitagadjagyermekét,aztpe-

dig,hogykutyákkalszéttépeti,márkifejezettenatermészetellenvalónaktarjuk,

azértis,merttagadjaaszülôilétlényegét.Ellenbenazon,hogyezekutánazapa

megbolondul, nem különösen csodálkozunk. Hogy ebbe mennyire játszik bele a

transzcendenselem,azasztalírásésa szellemlátás,mármegítéléskérdése,úgy-

szólván másodlagos. De sajnos az is természetes, hogy a szerelem mulandó, s

ahogymondaniszokták:„lakvaismerimegegymástazember”,ésazilyentudáski-

ábrándítólehet:
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„Szalma-viskósfaluvége

Ifjupárnakmenedéke;

Ottanrejtvevolna,sboldog,

Hatudna,vagybirnadolgot:

Hanematermészetkér,

Smársohajjalvégziadal:

„Kiskunyhóbanismegfér.”

Aranylábjegyzetbenadjamegazidézetforrását,SchillerDerJünglingamBache cí-

mû1803-banírottversétkezdôsorával:„AnderQuelle...”. Aztisközli,hogySzemere

Pálfordításátidézi,„melyaszázadelsôfelébenországszertezengettérzelgôifjak

ésleányokajkán”.AversPetôfi1842-esfordításábanmaismertebb,Ifjúapatak-

nál címmel.Arrólszól,hogyazifjúapataknálülvebúsul,azáramlóvízazidômú-

lásátjuttatjaeszébe,jönatavasz,deazôszerelmenemjönelhozzá,mertatár-

sadalmikülönbségekközéjükállnak,demégremél,bízikatermészetésaszerelem

hatalmában:

„Jôjle,jôj,oszépleányka,

Hagydkevélylakodfalát,

Majdvirágitatavasznak

Kebeledbehintemát.

Ime,dalzengaberekben,

Stisztazajjaljárazér;

Egyboldogszerelmüszívpár

Kiskunyhóbanismegfér.”

A patak képe, az ôrületmegjelenése és Arany Shakespeare-fordítása felidézheti

bennünkOpheliatragédiáját,annakellenére,hogySchillernemutalerre.DeOphelia

abenemteljesülôszerelemáldozata,agrófleányviszontabeteljesültszerelemé.

Pontosabbanannakegyikszokásoskimeneteléé,acsalódásé,mégakkoris,haeb-

beamegélhetésselkapcsolatosdolgokisbelejátszottak.Mindezperszenemcsök-

kentiagróf felelôsségét,agyilkosságotazôutasításárakövettékel.Kétdrámai

szálfonódiktehátittössze:azapaéslányaközöttikonfliktus,ésafiatalokközötti

viszony.Mutatvaamegszokottkéntértelmezetttermészetességésatermészetkul-

tuszösszeütközését,s ígyapopuláris-szentimentálisromantikaproblematikussá-

gát,deamodernkéntfelfogottromantikaeszmeialapjainakbizonytalanságátis.

Irodalom
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Kis Do mo kos Dá ni el

Arany Já nos kö re – A mû vé szet és a tu do mány ha tá rán
Szín ház kri ti kus, szer kesz tô, iro dal már, nyel vész és tör té net bú vár tár sa sá gá ban:

Sa la mon, Szil ágyi, Szar vas és a töb bi ek

1863–1864: alig egy évig volt Arany Já nos tag ja a Nem ze ti Szín ház szín mû bí rá ló

bi zott sá gá nak. Nem szí ve sen vi sel te ezt a tisz tét, szá mos más el fog lalt sá ga mel lett

igen meg ter he lô volt szá má ra ez a fe la dat, ál ta lá ban rosszabb nál rosszabb víg já té -

ko kat és szín da ra bo kat ha tár idô re el ol vas ni és ér dem ben el bí rál ni. Ér de kes azon -

ban a bi zott ság össze té te le. Az Or szá gos Széchényi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tára

ôr zi a ki írt pá lyá zat ra be adott víg já té ko kat, a bí rá lók szig nó já val, me lyek közt Arany

min dig fe ke te grafitceruzával vagy kék pos ta irón nal a pon tos dá tu mot is oda ír ta

gyöngy be tû i vel.1 S itt ta lál ha tó egy drá ma bí rá la to kat tar tal ma zó jegy zô könyv is,2

amely bôl meg tud hat juk, mely da ra bo kat bí rált el, s mi kor bí rál ta el, il let ve sza va -

zott meg, vagy sza va zott le Arany. (A két do ku men tum anya ga nem fe di egymást.)

A Nem ze ti Szín ház ak ko ri in ten dán sa, Radnótfáy Nagy Sá mu el 1863. már ci us

18-án kelt le ve lé ben kér te föl Aranyt, ô is ve gyen részt a „drá ma bí rá ló vá laszt -

mány ban” Jó kai Mór, Gyu lai Pál, Sa la mon Fe renc, Tóth Lô rinc, Greguss Ágost, Tóth

Kál mán, Czuczor Ger gely, Bérczi Ká roly, Egressy Gá bor, Tóth Jó zsef és Feleki Mik -

lós tár sa sá gá ban.3

Ér de kes, Arany Ko szo rú ja is hírt ad a bi zott ság ról, de ek kor még Arany ne ve nem

sze re pelt.4 Nyil ván Sa la mon Fe renc nek is sze re pe volt Arany fel ké ré sé ben, hisz Sa -

la mon, mint ek kor már je les iro dal már és kri ti kus, szor gal maz ta leg in kább új da ra -

bok be mu ta tá sát azok kel lô meg ros tá lá sa után, hi vat koz va az ed dig be mu ta tott ma -

gyar da ra bok zö mé nek ag gasz tó színvonaltalanságára. Így ke rült sor Arany Já nos

sze mé lyé re, mi u tán be ke rült a mo dern ma gyar kri ti ka nagy tri á sza: Sa la mon mel -

lett Greguss Ágost és Gyu lai Pál is.

Sa la mon né ze te it már 1862-ben ki fej ti a Pes ti Nap ló ban:

„Drá ma bí rá ló vá laszt mány ed dig is volt, még pe dig, hogy könnyeb ben gyôz ze a

mun kát, ki lenc tag ból ál lott. De min de nik fi gyel me és ide je csak ke vés ré szét fordítá

ezen tisz te let be li hi va ta lá ra. Már pe dig ki lenc fél fi gye lem ke ve seb bet ér egyet len
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1 Or szá gos Széchényi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tár, szö veg könyv gyûj te mény, a Nem ze ti Szín ház
Könyv tá ra szö veg köny vei.

2 Az 1863. martius 17-dikén ujraszervezett drá ma bí rá ló vá laszt mány íté le te alá bo csá tott ere de ti szín mû -
vek jegy zé ke = 1856. Julius hó 1-tôl kezd ve bí rá lat ra be adott ere de ti szín mû vek. 1856–1868. Le lô hely:
Or szá gos Széchényi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tár, Kö te tes kéz ira tok, NSz 679.

3 ARANY János levelezése (1862–1865). Sajtó alá rendezte ÚJ Imre Attila, Bp., Universitas – MTA Böl csé -
szettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2014 (Arany János összes művei XVIII.
kötet – Levelezés 4.), 292–293.

4 „A n. szinház drá ma bí rá ló vá laszt má nyát az igaz ga tó ság ujra szer vez ni ohajtván, Czuczor Ger gely,
Egressy Gá bor, Feleky Mik lós, Gyulay Pál, Greguss Ágost, Jó kai Mór, Sa la mon Ferencz, Tóth Kál mán és
Tóth Lôrincz ura kat kér te föl a drá ma bí rá lói tiszt el fo ga dá sá ra. Ezen rég szük sé ges uj já-ala kí tás a je -
len le gi igaz ga tó ság te vé keny sé gé rôl tesz tanuságot.” [szer zô nél kül]: Ve gyes cí mû ro vat = Ko szo rú,
1863, 12. sz., 287.



egy em ber tel jes fi gyel mé nél. A fe le lôs ség ér ze te annyi val is in kább meg osz lott, mi -

vel sza va zás út ján dön te tett el a drá mák el fo ga dá sa vagy el nem fo ga dá sa, s más-

más lé vén a há rom sza va zó, ez el fo ga dás ban vagy vissza ve tés ben egyál ta lán nem

volt sem mi kö vet ke ze tes ség. Vég re azon hi bá ja is meg volt, hogy ma guk ból a drá -

ma írók ból és a szí né szek bôl, még pe dig drá ma író szí né szek bôl ál lott.”

„A drá ma iro da lom eme lé sé re egy jó bí rá ló vá laszt mány, a jó mû ve ze tô vel együtt,

az élet kér dé sek kö zé tar to zik.”5 Saj nos ezen el kép ze lé se még 1864-hez ké pest is

csak jó val ké sôbb va ló sul ha tott meg.6 – ír ja Gyu lai Pál, a Ko szo rú szí ni kri ti ku sa.

Radnótfáy pe dig 1863. au gusz tus 19-i le ve lé ben ír ja: „a nem ze ti szín ház ügye it

ve ze tô bi zott mány ré szé rôl víg já té kok ra ki tû zött 50 arany el sô és 30 arany má so -

dik pá lya díj ra ér ke zen dô ere de ti víg já té kok meg bí rá lá sá ra föl kért pályabírák ne vei”

kö zé ôt is fel ven ni óhajt ja.7 A pályabírák ne ve így 5 fô bôl áll: Arany, Feleki Mik lós,

Ráday Ge de on, Sa la mon Fe renc és Tóth Jó zsef. Az ar ra ér de mes mû ve ket egy al ka -

lom mal be is mu tat ta a szín ház, s rész ben a kö zön ség dön töt te el, jó-e a da rab.

„A nem ze ti szín ház ré szé rôl ki tû zött 50 és 30 arany dí jért pá lyá zó víg já té kok

meg kezd ték versenyöket.”8 Er re pá lyá zott Szar vas Gá bor is je li gé vel, név te le nül.9

Gyu lai Pál hét rôl hét re be szá molt a ver seny rôl. Itt je gyez zük meg, sze rin te ez, a Be -

csü let és sze re lem volt ed dig a legnyöngébb, bár, s ez most lé nye ges: „nyel ve jobb,

mint né me lyik pá lya tár sáé, de cse lek vé nye rosz, szel le me cynismust árul el, nem

csak ko mi kai, ala pesz mé je nincs, de még egyet len ko mi kai hely ze tet sem ké pes

nyúj ta ni.”10

Az Arany ál tal is ol va sott, el bí rált da ra bok pe dig a Nem ze ti Szín ház könyv tá rá -

ban – ma az Or szá gos Széchényi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tá rá ban – lé vô szö veg -

köny vek sze rint:

[Szar vas Gá bor:] Be csü let és sze re lem. Arany, okt. 5. – Egy pár csók. Arany, okt. 5.

– A sze rel mes szí nész. Arany, okt. 6. – In gyen jegy. Arany, okt. 8. – A ba lek fo gók. Arany,

okt. 9. – Ba rát a szük ség ben. Arany, okt. 9. – A va dász a ve rem ben. Arany, okt. 14.

– Egy mû vész sze rel me. Arany, okt. 15. – Meg nyer tem. Arany, okt. 16.– Meg bé kül tek.

Arany, okt. 21.11
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5 SA LA MON Fe renc: A Nem ze ti Szín ház nál esz kö zöl he tô re for mok = Uô: Dra ma tur gi ai dol go za tok I–II. Bp.,
Kisfaludy-Tár sa ság, Franklin-Tár su lat, 1907, II., 298.

6 Sa la mon Fe renc rôl mint szí ni kri ti kus ról ZA BÁN Már ta: Sa la mon Fe renc szak mai élet út ja. Hi va tás tör té -
ne ti eset ta nul mány = Ko lozs vár, Ko lozs vá ri Egye te mi Ki a dó, 2014. Fô ként A szí ni kri ti ku si sze rep a drá -
ma bí rá lat hivatásosodásának fo lya ma tá ban cí mû fe je zet, 97–149. Arany ról DÁVIDHÁZI Pé ter: Hunyt
mes te rünk. Arany Já nos kri ti ku si örök sé ge. Bp., Ar gu men tum, 1992. A Nem ze ti Szín ház hoz fû zô dô kap -
cso la tá ról és a drá ma bí rá ló bi zott ság át szer ve zé sé rôl PUKÁNSZKYNÉ KÁ DÁR Jo lán: A Nem ze ti Szín ház
száz éves tör té ne te I–II. Bp., Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, 1940, I., 260–263.

7 ARANY: i. m. (2014), 356. Tá gabb ér te lem ben a té ma kör höz, a nagykôrösi évek hez kap cso ló dik
VOINOVICH Gé za: Arany Já nos élet raj za. 1849–1860. Bp., MTA, 1931, 107–109., 282–283., 389., 393.,
a ké sôb bi idô szak ra VOINOVICH Gé za: Arany Já nos élet raj za. 1860–1882. Bp., MTA, 1938, 3–4., 16., 19.,
21., 101–102., 177–178., 187., va la mint a nagykôrösi évek rôl és Sha kes pe a re-for dí tá sa i ról KERESZTURY
De zsô: Mind vé gig. Arany Já nos (1817–1882). Bp., Szé pi ro dal mi, 1990, 282–285., 344., 354., 464–466.

8 GYU LAI Pál: Nem ze ti Szín ház-ro vat ban = Ko szo rú, 1864, 1. sz., 20.

9 Be csü let és sze re lem. Víg já ték 1 fel vo nás ban. OSZK, Szín ház tör té ne ti Tár, N. Sz. B. 110

10 GYU LAI Pál: Nem ze ti Szín ház-ro vat ban = Ko szo rú, 1864, 7. sz., 165.

11 Be csü let és sze re lem. N. Sz. B. 110; Egy pár csók. MM 11.733; A sze rel mes szí nész. MM 8214; In gyen -
jegy. MM 11.715; A ba lek fo gók. N. Sz. B. 109; Ba rát a szük ség ben. MM 11.781; A va dász a ve rem ben.



„Az 1863 martius 17-dikén ujraszervezett drá ma bí rá ló vá laszt mány íté le te alá

bo csá tott ere de ti szín mû vek jegy zé ke”12 sze rint az Arany ál tal bí rált és „elô adás ra

el fo gad ta tott” szín da ra bok pe dig ezek:

[Szigligeti Ede:] Egy buj do só ku ruc. Ere de ti szín mû, 4 felv.; Némethy György: A

gá lya rab. Szín mû 5 sza kasz ban; Majthényi Fló ra: A nôk hi bá ja. Víg já ték, 1 felv.; Maj -

thényi Fló ra: Áp ri lis el se je. Víg já ték, 1 felv.; Szigligeti Ede: Nadányi. Ere de ti szo mo -

rú já ték 5 felv.13 Eb be nem szá mol tuk be le a szá mos el uta sí tott da ra bot. Ter mé sze -

te sen ezek is mind név nél kül sze re pel nek.

Vég re 1864. már ci us 7-én kelt le ve lé ben le mond ezen tiszt sé gé rôl, mond ván:

„A már-már le folyt egy év alatt be kelle lát nom, hogy én, ki aka dé mi ai pá lya -

mun kák kal és szer kesz tô sé gi te mér dek kéz irat ol va sá sá val un tig el va gyok fog lal -

va, a szín há zi drá ma bí rá lást a sza bály sze rin ti idô ben épen nem, ha lo gat va is csak

egy fe lôl sa ját ter hel te té sem mel, más fe lôl az in té zet ká rá val vi he tem.”14

S te gyük hoz zá, Sha kes pe a re-for dí tá sa i val, s ez zel össze füg gés ben a nagy vál -

lal ko zás sal, Sha kes pe a re drá má i nak ki a dá sá val is jócs kán el van fog lal va, a Szent -

ivánéji álom for dí tá sá val, mely még a drá ma író szü le té sé nek 300. év for du ló ja al kal -

má ból tör té nô 1864. áp ri lis 23-i nem ze ti szín há zi el sô be mu ta tá sa15 után is hosszan

fog lal koz tat ta, vagy a Já nos ki rály és a Hamlet. Kor tár sai kö zül alig ha nem ô tu dott

a leg job ban an go lul. For dí tói alap el ve volt: „le gyen esz me- és alak hû, még is sza -

bad.” „Jegy zés csak annyi, hogy a szö veg ért he tet len ne ma rad jon... de esz té ti kai

kom men tá rok er de jé be bo nyo lód ni nem kell. A for dí tó ne csak a szín pa dot, de az

ol va só kö zön sé get is szem elôtt tart sa.” (Tomori Anasztáznak, volt nagykôrösi ta -

nár tár sá nak, ba rát já nak, s a vál lal ko zás me cé ná sá nak írt le ve lé bôl.)16

A bi zott ság tag jai közt te hát a több is mert név, mint Jó kai mel lett ott van a dévai

re for má tus lel kész fia, Sa la mon Fe renc ne ve is, ki vel Arany már jó val ko ráb ban is -

me ret ség re ju tott, Nagykôrösön, vagy még aze lôtt. Sa la mon Fe renc kö ré hez tar to -

zott to váb bá Szil ágyi Sán dor, vagy in kább, mint azt már ko ráb ban ki mu tat tuk,17

Szi l ágyi Sán dor kö ré hez tar to zott Sa la mon s rész ben Arany Já nos is, ki vel ha lá lá ig

meg hitt ba rát ság ban volt. „Köz te és Arany közt ben sô ba rá ti vi szony fej lô dött ki.

So kat vol tak együtt, esz té ti kai, iro dal mi kér dé se ket tár gyal tak. A kü lön ben zár kó -

zott Arany meg nyílt elôt te, egyik-má sik ké szü lô mun ká já ból ol va sott fel ne ki.”18 –
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Kis Domokos Dániel: Arany János köre – A művészet és a tudomány határán

MM 8239; Egy mû vész sze rel me. MM 11.754; Meg nyer tem. MM 8242; Meg bé kül tek, vagy sok macs ka
egy ka ma rá ban. MM 11.725.

12 Az 1863. martius 17-dikén ujraszervezett... i. m. (1856–1868)

13 Egy buj do só ku ruc. N. Sz. E. 140; A gá lya rab. N. Sz. G. 75 és N. Sz. I. Koll. 2.; A nôk hi bá ja. N. Sz. N. 105;
Áp ri lis el se je. MM 11.757; Nadányi. N. Sz. N. 107. 

14 ARANY: i. m. (2014), 420.

15 Ere de ti szö veg könyv, a cím lap Arany Já nos kéz írá sé val és kéz je gyé vel. OSZK Szín ház tör té ne ti Tár, N.
Sz. Sz. 73.

16 ARANY Já nos levele Tomori Anasztáznak (1858. no vem ber 17.) = ARANY János levelezése (1857–1861).
Sajtó alá rendezte KOROMPAY H. János, Bp., Universitas, 2004 (Arany János összes művei XVII. kötet
– Levelezés 3.), 245–246., 246.

17 KIS Do mo kos Dá ni el: Sán dor-na pi mu lat sá gok Szil ágyi Sán dor tör té nész kö ré ben. (Szel le mi elit és ér tel -
mi sé gi kap cso lat rend sze rek a du a liz mus ide jén) = Va ló ság, 2008, 12. sz., 31–42.

18 SZIL ÁGYI Sán dor: Em lék be széd Sa la mon Ferencz fö lött. 1825–1892 = Szá za dok, 1895, 29. sz., 9–25., 9.



em lé ke zett vissza Szil ágyi Sán dor. Ide so rol hat juk még az alig ha nem leg jobb, vagy

in kább leg gör dü lé ke nyebb tol lú ba rá tot, Szász Ká rolyt, s rész ben kö zé jük tar to zott

az el bí rált mû vek egyik ér de kes szer zô je, a víg já ték író nyel vész, a „ma gyar nyelv

ôre”, Szar vas Gá bor is: Be csü let és sze re lem. Víg já ték 1 fel vo nás ban. „Ver seny elô -

adás ra el fo gad ta tott oct. 16-án tar tott bi zott má nyi ülés ben Feleky Mik lós biz. jegy -

zô.” Arany 1863. ok tó ber 5-én ol vas ta, amint az sa ját be jegy zé sé bôl ki de rül.19

1864. ja nu ár 18-án be is mu tat ták: a szín la pon a cím alatt ez áll: „A nem ze ti szín -

ház ré szé rôl ki tû zött 50 és 30 arany pá lya dí jért ver seny zô víg já ték 1 fel vo nás ban.

Ren de zô: Szigligeti.”20 Ha son ló képp ad ták ugyan ezen a na pon A há zas ság po li ti ká -

ja cí mût is.21

Arany nak is, Toldy Fe renc és Brassai Sá mu el mel lett ko moly sze re pe van a Ma -

gyar Nyelv ôr lét re jöt té ben, mely nek szer kesz tô je Szar vas Gá bor volt. Az 1872 ja -

nu ár já ban, az Aka dé mia meg bí zá sá ból in du ló fo lyó irat el sô szá ma i ban még ma ga

Arany is pub li kált, Szalontai ál né ven. Még is volt te hát ered mé nye Arany kri ti ká já -

nak, rész ben a túl zó nyelv újí tás ról, s rész ben az iro dal mi pró za s a tu do má nyos

nyel ve zet visszás sá ga i ról, mely nek né ha tré fás-ke se rû rí mek ben is han got adott:

„Ahogy in dult a nyel vé szet ár ja:

Ár pád nyel ve csak fer dí tett ár ja.”

Gram ma ti ka vers ben (1861 kö rül) Rész let.

„Tör vény kell a nyelv nek, mert kü lön ben elv ész

Tör vé nyét ki szab ja, mint az a sok nyel vész,

Az a há rom, négy száz tu dós kép vi se lô,

Kik egy-egy in dít ványt sürûn hoz nak elô,

Sôt nem is in dít ványt, mert tör vénnyé ke nik:

Ön nön bo ga rá ba sze rel mes min de nik:

Ez az ás és-t le li olyan iszo nyat nak,

Hogy ta lán a szószt is ne ve zi már tat nak;”

Meg véd te az amúgy kis sé össze fér he tet len ter mé sze tû szé kely szentkatolnai Bá lint

Gá bor nyelv tu dóst is:

Budenhez

„Iga zi vas fe jû szé kely a Bá lint:

Nem ar ra megy, mer re Hunfalvy Pál int.”

(1878)
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19 N. Sz. B. 110

20 Szín lap. A Nem ze ti Szín ház kö te tes szín lap jai. OSZK, Szín ház tör té ne ti Tár.

21 Uo.



Bá lint Gá bor röp ira tá ra,

mely ben pa na szo san ki kelt az aka dé mia s a kul tusz mi nisz té ri um

el len, hogy mél tat la nul bán nak ve le; de ô ma ga an nál he ve seb ben

meg tá mad ta mind a ket tôt.

„Sze gény Bá lint Gá bor,

Bol dog ta lan gó bé;

Amennyit te szen vedsz,

Mi ah hoz a Jóbé!”

(1878)

Ta lán nem csak a vé let len szül te, hogy az Aka dé mia fô hom lok za ta elôtt, ké tol dalt

ôk áll nak, va gyis Sa la mon Fe renc, mint ha szú rós sze mé vel ku ta tá sa va la mely tár -

gyát für kész né, il let ve a Du na fe lôl Szar vas Gá bor, a fe lé ko szo rút tar tó szép, mez -

te len nô alak já val. (Mind ket tô Jankovits Gyu la al ko tá sa, Szar vas Gá bo ré 1899-, il -

let ve Sa la mo né 1902-bôl.) Mell szob ruk mel lé kí ván ko zik még Szil ágyi szép sza kál -

las fe je, és Szász Ká roly püs pö ké, kö zép re pe dig mind nyá juk „Szer kesz tô je” – Arany

Já nos, ki ta lán most ér ke zik épp a pes ti szé na tér fe lôl, a Há rom pi pa ut cai la ká sá -

ból az Aka dé mia ülé sé re. (Arany mell szob rát Nagykôrösön, a hí res re for má tus gim -

ná zi um épü le te mel lett, a temp lom kert ben ál lí tot ták föl 1910-ben, al ko tó ja Stróbl

Ala jos, akár csak a Mú ze um kert ben lé vô im po záns szo bor cso por té, me lyet a köl tô

ha lá lá nak 10 év for du ló ján, 1893-ban lep lez tek le.)

Itt je gyez zük meg, hogy ak ko ri la kó he lyé rôl ver set is fa ra gott, s sze ret te vol na,

hogy a nagy köl tô elôd rôl ne vez zék el, mint a ne vét vi se lô Tár sa ság igaz ga tó ja is:

A Há rom-pi pa ut ca

„Kisfaludy egy pi pá ról

Mon da el més pi pa dalt:

Il lô, hogy e »há rom pi pa«

Nyujtson ér te di a dalt.

Él jen hát az ô ut cá ja!

S a ma gyar nak »nagy pi pá ja«

(Mint a ré gi pél da jár),

Le gyen egy szer töm ve már!”

(1861. febr.)

Nem így lett, az ut ca azo nos a mai Erkel ut cá val.

S az Arany ál tal szer kesz tett Ko szo rú – „He ti lap a szép iro da lom s ál ta lá nos mí -

velt ség kö ré bôl” – cím lap ján ez áll:

„Szer kesz tô szál lá sa, hová a dol go za tok, elô fi ze té si pén zek, reclamatiók is küld -

he tôk: Ül lôi-út és 3 pi pa-utcza sar kán, 11. sz.” – Mi kor a Kisfaludy Tár sa ság igaz ga -

tó já ul vá lasz tot ta, köl tö zött Pest re, s 1861-tôl 1864-ig itt la kott, utá na köl tö zött át

a 8-as szá mú ház ba. (A Tár sa ság igaz ga tó ja 1861–1867-ig. El nö ke ugyanekkortól

Eötvös Jó zsef.)

De vissza tér ve az elôbb mon dot tak hoz: ki is itt a kri ti kus, és ki az iro da lom-

vagy tör té net bú vár? Mind ez akár egy sze mély is le het, a ma te ma ti kus ból lett, or -
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vos nak ké szü lô, szín há zi kri ti kus, esz té ta, iro da lom tör té nész aka dé mi kus, ki ké sôbb

Szalay Lász ló mel lett, 1864-es ko rai ha lá la után a mo dern ma gyar tör té net írás egyik

el sô nagy alak ja: Sa la mon Fe renc, aki a bu da pes ti egye tem pro fesszo ra ként a tör -

té ne lem sza kon elô ször ve zet te be a sze mi ná ri u mot, va la hogy így fo gal maz va: ed -

dig én be szél tem, ma guk pi pál tak, most ma guk be szél nek, és én pi pá lok. Mel les leg

a fô tit ká ri szék ben pe dig – rö vid át me net után – Szalayt kö vet te Arany 1865-ben,

de Szalay és Eötvös Jó zsef, a két if jú ko ri jó ba rát, ko ráb bi vár bé li szom széd már

egy egé szen más tár sa sá got al kot tak, mely be, bár tisz tel ték Arany Já nost, szo ro san

nem tar to zott be le, aho gyan a töb bi re for má tus, kis ne me si szár ma zá sú ér tel mi sé gi

sem, mint Szil ágyi Sán dor, Sa la mon Fe renc vagy épp Szász Ká roly.

Arany hoz fû zô dô ba rát sá gu kat Szil ágyi Sán dor kö re, s az újabb nem ze dék még

a köl tô ha lá la elôtt egy év vel is fel em le get te, 1881-ben, Szil ágyi városmajori „bir -

tok fog la lá sa” em lé ké re ki ad ta a ne ve ze tes nagykôrösi disz nó tor ver ses tör té ne tét,

szép il luszt rá ci ó val, az az Arany Em lé kez zünk ré gi ek rôl cí mû tré fás ver sét.22 Ezen az

ün nep sé gen már Arany sze mé lye sen nem, de Lász ló fi á val rész ben ma gát is kép vi -

sel tet te.23

Em lé kez zünk ré gi ek rôl

„Akalmatosságra író dott ver sek.

mi dôn Szil ágyi Sán dor úr az ô el sô és utol só ma la cá nak vég sô

tisz tes ség té te lét nagy és fé nyes gyü le ke zet je len lé té ben tar ta ná:

ezen al kal ma tos ság ra ké szí tô dött és el mon dó dott egy bocs ko ros

po é ta ál tal kö vet ke zô kép pen:

Mú zsám! ki le buk tál Parnasszus hegy érül

És csak orrbézúzást nyer tél pá lya-bé rül,

Szünj meg erôl tet ni szár nya dat ma gas ra,

Hagyd az égi kvár télyt a fel len gô sas ra;

Jobb te ne ked im már itt lenn tol lász kod ni,

Hô sek és har cok ról még nem is ál mod ni; –

Lelsz ala csony tár gyat akár mennyit; – hisz na

Ehol van Szil ágyi s az ô poltrás diszna!”24

Ezek a rész ben ba rá ti, rész ben ér dek kö rök, a szó ne mes ér tel mé ben mint in kább

véd- és dac szö vet sé gek, szer kesz tô sé gek, iro dal mi, tör té net bú vár, ma gá tól szer ve -

zô dô tár sa sá gok is jó al kal mak vol tak a mo dern szó val él ve gyen ge kap cso la tok ki -

épí té sé nek, az ér vé nye sü lés le he tô sé ge i nek, me lyek nél kül a leg te het sé ge seb bek

sem ér vé nye sül het nek, hisz sen ki hez se, a leg na gyobb zse ni hez se ko pog tat be csak

úgy ma gá tól a Si ker... – Arany kö re, mond hat juk, szin te tel je sen va la mi fé le re for -

24

22 ARANY Já nos: Em lé kez zünk ré gi ek rôl. Al bum Szil ágyi Sán dor városmajori bir tok fog la lá sa em lé ké re. A köz -
re mû kö dôk szá má ra 30 pél dány ban ké szült. Szádeczky La jos pél dá nya. [Bp.], 1881, 3–7.

23 [ARANY Lász ló] GEORGICON: Sán dor az eke mel lett = Uo., 15–17. Ô is Nagykôrösre em lé ke zik, Szil ágyi
Sán dor ra. „Hol ak kor ô az is ko la / Ka ted rá ján bóbiskola” 16.

24 Uo., 3.



má tus, leg alább is pro tes táns ne me si/ér tel mi sé gi össze fo gás volt. Ez egyéb ként a

ha la dó ér tel mi sé gi ek ja va ré szé re jel lem zô volt. Ta lán ezek nél kül Szil ágyi sem lett

vol na az egye te mi könyv tár igaz ga tó ja, Sa la mon a bu da pes ti egye tem nyil vá nos

ren des ta ná ra, ké sôbb pe dig Szász Ká roly a Dunamelléki Re for má tus Egy ház püs -

pö ke, vagy en nek a kör nek egy má sik tag ja, a so kat ta pasz talt, vi lá got lá tott, ka lan -

dos éle tû Sza bó Ká roly, a kôröstarcsai lel kész fia se a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu -

do mány egye tem el sô tör té nész pro fesszo ra, ré gi szó val a ma gyar tör té ne lem „ny. r.

ta ná ra”.25

*

Arany egy há zá hoz fû zô dô kap cso la tá ról is ér de mes szót ej te ni, ha már em lí tet tük

re for má tus ér tel mi sé gi kö rét.

Arany köl té sze té nek bib li kus sá gá ról, ke resz tyén ér té ke i rôl nem egy ta nul mány

író dott – „E fi ú ból pap lesz...” –, s ki ne is mer né az 1856 kö rül írt Szondit:

Szondi

„Be bo rult a csil la gos ég fe let tünk,

Uram is ten! védd a ha zát he lyet tünk,

Vé rünk ál do zá sa,

Éle tünk fo gyá sa

Hogy ne es sék hi á ba:

Oh, ne en gedd, uram is ten!

Jut ni po gány igá ba.”

Szondi vi téz szo mor ko dik szivében;

Tö ri tö rök Drégel vá rát ke mé nyen;

Ba sa büsz kén já rat:

Ad ja fel a vá rat

Ke gye le mért, cse ré be.

„Ke gye lem az is ten nél van:

Fo lya mo dom elébe!”

„Ha da ko zó vi téz né pem mind ke vés,

Fogy az em ber, sza po ro dik a tö rés;

Min den ka to nám ra

Egy-egy ka pu tár va

Dôledezô fa la mon:

De azért mi nem me gyünk ki,

Itt ha lunk meg a ro mon.”
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25 „Al ko tó-szem lé le ti kö zös sé gek élet erôs csí rá ját né hány vi dé ki kör te rem ti meg. Gyôr, Sárospatak, Ko -
lozs vár mel lett leg je len tô sebb a nagykôrösi cso port. Itt a pro tes táns fô gim ná zi um ta ná rai, Szász Ká -
roly, Mentovich Fe renc, Szil ágyi Sán dor, Sza bó Ká roly s egy ide ig Sa la mon Fe renc al kot nak ’bi zo dal -
mas kört’. Ki emel ke dô alak já ról, Arany Já nos ról már ve tô dött né mi fény e cso port ra, de ha tá sát a tör -
té net tu do mány ra még sen ki sem mér te fel.” VÁRKONYI Ág nes, R.: A po zi ti vis ta tör té net szem lé let a ma -
gyar tör té net írás ban I–II. Bp., Aka dé mi ai, 1973, II., 270.



Hall ja Már ton, Orosz fa lu pász to ra,

Ke ze i nél az úri szent va cso ra...

(1856 kö rül)

Kis epig ram má ja már ke vés bé is mert:

SÍR-VERS

ITT NYUG SZIK

ARANY JÁ NOS

SZER KESZ TÔ

SZÜ LE TETT 1817 MÁR CI US 2-ÁN

MEG HALT...

Nincs vé gez ve itt még a cikk,

Foly ta tá sa kö vet ke zik:

Én-Uram, légy én szer kesz tôm,

Új fo lyam ban új ra kez dôm.

(1862)

Eb ben az idô ben a Szé pi ro dal mi Fi gye lô, majd a Ko szo rú szer kesz tô je. De leg szebb

összeg zé se hi té nek a le á nya sír já ra vé se tett sor, il let ve so rok:

Ju lis ka sírkövére

Mi dôn a ron csolt anya gon

Di a dal mas lel ked meg állt:

S meg néz ve bát ran a ha lált,

Hit tel, re ménnyel gaz da gon

In dult nem föl di útakon,

Egy volt kö zös, szent vígaszunk:

A LÉ LEK ÉL: ta lál ko zunk!

S a mû ked ve lô, te het sé ges ze nész, az ügye sen gi tá ro zó köl tô,26 „A tam bu rás öreg

úr” 1877-ben írt ön élet raj zi ver sé ben is han got ad hit bé li el kö te le zett sé gé nek:

26

26 „... a het ve nes évek ele jén, épen név nap ja al kal má val – mi kor ba rá tai rendszerént meg szok ták lá to gat -
ni – tár sal gás köz ben a ré gi idôk rôl lé vén szó, tré fá san elmondá, hogy tu dott s még ma is tud na gi tá -
roz ni. Sa la mon Ferencz a kö vet ke zô Já nos nap ján in kább tré fa folytatásaul, mint ko mo lyan, egy aján -
dék kal – gi tár ral lep te meg s igy vet te ke zé be a ré gen le tett lan tot. Oly tûz zel kez dett az tán ját sza ni,
hogy egy pár év mulva jobb szer ke ze tû hang szer rôl kel lett gon dos kod nunk. Ezt a fia megbizásából én
vá lasz tot tam. Mint mon dám, Sa la mon aján dé ka in kább tré fa volt, de a ké sôb bi borus ne héz évek azt
bizonyitják, hogy a test ben meg tört, de foly ton ép lel kû köl tô vel sen ki se te he tett vol na na gyobb jót.
Nem mon dok so kat, azt ál lí tom, hogy utol só éve it e hang szer tet te el vi sel he tôk ké.” Arany Já nos da lai
(Pe tô fi, Amadé és sa ját köl te mé nye i re). Ének re és önál ló zon go rá ra fel dol goz ta BARTALUS Ist ván, Bp.,
Révai, 1884, Elô szó, 12.; LA KA TOS Vin ce: Arany Já nos mint ze ne szer zô = Iro da lom tör té net, 1919, 1–2.
sz., 40–43.



„Oly kor egy-egy ének nyújt ne ki vígaszt;

A hitujítás ko ra szûlte még azt:

Benne a tört szív, bûnt-vall va, le ver ve,

Vagy erôs hit tel Is ten hez emel ve.”

Ugyan ak kor a re for má tus egy ház ban be töl tött sze re pé rôl ke ve set, vagy alig va la -

mit tu dunk.27 Nagy élet raj zai elég szûk sza vú ak e te kin tet ben, igaz, ez meg egye zik

a köl tô sze rény sé gé vel, sze mér mes sé gé vel, s hogy a hit – leg alább is rész ben – ma -

gán ügy. Az zal is össze függ, hogy Arany Já nos, a köl tô köz ügy, köz kincs, egyik cso -

port, fe le ke zet se sa já tít sa ki. 1933. au gusz tus 12-én, a köl tô ha lá lá nak 50. év for -

du ló ján Arany nagykôrösi szob ra elôtt gyü le kez tek a ma gyar re for má tus pres bi te -

rek. Az Or szá gos Re for má tus Pres bi te ri Szö vet ség ál tal szer ve zett ün nep sé gen töb -

bek közt dr. Maday Gyu la mon dott be szé det, mely ben ô is hang sú lyoz ta:

„Nem sze re tem, ha nagy köl tô in ket val lás fe le ke ze tek ki sa já tít ják ma guk nak. Nem

he lyes lem, ha szel lem óri á sa in kat, akik az egye te mes nem zet büsz ke sé gei, egy szû -

kebb kör há zi bál vá nya i vá tör pít jük.”28 Mind emel lett ô is ki eme li:

„Kál vi nis ta sá ga... ma ga az élet, az át élt, ve rej té ke zô, imád ko zó élet.” Majd így

foly tat ja:

„A gyer mek Arany el ol vas ta az egész Bib li át, ré szen ként két szer-há rom szor is. A

szalontai jegy zô min den ki nél szeb ben éne kel ve ve ze ti be vas ár na pon ként gyü le ke -

ze te kö zös ének lé sét. A köl tô Arany nyel ve Bihar meg ne me sí tett nép nyel ve, de

mél tó sá go san szár nya ló erôt és aszúízt ab ba Ká ro lyi Gás pár Bib li á já nak nyel ve ád

és Szenci Mol nár Al bert zsol tá rai te szik oly édes-dal la mos sá köl tôi nyel ve zen gé -

sét.”29

Ma ga Arany mond ja: „az ének és a szent írás von zóbb he lyei let tek el sô táp ja

gyön ge lel kem nek, s a kis bo gár há tú vis kó szent egy ház va la...” „A zsol tá ro kat, a bib -

lia von zóbb tör té ne te it – em lé ke ze tem meg ha la dó idô elôtt, hal lás ból már el sa já tí -

tot tam.” – ír ja Gyu lai Pál nak Nagykôrösrôl, 1855. jún. 7-én.30 Ván dor szí nész éve i re

ugyan ak kor nem szí ve sen em lé ke zik, ké ri is, hogy ezt ne na gyon dom bo rít sák ki

még éle té ben, ne kelt sen rossz be nyo mást a fi a ta labb nem ze dék re.31

27
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27 PAPP Vil mos: Ôr ál lók. Ne ve ze tes pres bi te rek. Bp., Kál vin, 2003; Arany Já nos ról: 78–81. Leg újab ban
SZABÓ Dá ni el: Arany Já nos szo bor ban, már vány táb lán és a hí vô ma gyar nép szí vé ben = Pres bi ter, 2017,
2. sz., 11.; KIS Do mo kos Dá ni el: Pap volt és pres bi ter = Pres bi ter, 2017, 3. sz., 7.

28 MADAY Gyu la: Arany Já nos ma gyar re for má tus szem mel néz ve öt ven év táv la tá ból. Em lék be széd Arany
szob rá nál, az Or szá gos Pres bi te ri Szö vet ség Arany Já nos ün ne pé lyén. Nagykôrös, 1933. au gusz tus 27.
= Ma gyar Pres bi ter, 1933, 3. sz., 4–5.

29 Uo.

30 ARANY Já nos levele Gyu lai Pál nak (Pest, 1855. jú ni us 7.) = ARANY János levelezése (1852–1856). Sajtó
alá rendezte SÁFRÁN Györgyi, Bp., Akadémiai, 1982 (Arany János összes művei XVI. kötet – Levelezés
2.), 554–565., 555.

31 Uo., 559. Toldy Fe renc nek 1857. augusztus 11-én ír ja: „Nem akar nám, hogy kor lá tolt em be rek debreczeni
pá lyám hoszszát birálgassák, s az után itéljenek meg. Ennyi az egész. – S nem akar nám, hogy a ka lan -
dos négy hó, mi dôn is ko lá mat fél be sza kí tot tam, köz aj kon fo rog na most még. Gyön ge ség, de en gem tel -
jes éle tem ben ily gyön ge sé gek kinoztak.” ARANY: i. m. (2004), 94–96., 95. A kér dés kört rész le te sen ki -
bont ja KILIÁN Ist ván: Arany Já nos a ván dor szí nész = Arany Já nos ta nul má nyok. Szerk. NOVÁK Lász ló,
Nagykôrös, Nagykôrösi Arany Já nos Mú ze um Köz le mé nyei, 1982, 51–83., 52–53. Vö. KILIÁN Ist ván:
Arany Já nos deb re ce ni évei = Uo., 17–49.



Ez zel egy be cseng az ötö dik pres bi te ri ér te kez let re szó ló meg hí vó is, me lyet

Csikesz Sán dor egye te mi pro fesszor, az ORPSZ fô tit ká ra és Bal ta zár De zsô püs pök,

ORPSZ el nök írt: „Ká ro lyi Bib li á ja és a Szenci Mol nár Al bert zsol tá ra volt az a for rás,

ame lyik bôl lel két új ra meg új ra meg elé gí tet te a leg na gyobb ma gyar köl tô, Arany

Já nos...”32

Vé gül az ün ne pi be széd e sza vak kal zá ró dik:

„Pap volt Arany Já nos és pres bi ter! Nem a for mák sze rint, de a lé lek sze rint volt

az.”33

Va ló já ban Arany, ha le het így mon da ni, a for mák sze rint is egy há zá nak tag ja

volt. Tö rök Pál püs pö köt pe dig még ki súj szál lá si se géd ta ní tó ként is mer te, hol ak kor

ô volt a rek tor ta ní tó. A Dunamelléki helv. hitv. egy ház ke rü let jegy zô köny ve i ben34

1860-tól sze re pel Arany Já nos ne ve. 1867-ben a Dunamelléki egy ház ke rü let ta -

nács bírájává vá laszt ja:

„Pes ten, 1867-ik évi junius 19-ik s kö vet ke zô nap ja in, a Dunamelléki helv. hitv.

Egy ház ke rü let köz gyû lé se tartatván, gr. Ráday Ge de on fô gond nok és Tö rök Pál

super intendens urak ket tôs el nök le te alatt.”35

1867. jú ni us 20-án pe dig újabb há rom egy há zi és há rom vi lá gi ta nács bí rót vá -

lasz tot tak:

Az el ren delt sza va zás ered mé nye képp „átalános több ség re 116. sza va zat kíván-

tatván, Ács Ge de on, Szilády Áron és Szalay Sán dor urak az egy há zi ak – Bozó Pál,

Arany Já nos és Ti sza La jos urak pe dig a vi lá gi ak kö zül meg vá lasz tott egy ház ke rü -

le ti tanácsbiráknak nyil vá nít tat nak, mi rôl az il le tôk el nök ség ál tal a hi va ta li es kü -

nek vagy még e gyû lé sen, vagy a legközelebbin le en dô le té te lé re fi gyel mez te tô fel-

hivás mel lett értesitendök.”

„7.) A fen teb bi pont alatt meg vá lasz tott tanácsbirák kö zül Szilády Áron és Szalay

Sán dor urak je len lé vén, hi va ta li esküjöket a gyû lés szine elôtt azon nal le tet ték s

tanácsbirói szé kü ket a je len vol tak szivélyes üd vöz lé se kiséretében el fog lal ták.”36

Szilády Áron szin tén Arany kö ré hez tar to zott, he lye seb ben nagykôrösi ta nít vá -

nya volt, je les iro da lom tör té nész, nyel vész, az Aka dé mia le ve le zô tag ja már 1861-

ben, egyút tal re for má tus lel kész. Meg ta nult tö rö kül, Szil ágyi Sán dor ral és Sa la mon

Fe renc cel együtt ad ták ki a Tö rök-ma gyar ko ri ál lam ok mány tá rat.

Ké sôbb vi szont ez áll a jegy zô könyv ben:

„Superintendens ur a fen teb bi 6. sz. alat ti vég zés re vo nat ko zó lag be mu tat ja Arany

Já nos ur le ve lét, mely ben az a sze mé lyé re esett tanácsbirói vá lasz tás nak egész sé -

gi te kin tet bôl el nem fo gad ha tá sát nyil vá nít ja.

A gyû lés azon ki tû nô tisz te let nek, melylyel Arany Já nos ur sze mé lye iránt vi sel -

te tik, az ál tal is kiván ki fe je zést ad ni, hogy ôt a tanácsbiróság el fo ga dá sa iránt el -
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32 Ma gyar Pres bi ter, 1933, 2. sz., 1.

33 Ma gyar Pres bi ter, 1933, 3. sz., 5.

34 Dunamelléki Re for má tus Egy ház ke rü let Jegy zô köny vei 1860–1943. 1860–1869 https://library.hungari-
cana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_Egyhazkerulet_Dunamelleki_1860_1869/?pg=0&layout=s

35 Uo., 1867

36 Uo.



nök ség ál tal új ból föl kér ni ha tá roz za, kijelentvén, hogy e tisz te let tel jes bi za lom nak

ál ta la le en dô el fo ga dá sa iránt már csak azon ok nál fog va is re ményt táp lál ma gá -

ban, mi vel irá nyá ban tanácsbirói tisz té ben is mind azon kí mé le tes fi gyel met tanu -

sitni kí ván ja, me lyet akár egész sé gi ál la po ta, akár hi va ta los te en dôi vagy egyéb kö -

rül mé nyei most és jö vô re igé nyel het nek.”37

A jegy zô köny vek ben ezt kö ve tô en nem sze re pel Arany Já nos ne ve.

Vi szont 1862-ben a fel sôbb is ko lák kép vi se lôi közt sze re pel, Nagykôrös Lyceum

ré szé rôl Szil ágyi Sán dor, s az 1862. okt. 15. és kö vet ke zô na po kon tar tott gyû lés

jegy zô köny ve sze rint Nagykôrösön igaz ga tó ta nár rá vá lasz ta tott Szil ágyi Sán dor. Ô

volt, már csa lá di kö tô dé sek mi att is, a leg hû sé ge sebb Nagykôröshöz, 1853-tól

1867-ig volt a re for má tus gim ná zi um ta ná ra. Ek kor ke rült is mét Pest re.

Legközelebb csak 1875-ben ta lál ko zunk Arany Já nos ne vé vel a Dunamelléki Re -

for má tus Egy ház ke rü let ki adott jegy zô köny ve i ben: „Bu da pes ten 1875. má jus 22-ik

s kö vet ke zô nap ja in a Dunamelléki re form. egy ház ke rü let köz gyû lé se tartatván, Tö -

rök Pál püs pök, és gróf Lónyay Meny hért fögondnok urak el nök le te alatt”. Má jus

27-én egy tény leg köl tô nek va ló fe la dat a szá má ra:

„A ha lot ti és temp lo mi éne kes köny vek nek és azok hang je gye i nek a mult évi no -

vem be ri köz gyû lés j. k. 67 sz. a. ha tá ro za ta ál tal is mé tel ten sürgôlt javitásának esz -

köz lé se vé gett ki kül det nek Szász Ká roly ur el nök le te alatt Arany Já nos, Szilády

Áron, Baksay Sán dor, Oláh Ká roly, és Kál mán Far kas urak azon meg bí zás sal, hogy

leg jobb be lá tá suk sze rint ré szint a meg le vô éne kek s dal la mok kö zül a job ba kat

össze vá lo gat va, avagy a meg le vôk egy né me lyi két mó do sít va, ja vít va, ré szint egé -

szen ujakat sze rez ve, avagy a kül föl di e ne mû s ki vá lóbb ter mé ke ket át ül tet ve, ké -

szít se nek oly mun ká la to kat, me lyek kel a je len leg hasz ná lat ban le vô ha lot ti és temp -

lo mi éne kes köny ve ink fel cse ré len dôk len né nek, e mun ká la tuk ról va ló je len té sük

an nak ide jé ben beváratván.”38 1876. évi ok tó ber 13-i je len té sé ben a ki kül dött bi -

zott ság men te ge tô zik a fe la dat ne héz sé ge mi att, ezen mun ká lat hosszabb idôt vesz

igény be, to váb bá pe dig a kés le ke dés oka i hoz „Hoz zá járulván még azon saj nos kö -

rül mény is, hogy bi zott sá gunk nak leg ér de me sebb s leg tisz tel tebb tag ja, Arany Já -

nos úr, gyön gél ke dé se mi att nem ve he tett részt ér te kez le te ink ben, s ma gát, leg -

alább az elô mun ká la tok alatt, föl men tet ni kér te – egyéb iránt ké sôb bi köz re mû kö -

dé sét ör ven de tes ki lá tás ba helyezvén –, ar ra lát tuk utal va ma gun kat, hogy mind -

járt a fô el vek meg ál la pí tá sá nál, meg bí za tá sunk kö rét ez egy ben túl lép ve, a fô tiszt.

köz gyû lés utó la gos jó vá ha gyá sa re mé nyé ben nagyt. Ko vács Al bert theol. ta nár urat,

ki a kér dés sel  hosszabb idô óta tü ze te sen fog lal ko zik – és a ze nei rész re néz ve

Bartalus Ist ván ze ne ta nár és ének- s ze ne szer zô urat, a bi zott ság mun kál ko dá sa i -

ban va ló rész vé tel re fel kér jük, mit szivesek is vol tak el fo gad ni s a leg na gyobb

kész ség gel teljesiteni.”39
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37 Uo.

38 Dunamelléki re for má tus Egy ház ke rü let jegy zô köny ve 1875–1879. 1875. év, 72. pont. 57. https://library.
hungaricana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_Egyhazkerulet_Dunamelleki_1875_1879/?pg=
213&layout=s&query=arany%20j%C3%A1nos

39 Uo., 23. https://library.hungaricana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_Egyhazkerulet_Dunamel -
leki_1875_1879/?pg=213&layout=s&query=arany%20j%C3%A1nos



Rész le tes be szá mo ló juk vé gén is mét ki tér nek Arany sze mé lyé re:

„Az em lí tett szer kesz tô és biráló bi zott ság meg ala kí tá sa a fô tiszt. egy ház ke rü let

aka ra tá tól s bi zal má tól függ. Mi egyen ként s össze sen kész ség gel ajánl juk fel, ha

igény be vé te tik, köz re mû kö dé sün ket, re mél ve, hogy azt ko szo rús köl tônk, kit di cse -

ke dés sel ne ve zünk ma gun ké nak, Arany Já nos sem ta gad ja meg; de kér nünk kell a

fô tiszt. egy ház ke rü le tet, hogy ha ve lünk to vább is pa ran csol ni mél tóz ta tik, bi zott -

sá gunk kö rét, a köz gyû lés ke be lé bôl vagy azon kivül is, né hány szakférfival bô ví -

te ni mél tóz tas sék, ré szint a mun ka-, ré szint a fe le lôs ség meg oszt ha tá sa te kin te té -

bôl s min den eset re a czél s az ügy ér de ké ben. Bá tor ko dunk e rész ben ja vas lat ba

hoz ni, hogy a ze nei rész re Bartalus Ist ván, a szö ve get il le tô leg nt. Ko vács Al bert,

to váb bá Gyu lai Pál és Dö mö tör Já nos ura kat fel kér ni, il le tô leg meg nyer ni mél tóz -

tas sék.”40

Ezt kö ve tô en már csak ha lál hí rét ol vas hat juk, itt is mét meg em lí tik, hogy „vá lasz -

tott ta nács bí ró” volt.41

*

Mû vé szet és tu do mány határmezsgyéin áll tak ôk, úgy szól ván mind nyá jan

Az iga zi te het ség meg hal lot ta a kor hí vá sát, az egyik iro da lom tör té nész ként lesz or -

vos is, a né met bôl lett ma gyar, mint Toldy Fe renc, egy má sik a ma te ma ti ka fe lôl ju -

tott el egész a mo dern tör té net szem lé le tig, ami lyen ak kor tájt pél dá ul a po zi ti viz -

mus is volt, s a leg ki vá lóbb, nem zet kö zi mér cé vel is mo dern tu dós, Szalay pe dig jo -

gász ból, Kos suth dip lo ma tá já ból lett tör té net bú vár, hogy Ma gyar or szág múlt já ból

kö vet kez tet hes sen, re mél het-e még a ma gyar ság.42 S nem is hin nénk, ma ga Arany

is mi lyen ala po san ta nul má nyoz ta a tör té net tu do má nyi mun ká kat, s al kal maz ta tüs -
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40 Uo., 37. A Dunamelléki re form. Egy ház ke rü let ál tal a temp lo mi és ha lot ti éne kek ja ví tá sa ügyé ben ki kül -
dött bi zott ság nak a ne ve zett egy ház ke rü let 1876-dik év no vem ber hó 12. s kö vet ke zô nap ja in tar tott
köz gyû lé se elé be ter jesz tett je len té se. Kü lön is ki nyom tat va.

41 „7. Püs pök ur fáj da lom mal je len ti ha zánk ko szo rús köl tô jé nek Arany Já nos nak, mint egy szer smind egy -
ház ke rü le tünk fe lejt he tet len tag já nak és vá lasz tott tanácsbirájának mult hó 22-dikén be kö vet ke zett
gyá szos el huny tát. Az egy ház ke rü le ti köz gyû lés osz tat lan fá jó rész vét tel ve szi tu do má sul e gyászhirt;
a di csô ült nek em lé ke ze tét a ma ga ré szé rôl is jegy zô köny vi meg örö kí tés sel tisz te li meg s egy szer smind
a gyá szo ló csa lád hoz, az üd vö zült öz ve gyé hez, ez or szá gos vesz te ség fe let ti rész vé té nek ki fe je zé se
vé gett, a kö vet ke zô le vél in té zé sét ha tá roz za el:
Nagy sá gos Asszony!
A vesz te ség, mely Nagy sá go dat üd vö zült fér jé nek el huny tá val ér te, nem csak a gyá szo ló csa lád nak,
nem csak nem ze ti iro dal munk nak és ha zánk nak pó tol ha tat lan vesz te sé ge, ha nem vesz te sé ge ha zai ref.
egy há zunk nak s kö ze lebb rôl az alul irt Dunamelléki ref. egy ház ke rü let nek is, mint a mely sze ren csés
volt a hal ha tat lan em lé kû fér fi ú ban, a ha za ko szo rús köl tô jé ben, egy szer smind egyik sa ját fe lejt he tet -
len tag ját és vá lasz tott tanácsbiráját is tisz tel het ni, ki nek jel le mé ben és éle té ben az em be ri és ke resz -
tyé ni nagy ság vo ná sai oly szé pen találkozának egymással. Mi dôn en nél fog va az egy ház ke rü le ti köz -
gyû lés nem mu laszt hat ja el e nagy és pó tol ha tat lan vesz te ség fe let ti fá jó rész vé tét ki fe jez ni, hogy az
üd vö zült irán ti ke gye let adó ját a ma ga ré szé rôl is le ró has sa, egy szer smind buz gón óhajt ja, hogy Nagy -
sá god nak és gyá szo ló csa lád já nak fáj dal mát enyhitse a vi gasz ta lás nak Is te ne!" Jegy zô könyv
1880–1886. Uo., 1882. no vem ber, 8–9.

42 „Ta nul má nyoz ni fo gom nem ze tünk tör té ne tét, hogy lás sam: le het-e még re mény le nünk?” EÖTVÖS Jó -
zsef: Szalay Lász ló = Uô: Arc ké pek és prog ra mok. Bp., Ma gyar Helikon, 1975, 212–243., 237. A té ma -
kör rôl KIS Do mo kos Dá ni el: „Ve zér valék! És íme hon ta lan!” Rá kó czi, mint a szám ki ve tett ség jel ké pe =
„Rá kó czi urunk... ha da i val it ten va gyunk” (Em lék ülés. Szatmárnémeti, 1999). Szerk. TA KÁCS Pé ter, Deb -
re cen, Nyí regy há za, Er dély-tör té ne ti Ala pít vány, Pe ri fé ri án Ala pít vány, 2000, 63–79.



tént egy-egy ver sé ben, akár gon dol junk csak a Bu da ha lá lá ra, vagy, hogy csak még

egy pél dát mond junk, a ha tár já rá sok, az az a kôröstarcsai hely ne vek kap csán a Sza -

bó Ká roly ál tal 1851-ben le írt XVIII. szá za di ese tet csak nem egy az egy ben ír ta meg

1852-ben A ha mis ta nú cí mû, drá mai hang vé te lû bal la dá já ban.43 „Állj elô, vén Már -

kus!” – Mond hat ni köl tô ként is flaubert-i al kat.44 Köz ben meg szer kesz tô ként

Macau lay Ang lia tör té ne té nek stí lu sá ra hív ja föl Szil ágyi Sán dor fi gyel mét, ilyen

mó don meg írt cik ket vár tô le:

„...  édes fi am... ülj le a te író asz ta lod hoz, s írj va la mit (hi szen na gyon hosszú cikk

úgy sem kell), ami a his tó ri át méltólag kép vi se li... Le het va la mi je les fér fiú, vagy

hölgy élet raj za, le het va la mely praegnansabb his tó ri ai mo men tum szí ne zett elé tün -

te té se, le het akár mi, csak az fo rog jon elôt ted, hogy nem tör té net bú vá rok, ha nem

mí velt ugyan, de nagy kö zön ség nek (ha t.i. lesz) írod. Kép zelj egy sza kaszt Macau -

lay-ból, mi dôn jel le mez, mi dôn Lon don múlt ját fes ti stb. – az le gyen min tád.”45

S pél dá ul már 1863 ele jén Mikes Ke le men rôl ol vas ha tunk a Ko szo rú ban.46

Kri ti kai ér zé ké re és ol va sott sá gá ra jel lem zô, azt is tud ta, leg alább is gya ní tot ta,

hogy a Csí ki szé kely kró ni ka ha mi sít vány, igaz, Szalay már ko ráb ban, a Ma gyar or -

szág tör té ne té ben ki je len tet te, nincs tör té ne ti je len tô sé ge, kár is ve le s a ha son ló

ha mi sí tá sok kal fog lal koz ni.47 (Ha mi sít vány vol tát tel je sen vé gül csak az 1905-ben

meg je lent ta nul má nyá val bi zo nyí tot ta be Szádeczky La jos, Sa la mon Fe renc ta nít vá -

nya, Szil ágyi Sán dor „fa mu lu sa” az Egye te mi Könyv tár ban, il let ve kö ré nek tag ja, ki

már 1891-tôl Sza bó Ká roly utó da volt a ko lozs vá ri egye te men.)48 Arany a Dó zsa

Dá ni el Zandirhámjáról (Kolosvárt, 1858.) írt kri ti ká já ban mond ja: a szer zô a „sem

elég gé tel jes, sem elég gé vi lá gos fel jegy zé sek re tá masz ko dik, me lye ket a „Szé kely

kró ni ka” né ven is me rünk. Nem egy szer volt már fe sze get ve, múl ha tat lan kel lék-e

eposz ban a tör té ne ti vagy mon dai alap.”49 – Pár hu zam ba ál lít ja ez zel az Ossiant.

Ezzel meg is véd ve a szé kely hôs köl te ményt. Ugyan ak kor Thaly Kál mán nal már ô

sem oly el né zô, s ve le szem ben is ha tá ro zot tan meg vé di a köl tô, egyút tal a mû vész

füg get len sé gét, a min den ko ri túl zó ak tu a li zá lás tól men tes tel jes mû vé szi sza bad -

ságot:
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43 SZA BÓ Ká roly: Ma gyar hely ne ve ink rôl = Új Ma gyar Mú ze um, 1850–1851, I., 375.; VÁRKONYI, R.: i. m.
(1973), II., 360.

44 „Ô, ki köl té sze té ben is va ló ság gal flaubert-i mó don ér vé nye sí tet te a töp ren gô önk ri ti kát, s összes köl -
tô ink kö zött leg in kább pá ro sí tot ta az in tu í ci ót meg fon tolt mû vé szet tel, mint kri ti kus is a leg el sôk kö -
zött áll.” DÓCZY Je nô: Arany Já nos kri ti kai irá nyai = Nyu gat, 1917, 9. sz., 801–811., 802.

45 ARANY Já nos levele Szil ágyi Sán dor nak (Pest, 1862. november 18.) = ARANY: i. m. (2014), 205–206.

46 SZIL ÁGYI Sán dor: Mikes Ke le men = Ko szo rú, 1863, 12. sz., 265–267.; 13. sz., 289–292.

47 „A szé ke lyek ere de tét és ôs tör té ne tét jó ko ra ho mály fe di, me lyet még ne velt azon kö rül mény, hogy
tör té net vizs gá ló ink a ,csí ki kró ni ka’ név vel föl ru há zott fo nák gyárt mányt né mi sze szély bôl hi te les írat -
nak akar ják tar ta ni.” SZALAY Lász ló: Ma gyar or szág tör té ne te I–II. Pest, Lauffer–Stolp, 1861, I., 9–10. Hi -
vat ko zik rá SZÁDECZKY La jos: A csí ki szé kely kró ni ka. Bp., MTA, 1905, 13.

48 Szádeczky-Kardoss La jos éle té rôl KIS Do mo kos Dá ni el: Szádeczky-Kardoss La jos és az Er dé lyi Kár pát
Egye sü let = Ér ték és ér tel me zés. Szerk. BO KA Lász ló, SI RA TÓ Il di kó, Bp., Bibliotheca Nationalis Hun ga -
riae – Gon do lat, 2010, 266–280.

49 ARANY Já nos: Dó zsa Dá ni el. Zandirhám = Uô: Ta nul má nyok és kri ti kák II. Szerk. VAR GA Pál, S., Deb re cen,
Deb re ce ni Egye te mi Ki a dó, 2012, 344–348., 346. A kér dés rôl még DÁVIDHÁZI: i. m. (1992), 169–171.



„A ka to na úgy szol gál ja leg job ban ha zá ját, ha meg fe lel a ka to nai cél nak. Bi zony a

köl tô is – mint köl tô – úgy, ha a köl tôi célt sem mi nek alá nem ren de li.”50

Má sutt pe dig így fog lal ál lást a ha za fi sá got a mû vé szet elé he lye zô né ze tek kel

szem ben:

Tom pá nak ír ja A Gó lyához cí mû ver sé re: „A köl tô nek azért, hogy nem ze te elôme -

ne tét esz kö zöl je, ép pen nem szük ség a po li ti ká tól kölcsönzeni esz mé ket: ô éne kel -

jen, költ sön úgy, mint ha vég cél ja nem egyéb vol na ma gá nál a köl té szet nél: már

meg tet te kö te les sé gét nem ze te irá nyá ban. A nem zet, ki nek je les köl tôi van nak,

érzeni fog ja ön be csét, ha bár a köl te mé nyek nin cse nek el áraszt va po li ti ká val, ha za -

fi ság gal, s egyéb ilyen phrasisokkal. A vi rág re gék épp úgy cél ra visz nek, vagy még

job ban, mint a leg ha za fi a sabb köl te mé nyek”.51

Eze ket az el ve ket ér vé nye sí ti szí ni kri ti kai meg fon to lá sa i ban is, a leg kü lön fé lébb,

di va tos tör té nel mi té má kat tár gya ló szín mû vek zö mét sza vaz ta le, színvonaltalan-

sága, rész ben az üres frá zis pu fog ta tás mi att is, de ki állt a ko mo lyabb da ra bok, mint

akár az Egy buj do só ku ruc mel lett 1863-ban – igaz, mint ki de rült, nem más, mint

Szigligeti Ede (ere de ti ne vén Szathmári Jó zsef) a szer zô je, ki ko ráb ban, 1848-ban

a II. Rá kó czi Fe renc fog sá gá val ara tott ki rob ba nó si kert.52 Pe dig ek kor még a cen -

zú ra is jócs kán be le avat ko zott, mit le het s mit nem, ahogy azt a ko ra be li cen zú ra -

pél dá nyok is jól tük rö zik, ha csak a Rá kó czi-sza bad ság harc cal és a Rá kó czi val fog -

lal ko zó mû ve ket néz zük is.53 S ne fe led jük, ô, Arany ír ta az egyik leg szebb „rákó -

czis” ver set, bal la dát, a Rá kó czi nét! – igaz, még szin tén 1848-ban.54

Ilyen elôz mé nyek után, bár „un tig ele gen dô” el fog lalt sá gá ra hi vat koz va mon dott

le az alig egy éve vál lalt nem ze ti szín há zi drá ma bí rá ló bi zott sá gi tag sá gá ról is, már

1865 ele jén, a Szalay Lász ló ko rai ha lá lá val meg üre se dô aka dé mi ai ti tok no ki ál lást

töl ti be, va gyis ô lett az Aka dé mia tit ká ra. Ek kor még az el nök gróf Dessewffy Emil,

ôt kö vet te 1866-tól ha lá lá ig, 1871-ig a szé les lá tó kö rû bá ró Eötvös Jó zsef

(1813–1871), ki nek nagy részt kö szön he tô, hogy az Aka dé mia va ló ban „Tu do má -

nyos” Aka dé mia lett, va gyis nem csak iro dal mi, ha nem az összes tu do mány ágat ma -

gá ba fog la ló in téz mény. Ek kor ra már Arany több, haj da ni nagykôrösi ta nár tár sa is

az Aka dé mia tag ja volt.55
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50 ARANY Já nos szer kesz tôi meg jegy zé se = Szé pi ro dal mi Fi gye lô, 1860, 8. sz., 126. 2. be kez dés, lap al ja.
„Szerk. [meg jegy zés] Thaly Kál mán: Né hány szó Szász Ká roly nak. [Thali Kál mán: Kár páti kürt. Köl te mé -
nyek. Pest, 1860. bí rá la tá ra.]” Uo., 126–127.

51 ARANY Já nos levele Tom pa Mi hály nak (Nagykôrös, 1853. má jus 23.) = ARANY: i. m. (1982), 224–228.,
225.

52 KIS Do mo kos Dá ni el: Drá mai han gu lat és re á lis ér té ke lés: „Ma gya rok Tö rök or szág ban” és „Egy buj do só
ku ruc”. Rá kó czi-kul tusz a szín pa don = Szá za dok, 2012, 4. sz., 961–980.

53 Uo.

54 A rodostói te me tô (1848) lá zas ví zi ó ja is ide so ro lan dó.

55 Er rôl az idô szak ról rész le tes összeg zést ad TÖRÖS Lász ló: Ami kor a „fél Aka dé mia” Nagykôrösön la kott...
= NOVÁK: i. m. (1982), 203–293. Szász Ká roly: 218–223.; Arany Já nos: 223–239.; Tomory Anasztáz:
240–244.; Szil ágyi Sán dor: 245–252.; Sa la mon Fe renc: 252–255.; Sza bó Ká roly: 255–258.



Nyilasy Ba lázs

A romance, a mo dern romance és Arany Já nos

1.

A romance (a to váb bi ak ban idôn ként a ma gya ros ro mánc el ne ve zést is hasz nál ni fo -

gom), bár ha zai iro da lom ér té si ka te gó ri á ink kö zött ne mi gen tû nik fel, az an gol szász

kri ti kai gon dol ko zás ban nél kü löz he tet len ter mi nus nak szá mít. A ka rak te res mû fajt,

el be szé lés mo dellt je lö lô fo ga lom nak már Henry Fielding nagy fon tos sá got tu laj do -

ní tott, Clara Reeve 1785-ben The Progress of Romance cím mel „románcmonográ-

fiát” je len te tett meg, Walter Scott és Nathaniel Hawthorne sa ját mun ká i kat rend re

romance-ként fog ták fel, s az Egye sült Ál la mok kri ti ku sai kö zül töb ben ép pen e ka -

te gó ri á val kí ván ták meg ra gad ni a fi a tal ame ri kai re gény iro da lom sa ját sze rû sé gét,

specifikumát. A mû fajt a hu sza dik szá zad kö ze pén Northrop Frye az el be szé lô fik -

ci ók leg fon to sabb, leg in kább köz pon ti tí pu sa ként mu tat ta be1, s a romance fon tos -

sá gá ba ve tett an gol, ame ri kai meg gyô zô dés az új év ez red ben is tö ret len ma radt: az

elô ször 2004-ben pub li kált, sok szer zôs A Companion to Romance cí mû össze fog la -

lás a mû faj év ez re des tör té ne té nek át te kin té sé re, sok fé le vál to za tá nak be mu ta tá -

sá ra vál lal ko zott Héliodórosztól a hu sza dik szá za di science fictionig.

A ta pasz tal tabb ku ta tó nem gon dol ja, hogy az iro dal mi fo gal mak tól sta bil je len -

tést kel le ne el vár nunk. René Wellek nagy stí lus tör té ne ti ta nul má nyai a múlt szá zad

má so dik har ma dá ban pél da sze rû kor rekt ség gel mu tat ták be, hogy az ama tôr iro dal -

már ál tal egy ér tel mû nek vélt ter mi nu sok – a ba rokk, a ro man ti ka és tár sa ik – mi lyen

sok fé le je len tés ér tel met tar tal maz nak.2 Az 1995-ben meg je lent, hu szon nyolc szer -

zôs, egye sült ál lam ok be li ta nul mány gyûj te mény, a Critical Terms for Literary Study

ugyan csak iro dal mi fo gal mak nyo má ba eredt. A ter mi nu sok evi den sen for mál ják ol -

va sás mó dun kat, ugyan ak kor sa ját tör té ne tük van, ra di ká lis vál to zá so kon men nek

ke resz tül; té ved nénk, ha azt gon dol nánk, hogy pon tos, meg bíz ha tó je len té sük van,

így hát e je len té se ket vi ta tár gyá vá kell ten nünk – je löl te meg a vizs gá ló dá sok cél -

ját elô sza vá ban igen pon to san Thomas McLaughlin, a kö tet társ szer kesz tô je3 –, s a

ta nul má nyok va ló ban a je len tés vál to zá sok, jelentéscserék, hasz ná la ti sza bály mó -

do su lá sok fel de rí té sén buz gól kod tak.

A több ér tel mû ség tôl a romance-ot vizs gál va sem tu dunk el te kin te ni. A fo gal mat

az al ko tó írók, te o re ti ku sok, kri ti ku sok – A 19. szá za di mo dern ma gyar ro mánc cí mû

köny vem ben rész le te seb ben is be mu tat tam – sok fé le kép pen kép ze lik el, és az in -

do ko ló ér ve lé se ket sincs okunk min dig kor rekt nek, kö vet ke ze tes nek, el lent mon dás -
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mag ja...” – ál lít ja a ka na dai iro dal már na gyon ha tá ro zot tan a ro mánc nak szen telt köny vé ben. Northrop
FRYE: The Secular Scripture. Camb rid ge, Harvard University Press, 1976, 15.

2 WELLEK, René: Concepts of Criticism. New Haven, Yale University Press, 1963, 69–255. és Discrimi -
nations: Further Concepts of Criticism, New Haven, Yale University Press, 1970, 55–121.

3 Critical Terms for Literary Study. Ed. LENTRICCHIA, Frank – MCLAUGHLIN, Thomas, The University of
Chi ca go Press, Chi ca go and Lon don, 1995, 3–4.



men tes nek tar ta ni. Az imént em lí tett, A Companion to Romance cí mû, rep re zen ta tív

ta nul mány gyûj te mény ala pos be ve ze tô je – igen böl csen – nem is vál lal ko zik ar ra,

hogy a ter mi nus hoz va la mi fé le egy szer s min den kor ra ér vé nyes je len tés tar tal mat,

hasz ná la ti sza bályt ren del jen. „... romance-ka la uz ként szol gá ló ké zi könyv meg al ko -

tá sa már csak azért is ne héz, mert a ro mánc mû fa ját le he tet len ség adek vát mó don

meg ha tá roz ni” – szö ge zi le Corinne Saunders pro fesszor asszony az öt száz hat van -

öt ol da las mo nog rá fia elô sza vá ban.4

A ro mán choz magam sem a föl tét len rög zí tés, sta bi li zá lás igé nyé vel kö ze lí tek,

in kább a meg ér té si cél hoz ren delt, sza bad, al ko tó hasz ná lat út ja it já rom. A fo gal mat

úgy kí vá nom meg ra gad ni, meg konst ru ál ni és já ték ba hoz ni, hogy a XIX. szá zad ra

vissza te kin tô, Arany Já nos mun kás sá gát ér te ni és ér tel mez ni kí vá nó kri ti kus és ol -

va só szá má ra hasz nos ta nul sá gok kal, meg ér té si ered mé nyek kel szol gál jon.

E meg gon do lást szem elôtt tart va há rom je len tés kört ér de mes ki je löl nünk. Leg -

ál ta lá no sabb, iro da lom ant ro po ló gi ai ér te lem ben a ro mánc a tel jes em be ri ért he tô -

ség, egy ség, tel jes ség ví zi ó ja. A „be tel je sült vá gyak ár tat lan vi lá gát” kép vi se lô mû -

for ma – amint ezt Frye az Anatomy of Criticismben és a The Secular Scripture-ben

több ször is hang sú lyoz za – a va ló ság vi lág tá ma dá sa it si ke re sen el há rít ja, s a lé te -

zést a be tel je sül ni aka ró vágy – a desire – je gyé ben for mál ja át. Az em be ri ér de ket

ma ra dék ta la nul ér vé nye sí tô, di a dal mas be tel je sü lés sel vég zô dô tör té net nem csak a

hu sza dik szá za di poszt struk tu ra liz mus szá má ra tûn het szo kat lan nak, de a gö rög

hu ma niz mus tra gi kus vi lág fel fo gá sát meg örök lô, év ez re des eu ró pai kul tú rá ban sem

mond ha tó ál ta lá nos nak. A te let le gyô zô ta vasz és nyár na iv lá to má sa mind azon ál tal

fo lya ma to san ott lap pang az em be ri kép ze let vi lág mé lyén. Mar káns nyo ma it az iro -

da lom út ja in ba ran gol va sok-sok vál to zat ban fe dez het jük fel, elég, ha a varázs me -

sék re, az an tik (héliodóroszi) ro mánc ra, a víg já té kok ra, a shakespeare-i zöld ko mé -

di ák ra gon do lunk, s ko mo lyan szá mot ve tünk az zal a ténnyel, hogy az el be szé lé sek

– a kri ti ku si fa nyal gá sok el le né re – min den kor ban ma ka csul tö re ked nek a „happy

ending”, a jó tör té net vég fe lé.

A vál to za tok ra utal va az ál ta lá nos, iro da lom ant ro po ló gi ai di men zi ó tól már is a

mû faj tör té ne ti pers pek tí vá hoz kö ze lí tünk. Az epo szok, mon dák, le gen dák, me sék ta -

nú ság té te lét meg idéz ve a hôs lét, az erô, a harc, a gyô ze lem, a pró ba té tel és a ka land

motívumegyüttesével ta lál ko zunk, s ezek kel szem be sül ve, úgy tû nik, az el be szé lô

iro da lom mag ját ta pint juk ki. (E motivikus fun da men tum hoz, nukleuszegyütteshez

az an tik pró zai és a ti zen ket te dik szá za di ver ses ro mánc óta ter mé sze te sen a di a -

dal mas, min den ké telyt el hall gat ta tó, el tör lô sze re lem is kap cso ló dik.)

Az epo szi, me sei, le gen dai ka rak te rû el be szé lé sek lé lek ta ni ví zi ó ja – már ide je -

ko rán utal nunk kell rá – egé szen más, mint a ké tely ta pasz ta lat tal át ita tott, mo dern

re gé nyé. A mû cso port ban Wolfgang Kayser ki fe je zé sét köl csön vé ve „a nagy ság ál -

lan dó sá gá ra épü lô em ber áb rá zo lás sal” ta lál ko zunk, a hô sök az erô, az énazonosság

és a ren de zett ség pszi cho ló gi á ját kép vi se lik, lel ki moz gá sa ik tar tós am bi va len ci á -
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kat, gyöt rô kognitív disszo nan ci á kat, játsz ma el vû, énvédô tö rek vé se ket nem mu -

tatnak.5

Vé gül a romance-fo ga lom já ték ba ho zá sa so rán egy har ma dik fon tos mo men -

tum ra kell fel hív nunk a fi gyel met. A mo dern, új ko ri re gényt nem is olyan ré gen job -

bá ra ra di ká li san új mû for ma ként gon dol tuk el. Igaz, ami igaz, az „eposzias” narrá-

ciót Cervantes, Fielding, Richardson, Scott, Dickens és tár sa ik va ló ban ra di ká li san

át for mál ták, s va ló ság áb rá zo lá suk, pers pek tí va ke ze lé sük, el be szé lés mód juk túl sá -

go san sok vál to zást mu tat ah hoz, hogy sem a ka rak ter jel zés hez a displacementek,6

át ala kí tá sok fo gal mát elég sé ges nek gon dol hat nánk. A kö rül te kin tôbb, újabb re gény -

el mé le ti vizs gá la tok mind azon ál tal a XVIII-XIX. szá za di re gény ben is egy re több

„ro mánc min tá za tot”, a hô sé nek-tí pu sú va ló ság ala kí tás sal és lé lek tan nal ro kon je -

len sé get tár tak fel, min den eset re bô sé ge sen ele get ah hoz, hogy a kon ti nu i tás szem -

be tûn jön, a foly to nos ság je gye it ki mu tas suk, s a karaktermeghatározás so rán a

romance ter mi nu sát szük sé ges nek és al kal mas nak vél jük.

Ugyan ak kor ész re kell ven nünk, hogy a ro mánc min tá zat a XVI-XVII. szá zad tól

kez dô dô modernitás em be ri, kul tu rá lis fel té te lei kö zött új sze rû je len tés tar to má -

nyok kal gaz da go dott. A vágy ál tal át ala kí tott vi lág, a ren de zett em be ri stá tus és a

ké pes sé ges lé lek aka rá sa az alap ve tô en problematizáló, vál ság ér zé ke lô új kor ban

ugyan is nyil ván va ló an mást és töb bet je lent, mint ko ráb ban. A XIX. szá zad ra az év -

ez re des elô é let tel ren del ke zô romance-mód, nagy mû faj, el be szé lés-mo dell ka rak te -

re sen új vo nu la tát kell föl fed nünk, el kü lö ní te nünk. A mo dern ro mánc nak ne vez he tô

alak vál to zat a mû faj cso port ta lán leg ér de ke sebb al fa ja, szu ve rén mû fa ji va ri á ci ó ja;

ah hoz a kul túr tör té ne ti szi tu á ci ó hoz ta pad, amely ben a po zi tív, ren de zô vi lág ví zió

nem adott ság ként, ter mé sze tes le he tô ség ként, ha nem az aka dá lyok so ka sá gá val

szem be ke rü lô vágy ként ír ha tó le, s a kor gon dol ko zá si, mû vé szi le he tô ség rend sze -

ré ben már hang sú lyo san föl buk kan az em ber rel szem ben kö zöm bös, ide gen vi lág,

a de ter mi ná ló környezetiség, a ren de zet len, ka o ti kus lét, az ér ték cent ru mok tól el -

vá gott pszi chi kum, a „rosszul vég zô dô tör té net” al ter na tí vá ja.

2.

A romance és a mo dern romance fo gal má nak fel vá zo lá sa után for dul junk im má ron

Arany Já nos ar cha i kus nagy epi kai al ko tá sa i hoz, és pró bál juk al kal maz ni a fen ti el -
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5 „A nagy ság le gyô zi még a le he tet lent is; a re gé nyek foly ton azt mu tat ják be, mi lyen he lye sen te szik a
(min ta sze rû) hô sök, hogy fe lül emel ked nek pil la nat nyi két ség be e sé sü kön, fé lel mü kön vagy fél té keny sé -
gü kön. Nincs olyan vál sá gos hely zet – lé gyen bár mág lyá ra kö töz ve, vagy véd te len mel lel az el len ség
kard já nak ki szol gál tat va a hôs –, mely bôl ne adód hat na va la mi ment ség. A lel ki fo lya ma tok átmene ti -
sé gére és a nagy ság ál lan dó sá gá ra épü lô em ber áb rá zo lás pon to san meg fe lel a lét rend jé nek, mely a
sze szé lyes Fortuna vál to zé kony sá gá ból és a min dig éber Gond vi se lés ré vén be kö vet ke zô vég ér vé nyes
bol do gu lás ból te vô dik össze” – fej te ge ti a né met iro dal már A mo dern re gény ke let ke zé se és vál sá ga cí -
mû ta nul má nyá ban, köz vet le nül a XVII. szá za di ba rokk ro mánc ra utal va, de va ló já ban an nál jó val szé -
le sebb mû cso por tot, el be szé lés mo dellt is ta lá ló an jel le mez ve. Narratívák 2. Tör té net és fik ció. Szerk.
THOMKA Be á ta, Bp., Ki já rat, 1998, 176–177.

6 A displacement, a fre u di Verscheibung nyo mán meg al ko tott szak szó a frye-i fik ci ós és re gény el mé let
kulcsfogalma. A ter mi nust a ka na dai iro dal már az em ber szel le mi vi lá gá ból fa ka dó mí to szok hoz, ar che -
tí pu sok hoz kap cso ló dó struk tú rák és a hi he tô, re á lis vi lág köz ti köz ve tí tés meg je le ní té sé re, il luszt rá lá -
sá ra hasz nál ja. A displacement be mu ta tá sa kor a ku ta tó egy kre a tív írás-ta nár szel le mes öt le té re hi vat -
ko zik. A kur zu son részt ve vô di á kok azt kap ták fe la da tul, hogy egy Grimm-me sét va ló sze rû tör té net té
ír ja nak át a mû ere de ti alap mo tí vu ma it meg ôriz ve. FRYE: i. m. (1976), 36–37.



gon do lá so kat e mû cso port ra! A rop pant hal maz egyes da rab jai, nem vi tás, sok ban

kü lön böz nek egymástól. A ho mé ro szi tel jes sé get meg kí sér tô, har mó nia te rem tô, tár -

gyi la gos – epi ku san szé les el be szé lô tech ni ká jú – Tol di, a né gyes jam bu so kon iz ga -

tot tan ro ha nó, éji vi lá gú, „vad ro man ti kus” Ka ta lin, az elé gi kus szo mo rú sá got a lo vagi

pers pek tí vá val ke ve rô Tol di es té je, a kor rekt mó don mo ti vált lé lek ta ni am bi va len -

ci á kat pat ri ar chá lis di men zi ó val ele gyí tô Tol di sze rel me, a hô sé nek ag resszív len dü -

le tét meg te rem tô Keveháza és a komp lex, sok irá nyú Bu da ha lá la sa ját sá ga it, más-

más fé le sé ge it bi zony nem vol na ér de mes el ta gad nunk. A ge nus proximum, az össze -

fû zô, kö zös vo nás azon ban így is evi dens nek tû nik. A romance és a mo dern romance

ki fe je zé sek hasz ná la tát a Tol di-tri ló gia, a Da li ás idôk, a Keveháza, a Csa ba ki rály fi, a

Bu da ha lá la s a hoz zá juk kap csol ha tó bal la dák, úgy tû nik, na gyon is in do kolt tá te -

szik. E mû vek az ins ta bil mo dern ség kételyazonos, vál ság kons ta tá ló ten den ci á i val

szem ben más fé le, bo nyo lul tabb, teljességcentrikusabb at ti tû dö ket mu tat nak. A biz -

ton ság, ren de zett ség, egy ség bennük új fent te ret nyer, s a mû vé szi lá tás mód alap -

já vá vá lik. A mû vek bôl ki ol vas ha tó me ta fi zi kai lét di men zi ók szi lár dak, az em be ri

lel ket nem az inkongruencia, ha nem az egy ség, énazonosság, szelferô ha tá roz za

meg, a tár sa da lom elidegenedettségmentes és erô tel je sen in teg rált.

Az ag resszi vi tás az epo szok hoz, varázsmesékhez ha son ló an Arany nál is a hô si -

ség for má já ban szub li má ló dik, és ne ga tív, za va ró sa ját sá ga it el ve szít ve te remt tel -

jes sé get, prob lé mát lan erô ér ze tet. A harc nem vé res ször nyû ség, csak af fé le em ber -

pró bá ló ka land, pezs gô vi ta li tás ki élés, az ér dem- és a zsák mány szer zés al kal ma e

ver sek ben. „Kék fo lyam ad édes ha lat, / Vörhenyô vad ízes fa lat, / Fe szes az íj, se -

bes a nyíl, / Harc ka lan don zsák mány a díj” – je le ní ti meg a vi té zi élet for mát Hunor

a Re ge a cso da szar vas ról cí mû be té tel be szé lés ben. „Nem szo rul a vá ros te te mes fa -

lak ra, / Nagy he nye kö vek bôl nincs együ vé rak va; / Az erô nek szol gál ki re pí tô fész -

kül, / Nem a pu lya ság nak biz tos me ne dé kül.” – mu tat ja be az el be szé lô a hun nép

tá bo rát a Bu da ha lá lá ban. „Ám de húnok föld jén me leg öröm pezs dül, / Fel zaj lik az

élet, mely pang va la res tül; / Mint reg ge li hûs víz tu nya ál mos arc ra: / Oly lé lek üdí -

tô e ki ál tás: harc ra!” – vár ja a férfiközösség bol dog öröm mel a ki raj zás, had ba vo -

nu lás ide jét ugyan eb ben a köl te mény ben.

A vi téz és össze tar tó nép cso port hol Nap ke let kép vi se le té ben néz far kas sze met

a Nyu gat tal, hol a ke resz tény kö zös ség vé del me zô je ként küzd a hi tet len tö rö kök kel,

ta tá rok kal. (A po gány el len sé get az el be szé lô rend re ener gi ku san stigmatizálja, s az

ide gen ség kép ze té vel bo rít ja be, nem cso da, hogy az ol va só úgy vé li: a be to la ko dó

tel jes ség gel meg ér dem li sor sát.)

Northrop Frye a romance ví zi ó ját, mint már je lez tem, a „be tel je sült vá gyak ár -

tat lan vi lá ga” ki fe je zés sel ír ta kö rül. Arany Tol di ját egy ma gyar elem zô je az „Új

»homérida«” szó kap cso lat tal jel le mez te,7 ta lá ló an utal va az 1846-os el be szé lô mû

ki vé te les har mó ni á já ra, s az epo szi an tel jes, szi lárd ho mé ro szi vi lág gal va ló ro kon -

ság ra. A je len tôs köl te mény ben egy pil la nat ra va ló ban el tûn nek az új kor és a mo -

der nitás nagy ha sa dá sai, meg ha son lá sai. A gond vi se lô Is ten – a Jó is ten – biz to san
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és igaz sá go san irá nyít ja a föl di tör té né se ket, az em be ri pszi chi kum egy sé ges és

dia dal mas, a rop pant fi zi kum és a nagy lé lek ki su gár zá sa ele ven sé get köl csö nöz a

do lo gi vi lág nak; szub jek tum és ob jek tum kü lön vá lá sa, el ide ge ne dé se meg szû nik,

em ber és ter mé szet, em ber és kör nye zet vi lág pat ri ar chá lis, me leg egy ség ben lük -

tet. Ugyan ak kor a Tol di a mo dern, új ko ri el be szé lés szá mos lé nye gi újí tá sát al kal -

maz za. Az idô, a tér s a kör nye zet rajz rend kí vü li konk rét sá got mu tat, a sze rep lôk

lel ki fo lya ma ta it a tes ti el vál to zá sok, árul ko dó moz du la tok, pó zok „fi zi o ló gi ai re a -

liz mu sa” köz ve tí ti, a lé lek ta ni fo lya ma tok a mû ben gon do san mo ti vál tak, s a ro mán -

cos ko in ci den ci á kat ok sze rû tör té nés ele mek, tör té nés lán cok vált ják fel.

Az ar cha i kus, hôs idil li, ro mán cos iro dal mi lá to má sok ban az em be ri lé lek ré szei,

mint már több íz ben utal tam rá, har mo ni kus egé szet al kot nak. A pszichikus tel jes -

sé get, egy sé get és spon ta ne i tást sem a fe let tes én ide gen sé ge, sem az id, az ösz tön-

én bal jós kaotizmusa nem be fo lyá sol ja. A Bu da ha lá lá ba be ik ta tott – a ha to dik éne -

ket tel je sen ki töl tô – Arany Já nos-i el be szé lést kü lö nö sen ér de kes szem ügy re ven -

nünk eb bôl a szem pont ból. A köl te mény ben a va dá szó fe je del mi if jak, Hunor és Ma -

gyar elôtt csá bí tó pré da, kar csú gím szar vas tû nik fel, s ma ga után von ja a fi ú kat. A

va dász csa pat mind fé lel me sebb – ide gen fló rá jú, ide gen fe ne va dak lak ta – tá jak ra

ve tô dik; a le gé nyek már el sô es te a ha za té rés mel lett dön te nek, ám az el tö kélt sé -

get vir ra dat kor izzé-por rá zúz za a szök dé cse lô szar vas lát vá nya, s et tôl kezd ve így

megy ez nap mint nap.

Az ér tel mes aka ra tot szét por lasz tó cso da szar vas Arany Já nos-i le le mé nye a re -

gei, hô si pers pek tí vá hoz mér ten kü lö nös nek tûn het. „Az egyé ni ség fej lô dô tu da tos -

sá gá ban a hôs alak ja az a szim bo li kus esz köz, amely nek se gít sé gé vel az elô nyo mu -

ló ego le gyô zi a tu dat ta lan pszi ché te he tet len sé gét...” – je lö li meg a hô sök rôl szó ló

tör té ne tek lé lek ta ni alap ját Joseph L. Henderson ta lá ló an.8 A Re ge a cso da szar vas -

ról vers vi lá gá ban vi szont az egót és az idet il le tô en, úgy tû nik, ép pen for dít va tör -

té nik min den: az eszé lyes tu da tos ság foly ton-foly vást ve re sé get szen ved, s a fé lel -

me tes, ki szá mít ha tat lan tu dat alat ti von zá sa le küzd he tet len nek bi zo nyul. „Min den

es te bán va bán ják, / Hogy e szar vast mér' kí ván ják, / Mért is ûzik egy re nyom ba, /

Tévelyítô bús va don ba, // Még is, még is, ha reg gel lett, / A gím szar vast ûz ni kel lett,

/ Mint töviset szél tá jé ka, / Mint ma da rat az ár nyé ka.”

A ro mánc lét bi za lom-lá to má sa Arany ver sé ben mind azon ál tal még sem zi lá ló dik

szét, sôt a köl te mény vé gé re di a dal ma san ki tel je se dik. Az ünô va rázs la ta, egotuda -

tos ságot szét por lasz tó csá bí tá sa, amint ki vi lág lik, egyál ta lán nem az zal a fé lel mes

és ki szá mít ha tat lan erô vel azo no sít ha tó, amely a ro man ti ka és a mo dern iz mus hô -

se it – a hoffmanni Nathanielt, a Thomas Mann-i Aschenbachot – ra gad ja ma gá val. A

tu da tos ént ma ga alá gyû rô el csa lás itt nagy-nagy kö zös sé gi jót ered mé nyez: a hon -

szer zés szak rá lis ese mé nyé hez ve zet. A szar vas ott tû nik el vég leg, ahol a táj sely -

mes fû ben, édes víz ben, hal ban, vad ban bô vel ke dik, és a fi a ta lok itt ta lál ják meg,

itt ala pít ják meg a mél tó, új ha zát.
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Ford. MATOLCSI Ág nes, Bp., Göncöl, 1993, 105–156., 117.



A Re gé ben a tu da tos és tu dat ta lan lé lek ré szek köz ti konf lik tus föl me rül, de vé -

gül el si mul, meg ol dó dik, s a tu dat ta lan kaotizmusa szo ci á lis, em be ri, tár sa dal mi ér -

dek ké vál to zik. Más Arany-ro mán cok ban vi szont a Fre ud nál – és kö ve tô i nél –

inkongruens sze mé lyi ség ré szek ele ve konf lik tus és fe szült ség nél kül ren de zôd nek

ter mé sze tes, har mo ni kus egy ség be. Az ego e köl te mé nyek ben ko ránt sem va la mi fé -

le energiátlan, ter mé ket len, re ak tív en ti tás, a kö te les ség tu dat, pró ba vál la lás, kö zös -

sé gi cé lú erô ér vé nye sí tés egy ma gá ban is in ten zív, ér zel mi leg ki elé gí tô em be ri le -

he tô ség nek bi zo nyul. A ki rályt és or szá got vé dô Tol di Mik lós szá má ra, amint az

1846-os mû zá ró stró fá ja jel zi, nem csak a gaz dag ság, de még a sze re lem és a gyer -

mek ál dás sem nél kü löz he tet len, a har cos eg zisz ten ci á ját a vi téz ség és a hír név

ugyan úgy be töl ti és ki elé gí ti, mint aho gyan a gö rög eposz hô se i nél lát tuk. „Sen ki

sem áll ha tott el lent ha rag já nak, / De in gét is oda ad ta ba rát já nak, / S ha nem el len -

ke zett sen ki az or szág gal, / Örö mest ta nyá zott a víg cim bo rák kal. / Nem ha gyott sok

mar hát, föl det és kin cse ket, / Nem az örök sé gen ci vó dó gyer me ket: / De, ki vel nem

ér föl az egész vi lág ök re, / Di csô hí re-ne ve fenn ma radt örök re.”

Hogy a mo rá lis lé lek rész, a nor ma tu da tos em ber ség nem kö te les ség eti kai im pe -

ra tí vusz, ha nem ele ven, ener gi kus pszi chi kai en ti tás, ar ra az 1852-es, Rozgonyiné

cí mû Arany-bal la da is szá mos szem lé le tes pél dát szol gál tat. A köl te mény ben a fô -

úri férj ma gá tól ér te tô dô kö te les ség tu dat tal in dul a há bo rú ba („Galambócon vár a

tö rök, / Ne vár jon hi á ba.”), s a fe le ség szi lárd er köl csi el vek re épü lô, biz tos re fe ren -

cia cso por tot fel tün te tô rep li ká ja len dü let tel, meg gyô zô ér ze lem mel te lí tett. („Azt

ke re sem, hiv ma gyar nô, / Vé res üt kö zet ben, / Hogy le hes sek él ve, hal va, / Min dig

közeledben: / Sú lyos a kard, de ne he zebb / Szá zszor is a bá nat; / Job ban tö ri, mint

a pán cél, / Kebelem utá nad.”)

Rozgonyi és Rozgonyiné há zas tár si együt te sét a tár sa dal mi össze il lés és a mo -

rá lis össze tar tó erô mel lett ösz tö nös fris ses ség is jel lem zi. Az asszony, amint a tör -

té net mon dó meg ne ve zô for mu lái pon to san, szel le me sen jel zik, nem csak rang ban

egyen ran gú pár ja és jó ban-rossz ban el kö te le zett hit ve se fér jé nek, de a von zó, csá -

bí tó nôt is ô je len ti a fô úri férj szá má ra. „El öl, el öl Rozgonyival / Ked ves élet-pár ja,

/ Hív sze rel me, szép Cicelle, / Szentgyörgyi le á nya.” A bal la dá ban a hôs nô szug gesz -

ti vi tá sa, szép ség-ema ná ci ó ja egyéb ként az el sô so rok tól az utol só kig meg ha tá ro zó

sze re pet ját szik. A gróf férfielvû, mo ra li zá ló aka dé kos ko dá sa – mint Im re Lász ló

meg jegy zi9 – va ló sá gos sze rel mi val lo más ként hang zik,10 s a had ba szállt szép

Cicelle nem csak az öre ge dô ki rályt kész te ti bók ra, de lo bo gós ru há já ban a har co ló

fér fi a kat is rend re le nyû gö zi, ma ga után vonz za.

A ka rak te res ro mánc ten den ci á kat, amint lát juk, nem csak a szalontai köl tô nagy -

epikájában fe dez het jük fel. A vágy je gyé ben meg al ko tott ví zió az Arany Já nos-i
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9 „Rozgonyi tü rel me sen, sôt kis sé kö tôd ve igyek szik le be szél ni fe le sé gét el ha tá ro zá sá ról, s azok ban az
el len té tek ben (si ma váll és pu ha ke bel a pán cél lal, re me gô kéz a nagy kard dal, gyön ge asszony a vé -
res üt kö zet tel szem ben), me lye ket érv gya nánt vesz sor ra, annyi gyö nyör kö dés van, a fel so ro lás köz -
ben úgy be le fe led ke zik a ne ki tet szô sze mé lyi ség és test vé gig szem lé lé sé be, hogy a har ci vál lal ko zás
gán cso lá sa sze rel mi val lo más sal ér fel.” IM RE Lász ló: Arany Já nos bal la dái. Szom bat hely, Savaria
University Press, 2006, 157–158.

10 „Én ke gye sem, szép hit ve sem, / El le nem re jársz-é? / Si ma vál lad, pu ha keb led / Tö ri az a pán cél; / Félve
tar tod a nagy kar dot / Re me gô ke zed ben: / Mit ke res nél gyön ge asszony / Vé res üt kö zet ben?”



bal la dák egyik nagy cso port ját is meg ha tá roz za. E románcballadákban – a Rozgo nyi -

né ban, a Szent Lász ló le gen dá ban, a Má tyás any já ban, a Szibinyáni Jankban, a Páz -

mán lo vag ban – a vi lág a tel jes em be ri ért he tô ség tük ré ben je le nik meg, a nem ze ti

kö zös ség erôs, ma ga biz tos, tel jes ség gel in teg rált, a vi szony la tok ter mé sze te sek és

ren de zet tek. Az egyén és a kö zös ség fö lé a transz cen den cia vé dô er nyô je fe szül: a

baj ba ke rül tek se gít sé gé re hol a nem zet ség to tem ál la ta, a Hunyadiak hol ló ja, hol a

ma gya rok va la hai har cos ki rá lya, a min den ki fö lé ma gas ló Lász ló si et. (A har mó ni át

a köl te mé nyek rit mus vi lá ga, erôs Gestalt-ér zé se ket kel tô, szim met ri át te rem tô

ütem hang sú lyos ver se lé se is erô sí ti, fo koz za: a Szent Lász ló, a Szibinyáni Jank az

ôsi nyol ca sok ott ho nos, is me rôs biz ton sá gá ra épít, a Rozgonyiné a nyol ca sok és ha -

to sok já té kát va ri ál ja, a Má tyás any ja a ze nei ha to sok üte me in si et elô re.)

A lé lek ta ni sa ját sá gok után ejt sünk szót kis sé rész le te seb ben az Arany Já nos-i

ro mán cok tár sa da lom ké pé rôl is. Min de nek elôtt ér de mes a köl tô 1847. feb ru ár 28-i,

Pe tô fi Sán dor nak cím zett le ve lét meg idéz nünk. „Ha én va la ha né pi es eposz írá sá ra

vet ném fe je met: a fe je del mek ko rá ból ven ném tár gya mat. Fes te ném a né pet sza -

bad nak, ne mes nek, fegy ver for ga tó nak, [...] a fe je del met atyá nak, pat ri ar chá nak, el -

sô nek az egyen lôk közt. Fes te nék sza bad ha zát, kö zös ha zát; meg ta ní ta nám a né pet,

mikép sze res se a hont, mellyért elô de vé re folyt” – je lez te a re form kor ér dek egye -

sí tô de mok ra tiz mu sát (és a nagyszalontai haj dú kö zös ség kol lek ti vis ta tra dí ci ó it)

mé lyen át élô, ma gá é vá te vô Arany új don sült ba rát já nak, hogy el be szé lô köl tô ként

a Tol di után is a hô si elv és a patriarchalitás nor má it, szim bó lu ma it, tár sa da lom szer -

ve zô el ve it ér vé nye sít ve fog épít kez ni.11

De ta nul sá gos oda fi gyel nünk az Arany Já nos-i tár sa dal mi ví zi ót meg je le ní tô, kö -

rül író mo nog rá fus sza va i ra is. „Arany szá má ra az az esz mé nyi ma gyar nem zet,

amely nek köl tô je, szol gá ló ja, meg bí zott ja akart len ni, kez det tôl fog va áb ránd volt,

a múlt ba vagy jö vô be kép zelt Éden, la i kus, e vi lá gi Menny or szág: a min den ko ri je -

len go nosz sá gá ból, re zig ná ci ó já ból, lá za do zá sá ból, vagy egy sze rû en csak ki csi nyes

szür ke sé gé bôl fölfele me ne kü lô köl tô vá gya i ból szü le tett álom or szá ga, »Orplid«-ja,

»Nakonxipán«-ja” – jel le mez te a fe u dá lis ma gyar ki rály ság ra, hun fe je de lem ség re

épí tô nagy epi kai mû vé szi ví zi ó kat Keresztury De zsô.12

Keresztury Gulácsy La jos fest mény vi lá gá ból köl csön vett, ta lá ló ki fe je zé sét min -

den fenn tar tás nél kül el fo gad hat juk: Arany Já nos ar cha i kus epi ká já ban és románc -

bal ladáiban va ló ban va la mi fé le „Nakonxipán”-ví zió kör vo na lai raj zo lód nak ki. A

köl tô ál tal meg je le ní tett tár sa da lom el ide ge ne dett ség nek, hi e rar chi kus intéz mé nye -

sült ségnek, bü rok ra ti kus ins ti tú ci ók nak nyo mát sem mu tat ja. Az em be rek kö zöt ti

vi szonyt köz vet len ség, szí vé lyes ség, me leg ség, patriarchalitás ural ja. La jos ki rály

tet szés sel gyö nyör kö dik a ma gya ros ven dég sze re tet ben, a ná dor is pánt ked ves

szol gá ja ként szó lít ja meg, az egy ügyû szív nyel vét min den ki nél job ban ér ti, s az or -

szág leg böl csebb véneit hív ja össze an nak ta nú sí tá sá ra: so ha sen ki nem hal lott ar -

ról, hogy a büsz ke ma gyar nem zet va la ki nek is adót fi ze tett vol na.
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11 ARANY János levelezése (1828–1851). Sajtó alá rendezte SÁFRÁN Györgyi, Bp., Akadémiai, 1975 (Arany
János összes művei XV. kötet – Levelezés 1.), 59.

12 KERESZTURY De zsô: Mind vé gig. Bp., Szé pi ro dal mi, 1990, 384.



A nagy ma gyar ki rá lyok, Szent Lász ló, Hunyadi Má tyás, Nagy La jos sze mé lyes

ki vá ló sá guk kal is ki tûn nek, de a tö ké let len ural ko dó ban is a kö zös ség leg fôbb in -

teg rá ci ós szim bó lu mát kell tisz tel nünk. A tehetetlenkedô, so pán ko dó, csa tát vesz tô

Zsig mond jól tud ja ezt, ami kor se gélyt kér ve a „ma gya rok ki rá lya”-ként ha tá roz za

meg ön ma gát, s Rozgonyiné na gyon is ért a szó ból: elô ször az ural ko dót in vi tál ja

tel jes tisz te let adás sal a ha jó já ba, és csak az tán szó lít ja (im már me leg köz vet len ség -

gel) há zas tár sát. „Hej! ki hoz za, kor má nyoz za / Ide azt a gá lyát? / Vagy már sen ki

meg nem men ti / Ma gya rok ki rá lyát? / Én, én ho zom, gyön ge asszony, / Ha jó mat az

éj ben: / Ülj fel uram, Zsig mond ki rály, / Te is, édes fér jem!”

3.

A romance étosza, a „be tel je sült vá gyak ár tat lan vi lá ga” per sze nem a vál ság ér zü -

le tet szubsztancionalizáló mo dern iz mus és a pa ra no ia hermeneutikájába13 tor kol ló

dekonstrukciós poszt mo dern iz mus ví zi ó ja. Ne cso dál koz zunk hát azon, hogy az

Arany Já nos-i hô si, ar cha i kus ver ses epi ká ról szól va már a struk tu ra liz mus sal el -

jegy zett ku ta tók is ne megy szer meg ké sett sé get, anak ro nisz ti kus sá got em le get nek.

„Leg je len tô sebb köl tô ink kö zül Arany az egyet len, aki nek tö re dé kes az élet mû ve.

Cso ko nai, Berzsenyi, Vö rös marty, Pe tô fi, Ady, Kosz to lá nyi vagy Jó zsef At ti la ver sei

kö zül vi lá go san el kü lö nít he tôk a re mek mû vek; Arany köl tôi élet mû vé ben sok kal

több az olyan mû, mely nek el nem évü lô rész ér té kei van nak, mint bár mely más köl -

tôn ké ben, de szin te alig van olyan al ko tá sa, me lyet mû vé szi leg hi bát lan nak mond -

hat nánk [...] nem ho zott lét re önál ló po é ti kát, nem volt je len tôs for mai újí tó, mely

pe dig min den új köl tôi vi lág kép lét re ho zá sá nak el en ged he tet len fel té te le. Az egye -

te mes köl té szet leg na gyobb ja i val el len tét ben nem is mer te fel, hogy a mû vé szi for -

mák fej lô dé se vissza for dít ha tat lan sort ké pez, ame lyen be lül csak elô re lép ni le het,

s a köz vet len elôz mé nyek al ko tó ol va sá sa meg mu tat ja, mi lyen irány ban. Ezért nem

ke rült az eu ró pai fej lô dés él vo na lá ba, mû ve ezért oly rend kí vül egye net len, ezért

hi ány zik nyel vé bôl a bel sô ko he ren cia” – ma rasz tal ta el a Tol di szer zô jét Szegedy-

Maszák Mi hály 1972-ben a struk tu ra lis ta mo dern iz mus szel le mé ben, egy sé ges irá -

nyú és vissza for dít ha tat lan nyu ga ti fej lô dés irányt té te lez ve.14

Az Arany Já nos-i nagyepikának per sze a struk tu ra lis ta hul lá mot kö ve tô iro da -

lom tu do má nyi al ter na tí va sem ked ve zett. A nyel vi vál ság, intertextualitás, arefe -

ren cialitás, szub jek tum kri ti ka fo gal mai vi tat ha tat lan glo ba li tás ra utal tak, ál ta lá no -

san új lét mó dot szug ge rál tak, s az Arany Já nos-i kü lö nös ség, regionalitás így még

prob le ma ti ku sabb nak lát szott. A Né meth G. Bé la-i, Ve res And rás-i, Szegedy-Maszák

Mi hály-i ké tely gon do la tot Szi li Jó zsef, Szilasi Lász ló, Milbacher Ró bert, Margócsy
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13 A „pa ra no ia hermeneutikája” szó kap cso lat Meyer Howard Abrams szel le mes fo gal mi al ko tá sa. A poszt-
strukturalista dekonstrukcióban a gya nak vás hermeneutikáját egye ne sen a pa ra no ia hermeneutikája
vált ja fel – fej te ge ti Ame ri ka köz el múlt já nak leg na gyobb te kin té lyû iro da lom tu dó sa What is a Huma -
nis tic Criticism? cí mû írá sá ban. The Emperor redressed: Critiquing Critical Theory. Ed. EDDIN, Dwight,
Tuscalosa and Lon don, The University of Alabama Press, 1995, 34. Abrams poszt struk tu ra liz mus-kri ti -
ká já ról rész le te seb ben NYILASY Ba lázs: A ki rály mez te len avagy Abramsék ese te a teoretizmussal és a
poszt struk tu ra liz mus sal = Ma gyar Mû vé szet, 2016, 3. sz., 143–148.

14 SZEGEDY-MASZÁK Mi hály: Az át lé nye gí tett dal (A lej tôn) = Az el nem ért bi zo nyos ság. Elemzések Arany
lírájának első szakaszából. Szerk. NÉ METH G. Bé la, Bp., Aka dé mi ai, 1972, 293–294.



Ist ván, Hász-Fe hér Ka ta lin, Eisemann György im má ron biz tos kul túr fi lo zó fi ai hát tér

és köz meg egye zé ses fo gal mi ság bir to ká ban erô sí tet ték, radikalizálták to vább. Az

új, au ten ti kus Arany-ké pet a ku ta tók a tra di ci o ná lis bi zo nyos sá gok zá ró jel be té te -

lé vel, az am bi va len ci ák, jelentésdifferenciák hang sú lyo zá sá val, az Arany Já nos-i

köl té szet ké te lye i nek, el lent mon dá sa i nak ki mu ta tá sá val igye kez tek föl raj zol ni.

A krí zis ér zü le tet ka no ni zá ló, me cha ni kus mo dern iz mus és a dokt ri ner poszt -

struk tu ra liz mus azon ban má ra, úgy tû nik, meg bu kott. A Ludwig Wittgenstein-i Fi lo -

zó fi ai vizs gá ló dá sok, a kognitív nyel vé szet és po é ti ka, a Roy Harris-i nyelv fi lo zó fia,

az ez red for du lós an gol szász el mé let írók, M. H. Abrams, Geoffrey Galt Harpham,

Gerald Graff, Martha Nussbaum és tár sa ik ki ter jedt, ala pos kri ti kai írá sai (hogy csak

né hány fon tos, meg gon dol koz ta tó vé le ke dés re utal jak) elég sé ges okot ad nak ar ra,

hogy a dekonstrukciós poszt struk tu ra liz must el hi bá zott nak gon dol juk. De a válság -

fe tisiszta, teoretista premisszaegyüttest és ér tel me zôi gya kor la tot már ma ga a

romance ter mi nus is evi den sen gyen gí ti, relativizálja. Az új ko ri ké tely kul tú ra kö rül -

mé nyei közt meg szü le tô mo dern ro mánc a ma ga fo ga lom kö ré vel nem a kor lát lan

szkep szis evidenciáját erô sí ti, in kább amel lett ér vel, hogy a ké tely ta pasz ta lat mel -

lett a tel jes ség aka rás is le gi tim kul tú ra te rem tô erô le het, s a ter mé keny kul tú rák ban

a hi e de lem kor lá to zás sal, vál ság ki fe je zés sel együtt az egy ség és a tel jes ség vé del -

mét kép vi se lô at ti tû dö ket is ér ték te rem tô nek gon dol hat juk. A fon tos el be szé lô for -

ma ként föl is mert mo dern ro mánc min den kép pen ar ra sar kall, hogy Arany „kü lö nös -

sé gét” ne az új ko ri modernitás ára mán kí vül, ha nem azon be lül gon dol juk el; a

„regionalitást”, „tradicionalizmust” kép vi se lô köl te mé nye ket, hasz no sít sa nak bár ar -

cha i kus-fe u dá lis-pat ri ar chá lis mo tí vu mo kat, a ké tely és bi zo nyos ság aka rás di a lek ti -

ká ját ér de ke sen, szín vo na la san meg je le ní tô tel je sít mény ként tart suk szá mon.15

Az Arany Já nos-i romance-ot egyéb ként már csak azért is le gi tim, ki kezd he tet -

len vers tí pus nak tart hat juk, mert a köl tô a vágy je gyé ben át dol go zott vi lá got az ol -

va só nak al ter na tív ví zi ó ként és nem va la mi fé le tény le ge sen ér vé nyes, egyet len va -

ló ság ként kí nál ja fel. A mû vek ben a já té kos ság su gal la tai, a te rem tô-ala kí tó fikcio -

na litás hang sú lyai, je lei, markerei mind egy re na gyon erô tel je sen van nak je len. Az

epi kus ala kí tás ból ki nyer he tô di men zió vál to ga tá sok, rá ját szá sok, mi to ló gia- és hi e -

de lem kre á ci ók bô sé ge, a Bu da ha lá la, a Keveháza nyelv te rem tô kü lö nös sé gei, par-

nasszi ki dol go zott sá ga, a Rozgonyiné pél dát lan „Gestalt-har mó ni á ja”, meg fe le lés-te -

lí tett sé ge (el ké pesz tô bô sé gû hang zó rend sze ri, met ri kai össze kap cso lá sai, alak za ti

is mét lé sei, kont raszt jai, al li te rá ci ói) ha más-más mó do kon is, de mind egy re a fik ciós

ka rak tert, já ték jel le get hang sú lyoz zák. Jel zik, hogy amit lá tunk, nem „va ló ság”, ha -

nem já ték, bár mély vá gyak ból táp lál ko zó, s a va ló ság ra mind un ta lan vissza uta ló,

„ja vas lat te vô” já ték.
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15 Az ar cha i kus, ro mán cos di men zi ók ke re sé se per sze e nagy mû vész ré szé rôl nem csu pán a kö zös sé gi
man dá tum el fo ga dá sá val függ össze, ha nem az „in di vi du á lis ér de kelt ség gel” és a szu ve rén, te rem tô,
én-ki élô, én-ki tel je sí tô já té kos ság gal is evi den sen össze kap cso ló dik. A gyen ge tes tû, le he tô sé ge i ben
kor lá to zott köl tô e pers pek tí va vál to ga tá so kon ke resz tül éli meg bel sô gaz dag sá gát, s a „hô si”, „fe u dá -
lis” di men zi ó kon ke resz tül jut át az erô, az egy ség, a tel jes ség ter ré nu ma i ba.





Ku lin Fe renc

Arany Já nos lí rai én jé nek iden ti tá sá ról

Kezd jük az zal: mi is az iden ti tás? A aka dé mi ai ér tel me zô szó tár vég te le nül egy sze -

rû ma gya rá zat tal szol gál. Idé zem: „Az ön ma gunk kal va ló azo nos ság vagy va la mely

cso port tal va ló azo no su lás él mé nye.” A de fi ní ció ak kor lett vol na he lyes, ha a vagy

he lyett az és szót tar tal maz ná. Hogy az ön ma gunk kal va ló azo nos ság ér zé se

mennyi re prob le ma ti kus le het „va la mely cso port tal va ló azo no su lás” nél kül, ar ról a

pe da gó gu sok, a pszi cho ló gu sok és a pszi chi á te rek tud nak iga zán el gon dol kod ta tó

ér ve ket so rol ni, de fi gye lem re mél tó a szo ci o ló gu sok ta pasz ta la ta is. Ge or ge A.

Aker lof,1 a Nobel-dí jas tár sa da lom tu dós az ame ri kai kö zép osz tály ön szem lé le té ben

ta pasz talt meg le pô vál to zást a XX. szá zad má so dik fe lé ben. Ugyan azon po pu lá ci ón

be lül vég zett vizs gá la tai sze rint en nek a tár sa dal mi ré teg nek a tag jai ar ra a kér dés -

re, hogy mit tar ta nak leg in kább meg ha tá ro zó nak a sa ját énképükben és a kö zös sé -

gük höz va ló vi szo nyuk ban, a hat va nas évek ben az el sô há rom is mérv ként még a

nyel vi/et ni kai, a ne mi és a val lá si, az az a „ter mé szet ad ta” és a spi ri tu á lis kö zös sé -

gek hez va ló tar to zá su kat je löl ték meg, ne gyed szá zad dal ké sôbb az el sô hely re pe -

dig a va gyo ni/szo ci á lis hely ze tük re va ló uta lás ke rült.

Jog gal ve tôd het fel a kér dés: mi kö ze le het egy tár sa da lom tör té ne ti di ag nó zis -

nak ta nul má nyom tár gyá hoz: egy XIX. szá za di ma gyar köl tô nek az em ber rôl, az Is -

ten rôl, a vi lá got moz ga tó ti tok za tos erôk rôl és a meg is me rés le he tô sé ge i rôl val lott

fel fo gá sá hoz. A vá lasz ’el sô hal lás ra’ meg le pô le het, de az alább kö vet ke zô ér vek

is me re té ben ta lán még is meg fon to lan dó. Ab ból az elôfeltevésbôl in du lok ki, hogy az

a lát szó lag ár tal mat lan („értéksemleges”) tu dat tör té ne ti je len ség – az iden ti tás tu dat

szer ke ze té nek ra di ká lis át ala ku lá sa –, ame lyet a ne ves ame ri kai tu dós is mert fel,

szo ros, oko za ti össze füg gés ben van an nak a kö zös ség nek a kul tu rá lis örök sé gé vel,

amely ben vég be megy ez a fo lya mat.

Az ame ri kai tu dós hon fi tár sai nem gon dol ták, hogy a nyu ga ti ci vi li zá ció leg fej let -

tebb ré gi ó já ban is be kö vet kez het, ami re az öreg kon ti nens írói, mû vé szei, fi lo zó fu -

sai több mint két év szá zad óta fi gyel mez te tik kor tár sa i kat, ne ve ze te sen ar ra, hogy

ôk is ki van nak té ve az egyé ni és a kol lek tív iden ti tás tu dat meg rop pa ná sá nak.2 Sôt,

még na gyobb mér ték ben is, mint az eu ró pa i ak, ami nek alig ha nem az az oka, hogy

nem csak föld raj zi ér te lem ben, ha nem kul tu rá li san is ma guk mö gött hagy ták Eu ró pát.

Mi ként lát ni fog juk, an nak nem csu pán a kor sze rût len né vált egy ko ri jo gi, po li ti kai

in téz mé nye i tôl sza ba dul tak meg, ha nem szel le mi arany tar ta lé kát: az in di vi du um és

a kö zös ség év ez re des köl csön ha tá sá nak spi ri tu á lis ta pasz ta la tát sem vit ték ma guk -
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kal. Ku dar cu kat csak sú lyos bí tot ta, hogy az egy ér tel mû vál ság tü ne te ket egy fék te -

len di na mi ká jú ci vi li zá ci ós fej lô dés szük ség sze rû és el ha nya gol ha tó ve le já ró já nak

te kin tet ték, s elôbb a kor lát lan in di vi du um ide ál já hoz, majd an nak csôd je után az

én, a sze mély au to nó mi á já nak le ér té ke lô dé sé hez gyár tot tak ide o ló gi át. Azt a tár sa -

da lom tör té ne ti fo lya ma tot pró bál ták/pró bál ják po zi tív fej le mény ként ér tel mez ni,

amely ben elô de ik a mo der ni zá ció leg sú lyo sabb koc ká za tát lát ták. Tár gyunk szem -

pont já ból mind egy is, hogy hol, mi kor, ho gyan ne vez ték ezt a je len sé get: el ide ge -

ne dés nek, a tö meg em ber, az „akár ki” ura lom ra ju tá sá nak, a tár sa da lom ato mi zá ló -

dá sá nak, „iden ti tás cse ré nek”, vagy ép pen a sze mé lyi ség disszeminációjának, mert

mind egyik eset ben a kul tú ra vál sá gát, az em be ri mi nô ség rom lá sát je len ti.

Mi ben is kü lön bö zik az egyé ni iden ti tás nak az ame ri kai szo ci o ló gus ál tal vá zolt

– s ma már a Nyu gat egé szé re jel lem zô – mo dell je az eu ró pai kul tú ra klasszi kus em -

ber esz mé nyé tôl? Nos, két ség te len, hogy a má sok kal va ló össze ha son lí tás so rán mó -

do sul hat az egyén önértéktudata, de nyil ván va ló az is, hogy az éntudat mi nô sé gé -

nek a sze mé lyi sé gen be lül mû kö dô fok mé rô je is van. S ha van lé nye ges kü lönb ség

az iden ti tás tu dat szer ke ze te te kin te té ben a mo dern kor ko rai sza ka sza (ide so ro -

lom Arany Já nost és nem ze dé két!) és a mi ko runk kö zött, az ép pen en nek a sze mé -

lyi sé gen be lü li vi szo nyí tá si pont nak egy kül sô ér ték rend fe lé va ló el moz du lá sá ban

fi gyel he tô meg.

Lás suk ezért elôbb an nak a kul tu rá lis kör nye zet nek a sze re pét, amely be Arany

Já nos és nem ze dé ke be le szü le tett. A köl tôt il le tô en most nem azok ról a konk rét

élet raj zi té nyek rôl kí vá nok szól ni, ame lyek bôl ki raj zo ló dik a val lá sos vi lág kép nek

és mo rál nak a ma gyar pro tes tan tiz mu son be lül is el kü lön ülô, sa já to san nagysza-

lontai vál to za ta, hi szen élet rajz írói so kat ír tak a kál vi nis ta pu ri ta niz mus szel le mi

lég kö ré nek a gyer mek és az if jú Arany ra gya ko rolt ha tá sá ról. In kább azok ra az esz -

me ha tá sok ra fi gye lek, ame lyek kel ré szint is ko lai ta nul má nyai, ré szint ön mû ve lé se

so rán ta lál ko zott. A kor leg na gyobb ha tá sú er kölcs böl cse le tét és emberfogalmát

há rom klasszi kus: Schiller, Kant és a mi Kölcseynk meg fo gal ma zá sá ban idé zem.

Schiller mond ja: „min den em ber mint egyén disz po zí ci ó ja és ren del te té se sze rint

egy tisz ta esz mé nyi em bert hord ma gá ban, s lé te zé sé nek nagy fe la da ta, hogy min -

den vál to zá sa kö ze pett össz hang ban ma rad jon an nak vál to zat lan egy sé gé vel.”3

Em lé kez tet ez a té tel Kant ant ro po ló gi á já ra is, amely sze rint a ho mo phaenome-

non megkülönböztetendô a ho mo noumenontól, az az az egyént éppígy-lé tén, je len -

va ló sá gán túl po ten ci á lis ké pes sé gei is jel lem zik, más szó val az em ber nem csak az,

ami, ha nem az is, ami vé vál hat, vál ha tott vol na. Kö vet ke zés kép pen az in di vi du um,

a sze mély iden ti tá sát nem csak az ha tá roz za meg, hogy mennyi re tud al kal maz kod -

ni kul tu rá lis és szo ci á lis lét fel té te le i hez, ha nem az is, hogy azok kor lá ta in be lül, s

ha kell, azok kal szem ben ké pes-e mû köd tet ni sa ját cél tu da tos in di vi du a li tá sát: a

ho mo noumenont, a lé nye gi em bert.
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A klasszi kus né met fi lo zó fia két ki emel ke dô alak já tól idé zett gon do la tok ki egé -

szí tés re szo rul nak. Tud nunk kell, hogy Schiller csak az esz té ti kai ne ve lés ré vén vélte

meg va ló sít ha tó nak az esz mé nyi em bert,4 Kant ho mo noumenonja pe dig ér tel mez -

he tet len morálfilozófiájának alap fo gal mai5 nél kül. Egyi kô jük sem az ön meg va ló sí -

tás gát lás ta lan in di vi du u má ra gon dolt te hát, ha nem az em be ri ké pes sé gek nek a kul -

tú ra ér ték esz mé nyei ál tal sza bá lyo zott mi nô sé gé re. Azért kell ezt hang sú lyoz nunk,

mert az ô ha tá su kat a ma gyar böl cse le ti kul tú rá ba in teg rá ló Kölcsey – tu da to san

szem be for dul va az in di vi du um au to nó mi á já nak fel vi lá go sult-li be rá lis ér tel me zé sé -

vel – már ezt a kon zer va tív szabadságeszmét ad ja to vább és egé szí ti ki a val lás

sze mé lyi ség for má ló sze re pé nek hang sú lyo zá sá val. Lás suk hát a Him nusz köl tô jé nek

ant ro po ló gi á ját! „A religió tu laj don kép pen nem az ér te lem nek tár gya. Van bennünk

bi zo nyos ér ze lem, me lyet religiói ér ze lem nek ne vez het nénk, mely szin túgy, mint a

szép nek ér ze te kü lön bö zô em be rek ben kü lön bö zô mér ték kel ta lál ko zik. Egy ben ki -

fej ti ma gát, más ban ki nem fej tet ve, vagy ép pen el nyo mat va va gyon. Azt hi szem,

hogy a val lás ta lan úgy áll ezen te kin tet ben a val lá sos hoz ké pest, mint a po é tai szel -

lem nél kül szü le tett gram ma ti kus a ma ga Homérjához vagy Virgilhez. Az te hát, ami

a val lás ta lan nak fel vi lá go so dá sul tu laj do nít ta tik, épen (sic!) úgy cson ka ság; mint

cson ka ság a szé pet érez ni, nem tud ni”.6 Iro da lom- és esz me tör té ne ti stú di u ma im

so rán ju tot tam a fel is me rés re, hogy Arany Já nos élet mû ve, s ki vált kép pen gon do -

la ti lí rá ja köz vet le nül eh hez a vi lág né ze ti örök ség hez kap cso ló dik, s ezért mû ve i nek

po é ti kai/esz té ti kai ér tel me zé se sem mel lôz he ti e szem lé let mód ér ték szem pont ja it

és fo gal mi rend sze rét.7 Kö ze lít sünk te hát a tár gyunk hoz klasszi ku sa ink fe lôl!

Há rom olyan em ber fo ga lom ra te kint het tünk vissza, ame lyik ön ma gán be lül bir -

to kol ja ön azo nos sá gá nak, iden ti tá sá nak le he tô sé ge it: az esz mé nyi vagy a lé nye gi

em bert, il le tô leg az Is ten re, a transzcendensre irá nyu ló „religiói ér zel me ket”. Ves -

sük össze eze ket né hány olyan szub jek tum fi lo zó fi ai té zis sel, amely nek meg ha tá ro -

zó sze re pe volt a köz el múlt év ti ze d ek iro da lom tu do má nyi irány za ta i ban, ter mé sze -

te sen az Arany-fi lo ló gi á ban is.

1. Saussure struk tu ra lis ta nyelvfilozófiájának a szub jek tum ra vo nat ko zó té te lét

így fog lal ja össze a fi lo zó fia tör té nész Ke le men Já nos: „Mind azok az esz kö zök, ame -

lyek se gít sé gé vel a szub jek tum ki fe je zi, kom mu ni kál ja, sôt lét re hoz za bel sô tar tal -

ma it, túl van nak az el len ôr zé sén. Bár nyel vünk kü lön bö zô szin tû sza bá lyai fel tár -

ha tók, le ír ha tók, meg is mer he tôk – er re szol gál a nyel vé szet –, eze ket be széd köz -

ben leg több ször még sem tu da to san al kal maz zuk. Sôt a szub jek tum nak egyál ta lán

nem kell is mer nie a sza bá lyo kat ah hoz, hogy se gít sé gük kel kom mu ni kál ni tud jon.

Kis sé ki élez ve azt le het mon da ni, hogy nem a szub jek tum nak van nyel ve, ha nem a

szub jek tum ma ga a nyelv. Aho gyan Ro land Barthes ki is mond ja: „A nyelv nem ál -
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lít má nya egy szub jek tum nak, amely ki fe jez he tet len, vagy amely nek ki fe je zé sét

szol gál ja; a nyelv a szub jek tum.”8

2. „... A dekonstrukció ön ér tel me zé se azt a ké pet su gall ja, hogy egyik ol da lon van

a ma ga szub jek tum-fo gal má val az egész ’logo- és fonocentrikus’ nyu ga ti fi lo zó fia,

mely nek vég sô kon zek ven ci á it is le vo nó utol só nagy kép vi se lô je Husserl, a má sik

ol da lon pe dig a dekonstrukció áll, mely a nyu ga ti fi lo zó fia fo gal ma it, ide ért ve a

szub jek tum és az ego fo gal mát, sor ban le bont ja ma gá nak a nyu ga ti fi lo zó fi á nak a

ta la ján.”9

3. Meg kér dô je le zi a tar tal mas ön azo nos ság le he tô sé gét az interszubjektivitás fi -

lo zó fi á já nak leg te kin té lye sebb kép vi se lô je: Merleu-Ponty is. Az egyéb ként igen

szug gesz tív gon do lat me ne te sze rint az em ber sem a tes ti ér zé ke lés ben, sem a nyel -

vi kom mu ni ká ci ó ban nem le het azo nos ön ma gá val. Mint aho gyan „... az ér zé ke lô az

ér zé kelt ben so ha nem ra gad hat ja meg ön ma gát, mint az ér zé ke lés vál to zat la nul

ma ra dó ala nyát”10 a be széd bôl sem fejt he tô meg pon to san a be szé lô in ten ci ó ja. Mi -

u tán min dig mást is vagy töb bet mon dunk, mint amit mon da ni szán dé koz tunk, a be -

széd so rán ér te lem több let te rem tô dik. „Ezt az ér te lem-több le tet, mi köz ben a mi

interszubjektív cse lek vé sünk so rán jön lét re, nem ural juk.”11

Nem azért bí rál ha tók ezek az ok fej té sek, mint ha nem vol ná nak kö vet ke ze te sek

a sa ját gondolatrendszerükön be lül, vagy nem já rul tak vol na hoz zá a nyelv, a szub -

jek tum, a tu dat fo gal má nak a ko ráb bi ak nál dif fe ren ci ál tabb ér tel me zé sé hez. Azért

érez het jük ôket prob le ma ti kus nak, mert ami kor a mo dern/poszt mo dern szubjek-

tumfogalmak ki zá ró lag vagy el sô sor ban a nyelv hez va ló vi szo nyuk ban kör vo na la -

zód nak, ki lú go zód nak be lô lük mind azon szem lé le ti tar tal mak, ame lyek a klasszi kus

és a premodern ant ro po ló gi ák fen tebb vá zolt örök sé gé ben lel he tôk fel. Nem kap

he lyet bennük sem a schil le ri–fichtei esz mé nyi em ber, sem Kant ho mo noumenon-

ja s az at tól el vá laszt ha tat lan personalitas moralis, va gyis az a fel té te le zés, hogy a

sze mé lyi ség nem ér tel mez he tô er köl csi íté lô ké pes sé ge nél kül; s vé gül ki ma rad be -

lô lük az a pszi chi kai fak tor, amit Kölcsey „religiói ér ze lem”-nek ne ve zett. A hu mán

tár gyak kö zép- és fel sô fo kú ok ta tá sá ban csak úgy, mint az iro da lom- és mû vé szet -

kritikában az em lí tett böl cse le ti irány za tok nak nap ja ink ban is meg ha tá ro zó sze re -

pük van, jól le het fi lo zó fia tör té ne ti po zí ci ó juk már év ti ze d ek kel ez elôtt meg ren dült.

Ez út tal csu pán két olyan op po nen sük re uta lok, akik az an tik-ke resz tény böl cse le ti

kul tú ra fel szá mo lá sá nak leg koc ká za to sabb kö vet kez mé nye i re fi gyel mez tet tek. Hogy

a kanti ha gyo mányt nem le het meg ha la dott nak te kin te ni, azt a XX. szá za di nyu gati

fi lo zó fia több ki vá ló sá ga is fel is mer te. Paul Ricoeur „rá vi lá gí tott ar ra, hogy a sze -

mély azo nos sá gá nak van egy re du kál ha tat lan eti kai, nor ma tív di men zi ó ja”,12 Lé vi -
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nas pe dig „egy olyan di men zi ót tárt fel, amit sem a ha gyo má nyos nyelv fi lo zó fia,

sem a di a ló gus fi lo zó fia, de még be széd ak tus-el mé let sem tu dott meg pil lan ta ni: a

nyelv eti kai ter mé sze tét”.13 (Két ség te len, hogy Lévinas is szem be ke rül Kanttal, ami -

kor a szub jek tu mon kí vül rôl, a nyelv bôl szár maz tat ja a mo rá lis ér té ke ket, ám az ô

nyelvfogalmának eti kai ter mé sze te még is job ban egyez tet he tô a königsbergi bölcs

„er köl csi tör vé nyé vel”, mint a poszt mo dern nyelvfilozófiák értéksemleges vi lág ké -

pé vel.)

Ennyi szub jek tum fi lo zó fi ai „be ve ze tés” ta lán ele gen dô ah hoz, hogy an nak ta nul -

sá ga it egy iro dal mi mû, je le sül Arany Já nos Dan te cí mû ódá ja elem zé se so rán hasz -

no sí ta ni pró bál jam. Nyil ván va ló an a val lá sos lí ra kö ré be tar to zó vers rôl van szó, de

nem elég, ha csak a köl tô „religiói ér zel mei”-nek meg nyi lat ko zá sa ként ér tel mez zük.

Lé nye gi kü lönb ség van tud ni il lik a val lá sos él mény re/vi lág szem lé let re ref lek tá ló

köl té szet és a hit-ta pasz ta lat ál tal ih le tett lí ra kö zött, és Arany azon köl tô ink so rá -

ba tar to zik, akik nek élet mû vé ben éles ha tár vo nal vá laszt ja el egymástól a val lá sos

lí ra e két vál fa ját. Az elôb bi vers tí pus ár nyal tab bá te he ti a köl tô ön arc ké pét, s még

ok ta tó/ne ve lô cél za tú is le het,14 de sem mit nem árul el ar ról az éntudatban le ját -

szó dó ese mény rôl, amely min den ne mû ér zé ki ta pasz ta la tot ki ik ta tó, ma ga mö gött

ha gyó ka tar ti kus él mény ben nyi lat ko zik meg.15 Arany val lá si tár gyú ver sei is két

ka te gó ri á ba so rol ha tók te hát, s a Dan te cí mû ódá ban ez utób bi ka rak ter je gye i re is -

mer he tünk.

Lás suk ma gát a ver set!

Dan te

Ál lot tam vi zé nek mély sé gei fe lett,

Si ma volt a föl szín, de sö tét, mint ár nyék;

Alig mozzantá meg a ró zsa le ve let,

Mint ren gés kor a föld, csak alig hul lám lék.

Acéltiszta tük re vissza ver te hí ven

A kül sô vi lá got – en gem is: az em bert;

De ör vé nye i be nem ha tott le a szem,

Me lye ket csu pán ô – ta lán ô sem – is mert.
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Cso dá la tos szel lem! egy a mér he tet len

Ég gel, amely benne tükrödzik alat tam!

Egy csak a fön ség ben és a terjedetben

És mi vel min de nik oly meg fog ha tat lan.

Az em ber... a köl tô (mily bi tang ez a név!)

Hit vány ko szo rú ját, reszketvén, el ej ti

És, mint ha lá ba it szent egy ház ba ten né,

Imád va bo rul le, mert az Is tent sej ti. –

E mély ség fö lött az ér te lem mér-ón ja,

Mint könnyû pe hely szál, fönn akad, föl leb ben:

De a lé lek ér zi, hogy az ör vény von ja,

S a gon do lat elv ész cso dás sej te lem ben.

Nem-is mert vi lág nak ére zi nyo má sát,

Ret te gô öröm nek el ra gad ja ké je,

A leviathánnak hall ja hánykodását...

Az Ur lel ke te rült a víz nek fö lé je.

Le het-é e szel lem az is ten ség ré sze?

Hi szen az is ten ség egy és oszt ha tat lan;

Avagy le het-é, hogy ha lan dó szem néz ze

A szel lem vi lá got, tel jes ön tu dat ban?

Év ez red ha nyat lik, év ez red kel új ra,

Míg egy föl di álom e vi lág ba té ved,

Hogy a hit len em ber imád ni ta nul ja

A köd osz lo pá ban rej lô Is ten sé get.

(1852)

Ab ban a rit kán kí nál ko zó hely zet ben va gyunk, hogy Arany ver sé nek kri ti ka tör té -

neti he lye vi szony lag könnyen be mér he tô. Ren del ke zé sünk re áll egy igé nyes ta nul -

mány, amely meg bíz ha tó an össze ge zi és ér té ke li a köl te mény – mond juk így: –

’klasszi kus’ re cep ci ó ját, és van egy új ke le tû in terp re tá ció, amely a poszt mo dern

iro da lom tu do mány – szá mom ra prob le ma ti kus – fo gal ma i val és szem lé le té vel kö -

ze lít a mû höz. Az elôb bi Hor váth Ká roly tól szár ma zik,16 az utób bit Eisemann

György ír ta.17 Arany ver se te hát egy szer re kí nál al kal mat egy mû al ko tás-ér tel me -

zés tör té ne ti fo lya ma tá nak át te kin té sé re: az én, a sze mé lyi ség, a szub jek tum fo gal -

mak ku sza és el lent mon dá sok tól fe szü lô vi lág né ze ti hát te ré nek meg vi lá gí tá sá ra, s

per sze – nem utol só sor ban – a köl té szet, a fi lo zó fia és a val lás vi szo nyá nak Arany

Já nos ál ta li ér tel me zé sé re.
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A vers re cep ció tör té ne té nek ta nú sá ga sze rint, ha az ol va só csak a szép ség bi ro -

dal má nak ha tá rá ig tud ja kö vet ni a vers gon do la ti ívét, ma ga a köl tô, a lí rai én el tû -

nik a sze me elôl. Kar dos Ti bor „a köl tô vá te szi ki vált sá gá nak fel lel ke sü lé sét” ér zi a

vers so ra i ban,18 és po li ti kai je len tést tu laj do nít a mû nek19, Szauder Jó zsef „hit len-

hí vô” köl te mé nyé nek ne ve zi a Dan te-ódát; Keresztury De zsô sze rint „túl sok benne

a fe la dat sze rû ség, az egy há zi as köz hely”,20 Arany lí rá já nak egyik leg ér zé ke nyebb

elem zô je, Szörényi Lász ló úgy lát ja, hogy „A val lá sos-esz té ti kai meg ren dü lés tör té -

net fi lo zó fi ai-mes si a nisz ti kus zár lat ba tor kol lik”21; Hor váth Ká roly Né meth G. Bé lá -

val ért egyet, aki sze rint „egy-egy ma ga tar tás-le he tô ség gel va ló ví vó dás fo lya mata

az ô ver se. Ke re sés fo lya mat és nem ered mény rög zí tés. „... Arany lí rá ja az illúziót -

lan szem be né zés és az esz mény hez va ló ra gasz ko dó ke re sés kö vet kez mé nye.”22

Hor váth Ká roly Arany ódá já nak leg fôbb ér té két vi tat ja el, ami kor így ítél ke zik: Arany

zá rá sai (értsd: vers zár la tai) – gyak ran – lé nye gé ben eg zisz ten ci á lis vá lasz tá sok, egy

sok szor bi zony ta lan lét szem lé let nek egy aka ra ti lét ér tel me zés sel va ló túl ha la dá sai

vagy túl ha la dá si kí sér le tei [...] ilyen zár la tú mû a Dan te.”23 Értsd: en nek a vers nek a

lí rai én je csu pán a köl tôi mes ter ség fo gá sa it al kal maz za, ami kor egy ér ze lem csúcs -

ra já ra tá sá nak kom po zí ci ós kö ve tel mé nyét tel je sí ti, de sem mi képp nem tév esz ten -

dô össze az élet raj zi én nel: az örök ké ví vó dó, bi zony ta lan lét szem lé le tû mû vésszel,

a va ló sá gos Arany Já nos sal.

Nem azért van vi tám ezek kel az ér tel me zé sek kel, mint ha nem iga zol nák vissza

Arany ver sé ben a val lá sos te ma ti ka je len lé tét, ha nem mert nem is me rik fel, hogy a

mû ih le te is val lá sos lét szem lé let bôl fa kad, s hogy Arany „religiói ér zel mei”-nek leg-

egyénibb, leg sze mé lye sebb je gye it vi se li ma gán. A Dan tét – re mek mû-mi nô sé gé nek

tu laj do nít ha tó an – meg kü lön böz te tett fi gye lem ben ré sze sí tet ték, de egyet len elem -

zô je sem fi gyelt fel ar ra, hogy a vers mû vé szi ér té ké nek a tit ka egy kü lö nös él -

mény tí pus ban: a val lá sos és az esz té ti kai ér zel mek egyi de jû és egymást erô sí tô

(szinergikus) ha tá sá ban ke re sen dô. A köl te mény nek le het tisz tán esz té ti kai ol va sa -

ta is, de kü lö nös ha tá sa az esz té ti kum szfé rá já ban meg ra gad ha tat lan transz cen den -

cia-él mény ben: a sze mé lyes hit-ta pasz ta lat ban rej lik.

Hor váth Ká roly Dan te-ta nul má nya egy egész kor szak – a mar xis ta iro da lom tör -

té net-írás kor sza ka – szem lé le ti kor lá ta i nak le bon tá sá ra vál lal ko zott, de Arany köl -

tôi én jé hez ez zel a kri ti kai at ti tûd del sem ju tott közelebb. An nak il luszt rá lá sa ként,

hogy az iro da lom tu do mány újabb irány za tai ho gyan igazítanak a sa ját fo ga lom -

kész le tük höz egy val lá sos ih le té sû mû al ko tást, Eisemann György elem zé sé bôl idé -

zek egy rész le tet: „... mi a hely zet a Dan te vers ben a lí rai én nel, amely nek vizs gá -
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20 Uo., 37.

21 SZÖRÉNYI László: A humoros elégia. A Visszatekintés címû vers elemzése = Az el nem ért bizonyosság.
Elemzések Arany lírájának elsô szakaszából. Szerk. NÉMETH G. Béla, Bp., Akadémiai, 1972, 220.

22 Uo., 31.

23 Uo.



la ta min den vers elem zés ben kulcs fon tos sá gú; mi a hely zet a köl tô fi gu rá já val, aki

ere de ti leg a dantei szel lem mély sé ge i rôl akart be szél ni, de rá jött, hogy nem te het

mást, mint hogy az egyik je let be he lyet te sí ti a má sik kal. Rá jött, hogy a be széd nem

me ta fi zi kai en ti tá so kat ra gad meg, ha nem ön tör vé nyû en mo zog, sa ját nyel vi von -

za ta it kö ve ti. Nem a kül vi lág te rem ti a nyel vet, ha nem a nyelv te remt egy vi lá got.

Nem le ké pe zi a va ló sá got, ha nem konstituálja a va ló sá got, az úgy ne ve zett va ló sá -

got, az úgy ne ve zett ta pasz ta la tot. Mint a víz tü kör az eget.”24 Je les kol lé gám ki vá ló

elem zé se ezen a pon ton tág ra nyit ja a ka put egy poszt mo dern nyelv fi lo zó fia dokt -

rí nái elôtt, s ez zel le is mond ar ról, hogy a val lás és a mû vé szet fen tebb em lí tett

szinergikus ha tá sát vizs gál ja. Így foly tat ja elem zé sét: „Akit vonzanak, az az én már

nem ön ma gát je lö li, ha nem azt je lö li, aki ôt vonz za. Ez a moz za nat a ro man ti ka mo -

der ni zá ci ó já nak egyik leg fon to sabb össze te vô je, ugyan is akár tel jes iden ti tás cse re

is lét re jö het, a be szé lô an nak je lé vé vá lik, ami vonz za. Ön ma gát nyel vi fel té te le -

zett sé gé ben is me ri fel. En nek na gyon jel lem zô meg ha tá ro zá sát ad ja Hölderlin so -

kat idé zett so ra, mi sze rint »csak jel va gyunk, je len tés nél kül«. Ké sôbb pe dig azt

mond ja – tud ni il lik Hölderlin –, hogy »be szél ge tés va gyunk«.”25 El te kint ve at tól,

hogy a je len tés nél kü li jel lé vá ló én, az ob jek tum és a szub jek tum „szét vá laszt ha -

tat lan egy sé ge” (ez is Hölderlin!) nem a mo dern köl té szet, ha nem a XVIII. szá zad vé -

gén szü le tô ro man ti ka prog ram ja,26 ez a prog ram sem mi kép pen nem kény sze rí ti a

köl tôi ént „iden ti tás cse ré re”. Az „iden ti tás cse re” fo gal má nak hasz ná la tá val a szer zô

egy olyan poszt mo dern tár sa da lom-, kul tú ra- és tu do mány tör té ne ti pa ra dig má ba

ve tí ti be le a Dan te szer zô jé nek lí rai én jét, amely ép pen az Arany ne vé vel is fém je -

lez he tô köl té sze ti ha gyo mány tól va ló éles el ha tá ro ló dá sá val de fi ni ál ha tó. Kol lé gánk

ér tel me zé sé ben „En nek a pa ra dig má nak a ti pi kus meg nyil vá nu lá sa Heideggernek

az a so kat idé zett mon da ta, mi sze rint a nyelv be szél, s az em ber csak annyi ban be -

szél, amennyi ben meg fe lel a nyelv nek. Úgy vé lem, hogy ez az a ho ri zont, ame lyen

Arany Já nos lí rá ja új ra fel fe dez he tô, tör té ne ti leg új ra ol vas ha tó, új ra meg szó lal tat -

ha tó, és ame lyen Arany Já nos új ra hoz zánk szó ló köl tô ként ol vas ha tó.”27

A visszá já ra for dí tom ezt a lo gi kát, s azt ál lí tom, hogy a mo dern/poszt mo dern lí -

ra meg ér té sé ben is so kat se gí te ne, ha – meg ôriz ve és to vább fej leszt ve a nyel vi/

po é ti kai szem pon tú elem zé sek és esz té ti kai fi lo zó fi ák vi tat ha tat lan ered mé nye it –

több fi gyel met for dí ta nánk a nyelv és a mû struk tú ra ál tal sok szor el fe dett, sok szor

szán dé ko san rej tôz kö dô lí rai én re, s új ra és új ra mér leg re ten nénk azt a sej té sün -

ket, amely sze rint min den mû al ko tás cent ru má ban egy, a sa ját iden ti tá sát fel mu ta -

tó vagy an nak biz to sí té ka it ke re sô em be ri szub jek tum áll. S ha fel té te lez nénk, hogy

a csúcs él mé nyek, s kö zöt tük a val lá sos él mény ala nya nem me ta mor fó zi sa, nem al -

te re gó ja, ha nem egy ma gas ren dû ál la po ta a lí rai én nek. Olyan ál la po ta, ame lyet az

egyén kon temp la tív at ti tûd je, va la mint a fen sé ges, a numinózus irán ti ki fi no mult fo -

gé kony sá ga te remt het meg.
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A to váb bi ak ban en nek a sej tés nek az iga zo lá sá ra te szek kí sér le tet. Ab ból in du -

lok ki, hogy Arany ver se – szá mos bib li ai al lú zi ó ja el le né re – nem ér tel mez he tô sem

a zsi dó, sem a ke resz tény hit vi lá gon be lül, mint aho gyan egyet len so ra sem utal a

töb bi vi lág val lás transz cen den cia-kép ze te i re sem. Arany itt a val lá sos él mény leg -

egye te me sebb tar tal ma it for mál ja vers sé oly mó don, hogy két, egymással el len té tes

– archetipikus – lel ki be ál lí tó dást üt köz tet. Az egyik a szo ron gó em ber ké szen lé te a

lé te zés meg ren dí tô en ti tok za tos, tel je sen so ha meg nem is mer he tô, csak „cso dás

sej te lem ben” meg ra gad ha tó, ám gyak ran fe nye ge tô Rend jé nek el fo ga dá sá ra; a má -

sik a vi lág hoz hit tel, bi za lom mal for du ló lé lek meditatív/kon temp la tív at ti tûd je.

Arany ver sé ben a „nem is mert vi lág nyo má sa”, a „ret te gô öröm”, „leviathán hány -

kodása” (sic!) a „kí sér te ti es bor zon gást” oko zó dé mo ni erôk re utal nak. Ám – mert e

hall ha tó dé mo ni erôk nek az el sza ba du lá sá tól meg óv ja az Is ten je len lé tét sej te tô

mér he tet len Ég lát vá nya – a köl te mény modalitását vé gül is „E mély ség fö lött” ál ló

köl tô kon temp la tív at ti tûd je ha tá roz za meg.

Az elôb bi nek – a numinózus fo gal má nak meg te rem té sé vel – Ru dolf Otto adott

ne vet,28 a má sik nak – a nyu ga ti kul tú rá ból (a kö zép kor után) már-már ki vesz ni lát -

szó szel le mi at ti tûd nek – a je len tô sé gét Jung is mer te fel.29 Ru dolf Otto a fen sé ges

esz té ti kai ka te gó ri á já hoz ha son lít ja a numinózust, hang sú lyoz za azon ban, hogy ez

utób bi a val lás hoz tar to zik, már pe dig „a val lá sos ér zé sek nem esz té ti ka i ak.”30 A

szer zô ar ra fi gyel mez tet, hogy „az erôs val lá sos ér zel mi meg ren dült ség leg al só ré -

te gét”, amely ben meg je le nik „a mysterium tremendum, a ret ten tô ti tok ér ze te”, nem

csak az „el mé lyült áhí tat le be gô, nyu godt han gu la ta” jel lem zi, mert elô tör het nek a

lé lek bôl az ér zé sek „vad és dé mo ni for mái”, s azok le süllyed het nek „a szin te kí sér -

te ti es bor zon gá sig és ir tó zá sig.” A kon temp lá ló em ber ab ban a hit ben te remt dis -

tan ci át az ér te lem ál tal fel dol goz ha tat lan lét él mé nyek kel, lét ál la po tok kal szem ben,

hogy ma gá ra ha gyott sá gá ban, fe nye ge tett sé gé ben is meg óv hat ja éntudata ép sé gét,

szub jek tu ma au to nó mi á ját.

Ru dolf Otto és Jung fo gal mai ré gó ta kör be járt, még is mind má ig meg ol dat lan kér -

dé sek elé ál lít ják az esz té ti ka tu do má nyát. Az el sô kér dés az, hogy mit tar tunk fon -

to sabb nak: az esz té ti kum au to nó mi á já nak a fel vi lá go so dás ko rá tól ural ko dó esz mé -

je mel let ti ren dít he tet len ki ál lást, avagy rész vé telt egy olyan dis kur zus ban, amely

a köl csö nös meg ér tés, egy kö zös ne ve zô meg ta lá lá sá nak le he tô sé gét fel té te le zi a

po zi tív tu do má nyok és a te o ló gia mû ve lôi kö zött? Konk ré tab ban: olyan esz me cse -

rék re gon do lok, ame lyek nek részt ve vôi jól tud ják, hogy érvrendszerük vi lág né ze ti

elôfeltevéseinek el len té te so ha nem szün tet he tô meg, de azt is be lát ják, hogy min -

dig van ta nul ni va ló juk egymástól. Ezért nem a sa ját ál lás pont juk iga zo lá sát, ha nem

part ne rük érv rend sze ré nek meg is me ré sét te kin tik cél juk nak. A tu dós esz té ta te hát

el fo gad ja, hogy „A szép ben nem csak er köl csi, ha nem egy faj ta val lá si sík is fel tá rul”,31

a te o ló gus pe dig be lát ja pél dá ul a Bib lia esz té ti kai elem zé sé nek jo go sult sá gát.
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30 RUDOLF: i. m. (1997), 63.
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Ne fe led jük: a szép ség szak rá lis ere de tét ál lí tó és ta ga dó mûvészetfogalmak

szem ben ál lá sa az ókor tól nap ja in kig vé gig kí sé ri az esz té ti kai gon dol ko dás tör té ne -

tét, ám ön ma gá ban egyi kük sem áll ta ki az idôk pró bá ját. A mo dern kor mû vé szete

két ség te le nül ki tört ugyan a val lást szol gá ló sze rep kö ré bôl, de ép pen a leg ra di ká li -

sabb sze ku la ri zá ló tö rek vé sek „ter mel ték új ra” a szakralitás irán ti igényt. A mû vé -

szet (szekuláris) au to nó mi á já nak Winckelmann ál tal meg al ko tott el mé le ti konst ruk -

ci ó ját a mû vé szet val lás32 avat ta kul tú ra tör té ne ti té nye zô vé, a ro man ti kát kö ve tô

kor sza kot pe dig nem csak a mo dern „iz mu sok” di na mi ká ja jel lem zi, ha nem Matthew

Ar nold jós la ta is. Esze rint „a val lás és a fi lo zó fia fe la da tát nagy részt a köl té szet fog -

ja át ven ni, s az em be ri ség mind in kább rá fog éb red ni, hogy a köl té szet hez kell for -

dul nia, ha éle te ér tel me zé sé re, vi gasz ta lá sá ra, meg tar tó erô re vá gyik.”33 (Mi mást

je len te ne ez, mint a szakralitás ki ûz he tet len sé gét a val lás „bék lyó i tól” sza ba dul ni

aka ró vi lág ból?)

A má so dik kér dés így hang zik: va jon a fi lo zó fi ai disz cip lí nák – is me ret el mé let,

eti ka, ant ro po ló gia, val lás szo ci o ló gia stb. – leg újabb ko ri ál la po ta se gí ti-e vagy gá -

tol ja a fen tebb szó ba ho zott dis kur zus ki bon ta ko zá sát? Akár igen, akár nem: va jon

ki zá ró lag el mé le ti/vi lág né ze ti prob lé má val ál lunk-e szem ben, avagy – aho gyan ezt

a leg kü lön bö zôbb kul tú rák tör té ne te és a sa ját tör té nel mi ta pasz ta la tunk is ta nú sít -

ja – a tu do mány és a val lás in téz mé nye i nek (ér dek)el len té te i vel is?

Az el sô, te hát a „mit tar tunk fon to sabb nak?” kér dést il le tô en csak szán dék nyi lat -

ko za to kat te he tünk, a má so dik ra csak a sa ját ta pasz ta la ta ink ra tá masz kod va ad ha -

tunk fe le le tet. A „sa ját ta pasz ta lat” ér vé nyes sé gét ter mé sze te sen nem a pro és

kont ra ér vek mennyi sé gi ará nya, ha nem – Polányi Mi hály sza va i val – az igaz sá gaink

mel let ti el kö te le zô dé sünk hi te les sé ge mi nô sí ti.

Polányi is me ret el mé le tét is be von va most már e dis kur zus ba, pró bál junk még

töb bet meg tud ni an nak a tu dat ál la pot nak, a ter mé sze té rôl, ame lyet Arany a sej tés,

a cso dás sej te lem sza vak kal fe jez ki, s ame lyet fen tebb a meditatív/kon temp la tív at -

ti tûd del hoz tam össze füg gés be.

Karl Rahner sze rint34 „A ke resz tény misz ti ka kü lönb sé get tesz a pszi chi kai igye -

ke zet ál tal meg va ló sí tott szem lé lô dés (contemplatio) és az Is ten ál tal be lénk „ön tött’

szem lé lô dés kö zött...” Azt a lé nye ges kü lönb sé get, amit Rahner a te o ló gia nyel vén

ál la pít meg a szem lé lô dés kétfajta mó do za tá ra fi gyel ve, a he u risz ti kus él mény

fogal mát hasz ná ló pszi cho ló gia is is me ri. Ám hogy nem pusz tán ha son ló ság, ha nem

– oly kor – azo nos ság (egy be esés) is jel le mez he ti a val lá sos hit ál tal mo ti vált és a –

rá ci ó ra is tá masz ko dó – esz té ti kai szem lé lô dés vi szo nyát, az zal sem a te o ló gia, sem

a pszi cho ló gia nem fog lal ko zik. Nem csak a ta pasz ta lás két fé le mód ja, ha nem kétfaj -

ta vi lág né zet is szem ben áll itt egymással, a kö zöt tük fe szü lô tá vol ság még is át hi -

dal ha tó. A tu do mány fi lo zó fus Polányi Mi hály sze rint „a meg ér tés ké pes sé gé be ve -

52

32 RADNÓTI Sándor: Jöjj és láss! A modern mûvészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a követ kez mé -
nyek. Bp., Atlantisz, 2010, 258.

33 DÁVIDHÁZI: i. m. (2017), 271.

34 RAHNER, Karl – VORGRIMLER, Herbert: Teológiai kisszótár. Ford. ENDREFFY Zoltán, Bp., Szent István
Társulat, 1980, 640.



tett hi tünk [...] ro kon az zal a di na miz mus sal, mely min den em be ri hit sa ját ja. [...]

Nincs más út egy rej tett je len tés meg kö ze lí té sé hez, mint rá bíz ni ma gun kat a lát ha -

tat lan je len lé té nek sej té sé re. Csak ezen sej té sek nyit nak utat a kör nye ze tünk fe letti

ér tel mi ural munk ki ter jesz té sé hez és meg ôr zé sé hez”.35 Polányi nem hagy két sé get

afe lôl, hogy ami kor „min den em be ri hit rôl” be szél, a min den be a val lá sos hi tet is be -

le ér ti.36 Ér ve it a posztkeresztény ra ci o na liz mus sal szem ben vo nul tat ja fel, s úgy

lát ja, hogy tö rek vé se, „ha szisz te ma ti ku san foly tat juk, vé gül lé nye gé ben ah hoz ha -

son ló an ál lít hat ja hely re a meg gyô zô dés és az ész egyen sú lyát, aho gyan Szent

Ágos ton je löl te meg a ke resz tény ra ci o na liz mus haj na lán.”37 Polányinak a kö zép -

kor ra tett meg jegy zé sei tár gyunk né zô pont já ból ta lán egyet len ki egé szí tést ér de -

mel nek. A ke resz tény te o ló gia egyik ki emel ke dô alak já ra, a kö zép kor egyik leg je -

len tô sebb misz ti ku sá ra gon do lok, aki fi gyel mün ket ér dem lô ér zé keny ség gel kü lön -

böz tet te meg a gon dol ko dás, a me di tá ció és a kon temp lá ció fo gal mát.38 A skó ci ai

szár ma zá sú, Pá rizs ban te vé keny ke dô Szentviktori Ri chárd39 ezt ír ta: „... Ugyan azt a

tár gyat más ként ke ze li a gon dol ko dás, más ként a me di tá ció, és me rô ben más ként a

kon temp lá ció. [...] A gon dol ko dás a föl dön csú szik, a me di tá ció jár és gyak ran fut is.

A kon temp lá ció azon ban min dent kö rül röp dös, és ha akar, a leg na gyobb ma gas sá -

gok ban le beg. A gon dol ko dás nem kí ván fá rad sá got, és nem hoz gyü möl csöt. A me -

di tá ci ó ban a fá ra do zás gyü möl csöt te rem. A kon temp lá ció fá rad ság nél kül jut a gyü -

mölcs höz. A gon dol ko dás el ka lan do zás, a kon temp lá ció cso dál ko zás.” Íme, egy XII.

szá zad ban élt misz ti kus ál ta li – lé lek ta ni szem pon tú – le írá sa an nak a meg is me ré si

fo lya mat nak, ame lyet a XX. szá zad ban Rahner szi go rú an te o ló gi ai fo gal mak kal ra -

ga dott meg, s amely ben Polányi Mi hály is mer te fel a hit és az ész kö zös ne ve zô jét.

Ab ba a kí vá na tos dis kur zus ba, amely rôl fen tebb be szél tem, a kö zép ko ri te o ló -

gus sa já tos is me ret el mé le tét már csak azért is ér de mes be von ni, mert ál ta la a „vi -

tat ko zó fe lek” gon dol ko dás mód já nak nem csak meg le pô ha son ló sá gai, de fel old ha -

tat lan el len té tei is pon to sab ban ra gad ha tók meg, mint a vi lág né ze ti hit vi ták part ta -

lan ára da tá ban. Könnyen meg gyô zôd he tünk er rôl, ha Arany „cso dás sej tel mét”

össze vet jük Ri chárd „cso dál ko zá sá val”.

A kö zép ko ri te o ló gus fej te ge té se it az Arany-vers egyes sza va i nak, so ra i nak,

stró fá i nak kom men tár ja i ként is ol vas hat juk. Ri chárd sze rint a kon temp lá ció ala nya

„mint egy esz közt hasz nál, s csu pán ho má lyo san, mint egy tü kör ben lát”.40 És mit

mond Arany? „Acéltiszta tük re vissza ver te hí ven / A kül sô vi lá got – en gem is: az
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35 POLÁNYI Mihály: Hit és ész. Ford. BECK András = POLÁNYI Mihály filozófiai írásai I–II. Vál. NAGY Endre,
ford. BECK András, LAPOS Ágnes, Bp., Atlantisz, 1992, II., 171.

36 Ezt bizonyítja mindenekelôtt a Személyes tudás címû alapmûve, s az imént idézett Hit és ész címû
tanul mányának egész gondolatmenete is, amelyben a keresztény tanítás és a racionalizmus két évez -
rede folyó harcának történetét is felvázolja.

37 POLÁNYI: i. m. (1992), II., 163.

38 Az égi és a földi széprôl. Források a késôantik és a középkori esztétika történetéhez. Szerk. REDL Károly,
Bp., Gondolat, 1988, 295.

39 Richard de Santo Victore, magyarosan Szentviktori Richárd (1110 körül–1173) Ágoston-rendi szerzetes,
teológus, misztikus, egyházi író.

40 Az égi és a földi széprôl. i. m. (1988), 298.



em bert; De ör vé nye i be nem ha tott le a szem / Me lye ket csu pán ô – ta lán ô sem –

is mert.” Ri chárd sze rint a kon temp lá ló em ber „ak kor emel ke dik va ló já ban az ér te -

lem fö lé, ami kor a lel künk el ménk föl eme lé sé vel lát ja azt, ami túl ha lad ja az em beri

be fo ga dó ké pes ség ha tá ra it. Ér te lem fö löt ti nek, de még sem ér tel men kí vü li nek kell

tar ta nunk, mi vel em be ri ér tel münk kép te len szem be for dul ni az zal, amit eszünk be -

lá tá sá nak éles sé gé vel lá tunk, sôt in kább könnyen meg nyug szik benne és ta nús ko -

dá sá val kö ze le dik hoz zá”. Er rôl be szél Arany is: „E mély ség fö lött az ér te lem mér-

ón ja, / Mint könnyû pe hely szál, fönn akad, föl leb ben: / De a lé lek ér zi, hogy az ör -

vény von ja, / S a gon do lat elv ész cso dás sej te lem ben. / Nem-is mert vi lág nak ére zi

nyo má sát, / Ret te gô öröm nek el ra gad ja ké je, / A leviathánnak hall ja hánykodását...

/ Az Úr lel ke te rül a víz nek fö lé je.”

Richard te hát Arany ver sé hez ha son ló an ír ja le a kon temp lá ci ó nak azo kat a mó -

do za ta it, ame lyek kez det ben anya gi, tár gyi moz za na tok hoz kö tôd nek, s ame lyek -

nek ala nya „mint egy esz közt hasz nál”, ami ál tal csu pán „ho má lyo san, mint egy tü -

kör ben lát”, de a to váb bi ak ban nem von ha tunk pár hu za mot a két szö veg kö zött. A

kö zép ko ri te o ló gus a kon temp lá ció olyan fo ko za tá ról is be szél, mely nek ered mé -

nye ként41 a „... leg fen sé ge sebb és leg mél tóbb csú cson azu tán uj jong és tom bol a lé -

lek, ami kor az is te ni fény ama ki su gár zá sá ból meg is me ri és szem lé li mind azt, ami -

nek az em be ri ér te lem tel jes ség gel el lent mond”.  Ne vez zük az „uj jon gó és tom bo ló

lé lek” ál la po tát akár a misz ti kus ré vü le té nek, akár val lá sos ra jon gás nak vagy ex tá -

zis nak, Arany Já nos ver sé ben – s egész élet mû vé ben – en nek már nem ta lál juk je -

lét. A te o ló gus az át élés ala nyá nak vi sel ke dé sé bôl (uj jong, tom bol) kö vet kez tet het

olyan tu dat ál la po tok ra, ame lyek rôl már csak a kül sô szem lé lô al kot hat ké pet, de a

köl tô nem ad hat szá mot olyan él mé nyek rôl, ame lyek nek az át élé se köz ben nem

volt egy szer smind tu da tos szem lé lô je is. A meg is me rô én nek a sa ját lel ki/tu da ti tar -

tal ma i ra va ló éber ref le xi ó ja nél kül nem be szél he tünk esz té ti kai ta pasz ta lat ról. A

Dan te-óda kü lö nös szép sé ge és ér té ke ép pen ab ból adó dik, hogy köl tô je ké pes az

egymásra ref lek tá ló – a hí vô és a szem lé lô dô – tu dat tar tal ma it azok nö vek vô fe -

szült sé ge el le né re egyen súly ban tar ta ni. A ne gye dik stró fa utol só so rai („Ret te gô

öröm nek el ra gad ja ké je, / A leviathánnak hall ja hánykodását... / Az Úr lel ke te rül a

víz nek fö lé je”) még az ön kí vü le ti ál la pot ha tá rá ig sod ró dó lé lek re utal nak, de az

utol só, a zá ró vers szak kér dô mon da tai a kér de zô, a két ke dô, a töp ren gô köl tôt, te -

hát a sa ját vi lá gá ba vissza ta lá ló em bert szó lal tat ják meg új ra („Le het-é e szel lem az

is ten ség ré sze? [...] Avagy le het-é, hogy ha lan dó szem néz ze / A szel lem vi lá got, tel -

jes ön tu dat ban?”)

Ha a vers egé szé ben az Is ten ség epifánikus meg nyi lat ko zá sai vá la szol nak a köl -

tô két ke dô kér dé se i re, a vers zár lat („Év ez red ha nyat lik, év ez red kel új ra, / Míg egy

föl di álom e vi lág ba té ved, / Hogy a hit len em ber imád ni ta nul ja / A köd osz lo pá -

ban rej lô Is ten sé get.”) a kép ze lô e rô re bíz za a transzcendenssel va ló ta lál ko zás le -

he tô sé gét. Olyan tu laj don sá gunk ra, mely nek ré vén a túl vi lág ba té ve dô „föl di álom”

tit ká ba is be pil lant ha tunk, mint aho gyan az Is te ni szín já ték kal a ma ga „föl di ál má -

nak” vi lá gá ba Dan te is be avat ta Arany Já nost. A hit ta nul ha tó sá gá ról, a kul tú rán be -
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lü li át örö kít he tô sé gé rôl van itt szó! És még va la mi rôl, amit ver sé nek cí me is sej te -

ni en ged. Ami kor egy mû al ko tás ha tá sá ról be szá mo ló ver sé nek cí mé ben nem ma -

gát a mû vet, ha nem szer zô jét ne vez te meg, az al ko tót és az al ko tást ön kén te le nül

is azo no sí tot ta. Meg fon to lan dó pél dá ja ként an nak, hogy a köl tôi én iden ti tá sá nak

kér dé sét nem te kin tet te sem al ko tás-lé lek ta ni, sem szub jek tum fi lo zó fi ai, sem iro -

da lom tu do má nyi prob lé má nak.

Össze ge zé sül – s kis sé ta lán di dak ti ku san –: két fon tos ta nul ság gal szol gál hat nak

szá munk ra Arany Já nos Dan te cí mû ódá já nak ér tel me zé si kí sér le tei. El sô ként az zal,

hogy ne szép ta ni te ó ri ák se gít sé gé vel pró bál juk meg fo gal maz ni egy mû al ko tás

reánk gya ko rolt ha tá sát, ha nem – el len ke zô leg – ép pen e te ó ri á kat te gyük a sa ját

„ítélôerônk” mér le gé re! A má so dik ta nul ság nem fo gal maz ha tó meg ennyi re ka te go -

ri ku san. Nem vo nom két ség be kol lé gám mód sze ré nek jo go sult sá gát, mely sze rint

az el múlt ko rok mû al ko tá sai a je len ko ri nyelv- és mû vé szet tu do má nyi disz cip lí nák

fo ga lom kész le té vel is meg kö ze lít he tôk. Vi ta tom azon ban, hogy ez a faj ta kö ze lí tés

len ne azok au ten ti kus ol va sa tá nak a kri té ri u ma. Ko rok és kul tú rák kö zött bár mek -

ko ra – idô- és tér be li – tá vol ság le gyen is, egyet len ge ne rá ció sem hi he ti ma gá ról,

hogy a mû vé szet, az er kölcs, a val lás vi lá gá ban töb bet tud a ko ráb bi nem ze dé kek -

nél. Kö vet ke zés kép pen sem mi nem in do kol ja, hogy azt higgyük: Arany Já nos lí rá ja

a je len ho ri zont ján job ban meg szó lal tat ha tó, mint sa ját ko rá nak tör té nel mi ta pasz -

ta la ta és ér ték esz mé nyei fe lôl. Azt is meg koc káz ta tom: ta lán több re ju tunk, ha az ô

– köl tôi, s „egy ben élet raj zi” én jé nek – né zô pont já ból ve tünk pil lan tást je le nünk re.
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Balogh Csa ba

Üdvözletagondolatnakésazáltalánosemberinek
AranyJánosMadách-köszöntôjénekkritikatörténetijelentôsége1

„Aranyvoltegyikalkotójaannakaziskolának,melymagyarOlympustakartterem-

tenimagyaristenekkel.AmitAranyZrínyirôlír,ahogyAranyZrínyitTasso,Vergil,sôt,

asorokközt,Homérföléemelgeti:azegynagyelménekelszomorítótévedése!Nosza,

GyulaiisKatonábólShakespeare-tfaragott,SalamonCsokonaibólegylángészt,Arany

MadáchbólegyújGoethét.”2 – ír ja Tol nai La jos ne gyed szá zad dal a Tragédiameg je -

le né se után. Az iro dal mi köz tu dat ban a két köl tô ne ve ek kor már össze forrt. És jog -

gal: Arany ja ví tot ta-csi szol ta a Tragédiát, ô tá mo gat ta-sür get te gyors ki a dá sát, majd

ô mu tat ta be Madáchot a Kisfaludy Tár sa ság ban. Már a kor tár sak is – kü lö nös kép -

pen Arany iro dal mi el len fe lei – azon tû nôd tek, hogy az or szág leg na gyobb élô li te -

rá to rát mi ve zet te e fel tét len ki ál lás hoz. Mi ért vált Madách Im re – az iro dal mi kö -

rök ben ad dig is me ret len fel vi dé ki ka to li kus ne mes em ber, kas té lyos föl des úr – né -

hány hét, rö vid le vél vál tás után a ná la hat év vel idô sebb, er dé lyi kál vi nis ta, job bágy -

gyökerû Arany Já nos „édes jó em be ré vé”3? A vá la szok – ame lyek ja va részt ta lál ga -

tá sok – há rom fô cso port ba so rol ha tók. A géniuszArany rög vest meg lát ta a Tragédia

kon cep ci ó já nak és kom po zí ci ó já nak min den nagy sze rû sé gét. A jámborArany érez -

te, de alig ha ér tet te a Tragédiakon cep ci ó já nak és kom po zí ci ó já nak nagy sze rû sé gét.

Vé gül: a rafináltArany azért vet te szár nyai alá Madáchot, mert ja ví tá sa i val a sa ját

íz lé sé re, vi lág ké pé re for mál hat ta a jó iro dal mi nyers anyag nak bi zo nyu ló Tragédiát,

és egy biz tos iro dal mi kö zön ség si ker rel öreg bít het te a Kisfaludy Tár sa ság hír ne vét

– egy ma gyar Go et hét ad va ez zel a ma gyar Olim posz nak.

Arany Já nos – mint Madáchnak meg val lot ta4 – ter vez te, de hi va ta li, szer kesz tôi

gond jai és „örök ké zú gó, több nyi re csá bult fe je”, „czudar be teg ke dé lye” mi att vé -

gül el állt a Tragédia-elem zés meg írá sá tól, e fe la dat tal bi zal ma sa it, az er dé lyi kál vi -

nis ta kri ti kus-kör tag ja it: Gyu lai Pált, Sa la mon Fe ren cet és Szász Ká rolyt bíz ta meg.

Te hát az iro da lom tör té ne ti dokumentumok alap ján a min dent lá tó mû ítész port ré ját

nem le het meg fes te ni. Arany elhíresült íté le té rôl – mi sze rint „Az »Em ber Tragoediá -

ja« úgy conceptióban, mint compositioban igen je les mû.”5 – csak fel té te lezni lehet,
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1 A ta nul mány meg írá sát a 201102/02760 jel ze tû ku ta tói pá lyá zat ke re té ben a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
tá mo gat ta.

2 TOL NAI La jos: Irodalmiviszonyaink[Programcikk]=Irodalom, 1886. de cem ber 26., (1. évf.) 1. sz., 1–2.

3 „Is ten áld jon, édes jó em be rem!” ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1861. no vem ber 5.) = MA -
DÁCH Im re: ÖsszesmûveiI–II. Saj tó alá ren dez te, be ve zet te, jegy ze tek HA LÁSZ Gá bor, Bp., Révai, 1942,
II., 1015. (A to váb bi ak ban: MÖM) A két al ko tó gyö ke re sen el té rô tár sa dal mi hát te ré re – „szo ci o ló gi ai
fe szült sé gé re” – töb ben is fel fi gyel tek, leg utóbb KO VÁCS Sán dor Iván – PRAZNOVSZKY Mi hály: Kétköl-
tôegyszekéren–AranyJánosésMadáchImrenógráditalálkozása(FüggelékülazArany–Madáchleve-
lezéssel). Elô szó KERESZTURY De zsô, Sal gó tar ján, Mik száth, 1991, 4., 13., 14.

4 ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1862. feb ru ár 13.) = MÖM II., 1018. Rossz köz ér ze tét ko -
ráb ban is meg em lí ti Madáchnak. ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1861. no vem ber 5.) = Uo.,
1013.

5 ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1861. szep tem ber 12.) = Uo., 1001.



hogy el mé lyült esz té ti kai be lá tás nyo mán szü le tett – bi zo nyí ta ni nem.6 A ke ve sek

ál tal kép vi selt el len té tes ál lás pont pe dig nem csu pán ön cé lú an pro vo ka tív, ha nem

va ló sze rût len is: a drá mai köl te ményt ja vít ga tó Arany né hol „fel sem fog ja Madách

va ló di in ten ci ó ját”.7

Az újabb aka dé mi ai Tragédia-ku ta tás nem a bi za lom vagy a gya nú hermeneu-

tikája, ha nem a tex to ló gi ai és a kri ti ka tör té ne ti té nyek alap ján ér té ke li Arany sze -

re pét – nem zár va ki, hogy a je les men tort iro da lom szer ve zôi és a Kisfaludy Tár sa -

ság igaz ga tó ja ként sze mé lyes ér dek is ve zet te, ami kor Madách út ját egyen get te.8

„Csak itt-ott a ver se lés ben – meg a nyelv ben ta lá lok né mi ne héz kes sé get, kü lö -

nö sen a lyrai ré szek nem elég gé zen gôk. De így is, a mint van, egy ke vés külsi mí -

tás sal iro dal munk legjelesb ter mé kei közt fog lal hat az he lyet. [...] Ha ohajtásom a

Ke gyed aka rat já val ta lál koz nék, ak kor sor ról sor ra ki je löl ném a he lye ket, hol – sem -

mi eset re sem lé nye ges – vál toz ta tást gon dol nék cél sze rû nek; vagy be le nyug vá sa

ese té ben magam ten nék raj ta egy-két toll vo nást...”9 – ír ja Arany Já nos el sô, üd vöz -

lô le ve lé ben Madáchnak. De az ápo ló toll vo ná sok szá ma nem ma rad cse kély, vé gül

több ezer re rúg, ezért a Madách-fi lo ló gia örök zöld kér dé se, hogy mi lyen mér té kû

és mély sé gû a „ro kon ér zel mû pá lya társ”10 kor rek ci ó ja. A Tragédiaszi nop ti kus kri -

ti kai ki a dá sá nak sta tisz ti kai mér le ge sze rint Arany Já nos a 4117 so ros drá mai köl -

te mé nyen 5718 ja ví tást ej tett, ezek kö zel há rom ne gyed é ben Madách he lyes írá sát

pon to sí tot ta, hu szon há rom szá za lék ban pe dig a ki a dás szer kesz té sét se gí tet te. Csu -

pán a fenn ma ra dó há rom szá za lék kor lá to zó dik a stí lus ra, a szó kincs re, és mind -

össze négy olyan Arany tól szár ma zó sor ta lál ha tó Azembertragédiájá nak szö ve gé -

ben, amely nek nincs köz vet len tar tal mi elôz mé nye.11 A kö zös mun ka so rán Arany

biz to sí tot ta Madáchot, hogy a he lyes írás kor sze rû sí té sén, egy sé ge sí té sén kí vül nem

ra gasz ko dik más kor rek ci ó hoz. „Ha mó do sí tá sa im nem tet sze né nek, vagy ha áta lá -

ban sem mit nem akar nál is mó do sí ta ni [...] azt is írd meg. A mun ka meg je le né sé re

ez nem aka dály; csu pán érettedaján lot tam a vál toz ta tást.”12 Arany azt is hang sú -

lyoz za, hogy csu pán né hány eset ben tesz a köl tôi esz mé re ész re vé telt. „En gem nem

visz rá a lé lek, hogy gon do lat he lyett gon do la tot ál lít sak, mely nem a ti ed; ha azon -

ban nem ten néd, vagy ké sik [Madách ja ví tá sa], meg pró bá lom. A töb bi re néz ve élek

a sza bad ság gal, melylyel fel ru ház ni elég bi zal mas vagy. De nem élek vissza. Sok

van jegy ze te im közt, hol az én ja ví tá som símább, de a te szö ve ged erô sebb. Az ilye -

nek nél két szer meg gon do lom a vál toz ta tást.”13 A kéz irat vizs gá lat em lí tett ered mé -
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6 Köz ve tett bi zo nyí té ko kat ke res BÁR DOS La jos: AranyésMadách=Irodalomtörténetitanulmányok. Szerk.
FAR KAS Pé ter, NOVÁK Lász ló, Szent end re, Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, 1989 (Studia Comita -
tensia Tom. 19.), 355–380.

7 Leg utóbb BÍ RÓ Bé la: ATra gé dia paradoxona.Bp., Li get Mû hely Ala pít vány, 2006, 114.

8 KERÉNYI Fe renc: MadáchImre(1823–1864), Bu da pest–Po zsony, Kalligram, 2006 (Ma gya rok Em lé ke -
ze te), 205.

9 ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1861. szep tem ber 12.) = MÖM II., 1001.

10 Uo.

11 MADÁCH Im re: Azember tragédiája (Drámaiköltemény).Szinoptikuskritikaikiadás. Szerk., jegy ze tek
KERÉNYI Fe renc, Bp., Ar gu men tum, 2005, 725–729.; KERÉNYI: i.m. (2006), 209.

12 ARANY Já nos leveleMadáchImréhez (Pest, 1861. ok tó ber 27.) = MÖM II., 1002.



nyei nem iga zol ják a gya nút, mi sze rint a több mint más fél száz elsimítósti lá ris ja -

ví tás sal Arany csök ken tet te a Tragédiaböl cse le ti ere jét, és be csem pész te élet fi lo -

zó fi á ját a szer kesz tôi ügyek ben já rat lan-na iv, és a ki a dás, a si ker ér de ké ben min -

den vál toz ta tást el fo ga dó Madách drá má já ba.14 Sôt, a té nyek az el len ke zô jét bi zo -

nyít ják. Pél dá ul az Arany Já nos tól szár ma zó két szál ló ige – „A gép fo rog, az al ko tó

pi hen.” [I. 14.], il let ve „S ka cag ja dur ván az erô s anyag.” [IV. 68.] – Madách egyik fi -

lo zó fi ai ih le tô jét, Ludwig Büchner me cha ni kus ma te ri a liz mu sát idé zi – ame lyet

Arany sa ját al ko tói vi lá gá ban el uta sí tott.15

A Tragédia ja ví tá sai ke ve set árul nak el a Kisfaludy Tár sa ság igaz ga tó já nak táv la ti

cél ja i ról – an nál be szé de seb bek egyéb ira tai. Arany már el sô le ve lé ben pon tos terv -

vel áll elô: a szük sé ges vál toz ta tá sok után a mû vet „be mu tat nám a tár sa ság nak. Ezt

biz ton mer ném ten ni, vissza uta sí tás fé lel me nélkûl”. És szin te haj szol ja a drá mai

köl te mény meg je len te té sét. „Nem tu dom, mi szán dé ka van Ke gyed nek a ki a dás ra

néz ve: én óhaj ta nám ezt a Kisfaludy-tár sa ság út ján esz kö zöl ni, a mi, re mé lem, sike -

rûl ne is.”16 Hat hét tel ké sôbb, má so dik le ve lé ben Arany már te ge zést ajánl az Édes

Barátjává vá ló Madáchnak, és még ha tá ro zot tabb: „az idô sür get: sze ret ném mû ve -

det mi nél elôbb lát ni nyom ta tás ban. [...] En ge del med foly tán már be je len tet tem a

Kisfaludy-tár sa ság nak. Ne ved még tud va nincs: tô led függ, mi kor le gyen nap fényre

hoz va. Föl té ve, hogy nem el len zed, e hó 31-én, a csü tör tö ki ûlésben fel aka rok ol -

vas ni be lô le egy pár sza kaszt. Egyéb iránt a ki a dás sa ját szakálamra is meg tör tén -

het nék, mi u tán fel va gyok ha tal maz va [...] én elô nyös nek lá tom föl lé pé sed re, hogy

az a Kisf. t. aegise alatt tör tén jék. Mun kád ra így több fi gye lem fordúl, s nem lesz

ki té ve an nak, hogy ol va sat lan ma rad jon, míg ma ga ma gát va la hogy ki nem küz di a

ho mály ból.”17 A ki a dói kér dé sek ben kü lö nö sen meg fon tolt Aranyt mint ha va la mi lyen

ki mon dat lan – alig ha nem az igaz ga tói te en dôk kel kap cso la tos – ha tár idô szo rí ta ná a

Tragédia-ügy ben: „mi nél elôbb” is mé tel ge ti, „azon nal kezd het nôk a nyom ta tást”,

majd ki lenc nap ra rá: „ha mar kel le ne, mert az idô sür get, a nyom da vár”.18 Köz ben

a drá mai köl te mény kri ti kai fo gad ta tá sát is buz gón ter ve zi-szer ve zi. Arany elô re -

lá tá sá ról vall, hogy el há rít ja Madách ké ré sét, aki a Csákvégnapjait is a fi gyel mé be

ajánl ja, mert elô nyö sebb a szer zô nek, ha elô ször a Tragédiá ját ol vas sák, és nem e

sze ré nyebb szín vo na lú tör té nel mi drá mát. Ugyan ak kor tar tós együtt mû kö dést ter -

vez: meg hív ja Madáchot mun ka társ nak az ál ta la szer kesz tett SzépirodalmiFigyelô höz.
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Arany Já nos Együdvözlôszó cí mû, 1862. már ci us 27-én fel ol va sott kö szön tô je ál -

lí tot ta Madách Im rét a Kisfaludy Tár sa ság pan te on já ba.19 Azember tragédiája tíz

hét tel ko ráb ban, 1862. ja nu ár 12-én je lent meg elô ször nyom ta tás ban, az igaz gatói

be széd el hang zá sa kor már szé les kör ben is mert volt. Arany igye ke zett min dent el -

ren dez ni. „A mû ka pós lesz, úgy lát szik, s a kri ti ka, ha nem föl tét len ma gasz ta lás -

sal, de még is szépenfog ró la nyi lat koz ni. Gyu lai a Bu da pes ti Szemlé-ben ír ró la ta -

nul mányt; a Fi gye lô-ben – én nem akar tam az el sô szót – elô ször Szász Károlylyal

ol vas ta tom. – Ad dig is üd vö zöl lek a Kisfaludy-tár sa ság ke be lé ben!”20 – ír ja Ma dách -

nak. Csak hogy a terv be hi ba csú szott: a he tek mú lá sá val a Tragédiaegy re in kább

meg osz tot ta a Tár sa ság nagy ja it. Greguss Ágost, Szász Ká roly és Eötvös Jó zsef

egyet ért el nö kük vé le mé nyé vel,21 de Gyu lai Pál, Csengery An tal és Toldy Fe renc

ma gán le ve le zé sük ben nö vek vô ér tet len ség gel, Er dé lyi Já nos pe dig mély el len ér -

zés sel fo gad ja Arany lel ke se dé sét22. A Riedl Szen de ve zet te if jú iro dal mi el len zék

pe dig kap az al kal mon: Vaj da Já nos, Reviczky Szevér és Zilahy Ká roly vit ri o los cik -

kek ben él ce lô dik az Arany-kör új Go et hé jén.23

Va ló ban ez ve zet te Arany Já nost: új Go et hét fa rag ni Madáchból? A kö szön tô – sze -

rény, nyolc van öt so ros ter je del me el le né re – Arany egyik leg töb bet idé zett ér te ke -

zô írá sa, mégsem szem lél te ti esz té ti kai né ze te it. Épp el len ke zô leg: a drá mai köl te -

mény el fo gad ta tá sá hoz a Kisfaludy Tár sa ság igaz ga tó já nak több pon ton fe lül kel -

lett bí rál nia ad di gi kri ti ku si el ve it. Egy részt sze met huny az ese mé nyek be nem

illesz ke dô böl cse le ti ki té rôk, maximák, szen ten ci ák fe lett – ame lye ket mû ítész ként

má sutt kö vet ke ze te sen el ítélt. (A Tragédiát ezek a passzu sok a szál ló i gék drá má já -

vá avat ják.) Más részt Arany egye ne sen ir tó zott a mû vön kí vü li va ló ság tól el sza ka -

dó ér tel mi-lo gi kai és lé lek ta ni kö vet ke zet len ség tôl. Nem csu pán a ké sôb bi Madách-

ku ta tás lajst ro moz ta a Tragédia alap konf lik tu sá nak és egyes je le ne te i nek lo gi kai

buk ta tó it, ezek re a kor tár sak is fel fi gyel tek. Né hány pél da a be ve ze tô szí nek bôl: az

an gya li kar ho gyan szól hat enyészôvilágokkoporsójá ról (I. 42.), ami kor a te rem tett
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vi lág csak most kezd te meg vég te len pá lyá ját; mi ért hal meg, aki a halhatatlanság

fá já nak gyü möl csét eszi (II. 12.); ha az Úr a két meg át ko zott fát Lucifernek ad ta,

miért aka dá lyoz za meg, hogy a hasz nu kat ve gye (II. 181.); a des po ta Fá raó–Ádám

ho gyan vál toz hat ilyen kép te len gyor sa ság gal a né pét fel sza ba dí tó li be rá lis sá; fér jét,

a ha lott rab szol gát si ra tó Éva pe dig ho gyan vál hat ilyen gyor san a Fá raó „csi cser -

gô” ked ve sé vé? Vé gül a leg sú lyo sabb komp ro misszum: Arany „nem szí ve sen fo gad -

ja el, s rend sze rint el uta sít ja a mû vön kí vü li va ló ság szer ke ze té tôl erô sen el té rô

mû al ko tás be li moz za na to kat. Nem csak a le író ré sze ket és a va ló sze rû nek szánt jel -

le me ket, ha nem a köl tôi ké pe ket, sôt me ta fo rá kat is meg kí sér li a va ló ság ra vo nat -

koz tat ni, mely tôl lé nye ge sen nem tér het nek el.”24 Ho gyan kap cso ló dik a va ló ság hoz

Azembertragédiája, e mí to szi ke ret be fog lalt, az ör dög ál tal su gallt ti zen egy té te -

les tör té nel mi álom kép so ro zat, ahol az utol só há rom szín a tá vo li jö vô ben ját szó dó

disztópia? Kö szön tô jé ben Arany nem csu pán át lép e kér dé sen, ha nem a Madách-

drá ma va ló ság moz za na ta i nak ke re sé se ellenszól: „mond ják, a sö tét álom ké pek tár -

gyi lag is egyez nek a vi lág tör té net tel. Ezt ta ga dom én. [...] Té ved te hát, ki úgy fog ja

fel, hogy a szer zô a vi lág tör té net egyes sza ka sza i nak, s ál ta luk az egész nek, hû ké -

pét akar ta ad ni...”

Ezen a pon ton ta nul sá gos egy rö vid ki té rôt ten ni, ugyan is fel ve tô dött, hogy

Arany el sôd le ges cél ja nem Madách vé del me, iga zo lá sa volt, ha nem egy ko ráb bi vi -

ta vé gé re kí vánt pon tot ten ni: Üdvözlôszavá val sza kí tott Er dé lyi Já nos esz té ti kai

nor má i val.25 Ez az ér tel me zés há rom szem pont ból vi tat ha tó. Egy részt túl sá go san

spe ku la tív: sem mi fé le uta lás nincs a szö veg ben egy ko ráb bi te o re ti kus, nem a konk -

rét al ko tás hoz kap cso ló dó po lé mi á ra. Más részt Arany nem csak Er dé lyi, ha nem sa -

ját iro da lom szer ve zôi el ve i vel is szem be megy, ami kor Madáchot tá mo gat ja, hi szen

a Tragédiameg vá la szol(hat)atlan kér dé sek tôl bo rús, nem ze tek fe let ti vi lá ga a leg -

ke vés bé sem fe lel meg a Vi lá gos utá ni ké sô ro man ti kus iro da lom kri ti ka nem ze ti ka -

rak tert hang sú lyo zó el vá rá sa i nak. A tör té nel mi ka taszt ró fa ár nyé ká ban a virrasztók

li te ra tú ránk önál ló sá gát, nem ze ti jellegét ôriz ték, hogy ez a – né pi gyö ke rek bôl  sar -

ja dó – iro da lom a nem zet fel emel ke dé sét szol gál has sa. Az 1860-as évek leg ele jén

Arany is úgy vé li, hogy a szé pi ro dal mi al ko tás kül sô és bel sô har mó ni á ja fô képp a

nem ze ti jel leg ér vé nye sü lé sé bôl fa kad. No ha azt is lát ja, hogy ezek a for mai-tar tal -

mi el vá rá sok egy re ke vés bé ked vez nek a nagy mû vek meg szü le té sé nek.26 A Tragédia,

e vá rat la nul fel buk ka nó jelesmû a kor szak leg több – Arany ál tal is val lott – iro da -

lom kri ti kai el vá rá sá nak (így a konf lik tus fel ol dá sát adó zár lat irán ti igé nyé nek) nem

tett ele get. Vé gül azért vi tat ha tó a fen ti ér tel me zés, mert azt su gall ja, Arany a

Madách-kö szön tôt kri ti ku si vi lá gá nak el mé le ti el ha tá ro lá sá ra hasz nál ja, ho lott lé nye -

ge sen több rôl van szó: men tor ként az zal isfe le lôs sé get és szo li da ri tást vál lal egy

ön tör vé nyû re mek mû si ke ré ért, hogy iro da lom esz té ti kai el ve it an nak vi lá gá hoz

iga zít ja.
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Az esz té ti kai és ér tel me zôi nor mák alkalmiát han go lá sá nak szán dé ka ma gya ráz -

hat ja, hogy Arany Já nos laudációjában erôs a vé le mé nyek egy sé ge sí té sét cél zó ha -

tal mi re to ri ka. Az igaz ga tó fel idé zi a Kisfaludy Tár sa ság „te kin té lye alatt” meg je lent

drá mai köl te mény el sô, még tö re dé kes be mu ta tá sá nak általánossi ke rét: „Jól esett

ne kem ily fo gad ta tá sa a köl te mény nek a T. Tár sa ság ré szé rôl, mert úgy szólván fe -

le lôs sé get, er köl csi solidaritást vál lal tam va la a si ker re néz ve az zal, hogy e mû vet

Önök elé hoz tam.” Majd fel te szi a kér dést: „van-e kö zöt tünk – nem mon dom e fa -

lak, de ta lán a két ha za ha tá rai közt – ol va só, ki Madách mû vét iro dal munk ra néz -

ve ki sebb-na gyobb mér ték ben nye re ség nek ne val la ná? [...] Azt hi szem, nincs.”

Azon ban a kö szön tô fô té má ja cá fol ja az ál ta lá nos köz meg elé ge dést, ugyan is Arany

igen szo kat lan for du lat tal – „szin te meg fe led kez ve mos ta ni fe la da tá ról” és a laudá-

ció mû fa ji ke re te i rôl – sa ját iro dal mi kö zös sé gé bôl, va gyis a hall ga tó ság so ra i ból ér -

ke zô kri ti kák kal kezd vi tát. A pesszi mis ta vi lág né zet vád ja alól kí ván ja tisz táz ni a

drá mai köl te ményt – a Madách-szak iro da lom ta lán leg jel lem zôbb té má ját nyit va

meg ez zel. „Nem vol na itt he lyén a tra gé dia érdemlegi mél ta tá sá ba eresz ked nem.

De el nem hall gat ha tok egy ész re vé telt, mely in kább ma gán kör ben, mint saj tó út -

ján fe lô le oly kor nyilvánúlt, hogy t. i. e mû nagy mér ték ben pessimista vi lág né zet

ki fe je zô je.” Arany sze rint az egészetvizs gál va nem az, a rész le tek szint jén pe dig „ez

nem a szer zô pesszi miz mu sa: ez ma gá ból a szer ke zet bôl foly így”. A vé dô be széd -

dé lé nyeg ülô kö szön tô ben szem be öt lô a lo gi kai csa var, hi szen a Tragédiapesszi -

miz mu sa csak is a kon cep ci ó ból kö vet kez het, a kom po zí ci ó ból nem. A ket tô – a rész

(kom po zí ció) és az egész (kon cep ció) – fel cse ré lé se alig ha vé let len, hi szen az kép -

te len érv len ne, hogy a bo rú lá tás a kon cep ci ó ból fa kad, de ez nem a szer zô kon cep -

ci ó ja. Ak kor kié? Az egyik sze rep lôé? Kü lö nös mó don – és újabb lo gi kai var ga be tû -

vel – Arany ér ve lé se ide fut. „Kí ván hat juk-e Lucifertôl, hogy ne pessimista szín ben

mu tas sa ne me jö vô jét Ádám nak, mi dôn cél ja: két ség be ej te ni s benne ily mó don

egész iva dé kát el öl ni?” Er dé lyi Já nos tól Pulszky Fe ren cen és Prohászka Ottokáron

át Lu kács Györ gyig so kan til ta koz tak a Tragédiabo rú lá tá sá nak ef fé le ügy vé di el dis -

pu tá lá sa el len. Az utó kor ar ról már meg fe led ke zett, hogy Arany Üdvözlôsza vá ban

a pesszi miz mus-di lem ma te o re ti kus meg ha la dá sá ra is kí sér le tet tett. „Mel lô zöm a

kér dést, hogy a pessimista irá nyú köl tô meg szû nik-e csu pán ez ál tal köl tô nek len -

ni, hisz úgy, pl. Byron, nem vol na az. Óhaj tan dó ugyan, hogy a köl tôi lé lek tel jes

harmoniában le gyen a vi lág gal: de ha nincs, ki te het ró la? A mû vé szet harmoniája

nem min dig az optimismusé is egy szer smind.” E lát szó lag súly ta la nul oda ve tett

meg jegy zés sel Arany meg ha lad ta ko ra esz té ti kai gon dol ko dá sát, azon ban a Kis fa -

lu dy Tár sa ság egy be gyûlt tag ja it egyik ér vé vel sem tud ta ma ra dék ta la nul meg gyôz -

ni. Egy hét tel a kö szön tô után Csengery An tal így ír Gyu la i nak: „Kü lön ben én nem

tar tok annyit e mû rôl, mint Arany és má sok. Nagy baj mi kor a köl tô nagy ba vág ja

a fej szé jét, s nem tud ja ki húz ni. Reám a mû rendkivûl pessimisticus ha tás sal volt.

Arany azt vi tat ja, nem az volt a köl tô czélja. An nál roszabb. Azt mond ja Arany, csak

az ör dög lá tat ja két ség be ej tô szinben a vi lá got! De hát az esz ki mó kuny hó! Ily vég

után na gyon nyo mo rú végûl a vi gasz. Ál ta lá ban az egész ben az öreg Úr igen nyo -

mo rú sze re pet viszen. En gem boszantott. A föl di czudarságokkal szem ben nem lá -
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tom a mennyei harmoniát va ló di köl tôi lé lek kel nem csak kivíve, de gon dol va sem.

S nem lá tom ki emel ve, hogy csak az ör dög lát tat ja a fer de ol dalt.”27

Az Üdvözlôszó el hang zá sa elôtt Arany még a sok szí nû kri ti kai fo gad ta tás elô -

nye it vá zol ja Madáchnak. „Egy ily mû meg ér dem li, hogy több fe lôl ta nul má nyoz zák,

s az író ra néz ve még el hi bá zott bí rá lat is le het hasz nos, mert péld. ab ból lát hat ja,

mennyi re ké pes alább ren delt szel lem fel fog ni azt, amit ô gon dolt, és szok tat ja ma -

gát a több ség nek fel fog ha tóbb ki fe je zés re.”28 Csak ta lál gat ni le het, hogy egy hó nap -

pal ké sôbb a Kisfaludy Tár sa ság tag jai elé ki ál ló Arany mi ért söpri le szo kat lan szi -

gor ral, és íté li ér de mi vá lasz ra mél tat lan nak a Tragédiaköz ké zen for gó kri ti ká it.

(Ek kor már utal ha tott Vaj da Já nos és Reviczky Szevér cik ké re is.) „Té ved te hát, ki

úgy fog ja fel, hogy a szer zô a vi lág tör té net egyes sza ka sza i nak, s ál ta luk az egész -

nek, hû ké pét akar ta ad ni, azt mutogatván, hogy nincs ha la dás az em be ri ség ben,

csak szûn te len kör ben for gás, vagy alább szál lás, míg min den a nihilismusba sülyed.”

Arany ezt – az iro dal mi el len zék kö ré ben ál ta lá no san el fo ga dott és a Kisfaludy Tár -

sa ság tag jai kö zött is mér le ge lés re mél tó nak ta lált – ol va sa tot a zá ró je le net igen -

csak vi tat ha tó is mer te té sé vel igyek szik cá fol ni. „[Az el sô em bert] a sze re tet sza va

és is ten ke ze vissza ránt ja az ör vény szé lé rôl.” Az el len tá bor jog gal ítél te ezt a vá -

laszt el fo gad ha tat lan nak, hi szen Ádá mot nem a sze re tet sza va, ha nem Éva anya sá -

gá nak hí re for dít ja vissza az ön gyil kos ság tól, az Úr ezutántû nik fel, és a vég szó ban

csaka bi za lom sza va hang zik el, a sze re te té nem. A Madách-kér dés ben Arannyal

éle sen szem be for du ló Er dé lyi Já nos úgy lát ja, hogy ez a fe le más, cson ka vég szó Az

embertragédiáját egye ne sen Azördögkomédiájá vá avat ja. A his to ri kus szí nek kon-

cepcionális sö tét sé gét nem vi lá gít ja be a vég szó, mert a hit, re mény és sze re tet nél -

kü li bi za lom örök bi zony ta lan ság ban, az Ó- és az Újszövetségvi lá ga köz ti sen ki

föld jén hagy ja ma gá ra az ol va sót.29

Azon ban nem a Kisfaludy Tár sa sá got meg osz tó pesszi miz mus-kér dés tet te le he tet -

len né, hogy Madáchban ma gyar Go et he áll jon a ma gyar Olim posz ra, ha nem a Tra-

gédiavi lá gi ro dal mi ér té ke fe let ti vi ta. Arany 1861. ok tó ber 31-én fel ol vas ta az elsô

négy színt a Tár sa ság köz gyû lé sén. „Ha lát tad vol na – szá mol be Madáchnak –, egy

Eötvös, Csengeri stb. ho gyan ki ál tott fel – csu pán a locális szép sé gek nél is, – ez gyö -

nyö rû! igen szép! Stb. Gyôz tünk, ba rá tom, ed dig gyôz tünk és fo gunk ezu tán is.”30

Va ló ban gyôz tek, ta lán túl sá go san is. A hall ga tó ság el sô lel ke se dé sé ben Azelveszett

paradicsom hoz és a Fausthoz mér te a Tragédiát, amely Toldy Fe renc sze rint a vi lág -

iro da lom szín pa dán is kor sza kos je len tô sé gû, és Vö rös marty után – Arany elé lép -

ve – Madách a „ma gyar iro da lom má so dik fé nyes csil la ga”.31 Me rész ér té ke lés sel
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Csengery An tal sem ma radt adós: Azember tragédiája „byro ni conceptio shakes -

peareileg kivíve” – ír ja a Tár sa ság gyû lé sé tôl tá vol ma ra dó Er dé lyi Já nos nak.32 Arany

– hogy pon tot te gyen a Madách-vi ta vé gé re – a nép nem ze ti is ko la leg na gyobb kri -

ti ku si te kin té lyét, Gyu lai Pált ké ri fel egy ter je del mes Tragédia-ér té ke lés meg írá sá -

ra. Gyu lai akkurátusan hoz zá is lát az elô ta nul má nyok hoz: „ta nul va és gon dol kod -

va” új ra ol vas sa a vi lág iro da lom leg na gyobb drá mai köl te mé nye it. Csengery An tal -

hoz írt le ve lé ben el is me ri a Tragédiaha zai szem pon tú ér té ke it, Madách te het sé gét

és óri á si küz del mét a kon cep ci ó val, de a vi lá gi ro dal mi egy be ve tés nél és a lí rai ság

ér té ke lé sé nél már nem lehet tapintatos. „... fé lek, hogy oly csak nem pél dát lan lel ke -

sü lés kö ze pett, ami nô ben a mû ré sze sül, az én bí rá la to mat fel ség sér tés nek fog ják

te kin te ni. Pe dig az egész csak oda fog ki men ni: Az em ber tra gé di á ja nem áll ja ki a

ver senyt a Divina comediával, sem az El ve szett pa ra di csom mal, sem Fa ust tal, me -

lyek kel össze kell ha son lí ta nom, nem csak azért, mert má sok ha son lít gat ják, ha nem

azért, mert a genre s a conceptió ro kon sá ga kí ván ja; nem re mek mû, sôt bár mely

nagy köl tô sem al kot ha tott vol na be lô le azt, mert conceptiója csak esz mé ben lát -

szik nagy sze rû nek, de va ló ban köl tô i leg ki vi he tet len, vagy leg alább is na gyon ké -

tes, az tán Madáchban épen az hi ány zik, mi nél kül az ily ne mû köl te mény, le gyen

bár mi lyen mé lyen át gon dolt, nem le het hal ha tat lan: a phantasia rend kí vü li ere je, az

elô adás el ra ga dó va rá zsa, a nyelv souverain ha tal ma.”33 Gyu lai vé gül tak ti ku san

hát rált ki a Madáchért fe le lôs sé get és er köl csi szo li da ri tást vál la ló Arany mö gül –

nem ír ta meg a ter ve zett Tragédia-kri ti kát.

Azembertragédiájával kap cso lat ban az iro dal mi De ák-párt ítészeinek a Goethe-

ha tás okoz ta a leg több fej tö rést. Greguss Ágost az el sôk kö zött ma gasz tal ja a drá -

mai köl te ményt. „Sze rin te a Te müved – ír ja Nagy Iván Madáchnak – ke rek ded,

egész, és olly remekûl kivíve, hogy eb ben Fa us tot meg ha lad ta stb. S ô is [mint Toldy

Fe renc] szin tén vi lág hí rû sé gét jó sol ja.”34 Greguss ké sôbb, Titoknokijelentésé ben már

jó val óva to sab ban fo gal maz. Ma ga in ti a föllelkesülteket, akik Madách Tragédiá ját

„az 'Elveszett paradicsom'-mal és a 'Faust'-tal ... kezdték összeméregetni", hogy „a

mû be csé nek tü ze tes meg ha tá ro zá sa, il le tô he lyé nek ki sza bá sa nem az el sô he vü let,

ha nem a hig gadt birálat dol ga...”35 A drá mai köl te mény meg je le né sé nek más nap ján

Arany a Tár sa ság leg mun ká sabb ke zét, Szász Ká rolyt kér te fel egy ter je del mes kri -

ti ka meg írá sá ra, mert „Sa la mon [Fe renc] akart ró la irni a Fi gye lô-be, de már nem ir.

[...] Sa la mon nak, úgy sej tem a ’Fa ust’ reminiscentiák okoz tak scrupulust. Én úgy lá -

tom, hogy itt a fel fo gás egé szen ere de ti – s Gyu lai azon csudálkozik, hogy ennyi re

tud ta kerûlni a Fa ust reminiscentiákat, ho lott az impulsust on nan vet te Madách.”36
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Szász Ká roly könyv vé te re bé lye se dô cikk so ro za tá ban messzi re ve ti a suly kot: lel -

ke se dé sé ben a Faust fö lé eme li a Tragédiát, mert kon cep ci ó ja sok te kin tet ben

szaba dabb, önál lóbb, tar tal ma sabb és na gyobb sze rû.37 E túl zá sok ba esô mû íté szi

pat ri o tiz must – a korabeli Madách-vitához utolsóként hozzászóló – Er dé lyi Já nos

ha tá rozottan elítélte: a Tragédiameg sem szü let he tett vol na a Faust nél kül, „még is

pár hu za mot von ni a ket tô közt, vagy egyen lô ta laj ra ál lí ta ni mind a ket tôt, ha zai

önér zet nek elég, nem ze ti hiú ság nak sok, kri ti kai igaz ság szol gál ta tás nak ke vés”.38

Ma ga Arany is so kat tû nô dött a Tragédiavi lá gi ro dal mi he lyé nek ki je lö lé se fe lett, és

a tár sa ság be li kö szön tô ig fo lya ma to san mó do sí tot ta az ál lás pont ját. A Madáchcsal

va ló le ve le zés meg kez dé se elôtt, 1861 au gusz tu sá ban így ír Tom pa Mi hály nak:

„Poesisrôl szólván: va la há ra födöztem fel egy igazi ta len tu mot. Egy kéz irat van ná -

lam: 'Az ember tragoediája'. Fa ust fé le drá mai compositió, de tel je sen ma ga lá bán

jár. Ha tal mas gon do la tok kal tel jes. El sô te het ség Pe tô fi óta, ki egé szen önál ló irányt

mu tat. Kár, hogy ver sel ni nem tud jól, nyel ve sem ment hi bák tól. De ta lán még ezen

se gít het ni: a mû igen fi gye lem re mél tó. [...] Mily jól esik ez örö kös maj mo lás után

egy ke vés ere de ti hang!”39 Va gyis: fel tûnt a ma gyar iro da lom ban egy egé szen önál -

ló irányt mu ta tó ere de ti hang – aki ver sel ni nem tud jól, és nyel ve sem men tes a

hi bák tól. Ak kor mi ben áll köl tôi, drá ma írói te het sé ge? A ha tal mas gon do la tok ban?

Arany a ja ví tás he tei alatt to vább gör ge ti ma ga elôtt a kri ti kai di lem mát, és meg-

meg kí sér ti az össze ha son lí tás: „... sze rin tem az ’em ber tragoediája’ egy Dan te vagy

Go et he tech ni ká já val re mek mû vol na. Így is az, de felûletes ol va só fenakad az apró

rö gö kön.”40. Igaz, ne megy szer meg di csé ri a köl tô tár sat, pél dá ul ki eme li a ró mai szín -

ben Szent Pé ter be szé dét, „hol Sha kes pe a re sem csi nál ta vol na kü lön ben”.41 De jel -

lem zôbb a VI. szín hez fû zött má sik meg jegy zé se: „Hippia és Cluvia da la. Igen jó gon -

do lat, de lyrai zöngelem nélkûl.”42 Arany ta pin ta to san ke res te a vá laszt, hogy az ily

nagy köl tô mi ért hiányosköl tô, de csak ta lál ga tott: „A mû ala pesz mé ben, composi-

tióban, mind ab ban a mi lé nye ges – ere de ti, me rész, köl tôi – hogy a kül sô ben, de a

leg kül sô ben itt-ott né mi hi ány mu tat ko zik, az ta lán kö rül mé nyid nek tu laj do nít ha tó.

Ta lán nem ha tott úgy át a ma gyar nép nyelv ér ze te, mint olynagy köl tôt kel le ne...

Ta lán elôbb kap tad a né met s ál ta lá ban ide gen culturát, hogy sem a ma gyar nyelv -

szel lem kitörölhetlenül et te vol na be ma gát nyelv ér zé ked be. Vagy ha nem így vol -

na, úgy tán me ré szebb já té kot üzsz a nyelv vel, mint azt a nyelv mostmár tûr het -

né”43 – ír ja Madáchnak. A sti lá ris ja ví tá sok fe lett nem volt kö zöt tük vi ta. Madách
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va kon meg bí zott Arany ban, csu pán azt kér te: tö röl jön bát rab ban. „... meg jegy zé -

seidet mint egy revisioúl ne is küld hoz zám, va ló ban meg szé gye ní tô az reám néz ve,

ki annyi ra meg bí zom benned, sôt meg bíz tam már ak kor is, mi dôn csak hiredet is -

me rém... [...] Ne vem nyil vá nos ság ra ho za ta la ’s min den egyéb ben tégy mint azt ba -

rá ti ro kon szen ved sugalja, jobb he lyet tes az, mint ma ga a’ helyetesített len ne.”44 De

a leg ke vés bé sem bí zott ön ma gá ban. Arany elôtt is men te ge ti ma gát csi szo lat lan

köl tôi nyel ve mi att. „Nem is kép ze led mennyit s mi ó ta fá ra dok én, hogy jobb tech-

nicara szert te gyek, de hiában, mi u tán itt sok esztendôrûl van szó, kény te len va -

gyok e rám ne he ze dô átok ban, mint va ló di vég zet ben meg nyu god ni.”45 Az utó kor

egy for ma ma gas ta lap zat ra ál lí tot ta a két gé ni usz szob rát, azon ban Madách nem ki -

emel ke dô li te rá to ri te het sé gé vel ma gya ráz ta, hogy né hány hét alatt a leg na gyobb

élô köl tô „édes jó em be ré vé” vált, ha nem Arany irán ta ta nú sí tott „kü lö nös ba rá ti

haj la má val”46. Ha lá la elôtt fél év vel, Arany Já nos hoz in té zett utol só le ve lé ben is er -

rôl vall: „Tu dod hogy én ha tal mas szár nya id véde alá húzodtam, s ha magamat köl -

tô nek sza bad ne kem is ne vez nem a töb bi vel, té ged vá lasz tot ta lak mint illyen,

atyám nak.”47

Arany már a ja ví tá si mun ká la tok so rán azt fon tol gat ta, va jon mennyi re le het a

Tragédiasi ke rét ki zá ró lag a benne rej lô ha tal mas ívû gon do la tok ra épí te ni. „... ha

így, a mint van, saj tó alá kerûlne is, okos em ber ön kén te len elösmerné, hogy nem

kö zön sé ges író val van ügye. De én azt is le he tô leg el tá vo lí ta ni aka rom, hogy a nem-

okoskap cás kod jék be lé”48 – ír ja Madáchnak. Arany so kat fi no mí tott, de a ko ra be li –

a nép nem ze ti is ko la ál tal ka no ni zált – szé pi ro dal mi íz lés alap ján nem ír hat ta át, és

nem is kí ván ta át ír ni a drá mai köl te ményt. Vé gül nem a kon cep ció, a kom po zí ció

vagy a pesszi miz mus kér dés, ha nem a köl tôi nyelv hasz ná lat aka dá lyoz ta meg, hogy

az iro dal mi De ák-párt egy ma gyar Go et hét ál lít son a ma gyar Olim posz ra.

A köl tô társ si ke rén mun kál ko dó Arany Üdvözlôsza vá ban azért nem kö ve ti Gyu -

lai meg kö ze lí té si út ját, amely az egye te mes tôl a nem ze ti iro da lom fe lé ha lad, mert

a leg na gyob bak kal – Dan té val, Sha kes pe a re-rel, Miltonnal és Go et hé vel – va ló össze -

ha son lí tás ból Madách vesz te sen ke rül ne ki. Ezért a szó nok más erényeket emel ki.

Egy részt a mû nem ze ti kincs jel le gét hang sú lyoz za. „Mind nyá jan elé ged ve gon do -

lunk e mû re, s ha vi lá gi ro dal mi je les sé gek mel lett ne ta lán érez zük, látjuk is fo gyat -

ko zá sit, nem örö mest vál nánk meg a tu dat tól, hogy ez – a mi enk!” Fe le más érv ez

egy olyan világdráma mel lett, amely a vi lág iro da lom szín pa dán ke vés bé áll ja meg

a he lyét, vi szont nem ze ti kincs nek is kü lö nös, hi szen köl tôi nyel ve bí rál ha tó, és me -

sé jé nek nincs sem mi fé le ma gyar vo nat ko zá sa. Arany má so dik ér ve vi szont tak ti kai

bra vúr. Dan te, Go et he és Milton he lyett kö ze leb bi vi lág iro dal mi pár hu za mot kí nál,

eny hít ve ez zel a klasszi kus ve re tû nyelv hasz ná lat hi á nya és a gran di ó zus te ma ti ka
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kö zöt ti – ál ta la is el is mert – fe szült sé get: Byronra hi vat ko zik, má sod ren dû nek ítél ve

ez zel a pesszi miz mus kér dést is.

A fen ti ér vek da cá ra a lí rai ság ma radt a Tragédialeg tá mad ha tóbb pont ja, ezért

Arany a drá mai köl te mény mû vé szi esszen ci á ját egy biz to s nak tû nô pont ban, a köl -

tői eszmében, Madách filozófiájában je löl te ki. És a kor köl tôi ter mé sei – mint a szó -

nok meg jegy zi: ha lo vány iro dal mi zöld sé gei – ezt in do kolt tá is tet ték. Egy hó nap pal

a kö szön tô el hang zá sa elôtt Arany így instruáljaa kri ti ka írás ra fel kért Szász Ká rolyt:

Madách „hi bá ját mi ket ten [Gyu la i val] eb ben lát juk, hogy erô seb ben gondol,mint

képzel.Ezért erô sebb a ki gon do lás, mint a köl tôi ki fe je zés. Eze ket tájékozásúl, kü -

lön ben bánj ve le meg gyô zô dé sed sze rint. Csak azt se felejtsd, hogy ily pél dák most,

ha va la ha, szük sé ge sek, mi dôn köl té sze tünk bôl ki vesz ni készûl a gondolat.”49 Arany

a Kisfaludy Tár sa ság elôtt el mon dott kö szön tô jé ben ki zá ró la gos sá te szi Madách mû -

vé nek ilyen irá nyú meg kö ze lí té sét. „Szel le mét is mer jük mind nyájan. Ki a gon do lat -

nak, az ál ta lá nos em be ri nek oly de re kas ér vényt szerze fa ji s egye di ap ró lé kos ság -

ba s kép zel mi üres já ték ba na gyon is el me rült mai köl té sze tünk ben: an nak dí szes

he lye van kö zöt tünk” – és ez Arany Já nos utol só sza va Azembertragédiájá ról.

Fon tos kiemelni, hogy Arany az 1860-as évek ele jén már rend kí vü li kri ti ku si te kin -

téllyel bír – a Kisfaludy Tár sa ság igaz ga tó ja, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ren des

tag ja és a leg ran go sabb iro dal mi, iro da lom kri ti kai fo lyó irat, a SzépirodalmiFigyelô,

majd en nek meg szûn te után a Koszorú fô szer kesz tô je. Arany Üdvözlôszavával a

Madách-vi tát nem tud ta le zár ni, az to vább gör dül és el mér ge se dik, de vé le mé nyé -

vel az esz té ti kai ér té ke lés he lyett a gon do la ti mag, az esz me, a fi lo zó fi ai ih le tôk és

köz vet ve az ide o ló gi ai kér dé sek felé for dí tot ta a Tragédia-kri ti ka irá nyát. A kor tár -

sak jog gal érez het ték úgy, hogy Arany – és az ál ta la kép vi selt hi va ta los iro da lom -

kri ti ka – egy drá ma író filozófustál lí tott a köl tôk pan te on já ba. Kö zös ki in du lá si pont -

tá vált, hogy Madách erô seb ben gondol,mint képzel,ezért az Arannyal szem ben ál -

lók is böl cse le ti alap ról bí rál ták a Tragédiakon cep ci ó ját és kom po zí ci ó ját. Így tett

ki mun kált ta nul mány ban Er dé lyi Já nos is, aki világnézeti szem ben ál lás sá mé lyí tet te

a Madách-vi tát.

A ko ra be li kri ti ka pro- és kont rái ket té vág ták a ké sôb bi Tragédia-sza ki ro dal mat.

A szá zad for du lót kö ve tô en szin te min den je len tôs ér tel me zô – mutatis mutandis –

Arany vagy Er dé lyi ér ve it ele ve ní tet te fel. Igaz, a Nyugat nem ze dé ke át lép a

pesszi miz mus-di lem mán, fel fe de zi, re ha bi li tál ja és ün nep li Madáchot, a nyelv vel

me rész já té kot ûzô köl tôt – kü lö nö sen Kosz to lá nyi fô haj tá sa so kat mon dó. Újab ban

az aka dé mi ai tu do má nyos ság is – meg sza ba dul va a po li ti ka bék lyó i tól – a Tragédiát

szé pi ro dal mi mû ként, az iro dal mi ság, az iro dal mi nyelv ki vé te les pro duk ci ó ja ként

ér té ke li.50 „Nem hi szünk ab ban, hogy a Tragédiá nak – mint min den re mek mû nek –

egyet len örök ér vé nyû ol va sa ta és ér tel me zé se le het; nincs hoz zá Nagy Kulcs,
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Ar gu men tum, 1997 (Iro da lom tör té ne ti Fü ze tek, 141.)



amely az ol va sót fel men ti a gon dol ko dás, az el mé lyü lés és a vé le mény al ko tás alól.

A ki zá ró la gos ér tel me zé sek re va ló tö rek vés nél is na gyobb kárt oko zott azon ban,

hogy az elem zés lá zá ban so kan és sok szor meg fe led kez tek ar ról, hogy Azember

tragédiája mû al ko tás – és nem té te les fi lo zó fia, val lás, po li ti kai ide o ló gia, tu do má -

nyos en cik lo pé dia vagy más egyéb. Ha pe dig mû al ko tás, asze rint ol va san dó és

elem zen dô”51 – ír ja Kerényi Fe renc, a Tragédiakri ti kai ki a dá sá nak köz re adó ja.

Mind ezek el le né re a drá mai köl te mény rôl va ló gon dol ko dás fô irá nya má ig a ko -

ra be li iro da lom kri ti ka ide o lo gi kus sá gát kö ve ti, amely az ér tel me zés el sôd le ges vo -

nat ko zá si pont ját a szé pi ro dal mi al ko tás lé te zé si szfé rá ján kí vül je löl te ki. En nek

ha tá sá ra lesz Madách rend szert al ko tó fi lo zó fus, Kant, Hegel, Kierkegaard ma gyar

al te re gó ja, Spengler vagy az eg zisz ten ci a liz mus ha zai elô fu tá ra. A mageszmévé, a

gon do lat tá, az ál ta lá nos em be ri vé tör té nô át mo no lo gi zá lás csak lát szó lag könnyí ti

meg a Tragédiameg ér té sét. A fi lo zó fi ai, tör té ne lem böl cse le ti, te o ló gi ai dis kur zus ba

ta szí tott drá mai köl te mény ide o lo gi kus szö veg gé lé nye gül, és ide o ló gi ai vi ta kört

szer vez ma ga kö ré. Alig ha nem ez ma gya ráz za, hogy a szak iro da lom te te mes há -

nya dát a Tragédiavi lá gá ból ki emelt esz mék, esz me tö re dékek fe let ti po lé mia, va la -

mint az ér tel me zô- és kul tusz kö zös sé gek per le ke dé se ural ja.52

Bár hogy ér té kel jük a Madách-kö szön tô kri ti ka tör té ne ti je len tô sé gét, Arany Já nos

párt fo gá sa, ki ál lá sa nél kül a ma gyar és a vi lág iro da lom egy igenjelesmûvel len ne

sze gé nyebb. Mint Üdvözlôszavá ban Arany fel idé zi, Madách „egye dül az én íté le -

tem tôl függeszté va la fel, lás son-e vi lá got e tra gé dia, vagy örök ho mály ba vesszen;

[...] Az óta is vet tem ôszin te val lo má sát,53 hogy ha ak kor e mû vet, rosszaló íté let tel

kül döm vissza, már rég tûz be dob ta – s 'Ádám utol só ál mát a pur ga tó ri um láng jai

közt ál mod ta vol na vé gig'. –”

A Tragédiakon cep ci ó ját és kom po zí ci ó ját a kor tár sak kö zül töb ben cso dál ták, de

egye dül Arany Já nos is mer te fel Madách drá má já nak mû vé szet el mé le ti an ti nó mi á -

ját: egy szépi ro dal mi al ko tás meg szü le té sé nek pusz ta té nye, esz té ti kai lét mód ja ön -

ma gá ban el lent mond a szép ség nél kü li jö vô ví zi ó já nak.
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hoz (Al só Sztregova, 1861. no vem ber 2.) = MÖM II., 867.



Fa lu si Már ton

Arany Já nos lí rá já nak és ver ses epi ká já nak re cep ci ó ja
a kor társ ma gyar köl té szet ben

Elöl já ró

Né meth Lász ló a „leg ma gya rabb köl tô nek” ne vez te Arany Já nost, aki nek „ké pes sé -

ge”, „sze rep te rem tô ere je”, „köl tôi erô kész le te” – Né meth ki fe je zé se it köl csön vé ve

– csak ugyan pél dát lan szem lé le tes ség gel va rá zsol ta elénk a ma gyar nyelv gé ni u -

szát (Né meth, 1992); nél kü le nem csak más ma gyar nyel vet be szél nénk mi ma gunk,

nyel vé nek mai örö kö sei, de más ként te kin te nénk ma gyar mivoltunkra is. Ek ként, ha

úgy tet szik, könnyû szer rel el in téz he tô a köl tô kor társ fo gad ta tá sa (a kor társ fo gal -

mán a to váb bi ak ban nap ja ink és a köz el múlt iro dal mát ért ve): ke res ve sem ta lál -

nánk olyan írót és ol va sót, aki ne ven né ki ré szét az Arany-re cep ci ó ból. De va jon

az ara nyi zse ni a li tás mé lyé re lá tunk-e? S va jon mi tôl füg gött, hogy a ha lá la óta el -

telt csak nem más fél száz esz ten dô ben a ma gyar írók és iro da lom tör té né szek kö zül

ki-ki me lyik ele mét, jel lem zô jét, stí lus je gyét, mû fa ját emel te ki az élet mû nek? Nem

vi tás ugyan is, hogy min den ki nek vi szo nyul nia kel lett hoz zá, sôt meg kel lett bir kóz -

nia ha gyo má nyá val, ame lyet Harold Bloom a „ha tás tól va ló szo ron gás”1 fre u dis ta

lel ki ál la po tá nak hív (Yoshino, 1994–1995). Ele ve nít sük föl csu pán Ady End re (Két -

fé le velszi bár dok), Ba bits Mi hály (Arany Já nos hoz), Jó zsef At ti la (Arany), Nagy Lász -

ló (Arany úr, az ôszi kék meg én), vagy Ju hász Fe renc (Óda Arany Já nos hoz) köz -

kinccsé vált, a XIX. szá za di lí ri kus hoz oda for du ló köl te mé nye it. Je len írás el sô fe le

rö vi den be mu tat ja azo kat a mar káns ér tel me zés tí pu so kat, ame lyek is me re te nél kül

Arany Já nos nak a kor társ ma gyar iro da lom ér tés ben és po é zis ben el fog lalt po zí ci ó ja

nem tisz táz ha tó. Egy rö vid ta nul mány azon ban szük ség kép pen le egy sze rû sít, hogy

ki hí vó an szem be sít sen a fenn ál ló hely zet tel, ál lás fog la lás ra kész tes se ol va só it.

Hipo té zi sem a kö vet ke zô bôl in dul ki. Amíg a XIX. szá zad vé gén és a mil len ni um

élet vi lá gá ban Arany ver ses epi ká ja ját szott fô sze re pet, ezt – jól le het nem min dig,

min den eset ben ugyan azo kat a mû al ko tá so kat – tar tot ták az oe uv re fô szó la má nak,

ad dig a XX. szá zad má so dik fe lé re fo ko za to san lí rá ját ré sze sí tet ték elôny ben, hor-

ribile dictu ké sei vagy az öt ve nes évekbeli köl té sze te mu ta tott elô re, bi zo nyult a

nagy lé leg ze tû mû vek nél kor sze rûbb nek. Ez a fej lô dé si ív im már köz is mert, az ok -

ta tás ban is gyö ke ret vert fel fo gást kö vet. Csak hogy a kor társ iro da lom ban meg for -

dult a ha gyo mány tör té nés me ne te, vagy leg alább is – óva to sab ban fo gal maz va –

meg for dul ni lát szik: bi zo nyos köl tôk az el be szé lô, epi kus struk tú rák hoz tér nek

 vissza, jól le het (ma gá tól ér te tô dô en) az Ara nyé tól el té rô mód sze rek kel és meg fon -

to lás ból dol goz zák ki el já rá sa i kat. Sôt nem csu pán Arany Já nos ver ses epi ká ja ér -

té ke lô dött föl új ból – még ha sok szor lá ten sen, ki mon dat la nul is –, ha nem az epi -

kus sá vá lás a kor társ ma gyar lí ra egyik jel leg ze tes fo lya ma ta ként is azo no sít ha tó.
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Arany, az epi kus és Arany, a lí ri kus hôs

Arany Já nos iro dal mi és kri ti ku si mun kás sá ga egy tá gas és újí tó kul túr fi lo zó fi ai mo -

dell be il lesz ke dett. Ér tel me zô i nek epi kai és lí rai mû ve i hez va ló hoz zá ál lá sát dön tô en

az ha tá roz ta meg, hogy e mo dellt mi ként re konst ru ál ták, ér té kel ték, il le tô leg meg -

ér tô en kö ze lí tet ték-e meg. Klasszi kus Arany-ké pün ket Gyu lai Pál, Hor váth Já nos és

Barta Já nos ci zel lál ták (nem szól va most Er dé lyi Já nos ról, Péterfy Je nô rôl, Riedl

Fri gyes rôl és Keresztury De zsô rôl). En nek egyik vo ná sát vi szi vá szon ra az „epo szi

hi tel” fo gal ma, mely – Arany ta nú sá ga sze rint – a „légbölszedett eposz”, a ro man -

tikus „me se-imp ro vi zá ció” he lyett a nép mon dák valóságreferencialitását ala pul véve

hív ta élet re pél dá ul a Tol dit és a Bu da ha lá lát (Barta, 1953, 127.). E nép mon dák

ugyan is „nem ze ti hit ként” „his tó ri ai meg gyô zô dés sé” szi lár dul tak (Barta, 1953, 141.),

ily mó don a kul tu rá lis em lé ke zet „sod ró dó ha sa dé kát” (Assmann, 2013, 55.) hi va -

tot tak ki töl te ni: a kom mu ni ka tív cso port em lé ke ze tet és az ôsi múlt szent sé ge ként a

mí toszt, a meg ala po zó em lé ke ze tet kö tik össze.

Arany fel is mer te, hogy az an tik ve re tû hôs köl te mény, hô si eposz, az „epopoeia”

im már anak ro niz mus len ne, ám a re gény mint nagy epi kai for ma sem tölt he ti be

tisz tét (Na iv epo szunk). De va jon mi a funk ci ó ja a ver ses epi ká nak, és mi ért ke rült

Arany po é ti ká já nak kö zép pont já ba? Itt ve het jük fel az ars po e ti ca má sik alap vo ná -

sát, a „né pi es ség” kö ve tel mé nyét, mely nek lé nye ge, hogy a nép ha gyo mányt (nép -

mon dák, nép re gék) nem ze ti vé eme li. Az Arany szá má ra hi ány zó, meg írás ra vá ró,

na iv ma gyar ôs eposz az esz mé nyí tett „nem ze ti csa lád lét nek” az ob jek tív tör té nel -

mi is me re te ken tú li em lé ke ze tét tart ja fenn. Er rôl a ta go lat lan, ar cha i kus kö zös ség -

rôl így írt Gyu lai Pál: „A ki rály nak ugyan azon hi te, elô í té le te van, ami a kol dus nak,

a ve zér esz me kö re nem más, ha nem is ép pen a ha da ko zás ra, de egye bek re néz ve,

mint a köz vi té zé. A tár sa dal mi vi szo nyok egy sze rû ek, a fan tá zia des po tiz mu sa ha -

tár ta lan, tör té ne lem, val lás, fi lo zó fia, tu dás és ta pasz ta lat min den ága a köl té szet be

van ol vad va” (idé zi S. Var ga, 2005, 506.). Pél dát lan nyelv te rem tô ere jét vol ta kép pen

an nak a meg fon to lás nak kö szön he ti az Arany-élet mû, hogy benne a nép köl té szet

nem a meg ha la dan dó ala csony re gisz tert kép vi se li, ha nem az ere den dô en po é ti kus

– ily mó don a gon dol ko dást meg elô zô – nyel vi kom pe ten cia nyi lat ko zik meg ál ta la.

Arany Já nos „ha gyo mány kö zös sé gi pa ra dig má ja” (S. Var ga Pál) ugyan is nem a kö zös

ere det (ne me si nem zet esz me) vagy a kö zös ál la mi ság (a Ka ma ril la nemzeteszméje)

élet vi lág-al ko tó (Husserl 1998) funk ci ó ját val lot ta ma gá é nak, ek ként pe dig nem a

hô si té mát fe ti si zá ló nép nem ze ti for ma liz must foly tat ta (lásd Vö rös marty: Za lán fu -

tá sa), vagy a di nasz ti kus össze tar to zás-tu da tot táp lál ta, ha nem a sa ját sze rû ér tel -

me zé si ke ret ként fel fo gott nyelv herderi szem lé le té nek meg fe le lô en egyen sú lyo zott

a „mû ve let len so ka ság” „köz né pi da lai” és az ide gen min ta kö ve tés kö zött.2 Nem ren -

del te alá te hát a mû al ko tás for má ját a nem ze ti együ vé tar to zást ki fe je zés re jut ta -

tó tar ta lom nak, amit az olyan pamf let sze rû sza tí ra is bi zo nyít, mint Az el ve szett al -

kot mány, a sza bály ta la nul stan zák ba szôtt, tö re dé kes ön élet rajz, a Bo lond Istók,

vagy ép pen a Bu da ha lá lá nak re gé nyek be il lô szce ní ro zá sa és jel lem áb rá zo lá sa.
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Az „epo szi hi tel” a kul tu rá lis em lé ke ze tet (em lé ke zet tör té net) és az ob jek tív tör -

té net írást, a „né pi es ség” a ro man ti ka és a re a liz mus szem lé let mód ja it, a „ha gyo -

mány kö zös sé gi pa ra dig ma” a sa ját sze rû és az ide gen mi nô sé ge ket köz ve tí ti egy más

szá má ra. Mi ként Nagy La jos ide a li zált lo vag ko rá ban Arany sa ját ko rá nak fi gu rái

rea lis ta szín ben tûn nek föl, a hô si idillt (ro mán cot) a mo dern disszo nan cia és az

össze tett pszi cho ló gi á val áb rá zolt ka rak te rek iga zít ják ki, úgy öltenek ízig-vé rig

ma gyar nyel vi alak za to kat Sha kes pe a re drá mái, a ma gya ros-hang sú lyos ver se lés

mel lett sze re pet kap a byro ni stan za, va la mint lét jo go sult sá got nyer a skót bal la da -

for ma és Edward ki rály va lós alak já nak ak tu á lis vo nat ko zás rend sze re. E ki egyen -

sú lyo zott ság, ki ér lelt böl cse let ér he tô tet ten a Vojtina ars po é ti ká ja és a Gon do la tok

a bé ke-kong resszus fe lôl cí mû ver sek ben is. A köl té szet nek a lé te zôt és a le het sé -

gest, a lát sza tot (fik tí vet) és a va lót, a fi zi ka it és a me ta fi zi ka it egy szer re kell át él -

he tô en meg ra gad nia; s ek ként a köl tô he lyes arány ér zék kel ke rül te ki a be zár kó zó

kul tu rá lis fensôbbségeskedés és a kul tú rá kat egymásban fel ol dó értetlenkedés két -

fé le pro vin ci a liz mu sát (Fa lu si, 2013). A gú nyo san hasz nált „polgárodás” és „örök

bé ke” a kul tú ra tô ke sú lyá tól el vá ló, fé ke vesz tett ci vi li zá ci ót és az el nyo mó ha tal -

ma kat je len ti az utób bi vers ben; a nem ze te ket fel szá mol ni igyek vô ál hu ma niz must,

amely az erô sek po zí ci ó it jog ként tör vény be vés ve, cél ta la nul ker ge ti a ha la dást. Az

egye te mes ci vi li zá ció a sa já tos kul tú rák, az is te ni kép más a hon pol gár ság, a fej lô -

dés a ha gyo mány vál la lás, a va ló an nak égi má sa, a pon gyo la já rás az erôs fék (lásd

a For mai nyûg cí mû ver set), a ter mé szet jog a po zi ti viz mus nél kül nem egyéb, mint

„tö kély re vitt csa lás”. De kézenfekvôen tá maszt ja alá min dezt a Tol di es té je is,

amely nek gon dol ko dás kép le té ben – Barta Já nos sal szól va – „a »kül föld maj ma« és

az »ôs ma gyar nép« köz ti el len tét még in kább elô tér be van ál lít va” (Barta, 1953,

64.). Úgy szin tén Barta Já nos vi lá gít ja meg éle sen Pe tô fi nek és Arany nak a po é ti ká -

ban is ma ni fesz tá ló dó nemzeteszméi kö zöt ti kü lönb sé get. Pe tô fi sa ját köl té sze té -

nek a po li ti kai funk ci ó ját hang sú lyoz za (szál ló i gé je köz is mert a nép köl té szet ben,

majd po li ti ká ban va ló ural má ról), Arany azon ban – Kölcsey gon do la ta it recipiálva

(Nem ze ti ha gyo má nyok) – a nyu ga ti kul tú ra bé ní tó ha tás me cha niz mu sai mi att tö rést

szen ve dett nem ze ti ha gyo má nyok ön fej lô dé sé nek foly to nos sá gát kí ván ja hely re ál -

lí ta ni, utó lag és mes ter sé ge sen re pa rál ni. Barta elem zé se a Bu da ha lá lá ról ki vá ló an

de monst rál ja, hogy a ver ses epi ka nem ze ti jel le ge és a lí rai meg szó la lás for mák sze -

mé lyes sé ge, val lo má sos sá ga, nem rit kán dialogicitása nem a kor sze rû/kor sze rût len

kód ján szûr he tô át. A hun le gen da kört fel dol go zó el be szé lô köl te mény ben ugyan is

az el vont mon da ni va ló mind un ta lan ér zé ki „ru hát ölt”, sôt „az Iliász után a Bu da ha -

lá la ha son la tok ban a leg gaz da gabb köl tôi mû” (Barta, 1953, 158.); ám ha son la tai

nem a be vett epo szi ha son la tok, nem az epo szi kon ven ció, „köz va gyon” ál ta lá nos

sé má i ba il lesz ked nek (Nyilasy, 1996, 245–247.), ha nem a szer zôi ta lá lé kony ság le -

nyo ma tai, egyé ni ka rak te rük stró fá ról stró fá ra új és új in ven ci ót hív elô.

Az Arany ver ses epi ká ját a lí rai mû al ko tá sok kal egy ség ben lá tó és ér té ke lô

szem lé let mód há rom ki fe je zô dé se Hor váth Já nos „nem ze ti klasszi ciz mus” fo gal ma,

S. Var ga Pál – nem tit kol tan Arany Já nos ra, Gyu lai Pál ra, Er dé lyi Já nos ra és a kul -

túr ant ro po ló gus Clifford Geertzre apel lá ló – fe no me no ló gi ai nemzetfogalma, va la -

mint a köl tô kri ti ku si örök sé gé vel szá mot ve tô Dávidházi Pé ter kon cep ci ó ja az iro da -

lom ér tés di a lek ti kus fo lya ma tá ról. Hor váth Já nos azért he lye zi iro dal mi pan the on -
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jának csú csá ra Aranyt (A ma gyar iro da lom fej lô dés tör té ne te), mert a köl tô az eti kát,

a mo rált és az esz té ti kát szétszálazhatatlanul össze fûz te, az „ösz tön-ih le tet” a rá -

ció ro vá sá ra nem haj tot ta túl, így csil la pí tot ta a kü lön fé le mi nô sé gek in ga moz gá sát,

ba lan szí roz ta az „ön tu dat nél kü li kon zer va ti viz mus” és az „elv te len mo dern ség”

szél sô sé ge it (Hor váth, 1976, 343.). Kos suth revolucionizmusa és Pe tô fi szen ve dé -

lyes ro man ti ciz mu sa ugyan úgy je len van az élet mû ben, mint De ák nem zet kö zi

republikanizmusa és Kazinczy abszt rakt klasszi ciz mu sa. Sa la mon Fe renc re hi vat -

koz va Hor váth egye ne sen „iro dal mi De ák-párt nak” ne ve zi „a mér sé kelt írók kö rét”

(Hor váth, 1976, 350.): Aranyt, Tom pát, Lévay Jó zse fet, Er dé lyit, Szász Ká rolyt, Ke -

mény Zsig mon dot, Csengery An talt és Pákh Al ber tet, akik tisz tá ban vol tak az zal,

hogy „az íz lés nem csu pán íz lés dol ga” (Sa la mon Fe renc). Arany Já nos pe dig va ló -

ban meg ír ta a bel sô ví vó dá sok Ôszikékjét, ko ráb ban a for ra dal mat si ra tó Ôs szelt és

Csa lá di kört, az emblematikus ver set, ké sôbb a bur kol tan konf ron tá ló dó A wa le si

bár do kat; de ô jegy zi a sza bad ság har cot Ke mény Zsig mond-i re a li tás ér zék kel (For -

ra da lom után) meg je le ní tô al le gó ri át, A nagyidai ci gá nyok víg epo szát is, sôt a tár sa -

dal mi bé kes ség ked vé ért el fo gad ja a Szent Ist ván-ren det, hogy ne za var ja össze a

ki egye zés fé ke i nek és el len sú lya i nak har mo ni kus mû kö dé sét.

Barta Já nos – mint egy to vább gon dol va az Adyt és Ti sza Ist vánt, Aranyt és Adyt

el len té tes ér ték pó lu sok ként fel mu ta tó Szekfû Gyu la (Há rom nem ze dék), il le tô leg

Hor váth Já nos (A ma gyar iro da lom fej lô dés tör té ne te) köny ve it – Arany Já nost a „di -

men zi ók kö zött ván dor ló”, az „epi kus pers pek tí vá ban” és a „lí rai han golt ság ban”

egya ránt je les ke dô al ko tó nak ír ja le, aki ko ránt sem hi szi, hogy lé te zik ki tün te tett,

ki zá ró la gos di men zió (kö zös sé gi szim bó lum rend szer), csu pán olyan di men zi ók és

narratívák töb bes szá ma lé te zik, jár száj ról száj ra, ame lyek az iro dal mi mû ima gi -

ná ri us te ré ben, az ol va sás ki ter jesz ke dô idô in ter val lu má ban je len tik a kö zös ség hez

tar to zás él mé nyét. Ek ként re konst ru ál ja S. Var ga Pál Barta Já nos Arany-ké pét a

bahtyini po li fó nia és az „össze mér he tet len pers pek tí vák” szem szö gé bôl: „Barta

elem zé sei azt va ló szí nû sí tik, hogy az öt ve nes évek ben Arany nem is volt ké pes ho -

mo gén »di men zió-él mény« csor bí tat lan át élé sé re: a di men zi ón be lül több fé le né zô -

pont, több fé le pers pek tí va ér vé nye sül, meg szû nik a di men zi ót ura ló tör vé nyek

apodiktikus ér vé nyes sé ge” (S. Var ga, 2014a, 246.). Az epi kus di men zió nyil ván va ló

cél ja, hogy a nem ze ti múlt di men zi ó ját a nem ze ti je len di men zi ó já ba for gas sa, meg -

te remt se a ket tô foly to nos sá gát; s az Arany-re cep ció iro da lom tör té ne ti tét je mint -

ha ép pen a megszakítottságot, a tö re dé kes sé get szer ves egésszé össze il lesz tô tö -

rek vé sek ér té ke lé se vol na. Va jon mennyi re mél tá nyol ha tó ez az igye ke zet a mai

(poszt mo dern vagy poszt mo dern utá ni) pers pek tí vá ból? Szük ség sze rû en na iv nak

kell-e hin nünk, vagy pe dig a né zô pont vál tá sok el já rá sa i ra is mer ve kor társ esz té ti -

kai vá ra ko zá sa ink nak is ele get tesz? S. Var ga Pál nem az epi kus pers pek tí vák el ma -

rasz ta lá sá nak párt ját fog ja, ugyan is egy nagy sza bá sú – sôt ta lán a leg na gyobb és

leg utol só – vi lág te rem tô po é ti kai kí sér le tet lát bennük, amely az ár nyalt (herderi

meg ala po zá sú) iro dal mi nem zet esz me ki dol go zá sát cé loz ta:

„Fe no me no ló gi ai ér te lem ben te hát azt a kép ze tes kö zös sé get ne vez het jük nem zet -

nek, ame lyet egy bi zo nyos tár sa da lom sze rep lôi a ’ho ni vi lá guk’-ban ér vé nyes,

szim bó lu mok ban tárgyiasuló és tra di ci o ná li san to vább adó dó kö zös gon do lat tárgy-
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konst ruk ci ók és há ló za tuk hor do zó ja ként, fenn tar tó ja ként tar ta nak szá mon. A nem -

zet tu do má nyos meg kö ze lí té sé nek esze rint nem az a fe la da ta, hogy va la mi fé le ob -

jek ti vi tás alap ján ’le vizs gáz tas sa’ az egyes nem ze tek ál tal konstituált szim bo li kus

ér te lem vi lá go kat, ha nem az, hogy meg ért se sa ját sze rû sé gü ket, és ez zel se gít se mû -

kö dé sü ket, il let ve egy más kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ju kat.” (S. Var ga, 2014b, 24.)

Dávidházi Pé ter a kri ti kus Arany Já nost mint az esz té ti kai íté let al ko tás ban a szok -

ványosat („nor ma tív ér té ke lés”) és az új sze rût („ér té ke lô nor ma kép zés”) ki egyen sú -

lyo zó ha gyo mány tör té nés meg is me rô szub jek tu mát re konst ru ál ja (Hunyt mes te rünk:

Arany Já nos kri ti ku si örök sé ge). En nek szel le mé ben idé zi Gyu lai Pált: „A kri ti kus

nem csak mûformák fe lett ítél, ha nem az er kölcs, tár sa da lom és ál lam élet leg fon to -

sabb el vei fe lett is, amennyi ben mind ez a köl té szet né mely ágá val leg szo ro sabb

kap cso lat ban van” (Dávidházi, 1992, 27.). S nem vi tás, hogy ugyan így Arany több -

szó la mú sá gát él te ti az új és új „iro da lom ala pí tást” az új mû fa jok ki fej lesz té sé ben

szem ügy re ve vô Im re Lász ló, ami kor azt ír ja (A né pi es ség és fo nák ja: Epi zó dok a

ma gyar ver ses epi ka tör té ne té bôl), hogy „az iro da lom ban a parodikus szem be he -

lyez ke dés sok eset ben nem vég le ges és vissza von ha tat lan sza kí tás, ha nem a bel sô

egyen súly te rem tés és arány ki iga zí tás al kal ma” (Im re, 2015a, 140.). Az el ve szett al -

kot mány eposz pa ró di á ja úgy ka ri kí roz za a „po li ti kai szö ve ge ket”, a „ro man ti kus pá -

toszt” és a „klasszi kus for má kat”, hogy nem von ja vissza tel je sen ér vé nyes sé gü ket;

a Bo lond Istók im már nem fe lel het meg a „ta golt for ma tel jes ség nor má já nak”3 (Imre,

2015a, 148.), sö tét tó nu sa, „aszim met ri á ja”, „nyel vi inkoherenciája” pe dig az il lu zó -

ri kus, ha mi san egy ol da lú né pi es sé get lep le zi le, mi ként a fiú, Arany Lász ló re mek -

lé se, A dé li bá bok hô se is csu pa al lú zió, he te ro ge ni tás, ko mi kum (Im re, 2015b,c).

Fel tû nô, hogy amíg a né pi es sé get és a nem ze ti jel le get se ma ti ku san szá mon ké -

rô Arany-kor tár sak ép pen az élet mû több szó la mú sá gá val, poliperspektivikusságá-

val, ki vált kép pen pe dig a már-már re gény sze rû – és pél dá ul Barta Já nos nál leg -

több re tar tott – Bu da ha lá lá val nem tud tak mit kez de ni, ad dig a ké sôb bi – fô ként a

XX. szá zad má so dik fe lé tôl ala ku ló – Arany-re cep ció az „epi kus pers pek tí va” kö zös -

ség vál la ló funk ci ó ját be csül te alá; eb bôl kö vet ke zô en – ke vés ki vé tel tôl el te kint ve

– a szél sô sé ge sen egy ol da lú s az élet mû vet a ma ga komp le xi tá sá ban alig-alig ér té -

ke lô elem zé si stra té gi ák ke re ked tek fe lül. A lí rát az epi ka ro vá sá ra elô tér be to ló

szem lé let mód jel leg ze tes kép vi se lô je Né meth G. Bé la (Arany Já nos). Az iro da lom -

tör té nész sze rint a for ra da lom le ve ré se után „sze rep” és „sze mé lyi ség” töb bé nem

volt ma gá tól ér te tô dô; s a Tol di után Arany „mû vé sze te hal lat la nul el mé lyült és

meg gaz da go dott, lé lek is me re te és esz köz ke ze lé se hi bát lan ta lá la tú lett”, ami nek

kö vet kez mé nye, hogy a Tol di „egy sé ges és egész vi lág ké pe” im már el ér he tet len né

tá vo lo dott (Né meth G., 1987, 35.). Amíg Pe tô fi a – go et hei ér te lem ben vett – „na iv”

és a for ra da lom elôt ti köl tô, ad dig Arany a „szen ti men tá lis” és a for ra da lom utá ni –

így foly tat ja Né meth G. –, aki nek „ôszi em ber” (ho mo autumnalis) mi vol ta lí rá já ban

bon ta ko zik ki iga zán. Az el ve szett al kot mány, az eposz for má jú sza tí ra, a Tol di, az

eposz for má jú idill, a Tol di es té je, az eposz for má jú elé gia utá ni epi kai mû vet, a Bu -
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da ha lá lát a kor sze rût len „cél” és a kor sze rû „esz köz” jel lem zi, az élet sza kaszt pe -

dig „az eposz nál kor sze rûbb lí ra” (Né meth G., 1987, 42.). E lí ra stí lus je gyei kö zé töb -

bé nem a „wag ne ri” „szub jek tív ön ké nyû mí tosz”, az „egész vi lág kép” és az „ab szo -

lu ti zá ló ho mo fó nia” tar toz nak – igaz, hogy Baudelaire de zil lú zi ó já ig so ha sem jut el –,

ha nem a „brahm si” po li fó nia és he te ro ge ni tás (Né meth G., 1987, 45.). Jog gal mé láz -

ha tunk el azon, mennyi re sán tít a ze nei ana ló gia, min den eset re erô tel je sen ki fe jezi

a re cep ció hang súly el to ló dá sát, az ér ték pre fe ren cia meg vál to zá sát, hogy a brahm si

„klasszi ci zált ro man ti ka” di a da la az ara nyi köl té szet ben – Né meth. G. sze rint – akár

a fá jó an el ma radt nyu ga ti re cep ci ót is ma gá val hoz hat ta vol na: „ha tehát a Tol dit a

ke let-eu ró pai ol va só be fo gad hat ta vol na, lí rá ját így a nyu gat-eu ró pai is” (Né meth

G., 1987, 46.). Né meth G. ki eme li, hogy Gyu lai is az élet mû „élet kép sze rû” és „dal -

sze rû” ten den ci á it mél tat ta, „a kö zön ség nem ze ti epi kus mû ve ket akart”, ezért a

tör té nel mi bal la dák ra még fo gé kony nak bi zo nyult, ám az el bi zony ta la ní tó mû vek,

a Bo lond Istók és A nagyidai ci gá nyok osz tály ré sze már csu pán a fi gyel men kí vül

ha gyás, il le tô leg az el uta sí tás le he tett, a lí ri kus pe dig „rejt ve ma radt”. Ko ránt sem

vé let len – te het jük hoz zá –, hogy pél dá ul Sôtér Ist ván Az el ve szett al kot mányt és a

Bo lond Istókot tart ja „kö rül mé nyes nek”, az „út ke re sô”, „át me ne ti” kor szak ered mé -

nyé nek (lásd Sôtér, 1963).4

„A ma gyar lí ra fej lô dés tör té ne té nek vizs gá la ta is azt ta nú sít ja, hogy Arany lí rá -

já nak új sá ga (és nagy sá ga) nem a hol nap, ha nem a hol na pu tán, a ké sei Ba bits és a

ké sei Jó zsef At ti la köl té sze te és ko ra vi lá gá nál mu tat ko zik meg iga zán” – sum máz -

za vé le mé nyét Né meth G. Bé la (Né meth G., 1987, 49.). Arany te hát nem ta nú sí tott

kel lô „bá tor sá got” – va jon mi ért ép pen eh hez kel lett vol na bá tor sá got me rí te nie? –,

hogy vég képp le szá mol jon „man dá tu má val” és esz mé nye i vel, kény sze rû en epi kus

sze re pé vel, a nem ze ti li be ra liz mus nak a cso port em lé ke ze tet fenn tar tó nem ze ti köl -

tô imá gó já val, a ro man ti ka „ret rog rád ár nya la tá val”, Herderrel, Savignyval és

Tönnieszel. A Bu da ha lá la Né meth G. Bé la szá má ra azért pél da ér té kû, mert „sze rep

és sze mé lyi ség tra gé di á já ról” szól, va gyis a vá lasz tott kor sze rût len mû faj ön fel szá -

mo ló gesz tu sa, ek ként „nem bi zo nyult man dá tum tel je sí tés nek” (Né meth G., 1987,

53.). Az egész ma gyar köl té szet tör té net szem pont já ból per dön tô kü lönb ség nek bi -

zo nyult, hogy a Bu da ha lá la he te ro gén sti lá ris és mû fa ji jel lem zô it a sok ol da lú, ima -

gi ná ri us iro dal mi vi lá got konst ru á ló szub jek tum ér de mé nek gon dol juk-e (Barta Já -

nos), az adott pá lya sza kasz tö ré sé nek (Sôtér Ist ván), vagy pe dig egy kor stí lus bu -

kik el ál ta la lát vá nyos kö rül mé nyek kö zött, ami a mû vet a ro man ti ká ból vég képp

ki áb rán dult lí rai én me men tó já vá avat ja (Né meth G. Bé la). Így, az utób bi hely zet ér -

té ke lés sze rint, Arany saj ná la tos mó don „fá radt volt” ah hoz, hogy iga zod jon ko rá -

nak nagy nyu gat-eu ró pai szem be sí tô áram la ta i hoz, Baudelaire po é ti ká já hoz és

 Nietzsche fi lo zó fi á já hoz.

E Né meth G. Bé la-i, Arany kul túr fi lo zó fi ai prog ram já val szem ben nagy fo kú ér -

tet len sé get ta nú sí tó, élet mû vét le szû kí tô s a Révai Jó zsef-fé le kul túr po li ti kát – ne -

ve ze te sen a Pe tô fi–Ady–Jó zsef At ti la foly to nos sá got – ideologikusan erôl te tô alap -
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gon do la tot5 bont ja ki Az el nem ért bi zo nyos ság cí mû ta nul mány kö tet. A könyv szer -

zôi ugyan is6 – a ko rá ban új szem lé le tet be vo nó struk tu ra lis ta vers elem zé si tech ni -

ka ta gad ha tat lan eré nye i nek fel mu ta tá sa mel lett – rend re el ma rasz tal ják Arany lírai

tel je sít mé nyét a nyu gat-eu ró pai mér cék hez ké pest, nota bene el sô sor ban a tel jes -

ség re tö rek vés és az epi kus pers pek tí va je len lé te mi att. Ujhelyi Má ria pél dá ul az

epi kus és lí rai ele mek egy sé gét vizs gál va te szi föl a kér dést, hogy a köl tôi nyelv va -

jon fel emel ke dik-e a poetizáltság szint jé re (Ujhelyi, 1972, 41.). Zemplényi Fe renc

sze rint „a ma gyar köl té szet for mái jel leg ze te sen stró fa épí tô, nem pe dig vers épí tô jel -

le gû ek vol tak” (ki eme lés az ere de ti ben), s vol ta kép pen az epi kus ter jen gôs ség aka -

dá lyoz za meg, hogy Arany nem jut el az iga zi szim bó lu mig, a „fi lo zo fi kus” eu ró pai

dal ki fe je zés mód já hoz (Zemplényi, 1972, 80.). Ve res And rás pe dig – aki tôl a kö tet

cím adó frá zi sa is ered – Arany köl té sze tét mint az epi kus jel le gû élet kép nek a gon -

do la ti lí ra szint jé re va ló fel eme lés kí sér le tét ra gad ja meg. Ve res ér tel me zé sé ben a

retorizáltság, a di dak ti kus ság, a sza ti ri kus hit és a mo ra li zá lás att ri bú tu mai ne ga tí -

van mi nô sí tik Arany élet mû vét, s jó sze ri vel az epi kus di men zi ó hoz kö tôd nek, va la -

mint ah hoz, hogy bár az öt ve nes évek ben Arany vég re nem ra gasz ko dik a „nem zeti

ön bi za lom ápo lá sá hoz” (Ve res, 1972, 155.), ar ról teljeskörûen még sem tud le mon -

da ni, és iro ni kus ref le xi ó ja nem me ri be lát ni a nem ze ti kö zös ség il lu zó ri kus sá gát.

Az el nem ért bi zo nyos ság vers elem zé se i ben te hát az epi kus ság az iro da lom kö zös -

ség vál la ló funk ci ó já val kap cso ló dik össze, s a kor kom mu nis ta (zsdanovista) ide o -

ló gi á já nak en ge del mes ked ve a szer zôk az Arany Já nos-i élet mû tel je sít mé nyé ben

alá be csü lik; jól le het stra té gi á juk mi ni mum dup la fe ne kû, ket tôs célt szol gál, hi szen

igye kez nek ab ból annyit meg men te ni, amennyi az adott kö rül mé nyek kö zött le het -

sé ges. Ezek után pe dig szin te tör vény sze rû en sza bad dá vá lik az út egé szen ad dig

a me rész té tel mon da tig, hogy Arany Já nos „a mo dern in di vi du a liz mus eti kai prob -

lé má i val ren de zi át a nem zet val lás po é ti kai ka te gó ria rend sze rét” (Szi li, 1996, 90.),

az az ô nem is annyi ra a ro man ti kus köl té szet esz mény be te tô zô je, mint in kább a

(ricoeuri ér te lem ben vett) nar ra tív iden ti tás alak za to kat dekonstruáló posztmoder-

nitás elô fu tá ra; lí rá já nak prog resszi vi tá sa en nek a je gyé ben áll.

A kor társ ma gyar lí ra epi kus hô sei

Úgy vé lem, hogy a ma gyar köl té szet tör té ne té be ak kor türemkednek be az epi kus

struk tú rák, ami kor a köl tôk az in di vi du a li tás és a kol lek ti vi tás eti kai prob lé má it

nem ontikusan el vá laszt va, ha nem szi nop ti ku san össze néz ve ke ze lik, s en nek ré vén

tesz nek kí sér le tet az olyan dichotómiák fel ol dá sá ra, mint klasszi ci zá lás és ro man -

ti ka, egyé ni es ség és kö zös sé gi ség, sze mé lyes ség és tár gyi as ság, affirmáció és alak -
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vál toz ta tás, va ló ság re fe ren cia és nyel vi já té kos ság, sa ját sze rû ség és ide gen ség,

ere de ti ség és min ta kö ve tés, ha za és ha la dás7 stb. Ami dôn pe dig az epi kus di men -

zi ót felcsillantják, a köl tôk kis mér ték ben Pe tô fi, el sô sor ban pe dig Arany adó sai,

örö kö sei, még ha az utó dok a „ha tás tól va ló szo ron gá suk ban”, ödipális komp le xu -

suk ból fa ka dó an az elô dök re, az iro da lom ala pí tó atyák ra tá mad nak is. A parodi -

kusság, az iró nia, a ka ri ka tú ra, az imitatio és az intertextualitás már Arany Lász ló

ver ses re gé nyé nek alap ve tô szö veg szer ve zô el ve ként azo no sít ha tók (Im re, 2015c),

míg Ady po é má ja, a Margita él ni akar a dialogikus pa ra dig ma út tö rô je, mely ben a

„demitizált perszona” a „nem-tör té net ben”, a tö re dé kes ség ben ke res me ne dé ket,

mint egy „ki je lent ke zik a tör té ne lem bôl” (Kabdebó, 2006). S csak ugyan azt ír ja Ady,

hogy „Arany Já nos volt vég sô lob ba nás”, a Margitáról szó ló vé le mé nyek pe dig

megoszlanak asze rint, hogy a köl tô az exp li cit köz éle ti hi vat ko zás rend szer és az át -

té te les, me ta fo ri kus dik ció he te ro gén mi nô sé ge it si ke rü let le nül, nyer sen és di dak ti -

ku san dol goz ta-e össze, avagy e disszo nan ci á ban a tár sa dal mi, po li ti kai és esz té ti -

kai po la ri zált ság meg ren dí tô erô vel üt kö zik ki.

Ez az epi kus di men zió a ké sôb bi ek ben egy re vál to za to sabb for má kat ölt. Sza bó

Lô rinc Tü csök ze né je a re a lis ta vi lág lá tást ele ve ní ti föl, és a sze mé lyes élet tör té net

autobiografikus rög zí té sé nek, el be szél he tô sé gé nek hi tét vall ja. Sinka Ist ván ver ses

epi ká ja ma gát a né pi ség esz mé jét ér tel me zi át, az ar cha i kus és a má gi kus tar tal mak

fe lé tá gít va azt. A mí tosz al ko tás (remitologizáció) és a – ze nei ana ló gi át to vább gör -

get ve – bar tó ki disszo nan cia (po li fó nia), va la mint a „szó val azo nos” demiurgosz lírai

szub jek tum Weöres Sán dor,8 Ju hász Fe renc, Nagy Lász ló hosszú ver se i ben for ra dal -

ma sít ja9 – töb bek kö zött – a ke ver ten epi kus és lí rai meg szó la lás for mák re to ri kai

esz kö ze it. Nagy Lász ló és Ju hász Fe renc port ré ver sei egya ránt a vi lá got át öle lô, vi -

lág ma gya rá za to kat ku ta tó Arany Já nost ál lít ják elénk. Ju hász lá to má sos-hal mo zá -

sos mó don Dan te és Milton szob ra i nak ta lap za tá ra he lye zi a ma gyar köl tô „bronz-

szob rát”, „bronz-szem öl dö két”, „bronz-ba ju szát”, „bronz-men té jét” és „bronz-csiz -

má ját” (Arany Já nos ün ne pén); az egyik leg ter je del me sebb panegirikuszt is tô le ol -

vas hat juk (Óda Arany Já nos hoz). Az Arany Já nos-ima pe dig Shelley, Keats, Dan te,

Tasso, Ariosto, Heidegger ne vé vel együtt em lí ti ôt. Nagy Lász ló ver sé ben is „el jött

a jel kép megint”, mert Arany egy szer re „nem ze tes” és „koz mo po li ta” po é ta, aki „a

nyelv ara nyát is ka la pált ér me gya nánt / gyömi époszi zsák ba” (Nagy, 2004, 470.).

Mind ket tô jük te hát a hosszú vers mû fa já ban ér tel me zi át az ara nyi „eposzt”, s kü -

lön fi gyel met szen tel he tünk az Arany-iko nog rá fia vál to za tos sá gá ra, mely az egy

tömb bôl fa ra gott szo bor sze rû ség tôl az ön iró nia já té kos idol já ig sok fé le for mát vo -

nul tat föl.

Még egy irány vé telt azon ban kü lö nös kép pen ki kell emel nünk, Kas sák La jo sét.

Im re Lász ló iro da lom tör té né szi le le mé nye ugyan is fel hív ta a fi gyel met a Já nos vi -

téz és A ló meg hal a ma da rak ki re pül nek cí mû Kas sák-vers pár hu za mos sá gá ra (Im -

re, 2015d); sôt ar ra a tény re, hogy az avant gárd köl tô ki mon dot tan Pe tô fi el be szé -
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lô köl te mé nyét vet te min tá ul az új sze rû be széd mód ki fej lesz té sé hez. A mai kor társ

köl tô re, Térey Já nos ra pe dig sa ját be val lá sa sze rint inspiratívan ha tott Im re Lász ló

ta nul má nya, s nem füg get le nül et tôl al kot ta meg ver ses re gé nye it. Ha el fo gad juk

Im re Lász ló fel is me ré sét, hogy Pe tô fi és Kas sák egya ránt ko ruk hi e rar chi á já nak

sze gül tek el len, a pa raszt, il le tô leg a pro le tár „alul le vôk” emancipatorikus tö rek vé -

se it fo gal maz ták meg a ván dor lás epo szi (odüssze u szi) mo tí vu mán ke resz tül, s a

lírai hô sök, az ere det mí to szok hé ro szai va la mely egy szer re deszakralizált és re -

szakralizált vi lág ba olt ják az „új ra te rem tés in du la tát” (Nagy Lász ló) – sôt „Kas sák

né me lyik ki fe je zé se [...], il let ve ha son la ta Pe tô fi kép zet- és frá zis kin csé vel lép (ma

di va tos szó val, de más kép pen is le het ne mon da ni) di a ló gus ba” (Im re, 2015d, 207.) –,

ak kor Térey Já nos ver ses re gé nyei (Paulus, Pro to koll, A Leg ki sebb Jég kor szak) in -

kább Arany Já nos „epo sza it” ér tel me zik át.

Arany sze me elôtt per sze Byron Childe Haroldja tá vo li pél da ként le be gett, ám

Térey va ló sá go san át köl ti, parafrazeálja Pus kin Anyeginjét Paulus cí mû köny vé ben.

Tü net sze rû fej le mény, hogy míg Arany a hun mon da vi lá got a táj nyel vi és az ar chai -

zá ló szó kincs, mon dat fû zés esz köz rend sze ré vel vi szi szín re, ek ként az egye te mes -

ség hez a sa ját sze rû fe lôl kö ze lít, ad dig Térey a poszt mo dern ket tôs ar cu la tá val, az

élet vi tel egységesülésével és a szub kul tú rák, ki sebb sé gi narratívák dif fe ren ci á ló dá sá -

val vet szá mot. Így pél dá ul A Nibelung-la kó park a köz is mert ger mán mon da kört az

ope ra uni ver zá lis, vég le te kig sti li zált, abszt ra hált fel dol go zá sá ban ra gad ja meg;10

ugyan ak kor a gaz da sá gi szek tor csúcs ve ze tô i nek jó mó dú, nyu gat-eu ró pai mi li ô jé be

he lye zi át, s eh hez al kal maz ko dik a dur va sá got a fenn költ ség gel ele gyí tô nyelv -

hasz ná la ta is. A Pro to koll fe les le ges em be re, Mát rai Ágos ton, a Kül ügy mi nisz té ri um

pro to koll fô nö ke egy ki üre se dett, pa pír ma sé ku lissza ként, cse rél he tô dí szí tô ele mek -

bôl épült vi lág ba csöp pen, s épp ilyen ki lú go zott lel kû ma ga is. Nem csu pán az „esz -

mé nyí tés” hi ány zik im már a mû bôl, ha nem az emel ke dett ség, a szak rá lis vo nat ko -

zás, a fan tasz ti kum, a já té kos ság. Re a lis ta, sôt na tu ra lis ta va ló ság áb rá zo lá sát az

egy szer re sza bad, még is a dik ci ó nak va la mi fé le kö tött sé get, rit must adó blank verse

for má ja te szi táv la to sab bá, már-már szürnaturalistává. Ízig-vé rig epi kai mû, lí rai

re to ri ka, képiség, sej tel mes ség nél kül, amit mind azon ál tal fo gya té kos ság nak érez -

he tünk, hi szen a ver ses for ma nem en ge di ki bon ta koz ni az em be ri vi szo nyok ban

szunnya dó re gény sze rû árnyalatosságot. A fi gu rák, a jel le mek nem iga zán egyé ní -

tet tek, és a cse lek mény is már-már dokumentarista; anél kül azon ban, hogy a csu -

pán fel szí nes konf lik tu sok, az ap ró-cseprô, ve szély te len mun ka he lyi ár mány ko dá -

sok, a sab lo nos szi tu á ci ók, a dön tés kép te len sze mé lyi sé gek, a pi po gya ka land ke re -

sé sek, a súly ta lan pár kap cso la ti zû rök mély lé lek ta ni vagy tár sa da lom kri ti kai él lel

vág nák ar cunk ba: ilye nek va gyunk, vagy ilyen né ido mul hat nánk. A va lós hely szí -

nek és a mû szö ve té be ágya zott po li ti kai ese mé nyek pe dig sem a tör té nel mi tra gi -

ku mot, sem a mé lyebb ha tó oko kat, in dí té ko kat nem érin tik meg. Pi ka reszk be il lô

epi zó dok, hosszú le írá sok vált ják egymást, ám – hogy pél dát hoz zak – a szö ve vé -

nyes kö zel-ke le ti vi lág rend és paramilitáris ká osz nem több fe dél zet rôl szem lélt tu -

ris ta út nál; a kül föl di és a ha zai lát kép – még a Bu da pest rôl raj zolt im po záns tab ló
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is – bédekkerbe il lô ke dé lyes ke dés sel, benn fen tes ség gel s nem ka tar ti ku san meg -

ren dí tô vagy meg ne vet te tô ha tást kelt ve tu dó sít a köz ál la po tok ról; az elô te ré ben

zaj ló vi szo nyok, köl csön ha tá sok, érint ke zé sek a ká vé há zi smúzolást mí me lik. Ilyen

a fô hôs, a fel sô kö zép osz tály be li Mát rai ké nyel me sen ele gáns, par tik tól prak ti ká kig,

zsúr fi ús cse ve gé sek tôl hi va ta los fo ga dá so kig, lepedôakrobatikától vö rös szô nye gig

fu tó éle te; mo no ton, mint a vers for ma ára dá sa. A va ló ság pe dig ezek sze rint nem

ti tok za tos, nem bo nyo lult és ki is mer he tet len, ha nem egy sze rû en tét nél kü li; a sze -

rep lôk szám ta lan te en dô jük da cá ra tét le nek, tip ró dók, de té pe lô dé se ik, de ka dens

ivá sza ta ik köz ben sem mit sem mu lasz ta nak el meg ten ni: az ér té kes cse lek vés re

nincs le he tô ség. Még sem un juk Mát rai tör té ne tét, ami a bra vú ros, a pom pát mel lô -

zô és a túl zá sok tól tar tóz ko dó, szenv te le nül haj lé kony stí lus ered mé nye; és még is

ok kal tá mad hi ány ér ze tünk a ka rak te rek ért he tô en (kor hû mó don) koc ká zat ke rü lô

ma ga tar tá sán túl a szer zô koc ká zat vál la lá sa iránt. Úgy ver ses re gény a Pro to koll,

hogy lí rá ja át tet szô nyel ven be szél, en cik lo pé di kus sá ga a zsurnalizmus is mert szó -

for du la ta i ból me rít va ló ság kép zô erôt. Leg fôbb eré nye vi tat ha tat la nul a for mai bra -

vúr iro da lom ala pí tó gesz tu sa, a poszt mo dern esz té ti ka ha tá ro zott (pa ra dox) igény -

be je len té se: a vi lág sze rû ség jo gá nak vissza per lé se. Ez a vi lág vi szont ve szély te len

és könnyed. Nem románcosan idil li, de nem is té bo lyí tó vagy gyöt rel mes. Ha a Buda

ha lá la egy kor sze rût len né avu ló „cél lal” meg írt, bri li áns és kor sze rû „esz köz”, ak kor

a Pro to koll egy bri li áns és kor sze rû „cél lal” meg írt, for ma te rem tô/meg újí tó, de a va -

ló sá got új szín ben nem lát ta tó iparosmunka. Kö zös vi lá gun kat nem tá gít ja, cso port -

em lé ke ze tün ket nem mó do sít ja.

Arany az esz mé nyí tett múlt ba nyúlt vissza té má ért és mo tí vum kin csért, Térey

az esz mény te len je lent vá laszt ja hát tér nek. A kor társ író má sik, sa já to san át ér tel -

me zett, fe lül írt mû fa ja a drá mai köl te mény: A Nibelung-la kó park ezt a klasszi kus-

ro man ti kus for mát ala kít ja. Iga zi ha nyat lás tör té net ként, „pusz tu lás mí tosz ként” ol -

vas hat juk – szem ben a re gék ere det mí to szá val –; vol ta kép pen az Is te nek al ko nyá -

nak tra vesz ti á ja, amely ben Mam mon és a mé dia ma ni pu lá ció ren del kez nek autori -

tás sal, ítél kez nek a sor sunk ról, a dro gok és az él ve teg ak tu sok dív nak a lé lek te len,

si vár tech nok rá cia ural ko dik, tort ül a gát lás ta lan ság, a szó ra koz ta tó ipar. A „köd sü -

veg” af fé le ká bí tó szer, a ger mán mí tosz szap pan ope ra, Wagner hô sei és antihôsei

kis sze rû, va gyo nos üz let em be rek, cég ve ze tôk, a hely szí nek jel leg te len, a vi lág ban

bár hol ins tal lál ha tó, üze mel tet he tô, bá be li fel hô kar co lók, klu bok, bowlingpályák,

disz kók. A demitizáció itt to tá lis és jól mû kö dô tár sa da lomk ri ti ká vá fej lô dik, s a gro -

teszk re gisz ter vál tá sok, a ré teg zett for ma gaz dag ság is össze tett va ló sá got tár

elénk, nem egy sí kút, mint a Pro to koll.

Térey epi kus for du la ta – hi szen lí ri kus ként kezd te pá lya fu tá sát – a na gyobb

struk tú rák ré vén a vi lág ér tel me zés szán dé ká ról nyi lat ko zik, mi ként ar ról is, hogy a

ro man ti ka iden ti tás esz mé nye a múl té; az ott hon tól a vi lág tár sa da lo mig, „a köl tô ha -

zá já tól” a „koz mo po li tiz mu sig” (lásd Arany Já nos: A köl tô ha zá ja; Koz mo po li ta köl -

té szet) tá gu ló kon cent ri kus kö rök im már nem függenek össze or ga ni ku san, leg fel -

jebb kö zös met sze te ik mér he tôk fel; a kü lön fé le szub kul tú rák ugyan min de nütt ha -

son ló kép pen van nak je len, ám min de nütt a ter mé ket len ide gen ség di men zi ó já ra

nyíl nak. En nek el le né re nyug táz hat juk a „ha gyo mány kö zös sé gi pa ra dig ma” szem lé -

let mód já nak, Arany Já nos kor sze rû nem ze ti ön is me ret ki ví vá sát cé lul tû zô, ki -

78



egyen sú lyo zott po é ti kai és esz me tör té ne ti tö rek vé sé nek föl éle dé sét a kor társ ma -

gyar lí rá ban.

Az epi kus pers pek tí va és az elé gi kus han golt ság jel lem zi Ágh Ist ván utób bi kö -

te te it (ki vált képp: Hí vás va la hon nan; Vá lasz ha zul ról); az zal a több let je len tés sel,

hogy a köl tô egy szer smind pró za író is, és lirizált szépp ró zá ját, esszé it „össze ol vas -

hat juk” epi kus köl té sze té vel. Ágh köl té sze té nek így te hát nem csu pán ezt az utób -

bi pe ri ó du sát ha tá roz za meg az epi kai szer kesz tés mód, hi szen pél dá ul a Ha rang szó

a ten ge ré szért lí rai ora tó ri u ma (lásd a Réz er dô cí mû kö te tet) az ott ho nos ság ból ki -

sza ka dó, ki ha jó zó hôs archetipikus mí to szát, cse lek mény szer ke ze tét ele ve ní ti föl (e

po é má val be ha tó an vet szá mot Márkus Bé la mo nog rá fi á ja11). Ha son ló mó don a par

excellence Ágh Ist ván-i vers épít ke zés, amely egy fe lôl a konk rét él mény bôl in dít va

ér ke zik el a transz cen dens konnotációkig, más fe lôl a kü lön bö zô idô sí ko kat, em lék -

ké pe ket, idô- és tér be li struk tú rá kat ve tí ti egymásra, szin tén nem új ke le tû az élet -

mû ben. Ám a lí rai tör té né sek és a be szé lôt kö rül ve vô tár gyi va ló ság mind rész let -

gaz da gabb ki fej té se, va la mint a ha tá ro zott va ló ság vo nat ko zá sok, tör té nel mi és

köz éle ti uta lá sok az el lent mon dá so kat fel tá ró, egy re po le mi zá lóbb dis kur zust moz -

gó sít ják. Aho gyan Térey al ko tó mû vé sze tét, Ágh Ist vá nét is fel fog hat juk úgy, mint

ame lyek a „lirizáltság” klasszi kus is mér ve i nek elég te len sé gé re nem a poszt mo dern

dekonstrukció esz köz tá rá val ref lek tál nak, ha nem az „epi kus” mû fo gá sok ra is tá -

masz kod va tá gít ják ki köl tôi vi lá gu kat, bô ví tik a kor társ lí ra megértôképességét.

Ágh gya kor ta vall klasszi kus és kor társ köl tôi élet mû vek hez va ló sze mé lyes vi -

szo nyu lá sá ról, s jól le het eb bé li el hi va tott sá gá ban Arany Já nos nem él vez ki tün te -

tett po zí ci ót – sôt a Fény lô Parnasszus cí mû köl té szet tör té ne ti esszé so ro zat há rom

da rab ja Ba las si, Cso ko nai és Ady lí ra fel fo gá sá ban ku tat ja a par excellence ma gyar

köl tôi eta lont –, elé gi ái és ar gu men tá ló pró za ver sei a nem ze ti klasszi ciz mu sig nyújt -

ják gyö ke re i ket. Ezt a meg ál la pí tást erô sí ti Ágh rö vid val lo má sa Arany ról („Va gyo -

nos Atyánk”), amely nek té tel mon da ta így szól: „Én ab ban tar tom Aranyt nagy nak,

ami nek mos ta ná ban hi á nyát ér zem kí sér te ni, a tel jes vi lág kép re tö rek vés ben, a

meg ter ve zett és vé gig csi nált épít ke zés ben. Nem for mai és tar tal mi kö ve tés re gon -

do lok, szel le mi je len lé tét sze ret ném” (Ágh, 2000, 79.). Arany vég sô so ron azok ban

él, akik a „hang sú lyos” és az „idô mér té kes” ver se lést „együtt akar ják” – fe je zi be

Ágh a gon do lat me ne tet, föl ele ve nít ve, mi ként vi tá zott Vas Ist ván és Ne mes Nagy

Ág nes a Keveháza rit mu sá nak jel le gén. Az elé gi kus Arany nak Ágh Ist ván köl té sze -

té ben va ló je len lé té re pél da ként kí nál koz nak a Vé gül a ré ti sas vagy a Szem ben a

vén akác cal cí mû ver sek; a „tel jes vi lág kép re tö rek vô”, ar gu men tá ló pró za vers re pe -

dig az Al vó mág lya, Az utol só vál to zat vagy az Ez red vé gi re cept az író föl épí té sé hez.

Ágh elé gi á i nak szer kesz tés mód ja ro ko nít ha tó az zal az el já rás sal, amit Arany nál

„elegico-óda i nak” szo kás hív ni. A kor társ köl tô ver sei a pil la nat nyi be nyo má sok, él -

mé nyek appercipiálásából in dul nak ki, hogy a zár la tuk már ódai emel ke dett sé gû és

transz cen dens konnotációkat meg nyi tó di men zi ó ba lép jen át. A kö vet ke zô fel ütés

– „Mi ó ta meg for dult a né pes ség vo nu lá sá nak irá nya, / s már a vá ro si uno kák szü lôi

la kó te le pek rôl / so sem lá tott elô dök vi dé ki ege alatt ko csi káz nak [...]” (Vé gül a ré ti -
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sas, Ágh, 2011, 38.) – ér zé kel te ti, hogy az elé gi kus hang nem ko ránt sem el ég szik

meg a „köl tôi” lát ta tás plasz ti kus ere jé vel, az oko kat, a na gyobb össze füg gé se ket

für ké szi; a tár sa dal mi vi szo nyok ala ku lás tör té ne tét épp úgy, mint a tör té nel mi je -

len tés ré te ge ket, az emo ci o ná lis tar tal ma kat, pszi chi kai moz ga tó ru gó kat. Ezt mu tat -

ja az élet mû szerfölötti gaz dag sá ga, ter ve zett sé ge, ko he ren ci á ja és az utóbb em lí -

tett vers be szôtt esszéisztikus dik ció:

„Mi ként sen ki sem le het nagy mû vész gye rek szo ba nél kül,

épp úgy az egye te mi in tel lek tu á lis él mé nyek el le né ben sem,

hisz a föl ké szí tés több a ta nul má nyok kal meg szer zett tu dás nál,

mely tôl a hall ga tó ból kor rekt fel sôbb ren dû ség su gár zik,

kész eu ró pai, akit nem fog vissza nem zet és fe le ke zet,

s egy ütem ben ha lad a kö ve ten dô nyu ga ti de mok rá ci ák kal,

csak annyi val hát rább, amennyi idô be te lik be fo gad ni a tren det,

s men nél job ban el tá vo lo dik ma gá tól, an nál in kább kö ze lít

az ide á lis föl épít mény hez, de ô ezt nem ve szi ész re,

mert szép írói kva li tá sa i nak tulajdonítván ala kít ja sze re pét.”

(Ágh, 2014, 4.)

A tel jes vers mon dat idé zé se nem csak a rit mus sza bá lyos, még is ön tör vé nyû lük te -

té sét hi va tott meg mu tat ni, de azt is, hogy a nem ze ti iro da lom ala pí tás prob le ma ti -

kus sá gá ra az esszé be haj ló pró za vers mû fa ja ref lek tál; ek ként a köl té szet ki lép ön -

kö ré bôl, hogy ér vé nyes sé gét – ha depoetizálva is – még is csak affirmálja.

Lövétei Lá zár Lász ló (Arany ver sek. Szél jegy ze tek Arany Já nos hoz cím mel) kü lön

vers elem zô zseb kö te tecs ké ben (így te o re ti ku san is), va la mint a klasszi kus for má kat

„meg szün tet ve meg ôr zô” tö rek vé sé ben is Arany Já nos örö kö sé nek tud ja ma gát. Sa -

ját be val lá sa sze rint „Arany ma nap ság va la mi ért nin csen »di vat ban«”; s Lövétei

meg pró bál ja „kis sé »le po rol ni« Arany Já nos élet mû vét”, nem fel tét le nül az emb le -

ma tikus ver se ket vá laszt va ah hoz, hogy rö vid kom men tá rok kal lás sa el ôket. Az

utó szó lé nye gi leg az zal az erôs ál lí tás sal zár, hogy Lövétei Arany Já nos 1856-os Ki -

sebb köl te mé nye it a „ma gyar iro da lom leg fon to sabb és leg jobb verseskötetének”

tart ja (Lövétei, 2009, 41.); a Rom lás vi rá ga i val (1857) össze ha son lít va a ma gyar

köl tôt hoz za ki „gyôz tes nek”; a Kert ben cí mû vers a 6-os szá mú kór te rem hez fog ha -

tó an (Cse hov) a vi lág iro da lom „leg ke gyet le nebb” mû ve, és sok egyéb közt pél dá ul

szol gál Arany ere den dô en „disz har mo ni kus” szem lé let mód já ra. En nél ér de ke sebb

azon ban, hogy a kor társ köl tô – Rad nó ti Mik lós el já rá sát is imi tál va – meg újít ja az

ek lo ga, a pász tor idill mû fa ját (lásd a Zöld cí mû kö te tet). A ti zen két ec lo gá ban a Költô

– lap top já val és egy obe liszk kel is szó ba el egyed ve – Arany Já nos-i öniróniával te -

kint ma gá ra és hi va tá sá ra; ám úgy te szi min dezt, hogy a ko moly té ma vá lasz tá sok

és a kö tött (hexametrikus) for ma nem annullálja a lí ra funk ci ó ját, nem a „sze rep pel”

va ló meg ha son lás ról ta nús ko dik, in kább újrapozicionálja, új ra ar ti ku lál ja az örök lött

ha gyo mány kincs fra ze o ló gi á ját. A Pász tor „kecs ke sza gú lájf”-ot él, és a Köl tô, aki -

nek „har min con túl sem mi se szent már”, e-mailt, sms-t és blogot ír vers he lyett,

mind azon ál tal szentenciózusan is szól: „Fél re a tré fá val, szól junk ko mo lyan s fe le -

lô sen: / azt, aki éb ren vár, so se küldd, hogy men jen alud ni!” (Lövétei, 2011, 53.).
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Lövétei be széd mód ját a kö tött for mák és az át tet szô nyelv ala kí tás ha tá roz zák

meg, amely ben nem a ké pi erô, ha nem a szán dé kolt ság hi á nya, a mes ter ké let len,

alulretorizált egy sze rû ség do mi nál. E stí lus jegy em lé kez tet Arany lí rai re a liz mu sá -

ra, s Lövétei té má ja, az el mú lás sal va ló kö nyör te len, min den eu fe miz must nél kü lö -

zô szem be né zés épp úgy a két hang ütés kö zös is mér ve, mint a foly to no san szám -

ve tést vég zô dubitatio, ön le ki csiny lés (lásd Lövétei Lá zár Lász ló: Új évi stan zák,

mely Arany Já nos Új évi kö szön tés cí mû ver sé re köz vet le nül is utal). A vá lo ga tott

verseskötet cím adó da rab ja, az Árkádia-fé le az azo nos cí mû Arany-köl te mény át írá -

sa: „S ak kor mért ju tott eszem be? / Le het benne va la mi?.../ Ez a fur csa he zi tá lás /

Még bennem is ara nyi!” (Lövétei, 2004) Ám az ön meg ta ga dás ban – Arany ma ga tar -

tá sá hoz ha son ló an – benne rej te zik a fel adat vál la lás, a szín leg ér tel met len nek lát -

ta tott élet pá lyá ban a transz cen dens bi zo nyos ság ke re sé se, a já té kos rí mek ben az

érett ség, az egye te mes lét gon dok ban a ha za („Ha zám má Rot ha dok”). Az idé zett

szin tag ma pe dig egy má sik, formagazdag, kö tött for má kat ked ve lô köl tô, Ba ka Ist -

ván Pe tô fi cí mû ver sé bôl vett idé zet („Ha zám má Rot ha dok – akár ki: / ba rát vagy el -

len ség te met”), ami ket tôs át té tel lel ara nyi gesz tus. Mi ként Arany Já nos több ver -

sé ben evokálta a sza bad ság harc ban el esett ba rát ját – aki vel annyit „emulálták”

egymást, annyi „köl tôi pár bajt” vív tak –, Lövétei a Pe tô fit evokáló kor tár sat, Ba ka

Ist vánt idé zi meg. Ön pa ró di át is Arany mo do rá ban ír (Po é tai re cept a „Két szék kö -

zött”-höz. Sza már ve ze tô maj da ni parodistámnak); s a kü lön fé le stí lus ér té kû és nyel -

vû sza va kat a XIX. szá za di köl tô mód sze rét kö vet ve láb jegy zet ben ma gya ráz za, az

ô Po é tai re cept cí mû köl te mé nyé bôl szó sze rint is át vé ve bi zo nyos rész le te ket.

Arany Já nos te hát Lövétei szá má ra a ha zá ra ta lá lást, a köl tô mes ter ség be li tu dá sát

és a sors sal va ló meg bé ké lést szim bo li zál ja el sô sor ban; mi ként az Arany-mot tó val

in dí tó Kisssmagyar zsol tár fo gal maz: „No de mind egy. / S mert a mû faj kö te lez: /

álld meg ezt a föl det, amíg »ha za« lesz. / S áldd meg ezt a föl dön fu tó bo lon dot – /

per sze, hogy ha egyál ta lán meg tu dod...” (Lövétei, 2007).

Nem csak Arany Já nost, ha nem raj ta ke resz tül és ve le együtt Kányádi Sán dort is

meg szó lít ja Lövétei egyik ver sé ben („ba tyunk bo tunk fegy ve rünk...” Zsör tö lô dô rig -

mus a 80 éves Kányádi Sán dor nak), mi dôn ki hí vó an pe rel a köl té szet és a ki sebb -

sé gi lét hely zet mél tó sá gá ért („Hi szen nyel vünk van, de... »Arany Já nos« hol van? /

Csak üres ár nyé kát ta pos nánk a por ban”; „mert a szó itt: kô, mely... ol tár is le het ne

/ ha egy kis »Arany«-rög rej tôz köd ne benne” Lövétei 2017); és az idôs er dé lyi pá -

lya társ ugyan csak a nagyszalontai elôd köz vet len örö kö se. Két ko rai Kányádi-vers,

az Arany Já nos ka lap ja és a Lá to ga tás Arany Já nos nál még csu pán hu mo ro san, a

konk rét hely szín han gu la tán vagy tár gyi rek vi zi tu mon ke resz tül („No de se baj, be -

le nö vök”, Kányádi, 2000, 9.) ref lek tál a szel le mi utód lás ra – és az eb bôl az idô bôl

va ló se ma ti kus da ra bok is csak Arany dik ci ó já nak a fel szí nes recipiálásáról árul kod -

nak (lásd Por zik az út; Szü lô föl dem) –, de ki tel je se dé sé ben az egész élet mû vet át -

hat ja az ara nyi me sé lô kedv, sze líd ség, a nép me sei mo tí vum rend szer or na men ti ká -

ja és cselekménynukleuszai (lásd Re ge).

Az Arany Já nost va la mi kép pen evokáló kor társ ver sek nek, köl tôi al lú zi ók nak se

sze ri, se szá ma. Az egyik leg is mer tebb Or bán Ot tó Arany Já nos hoz cí mû ver se és

Epilogus-áti ra ta (Epilogus), amely nek utol só két stró fá ja vol ta kép pen Arany Já nos

apo te ó zi sa: „Arany Já nos arany pén ze, / me lyet nem vál tot tam réz re, / de meg ôr -

81

Falusi Márton: Arany János lírájának és verses epikájának recepciója a kortárs magyar költészetben



zök, / míg a gyö nyör tôl lúdbôrzök, // mert mint rok kan tat a gyógy víz, / ô is si mo -

gat és ôriz, / s majd ha vol tam, / föl kelt és sé tál tat hol tan” (Or bán, 1998, 249.). Petri

György a ki üre se dett iro da lom tör té ne ti to po szok ra döb bent rá „ready made”-köl te -

mé nyé ben (Iro da lom óra he te di ke sek nek). Tor nai Jó zsef a köl té szet episztemológiai

igé nyét tu laj do nít ja a köl tôi vi lág né zet nek (Arany Já nos ma így mon da ná), s a lí rai

én ki nyil vá nít ja, hogy „nem szé gyel lem ved lett köl tô-mas ka rá mat”, va la mint ta nú -

sá got tesz a köl té szet affirmatív fel adat vál la lá sa mel lett: „Nem hi szi az em ber, amit

rö hög ve hisz, / s egy kul tú ra elv ész pa ra do xo nok ban” (Tor nai, 1997, 37.). Az Arany

Já nos a sza káll szá rí tón cí mû ver se pe dig a tel jes élet re vá gyó, a mik ro- és a mak -

ro koz mosz tör vény sze rû sé ge it ana ló gi á san el gon do ló, lét be ve tett in di vi du um ar -

che tí pu sát je lö li meg az Arany Já nos-i lí rai al te re gó ban. Vá ri Fábián Lász ló egy

Csont váry-fest mény iko nog rá fi á ját (Zrí nyi ki ro ha ná sa) és a Szondi két ap ród já nak

szö veg vi lá gát ren de li ra di ká li san egy más mel lé (Szel lem be széd Arany Já nos mo do -

rá ban) – az an tik ekphraszisz alak za tá hoz is vissza nyúl va –; s a baj ví vó köl tô, Zrí -

nyi hô si es helyt ál lá sá nak ér zé kel te té sé hez öl ti ma gá ra Arany ré gi es és sû rí tett, de

min de nek elôtt lát ta tó ere jû nyel vi vér te ze tét, mi köz ben a köl te mény konnotációja

nap ja ink migrációs vál sá gá ra is ki te kint. A kö vet ke zô stró fa szem lél te ti leg in kább a

nyil ván va ló al lú zi ót: „A le nyug vó nap még vissza ha nyat lott, / s nyug táz hat ta: már

gyolcs ban a lel kem. / Fel leg ro gyott az üsz kös ro mok ra, / de én már Uram ban bé -

ké re lel tem” (Vá ri, 2017, 164.). Szel le mes pa raf rá zis – A wa le si bár do ké – az er dé -

lyi Bogdán Lász ló nak A bráni la ko ma cí mû bal la dá ja; Csa usz, a ro mán dik tá tor tör -

té ne te, amely ben „Egy más sza vá ba vág nak a / bájolgó dal no kok”, és „Öt száz bi zony

nya ral ni ment, / ten ger re hív da lár. / De egy se bír ta mon da ni, / hogy ne él jen a

párt”. Vé gül pe dig a hôs párt fô tit kár „ön ma gát lát ja hol tan egy / ka szár nya ud va -

rán” (Bogdán, 2000). Bogdán a Le vél tö re dé kek Arany Já nos nak cí mû vers el sô ré -

szé ben (Val lo más a ka masz kor ból) ah hoz a tra dí ci ó hoz csat la ko zik, amely az Arany-

epi kát va ló já ban a ha zát meg tar tó „da li ás idôk” illokuciós ak tu sa ként tu da to sít ja; s

ha he lyet te a „láz be széd”, a „fenn költ he gyi be széd”, a „kor tes be széd” ter jed el, a

nem zet ha lál jut a kö zös ség nek osz tály ré szül, és „vég leg kö rénk zá rul fog lyunk, az

éj sza ka”. Tág pa no rá mát fest a kor társ Arany-re cep ci ó ból to váb bá a Nap Ki a dó: a

Köl tôk a Köl tô rôl so ro za tá nak Arany-ki a dá sá ban (Epilogus) Ágh Ist ván, Csoóri Sán -

dor, Fa lu si Már ton, Ferencz Gyô zô, La tor Lász ló, Lu kács Sán dor, Papp Zol tán, Sze -

pe si At ti la, Ta más Meny hért és Tóth Er zsé bet vá lo gat tak a klasszi kus köl tô ver se i -

bôl, il le tô leg esszé jük kel in do kol ták vá lasz tá sa i kat (Arany, 2013).

A fen ti pél dák a do log ter mé sze té nél fog va nem ki me rí tô ek, még is preg nán san

bi zo nyít ják Arany Já nos köl té sze té nek su gár zó ha tá sát. Va la hány szor a pusz ta il -

luszt ra tív-já té kos uta lá sok nál ér vé nye seb ben ér he tô tet ten ez a re cep ció, a köl tô a

va ló ság mind mé lyebb és tel je sebb meg is me ré sé hez, az iro ni kus, még is önaffir-

matív szán dé kú sze rep ér tel me zés hez, ál ta lá nos ka te gó ri ák kal szól va: in di vi du um

és kollektívum, ha za és egye te mes ség szi nop ti kus lá tás mód já hoz me rít a klasszi kus

oe uv re ki apad ha tat lan tar ta lé ka i ból.

82



Irodalom

• ÁGH Ist ván: „Va gyo nos Atyánk” = Uô: Ahogy a vers mi ben nünk. Bp., Széphalom Könyv mû hely,
2000, 77–80.

• ÁGH Ist ván: Vé gül a ré ti sas = Uô: Hí vás va la hon nan. Bp., Nap, 2011, 38–40.
• ÁGH Ist ván: Ez red vé gi re cept az író föl épí té sé hez = Hi tel, 2011, 7. sz., 3–5.
• ÁGH Ist ván: Vá lasz ha zul ról. Bp., Nap, 2015
• ARANY Já nos: Epilogus: Vá lo ga tott ver sek Ágh Ist ván, Fa lu si Már ton, Ferencz Gyô zô, La tor

Lász ló, Lu kács Sán dor, Papp Zol tán, Szepesi At ti la, Ta más Meny hért, Tóth Er zsé bet esszé i vel.
Vál., szerk. SE BES TYÉN Ilo na, Bp., Nap, 2013

• ASSMANN, Jan: A kul tu rá lis em lé ke zet: Írás, em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a ko rai magas -
kultúrákban. Ford. HI DAS Zol tán, Bp., Atlantisz, 2013

• BARTA Já nos: Arany Já nos. Bp., Mû velt Nép, 1953
• BLOOM, Harold: The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York, Ox ford University

Press, 1973
• BOGDÁN Lász ló: A bráni la ko ma. 2000

http://mek.oszk.hu/kiallitas/erdelyi/bogdanlaszlo.htm
• BO ROS Osz kár: A Ne gye dik szim fó nia re cep ció tör té ne te, va la mint a sze rep(já ték), a nyelv és

a szub jek tum össze füg gé sei = Uô: Vers rit mus, textualitás és köl té szet fi lo zó fia Weöres Sán dor
lírá já ban, va la mint an nak egyes pre- és poszt tex tu sa i ban. PhD-dol go zat. Piliscsaba, PPKE BTK,
2013, 107–136.

• DÁVIDHÁZI Pé ter: A ta golt for ma tel jes ség nor má ja. Fe je zet Arany kri ti ku si gon do lat rend sze ré -
bôl = Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1978, 1. sz., 32–51.

• DÁVIDHÁZI Pé ter: Hunyt mes te rünk: Arany Já nos kri ti ku si örök sé ge. Bp., Ar gu men tum, 1992
• FA LU SI Már ton: Arany Já nos hazafogalma és ott hon él mé nye = ARANY Já nos: Epilogus. Vá lo ga -

tott ver sek Ágh Ist ván, Fa lu si Már ton, Ferencz Gyô zô, La tor Lász ló, Lu kács Sán dor, Papp
Zoltán, Szepesi At ti la, Ta más Meny hért, Tóth Er zsé bet esszé i vel. Bp., Nap, 2013, 114–122.

• FA LU SI Már ton: „Eb ura fa kó, Ugocsa non coronat”: Jog és iro da lom, Sein és Sollen, va la mint
ha za és ha la dás Pikler Gyu la, Som ló Bódog, Já szi Osz kár és Ady End re írá sa i ban = Iustitia
körül néz: Ta nul má nyok a „jog és iro da lom” kö ré bôl. Szerk. FE KE TE Ba lázs, H. SZIL ÁGYI Ist ván,
KISS An na, ZÔDI Zsolt, Bp., Szent Ist ván Tár su lat, 2017, 29–67.

• GYÖRFFY Mik lós: Du ná nak, Raj ná nak egy a hang ja = Je len kor, 6. sz., 2005
http://www.je len kor.net/archivum/cikk/797/dunanak-rajnanak-egy-a-hang ja

• HOR VÁTH Já nos: A ma gyar iro da lom fej lô dés tör té ne te. Bp., Aka dé mi ai, 1976
• HUSSERL, Edmund: Az eu ró pai tu do má nyok vál sá ga I–II. Ford. BERÉNYI Gá bor et al., Bp.,

Atlantisz, 1998
• IM RE Lász ló: A né pi es ség és fo nák ja. Epi zó dok a ma gyar ver ses epi ka tör té ne té bôl = Uô:

Irodalom ala pí tás és mû faj fej lô dés a 18–19. szá za di ma gyar iro da lom ban. Bp., Nap, 2015 (a),
140–150.

• IM RE Lász ló: A Bu da ha lá la „több szö rö sen össze tett” di men zi ói = Uô: Iro da lom ala pí tás és
mûfaj fej lô dés a 18–19. szá za di ma gyar iro da lom ban. Bp., Nap, 2015 (b), 150–174.

• IM RE Lász ló: Re mi nisz cen cia, idé zet, pa ró dia. A dé li bá bok hô se szö veg ré te gei = Uô: Iro da lom -
ala pí tás és mû faj fej lô dés a 18–19. szá za di ma gyar iro da lom ban. Bp., Nap, 2015 (c), 174–204

• IM RE Lász ló: Öt le tek Kas sák és a ver ses epi kai ha gyo mány kér dé sé hez: A ló meg hal és a
János vi téz = Uô: Iro da lom ala pí tás és mû faj fej lô dés a 18–19. szá za di ma gyar iro da lom ban.
Bp., Nap, 2015 (d), 204–208.

• JÁ NO SI Zol tán: Kô he ge dû: A bar tó ki mo dell iro dal mi ha tás tör té ne té hez = Uô: Bar bá rok hang -
sze rén. Tár sa da lom és ant ro po ló gia XX. szá za di iro dal munk élet mû ve i ben. Bp., Hol nap, 2010,
108–115.

• KABDEBÓ Ló ránt: A Margita eu ró pai ro ko nai = Uô: „Ritkúl és derûl az éj sza ka” (Harc az
elégiáért). Deb re cen, Cso ko nai, 2006
http://mek.niif.hu/05600/05654/05654.htm#2

• KÁNYÁDI Sán dor: Arany Já nos ka lap ja = KÁNYÁDI Sán dor vá lo ga tott ver sei. Vál. TAR JÁN
Tamás, Bp., Hol nap, 2000, 7–9.

• LÖVÉTEI Lá zár Lász ló: Árkádia-fé le = Hol mi, 2004
http://www.hol mi.org/2004/09/lovetei-lazar-laszlo-%E2%80%9Earkadia-fe le%E2%80%9D

• LÖVÉTEI Lá zár Lász ló: Kisssmagyar zsol tár = litera.hu, 2007
http://www.litera.hu/hirek/lovetei-lazar-laszlo-al kal mi-reszlet-a-kotetbol

• LÖVÉTEI Lá zár Lász ló: Arany ver sek: Szél jegy ze tek Arany Já nos hoz. Csíkszereda, Hargita
Kiadó hi va tal, 2009

• LÖVÉTEI Lá zár Lász ló: Ti zen egye dik ec lo ga = Uô: Zöld: 12 ec lo ga. Bp., Er dé lyi Hír adó Ki a dó –
Elô re tolt Hely ôr ség – Szé pi ro dal mi Pá holy – Fi a tal Írók Szö vet sé ge, 2011, 51–53.

• LÖVÉTEI Lá zár Lász ló: Háromszék = litera.hu, 2017
http://www.litera.hu/hirek/lovetei-lazar-laszlo-alkalmi-reszlet-a-kotetbol

• MÁRKUS Bé la: Ágh Ist ván. Bp., Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia, 2015
• NAGY Lász ló: Ver sek és vers for dí tá sok I. Bp., Hol nap, 2004
• NÉ METH G. Bé la: Arany Já nos = Uô: Hossz met sze tek és ke reszt met sze tek. Bp., Szé pi ro dal mi,

1987, 34–56.
• NÉ METH Lász ló: Arany Já nos = A mi nô ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben I–II. Bp., Püski, 1992, I.,

404–416.
• NYILASY Ba lázs: Na iv re ge a tel jes ség rôl (Arany Já nos: Re ge a cso da szar vas ról) = Uô: „A szó

tár sa dal mi lel ke”. Bp., Cserépfalvi, 1996, 243–248.

83

Falusi Márton: Arany János lírájának és verses epikájának recepciója a kortárs magyar költészetben



• OR BÁN Ot tó: Vá lo ga tott ver sek. Utó szó LA TOR Lász ló, Bp., Uni kor nis, 1998
• SÔTÉR Ist ván: Nem zet és ha la dás: Iro dal munk Vi lá gos után. Bp., Aka dé mi ai, 1963
• SZI LI Jó zsef: Arany hogy is te nül: Az Arany-lí ra poszt mo dern sé ge. Bp., Ar gu men tum, 1996
• TOR NAI Jó zsef: Arany Já nos ma így mon da ná = Kor társ, 1997, 2. sz., 37–38.
• UJHELYI Má ria: Ket tôs in dí tás: a lí ra és a bal la da vá lasz út ján (A var ró le á nyok) = Az el nem

ért bi zo nyos ság. Elem zé sek Arany lí rá já nak el sô sza ka szá ból. Szerk. NÉ METH G. Bé la, Bp.,
Aka dé mi ai, 1972, 15–43.

• VAR GA Pál, S.: A nem ze ti köl té szet csar no kai: A nem ze ti iro da lom fo gal mi rend sze rei a 19.
száza di ma gyar iro da lom tör té ne ti gon dol ko dás ban. Bp., Ba las si, 2005

• VAR GA Pál, S.: Barta Já nos és az eg zisz ten ci á lis pers pek tí va: Barta Já nos Arany-ké pé rôl = Uô:
Az új ra szôtt há ló. Kul tu rá lis min tá za tok sze re pe a fel vi lá go so dás utá ni ma gyar iro da lom ban.
Bp., Rá ció, 2014 (a), 241–251.

• VAR GA Pál, S.: A nem zet fo ga lom fe no me no ló gi ai meg kö ze lí té sé nek le het sé ges hasz ná ról = Uô:
Az új ra szôtt há ló. Kul tu rá lis min tá za tok sze re pe a fel vi lá go so dás utá ni ma gyar iro da lom ban.
Bp., Rá ció, 2014 (b), 15–28.

• VÁ RI Fábián Lász ló: Szel lem be széd Arany Já nos mo do rá ban = Az év ver sei 2017. An to ló gia.
Szerk. ZSILLE Gá bor, Bp., Ma gyar Nap ló, 2017, 163–164.

• VE RES And rás: El bi zony ta la no dó mo ra li tás, iro ni kus élet kép (Kert ben) = Az el nem ért bi zo -
nyos ság. Elem zé sek Arany lí rá já nak el sô sza ka szá ból. Szerk. NÉ METH G. Bé la, Bp., Aka dé mi ai,
1972, 105–161.

• YOSHINO, Kenji: What’s Past in Prologue: Precedent In Literature and Law = The Yale Law
Jour nal, 1994–1995, 104., 471–495.

• ZEMPLÉNYI Fe renc: Az al le gó ria és a jel kép ha tá rán (Re mé nyem). Az el nem ért bi zo nyos ság.
Elem zé sek Arany lí rá já nak el sô sza ka szá ból. Szerk. NÉ METH G. Bé la, Bp., Aka dé mi ai, 1972,
75–104.

84



Szônyiné Szer zô Ka ta lin

Mihalovich Ödön: Tol di sze rel me
A ze nei his to riz mus ma gyar ope rá ja1

„Ti zen ne gye dik élet évem ben a gim ná zi u mi tan év ele jén a ma gyar iro da lom ta ná ra

– meg nye rô han gú s ar cú, szô ke fi a tal em ber – né hány szó val el ma gya ráz ta, mi is a

Toldi.Vi lá gos, okos hang sú lyo zás sal föl ol va sott, s azon ele ve nen ele me i re bon colt

né hány sza kaszt. A föl ol va sást el bû völ ve, csak nem meg ren dül ve, az ér té kek rész -

le te zé sét szin te uj jong va hall gat tam. Egy vi lág tá rult ki elôt tem. [...] El ol vas tam az

egész köl te ményt.

Ami kor be fe jez tem, az a fél re ért he tet len vé le mé nyem volt: más va gyok. Mint ha

va la ki el len áll ha tat lan ér vek so ro za tá val meg gyô zött vol na va la mi rôl. De olyas mi -

rôl, ami re én is áhí tot tam. El mond ha tat lan vi gasz és föl sza ba dult ság töl tött el. Cá -

fol ha tat lan sza va hi he tô ség azt tu dat ta ve lem, hogy ér de mes jó nak, egye nes nek, bá -

tor nak és ön fel ál do zó nak len ni.

Sôt csak is an nak ér de mes len ni; mert azo ké a vi lág. [...] Meg lel tem a vi lág tör vé -

nyét, gon dol tam, de úgy, hogy ez szin te éne kelt bennem. Akár ma gá ban az ének -

mon dó ban, Arany ban. Pusz tán, mert ô, Arany, jól ke zel te a lan tot, a vak hit fo ká ig

azt plán tál ta be lém, hogy jó do log em ber nek len ni. A töb bi em ber rel érint kez ni pe -

dig: gyö nyö rû ség s di a dal.”2

A XX. szá za di ma gyar iro da lom egyik leg na gyobb író ját, Illyés Gyu lát idéz tük az

imént ar ról, mit is je lent Arany Já nos Toldija a min den ko ri ma gyar ol va só nak. Ke -

vés olyan iro dal mi mû van a ma gyar iro da lom ban, mely ré gi és mai ol va só i ból a

sze re tet és cso dá lat olyan egy ön te tû lel kes meg nyil vá nu lá sa it vál ta ná ki, mint épp

a nagy ere jû vi téz rôl, Tol di ról szó ló XIX. szá za di el be szé lô köl te mény, mely utó élete

so rán Mihalovich Ödön (1842–1929) élet mû vé ben egy wag ne ri min tá ra szü le tô

ma gyar ze ne drá ma ként is fel tûnt az ope ra szín pa don.

1890 már ci u sá ban va gyunk, nyolc év vel Arany Já nos ha lá la után, ami kor a Toldi-

ope ra ke let ke zé sé nek kö rül mé nye i rôl a nagy kö zön ség nek szó ló el sô ze ne szer zôi

nyi lat ko zat nap vi lá got lát. Az ope ra szín pa dok vi lá gát jól is me rô kom po nis ta – a

Liszt–Wagner-kör leg te het sé ge sebb ma gyar or szá gi fa mu lu sa, há rom éve a bu da -

pes ti Ze ne aka dé mia igaz ga tó ja – ki vá ló an él a saj tó be li ha tás kel tés esz kö ze i vel. Új -

ság írói kér dés re el mond ja, hogy egész ed di gi élet mû ve – te gyük hoz zá: há rom né -

met nyel vû ko ráb bi ope rá ja, da lai – csu pán ké szü lô dés volt a nagy mû höz, Toldicí -

mû ma gyar nem ze ti ope rá já hoz, mely kö ze li be fe je zé se elôtt áll. Re mé nyei sze rint

a da rab ha ma ro san nem ki sebb ze nei nagy ság, mint zse ni á lis ba rát ja, Mahler igaz -

ga tó je les elô adá sá ban fog a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház ban szín re ke rül ni.
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Az 1890-91-es évad ra várt Mahler-be mu ta tó azon ban saj ná la tos mó don el ma -

radt.

Rész le tek a nyi lat ko zat ból:

„Mi dôn mint egy há rom éve har ma dik ope rá mat be fe jez tem és mû vé szi fej lô dé -

se met ezen mun kál ko dá sa im köz ben szer zett is me re te im és ta pasz ta la ta im ál tal a

tö kély azon fo ká ig vél tem meg érett nek, hogy meg bíz hat tam magamban, hogy egy

a nem ze tem hez mél tó mû vet ír ha tok: el ha tá roz tam, hogy egy ma gyar dal mû vet fo -

gok sze rez ni. [...]

Csak ho má lyo san em lé kez tem Arany évek elôtt ol va sott »Tol di sze rel me« cí mû

époszára, de sej tet tem, hogy eb ben meg le lem azt a for rást, mely bôl csak me rí te nem

kell. [...] Ezen fen sé ges, tisz tán em be ri ér zel me ken fel épí tett köl te mény ne mes egy -

sze rû sé ge épp úgy el bá jolt, a mily ha tal ma san meg ha tott a tra gi kus konf lik tus, mely

Tol di és Pi ros ka sze rel mi bol dog sá gát örök re meg sem mi sí ti. [...] még rit kán csügg -

tem va la mely mun kán több lel ke se dés sel, na gyobb oda adás sal, mint a »Tol di sze -

rel mén«.

A mi a mû ze nei és drá mai irá nyát il le ti, az Wagner Rikhárd nagy mû vé sze ti el -

vén alap szik. A mi bi zo nyá ra épp oly ke vés sé hi ba, mint ha egy köl tô drá má ját

Shakespeare min tá já ra igyek szik fel épí te ni. [...]

Ha ne ta lán azt vár ná va la ki, hogy a »Tol di sze rel me« ze né jé nek ki zá ró lag nem -

ze ti jel le gû nek kell len nie, e föl te vé sét nem fog ja tel je sít ve lát ni. A cse lek mény fô -

sze mé lye it ma gyar egyé ni sé gük jel lem zé sé re, nem ze ti szí ne ze tû mo tí vu mok kal

emel tem ki, de min den egyéb, a cse lek mény alap ját ké pe zô szen ve délyt, mint ál ta -

lá nos em be ri ér zé se ket, ze ne i leg egye te mes nyel ven ipar kod tam ki fe je zés re jut tat -

ni. En nek dac zá ra azt hi szem, hogy a stíl egy sé ge nincs meg bont va, mert a »Tol di

sze rel mé nek« ze né je mé lyen gyö ke re zô mû vé szi meg gyô zô dés nek, egyet len egy

mû vé sze ti esz mé nyért va ló lel ke se dés nek ter mé ke. [...]

Hogy zse ni á lis ba rá tom, Mahler igaz ga tó a mû vet je les elô adás ban fog ja szín re

hoz ni, ar ról ke zes ked nek ki tû nô szak is me re te, fá rad ha tat lan buz gal ma, ed di gi si ke -

rei...”3

Az igen ne héz ke sen, sok szo ros ha lo ga tás után be mu ta tott Toldicsak 1893. már -

ci us 18-án ke rült elô ször szín re, s nem Mahler, ha nem Rebicsek Jó zsef cseh kar -

mes ter „kö rül te kin tô” di ri gá lá sá val szó lalt meg. Bár a kö zön ség s a ko ra be li kri ti ka

jó in du la tú an fo gad ta, s nem gyôz ték hang sú lyoz ni, hogy Leoncavallo ope rá ja, a

„szen zá ci ós Ba jaz zók mel lett” is ál lan dó von zó erôt gya ko rol a kö zön ség re, már a

sze zon vé gén le tûnt a szín rôl.

Az élô elô adá sok ta nul sá gai azon ban nem vol tak hi á ba va ló ak.

Mihalovich még 1893 fo lya mán je len tô sen át dol goz za a ze ned rá mát, le rö vi dí ti

a II. fel vo nást, és tel je sen új III. fel vo nást kom po nál a ze ned rá má hoz. Al ko tói fe le -

lôs sé gét új im pul zu sok kal sar kall ják a mû el sô vál to za tá ról szó ló, meg hall ga tás ra

ér de mes ze nek ri ti kák és a ma gyar ze nei köz élet nagy vál to zá sai. „Ne fe led jük el –
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ál la pí tot ta meg a nagy te kin té lyû Mol nár Gé za –, hogy az Istvánkirálynak, Erkel Fe -

renc dal mû vé nek be mu ta tá sa óta, te hát kö zel egy év ti zed múl tán, a Toldiaz el sô ha -

zai ope ra, mely ben – ha gyé ren és me rô ben ide gen szö vet kö zé fon va is – ma gyar

mo tí vu mok vil lan nak föl is mét.”4 Az Erkel Fe renc cel va ló össze ha son lí tás egy szer -

re meg tisz te lô, s a szer zô szá má ra nagy ki hí vás is egy ben. Erkel Fe renc még az ope -

ra há zi sze zon vé gén, 1893. jú ni us 15-én meg halt, jú ni us 18-i te me té sén – jel ké pes

ôr ség vál tás ként – Mihalovich Ödön mond ja az egyik em lék be szé det. Erkel örök sé -

gét szám ba vé ve a gaz dag élet pá lya, a ma ga mö gött ha gyott ha tal mas ûr sem tudja

azon ban fe lej tet ni, hogy a kö vet ke zô nem ze dé kek szá má ra sok még az el vég zet len

mun ka. Az ál la mi sá gá nak ez re dik év for du ló já ra ké szü lô Ma gyar or szág ze nei éle té -

bôl kí no san hi á nyoz nak a rep re zen ta tív, hi va ta los al kal mak kor be mu tat ha tó nagy -

sza bá sú ope rák, ze ned rá mák.5

Arany Já nos szob rá nak Mú ze um ker ti le lep le zé se is Mihalovichnak szó ló sür getô

„meg ren de lôi” igényt sej te tett: több új ság in dít vá nyoz ta, hogy Stróbl Ala jos Mú zeum

ker ti szob rá nak 1893. má jus 14-ére várt le lep le zé se al kal má ból a Nem ze ti Szín ház

Arany Já nos for dí tá sá ban Sha kes pe a re-tôl a Szentivánéjiálmot, az Ope ra ház ugyan -

ak kor a Toldit ad ja elô.6

Mihalovich, mint ha csak egy kép ze let be li fel sôbb óhaj nak akar na ele get ten ni:

Toldi-át dol go zá sá ban fel erô sí ti a ki rály hû ség ze nei gon do lat kö rét, egyút tal a mû

vé gén nagy te ret en ged a nem ze ti gyász ki fe je zé sé nek.

Az ope ra má so dik ver zi ó ja a kéz ira tos for rá sok ta nú sá ga sze rint 1894 áp ri li sára

ké szül el, s Toldiszerelme cím mel 1895. feb ru ár 28-án mu tat ják be, im már tar tós és

meg ér de melt ope ra há zi si ker rel.

Az ope ra má so dik vál to za ta mél tó is a si ker re: szín pad ké pe sebb, s új har ma dik

fel vo ná sá nak kö szön he tô en sok kal ha tá so sabb, mint az el sô ver zió volt. De az, hogy

a Toldiszerelme az el sô elô adást kö ve tô en hosszú idô re meg ma radt az Ope ra re per -

to ár ján, 1904-ben fel újít ják majd, s 1911-ig a já ték ren den tart ják – a ze ne drá ma

va lós ér té kei mel lett –, az 1895-ös be mu ta tó élén ál ló Nikisch Artur7 zse ni á lis kar -

mes te ri pál cá já nak is kö szön he tô. Az ô sze mé lyes va rá zsá val, nagy sze rû kar mes -

teri tel je sít mé nyé vel kelt élet re az akortársmagyaropera, amely Bartók és Kodály

nem ze dé ke szá má ra a mû faj egyik sa já tos XIX. szá zad vé gi ma gyar kép vi se lô jét je -

le ní ti majd meg az ope ra szín pa don.
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Már az el sô kri ti kák fel fe dez ték, mi lyen sok szál lal kap cso ló dik a szö veg könyv a

Wagner-ope rák lib ret tó i hoz:

„... ami kor Tol di a Tar Lô rinc fegy ver ze té ben meg vív Rozgonyi Pi ros ká ért, a kö -

zön ség nek Siegfried és Günther cse ré je jut eszé be. A ki rály sze rep lé se, az is ten íté -

let re hi vat ko zás je le ne te, a Tol di és Pi ros ka sze rel mi együt te se, Tar Lô rinc orv tá -

ma dá sa és Tol di kard ja ál tal va ló ha lá la mind a Lohengrin szcenáriójának vissz -

hang já ul tetszenek. Pe dig egye bek ben iga zán a leg szebb ma gyar ope ra szö veg nek

mond ha tó a Toldiszerelme, mind po é tai tar tal má nál, mind jellemzetes ma gyar ka -

rak te re i nél és szín ma gyar szép ver se i nél fog va” – ál la pít ja meg a PestiNapló ze nei

re fe ren se.8

„Nem le he tet len, [...] hogy Arany Já nos ra, mi kor a Toldiszerelmét meg ír ta, be fo -

lyás sal volt a né met Nibelung-mon da” – mond ja egy má sik jó sze mû kri ti kus.9

S va ló ban: az 1863–1879 kö zött el ké szült, ti zen két ének bôl ál ló el be szé lô köl -

te mény, Arany Já nos tri ló gi á já nak kö zép sô da rab ja, mint már em lí tet tük, bi zo nyít -

ha tó an több he lyen is me rít a Toldi-mon dá val ro kon nyu gat-eu ró pai hôs mon dák, lo -

vag tör té ne tek – a Trisztán-monda, a Nibelung-ének– mo tí vum kin csé bôl. Mihalovich

te hát biz tos kéz zel ta lált rá ar ra az iro dal mi nyers anyag ra, amely a kö zép ko ri euró -

pai lo vag köl té szet leg is mer tebb ma gyar or szá gi kép vi se lô je, a Toldimon dai fi gu rá -

ján át egy wag ne ri min tá jú ma gyar ze ne drá ma sze ren csés ki in du ló pont ja le he tett.

Arany Já nos több szá lon szôtt ro man ti kus epo szá ból a kor ün ne pelt drá ma író ja,

Csiky Ger gely és a ne ves köl tô, Áb rá nyi Emil for mált szö veg köny vet. Nem volt

 könnyû dol guk. A mo nu men tá lis ver ses re gény bôl el kel lett hagy ni uk a sze rel mi

tör té net kö zé ik ta tott epi zó do kat, és csu pán Tol di sze rel mé nek tör té ne tét dra ma ti -

zál hat ták, nagy vo na lak ban Arany hoz hû en. Mun ká juk nyo mán két sze rep lô ese té -

ben raj zo ló dott ki ígéretesszereplehetôség.

A nôi fô sze rep lô, Pi ros ka alak ja Arany Já nos nyo mán vált sok ol da lú an jel lem zett

fi gu rá vá. Az iro dal mi mû bôl ve szi áb rán dos sá gát, sze líd sé gét, s a büsz ke mél tó sá -

got, ahogy éle te nagy csa ló dá sát, Tol di kez det ben vissza uta sí tott sze rel mét fo gad -

ja. A lány sze re pé nek Arany tól el té rô új mo tí vu ma it a lib ret tó II. fel vo ná sá nak nagy

sze rel mi je le ne te bon ta koz tat ja ki. Arany vissza fo gott, sze mér mes lí rá já tól el té rôen

– a szö veg írók az ope ra sa já tos mû fa ji kö ve tel mé nye i nek ele get té ve – az el vá lasz -

tott sze rel me sek, Tol di és Pi ros ka II. fel vo nás be li ket tô sét túl fû tött, majd nem ér zéki

at mosz fé rá val ala kí tot ták ki.

Arany hoz ké pest a szö veg írók éle sebb kon tú rok kal raj zol ták meg Tar Lô rinc,

Toldi sze rel mi ve tély tár sá nak el len szen ves alak ját. Fé lel me tes, bosszú szom jas el -

len ség ként fe nye ge tô ár nya a vég sô le szá mo lá sig ott kí sért a szín pa don.

Ér de kes mó don a cím sze rep lô Tol di ope rai alak já nak meg for má lá sá val bol do gul -

tak a leg ne he zeb ben a librettisták. Nem vé let len, hi szen Arany nál Tol di csak is úgy

ma ga sod ha tott a töb bi sze rep lô fö lé, hogy nem csak egy sze rel mi tör té net bol dog -

ta lan lo vag ja volt, ha nem szám ta lan ka land erôs, bá tor, ne mes lel kû hô se is. Ezek -

tôl az epi zó dok tól meg foszt va nô gyû lö le te, majd ké sôbb fel tá madt sze rel me, ér zé -
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se i nek tra gi kus re mény te len sé ge – fé lel me tes tes ti ere je el le né re is – az ope rá ban

a vég zet vak esz kö zé vé tet te csu pán.

A Toldiszerelme „Wagner-kó pi á nak – ha nem be csül nôk több re – mes te ri vol na”,10

ír ja Mol nár Gé za még az ôs be mu ta tó után, s vé le mé nye a leghosszabb kö rül írás nál

is pon to sab ban fo gal maz za meg az el ké szült ope ra fô prob le ma ti ká ját: a Toldisze-

relme el sô be nyo más ként egy Wag -

ner-ta nít vány ki vá ló mestermunkája.

De ahogy a kri ti kus jel zi, a Toldisze-

relmé ben ugyan ak kor jó val több rôl

van szó, mint Mihalovich után ér zé -

sé nek he lyen ként va ló ban bá mu lat ra

mél tó tel je sít mé nyé rôl. Wagner mû -

vé sze té nek dek la rált és le ta gad ha -

tat lan kö ve té se mel lett aTol di sze -

rel me lapjainönállóhangvételû, igaz

mûvészet is született, amely ma ra -

dan dó, ere de ti szí nek kel gaz da gí tot -

ta nem ze ti ope ra mû vé sze tün ket.

Ezt bi zo nyít ja már azoperanagy-

szerûszimfonikuselôjátéka is, mely az

ope rá tól füg get le nül – önál ló hang -

ver seny da rab ként – év ti ze d e kig si -

ker rel kép vi sel te Miha lovich mû vé -

sze tét a ma gyar kon cert pó di u mo kon.

Az ope ra leg jel leg ze te sebb mo tí -

vu ma i ból fel épü lô darabnagy vo na lú

for má lá sá val, a té mák össze fû zé sé -

nek szer ves sé gé vel, mes te ri hang -

sze re lé sé vel az érett, be ér ke zett mû -

vész ih le tett pil la na ta i ról ta nús ko dik.

A tel jes mû dra ma tur gi ai le fu tá sát meg elô le ge zô „Elô já ték” a né met is ko lán ne vel -

ke dett, az ope rák mel lett je len tôs prog ram ze nei mun kás ság ra is vissza te kin tô kom -

po nis ta fö lé nyes vir tu o zi tá sá ról ta nús ko dik. S bár a ze nei anyag meg min tá zá sa, a

té mák gesztikája, a fú vó sok do mi ná ló sze re pé re szá mí tó ze ne ka ri szí nek egy ér tel -

mû en Wagner ha tá sá ról be szél nek, a Toldinyi tá nya még is a Mihalovich-élet mû nek

azok kö zé a rit ka nagy pil la na tai kö zé tar to zik, ahol a Wagnertôl ta nult jel leg ze tes

szó kész let és hang hor do zás meg gyô zô en a ze ne szer zô sa ját já vá vált.

A ze nei szer kesz tés bi zo nyos kon zer va ti viz mu sa, a ha gyo má nyos je le net tech ni -

ka vissza té ré se min den két sé get ki zá ró an a ma gyar szö veg, magyarénekbeszéd hi -

te les meg szó lal ta tá sá nak prob lé má já val függhetettössze.

A Toldiszerelmé nek – a Ze ne aka dé mia könyv tá rá ban ôr zött – ere de ti kéz ira tos

váz lat anya ga ta nú sít ja, mi lyen nagy igye ke zet tel, szám ta lan tör lés sel, ja ví tás sal
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pró bál ta meg ol da ni a ze ne szer zô azeneianyagésamagyarszövegáltalahelyes-

nekvéltilleszkedését. Épp egy Arany Já nos-em lék év ben le het rend kí vül ér de kes, ha

el mond juk, hogy a Toldiszerelme ese té ben – elô ször ope rái tör té ne té ben – a hor vát

fô ne me si szár ma zá sú ze ne szer zô nemnémet,hanemeredendôenmagyar szö veg re

kom po nált. Ugyan ak kor nem hall gat hat juk el azt a na gyon is jel lem zô tényt, hogy

anémetfordításröviddelamagyarszövegkönyvutánmárelkészülhetett, mert az

ope ra né met szö ve gû vál to za ta a kéz ira tok ta nú sá ga sze rint pár hu za mo san író dott

a ma gyar ral. Nem tu dunk ró la, hogy Mihalovich ko mo lyan tár gyalt vol na a Toldi

kül föl di be mu ta tá sá ról. Ta lán meg koc káz tat hat juk azt az óva tos fel te vést, hogy a

ma gyar szó la mok mel lé ki dol go zott né met szö veg vál to zat egy faj ta nyel vi man kót

je lent he tett Mihalovich szá má ra, mely ola jo zott, is me rôs nyel vi for du la ta i val al kal -

man ként se gít het te az el aka dó ma gyar szín pa di dik ció for má ló dá sát.

Pe dig a fô ként Wagnerre em lé kez te tô el vi tat ha tat lan ze nei ha son ló sá gok el le né -

re újutakatkeresô,önállódallamosság,egyénikifejezésmódisszületett a Toldisze-

relme lap ja in. Az I. fel vo nás vir tu óz fi ná lé ja, a kor tár sak ál tal is el is me rés sel mél ta -

tott G-dúr szex tett, vagy a II. fel vo nás cent rá lis je le ne te i nek le tisz tult egy sze rû sé -

gû dal lam- és for ma vi lá ga tu laj don kép pen már az el sô Mihalovich-ope ra, a dá nok

nem ze ti köl tô jé nek, Adam Oehlenschlägernek (1779–1850) a szö ve ge nyo mán

kom po nált HagbarthésSigne óta ké szü lô dik a Mihalovich-mû hely ben.11 Az óta nem

ta lál ja, ke re si a ze ne szer zô a ha gyo má nyos ope rai dal la mos ság sze re pét, he lyét

ope rái dra ma tur gi á já ban. A Toldi-ope ra elôtt kom po nált, az Arthur-mon da kör bôl

szôtt Eliánában12 még csak a meg nö ve ke dett dal lam igényt érez het tük ki a ve zér -

mo tí vu mok nagy szá má ból, azok ol dott, haj lé kony meg for má lá sá ból.

A Toldi szerelme II. fel vo ná sá tól vá rat la nul egymást érik a jól kö rül ha tá rol ha tó

ári ák és dal be té tek, nép dal egy sze rû sé gû vi lá gos sor szer ke zet tel, nagy fe lü le tek re

ele gen dô bô sé ges dal lam in ven ci ó val. A Wagnertôl ta nult „vég te len” dal la mos ság –

a dallamcsírákból or ga ni ku san épít ke zô kom po zí ci ós mun ka – he lyett a Toldiban a

Wagner elôt ti ope ra dra ma tur gia ária- és dal for má i nak nyílt fel ele ve ní té sé vel ta lál -

ko zunk, s ez – min den lát szó la gos kon zer va ti viz mu sa el le né re – az ope ra nagy nye -

re sé ge lett. A mû leg si ke re sebb ze nei tab lói, Pi ros ka II. fel vo nás be li nagy mo no lóg -

ja, majd Pi ros ka és Tol di sze rel mi ket tô se épp azt pél dáz za, hogy awagneriánusnak

tituláltMihalovichmaradéktalanul ki tud szabadulni avezérmotívum-technikame-

chanikuskötöttségébôl. A ko ráb bi ope rá i ban több nyi re szer vet le nül meg je le nô, ve -

zér mo tí vu mok tól füg get len ári ák és dal be té tek ze nei anya ga tartalommal töltôdik

fel: va ló di ze nei mon da ni va lót kap.

Mihalovich ko ráb bi ope rá i hoz ké pest ter mé szet sze rû leg ala kult át ezek ben a je -

le ne tek ben a zenekarszerepe, funk ci ó ja is. A ze ne drá mai jel lem zés egy ér tel mû en

át to ló dott a ze ne kar ról az ének hang ra, a ze ne kar sze re pe így a kí sé rôé, egy-egy

szólisztikus hang szer rel, hoz zá juk tár sí tott fel bon tott har mó ni ák kal. A Mihalovich-
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11 Az el sô Mihalovich-ze ne drá ma ôs be mu ta tó ja 1882. már ci us 12-én volt Drezdában. Bu da pes ten 1886.
ja nu ár 17-én szó lalt meg elô ször.

12 Az 1885–1887-ben ke let ke zett Eliána szö veg köny vét Tennyson nyo mán Hans Herrig ír ta, Áb rá nyi Emil
for dí tot ta, ôs be mu ta tó ja 1908. feb ru ár 16-án volt Bu da pes ten.



ze ne ezen a pon ton ta lán ve szí tett ko ráb bi ope rá i nak drá mai ki fe je zô e re jé bôl, de a

ze ne drá mai fo lya ma tot wag ne ri min tá ra ér tel me zô szim fo ni kus ze ne kar va lós ér -

té ke i ért bô sé ge sen kár pó tol a ze ne drá ma sze rep lô i nek ter mé sze tes dal lam vi lá ga,

élô ze nei port ré ja.
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A má so dik ver zió Mar git szi ge ten ját szó dó új III. fel vo ná sa – az egy ko rú kri ti kák -

kal el len tét ben – nem csu pán „füg ge lék”, a drá má ból akár el is hagy ha tó epi ló gus.

Mi köz ben cse lek mé nye tá vo li Bánkbán-asszo ci á ci ó kat kelt, eb ben a fel vo nás ban

je le nik meg több olyan lé nye ges, a Mihalovich-élet mû ben ed dig nem, vagy csak tö -

re dé ke sen fel buk ka nó új in to ná ció, mely hang já nak elhasználatlanságával, a for má -

ba ön tött ze nei gon do lat ih le tett szép sé gé vel, ér té kes je le ne tek so rá val gaz da gí tot -

ta az ope rát.

Ezek kö zül két in to ná ció – a fel vo nás fo lya mán szin te ron dó sze rû en vissza té rô,

vál to za to san meg hang sze relt apácakórusés a Pi ros ka ra va ta lát kí sé rô, nagy drá mai

erô vel meg je le ní tett gyászkarzeneianyaga – egy ko los tor misz ti kus at mosz fé rá já -

hoz kap cso ló dik. A ra va tal mö gött ott áll kí sé re té vel La jos ki rály, rej tek he lyé rôl elô -

ro han Tol di. Az össze üt kö zés lá za dó alatt va ló és a ki rály kö zött el ke rül he tet len.

Nem le het nem ész re ven ni, hogy az idô ben ép pen Erkel Fe renc te me té sét kö ve -

tô en kom po nált zá ró fel vo nás – a kó ru sok kö zé ékelt cse lek mé nyé vel, a gyász in -

ten zív ze nei szí ne i vel –, mi köz ben a köz el múlt nagy pél da ké pe i nek is em lé ket ál lít,

egy ben a Bánkbán III. fel vo ná sá nak is meg ra ga dó ze ne tör té ne ti el len tét pár ja. De

míg ott a fô hôs, Bánk bán a ki rály je len lé té ben a meg gyil kolt ki rály né ra va ta la elé

dob ja a rang ját je len tô nyak lán cot, Mihalovich ope rá já ban Tol di – Pi ros ka ra va ta lá -

nál – bûn bá nó an „Föl ve szi a kar dot és a ki rály elé áll”. A konf lik tus ki bon tá sa és a

drá mai vég ki fej let so rán tá vol ról kürtökcsa tá ra hí vó hang ja szól. Egy verbunkosté -

ma kör vo na lai raj zo lód nak ki, choriambusokkal, „bo ká zó” zár la ti fi gu rák kal. A ver -

bun kos-té ma ott hont, ha zát, éle tet je len tô ze nei anya ga át szö vi Tol di és a ki rály

vég sô meg en gesz te lô dé sét. Mél tó ság tel jes királyhimnusszalvá la szol a kö zös ség, majd

– a wag ne ri sze rel mi meg vál tás gon do la tá nak ze nei szim bó lu ma ként – a III. fel vo -

nás elô já té ká nak fel eme lô koráldallamafe je zi be a ze ned rá mát.

Mi lyen ta nul sá gok kal te het jük le vé gül is a Toldiszerelme par ti tú rá ját?

A Bánkbán vé gi ka tar zis a ze ne drá ma vé gén ugyan – Erkel fômûvéhez ha son -

lít va – el ma rad, de a mû a kor egyet len olyan nagy sza bá sú ma gyar tár gyú ope rá ja,

mely a mil len ni u mi évek Ma gyar or szá gán – Erkel és Mosonyi után – is mét fel ve tette

és új ra élesz tet te a ma gyar nem ze ti ze ne drá ma ügyét. Arany Já nos Tol di-té má ján

kí vül aszínpadkép,adíszletekésajelmezekmagyarsága mel lett igen jel lem zô en a

fô ként csak ko lo rit ként je lent ke zô ver bun kos-szál az a ze nei színezôelem, amellyel

Mihalovich ko ra ural ko dó köz vé le mé nye szá má ra sa ját ma gyar sá gá ról szá mot ad.

De már má sutt is ke re si a meg úju lás le he tô sé ge it. Amagyarzeneiészjárást az ope -

ra magyarszövegbôlkiindulógondosdeklamációskísérleteiben jár ja vé gig.

Dra ma tur gi a i lag a Toldiszerelme a mil len ni u mi évek rep re zen táns ki rály hû ze ne -

d rá má ja, olyan ope ra, me lyet – dísz elô adás ként – 1904. ok tó ber 4-én pél dá ul a ki -

rály ne ve nap ján is elô le het ad ni,13 egyút tal Mihalovich leg in kább szín pad ra ter -

mett mû ve. Mint a Budapesti Hírlap egy ko ri ze nei re fe ren se meg ál la pít ja: „Nagy
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13 Lásd pél dá ul a BudapestiNapló 1904. ok tó ber 5-i lel kes be szá mo ló ját: „A né zô tér a vil la nyos lám pák
tel jes fé nyé ben ra gyo gott, és eb ben a fé nyes vi lá gí tás ban a de ko rá ci ók, a ma gyar jel me zek fes tôi pom -
pá ja szí ne seb ben emel ke dett ki, mint a ren des elô adá so kon. [...] Az instrumentáció, a té mák fel épí té se
olyan mes ter re vall, aki a hí res kül föl di ze ne szer zôk kel egyen lô szín vo na lon áll. A par ti tú ra elô ke lô
szép sé ge i bôl Márkus De zsô bri li áns di ri gá lá sá ban sem mi sem ve szett el.”



zenei be csé nél, köl tôi ere jé nél fog va egya ránt rá szol gált ar ra, hogy ál lan dó an az

Ope ra ház mû so rán le gyen.”14

Eh hez ké pest a ze ne drá ma utol só ope ra há zi elô adá sa 1911. no vem ber 27-én

volt. Hi tünk sze rint a Toldiszerelme mél tat lan ar ra a tel jes el fe le dett ség re, amely -

ben nap ja in kig ré sze van. Az I. fel vo nás elô já té ka és fi ná lé ja, a II. fel vo nás kö zép -

pon ti nagy je le ne tei, a III. fel vo nás kü lön bö zô at mosz fé rá jú lí ri kus ál ló ké pei – a né -

met ro man ti kus ze ne ma gyar or szá gi haj tá sa ként ugyan, de – a XIX. szá zad vé gi ma -

gyar mû ze ne leg ér té ke sebb lap jai kö zé tar toz nak.

„Kis nép, ha él ni akar, sem mi fé le erô for rá sát el nem ha nya gol hat ja”15 – ta ní tott

ben nün ket Legány De zsô, a ma gyar ze ne tör té ne ti ku ta tá sok egyik leg na gyobb mes -

te re. Ô bíz ta ránk, ze ne tör té ne ti órá in ô ta ní tot ta, hogy Mihalovich mû vé sze te szin -

tén erô for rá sa ink kö zé tar to zik, s az el jö ven dô nem ze dé kek fe la da ta, hogy mél tó

he lyét a ma gyar ze ne kon ti nu i tá sá ban meg ta lál ják.
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14 BudapestiHírlap, 1904. áp ri lis 13.

15 LEGÁNY De zsô: ErkelFerencmûveiéskorabelitörténetük. Bp., Ze ne mû ki a dó, 1975, 5.





Windhager Ákos

Arany János portréja a késô romantikus magyar
zenekari irodalomban

A zenekultúra magyar irodalmi vetülete

„A magyar zene mûvészi kifejlôdésének két nagy akadálya van: zeneértôink ma gyar -

talansága és naturalistáink tudatlansága. Mindkettô oly betegség, mely félszá zad óta

sorvaszt, s melybôl csak úgy szabadulhatunk ki, ha jóakarattal és tudo má nyosabb

szándékkal fordulunk régi zenei emlékeinkhez és a népzenéhez. Úgy kell tekinte -

nünk minden eddigit, mint elôkészítést a magyar zenemûvészet virágzá sá hoz. Akik

eddig éltek s elmúltak, akik a jelenben élnek és elmúlnak, mind-mind ala pot raknak le,

melyen magasra fog emelkedni a magyar zene eljövendô Petôfije és Arany Jánosa.”1

Az Arany János zenei hatástörténetét elemzô dolgozatot mivel is lehetne hatá -

so sabban kezdeni, mint hogy, „lám, még a zeneszerzôk példaképéül is a nagy költôt

állították”? Arany ebben az esetben persze bújtatott szimbólummá lépett elô, így a

zeneszerzôktôl reá hivatkozva elvárták, hogy írjanak közérthetôen népszerût, le -

gye nek közben korszerûek, végül, hogy zenésítsék meg végre Arany szövegeit ma -

ra dandó alakban.2 Bár, az elmúlt száztizenhárom évben megannyian tettek kísérle -

tet e terv beváltására, napjainkig sem született meg az Arany-zenemû. Elôre hallva

a kérdést – Mi az oka a nagy Arany-zene hiányának? – rögtön jelzem, hogy a jelen

tanulmány nem erre keresi a választ, sôt, sokkal inkább azt tûzte ki céljául, hogy

bemutassa, miszerint igenis megíratott már a kívánt remekmû.

Arany zenei recepciója kapcsán az derült ki az elsôdleges forráskutatásokból,

hogy sokkal jelentôsebb a magyar szépirodalom zeneirodalmi recepciója, mint ahogy

az a jelenlegi kottakiadásokból, hangfelvételekbôl és koncertmûsorokból látszik. A

nagyszalontai születésû költô szövegei ugyanis ötven dalt, nyolc operát, kilenc

egyéb zenés színházi alkotást, kilenc programzenét és tizenhárom oratórikus mû -

vet ihlettek.3 A kutatás azt is feltárta, hogy az Arany-recepció legerôteljesebb rep -
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1 SEP RÔ DI Já nos: Szondi két ap ród ja = Ze ne köz löny, 1905, 8. sz., 112–115., 113.

2 Arany ze nei re cep ci ó ját ku tat va szá mos olyan el mé le ti ered mény re buk kant a szer zô, amely a je len ta -
nul mány ba nem il lik, ilyen pél dá ul az idé zett cikk ál tal is fel ve tett ma gyar nem ze ti ze ne stí lus és Arany
Já nos kap cso la ta. Vö rös marty Mi hály 1840-es évekbeli nyel vi for du la ta, ame lyet Pe tô fi Sán dor és
Arany Já nos tel je sí tett ki olyannyi ra át ala kí tot ta a ma gyar iro da lom ról va ló gon dol ko dást, hogy a ma -
gyar iro dal mi nyelv önál ló sá gát on nan kezd ve – a poszt mo der nig – sen ki sem von ta két ség be. Arany
te hát az önál ló ma gyar iro dal mi ság alak já vá vált, ezért az önál ló ze nei ség kap csán le he tett rá „mo dell -
ként” hi vat koz ni, sôt sze re pe a sze cesszió ma gyar nem ze ti épí té sze ti stí lus ként va ló ér tel me zé sé ben
el sôd le ges sze re pet ját szó Lechner Ödön nel is össze vet he tô. LYKA Ká roly: Sze cesszi ós stí lus – ma gyar
stí lus = Mû vé szet, 1902, 3. sz, 164–181, 178. Eb bôl az esz me tör té ne ti kör nye zet bôl ért he tô az 1905-ös
Sep rô di-cikk tü rel met len sé ge, hisz ô azt lát ja, hogy az iro da lom ban hat van, az épí té szet ben tíz éve meg -
szü le tett az, ami a ze né ben még nem. Jel ké pes, hogy ép pen a cikk írá sá nak évé ben in dul el Bartók Béla
és Kodály Zol tán ar ra a nép ze ne gyûj tô út ra, amely azu tán va ló ban el hoz za a ma gyar ze nei új já szü le tést
olyannyi ra, hogy majd „Bartók-mo dell ként” em le ge tik és iro dal má rok elé ál lít ják pél da ér té kû min tá nak.

3 Át te kin tést ad: Na gyobb sza bá sú ze ne mû vek Arany Já nos köl te mé nyei nyo mán. Össze ál lí tot ta WIND-
HAGER Ákos, SZIK LA VÁ RI Ká roly = Na pút, 2017, 6. sz., 179–180.; il let ve a je len kö tet mel lék le té ben
WINDHAGER Ákos – SZIK LA VÁ RI Ká roly: Nagyobb  sza bá sú ze ne mû vek Arany Já nos köl te mé nyei nyo mán
– tu do má nyos for rás gyûj te mény.



re zentációjára késô romantikus stíluseszményében került sor, méghozzá nem az

elvárásnak megfelelôen a zenedrámák terén, hanem a programzenében. A magyar

zenekultúrában nagyszabású Arany-zenék kezdetét és végét a Toldi-mûvek (Miha -

lovich Ödön Toldi-elôjátéka, 1890; Weiner Leó Toldi – szimfonikus költeménye, 1952)

jelölik ki.

Ha immáron a bevezetôben felvetett kérdésre keressük a választ, akkor segíthet

annak belátása, hogy a klasszikus magyar irodalmi kánonból egyedül Katona József

Bánk bánjának Erkel Ferenc általi megzenésítése került be a hazai komolyzenei re -

pertoárba, és ez a lista csak nehezen bôvíthetô.4 Három mû kivétel: Kacsóh Pongrác

(és Buttykay Ákos) János vitéze (1904), ifj. Johann Strauss A cigánybárója (1892)

és Bartók Béla A kékszakállú herceg vára (1913). Mind a három zenei remekmûvel

azonban van némi gond, ha azt a magyar szép- és zeneirodalmi kánon felôl vizsgál -

juk. A János vitéz és A cigánybáró operettként hódít, amelyeket ugyan az Operaház

is bemutatott, de zenei kanonizáltságuk kérdéses.5 A szépirodalmi kánonban a

Petôfi-meseköltemény természetesen kiemelkedô helyen szerepel, ám sem Jókai

Mór kisregénye, sem Balázs Béla misztériumdrámája eddig még egyetlen hazai iro -

da lomtörténeti kánonba sem került be.6 Ellenpéldaként említhetô Madách Tragé diá -

ja, amelynek irodalomtörténeti kanonizáltsága vitán felüli, ám számos meg ze né sí -

té se ellenére sem került be a zenei repertoárba sem.7 Így Vavrinecz Béla (1891),

Kardos István (1938), Bihari Sándor (1952?), Ránki György (1970), Dobos Attila

(1990/2014), Bozay Attila (1999) és Eötvös Péter (2010) operaként, Dohnányi Ernô

kantátaként (1941), Buttykay Ákos (1918), Farkas Ferenc (1937) és Kazacsay Tibor

(1958) zenekari szvitként is megzenésítette.8 Noha Krúdy Gyula Az arany és az
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4 Még a Bánk bán ese tén is ne héz ség be üt kö zik a lis ta foly ta tá sa. Zádor Je nô Bánk bán cí mû szim fo ni -
kus köl te mé nyét 1918. de cem ber 2-án játssza a Fil har mó ni ai Tár sa ság, de nem is mét lik meg töb bet.
Amennyi re jel ké pes a nem ze ti tra gé di át meg fes tô ze ne ka ri mû nek a nem zet tra gé di á ja ide jén va ló be -
mu ta tá sa, ép pen annyi ra jel lem zô, saj nos, hogy a mû el tûnt. http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Adat -
lap.asp?kID=6048

5 DOBSZAY Lász ló: Ma gyar ze ne tör té net. Bp., Pla né tás, 1998, 164–168., meg sem em lí ti eze ket, no ha ér -
zé ke li az elit ká non tól el té rô irány za to kat is.

6 Mind há rom ér de mi tár gya lá sa hi ány zik az utol só két iro da lom tör té ne ti ká non ból. A ma gyar iro da lom
tör té ne te. Fôszerk. SÔTÉR Ist ván, Bp., Aka dé mi ai, 1965, IV. A ma gyar iro da lom tör té ne te 1849-tôl 1905-
ig, va la mint V. A ma gyar iro da lom tör té ne te 1905-tôl 1919-ig, va la mint A ma gyar iro da lom tör té ne tei.
Fôszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mi hály, Bp., Gon do lat, 2007, II. 1800-tól 1919-ig.

7 VAR GA Pál, S.: Tör té ne lem és iró nia – 1861 Madách Im re: Az em ber tra gé di á ja = SZEGEDY-MASZÁK: i. m.
(2007), II., 294–305.

8 A mû vek cí me és el ér he tô sé ge:
• Bi ha ri Sán dor: Az em ber tra gé di á ja. Or szá gos Széchényi Könyv tár (OSZK)-jel ze te: Ms. Mus. 13.576
• Bozay At ti la: Az öt utol só szín. https://port.hu/adat lap/film/tv/bozay-attila-az-ot-utolso-szin-bozay-

attila-az-ot-utolso-szin/movie-53074
• Buttykay Ákos: Az em ber tra gé di á ja. OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 3165.
• Do bos At ti la: Az em ber tra gé di á ja. Musica Hungarica, Bp, 2015.
• Dohnányi Er nô: Cantus vi tae. Hungarian Radio CD MR 065, 2004
• Eötvös Pé ter: Az ör dög tra gé di á ja (Die Tragödie des Teufels). Edition Schott Music Mainz, 2010
• Eötvös Pé ter: Paradise reloaded – Lilith, Schott Music GmbH & Co. 55671, 2013
• Far kas Fe renc: Az em ber tra gé di á ja.

http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=view title&id=1112892534
• Kar dos Ist ván: Az em ber tra gé di á ja. OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 6.960/a,b
• Kazacsay Ti bor: Szim fo ni kus köl te mény Madách em lé ke ze té re, OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 8.712
• Ránki György: Az em ber tra gé di á ja. Hun ga ro ton SLPX 11714
• Vavrinecz Mór: Éva. OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 3729.



 asszony, vagy Babits Mihály A gólyakalifa címû regényébôl készült népszerû opera

(elôbbi: Kenessey Jenô, ezeket, illetve, hogy Krúdy és Babits zenei recepciója nagy -

mértékben hatja át a hazai zeneirodalmat.9

„Letészem a lantot”: Arany-költemények kamarazeneként

Gulyás Pál, Sztankó Béla és Papp Viktor, majd Sonkoly István tett kísérletet arra,

hogy Arany dalainak repertóriumát összeállítsa.10 Ezt a munkát folytatta 2017-ben

Sziklavári Károly és a szerzô.11 Az életmû és a zene kapcsolatát elemzô kutatások

során a leginkább a dalok kapták eddig a figyelmet, ám az összegzô vers-dal mo -

nog ráfiák még hiányoznak. Arany János maga is kiválóan gitározott, zongorázott s

tamburázott, sôt, zenét is szerzett saját és mások verseire. Népdalokat is lejegyzett,

amelyeket Kodály Zoltán rendezett kiadás alá, s egészített ki újabb kutatási ered -

ményekkel.12 Témánk szempontjából alapkérdés, hogy a romantikus magyar zene -

iro dalom két géniusza, Liszt Ferenc és Erkel Ferenc miért is nem fordult a költôóriás

felé. A hazai mûvelôdési elittel jó kapcsolatokat ápoló Liszt Ferenc egyszer sem

találkozott Arannyal, de még leveleiben sem hivatkozott rá. Ennek következtében,

sajnos, az akadémiai fôtitkár egyetlen sora sem kapott helyet Liszt hazai ihletésû

mûveiben, sôt portréja még a Magyar történelmi arcképek sorozatból is kimaradt. A

két életút ismeretében az elmaradt találkozás alapvetôen a költôfejedelem vissza -

húzódó magatartására vezethetô vissza. Petôfinek, Vörösmartynak és Jókainak ki -

emel kedô szerep jutott Liszt pályájának egy bizonyos pontján, és ez Aranyt is

megillette volna. Tovább árnyalja a képet, hogy Erkel Ferenc életmûvében szintén
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9 A je len dol go zat ban szin tén nincs rá le he tô ség, hogy be mu tas suk, az in téz mény tör té ne ti és kul tu rá lis
po li ti kai té nye zôk az 1948 utá ni ma gyar ze ne kul tú ra ha tal mas örök sé gét és ak tu á lis ter mé sét mi mó -
don foj to gat ták. A mû al ko tá sok ol da lá ról ta pasz tal ha tó gaz dag „kí ná lat”, de a hang ver se nyek/fel vé te -
lek ol da lá ról mu tat ko zó ala csony „ke res let” kö zött fel lé pô kü lönb sé gek ma gya rá za tá hoz ugyan is egy -
ide jû leg kell vizs gál ni a mû ve lô dé si kor sza kok esz mei sé gét és az adott idô sza kok in téz mé nyi fel té te -
le it. Weiner Leó ké sô ro man ti kus-imp resszi o nis ta esz té ti kai fel fo gás ban ír ta meg re mek mû vét, a Tol di
– szim fo ni kus köl te ményt (1952), de azt az in téz mé nyi és tár sa dal mi-mû ve lô dé si tér nem fo gad ta el.
Weiner mu zsi ku si nagy sá ga mi att a Tol dit Ferencsik Já nos egy szer di ri gál ta, az in téz mény tör té ne ti vál -
to zá sok, a párt ál la mi dokt rí nák és az ak tu á lis kö zön ség vé le mé nye mi att nem ara tott si kert, s pó di um -
ra 2008-ig nem is ke rült. Kas sai Ist ván mu ta tott rá, hogy a ma gyar iro da lom ro man ti kus csúcsmûveinek
ze nei re cep ci ó ját nem csak al ko tói, sti lá ris és tech ni kai fel té te lek be fo lyá sol ták, ha nem je len tôs, vagy
ép pen ség gel dön tô mér ték ben az in té zet tör té ne ti és mû ve lô dés irá nyí tá si szem pon tok. KAS SAI Ist ván:
Weiner Leó: Tol di op. 43, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem, DLA dok to ri ér te ke zés, gép irat, 2010,
52–53.
http://www.kas sai-istvan.hu/documents/zenpu/2010_wtdla.htm

10 GU LYÁS Pál: Egy ne gyed szá zad Arany Já nos-iro dal ma. 1890–1914 = Iro da lom tör té net, 1917, 3–4. sz.,
134–157.; SZTANKÓ Bé la: Arany Já nos = A Ze ne, 1932, 11. sz., 176–181.; PAPP Vik tor: Arany Já nos és
a ze ne = A Kisfaludy-Tár sa ság Év lap jai. 1933–1936, Új fo lyam 59. kö tet. Bp., Kisfaludy-Tár sa ság, Franklin
Tár su lat, 1936, 192–211. SON KOLY Ist ván: Arany Já nos és a ze ne. Kü lön le nyo mat a Nagykôrösi Arany
Já nos Tár sa ság 1938–39. évi év köny vé bôl, Nagykôrös, Daj ka Nyom da, 1939

11 WINDHAGER–SZIK LA VÁ RI: i. m. (2017)

12 Az Arany-ku ta tás – je len dol go zat ban nem ki fej ten dô – kér dés kö ré hez tar to zik, hogy a köl tô szö ve geit
át vet ték a nép da lok, dal la ma it azon ban nem. En nek meg vá la szo lá sa nép ze ne-tör té ne ti ku ta tást igé -
nyel ne. Rész ben Arany da la i nak el ter je dé sét is kí ván ta Szônyi Er zsé bet pó tol ni, ami kor 2007-ben dal -
csokrot ké szí tett a két nagy elôd nagyszalontai gyûj té sé bôl. SZÔNYI Er zsé bet: Kodály és Arany da lai –
Vegyeskari nép dal fel dol go zá sok Kodály Zol tán és Arany Já nos gyûj té se alap ján. Kodály Zol tán szü le té sé -
nek 125. év for du ló já ra. Bp., Kont ra punkt, 2013, K-0175



ugyanezek az irodalmi szereplôk jelentek meg, s Arannyal ô is csupán egy pályá zati

zsûriben találkozott.13 A tamburás öregúr alapvetô zenei értesüléseit attól a Bartalus

Istvántól szerezte be, aki feszült viszonyban állt Liszttel, Erkellel és Ábrányi Kor -

nél lal.14 Ráadásul, Bartalus elítélô Wagner-képe, amely kapcsán 1863-ban a Koszorú

és a Zenészeti Lapok hasábjain vita zajlott, elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy

Aranyt távol tartsa a „jövô zenéjétôl” s annak hazai mûvelôitôl. Így adódott, hogy

hiába vetette papírra a Buda halálát egy svájci emigrációban élô komponista azo -

nos mondai keretbôl merítô zenedráma-sorozatával egy idôben, azt cseppet sem

érezte magához közel.15 Az utókor csúf adóssága, hogy a hazai zeneirodalom a

külföldi folyamatokkal egynemû magyar nagyepikát a mai napig nem énekelte meg.

Az életmû annál inkább vonzotta a szenvedélyes lelkületû dalnokokat.16 A XIX.

századi dalok, kórusmûvek és melodrámák tengerébôl Mosonyi Mihály, Simonffy

Kál mán és Hans Koessler kompozíciói emelkednek ki a ma már teljességgel isme -

ret len Kasics Ozmán, Hegyi Béla és Egressy Samu alkotásai közül. A XX. századi

zeneszerzôk közül elsô hely illeti meg Kodály Zoltánt, aki a Haja, haja és a Csalfa

sugár címû dalt dolgozta fel, az elôbbit meglepôen kísérletezô stílusban. Ezekkel nem

mérhetô össze Lányi Ernô, Szabados Béla, Buchner Antal és Sztojanovics Jenô egy-

egy Arany-újraírása, noha azok jelentôs színvonalat képviselnek. Siklós Albert, Ne -

mes Elemér, Révfy Géza vagy Vavrinecz Mór dalai, melodrámái, kórusmûvei szin tén

inkább a költô zenei recepciója szempontjából fontosak. A vizsgált stílus kor szak

utáni dalok feltárása a kezdet kezdetén tart.17 Így olykor egész ciklusok kerülnek

elô, alapkutatások hiányában azonban nem tudható, mennyiben beszélhe tünk össze -

függô Arany-eposzról, s mennyiben egymástól távol esô, véletlenszerû meg ze né sí -

té sekrôl. Az országot fiatalon elhagyó orgonista, nagyszabású kantátákkal magá nak

már az USA-ban nevet szerzô Antalffy-Zsiross Dezsô 1939-ban vetette papírra a

Duna vizén címû ballada feldolgozását, amely éppen úgy értelmezhetô honvágya

egyik elsô megnyilvánulásaként, mint szokásos amerikai anzixnak.18 Ady jól ismert

megzenésítôje, Reinitz Béla 1941 nyarán és kora ôszén hozott létre önvallomást

imitáló ciklust Arany-költeményekbôl: Bor vitéz, V. László, Árva fiú és Tetemrehívás.

Sajnos ezek csupán kéziratban megismerhetôek.19 A saját korában kedvelt Kardos
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13 PAPP: i. m. (1936), 201. Az Or szá gos Ma gyar Da lár egy let pá lyá za tá ban fi gye lem be vet ték Arany nak a
„A ma gyar nem ze ti vers idom ról” szó ló ta nul má nyát, majd a pá lyá za to kat ér té ke lô dön tés nyo mán je lent
meg a köl tô egyet len ze nek ri ti ká ja is. A be ér ke zett 29 pályamûvet Arany bí rá la ta nyo mán el uta sí tot -
ták. A bí rá ló bi zott ság ban Erkel és Arany ta lál ko zott, ami kor a ze ne szer zô el fo gad ta a köl tô fel ve té sét.
To váb bi kap cso lat ról nincs hír.

14 ÁB RÁ NYI Kor nél: Vá la szul Bartalus Ist ván nak = Zenészeti La pok, 1873, 9. sz., 68–69.

15 SZÔNYINÉ SZER ZÔ Ka ta lin: Arany Já nos „ko szo rús” ze nész ba rát ja, Bartalus Ist ván = Parlando, 2017, 2.
sz., http://www.parlando.hu/2017/2017-2/Szonyine-Arany-Bartalus.pdf.

16 WINDHAGER–SZIKLAVÁRI: i. m. (2017), 171.

17 Az Arany-da lok fen tebb ol vas ha tó adat so ra az aláb bi két adat bá zis ra tá masz kod nak:
http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html ill. http://info.bmc.hu/in dex.php?node=
compositions&cmd=viewtitle&id=1112900821.

18 Kéz ira ta is me ret len, hi vat ko zá sa:
http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=viewtitle&id=1112900598

19 Az em lí tett da ra bok el ér he tô ek az OSZK Ze ne mû tár ban az Ms. mus 3.354-3.357 jel ze tek alatt.



István Arany-olvasata szintén érzelmileg telítettnek tûnik, ô többek között megze -

né sítette a Tengeri-hántást 1914-ben, a Mátyás anyját 1939-ben, A walesi bárdokat

(1940 elôtt), valamint requiemet írt Petôfi emlékének a költôtárs költeményébôl.20

Ligeti György 1952-ben szerezte Öt Arany-dalát, amelyet a zeneszerzô népsze rû -

sége ellenére sem hallani gyakran.21 Bárdos Lajos Az nem lehet kezdetû kórusmûve

(1957), Kadosa Pál Hat dala (1971), kompozíciói – azok remek szövése ellenére –

sem örvendenek népszerûségnek.22 Vavrinecz Mór, Ránki György és Sári József

eredeti Arany-dallamot dolgozott fel A hegedû száraz fája címû (1901, 1925, ill.

1965) dalciklusában, mégsem aratott vele sikert.23 Napjainkban Vajda János vetette

papírra Öt Arany (2014) címû kórusmûvét, amelynek még jó esélye van, hogy is -

mertté váljék.24 Elek Szilvia pedig 2017. február 25-én mutatta be a Hídavatás és

a Pázmán lovag címû balladáit.25

„Rossz idôket élünk, rossz csillagok járnak” – kantáták

A ze ne kart és éne kest, il let ve éne ke se ket al kal ma zó meg ze né sí té sek (kan tá ták és

ope rák) is mét gaz dag re cep ci ót mu tat nak, igaz, ezek ját szott sá ga a da lo két is alul -

 múl ja. Így Zichy Gé za Zács (!) Klá ra (1873)*, il let ve azo nos – de a mai he lyes írás nak

meg fe le lô en: Zách Klá ra – cím mel Fránek Gá bor (1908)*, He gyi Bé la* és Eisvogel Fe -

 renc* (1928) meg ze né sí té se ese té ben is mé telt elô adá suk kér dé ses. Zichy Gé za bal -

 la dá ja annyi ban ki vé tel, hogy meg je le né se al kal má ból a kor leg ne ve sebb ze ne kri ti -

 ku sa, Áb rá nyi Kor nél bí rál ta meg. A cikk ben hang sú lyoz ta, hogy a szer zô fô ne me si

szár ma zá sa el le né re is kép zett mu zsi kus lett, a ma gyar mú zsát ré sze sí tet te elôny -

 ben, de a rit must és vers mér té ket még gya ko rol nia kell. „Az elôt tünk fek vô mû ma -

 gán ének hang ra (te nor) van ír va zon go ra kí sé ret tel s kez det ben és vé gén vegyes -

karral el lát va. A vers sza kok ze ne i leg át dol go zot tak s csak a vegyeskar kez dô és

vég zô dal la ma s rit mu sá ban van egyen lô ség. A mû sok gond és sza ba tos tech ni ká -

 val van dol goz va. A szö veg pro zó di ai és köl tôi fel fo gá sa s vissza tük rö zé se is több

he lyütt si ke rült nek mond ha tó, s min den eset re szer zô ké nek nem min den na pi köl tôi

han gu la ta és zenészeti kép zett sé gé rôl tesz ta nú sá got.”26 Az egy hó nap pal ké sôb bi
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20 Ten ge ri hán tás. Ki adat lan kot ta kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus 4788.
Má tyás any ja. Ki adat lan kot ta kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus 4788/Koll.II.
A wa le si bár dok kot tá ja lap pang: http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Adat lap.asp?kID=7047
Requiem für Pe tô fi. ki adat lan kot ta kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus. 6.883.

21 Li ge ti György: Öt Arany-dal. Schott Music, ED 8686.

22 Bár dos La jos: Az nem le het. Kó rus mû. Editio Musica Bp., 1957
Kadosa Pál: Hat kó rus dal Arany Já nos ver se i re. Editio Musica, Bp., 1971, Z. 6411

23 Vavrinecz Mór: Dal férfinégyesre (A he ge dû szá raz fá ja). OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 2817.
Ránki György: A he ge dû szá raz fá ja. A kéz irat is me ret len he lyen,
http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=viewtitle&id=1112897000
Sá ri Jó zsef: A he ge dû szá raz fá ja. Egy ne mû kar zon go ra kí sé ret tel. Bp., Nép mû ve lé si Pro pa gan da Iro da,
1968

24 http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=viewtitle&id=1112900782

25 https://elekszilvia.wordpress.com/zenemuvek

26 RADAMANTHOS [ÁB RÁ NYI Kor nél]: Kri ti kai szem le – „Zács Klá ra” = Zenészeti La pok, 1873, 7. sz., 54.



elô adás kap csán sem fu kar ko dott a di csé ret tel, ugyan ak kor a dra ma tur gi ai hi bá kat

ez út tal éle seb ben ve tet te fel.27

A be ve ze tô ben meg idé zett Far kas Ödön Szondi két ap ród ja*28 cí mû ze ne ka ri bal -

la dá ját 1905. ja nu ár 11-én mu tat ta be a Fil har mó ni ai Tár sa ság, de is mét lé se és kot -

tá  ja nem is mert, pe dig a Ze ne köz löny me leg szí vû és ér tô elem zést kö zölt ró la.29

Ugyan ez mond ha tó el Antos Ká roly Az örök zsi dó (1905)*, Far kas Ödön Az ár va fiú*,

Szelényi Ist ván Híd ava tás „drá mai bal la da 2 kép ben Arany Já nos ver sé re”* (1936) és

Szé kely End re Vö rös Rébék* (1956) meg ze né sí té sé rôl. Kazacsay Ti bor a köl tô fe je -
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27 (-) [ÁB RÁ NYI Kor nél]: Hang ver se nyek = Zenészeti La pok, 1873, 12. sz., 9.

28 A *-gal je lölt mû vek tel jes le írá sa kö te tünk mel lék le té ben.

29 A bal la da par ti tú rá ja lap pang. Az OSZK Ze ne mû tá rá ban ta lál ha tó Far kas Ödön: Nyi tány nagyze ne kar ra*,
amely re is me ret len sze mély hal vá nyan ol vas ha tó an azt ír ta rá, hogy Szondy(-nyi tány), ám en nek sem
a belíveken, sem a szó la mo kon nincs meg erô sí té se, rá adá sul a ze ne nem tar tal maz ilyen jel le gû uta -
lást. Az egé szen biz tos, hogy nem azo nos a nyi tány az egy kor Ta kács Mi hály ba ri ton éne kes fô sze rep -
lé sé vel elô adott bal la dá val. Utób bi rész le tes le írá sa SEP RÔ DI: i. m. (1905), 112–115.

1. táblázat: Arany-szövegeket megzenésítő kantáták

Szerző Cím Bemutató Műfaj

Zichy Géza Zács Klára 1873. 03. 25. ballada vegyes karra tenorszólóval,
zongorakísérettel

Farkas Ödön Az árva fiú (1900?) ballada énekhangra (mezzoszoprán) zenekar
kísérettel

Farkas Ödön Szondi két apródja 1905. 01.05. ballada tenorhangra zenekar kísérettel

Antos Károly Az örök zsidó 1905 ballada basszushangra vegyes ének- és
nagyzenekarra

Hegyi Béla Zách Klára ? ballada középférfihangra és nagyzenekarra

Szeghő Sándor A walesi bárdok 1928. 02. 13 ballada szólóhangokra, kórusra és zenekarra

Eisvogel Ferenc Zách Klára 1928 ballada szoprán v. tenorhangra vonószenekar
kíséretével

Ránki György Balladák (1934) ballada narrátorra, kórusra és zenekarra

Szelényi István Hídavatás 1936 drámai ballada két képben

Székely Endre Vörös Rébék (1945/1956) ballada mezzoszoprán szólóra és kamarazenekarra

Ránki György A walesi bárdok 1957 ballada szólóhangokra, kórusra
és kamarazenekarra

Kazacsay Tibor Ének a Margitszigetről 1958. 03.31. „költemény” nagyzenekarra, szólistákra, női karra
és gyerekkórusra

Karl Jenkins A walesi bárdok 2011.06.21. kantáta



de lem elôtt tisz tel gett az Ének a Mar git szi get rôl* (1958) cí mû kan tá tá val, ame lyért

a Fô vá ro si Ta nács ní vó dí já val tün tet ték ki, még sem ér he tô el sem nyom ta tás ban,

sem fel vé te len. Arany kü lön le ges, po li ti kai ak tu a li tá sá ra vet fényt, hogy az 1956-

os for ra da lom le ve ré sét is ki le het ol vas ni Ránki György – az igaz ság ki mon dá sá ért

a ha lált is vál la ló vér ta núk nak em lé ket ál lí tó – A wa le si bár dok* (1957) cí mû kama-

raegyüttesre és ének ka ra írt bal la dá já ból.30 Az utó kort meg döb ben tô ha nyag örök -

ség ke ze lés szá mos po li ti ka- és in téz mény tör té ne ti ve tü le tén túl Sep rô di Já nos

1905-ös Far kas Ödön-jel lem zé se sej tet egy esz té ti kai di men zi ót is, gya kor la ti lag ô

az egész kor szak Arany-ha tás tör té ne tét ér dem ben fog lal ja össze: „Arany Já nos nak

egyik leg mû vé szibb szer ke ze tû köl te mé nye a Szondi két ap ród ja. Mint ha aka rat tal

ke res né benne a szer ke ze ti, a nyel vi és ver se lé si ne héz sé ge ket, hogy azok le gyô -

zé sé vel ere jét mu tas sa. Ép pen ezért ze né vel kí sé ré se vég te le nül ne héz: ezer kö zül

egy em ber sem akad, aki ép pen ezt a köl te ményt vá laszt ja ze nei gon do la tai tár gyá ul.

Far kas Ödön ezt a ne héz fe la da tot úgy ol dot ta meg, hogy ér zé sem sze rint mû vé -

sze te nem egé szen mél tat lan pár ja az Arany mû vé sze té nek.”31

A szimfonikus nagyepika mellett több ízben kísérleteztek a zeneszerzôk Arany-

szövegek színpadi mûként való újraírására. A leghíresebb zeneszerzô, aki operává
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30 A da rab kot tá ja nem hoz zá fér he tô, a BMC adat bá zi sa sze rint te nor-ba ri ton és basszus szó ló han gok ra,
ve gyes kar ra és kam ra ze ne kar ra író dott. Szin tén ugyan azon adat bá zis ból is mert az 1934-ben be fe je -
zett (Arany-) Bal la dák nar rá tor ra, kó rus ra és ze ne kar ra.
http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=viewtitle&id=1112896964és
http://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions&cmd=viewtitle&id=1112896959

31 SEP RÔ DI: i. m. (1905), 115.

2. táblázat: Arany-szövegeket megzenésítő operák

Szerző Cím Műfaj Bemutató Utóélet

ifj. Johann Strauss Ritter Pasman Vígopera 1892 4 ea, „Csárdás”-át játsszák

Makray László Bor vitéz Opera ? Nem adták elő

Mihalovich Ödön Toldi /szerelme Zenedráma 1893/95 20 ea, Előjátékát, Szerelmi
kettősét, Piroska imáját,
Apácakarát 1940-ig játsszák

Farkas Ödön Tetemrehívás Zenedráma 1900 7 ea, részleteit 1931-ig játsszák

Rékai Nándor A nagyidai cigányok Opera 1906 9 ea, „Csűrdöngölő”-jét 1940-ig
játsszák

Radnai Miklós Az egyszeri szerelmesek Vígopera 1926 Drezdai bemutató,
itthon nem játsszák

Kósa György Pázmán lovag Vígopera (1963) Nem adták elő

Madarász Iván Pázmán lovag Gyermekopera 2005 Bemutatott, hordozón elérhető



szôtte Arany epikáját, ifjabb Johann Strauss volt. Az 1892-ben bemutatott Ritter

Pasman* vígoperában a Strauss iránt elôzékeny bécsi közönség a nagy várakozás

ellenére (miatt) erôsen csalódott, így nyolc elôadás után lekerült a színrôl.32 A

Magyar Királyi Operaház 1939-ben tett vele egy kísérletet, de a negyedik este után

elfogyott a közönség.33 Dóczi Lajos librettója – hasonlóan a balladát szituatív drá -

mára fordító többi szövegkönyvhöz – sajnos alkalmatlan volt arra, hogy Strauss az

alapján a szereplôket zeneileg jellemezze és egy történetbe illessze. Az Arany-bal-

lada meg nem nevezett uralkodóját a szövegíró Károly Róbertként azonosítja, aki a

„kuk” politikai emlékezetben elfogadható volt. A nevezett uralkodó ugyanakkor

egyáltalán nem tartozik a költô által elismertek közé, errôl vall a megrendítô erejû

bosszú részletezése a Zách Kláráról szóló balladában, és amelynek narratív-dra -

maturgiai szerepe van a Toldi szerelme nápolyi hadjárata során is.34 Választható lett

volna még az egyértelmûen nemzeti hôsként tisztelt Nagy Lajos és Mátyás király, bár

ez utóbbi kettô már feszegette volna a „kuk” politikai korrektség határát. Stra uss ról

lévén szó, a vígoperát rögzítették felvételen, amelyet a közösségi meg osz tó kon el -

ér hetünk, illetve a kiemelkedô jelentôségû Csárdás jelenetet rendszeresen mûsorra

tûzik a világ együttesei.35 Kósa György 1963-ban kapott kedvet arra, hogy ugyan -

azt a vígballadát ô is színpadra vigye, ám operáját* a szerzô más mûveihez hason -

lóan nem adták elô.36 Számára Hollós Korvin Lajos írt librettót, saját koruk elvárá -

sai nak megfelelô tartalmi módosításokkal. Hollós az uralkodót – nomen est omen –

Corvin Mátyásként nevesíti, Pázmánt feudális kényúrnak és érdekembernek mutatja

be, aki korábbi két, és az új, harmadik feleségének sem tudott gyermeket nemzeni.

Aktuális neje, Ildikó éppen ezért csak álmodozik a szerelemrôl, s amikor az egy csa -

lóka illúzió révén Mátyás király alakjában elé lép, azonnal utánaveti magát. Az elsô

felvonás az ideológiai terhek következtében is nehézkes egy vígope rá hoz, a má so -

dik, visegrádi udvarban játszódó felvonásé sokkal inkább buffo-jelle gû. Kósa az

ideológiai balanszot nem tudta elhárítani, ám azt játékos-ironikus zenei ségével fel -

emelte a mese világába. A komponálás lendületét (két hónap alatt született meg az

opera) a hetvenéves zeneszerzô friss, harmadik házassága öröme indokolhatja, de

fenséges öniróniája is. A zenei nyelv Kósa ismert, modális cent ru mo kat tartalmazó

stílusa, amelyben az említett játékosság helyenként szar kasz ti kus sá, másutt nyerssé

is válik, ám alapvetôen megmarad egy félig mesei, félig ironikus síkmetszetben.

Saját korában hátránynak számított, ma inkább elônynek tekintenék, hogy verbun -

kos zenei témákat is használt, amely gesztussal Kósa mintha kacsintana az Strauss-

operára.

A balladairodalomból merített színpadi terveihez Farkas Ödön, Rékai Nándor és

Szokolay Sándor is. Farkas a Tetemrehívás* (1900) történetét háromszereplôs félté -
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32 CRITTENDEN, Camille: Johann Strauss and Vienna. Operetta and the Politics of Popular Culture. Cam -
bridge, Camb rid ge University Press, 2006, 250–251., 299.

33 A bu da pes ti Ope ra ház 100 éve. Fôszerk. STAUD Gé za, Bp., Ze ne mû ki a dó, 1984, 465., 586.

34 ARANY Já nos: Tol di sze rel me. Ko lozs vár, Kriterion, 2004, XII. ének 36. és 37. vers szak kö zöt ti be tét.

35 http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Talalatok.asp

36 Kósa György fia, Kósa Gá bor köz lé se a szer zô nek 2017. áp ri lis 22-én kel te zett le ve lé ben.



keny ségi drámává alakította át, ám balladaoperájának stílusa nem tudta a feszült -

sé geket kifejezni.37 Ugyanezt a balladát választotta Szokolay Sándor is, aki 1962-

ben izzó hangulatú balettet komponált. A táncdráma a visszaemlékezések szerint

drámaiságával a Vérnászt elôlegezte meg. A sikeres pécsi bemutató után azonban

eltûnt a mû partitúrája.38 Rékai A nagyidai cigányok* (1906) címû szatirikus operáját

két változatban is bemutatta, de közönségsikert csak a György barát (1910) címû

történeti zenedrámával vívott ki.39 Amíg a korabeli közönség a György barát kriti -

kus hangvételét a tragikus történet felhangjaként elfogadta, addig A nagyidai cigá -

nyok szatíráját nem. A közönséget persze nemcsak a stílus zavarta, hanem a dalmû

egyenetlensége is. Rékai 1916-ban szvitet* alakított ki a zenekari tételekbôl.40 A

könnyebb mûfaj mûvelôi is megénekelték Arany történeteit. A millennium idején

Nikolits Sándor* és Kárpát Zoltán* fajsúlyos népszínmûzenét kanyarított a Toldihoz.

Mindkettôben népszerû verbunkos kuplék, dalok, indulók sorjáznak, amelyeket

azonban ma már nem ismerünk. Andorka Péter pedig 2013-ban mutatta be Vörös

Rébék* címû musicaljét. E mû befogadását nehezíti, hogy – sok más Arany-ballada-

feldolgozáshoz hasonlóan – a mai hallgató errôl a címrôl a Kaláka együttes és Koncz

Zsuzsa elôadásaira asszociál.

Az Arany-mûhöz azonban egyedül méltó és azzal egykorú zenedrámát Miha lo -

vich Ödön írta: Toldi szerelme* címmel. Ahogy az a jelen kötetben Szerzô Katalin ta -

nulmányából bôvebben is olvasható, a magyar zenei élet egykori vezetôje, Liszt s

Wagner barátja számos sikeres dalciklus és szimfonikus költemény írójaként érez te

elérkezettnek a pillanatot, hogy megalkossa a magyar zenedrámát. A szö veg könyv

elsô változatát Csiky Gergely írta, amelyet késôbb Ábrányi Emil dolgo zott át a ze -

ne szerzôvel együttmûködve. Az opera elsô változatát (1889/1890) Gustav Mahler

budapesti Wagner-vezénylései inspirálták, viszont a Toldi stiláris elôz ménye a Szent

Erzsébet legendája lehetett. A nagyszabású, háromfelvonásos zenedrámában Toldi

és Piroska tragikus szerelme bontakozik ki, amelynek bûnnel terhelt súlya Piroskát

halálba rántja, Toldit pedig kirekeszti a társadalomból. A boldogság már az Arany-

eposzban sem adatik meg egyikük számára sem, ám Miha lovich még annál is tra gi -

ku sabb véget festett meg partitúrájában. A tragikus témák zeneköltôje szenve -

déllyel nyúlt e szövegkönyv felé, és életmûve csúcsát hozta létre. A hatalmas zene -

kar hol lírai pasztell hangulatot kelt, máskor periódusokon átívelô orgonaponttal

fokozza a feszültséget, vagy éppen motívumok sorát görgeti drámai tempóban. A

motivikus és a melodikus dallamképzés szempontjából a hazai romantikus opera -

iro dalom kiemelkedô példája az opera második felvonásbéli sze relmi kettôse. A

ma gyar nemzet felé tett mûvészi gesztust a szerzô részben style hongrois elemek -

kel, részben liszti allúziókkal fejezte ki, dramaturgiailag viszont a Trisztán és Izoldát
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37 NÉ METH Amadé: A ma gyar ope ra tör té ne te. Bp., An no, 2000, 158–159.

38 A ze ne szer zô lá nya, Szokolay Or so lya köz lé se a szerzônek 2017. augusztus 12-én keltezett levelében.

39 LÁ NYI Vik tor: Ope ra ka la uz. Bp., Ró zsa völ gyi és Tár sa, 1937, 296–298.; NÉ METH: i. m. (2000), 174.;
TALLIÁN Ti bor: A ma gyar ope ra fej lô dé se 1884–1919 = STAUD: i. m. (1984), 148.

40 A Csürdöngölô önál ló té tel ként elô ször 1913. már ci us 16-án hang zott el, ami kor Kun Lász ló ve zé nyel -
te az Or szá gos Szim fó ni ai Ze ne kar élén – je len le gi ada tok sze rin ti utol já ra 1940. áp ri lis 15-én, ahol
Ferencsik Já nos di ri gál ta a Ze ne de fenn ál lá sá nak 100. év for du ló já ra ren de zett ün ne pi es ten.



tekintette mintaértékûnek.41 Ahogy Erkel az István királyban ötvözte a magyar és

az olasz/német zenei nyelvet, úgy szintetizálta Mihalovich is ezen elemeket magas

zenei minôségben. Fenség, gyász és gúny keveredik stílus kép letében, s ezáltal ho -

zott létre a szövegkönyvet messze meghaladó vérbô operai drámát. 1893-as be mu -

tatójától kezdve egészen 1911-ig háromszor újították fel, összesen húsz alkalom-

mal szólalt meg, részleteket pedig 1935-ig játszottak belôle. Vezényelte Nikisch

Arthur, Dohnányi Ernô és Fleischer Antal is, azóta sajnos nem került sem elôadásra,

sem felvételre.42

A Toldi elôjátéktól a Toldi-szimfóniáig – A késô romantikus zenekari balladák

A programzenei alkotások (szimfonikus költemények, zenekari balladák, program-

szimfóniák, programnyitányok, szvitek) belsô zenei dramaturgiája nem feleltethetô

meg az egyes irodalmi mozzanatoknak, a két szöveg egymáshoz való viszonya

mégis érdemi. A mûfaj Liszt hatására hazánkban gyorsan népszerûvé vált, fôként a

már említett Mihalovich sikerei révén.

Noha a szakirodalom Langer Viktor A walesi bárdok címû szimfonikus költe mé -

nyét említi a mûfaj elsô Arany-megzenésítésének, a hivatkozott mû inkább a legen -

da kategóriájába tartozik.43 Lányi ugyanis a nevezett mûvet az Öt fiatal magyar
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41 TALLIÁN: i. m. (1984), 138.

42 STAUD: i. m. (1984), 445., 446., 448., 450., 589.

43 PAPP: i. m. (1936), 211., a leg újabb szak iro da lom WINDHAGER-SZIKLAVÁRI: i. m. (2017), 176.

3. táblázat: Arany-verseket megzenésítő zenekari művek

Szerző Cím Műfaj Bemutató Utóélet

Mihalovich Ödön Toldi szerelme Előjáték 1890.10.29. 21 ismert előadás, sikeres

Buttykay Ákos Az ünneprontók Symphoniai költemény 1905.01.09. 13 ismert előadás, sikeres

Szeghő Sándor Bor vitéz Fantasztikus ballada 1910.01.10. 2 ismert előadás

Rékai Nándor Nagyidai cigányok Szvit (1916) nem ismert

Perényi Géza Az árva fiú Ballada zenekarra 1925.05.25. nem ismert

Fleischer Antal Éjféli párbaj Nagyzenekari ballada (1927) nem ismert

Mikus-Csák István Jóka ördöge Hat kis tételes szvit 1936.05.06. 2 ismert előadás
nagyzenekarra

Ismeretlen A walesi bárdok Szimfonikus ballada (1932?) nem ismert

Bihari Sándor Tengeri hántás Szvit 1950.12.20. játszott

Weiner Leó Toldi Szimfonikus költemény 1953.11.14. 4 ismert előadás,
2008 óta újrajátsszák



zeneköltô címû koncertre ajánlotta fel 1871-ben, ám végül az Ave Mariája hangzott

el.44 Mivel az esten Liszt Ferenc vezényelte a Filharmonikusokat, feltehetôen ô ja -

vasolhatta tanítványának-barátjának, hogy keressen másik, mûvészetét méltóbban

bemutató darabot. Langer a késôbbiekben keringôket, csárdásokat és népies mûda -

lok sorát írta, zenekari mûvet már nem jegyzett. Így Langer Arany-megzenésítése

inkább csak hôsi erôpróba vagy zenekari kísérlet lehetett.

Népszerûségre két megzenésítés tett szert, Mihalovich Ödön Toldi-elôjátéka s

Butty kay Ákos Az ünneprontókja, de a bemutatók idején ígéretesnek látták a kortár -

sak Szeghô Sándor Bor vitéz és Mikus-Csák István Jóka ördöge címû prog ram ze né -

jét is. Mihalovich már említett zenedrámájának súlyos bevezetôje, a Toldi-elôjáték

számos korabeli koncert kedvelt nyitányává vált. Elsô ízben maga Gustav Mahler

di rigálta az 1890. október 29-én, a „Magyar színészet 100 éves fennállása” alkal -

má ból rendezett operaházi díszesten.45 Egy sokadik, (1927. április 17-i) elôadása

során ismertetését a következô mondattal zárta Siklós Albert: „Az elôjáték melodi -

kus gazdagságánál és pompázó orkesztrációjánál fogva abszolút értéket jelent a zene -

irodalomban.”46 Az egykori kottabejegyzések alapján hétperces idôtartamú elôjáték

Piroska fájdalmas, lírai motívumát exponálja, majd azt finom kamarazeneként ve -

zeti tovább. Az intimitást megôrzô nagyszabású zenekari fokozás végül Toldi hôsi

témájába torkollik, amely kimért lassúsággal hangzik fel. Egy erôsen variált ismét -

lés során Piroska témájára a hôsi dallam felel dinamikusan és erôteljesen. Majd a

hôs nô motívuma tér vissza egyre nyíltabban, végül tragikus hangulatú F-dúr gyász -

in du lóval zárul a mû. A magyar nagyromantika számos eleme megjelenik az elôjá -

ték ban, így Piroska motívuma egyaránt érthetô a Trisztán-akkordra tett allúziónak,

mint verbunkos metamorfózisnak, ahogy Toldi motívuma is éppen úgy nevezhetô

magyarosnak, miként felfedezhetô benne a hármashangzat-alapú témaképzés.47 A

bensôséges hangzást a dallamvezetés, a belsô többszólamúság és az ellenpont erô -

sí ti, amelyet még inkább kiemel a sûrû s a korabeli magyar zeneszerzésben kirívó -

an árnyalt, szimfonikus hangszerelés is. Saját korában nemcsak zongorakísérettel,

szimfonikus változatban, de fúvószenekari átiratban is játszották.48 2006-os újra -

fel fedezése óta sajnos elsôsorban a kamerazenei változata hangzik el.
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44 ÁB RÁ NYI Kor nél: Öt ma gyar ze ne köl tô = Zenészeti La pok, 1871, 25. sz., 385–393, 388. Az okot Áb rá -
nyi sem tud ta: „Hogy mi ért nem ad ták elô? – Mi u tán a kö zön sé get tá jé koz ta tó cé du lács kán sem mi ok
sem volt ki je lent ve, te hát ez nem tar to zik ide s discretioból nem is tar to zunk tud ni. Elég az hoz zá, hogy
el ma radt – va ló szí nû leg fon tos ok mi att.”

45 NÉ METH Amadé: Gustav Mahler éle té nek kró ni ká ja. Bp., Ze ne mû ki a dó, 1984, 118.

46 [SIK LÓS Al bert]: Hu szon ki len ce dik est – 1927. áp ri lis 17. = A Ze ne, 1927, 13. sz., 245–246.

47 HA RASZ TI Emil: Tol di sze rel me = Mû vé sze ti La pok, 1895, 13. sz., 3–4.

48 A kot ta be jegy zé sek és mû sor la pok ál tal iga zolt elô adá sok lis tá ja a kö vet ke zô:
1890. X. 29., Ma gyar szí né szet 100 éves fenn ál lá sa. BFTZ, Gustav Mahler, Ope ra ház.
1904. VII. 25., Wischendorf Hen rik szim fo ni kus ze ne ka ra. Lu kács-für dô.
1904. XII. 29., Hon véd ze ne kar hang ver se nye ma gyar szer zôk mû ve i bôl. Ki rály Ma gyar Hon véd ség
Dísz ze ne ka ra, Bachó Ist ván, Mû csar nok.
1905. XII. 10., BFTZ, Kerner Ist ván, Ope ra ház.
1907. IV. 14., Ma gyar kor társ ze ne be mu tat ko zá sa. Finn Aka dé mi ai Ze ne kar, Ré kai Nán dor, Hel sin ki.
1908. III. 2., Mû ba rá tok ze ne ka ra, Geschwindt György, Ze ne aka dé mia.
1914. XII. 17., Aka dé mi ai Ze ne kar, Hubay Je nô, Ze ne aka dé mia.
1915. XI. 8., A BFTZ-tur né ja. BFTZ, Kerner Ist ván, Bécs, Konzertverein.
1918. V. 13., Aka dé mi ai Ze ne kar. Hubay Je nô, Ze ne aka dé mia.



Buttykay Ákos (1871–1935) Az ünneprontók* (op. 12) szimfonikus költeményét

1904. augusztus 20-án, Kökényesden fejezte be, amely jelentôségét és egykori

közkedveltségét tekintve a legmaradandóbb alkotása. Buttykay napjainkban legfel -

jebb operettjeirôl (A bolygó görög) ismert, saját korában azonban zenekari kompo -

nistaként (például I. [cisz-moll] szimfónia) is jelentôs elismerésnek örvendett, így a

Budapesti Filharmóniai Társaság (BFTZ) adatbázisa 1897 és 1931 között tizenkilenc

elôadását tartja nyilván.49 Fejlett szimfonikus készsége figyelhetô meg két szimfó -

niájában, Az ember tragédiája szvitjében és az említett szimfonikus költeményben.

Az ünneprontókat 1905. január 25-én mutatta be nagy sikerrel a Filharmóniai Társa -

ság Kerner István vezényletével, majd január 29-én a Népszerû hangversenyek

sorozatában megismételte.50 Így jellemezte ôt és mûvét Demény 1907-ben: „Butty -

kay Ákos magasratörô ambíciójával, fényes és iskolázott tehetségével már elôkelô

nevet biztosított magának a magyar zeneszerzôk között. Komoly alkotásai már a

magyar haza határain túl is babért hoztak neki, s itthon is a becsületesen kiér de -
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1920. III. 1., „Mihályovits-bú csú es tély” al kal má val. Zenemûv. Fô is ko la Ze ne ka ra. Hubay Je nô, Ze ne aka -
dé mia.
1922. X. 9., Mihalovich Ödön 80. szü le tés nap ja al kal má ból. BFTZ, Dohnányi Er nô, Ope ra.
1923. (a to váb bi ada tok is me ret le nek)
1925. V. 1., Szé kes fô vá ro si Ze ne kar. Bor De zsô, Ál lat kert.
1927. IV. 17., Szé kes fô vá ro si Ze ne kar. Vaszy Vik tor, Pes ti Vi ga dó.
1929. IV. 25., Mihalovich Ödön gyász szer tar tá sa al kal má ból. BFTZ, Dohnányi Er nô, Ze ne aka dé mia.
1930. I. 19., Mihalovich Ödön em lék est. Zenemûv. Fôisk. Ze ne ka ra, Zsolt Nán dor, Ze ne aka dé mia, Ma -
gyar Rá dió köz ve tí tés.
1932. X. 22., Zenemûv. Fôisk. Ze ne ka ra (?). Zsolt Nán dor (?), Arany-em lék ün nep, MTA-dísz ter me.
1933. IV. 9., Ün ne pi hang ver seny Apponyi Al bert em lé ké re. BFTZ, Ré kai Nán dor, Ope ra.
2005. V. 14., Ma gyar Rá dió Már vány ter me. Vántus Zon go ra-kvin tet (áti rat).
2006. IV. 13., Hang fel vé tel a Ma gyar Ka to li kus Rá di ó ban (áti rat).
2008. X. 22., Szent Er zsé bet Szim fo ni kus Ze ne kar. Bartal Lász ló, Szé kes fe hér vár. Áti rat.
2017. IX. 17., Ze ne ka ri est Arany Já nos tisz te le té re. MÁV Szim fo ni ku sok, Csányi Va lé ria, Pes ti Vi ga dó.

49 BÓNIS Fe renc: A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság 150 esz ten de je. 1853–2003. Bp., Ba las si, 2005, CD-
mel lék let

50 Az ôs be mu ta tó val együtt össze sen ti zen há rom elô adá sa is mert.
1905. I. 25., BFTZ, Kerner Ist ván, Pes ti Vi ga dó (ôs be mu ta tó).
1905. I. 29., BFTZ, Kerner Ist ván, Pes ti Vi ga dó.
1910. XII. 4., Or szá gos Szim fó ni ai Ze ne kar, Kun Lász ló, Ze ne aka dé mia.
1911. I. 11., A Szo ci á lis Misszió Tár su lat Hang ver se nye. Or szá gos Szim fó ni ai Ze ne kar, Kun Lász ló, Zene -
aka dé mia.
1911. XII. 5., Ró mai Vi lág ki ál lí tás. Santa Cecilia Ze ne kar, Hubay Je nô. Santa Cecilia Academia.
1912. I. 31., BFTZ, Kerner Ist ván, Pes ti Vi ga dó.
1914. III. 30., BFTZ, Kerner Ist ván, Pes ti Vi ga dó.
1915. XI. 9., Bé csi tur né. BFTZ, Kerner Ist ván, Bécs, Konzerthaus.
1915. XI. 10., Po zso nyi tur né. BFTZ, Kerner Ist ván, Po zsony, Vá ro si Szín ház.
1918. IX. 09., Ber li ni tur né. BFTZ, Kerner Ist ván, Ber lin, Philharmonie.
1921. IV. 11., A Nem ze ti Ze ne de ta ná ra i nak nyug díj in té ze tük ja vá ra ren de zett hang ver se nye. Nem zeti
Ze ne de Ze ne ka ra, Fleischer An tal. Ze ne aka dé mia.
1921. IV. 25., A Nem ze ti Ze ne de ta ná ra i nak nyug díj in té ze tük ja vá ra ren de zett 2. hang ver se nye. Nem -
ze ti Ze ne de Ze ne ka ra, Fleischer An tal, Ze ne aka dé mia.
1935. IV. 7., Szé kes fô vá ros Ze ne kar. Fleischer An tal, Pes ti Vi ga dó.
BÓNIS: i. m. (2005)
http://mek.oszk.hu/00200/00206/html/02.htm; http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Talalatok.asp.



melt elismerést már sikerült elérnie. S bár az utóbbi idôben a könnyûvérû muzsi -

ká nak is szolgálatába állott..., mégis úgy véljük, hogy Buttykay tehetségének súly -

pontja a komolyzene terére vonzza ôt. A filharmonikusoknál utoljára elôadott mûve,

az »Ünneprontók« címû szimfóniai költemény tartalmas voltáért és különösen fé -

nyes hangszereléséért meleg elismerésben részesült.”51 A negyedórás mû alap ve tô en

egy nagyra tágított szonátatétel hosszan szerkesztett elôjátékkal. A harang zú gást

imitáló légies témára egy mefisztói dallam (Demény Dezsô kifejezésével élve: „az

ördög témája”) felel, majd pedig a költemény története szerinti (halál)tánc kez dôdik

el.52 A darabot a mefisztói dallam uralja, a haláltánc-motívum inspirálja, ám a

harangtéma keretezi, amely végül a harangok mindent elsöprô B-dúr, s egyben meg -

tisztító hangjával gyôzedelmeskedik az ördögi kísértés felett. Arany boszor kány -

szombatja Buttykay tollában alapvetôen liszti karaktert kapott, s a kedvelt Mefisztó-

keringôk egy kései, s egyben eredeti újraírásává vált.

Buttykay sikerét igyekezett megismételni az egykori katonakarmester, Szeghô

Sándor (1874–1956) a Bor vitéz* címû fantasztikus balladájával. A „fantasztikus

bal ladát” 1909. március 26-án fejezte be akkori szolgálati állomásán, Szarajevóban,

és Kerner István mutatta be 1910. január 10-én a Budapesti Filharmonikusok élén.

A darab második jegyzett elôadására 1928. február 13-án került sor, amikor a

zene szerzô az említett darabon kívül még – a ma ismeretlen – A walesi bárdok címû

balladáját is elvezényelte. A koncert jelentôségét mutatja, hogy a két Szeghô-da ra -
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52 [DEMÉNY De zsô]: Buttykay Ákos: Az ün nep ron tók – mû is mer te tés = Ze ne köz löny, 1905, 9. sz., 120–122,
121.



bon kívül csak Bartók-átiratok szerepeltek a mûsoron.53 A balladát Szeghô „Életem

valódi múzsájának, szeretett Tillikémnek” ajánlotta, ami alkalmasint némi csipke lô -

dés is lehet, ismerve az Arany-szöveg tragikumát. A mûfaja szerint Richard Strauss -

ra utaló darab variációkat halmozó scherzo, amelynek sziporkázó hangszerelése

még ma is elevenen hat(na). Szeghôrôl és költeményérôl feltehetôen ismételten

Demény írt rövid leírást: „Szeghô Sándor e zene balladát rendkívül újszerû zené vel

illusztrálja. Harmonizációja igen gazdag és szabad, nyugodtan túlteszi magát az ed -

di gi szabályokon, de minden merészsége mellett sosem kemény, vagy bántó. Egyál -

ta lán a miszticizmus híve, aki különös harmóniával és szokatlan melódia ve ze té sé -

vel mindig váratlan hatásokat tud elôidézni.”54 A párhuzamosan három-négy hang -

ne met is alkalmazó szerzô kifejezetten izgalmas, modern, expresszionista ze nét írt.

Már magának a misztikus árnylovagnak, Bornak is ötöshangzat-felbontást tartalmaz

a témája, lovaglóepizódja pedig már nem is bontható dallamra, mert össze tett ellen -

mozgásokra építkezô szövetet alkot. Az ara látomásában megjelenô erdei manók

násztánca az egyetlen idilli epizód a zenében, végül azonban a ha rang zúgás és

orgo nabúgás telíti feszültséggel az epizódot. A mûvet a fájdalmas elhagya tottság és

keserû halál képei zárják. Az Arany-költemény rémballada, amelyet kife je zetten iz -

gal mas színekkel és újszerû vonalakkal rajzolt meg a szerzô, nem vélet len, hogy Bar -

tók hajlandó volt azt egy közös koncerten elôadni. Sajnos, Szeghô más mûveihez ha -

sonlóan, ez az ízig-vérig fin-de-siecle program-rémzene sincs jelen a koncertéletben.

Az 1920 utáni zenei újjáéledés során született meg Perényi Géza Árva fiú* (1925)

címû Arany-feldolgozása is. Bár a több szimfóniát és más nagyléptékû darabot is

108

53 Szeghô Sán dor A wa le si bár dok par ti tú rá ja nem található meg a ha zai gyûj te mé nyek ben.
http://db.zti.hu/kon cert/kon cert_Adat lap.asp?kID=3493

54 [DEMÉNY De zsô]: Szeghô Sán dor: Bor vi téz = Ze ne köz löny, 1910, 12. sz., 152–154, 152.



jegy zô szerzô nemes stílusban végigírt zenekari partitúrája élô, lélegzô zenét mu -

tat, egyszeri elhangzása feltehetôen gyenge visszajelzést kapott.55 Fleischer Antal

(1889–1945) karmester, Gustav Mahler és Richard Strauss hazai tolmácsolója, a ko -

rá nak legelismertebb magyar karmestere. Ô az egyetlen magyar zenész, aki meg -

kapja a „Commendatore del Suo Ordine della Corona d’ Italia” olasz érdemrendet.56

Fleischer mutatta be hazánkban Mahler VI. szimfóniáját, a Gyermekgyászdalokat, de

Barcelonában is az ô vezénylésével hangzottak el ezek a mûvek elôször, amit Alma

Mahler több levélben is megköszönt neki.57 Más karmesterhez hasonlóan, kompo -

nált is, zenekari darabjai azonban csak ritkán kerültek elôadásra. Aranytól, Liszttôl

és Richard Strausstól megihletve vetette papírra Éjféli párbaj* címû nagyzenekari

balladáját 1926. december 23-án.

A négykezes zongorakivonatban az utókorra maradt darab szenvedélyes zenét

rejt, így például az elsô zenei utasítása a következô: „Mit brutaler Leidenschaft!”

Noha a 19. próbajelnél idilli közjáték hangzik el, és még egy álomkép is kibonta ko zik

(lásd a „Träumerisch, weich schleppend” utasítást), a következô párbaj sem várat ma -

gára. A végsô összecsapás, amelyben ara és vô, valamint a volt barát is meghal /

eltûnik, ismét erôn felüli zeneiséget követel: így a „Kolossale Zeitmaßbeschleuni gung”,
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56 OSZK Fond 11/4, FLEISCHER An tal né meg jegy zé sei fér je le ve le zé sé vel kap cso lat ban, 45. le vél

57 OSZK Fond 11/4 13-15. le vél



majd pedig a „Schnell ohne Grenzen!” bejegyzése került a kottába. A fináléban mint -

ha Fleischernek kedve támadt volna némi iróniához, de legalábbis a téma elemelé -

sé hez, így a ballada tartalma szerint még könnyen érthetô: „Weinachtsdrift” és

„Priesterlich” után egy induló következik két, szinte költôi felkiáltással: „Die größte

Steigerung, kommt von selbst”; végül „Schwer wie – Erde auf d. Grab”. Az expresszio -

nizmust olykor már bruitizmussal ötvözô balladát azonban egy „volksingend” ver -

bun kos téma zárja le – fanyar iróniaként, egyben Aranyra kacsintva. Sajnos Fleischer

(egyetlen) életrajzírója, aki még a zeneszerzô naplóját is láthatta, sem tudott érde -

mi információt szolgáltatni a mû keletkezésérôl, esetleges partitúrájáról és elô adá -

sáról.58

Mikus-Csák István (1878–1954) a hazai programzene egyik elfeledett fenegye -

re ke Jóka ördöge* címmel írt egy ötletes mûfaji meghatározású darabot: „hat kis té -

teles szvit nagyzenekarra”.59 Saját korában fôként a Herczegh Ferenc Pogányok

címû regényét felhasználó, besenyô szépséget középpontba állító Seruzád (1915)

vált népszerûvé, de játszották Vasárnap délután (1918) címû szvitjét is, amelynek

harmadik tétele nem másról, mint Kodály kedvenc hôsérôl, Háry Jánosról dalol a

híres dalmû elkészülte elôtt hét esztendôvel.60 Az Országos Széchényi Könyvtár ôriz

tôle egy háborús szimfóniát (Epizódok 1915-bôl), és egy pozsonyi virágdíjas Szent

Erzsébet szimfonikus költeményt is. Az 1932-es keltezésû Jóka ördögét saját maga

látta el kísérôszöveggel, amelyet a partitúrában mellékelt, és az ismert elôadásokon

felolvasott. A balladát Mikus-Csák is mefisztói kalandként fordította le, s kellemes,

késô romantikus stílusban vezérmotívumokat használva szólaltatta meg. Külön

motívumot kapott a szerzôdés, Jóka, valamint a felesége (Judit), illetve karakteri -

zá ló dallam szólaltatja meg a bolhát, az esküt és az ördögûzô táncot. Az utolsó

tételben – a tüzes kemencébe esés során – felharsan a kürtökön Jóka nemes lényét

zengô téma, mintha a zeneszerzô szíve megesne a hôsön, akin addig csak mulatott.

Mikus-Csák maga szvitnek jelzi a darabot, s annak kifejezetten alkalmas is ez a

finom mívû, viszonylag rövid mesezene, amely balettzeneként is megállná a helyét.

A Jóka ördöge nagy valószínûséggel egy Arany pályázatra készült, erre utal jeligé -

je: „1882.X.22.” Két elôadása ismert, a Budapesti Hangversenyzenekar 1936. május

6-án és 1939. október 26-án játszotta élô rádióközvetítésben.61

Egy – jelenleg azonosíthatatlan – pályázatra érkezhetett az „Ötszáz énekli a vér -

ta núk dalát”* jeligéjû partitúra is.62 Professzionális felkészültségû szerzô lehetett az
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58 A mû re tör té nô uta lás hi ány zik az élet rajz meg fe le lô pont ján. NÉ METH Amadé: Fleischer An tal. Bp., Ze -
ne mû ki a dó, 1972, 93. A ké sôb bi ek ben sem em lí ti az Éj fé li pár baj, csu pán a mû jegy zék utal rá (150.).

59 MIKUS-CSÁK Ist ván: Jóka ör dö ge. Az el sô vál to zat ban elô adá sa 25 per cet vett igény be, az 1939-es is -
mét lés so rán azon ban en nek fe lé re rö vi dí tet ték a szó ló he ge dû-szó lam be jegy zé sei alap ján: I. (1’45”), II.
(5’26”), V. (4’) és III. (2’05”) té tel sor rend ben ját szot ták, az egyes sza ka szo kat is rö vi dít ve.

60 Pél dá ul a Seruzád elô adá sa 1915. no vem ber 26-án, Nem ze ti Ze ne de Ze ne kar, Gobbi Ala jos. Vas ár nap
dél után, 1928. feb ru ár 12-én, Szé kes fô vá ro si Ze ne kar, Áb rá nyi Emil.

61 MIKUS-CSÁK Ist ván: Jóka ör dö ge. Ze ne ka ri szó la mok: Posaun 3 és Tu ba be jegy zé se alap ján. OSZK jel -
ze te: 5.387/b

62 A wa le si bár dok cí mû szim fo ni kus bal la da ke let ke zé sé rôl egy elem ad tám pon tot: ze ne ka rá ban dina-
font al kal maz az is me ret len szer zô. A dinafon elekt ro mos hang kel tô esz köz, ame lyen sza bá lyoz ni le -
het a hang ma gas sá gát, erôs sé gét, hosszát. A szin te ti zá to rok ôse. Ma gyar or szá gon 1928-ban mu tat ták
be. PRAHÁCS Mar git: A dinafon = Nap ke let, 1928, 21. sz., 713–715.



ismeretlen alkotó, ugyanis briliánsnak mondható a hangszerelése, a harmonizáció -

ja korszerûnek, a dallami invenció terén pedig magát az egyes kulcsjellemzôket

emelte ki, például a király a lapidáris lovaglóritmusú, hármashangzat-felbontásos

vezérmotívumával. Maga a szimfonikus narratíva is kifejezetten erôteljes, így pél -

dául a király rémlátomásaiban az egyes dalnokok témái elidegenítve újra és újra

felhangzanak, ahogy a dinafonokkal érzékeltetett ôrület is igen újszerû.

Az Arany zenei feldolgozások aranykorának végén született meg, egy idôben két

kifejezetten erôs dallamiságú, nemes feldolgozás: Bihari János Tengeri-hántás

(1950) címû szvitje és Weiner Leó Toldi (1952) szimfonikus költeménye. A második

világháború utáni nagyváradi zenei életet meghatározó Bihari 1950-ben jelent ke -

zett Tengeri-hántás* címû szvitjével. A csupán Bihari bácsiként hívott zeneszerzô-

karnagy-tanár úr hat tételben foglalta össze a balladát. Noha az egyes tételeknek,

fôként a központi dallamoknak van saját karakterük, sôt narratív erejük, a szvit

mégsem lép fel a történetmesélés igényével. Bihari balladája abban különbözik

min den korábbi feldolgozástól, hogy eredeti népdalokat használ fel, ráadásul a

költô szülôhelyének termésébôl válogatva. A zenemû, ha modellezi is Kodály vagy

Bartók népi ihletésû darabjait, hangulatában, faktúrájában és könnyed mí ves sé gé -

ben sokkal inkább Weiner Leó 1930-as I. szvitjét idézi fel. Így nem véletlen az sem,

hogy az elsô tétel egy gyermekdalt, a harmadik egy huszárnótát (Toborzót), az utol-

só pedig egy jó-alapos csárdást (csûrdöngölôt) elevenít fel. A dráma kiteljesedése a
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4. (Adagio appassionato és a harangokat is felvonultató, gyászindulóval záruló 5.

Moderato tételben feltételezhetô. A kézirat bejegyzése szerint 1950-ben egyszer el -

hangzott, ám ismétlésérôl nincs információ. A zene frissessége, lendülete és igé nyes

népzenei regisztere miatt szintén helye lenne a hazai és a romániai zenei pódiu -

mokon.

A hazai Arany-programzenék remekmûve Weiner Leó Toldi* (1952) címû tizenkét

tételes szimfonikus költeménye, amelyet szerencsére felvételen meghallgathatunk.

Szakirodalma szerény: két szövegrészlet foglalkozott vele, ám azok nem helyezték

el sem az Arany-recepcióban, sem a szellemtörténet közegében.63 Weiner a század

elején az irodalmi meseszüzsét impresszionista szimbolizmusként tudta át lé nye gí -

te ni (Csongor és Tünde, 1913), amely elôképként szolgált A fából faragott királyfi

(Bartók, 1916), az Orkán vitéz (Radnai, 1917) és a Háry János (1925, Kodály) szá -

má ra is. Ennek következtében, a Toldit értelmezhetjük úgy is, hogy a szerzôje 1952-

ben immáron lezárja a mitikus-szimbolista meseszüzsé-ívet, mondván, hogy a tiszta-

és-jó-mesék ideje lejárt. A szimfonikus költeménnyel egykori mestere, Miha lovich

Ödön elôtt is tiszteleg, de a Wagner-, Erkel- és Liszt-rájátszásokon túl Dohnányit,

Bartókot és Kodályt is megidézi. Ugyanakkor a jobb sorsra érdemes hôs keresztútja

egyértelmûen önvallomás, a szerzôi életút parabolája is. A fiatal Wei nert a XX. szá -

zad elsô két évtizedében messze jelentôsebbnek tartották, mint Bartókot és Kodályt,

vagy az éppen külföldre költözô Dohnányit, ám az 1930-as évektôl háttérbe szo -

rult, 1945 után pedig fôként kimaradt a kánonból.64 Így az említett zenei gesztuso -
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kon túl saját pályáját is kellô mértékben elmesélte hôsi ka lan dok és bukások jelké -

pé ben. A darabot 1953. november 14-én vezényelte Feren csik János az Állami

Hang versenyzenekar koncertjén, de teljes érdektelenség fo gad ta, s ismételt elô adá -

sára a múlt században már nem került sor. Kritika nem is foglalkozott vele, csupán

egy beszámoló, az is elég lakonikusan: „Weiner Leó Kossuth-díjas [zeneszerzô] Toldi

címû szimfonikus költeménye egy éve készült. Az egyórás idôtartamú mû hangula -

tá ban és felépítésében követi Arany trilógiájának elsô részét. Tizenkét tételbôl áll,

az egyes énekeknek megfelelôen.”65 Több kései recenzens kereste már arra a választ,

hogy e nemes és nagyléptékû programzene miért kerülte el az 1953-as hallgatóság

figyelmét a „forradalmi” és „szocialista” új mûvek között.66 Mégis, igazságtalanok

lennénk a közönséggel, ha nem keresnénk legalább egy okot, hogy az opus magnu -

mot félreértette. Így talán éppen elég lehe tett az, hogy az igazságát keresô, nagy

erejû lovaggal ugyanakkor találkozott, mint a népe elé meztelenül álló király me -

séjével. Bár a személyi kultusz hamis hôskultuszával szemben lépett fel mindkét

zeneeposz, ám amíg Weiner a hôskultuszt megtisztította a politikai visszaélések

szennyétôl, addig Ránki gunyorosan utasított el bármiféle kultuszt. Az, hogy az egy -

kori közönség miért fordult inkább a teljes elutasítás felé, mintsem az értékek hely -

reállítása felé – érthetô 1956 recepciójából. De ma, a posztmodern (utáni) idôszak -

ban mindkét megközelítés érvényes, fôként a Weiner és Ránki által megteremtett

zenei világ hitelességének köszönhetôen.67

A magyar késô romantikus zeneirodalom Arany-képe

Jelen tanulmány bemutatta mindazokat a zenemûveket, amelyek a késô romanti kus

stíluseszményben Arany-szövegeket írtak újra. A számos kompozíció közül Miha lo -

vich operája és annak elôjátéka, továbbá Buttykay szimfonikus költeménye vált

népszerûvé, Szeghô scherzója és Mikus-Csák szvitje szintén érdemben megszólí -

totta a közönséget, ahogy a két bemutatatlan megzenésítés (Ötszáz bizony..., illetve

Fleischer) ugyancsak igényes kidolgozást sejtet. Annak számbavétele, hogy egy-egy

költemény, zömmel a ballada mûfajból, miért is vált csak ritkán jó szüzsévé –

meghaladja a jelen tanulmány kereteit. A válaszhoz alapvetôen dramaturgiai és

narratológiai elemeket, s azok zenei megjeleníthetôségét kellene áttekinteni. Meg -

ke rülve a hosszabb válaszadást, az már az eddigiek alapján is látszik, hogy csak

azon mûvek találták meg a közönséget, amelyek a zeneiség szabályait alkalmazták,

elkerülték az eredeti költemény nyelviségével való összeütközést – és amelyeket

többször is érdemben elôadtak.
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67 A Tol di 2017-i ze ne ka ri elô adá sa és rész le tes for rás köz lé se Kas sai Ist ván ne vé hez fû zô dik.



Szintén csak az alapkutatás után megválaszolható részletkérdés, hogy volt-e az

Arany-recepciónak olyan regiszterszerû megközelítése, amely az egyes szövegeket

csoportként kezelte. A cikkben bemutatott szövegeket az alábbi három síkon értel -

mezték az egyes zeneszerzôk:

• a nemzeti tragédiák allegóriájaként,

• szórakoztató görbe tükörként,

• magánéleti drámaként.

Az igazságot az életnél is elôrébb valónak hirdetô balladák (A walesi bárdok,

Szondi két apródja) noha többször is megzenésítésre kerültek, egy esetben sem tud -

tak igazán drámai erôvel telítôdni. Jellemzô, hogy az újszerû harmóniákat alkal ma -

zó névte len pályázat ugyanúgy ismeretlen maradt, mint Ránki 1957-es elôadást is

megért változata. A nemzeti tragédiákhoz kapcsolódó balladák (Zách Klára, A nagy -

idai cigá nyok) révén meg lehetett volna csipkedni a mindenkori aktuális kormány -
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4. táblázat: A késő romantikus, zenei nagyformát alkalmazó megzenésítések

számszerű táblázata

Művek Megzenésítések Sikeres változat

A walesi bárdok 4 –

Zách Klára 3 –

Pázmán lovag 3 –

Toldi 2 Mihalovich, 1890 

Az árva fiú 2 –

A nagyidai cigányok 1 Rékai, 1906

Az ünneprontók 1 Buttykay, 1905

Jóka ördöge 1 Mikus-Csák, 1932

Szondi két apródja 1 –

Tetemrehívás 1 –

Egyszeri szerelmesek 1 –

Az örök zsidó 1 –

Éjféli párbaj 1 –

Hídavatás 1 –

Letészem a lantot 1 –

Tengeri hántás 1 –

Vörös Rébék 1 –



zat baju szát, ahogy erre a „Rossz idôket élünk” refrének erôteljes visszatérései kísér -

letet is tettek. Erkel Bánk bánjához, vagy Bartók Kossuthjához hasonló erejû Arany-

szö veg re épülô nemzeti zenekari ballada azonban máig nem született. A magánéleti

tra gé diák világa látványosan több megzenésítést vonzott, de láthatjuk, hogy a Toldi

sze relmén kívül sem az archaizálás (Farkas: Tetemrehívás), sem a korszerûség (Szeghô:

Bor vitéz) nem vívott ki közönségsikert. Ennek egyik oka lehetett az, hogy a nagy -

ér demû a klasszikust klasszikusként akarja hallani a pódiumról, illetve, hogy az

Arany-ballada egykori stílusregiszterét csak Mihalovichnak sikerült visszaadnia.

Végül a vígballadák, szórakoztató görbetükör-értelmezést felkínáló mûvek kapcsán

mondható el, hogy ott legalább több sikeres, vagy sikergyanús kísérlet is történt.

Milyen tehát a magyar késô romantikus zeneirodalom Arany-képe? Hangverseny-

elôadások nélkül csak annyi mondható, hogy tragikus felhangú, szórakoztatóan

szellemes, sziporkázó hangszerelésû, de lényegében véve mégiscsak: hallatlan.
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5. táblázat: Az egyes Arany-szövegek késő romantikus zeneirodalmi értelmezési

tartománya

Nemzeti tragédia allegóriája Szórakoztató görbe tükör Magánéleti dráma

A walesi bárdok Pázmán lovag Toldi szerelme

Szondi két apródja Ünneprontók Tetemrehívás

Zách Klára Jóka ördöge Bor vitéz

A nagyidai cigányok Tengeri hántás





Nagyobb szabású zenemûvek Arany János költeményei nyomán
Összeállította Windhager Ákos és Sziklavári Károly

Operák

• Strauss, Johann, ifj: Ritter Pásmán (1892) – vígopera.

„Ritter Pásmán, Komische Oper in 3 Acten von Ludwig Dóczi, Musik von Johann

Strauss”. Clavier-Auszug mit Text, Simrock, Ber lin, 1892. (Ma gyar nyel vû ki a dása

nincs, de a ma gyar ügye lôi pél dány el ér he tô: OSZK ZBK 324). Sze rep lôk: Karl

Robert von An jou, König von Ungarn (Te nor), Die Königin (Sopran), Ritter Pásmán

(Bass), Eva, seine Gemahlin (Mezzosopran), Rodomonte. Hofnarr (Ba ri ton). Omode,

Hofmarschall (Te nor), Gundy, Zofe bei Eva (Alt), Mischu, Knappe bei Pásmán

(Tenor); Ritter, Knappen, Knechte und Mägde. Ze ne ka ra: 1 kis fu vo la, 2 fu vo la, 

2 oboa, 1 an gol kürt, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 2 trom bi ta, 

3 har so na, csör gô-, kis-, nagy- és üst dob, cin tá nyér, tri an gu lum; cim ba lom, hárfa,

vo nó sok.

• Mihalovich Ödön: Toldi szerelme (1890/94) – zenedráma.

„Tol di sze rel me – ze ne drá ma há rom fel vo nás ban. Szö ve gét Arany Já nos epo sza

után ír ták Csiky Ger gely és Áb rá nyi Emil, ze né jét szerzette Mihalovich Ödön.

Ve zér könyv.” Ró zsa völ gyi és Tár sa, Bu da pest és Lip cse, 1895. (El ér he tô: LFZE

MH 9025 és OSZK 266.061), szer zôi kéz ira ta: OSZK Ms.Mus.892/1-3; va la mint:

„Toldi sze rel me – ze ne drá ma há rom fel vo nás ban szö ve gét Arany Já nos epo sza

után ír ták Csiky Ger gely és Áb rá nyi Emil, ze né jét szerzette Mihalovich Ödön:

tel jes zon go ra ki vo nat, ma gyar és né met szö veg Johann Hermanntól”, Ró zsa völ gyi

és Tár sa, Bu da pest és Lip cse, 1895.

Sze rep lôk: „I. La jos ki rály (ba ri ton), Tol di Mik lós (te nor), Rozgonyi Pál (mély

basszus), Pi ros ka, le á nya (szop rán), Erzse, a bosniai bán le á nya (mély szop rán),

Tar Lôrincz (ma gas basszus), Lorántfi (te nor), Bencze, Tol di fegy ver nö ke (mély

basszus), Baj mes ter (ma gas basszus), Ne me sek, Lo va gok, Ud var höl gyek, Apá -

czák, Nép.” Ze ne ka ra: 1 kis fu vo la, 2 nagy fu vo la, 3 oboa, 1 an gol kürt, 3 kla ri nét,

1 basszus kla ri nét, 3 fa gott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, 1 tu ba, üst dob, per -

gô dob, cin tá nyér, hár fa, vo nó sok – szín pa di ze ne: 3 trom bi ta.

• Farkas Ödön: Tetemrehívás (1900) – balladaopera.

„Te tem re hí vás, Ere de ti dal mû 1 fel vo nás ban. Szö ve gét Arany Já nos bal la dá ja

után ír ta: Versényi György, Ze né jét szerzé: Far kas Ödön, Ko lozs vár 1898. feb -

ru ár 2.”, ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te: ZB 77/a. (A zon go ra ki vo -

nat ban: „Ere de ti ze ne drá ma 1 fel vo nás ban” (ki adat lan, kéz irat ban, OSZK-jel ze -

te: Ms. mus 3.736). Sze rep lôk: „Bárczy Ist ván (b. ba ri ton), Bárczy Be nô, fia (bari -

ton), Csány Ti bor (te nor), Kund Abigél, Be nô tit kos ará ja (szop rán), Ta más, Be nô

szol gá ja (b. ba ri ton), Pe tô, Abigél ap ród ja (szop rán), Be nô ba rá tai: Kál mán,

Kabos, Sza bolcs és Ba lázs, Va dász mes ter, po roszló, va dá szok, haj tók, csat ló sok,

ala bár do sok, pecárok, nôk, nép.” Ze ne ka ra: 3 fu vo la, 2 oboa, 1 an gol kürt, 2 kla -
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ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na,

tu ba, kis-, csör gô-, nagy- és üst dob, tam-tam, vo nó sok, 8 szín pa di kürt.

• Rékai Nándor: A nagyidai cigányok (1906) – vígopera.

„Nagyidai ci gá nyok, Re gé nyes dal mû 3 fel vo nás ban. Ír ta: Várady Sán dor, ze né jét

szerzette: Ré kai Nán dor”, Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te: ZB 157/a.

Sze rep lôk: „Csóri, ci gány vaj da (bassz ba ri ton), Ré ka, le á nya (ma gas szop rán),

Csil la, ci gány le ány (szop rán), Rika, az any ja (mez zo szop rán), Laborc (ma gas ba ri -

ton), Báránd, ci gány le gény (te nor), La bo dá né, ci gány asszony (mez zo szop rán),

ci gá nyok: Csimaz, Lü ke és Düdü, (te no rok), La bo da, De gesz és Kanálos (ba ri to -

nok, Lupuj és Diridongó (basszu sok), ci gá nyok, ci gány nôk, ci gány gye re kek.”

Zene ka ra: 3 fu vo la, 2 oboa, 1 an gol kürt, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott,

4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, kis-, és üst dob, cin tá nyér, hár fa, vo nó sok.

• Fránek Gábor: Zách Klára (1910 vagy 1911).

Csupán adat alapján ismert mû.

• Makray László: Bor vitéz – vígopera (XIX. század vége vagy XX. század eleje).

Partitúrája lappang, zongorakivonata: OSZK 2680.

• Kósa György: Pázmán lovag (1963) – opera.

„Pázmán lo vag, víg ope ra két fel vo nás ban, négy kép ben. Szö veg: Hol lós Korvin

La jos, ze ne: Kósa György”. Ki adat lan par ti tú ra és zon go ra ki vo nat, kéz irat ban,

OSZK-jel ze te: MS. mus 6.419/ab. Sze rep lôk: „Má tyás ki rály (te nor), Pázmán

nemes úr (ba ri ton), Il di kó, a fe le sé ge (szop rán), Alán, az uno ka öccse (te nor),

Cicelle, Il di kó daj ká ja (alt), Eni kô (szop rán), Ri gó job bágy, Eni kô ap ja (basszus),

Hup pan, ud va ri bo lond (te nor), Bánffi Mik lós, fô ta nács adó (ba ri ton), Ma gyar Ba -

lázs, had ve zér (ba ri ton), a veszp ré mi püs pök (basszus), ud var mes ter (basszus),

Pázmán csat lós is pán ja (basszus), csat ló sok, cse lé dek, szol gák, urak, höl gyek (kó -

rus).” Ze ne ka ra: 2 fu vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 2 fa gott, 2 kürt, 3 trom bi ta, 3 har -

so na, tu ba, üst dob, cim ba lom, hár fa, zon go ra, ütôk, vo nó sok.

• Bakki József: Fülemile (1982 elôtt) – egyfelvonásos vígopera.

Csupán részletei ismertek.

• Radnai Miklós Az egyszeri szerelmesek [1921] – vígopera.

Szö veg köny ve egy Arany Já nos ál tal a ze ne szer zô na gyap já nak el be szélt tör té -

net nyo mán ke let ke zett, kot ta anya ga OSZK, ope ra há zi gyûj te mény B 149.

Más jellegû színpadi mûvek

• Nikolits Sándor: Toldi Miklós (1871) – népszínmû.

Szövegét írta Szigeti József, a kottaanyag hozzáférhetô: OSZK Népsz 743.

• Erkel Gyula: Ágnes asszony (1879) – népszínmû.

Szövegét írta Lukácsy Sándor, a kottaanyag hozzáférhetô: OSZK Népsz. 108. és 619.

• Serly Lajos A fütty (1883) – népszínmû.

Szövegét írta Arany János A fülemüle címû költeménye alapján Nyírô Sándor, a

kottaanyag elérhetô: OSZK Népsz. 289 és 727.

• Révfy Géza: Szondi két apródja (1900 körül) – iskolai daljáték.

Csupán adat alapján ismert mû.
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• Sztojanovits Jenô: Rege a csodaszarvasról (Op. 51, 1900) – iskolai daljáték.

„Re ge a cso da szar vas ról há rom szó la mú nôi- vagy fiú kar ra, ma gán han gok ra és

zon go rá ra. Op. 51.” Ve zér könyv, Bárd, Bp, (é.n.), el ér he tô: LFZE Kresz 142.

• Hazslinszky Gusztáv: A gyermek és a szivárvány (1910 körül) – iskolai daljáték.

„A gyermek és szivárvány, Op. 27 : Daljáték, zenéjét szerezte: Hazslinszky Gusz -

táv”, Partitúra, Harmonia Kiadó, Bp, (é.n.), elérhetô: LFZE Z 12.617.

• Kárpát Zoltán: Toldi (1910 körül) – daljáték.

Szövegét írta: Nyáry Albert, kottaanyag hozzáférhetô: OSZK Ms. Mus. 5477.

• Lányi Viktor: Tengeri-hántás (1923) – szcenírozott ballada.

Csupán adat alapján ismert mû.

• Szokolay Sándor: Tetemrehívás (1962) – balett.

A pécsi ôsbemutató óta kézirata lappang.

• Andorka Péter: Vörös Rébék (2013) – musical.

Diplomamunka, részlet, kézirata a szerzônél, hozzáférés a Youtube-on.

Vokális mûvek

• Zichy Géza: Zách Klára (1873) – ballada, tenorszóló, vegyeskar, zongora.

„Zács Klá ra. Bal la da Arany Já nos tól, ze né jét szerzé és Volkmann Robertnek bará -

ti lag ajánl ja Gróf Zichy Gé za. Pes ten Ró zsa völ gyi és Tár sá nál” [1873], par ti tú ra,

kéz ira ta: OSZK-jel ze te: Ms. Mus 4281.

• Farkas Ödön: Az árva fiú (1878) – ballada.

„Az ár va fiú – bal la da ének hang ra (mezzo soprán) ze ne kar kí sé ret tel Arany Já nos

ver sé re szerzé: Far kas Ödön.”, par ti tú ra, kéz ira ta: OSZK-jel ze te: 1161. Elô adói

együt te se: mez zo szop rán szó ló; 2 fu vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 

2 trom bi ta, 3 har so na, üst dob, vo nó sok.

• Antos Károly: Az örök zsidó (Da tá lá sa a ze ne ka ri szó la mok bejegy zé se alap ján:

1905. április 3.) – basszusszóló, vegyeskar és zenekar

„Az örök zsi dó. / Köl te mény Arany Já nos tól / Basszus hang ra ve gyes ének- és

nagy ze ne kar ra szerzé Antos Ká roly.” Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-

jelze te, Ms. Mus. 4277/a-d és Ms.mus 11.353. Elô adói együt te se: basszusszó ló,

vegyeskar; 2 fu vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 2 trom bi ta, 3 har so na,

üst dob, vo nó sok.

• Hegyi Béla: Zách Klára – ballada.

„Zách Klá ra bal la da Arany Já nos tól ze né jét egy kö zép fér fi hang ra és nagy ze ne -

kar ra szerzé He gyi Bé la”, zon go ra ki vo na ta ki adat lan, kéz irat ban, OSZK-jel ze te,

Ms. Mus. 4263; par ti tú rá ja lap pang.

• Farkas Ödön: Szondi két apródja (1904) – ballada.

„Far kas Ödön: Da lok há rom fü zet ben ének hang ra zon go ra kí sé ret tel I. fü zet” 

(1. dal: „Szondi két ap ród ja ének hang ra és zon go rá ra”), Erkel Ki a dó, Ko lozs vár,

1904. Par ti tú rá ja lap pang.

• Eisvogel Ferenc: Zách Klára (1900?) – ballada.

„Zách Klá ra / Bal la da / ír ta / Arany Já nos / Szop rán vagy te nor hang ra vo nós ze -

ne kar kí sé re té vel / szer zô / Eisvogel Fe renc. op. 96.” Ki adat lan par ti tú ra, kéz -
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irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus 1665. Elô adói együt te se: vo nós ze ne kar, szó ló

he ge dû és egy ma gas fek vé sû szó ló éne kes.

• Fránek Gábor: Zách Klára (1905) – ballada.

Csupán adat alapján ismert mû.

• Ismeretlen szerző: A wa le si bár dok (1920-as év ti zed vé ge?) – szim fo ni kus bal la da.

„A wa le si bár dok (Arany Já nos) szim fo ni kus bal la da nagy ze ne kar ra, ének kar ra,

szop rán, 2 ba ri ton, basszus és te nor szó ló ra”. Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban,

OSZK-jel zete: Ms. mus. 6.293. Ze ne ka ra: 1 kis fu vo la, 2 fu vo la, 2 oboa, 1 an gol -

kürt, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 2 trom bi ta, 

3 har so na, basszus tu ba, 3 dinafón, hár fa, or go na, üst-, nagy, kis dob, cin tá nyér,

tam tam, vo nó sok.

• Szelényi Ist ván: Híd ava tás (1936) – bal la da két kép ben.

„Híd ava tás. Drá mai bal la da két kép ben Arany Já nos szö ve gé re. Szelényi Ist ván.

1936” Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te, Ms. Mus. 9.631. Elô adói

együt te se: bassz ba ri ton szó lis ta, öt szó la mú vegyeskar, kül sô kó rus, zon go ra.

• Szé kely End re: Vö rös Rébék (1946, át dol go zás 1957) – mez zo szop rán, ka ma ra -

zene kar.

„Szé kely End re: Vö rös Rébék / Arany Já nos ver se / Bal la da mez zo szop rán szó -

ló ra, Fú vós ötös, hár fa, ütôk és vo nós ze ne kar kí sé ret tel.” Ki adat lan par ti tú ra,

kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 10.632.

• Ádám Je nô: Arany Já nos da lai (1951).

„Arany Já nos da lai szop rán és ba ri ton szó ló ra, kó rus ra és ka ma ra ze ne kar ra.”

Da lok: Bú kél ve lem..., Es te le dik..., A to rony ban de let ha ran goz nak..., A he ge dû

szá raz fá ja..., To bor zó, Míg élek..., Igyunk biz’ azt. A To bor zó kar par ti tú rá ja meg -

je lent: „To bor zó: ze ne kar ra és ének kar ra ba ri ton szó ló val: ének ka ri ré szek / Ádám

Je nô; Arany Já nos dal la ma; Amadé Lász ló ver se”, Typopress Nyom da, Bu da pest,

1952. Öt dal hang le mez fel vé te le: Qualiton LPX 1281

• Kazacsay Ti bor Ének a Mar git szi get rôl kan tá ta, (1956–57).

„Bu da pest Szé kes fô vá ros nak ajánl va / Kazacsay Ti bor / Ének a Mar git szi get rôl

/ Köl te mény nagy ze ne kar ra (op. 117) / 4 szó la mú nôi kar ra, 2 szó la mú gyer mek -

ka ra, mez zo szop rán (alt) és bassz ba ri ton szó lók ra 6 rész ben.” I. „Prológ”, II. „A ko -

los tor rom ja i nál”, III. „A ró zsa kert ben” („in ter mez zo”), IV. „Arany Já nos szob rá nál”,

V. „A gyer mek ját szó té ren”, VI. „Epilóg” („es te”), op.117. Ki adat lan par ti tú ra, kéz -

irat ban, OSZK-jel ze te, Ms. Mus. 8.774/a,b. Elô adói: alt és bassz ba ri ton szó lis ta,

nôi és gyer mek kar; 1 kis fu vo la, 2 fu vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét,

2 fa gott, 1 kontrafagott, 4 kürt, 2 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, üst dob, nagy dob,

kis dob, tri an gu lum, cinelli, 2 hár fa, cse lesz ta, vib ra fon, vo nó sok.

• Ránki György: A wa le si bár dok (1957) – bal la da.

Par ti tú rá ja lap pang, elô adói fel té te lez he tô en: te nor-, ba ri ton- és basszus szó ló,

ka ma ra ze ne kar.

• Ma da rász Iván: Pázmán lo vag (1990-es év ti zed).

Par ti tú ra a szer zô nél, elô adói: szop rán-, te nor-, ba ri ton- és basszus szó ló, ze ne -

kar. Fel vé te le: Hun ga ro ton HCD 32349, 2005.

• Jenkins Karl: A wa le si bár dok (2011) – kan tá ta.

„The bards of Wa les, for soloists, chorus and orchestra – a celeb ration of ci vil
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courage in memoriam Já nos Arany, Full score by Karl Jenkins, Boosey and

Hawkes, Lon don, 2011.” Elô adói: Edward ki rály (te nor), Hír nök (ba ri ton, te nor),

1. bárd (ba ri ton), 2. bárd (ma gas hang), 3. bárd (ba ri ton), vegyes kar, 2 fu vo la, 

2 oboa és 1 an gol kürt, 2 kla ri nét és 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott és 1 kontra -

fagott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, üst dob, xi lo fon, kis-, nagy és per gô -

dob, len gô cin tá nyér, ha ran gok, ha rang já ték, tam-tam, hár fa és vo nó sok.

Hang sze res (prog ram ze nei) mû vek

• Langer Vik tor: A wa le si bár dok – szim fo ni kus köl te mény (1871).

Par ti tú rá ja lap pang.

• Mihalovich Ödön: Tol di (1890) – elô já ték

„Elô já ték a Tol di sze rel mé hez”, li tog rá fia, El ér he tô: LFZE MH 9025. Ze ne ka ra: 

1 kis- és 2 nagy fu vo la, 2 oboa, 1 an gol kürt, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét, 3 fa gott,

4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, üst- és nagy dob, hár fa és vo nó sok.

• Allaga Gé za: XV. ere de ti ma gyar rap szó dia (1892 körül), zon go rá ra.

„Arany Já nos Fi am nak cí mû ver se nyo mán, Rozsnyai, Bp, post 1892.” El ér he tô:

LFZE Z 10.588/XV., kéz ira ta: OSZK Ms. Mus. 4579.

• Far kas Ödön: Szondy (sic!) – nyi tány nagy ze ne kar ra (1900 körül)

Prog ram ja kérdéses. El ér he tô: OSZK Ms. Mus 4246/a-b.

• Buttykay Ákos: Ün nep ron tók (1905) – szim fo ni kus köl te mény.

„<Az ün nep ron tók> Symphoniai köl te mény Arany Já nos ha son ló czimû köl te -

mé nye után nagy ze ne kar ra szerzé Buttykay Ákos”. Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat -

ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus. 947. Ze ne ka ra: 3 fu vo la, 2 oboa, 1 an gol kürt, 2 kla -

ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, tri an gu -

lum, ha ran gocs kák, üst-, nagy- és per gô dob, hár fa és vo nó sok.

• Szeghô Sán dor: Bor vi téz (1910) – fan tasz ti kus bal la da ze ne kar ra.

„<Bor vi téz> Fan tasz ti kus bal la da szerzé Szeghô Sán dor”. Ki adat lan par ti tú ra,

kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus 972. Ze ne ka ra: 1 kis fu vo la, 2 fu vo la, 2 oboa,

1 an gol kürt, 2 kla ri nét, 1 basszus kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so -

na, tu ba, ha ran gok, Stahlharmonika, kis-, nagy-, üst dob, cin tá nyér, tri an gu lum,

hár fa, vo nó sok.

• Perényi Gé za: Az ár va fiú, bal la da (1925 körül)

„Az ár va fiú / Bal la da / Arany Já nos köl te mé nye után / Nagy ze ne kar ra szerzé

Perényi Gé za / op. 13.” Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. Mus.

6.591. Elô adá si idô tar ta ma: 7 perc, Ze ne ka ra: 2 fu vo la, 2 oboa, an gol kürt, 2 kla ri -

nét, 2 fa gott, 4 kürt, 3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, üst dob, tam tam, hár fa, vo nó sok.

• Fleischer An tal: Éj fé li pár baj (1926) – bal la da nagy ze ne kar ra.

„Nächtlicher Zweikampf /nach Johann Arany/ Ballade für grosses Orchester, Klavier

Bearbeitung für 2 Spieler von Anton Fleischer”. Ki adat lan két zon go rás áti rat, kéz -

irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. mus. 3.752. A kot ta be jegy zé sek alap ján fel té te lez he tô

ze ne ka ra: 3 fu vo la, 2 oboa, an gol kürt, 2 kla ri nét, basszus kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt,

3 trom bi ta, 3 har so na, tu ba, kis-, nagy-, üst dob, tam-tam, or go na, har mó ni um,

hár fa, vo nó sok – szín pad tól tá vol: trom bi ta, kis dob.
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• Mikus-Csák Ist ván: Jóka ör dö ge – hat té te les kis szvit nagy ze ne kar ra (1936c.).

„Jóka ör dö ge (Arany Já nos re gé je), hat kis té te les szvit nagy ze ne kar ra, ír ta

Mikus Csák Ist ván.” Ki adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te: 5.387/a-b.

Zene ka ra: 1 kis fu vo la, 2 fu vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 2 fa gott, négy kürt, két trom -

bi ta, há rom har so na, tu ba, kis-, nagy- és üst dob, cin tá nyér, tri an gu lum, hár fa,

vo nó sok.

• Bi ha ri Sán dor: Tengerihántás, szvit ze ne kar ra (1950).

„Tengerihántás / Suite pentru orch. sinfonica / comp. de Bi ha ri Alexandru.” Ki -

adat lan par ti tú ra, kéz irat ban, OSZK-jel ze te: Ms. Mus. 13.534/a,b. Ze ne ka ra: 2 fu -

vo la, 2 oboa, 2 kla ri nét, 2 fa gott, 2 kürt, 2 trom bi ta, 2 har so na, tu ba, cim ba lom,

üst dob, vo nó sok.

• Weiner Leó: Tol di (1952) – szim fo ni kus köl te mény.

„Tol di, szimfónikus köl te mény, 12 ze ne ka ri kép Arany Já nos épo sza nyo mán, op.

43.” LFZE Jel ze te: Weiner Ms 16, Ze ne ka ra: 3 fu vo la, 2 oboa, an gol kürt, 2 kla ri -

nét, basszus kla ri nét, 2 fa gott, 4 kürt, 2 trom bi ta, 3 har so na, kis-, nagy- és üst -

dob, cin tá nyér, tri an gu lum, tam-tam, hár fa, vo nó sok. Fel vé tel: Mis kol ci Szim fo -

ni kus Ze ne kar, vezényel Ko vács Lász ló. Hun ga ro ton HCD 32608, 2008.
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