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A Debreceni Református Kollégium, a Debreceni Egyetem BTK 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az MTA BTK 
Irodalomtudományi Intézete és a DAB Irodalom- és Nyelvtudo-
mányi Szakbizottsága 2017. november 24-én tudományos emlék-
konferenciát rendezett „Az életet, ím, megjártam” címmel Arany 
János születésének 200. évfordulója alkalmából. A konferencia 
kísérőprogramjaként ekkor került sor a „Jártam a jelenben, él-
tem a jövőben” című kiállítás megnyitójára is, melyet Gáborjáni 
Szabó Botond, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tudomá-
nyos Gyűjteményei igazgatója nyitott meg.

Az egynapos ülésszak az Arany János-kultusz egyik meghatá-
rozó helyszínén arra vállalkozott, hogy Arany János személyének 
és életművének sokoldalúságára mutasson rá. Így emberi kapcso-
latairól (Tompa Mihály, Imre Sándor), kiadás-, hatás- és emléke-
zettörténetéről éppúgy szó esett, mint egyes költeményeinek új 
szempontú, esetenként meglepő értelmezéséről (Ősszel, Honnan 
és hová? A tölgyek alatt, Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme) vagy 
költészetében a természet, a zenei hang jelentésrétegeiről.

Kötetünk az emlékkonferencia anyagát tartalmazza két elő-
adás kivételével. Török Zsuzsa és Keczán Mariann előadása 
időközben tanulmány formájában megjelent, a szerzők az újra-
közléstől eltekintettek. (Török Zsuzsa: Voinovich Géza védelmé-
ben? Textológiatörténet és az újra kiadás módszertana, Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 121 (2017)/4, 499–510; Baráth Béla 
Levente – Keczán Mariann: A Debreceni Református Kollégium 
mint Arany János kitüntetett emlékezethelye = „Hazám tudósi, 
könyvet nagy nevének!” : Arany János pályájának művelődés-
történeti olvasatai, szerk. Cieger András, Budapest, Universitas :  
OSZK : MTA BTK, 2017, 313–346.)

ELŐSZÓ
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A Tompa Mihály és Arany János kettős bicentenáriumáról ba-
rátságuk tükrében megemlékező Imolay Lenkey István e kötet 
megjelenése előtt elhunyt. A korábban a Liget folyóiratban publi-
kált előadásának (mely 2017 tavaszán egy Tompa Mihály-konfe-
rencián hangzott el először) szerkesztett változatával búcsúzunk 
a művészettörténésztől, írótól, könyvtárostól, kiadványtervező-
től, tudós bibliográfustól és tipográfustól, a Tompa Mihály-bib-
liográfia szerzőjétől („Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor 
rám esteledik…” – Bibliográfia a 200 éve született Tompa Mi-
hály életéről és munkásságáról, Gömörszőlős – Putnok, Tompa 
Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, 2017).

Kiadványunk függelékében Debrecen egyik lehetséges kulturá-
lis „sétányáról”, az Arany-útról olvashatunk Arany János debre-
ceni tartózkodásainak, illetve emlékezethelyeinek életrajzi vonat-
kozású leírásán keresztül.

A szerkesztők
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Arany – a kisújszállási megszakítással – 1833 és 1836 között ta-
nult Debrecenben. Görögtanára előbb Karika János lector, majd 
Farkas Sándor segédtanító, tehát két kitűnő idősebb diák volt, az 
1835/36. tanév első félévében pedig az ifjabb Péczely József, aki 
mint történetíró szerzett nevet, az ókor tudományában azonban 
nem.1 A Gyulainak írt, nevezetes önéletrajzi levélben Arany isko-
lai görög tanulmányairól csak annyit mond, hogy „az nem volt 
sok”.2 Mindamellett Homérost iskolai évei után is elő-elővette, 
„küszködve a nyelvvel”,3 s 1846. február 22-én már azt írja Szi-
lágyi Istvánnak, „Homért tanulom, Iliast eszem”,4 s hamarosan 
valószínűleg Odysseiát is „eszik”, mivel Szilágyi – mint 1847. áp-
rilis 7-én írt leveléből tudjuk – egy Odysseiát is küld neki, mert ő 

 1 PAP Károly, Adalékok Arany debreceni diákságához, Irodalomtörténet, 
1 (1912), 173–176; 239; 243. Karikáról: Zoványi Jenő, Magyarországi 
protestáns egyháztörténeti lexikon, Budapest, 19772, s. v.; Farkasról nem 
tudok többet.

 2 Arany Gyulainak, 1855. jún. 7. = ArANy János Összes művei, szerk. 
KeresZtury Dezső, XVI., A. J. levelezése (1852–1856), s. a. r. Sáfrán 
Györgyi, BisZtrAy Gyula, Sándor István, 1982, 560. (Arany műveit itt 
és a következőkben az akadémiai kritikai kiadás kötet- és lapszámai 
szerint idézem.) Ugyanitt említi azonban, hogy az iskolában Plutarchos 
életrajzai val is „birkózott”, s a hivatalos iratokból tudható, hogy Gedike 
chrestomathiáján kívül olvasta Isokratés Démonikosát (ami akkoriban 
általában olvasott iskolai anyag volt), Péczely vezetésével pedig Homérost 
[PAP, i. m., 175–178.] s eminens eredményt ért el.

 3 A Gyulainak írt levélben (uo.).
 4 AJÖM XV, 28; s hogy ez nem volt túlzás, szomorúan mutatja az 1847. 

ápr. 2-án ugyancsak Szilágyinak írt levél, melyben amiatt panaszkodik, 
hogy szemének fájdalma miatt csak keveset olvashat: „A télen Homérosz-
szal rontottam el esténként” (AJÖM XV, 77).

Ritoók Zsigmond

„HOMÉR ÉS OSSIAN” – ŐSSZEL
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azt „nagy gyönyörűséggel olvasta”.5 Ez akkor nem volt magától 
értetődő. A 18. század és a 19. első fele Homé roson az Iliast értet-
te, az Odysseiával nem sokat törődött. Az, hogy Arany azután az 
Odysseiát is jól ismerte, éppen az Ősszel vizsgálatából is kiderül.

Azt, hogy az ossiani költeményeket mikor olvasta először, 
nehéz lenne megmondani. A Gyulainak írt önéletrajzi levélben6 
elég sok olvasmányt említ szalontai éveiből, Ossian nincs köztük. 
1847. április 9-én Szilágyi István azt kérdi tőle, hogy ismeri-e Fá-
bián Gábor Ossian-fordítását, s figyelmébe ajánlja Herder Ho-
mérost és Ossiant összehasonlító tanulmányával együtt.7 Arany 
azonban ekkor már ismerte Ossiant, mert 1847. február 28-án 
azt írja Petőfinek, hogy a kor nemességének nem Homéros kelle-
ne, hanem Ossian, „ki a fajulni kezdő ivadékot az elődök erényére 
visszavezethetné”.8 És nem is csak tartalmilag vagy másodkézből 
ismerte, mert a Toldi előhangjának első két sora nyilván tudatos 
visszhangja az egyik ossiani költeménynek: „Mint éjszaka völgy-
ben a láng, / Melly távol pusztáról lobog”.9 Aranynak tehát nem 
volt szüksége Szilágyi figyelmeztetésére: 1846-ban már bizonyo-
san olvasta Ossiant, sőt valószínűleg már 1850-ben is.10

 5 AJÖM XV, 80.
 6 AJÖM X, 556.
 7 AJÖM XV, 80.
 8 AJÖM XV, 59. Arany mindjárt a Petőfinek írt első levelében (1847. febr. 

11.) felteszi neki a kérdést, hogy vajon torz képződmény („chimaera”) 
volna-e „népi szellemben és nyelven” komoly eposzt írni (AJÖM XV, 53), 
s Petőfi bátorító válaszára írja a fentieket.

 9 Temora (Fábián fordításában: Tyimóra) V, 276–277. Külön elemzést ér-
demelne egyrészt, hogy miért „idézi” mindjárt a költemény legelején „az 
elmúlt időkről” és „jó Tholdi Miklósról” emlékezve Ossiant, másfelől hogy 
miképp helyezi át a képet a Skót-felföldről a magyar Alföldre, s hogyan 
kerüli el a kép ossiani túlrészletezését.

 10 Az elveszett alkotmány előhangjából Aranytól később elhagyott rész-
ben előforduló bárd szóhoz Arany jegyzetet fűz, melyben említést tesz 
Ossian ról, a bárdról (AJÖM II, 232). Ez vallhat még csak futó ismeretre, 
de a gael nép említése mégis mintha a Fábián-féle fordítás ismeretét mu-
tatná (vö. 12. p.).
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Hogy Herder tanulmányát olvasta-e, nem tudni. Valószínűleg 
nem.11 Herder neve egy-két futó említéstől eltekintve nem is for-
dul elő nála. Az összehasonlításról, annak szempontjairól mind-
amellett nyilván tudott, mert Fábián fordításának előbeszédében 
ismerteti a tanulmányt.12 És semmi kétség: ismerte Petőfi költe-
ményét, a Homér és Ossiant.13 

Petőfi egy olyan, 1844-ben megjelent Ossian-kiadást használt, 
mely tartalmazta H. Blair értekezését is, aki az ossiani költemé-
nyek és Homé ros különbségével is foglalkozik.14 Pukánszky úgy 
gondolta, hogy Blair dolgozata adta Petőfinek az indítást költe-
ménye megírásához.15 Ez lehetséges, de maga az összehasonlítás 
végül egészen más jellegű Petőfinél, mint Blairnél. Blair történé-
sekről, az alakok jellemzéséről, a két költőt körülvevő társada-
lomról beszél, hosszasabban a hasonlatokról, általános jellemzés-
képpen csak annyit mond, hogy Homéros derűs és élénk (cheerful, 
sprightly), Ossian súlyos és ünnepélyes (gravity, sollemnity), ami 
érthető, mert barátait mind elvesztette, s élete eseményei hajla-
mossá tették a mélabúra.16

 11 PukánSZky Béla, Herder hazánkban. I. Herder és a népi irány, Budapest, 
Pfeifer, 1918, 86–90. Herder hatását véli felfedezni az Ősszelben, sőt 
az Ősszel alapján látja valószínűnek, hogy Arany ismerte Herdert, de 
a felhozta párhuzamok túl általánosak, semhogy perdöntőek legyenek. 

 12 Ossian énekei. Az eredeti gael mértékben fordította fábián Gábor, Buda, 
1833, I, XXX–XXXI.

 13 A költemény első megjelenése: Életképek, 2, 1847. dec. 26. Petőfi nem-
csak olvasta Ossiant, hanem egy részletet fordított is feleségének (házas-
ságkötés: 1847. szept. 8.), bár a fordítás csak jóval később jelent meg 
(Szépirodalmi Figyelő, 1861/2/2, 299; vö. Petőfi Sándor Összes művei, 
VI, 448–451, ill. 482–483). A költemény nyilván ezzel egy időben szüle-
tett.

 14 William H. BlAir, A Critical Dissertation on the Poems of Ossian the 
Song of Fingal, először London, 1763, az összehasonlítás itt kül. 22–34; 
56–62, de nem az összehasonlítás áll e 75 lapos tanulmány középpontjá-
ban.

 15 PukánSZky, i. m. Óvatosabban mAller Sándor, Ossian Magyarországon 
1788–1849, Debrecen, Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyete-
mi Nyomda, 1940, 58.

 16 BlAir, i. m., 22–23; 56–62 (hasonlatok); 22 (derű – súlyosság).



12

{„AZ ÉLETET, ÍM, MEGJÁRTAM”}

Petőfi kevés, ám annál mélyebb benyomást tevő, erőteljes vo-
nással kiélezett ellentétbe állítja a két költőt: derű és sötétség, 
koldus és királyfi. Mély benyomást tevő ez az ellentétezés, de né-
mileg leegyszerűsítő is, elég akár Blair, akár Herder tanulmányá-
val összevetni. Az ossiani költeményekben győztes csatákról, hősi 
önfeláldozásról és a bárdok azokat megörökítő énekéről egyaránt 
szó van – Petőfinél a környezetrajz a meghatározó. Homéros-ké-
pe a kor Homéros-képe, a „derűs Homeros”, ilyennek látta a kor 
a homérosi költészetet, amennyiben nem az Ilias szétszabdalásá-
val volt elfoglalva. Azután elesik Petőfi, elbukik a forradalom, 
s 1850 októberében Arany megírja az Ősszelt. A költeménynek 
az elmúlt fél évszázad folyamán több, különféle jellegű elemzése 
született,17 ezeket ismertnek feltételezve csak a Homéroshoz és 
Ossianhoz való viszonnyal foglalkozom.

Maga a tárgy, Homéros és Ossian ellentett előjelű párhuzamba 
állítása már önmagában is Petőfi három évvel előbb íródott ver-
sét kellett, hogy emlékezetbe idézze. Arany első pillanatra szenv-
telennek látszó ténymegállapítással kezdi: Borongós, unalmas 
őszi nap van. Ám a következő hasonlat a rab madárról, amely 
a rab gólyát idézi, már más képzetek társítását indíthatja el (Ke-
resztury szépen elemzi ezt).18 Arany azonban nem ment ebbe az 
irányba tovább, hanem rátért arra, amit nem akar olvasni, ami 
fájna: Homérosra. De mindjárt a kezdés tanulságos. A „fénydús 
ég” homérosi elem, bár Homérosnál nem jelző + jelzett szó áll, 
hanem egy szó (aithré) fejezi ki a ’fénylő, tiszta eget’.19 Homérosi, 
hogy a hajó „futva szegdel bíbor habot” (Arany persze tömörít), 

 17 baránSZky-JóB László, Arany János lírai formanyelvének fejlődéstörté-
neti helye, Budapest, Akadémiai, 1957, 74–83; BAlogh László, Az ih-
let perce: A lírikus Arany, Budapest, 19632, 49–64; KeresZtury Dezső, 
„S mi vagyok én...”: Arany János 1817–1856, Budapest, Szépirodalmi, 
1967, 281–283; BArtA János, Még egyszer a lírikus Aranyról, Irodalom-
történeti Közlemények, 89 (1985), 830. (= A pálya végén, Budapest, Szép-
irodalmi, 1987, 84–85.)

 18 baránSZky-JóB (i. m., 68–70.) kétségbe vonja A rab gólya allegória vol-
tát, és tárgyszerű leírásnak tartja. – Alig hiszem, hogy a kortársak csak 
annak értették. 

 19 Il. 17, 646; Od. 6, 44; 12, 75.
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de Homérosnál nincs szó arany hajóról, a hajó jelzője itt, mint 
igen sokszor máshol, „fekete”.20 Arany ezt cseréli aranyra – ha-
marosan megértjük, miért. A „mosolygó, sima tengerarc” nem 
homérosi rajz, viszont mintha „a mennyei bolt ... örök mosolya” 
(Petőfi) bujkálna mögötte.21 A „kék fátyol messze bérc fokán” 
homérosi elem, az Odysseiából való,22 csakhogy milyen más ösz-
szefüggésben áll ott! Aranynál a messzeséget festi, az Odysseiá-
ban a hatfejű szörnyeteg, a Skylla barlangját írja le. A „zölden a 
nyájas sziget” megint Petőfit idézi, ugyanakkor az Odysseiából 
több szigetet is: a Kyklóps-föld közelében levő szigetet, mely „er-
dős” („fölötte lomb, alatta lomb”) és nyájas,23 de csak az embere-
vő óriás szomszédságában van, és „fás” Kalypsó szigete csakúgy, 
még az sem mondható róla, hogy nem nyájas,24 ellenben tudjuk: 
Odysseus hazája képét „még Kalypsó keblén is siratja”. És sziget 
a phaiákok földje, rajta Alkinoos csodálatos kertje,25 meg a bájos 
Nausikaa – de Odysseusnak itt sincs maradása.

A példák sora folytatható. „Kéken a Zeüs lakta domb”? Az 
Ida-hegynek is több jelzője van,26 ám a ’kék’ nem szerepel ezek 
között, az Olymposról pedig – attól eltekintve, hogy nehezen 
minősíthető dombnak (3000 m!) – másfajta leírást olvasunk az 
Odysseiában: „felhőtlen, tiszta ég borítja, és a fehér napsugár 
futkos felette”.27 „Fehér juhak, tulkok sereggel” – többször is 

 20 Il. 1, 481–483; Od. 2, 428–430; 13, 81–85. E három hely közül csak  
Od. 2, 430-ban van megemlítve, hogy a hajó fekete, viszont ez a hajó 
jelzője egyébként több mint negyven esetben.

 21 Mosolyogni Homérosnál csak az istenek vagy emberek szoktak, egyszer 
fordul elő, hogy a föld „nevet”: Il. 19, 352. – A „hullámok számtalan 
kacagása” kifejezés található az aischylosi Leláncolt Prométheusban 
(89–90), de Arany ezt ekkor aligha olvasta.

 22 12, 74–75.
 23 Od. 9, 118; 131–141.
 24 Od. 1, 86; 5, 57–73.
 25 Od. 7, 114–130.
 26 Legtöbbször ’sokforrású’ (Il. 8, 47 és még hétszer), egyszer csak ’forrásos’ 

(Il. 9, 183), egyszer-kétszer ’magas’, ’sokszakadékos’, ’erdős’.
 27 Od. 6, 41–45. – Strabón megjegyzését (10, 3, 14), mely szerint az Idának 

négy dombja (! lophos) van, s mindegyiket Olymposnak nevezték, Arany 
ekkor aligha ismerte.
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így, bár mindig küzdelmes, gyilkos összefüggésben.28 „Füst ko-
ronáz erdőt, bokort” – csakugyan: az Odysseiában kétszer is 
olvassuk, hogy Odysseus füstöt lát felkanyarogni,29 a második 
esetben még azt is mondhatjuk, hogy „vendégies hívójelül”, de 
aki vendéget hív, az Kirké, az Odysseus társait disznókká vál-
toztató. A másik esetben a szörnyeteg laistrygónok városából 
száll fel a füst. – Mikor valóban „hősök családja, víg csoport 
áldoz, toroz”, és Télemachos személyében vendég érkezik, füst-
ről nincs szó.30 „Lantszóra lejt ifjú, leány” – ahogy az Achil-
leus pajzsának leírása többször említi.31 Érdekes eset a „kettős 
pohár, mézízű nedvvel”. A „kettős (kétfülű) pohár” gyakran 
előforduló kifejezés,32 viszont soha nincs a „mézízű nedv”-vel 
összekapcsolva. Ha a Homéros-szöveg „mézízű bort” említ,33 
akkor a „kettős pohár”-ról nincs szó. (Arany itt voltaképpen a 
homérosi költőhöz hasonlóan jár el, aki két formula egybekap-
csolásából alkot új formulát.)

Arany tehát nem egyszerűen egymás után rakott bizonyos ho-
mérosi elemeket, hanem egyfajta különös dekonstrukcióval – ho-
mérosi elemekből, de kiemelve azokat homérosi összefüggésük-
ből – egy eszményített homérosi világot fest, elhagyva minden 
összefüggést, vonást, mely ezt az eszményítést rontaná. Ebbe il-
leszkednek a színek is: kék (kétszer), arany, bíbor, zöld, fehér: 
csupa világos szín. (Így válik érthetővé a hajó homérosi „fekete” 
jelzőjének aranyra cserélése.) Joggal beszélhetne Barta János eb-
ben az összefüggésben szintén a „formáló akarat” küzdelméről 
és diadaláról a „formálandó élményi anyagon”.34 A kép így a 
„valóságos” Homé rosnak nem mindenben felel meg,35 de a Petőfi 

 28 Il. 6, 424; 18, 529–530; Od. 17, 472.
 29 Od. 10, 99; 149.
 30 Od. 3, 1–46; 4, 15–67.
 31 Il. 18, 494–495 (itt csak ifjak vannak említve); 18, 593–606; de valame-

lyest még 567 is idevonható.
 32 Il. 1, 584 és az Iliasban még hétszer, az Odysseiában 3, 63 és még ötször.
 33 Il. 6, 258; 10, 579; Od. 9, 208 és még négyszer.
 34 BArtA, i. m., 84.
 35 Arany maga is komor végzetszerűséget látott az Iliasban: ritoóK Zsig-

mond, „Könyv, amelybe ezrek álma révedt...”, Irodalomtörténet, 20 (70) 
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vázolta Homéros-képnek igen: „Minden mi világos”, (az öt szín 
közül három Petőfinél is ott van, s a „virány” talán a Petőfi-vers 
„virág[zó]”-jának párja. Ezt ellenpontozza a refrén. Egyelőre 
csak mint ellenpont, hogy azután a költemény második felében fő 
mondanivalóvá váljék.

A homérosi költészettel foglalkozó utolsó versszak („Törvényük 
nincs”)36 a kortársakban bizonyára élénk visszhangot keltett (a 
régi jó táblabírákra gondolhattak egyfelől, a dr. Grisák-szerű ala-
kokra meg a Reichsgesetzblattra másfelől), s előkészíthette őket 
arra, hogy mikor a költemény visszatér az első sorban elkezdett, 
de azután abbahagyott rajzához az évszaknak, érezzék, hogy a 
szavaknak kettős értelme van: „Oda van a szép nyár, oda” nem-
csak egy évszak elmúlását jelenti, „Nincs többé nagyszerű, cso-
da” nemcsak azt jelenti, hogy nincs nyári napfény, hanem azt is, 
hogy nincs küzdelem, „mely világcsoda”, ahogy majd a Bolond 
Istók fogja később mondani,37 azt is, hogy nincs „vihar”, amilyen 
az, melynek előjele a költő-barát dala volt,38 s a képzettársítások 
mind felé, Petőfi felé mutatnak39 – negatív előjellel. Petőfi így:

Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsirta fütyörész.40

És Arany? „Nem kék az ég, nem zöld az ág”, „Pacsirta nem szánt, 
csalogány / nem zöngi dalját” … 

(1989), 448; és sokkal szélesebb összefüggésben dávidháZi Péter, Hunyt 
mesterünk: Arany János kritikusi öröksége, Budapest, Argumentum, 
19942, 139–165.

 36 Ez is nyilván a Pajzsleírás bíráskodási jelenetére utal (Il. 18, 497–508).
 37 ArANy János, Bolond Istók, II, 8.
 38 Petőfi Sándor, Forradalom.
 39 Arra, hogy a költemény bizonyos képzeteinek hátterében Petőfi alakja 

dereng, már BAlogh rámutatott: i. m., 56.
 40 Petőfi Sándor, Mi kék az ég!
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– Petőfi:
Délibábos ég alatt kolompol
Kiskúnságnak száz kövér gulyája.41

Arany: „Nincs délibáb”. – Nincsenek színek, csak szürke egyhan-
gúság, nincs zúgó vihar, csak csepergő eső.

Egy, a költemény indításának időjárási képéhez visszatérő, de 
azt még lehangolóbbá tevő versszak után tér rá a költő az os-
siani költészetre. Ennek rajzában Arany ugyanazt az eljárást 
követi, mint a homérosi költészetében. Ahogy ott is tudatában 
volt annak, hogy a homérosi költészet nem csupa derű, de mert 
a műalkotás azt kívánta, csak a derűről beszélt, úgy itt, ugyan-
azon okból csak arról, ami sötét. Arany is tudta, hogy az ossiani  
költeményekben nemcsak kihalt tusáról és zúgó szélről van szó, 
hanem eredményes hősi harcokról és gazdag lakomákról egy-
aránt, meg az ezeken azokról éneklő, egymással versengő bár-
dokról. Különben nem beszélt volna arról Petőfinek, hogy kora 
nemeseinek Ossian-szerű eposzra volna szüksége, mely őket az 
elődök erényéhez visszavezetné, nem kezdte volna a Toldit két, 
Ossiant idéző sorral, s nem szőtt volna Letészem a lantot című 
költeményébe is egy Ossianra emlékeztető sort,42 de világosan 
megmondja, hogy most mi érdekli, mi az, mit lelke most kíván. 
Így lesz Homéros csupa világos, Ossian csupa sötét. Arany ter-
mészetesen tömörít, különféle helyeket összeolvaszt („formáló 
akarat”), ám költeményének szinte minden eleméhez lehet igazo-
ló helyeket idézni az ossiani költeményekből.43 Arany, akárcsak 

 41 Az alföld; de számos más versben is, pl. „Délibáb, a puszták szép tün-
dérleánya” (A csárda romjai); „Elmerengve nézi / Ez a kútágas a távol 
délibábot / Nem tudom, mit nézhet rajta, hisz affélét / Már eleget látott”.

 42 „Versenyben égtek húrjaim”, vö. Selmai dalok 28–30: „Mint elváltozá-
tok, én barátim, / Selmának ünnep-napjai óta! / Midőn váltva versen-
génk dalokkal”.

 43 A teljesség igénye nélkül néhány példa (a címekben és nevekben Fábián 
sajátos átírását követem): Borongó ég: Finjal I. 218; kihalt tusa: Kálo-
dún II. 94–97; Emlékhalom a harc fián: Finjal V. 241–245; Tyimóra II. 
444–449; VIII. 17–19 (többnyire kőrakás vagy emlékkövek vannak em-
legetve: Karrighúra 96–103; 553–555); a „harc fia” különféle összefüg-
gésekben sokszor fordul elő: Finjal I. 439; III. 202; 535; 547; IV. 121; V. 
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Petőfi, hangulatkeltő környezetrajzot ad, még azokat a pozitív 
elemeket is mellőzve, melyek az ossiani költemények komor ré-
szeiben is felbukkannak, amilyen a maradandó hírnév a bárdok 
éneke vagy az emlékkövek által.44 Ennek a sajátos hangulatnak a 
megteremtésében szerepe van – mint arra Sőtér István rámutatott 
– a jelzőknek, közelebbről azok halmozódásának.45 Érdemes a 
homérosi, ill. az ossiani költészetet vázoló részekben előforduló 
jelzőket összehasonlítani. (A már tárgyalt színeket most figyel-
men kívül hagyom.) A homé rosi költészetről szóló 32 sorban 18 
jelző van (a refrénben előfordulókat csak egyszer számolva), ezek 
közül negatív értékű (a refrénben levőket figyelmen kívül hagyva) 
egy van: ’véres’. Az ossiani költészetet 24 sor tárgyalja, ebben 
a jelzők száma – (a refrénben lévőket megint csak egyszer szá-
molva) – 14. Ezek között pozitív értékű egy van: ’hős’. Vannak 
kifejezetten ellentétpárok: mosolygó – borongó; élénk – kihalt; 
verőfényes – sötétes; víg – bús. „Minden mi sötét,”

Van azután az Ossiannal foglalkozó szakaszokban két, tárgyá-
nál fogva is figyelemre méltó rész. Az egyik a 8. versszakban e 

205; Tyimó ra VIII. 394 stb. Ki az utolsók közt esett el: Háború Kárósz-
szal 284–323, kül. 314 skk.; Bárhonna 490–535; Felhőid és zúgó sze-
led: Finjal III. 570–571; Tyimóra II. 69–70; V. 70; Kukullin halála 175; 
Gyárdul 157–158; Lórai csata 346; Zizegő haraszt, mohar: csak füvet és 
páf rányt találtam: Selmai dalok 361; ill. Bárhonna 454; Magános tölgy a 
domb felett: Finjal V. 448–451; Tyimóra II. 543–547; Irtishonnai háború 
170; Gyárdul 624–625; hullámmoraj: Finjal I. 215; Tyimóra VII. 297; Sel-
mai dalok 169; Kukullin halála 38; Enyésző nép, ki [...] múltján borong: 
Selmai dalok 379–408, kül. 389 skk.; „kinek [...] daliák lelke megjelen”: 
Finjal IV. 129–136; VI. 19–22; Tyimóra II. 191–194; IV. 438–441; VII. 
1–16; VIII. 459–460; Küvvála 197–200; Selmai dalok 16–24; 28–33; 
Alánéz bús felhők között: Bárhonna 65–74; 451–455; Finjal V. 260–261; 
és int feléd, jer, Ossian: Bárhonna 451–455. E megfelelések talán eléggé 
mutatják, hogy szükségtelen a költemény Herder, vagy – mint WAldAP-
fel János teszi: Arany János „Ősszel” cz. verséről, Egyetemes Philológia 
Közlöny, 22 (1898), 714–719 – Goethe Wertherének hatásából magya-
rázni. Csak arról van szó, hogy Herder is, Goethe is, Arany is olvasta 
Ossiant, de mindegyik a maga céljának megfelelően emelt ki elemeket.

 44 Tyimóra II. 463–464; Karrighura 96–103; Bárhonna 499–502; 537–540.
 45 A magyar irodalom története, IV., A magyar irodalom története 1849-

től 1905-ig, főszerk. Sőtér István, Budapest, Akadémiai, 1965, 128.
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szavak: „Emlékhalom a harcz fián / Ki az utolsók közt esett el. / 
Remény nélkül…” Nem kétséges, hogy mint az 5. versszak, ez is 
élénk visszhangra lelhetett a kortársak érzésvilágában, hiszen so-
kan lehettek, akiknek hozzátartozója elesett, s most már lehetett 
tudni: remény nélkül. Aligha véletlenül beszél Bérczy Károly a Ki-
sebb költemények 1856-ban, a Pesti Naplóban megjelent ismerte-
tésében arról, hogy „Arany subiectivitása nem egyéni, de solida-
ris, mely […] a kor eseményeinek folyamatából nyerte idomát”.46

A költőnek személy szerint is volt kit siratnia, bár itt a közös 
gyászba burkolja, s még azt is az ossiani világba távolítja: korán 
elhunyt barátja, aki valóban az utolsók között esett el (tizenhá-
rom nappal Világos előtt), de aki fölé nem borult emlékhalom, 
hiszen ki tudja, hol pihen. A vers folyamán eddig Petőfit emléke-
zetbe idéző mozzanatok után aligha kétséges, hogy ezek a persze 
sok mindenki másra szintén érthető sorok Arany számára első-
sorban őt jelentik.

Az utolsó versszak még tovább megy, és bár továbbra is az os-
siani világba áthelyezve egészen személyessé válik: „Kinek [...] / 
A hős apákhoz költözött / Daliák lelke megjelen”.47 Eltávolítva, 
ossianosítva ez az, amiről az Emlények 1851-ből való darabja 
szól: „Ki nékem álmaimban / Gyakorta megjelensz”, amit 1854-
ben (március 19-én) Egressy Gábornak ír: „Én számtalanszor 
álmodom Petőfivel”, és amiről Arany László szintúgy említést 
tesz, megjegyezve, hogy e gyermek- és ifjúkorában (Arany Lász-

 46 bércZy Károly, Arany János kisebb költeményeiről II., Pesti Napló, 
1856. aug. 7. (Az I. rész júl. 18.). Hogy Bérczy gondolatmenete világos 
legyen, célszerűnek látszik a cikk kiindulását is idézni: „Mondják, hogy 
a felhők gyakran ama terület idomait veszik magukra, melynek földiből 
páraként szálltak fel. E meteorológiai állítás igazságának kutatása nem 
ide tartozik, s én csak hasonlatkép akarom azt a nagy költők szellemé-
nek nyilvánulására alkalmazni. De itt a hasonlat még tovább terjed: a 
felszállt s felhővé idomult pára jótékony eső gyanánt hull vissza a földre, 
melyből alakját nyerte.” Ez az alkotó és befogadó közti szolidaritás jele-
nik meg sokkal szélesebb és tapasztalatra épülő összefüggésben Arany 
epikaelméletében is, egy ismertetés keretében: Eredeti népmesék, AJÖM 
X, 326–327.

 47 A szóválasztás megint Petőfit idézi: „Bolyongnak seregestül / A harc me-
zején elesett daliák / Bús szellemei”.
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ló 1844-ben született) neki is elmesélt álmokból már csak arra 
emlékszik, hogy az álomban Petőfivel „repülve szálltak, ketten 
együtt, a levegőben”.48

És most hadd idézzem Ossiant, a gyűjtemény utolsó darabját:

Egy felleg csüng Kána felett,
Nagy fodrú, kéklő szegettel;
Alatta szelek szárnya zúg,
Benne a’ nemes Finjál lakozik.49

Ott ül a’ bajnok homály köztt,
Légi dárdával kezében.
Felhőtől félig fedett paizsa
Ollyan, mint az elborúlt hold,
Mellynek fele felhőben áll,
Fele búsan néz a síkra.
[…]
Tompa moraj van a’ síkon!
Elsuhant az üvöltő szél;
Hallom szózatját Finjálnak,
Rég távol volt az fülemtől!
Jövel – mond – jövel, Osián, felém,
Már Finjál megnyerte dicsét.
Eltűnék, miként a’ lángok,
Mellyek kis korig ragyogtak.
[…]
Jövel – mond – jövel, Osián, felém,
Járj nemződdel a’ felhőkön.
És Ossian válaszol:
Mégyek, mégyek, bajnokok királya!
Hanyatlik már Osián élete.
Kezdek enyészni.50

 48 AJÖM XVI, 401, ill. 968. Az álomban alkalmasint Petőfi Jövendölése 
is közrejátszhatott. – Petőfinek is van Emlény c. verse, s ennek egy sora: 
„Bűvös szellemkezek vezérlik lépteit” talán szintén megjelenik az Emlé-
nyek 1855-ben született darabjában. 

 49 Finjál Ossian apja.
 50 Bárhonna 65–74; 490–497; 505–509.
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– Így Ossian. „Belőlem a jobb rész kihalt” – így Arany. Keresz-
turynak bizonyára igaza van, mikor úgy látja: Arany magát ér-
telmezi Ossianként.51 A refrén azonban megfordul, s ami eddig 
súlytalan, jelképes hívás volt, most, a jelenésben egyszerre súlyos, 
valóságos megszólítás lett. Eddig a költő hívta Ossiant, az olvas-
mányt, most a jelenés – és a mögöttes szövegben a felhők közül az 
apa – Ossiant, a funkcióját vesztett költőt, s Ossian ott kimond-
va, de kimondatlanul talán itt is, kész követni a hívást: „Járj nem-
ződdel a felhőkön.” Mit is mondott Arany László apja álmairól? 
Petőfivel „repülve szálltak, ketten együtt, a levegőben”.

Hogy Petőfi Arany költészetében különféle formákban és vo-
natkozásokban újra meg újra megjelenik, közismert tény. Emléke 
sírt a lanton még. A példákat Bóka többnyire megtárgyalta.52 Az 
Ősszelből éppen csak idéz egy versszakot, holott ez a költemény 
szintén Petőfit idézi, már csak a világos – sötét ellentétre épít-
kezéssel is. Petőfi azonban további ellentétekre is épít: virágzó 
– sivár; koldus – királyfi és, kevésbé kiélezetten, az istenek szerel-
mes játéka, illetve az elesett daliák bús szellemei. Túl azon mind-
amellett, hogy a költő mind Homérost, mind Ossiant nagyra ér-
tékeli, a költemény tárgya vele nincs személyes vonatkozásban. 
Ezekben a tekintetekben Arany másképpen jár el. A „Minden mi 
virágzó” még benne rejlik a „gazdag virány”-ban, de a sivárság 
(„Minden mi sivár”) már nem az ossiani költészet jellemzésében 
jelenik meg, hanem a költő saját világáéban. A ’sivár’ ugyanis az 
értelmező szótárak (ÉrtSz., ÉKsz.) szerint egyebek közt ’örömte-
len’, ’unalmas’, ’lehangoló’, ill. ’változatosság nélküli’, ’egyhan-
gúságával lehangoló’ jelentésű,53 s éppen ez az egyhangúság, egy-
formaság, ahol bizonyos értelemben a sötét és világos ellentéte 

 51 KeresZtury, i. m., 282.
 52 BóKA László, A lírikus Arany = B. L., Tegnaptól máig, Budapest, 1958, 

244–247. Csak futólag említi az Ősszelt, és egyáltalában nem A lantost, 
noha az kétségtelenül Petőfiről szól, mikor Arany még azt remélte, hogy 
Petőfi él, csak bujdokol, és nem említi A honvéd özvegyét sem.

 53 A ’sivár’ szó nyelvújítási, első adatolt előfordulása 1843-ból való, Petőfi-
nél tehát nagyon friss használatú. Ballagi ’puszta’, ’kietlen’, ’érzéketlen’, 
ill. ’rideg’ (= magányos) értelműnek határozza meg. 
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kérdésessé válik (a nappal egy világos éj), az, ami a költőt késszé, 
fogékonnyá teszi az ossiani költészet befogadására, mely – Pe-
tőfitől eltérőleg – nála nem „harsog” „az alaktalan éjben”, ha-
nem a költő lelkiállapotának (és a kor hangulatának) megfelelően 
„borong” „méla kedvvel” a múlton. „Én a kifáradt küzdelemnek 
/ Hanyatló korszakán merengek”.54 A költemény tárgya, a két 
költészet tehát nagyon is személyes vonatkozásban van az Ősszel 
költőjével, az egyik, mert fáj, a másik, mert vonzza. – Az, hogy 
az egyik költő koldus, a másik királyfi, ilyen körülmények között 
figyelmen kívül hagyható.

Arany költeménye tehát nem egyszerűen változat a Homéros 
és Ossian témára, mint Petőfié, hanem „kettős tükrözés”: válto-
zat Petőfi költeménye nyomán, „utánzata” annak, ahogy csak a 
nagyok tudják utánozni egymást, mikor a hasonlóságok még job-
ban kiemelik a különbségeket, „újraírása” egy 1847-ben a „népek 
tavaszán” született költeménynek három évvel később. Ősszel.

 54 A dalnok búja (1851). A Kisebb költeményekben kiemelt helyen, a kötet 
végén.
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Azt kívánom bemutatni, hogy Arany János Honnan és hová? 
című verse egyrészt polémia az 1871-ben induló Figyelő cikkeivel, 
közöttük is Reviczky Gyula egyik írásával, másrészt a 200 évvel 
ezelőtt született költő világfelfogásának és életművének összeg-
zése.

Ez a Kapcsos könyvben is szereplő költemény Arany János 
bejegyzése szerint 1877. július 14-én készült el. A Szana Tamás 
szerkesztésében megjelent Figyelő működését Németh G. Béla 
jellemezte legrészletesebben 1968-ban megjelent tanulmányá-
ban,1 majd Létharc és nemzetiség című tanulmánykötetében2 és 
kritikatörténeti monográfiájában.3 Bemutatása szerint a hetilap-
nak már címe is visszamutatás Arany János első folyóiratára, a 
Szépirodalmi Figyelőre; a harminc év körüli nemzedékhez tarto-
zó, leginkább polgári értelmiségi és nyugati tájékozódású mun-
katársainak egyik fő viszonyítási pontja az ő munkássága volt, 

 1 németh G. Béla, A polgári realizmus kritikai kezdeményezői: 1. A Figye-
lő és köre, Irodalomtörténeti Közlemények, 72 (1968), 284–309.

 2 uő, A demokrácia, az egyéniség és a „kozmopolitizmus” jegyében: a 
Figyelő és köre. (A polgári realizmus kritikai kezdeményezőinek egy 
felemás csoportja) = uő, Létharc és nemzetiség: Irodalom és művelődés-
történeti tanulmányok, Budapest, Magvető, 1976, 336–390. 

 3 uő, A liberális polgári individualizmus hívei (A Figyelő, a fiatal polgári 
értelmiség lapja) = uő, A magyar irodalomkritikai gondolkodás a poziti-
vizmus korában a kiegyezéstől a századfordulóig, Budapest, Akadémiai, 
1981, 93–127.

Korompay H. János

HITVALLÁS  
AZ ANYAGELVŰSÉG ELLEN

Arany János: Honnan és hová?
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amelyhez képest egyrészt a („békés, tisztázó, elkülönítő szembe-
nézést” jelentő) konfrontálódás, másrészt az átformáló folytatás 
képviselői kívántak lenni.4 

A Figyelő fő kérdéskörei e tanulmány összefoglalása szerint: 
„az irodalom nemzeti vagy kozmopolita jellege, világfájdalmat 
kifejező vagy harmóniát sugalló volta, eszményítő vagy realista 
kötelezettsége, a tudomány és irodalom viszonya és rangsora, a 
költészet és a materializmus kapcsolata, az irodalmi és társadal-
mi haladás kölcsönössége, a hangulat és az egyéniség szerepe, a 
dezillúzió és a kor műfajainak összefüggése, a nemzeti és összeha-
sonlító irodalomtörténet viszonossága”.5 A felsorolt összefüggések 
és válaszutak közül a Honnan és hová? című vers létrejötte elvá-
laszthatatlan a tudomány és az irodalom, valamint a költészet és a 
materializmus alapkérdésétől éppúgy, mint a szintén a Figyelőtől 
inspirált, nem egészen egy hónappal későbbi, a Kapcsos könyvben 
1877. augusztus 8-i dátummal szereplő Kozmopolita költészet.

Szana Tamás egyik, 1871-ben megjelent bírálatát 1875-ben 
publikált tanulmánykötetében Materialisztikus irány az újabb 
költészetben címmel adta ki.6 A Figyelő munkatársai közül 
György Aladár 1874-ben a következőket írta: „Míg […] a [tu-
dományos] tudat a lerombolt transcendentális világnézet helyébe 
»új eget és földet teremt«, s úgy a természet örökkétartó erőit s 
anyagjait kérlelhetetlen törvények segélyével egységgé igyekszik 
tenni, […] addig a költészet – mintha egyedül a transcendentális 
elemek képezték volna az összetartó kapcsot s csak azok szol-
gáltak volna delejtűként – szétbomlik«.”7 Bolgár Emil szerint 
„korunk tudományos iránya materialisztikus”, s a költőknek is 
korszerűnek, azaz materialistának kell lenniök;8 Hoitsy Pál pedig 

 4 Uo., 124.
 5 Uo., 96.
 6 sZANA Tamás, Benedek Aladár Hulló levelek című verseskötete, A Hon, 

1871/173 (júl. 29.), 1; sZ. t., Vázlatok: széptani és irodalomtörténeti 
kisebb művek, Budapest, Zilahy Sámuel, 1875, 144–152.

 7 györgy Aladár, A transzcendentális irány hanyatlása a költészetben,  
Figyelő, 1874/40 (okt. 4.), 469–470. Idézi németh G. Béla, i. m., 114.

 8 bolgár Emil, „Nem kell már a dal senkinek.”, Figyelő, 1875/11 (márc. 
14.), idézi németh G. B., i. m., 97.
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kijelenti, hogy „Korunk a materializmus kora”; „korunk szelleme 
a materializmussal szorosan összefügg”, „a materializmus éppen 
az az egyedi ismertető jel, mely korunkat minden más kor felett 
jellemzetessé teszi”.9

Reviczky Gyula – akinek Arany mint humorista10 és Ágnes asz-
szony11 című írásai már korábban megjelentek és vitába szállt a 
Kozmopolita költészet című költeménnyel is12 – Humor és mate-
rializmus című cikke 1876 júniusában jelent meg a Figyelőben.13

A huszonegy éves szerző szerint „A koreszmék hullámverése 
elmosta a hit csillagait s ama szellemvilág, mellyel a lélek gyer-
meteg ábrándja betölté a végtelenséget a tudomány látcsövein át 
vizsgálva hazug álomnak bizonyult”; másrészt „A materialisz-
tikus bölcselet” a „legigazságosabb világnézet”.14 Arany másfél 
évtizeddel azelőtt, 1860-ban, a Szépirodalmi Figyelőben a követ-
kezőket írta: „A vallási költészet, mely a földi ember legszentebb, 
legmagasztosabb érzelmeit öleli át, nemcsak nincs kirekesztve a 
szépnek birodalmából, sőt a legfönségesebb, mi után költő tö-
rekedhetik”,15 s a Koszorú szerkesztői postájában 1864-ben így 
nyilatkozott: „a Koszorú maga sem hódol a materialista elvek-
nek”.16 Ehhez kapcsolódva egy szerkesztői lábjegyzetben fejtette 
ki meggyőződését: „Kell lenni eszményi példány világának, hová 
meneküljön képzeletben, melynek dicssugarai tettekre lelkesitsék; 

 9 hoitsy Pál, A materializmus jogosultsága a költészetben, Figyelő, 
1875/23 (jún. 6.), 265–267. Idézi németh G. B., i. m., 96–97.

 10 revicZky Gyula, Arany mint humorista, Fővárosi Lapok, 1874/231 (okt. 
10.), 1006–1007.

 11 uő, Ágnes asszony, Erdély, 1875/17–18. (ápr. 23; 30.) 130, 138.
 12 uő, Kozmopolita költészet, Szegedi Napló, 1878. nov. 30.
 13 Uő, Humor és materializmus, Figyelő, 1876/24–26, (jún. 11–25.) 277–

279, 289–290, 301–305. (A továbbiakban revicZky 1876); Reviczky 
Gyula művei, s. a. r. németh G. Béla, Budapest, Szépirodalmi, 1969, II, 
425–448. (A továbbiakban revicZky 1969.)

 14 revicZky 1876, 278, 303, 304; revicZky 1969, 429, 444.
 15 ArANy János, Kemenes költeményei, Szépirodalmi Figyelő, 1 (1860)/1 

(nov. 7.), 13; ArANy János Összes művei (a továbbiakban AJÖM) XI., 
Prózai művek 2.: 1860–1882, s. a. r. németh G. Béla, Budapest, Akadé-
miai, 1968, 18.

 16 Koszorú 2 (1864)/1/1, (jan. 3.), 24. 
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ez az ember ideális természetéből foly. A leghiggadtabb fők, egy 
vagy más alakban, nem menekülhettek valamely költött ideális 
kör befolyása alól, sőt a legvastagabb materialisták azon veszik 
észre, hogy egy vagy más úton belé jutottak. Szerk.”17 Ezzel a 
mi korunk nem egy megállapítását is előlegező megjegyzéssel azt 
a cikket kommentálta, amelyet egykori nagykőrösi tanártársa és 
haláláig barátja, Mentovich Ferenc írt A természetjelenségek be-
folyása az emberi szellemre címmel, s akinek fő művét, Az új 
világnézlet címűt 1863-ban a cenzúrahivatal megakadályozta 
materialista szemlélete miatt: a könyv csak 1870-ben jelenhetett 
meg. Arany barátsága korántsem kívánta meg a világnézeti azo-
nosságot; nyilvánvaló és számunkra ismeretlenül maradt négy-
szemközti vitáik azonban előtörténetét képezhették a Honnan és 
hová? érvrendszerének.

Reviczky cikkében ezt olvashatjuk: „A természet az Isten s az 
ember a természet képmása”, „Az anyag halhatatlan”;18 Arany 
versében pedig: 

Az anyag a halhatatlan: 
Fűben-fában újraéled, 
Összetársul, meg elszéled
Mindörökké, szakadatlan; 

Reviczky: „Az agy a lélek”; „A vér a jellem”.19 Arany:

Most a szellemet tagadják: 
Semmi az, csupán anyag,
Agyvelő, vér és ideg
Összhatása, mely azonnal
Véget ér, ha szétbomol
Agyvelő, vér és ideg.

 17 [ArANy János], Lábjegyzet Mentovich Ferenc: A természetjelenségek be-
folyása az emberi szellemre c. cikkéhez, Koszorú, 1 (1863)/2/23. (dec. 6.), 
531.

 18 revicZky 1876, 304; revicZky 1969, 444, 445.
 19 revicZky 1876, 304; revicZky 1969, 445, 446.
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Reviczky állításait cikke szerint az ókori materializmus képvise-
lői, Démokritosz, Epikurosz és Lucretius igazolják az ótestamen-
tumi Istennel ellentétben, „aki elkárhozással fenyegette azokat, 
kik egyénileg mertek érezni”. Másrészt: „A zsidók vallásánál esz-
ményibb, szebb a klasszikusok mythológiája.” A középkorban pe-
dig „A perzsáknak […] gazdagabb költészetük volt, mint Európá-
nak s az arabok voltak a tudomány és műveltség zászlótartói”.20 

Arany ellenérvül a hindu, a perzsa, a zsidó, a görög és a keresz-
tény vallásokat sorolja fel, s mint azok, ő is állást foglal a lélek 
halhatatlansága mellett. Korántsem egyezteti azonban a külön-
böző hitvallásokat, hanem azt a közös vonásukat hangsúlyozza, 
amelyik szemben áll az anyagelvűség alapelvével. E sorait Szabó 
G. Zoltán és Szörényi László Kis magyar retorika című munkája 
a bizonyítás (argumentatio) második, művészi (genus artificiale) 
kategóriájának olyan érvei között idézi, amelyet a közvélemény 
elfogad.21

Reviczky írását, mint Németh G. Béla írja, „kinyilvánító mo-
dora, igehirdető hangneme” jellemzi, s „naiv fölénye és biztonsá-
ga, mellyel nemcsak fölvet, de föllebbezhetetlenül rögtön meg is 
válaszol kérdéseket”.22 Arany verse, már a címmel kezdve, olyan 
kérdések sorából áll, amellyel a Figyelő idézett szerzőinek, sőt a 
saját világnézetet egyetemesnek tekintő és mindenkin számonké-
rő agresszivitásnak is megálljt jelez, ezzel is folytatva azt, amit 
Széptani jegyzetek című munkájának tanköltészetről szóló feje-
zetében ír: „Jeles példány e nemben […] nálunk Csokonai halotti 
beszéde, mely nem egyéb, a lélek halhatatlanságát költőileg bi-
zonyító tankölteménynél.”23 A hazai költészetbeli előzményekhez 
sorolhatók Batsányi Levél, Szentjóbi Szabó Lászlóhoz című ver-
séből a következő sorok:

 20 revicZky 1876, 289, 279, 289, 303; revicZky 1969, 434, 431, 432, 443.
 21 sZABó G. Zoltán – SZörényi László, Kis magyar retorika: Bevezetés az 

irodalmi retorikába, Budapest, Tankönyvkiadó, 1988, 59–60.
 22 németh G. B., A liberális… i. m., 100.
 23 AJÖM X., Prózai művek 1., s. a. r. KeresZtury Mária, Budapest, Akadé-

miai, 1962, 559.
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Ó! embernek léte, rövid pályája, mi vagy te?
Most jöttünk, már újra megyünk; és ime! csak azt sem
Tudjuk: merre, hová térünk, vagy honnan eredtünk?!

Arany számára ismeretes volt Petőfi Bölcselkedés és bölcseség 
című költeménye is:

Egy-e a lélek és a test?
Honnan jövénk, hová megyünk?
Elalszik-e a sírba’, vagy
Uj lángra lobban életünk?

A kérdés, amely a művészet és az élet, a lélek, a szellem halhatat-
lanságának problémáját veti föl, kivételes volt az ő költészetében; 
másrészt csak hat hasonló más, a verscímben is kérdező költemé-
nyét ismerjük. Ezek: a szabadságharcban önvédelemre szólító Mit 
csinálunk? és a magyarok Istenének segítségében bízó Él-e még 
az Isten?, az 1850-es évekből való, a „Szólnom kisebbség, bűn a 
hallgatás” helyzetében írt Írjak? Ne írjak?, valamint az öregkori 
„botos és kalapos” fényképet választó Melyik talál?, a halál utáni 
’Test’ és ’Lélek’ találkozását festő Melyik a bűnös? és az ügyet-
len, beteg Senki Pállal azonosuló Mi vagyok én? Valamennyi szo-
ros kapcsolatban áll a Honnan és hová? című verssel: a hitbéli 
önvédelem írásra szólító kötelezettségétől a halálra készülő em-
ber Istenben és a lélek halhatatlanságában való bizonyosságáig.

A költemény számos előzményt összegez. A Bolond Istók meg-
emlékezik arról, hogy főhősét mennyire érdekelte a csillagászat:

Oh, hányszor elmereng a tiszta mennybe,
Hol a tejút és többi napkörök
Egy-egy láncszem tovább, a végtelenbe,
Hol milliárd nap és bolygó görög […]

Ezzel összefügg a Szépirodalmi Figyelő híradása a természettu-
dományi eseményekről: így a bécsi csillagda által észlelt üstökös-
ről. Arany szerkesztőként hozzáfűzte a verse címeként is feltett 
kérdést: „Honnan jő? hova megy? azaz pályakörét, ugy látszik, a 
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bécsi urak sem tudják”.24 Ez a megállapítás a „Mit hisz a tudós? 
ő lássa” verssor korábbi megfelelőjének látszik: a tudós is sokkal 
inkább hisz, mintsem tud.

A harmadik versszak így kezdődik:

Megfelelsz te, lélek.
Volt idő, mikor tagadták
A futamló csillagot:
Semmi az, csak földi pára,
Lobban, és fut, és el-ég.

Ennek fontos kezdeménye található az 1849-ben írt Karácsonyi 
éjtszakán című versben:

  
Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.

Csillag-é vajon, mely, mint vezérszövétnek,
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?

Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol
S éji táncaikhoz rémeknek világol?

A karácsonyi csillag megkérdőjelezése a szabadságharc utáni vál-
sághelyzetet idézi. Ennek történeti kontextusaként megjelenik a 
Bolond Istók első énekében leírt „Villám-üszök”, amely „imád-
kozni tanított”, és az Évek, ti még jövendő évek, a Fiamnak, a 
Dante vagy az öregkori Sejtelem. 

Arany a Kapcsos könyvben kihúzta a mottót, amely az „Exegi 
monumentum…” volt. A vers felütése („Mily rövid az élet…!”) az 
„Ars longa, vita brevis” közmondást idézi fel az éveinek számát 
régóta szigorúan számontartó és Horatius mintegy száz versét a 

 24 [ArANy János], Szépirodalmi Figyelő, 1 (1861)/36 (júl. 11.), 575; AJÖM 
XII., Prózai művek 3., s. a. r. németh G. Béla, Budapest, Akadémiai, 
1963, 39–40.
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kolerajárvány idején önmagának felmondó Aranynak.25 Az an-
tik közmondás egyszerre aktualitás és a költemény ellenpontja, 
hiszen az élet halál utáni folytatásával Arany számára a „Vita 
longa, ars brevis” hite, illetve meggyőződése jelenik meg. A vers-
zárás így összefügg a mottó kihúzásával, amelynek az utolsó 
strófára vonatkoztatott jelentése ironikus lenne, mert ellenpontja 
annak, amit Arany saját életművéről gondol: az korántsem lenne 
„aere perennius”. A „Non omnis moriar, multaque pars mei / vi-
tabit Libitinam” tehát átalakul: nem a mű, hanem maga a lélek 
halhatatlan: 

Oh ti, akik jobb felemnek
Már e földön mély sirt ástok:
Oh bizonyos hát tudástok,
Hogy helye sincs védelemnek?

A Honnan és hová? című költeményben említett nagy világvallá-
sok iránt Arany fiatal kora óta érdeklődött. A Bolond Istók meg-
emlékezik arról, hogy főhőse már kollégista korában megismerni 
kívánta a párszi vallás Zarathusztra tanításait tartalmazó szent 
könyvét:

Ismerni ő mindent hő vággyal ége,
A Zend-Avesztát úgy, mint a Koránt [...] 

A tudós költő Firduszit olvasta és gyakran hivatkozott rá, s a 
Zóráb néhány sorának lefordítása után Szilády Áront a Bárzoná-
mé fordítására ösztönzi. A hindu dráma címmel ismertetés jelent 
meg tőle a Szépirodalmi Figyelőben egy angolból fordított vers-
részlettel s a következő mondattal: „Való, hogy a jelen nincsen is 
semmi bájjal az igazi hindura: neki a világ nem egyéb rut börtön-
nél, melynek celláit a lélekvándorlás terhes körutja képezi, me-

 25 Arany János levele Tompa Mihálynak, 1867. máj. 30. = Arany János le-
velezése író-barátaival, s. a. r. ArANy László, Budapest, kiadja Ráth Mór, 
1889, II, 275.
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lyet a léleknek meg kell futni, mielőtt véghonát visszanyerné.”26  
A „Vagy a »boldogok szigetjén«, / Mint hivé a boldog hellén” 
példája már korábban előfordult a Byrontól, ill. Kallisztratosztól 
való fordításokban: az elsőben, Az új görög dalnokban „Mint 
ősink »Boldog szigeti«”; a másodikban, a Görögből címűben:

Nem vagy, Hármodiosz, te halva, nem vagy,
Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak […]

Idézett párhuzamaink legfontosabbikát azonban Juliska sírkövé-
re vésette. A Honnan és hová? – úgy látjuk – az ebben foglalt apai 
nagy bizonyosságot is hivatott volt megvédeni: 

Egy volt közös, szent vigaszunk:
A LÉLEK ÉL: találkozunk!

 26 ArANy János, A hindu dráma, Szépirodalmi Figyelő, 1 (1861)/37 (júl. 
18.), 583; AJÖM XI., Prózai művek 2.: 1860–1882, s. a. r. németh  
G. Béla, Budapest, Akadémiai, 1968, 260.
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A nemzeti irodalom hagyományközösségi paradigmájának isme-
retelméleti előfeltevéseit vizsgálva nyilvánvaló volt számomra, 
hogy A költő hazája című Arany-vers e szemléletmód egyik leg-
jellemzőbb megnyilvánulása – kritikatörténeti okfejtésbe azon-
ban nem illett verselemzés, így, Arany erre vonatkozó nézeteiről 
szólva, beértem a vers egymondatnyi említésével.1 Évek múltán, 
a kései Arany-versek kritikai kiadásán munkálkodva, A tölgyek 
alatt c. vers kapcsán úgy tűnt föl előttem, hogy az 1877-es vers 
poétikává alakítja át azt a beállítódást, amelyet a huszonhat évvel 
korábbi költemény ars poeticaként fogalmazott meg. A Kosmo-
polita költészet, amely A költő hazája kései megfelelőjének tekint-
hető,2 ebből a szempontból csak megerősítésül szolgál; tanúsága 
szerint a korábbi szemléletmód újra megjelenik ars poetica ként is 
A tölgyek alatt c. verssel egy időben.

 1 S. VArgA Pál, A nemzeti költészet csarnokai: A nemzeti irodalom fogal-
mi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, 
Budapest, Balassi, 2005, 517.

 2 Lásd Barta János álláspontját, aki szerint a két vers ugyanarra a kérdésre 
válaszolt – arra tudniillik, hogy „mi is az a közösség, amelyhez [Arany] 
hozzátapad, amelyből az ő imperativusai és értékélményei származnak?” 
BArtA János, Kozmopolita költészet (Széljegyzetek Arany János versé-
hez [1988] = B. J., Ma, tegnap, tegnapelőtt, Debrecen, Csokonai, 1990, 
197–200: 197.

S. Varga Pál

AZ OTTHONOSSÁG 
(ARS) POÉTIKÁJA

Arany János: A költő hazája – 
A tölgyek alatt
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Témánk hátterében egy alapvető antropológiai dilemma áll, ame-
lyet már Johann Gottfried Herder megfogalmazott. Az ember, 
ellentétben az állatokkal, nincs egy bizonyos földrajzi környezet-
hez kötve ösztönei által; a kultúra közegét önmaga és a természe-
ti szféra közé iktatva a földkerekség bármely pontján életképes. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy független volna környezetétől, 
amelybe beleszületett. A kultúra közegét ugyanis minden közös-
ség a maga természeti környezetéhez alkalmazkodva alakítja ki; 
ahogyan Arnold Gehlen fogalmaz, „Az ember – azaz minden kü-
lönös csoport vagy közösség – kulturális birodalma foglalja […] 
magába fizikai egzisztenciájának feltételeit”.3 E „kulturális biro-
dalmak” eredendő sajátszerűsége akkor is megmarad, amikor a 
természeti kihívások szerepe csökken. Egy-egy ilyen univerzum 
– a fenomenológia kifejezésével – „mindennapi otthonvilág”-ként 
veszi körül lakóit: „a legközelebbről ismert és otthonos dolgok 
összességét jelenti” ez, „az otthonos környezet, a táj, az ember-
társak az ismerős erkölcsükkel, szokásaikkal és nézeteikkel, a ha-
za-állam a megszokott törvényeivel, rendjével”.4

Az egyes ember mint egy kulturális közösség tagja ettől az ott-
honvilágtól kapja identitását, alapvető késztetéseit és biztonság-
érzetét,5 s hozzá való viszonyát a korai szocializáció időszaka – a 
gyermekkor – erős affektivitással tölti fel.

 3 Arnold gehleN, Az ember természete és helye a világban, ford. Kis János, 
Budapest, Gondolat, 1976 [1940], 50.

 4 Ludwig lANdgreBe, Der Weg der Phänomenologie: Das Problem einer 
ursprünglichen Erfahrung, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 19783 
[1963], 51. (Az én fordításom, S. V. P.; a „mindennapi otthonvilág” az 
eredetiben: „alltägliche Heimwelt”.)

 5 Lásd Robert Ardrey, The Territorial Imperative: A personal Inquiry in 
the Animal Origins of Property and Nations, New York, Athe naeum, 
1966, 171; idézi és értelmezi Ina-Maria greVerus, Der territoriale 
Mensch: Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphä nomen, 
Frankfurt a. M., Athenaeum, 1972, 24–25.
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Otthonosság és irodalom

Az otthonosság élménye, vagy éppen a visszavágyódás a szülő-
földre a költészet ősi témája – elég Odüsszeuszra vagy a Tomiba 
száműzött Ovidiusra gondolni. Az európai magas irodalom kö-
zege ugyanakkor a középkortól kezdve vallási jellegénél és latin 
nyelvénél fogva fölötte áll a saját környezetként értett otthonvilá-
gokon – az újkor eszménye pedig kifejezetten a nyelvek és hazák 
fölötti, közös műveltségen alapuló költői univerzum; jellemző, 
hogy Janus Pannonius inkább érezte otthon magát e kultúra cent-
rumában, Itáliában, mint szülőföldjén. A klasszicizmus idején a 
nyelvi elkülönülés sem tudta kikezdeni ezt az eszményt.6

A saját otthonvilág szempontját a romantika vetette fel – a rá 
jellemző történeti-hermeneutikai előfeltevésből kiindulva. Mint 
Madame de Staël fogalmaz:

A klasszikus költészet csak a pogányság emlékein át ér el 
hozzánk; a germánok költészete a művészetek keresztény 
korszaka: a mi személyes benyomásainkkal indít meg 
minket, ihlető géniusza közvetlenül a mi szívünkhöz szól 
[…].7

Madame de Staël álláspontjának érdekessége, hogy a meghittség 
attribútumát a tulajdonképpeni otthonvilágok fölött átívelő ke-
resztény kultúrához társítja. Ugyanakkor az otthonosságnak az a 
típusa, amelyet egy közösség saját nyelve és közös életvilága nyújt 
az irodalom számára, ugyancsak a 18–19. század fordulóján tű-
nik föl – idézzük ezúttal a magyar Kármán Józsefet, aki így ír  
A’ Nemzet’ Tsinosodásában (1794):

 6 A közös kulturális térben [Kulturraum] közös sors és tartós kölcsönha-
tások folytán létrejövő „nyelvszövetségek”-ről lásd Henrik becker, Der 
Sprachbund, Leipzig und Berlin, Gerhard Mind, 1948, Vorwort [o. n.]

 7 Madame de stAël, A költészetről (Részletek Németországról című köny-
véből, 1810), ford. róNAy György = A romantika, bev., vál. horváth 
Károly, Budapest, Gondolat, 1965, 161–166: 166.
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Minden Írónak van maga Világa, maga Atmosphaerája, 
a’ mellyben él, és a’ mellyből ír, van maga Publicuma, a’ 
mellynek ír. Az a’ sok kicsiny Tekíntet, az a’ számlálhatat-
lan Környűlállás, teszi az Írót nagyobb részént kedvessé 
– és hasznossá. Nem azt akarom én mondani, hogy vala-
melly Írót nem lehet jónak mondani Magyar Országban, 
a’ ki Angliában írtt. De igaz az, hogy ott a’ hol minden 
Allusiójit, minden mellékes Ideáit, minden Szavának Élét 
és Savát elértik, kedvesebb, mint a’ hol ezt mind nem tud-
ják. Aluszékonyan leteszi az ollyan, a’ ki ezeket nem tudja, 
a’ legkellemetesebb Írót is. […]

[I]degen, esméretlen, járatlan Világot talál az Olvasó 
lefordított Könyveinkbe’.8

Az otthonosság feltétele eszerint az, hogy egy-egy szó, az adott 
nyelvre jellemző kifejezés (idiomatizmus) jelentéstartománya az 
anyanyelvvel együtt átadott közösségi tapasztalathoz van kötve; a 
megértés lehetséges maximumát az életközösségen alapuló nyelv-
közösség biztosítja.

A költészet otthonosságának gondolatát Kölcsey viszi tovább 
az 1826-os Nemzeti hagyományokban:

Melyik magyar ismerjen saját mezeire, ha rajtok Pán fúj-
ja a sípot, s Tytirus hajhássza bárányait? Melyik magyar 
találhassa fel magát saját nemzetiségében, ha nemcsak az 
idegen mitológia képeire, hanem ez vagy amaz római ver-
selőnek ez vagy amaz sorában álló ez vagy amaz névre is 
emlékeznie kell, ha poétáját érteni akarja?9

 8 kármán József, A’ Nemzet’ Tsinosodása = Első folyóirataink: Uránia, 
szerk. SZilágyi Márton, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999, 313.

 9 kölcSey Ferenc, Nemzeti hagyományok = kölcSey Ferenc Összes mű-
vei, szerk. sZAuder József és sZAuder József né, Budapest, Szépirodalmi, 
1960, I, 518. 
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Nem egyszerűen a magas műveltséghez kötött költészet bírála-
ta ez (amelyet egyébként Arany ugyancsak magáénak érez majd, 
amikor úgy fogalmaz 1847-ben, hogy „döntessék el a köz fal a 
népi és ma ugynevezett fennkölteszet közt, és legyen a költészet 
általános, nemzeti!”10); Kölcsey a megértés hatékonyságának fel-
tételeként értett otthonosságról beszél.

A gyermekkor, az otthonvilágban zajló anyanyelvi szocializá-
ció érzelmi felhajtóerejét Csokonai írta le, Kármán esszéjével kö-
zel egy időben:

Örömest hallgatjuk a’ Morált azon a’ nyelven, a’ mely-
lyen szűléink és a’ jó öregek tsepegtetik belénk az erkől-
tsiségnek első zsengétskéjit. Édesdeden hallgatjuk azon a’ 
nyelven a’ históriákat, a’ nemzetek ’s országok leírását, a’ 
mellyen dajkáinknak ’s a’ körűlöttünk lévő embereknek 
első mesélléseit hallottuk.11

Hosszan lehetne elemezni az otthonosság szerepét a 19. század 
első felének magyar tájköltészetében; utaljunk ezúttal csupán két 
jellemző példára. Berzsenyi számára még a látvány kínálta antik 
görög asszociációk teszik vonzóvá a honi tájat: 

Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helicon. Jőjetek, oh szelíd
Áon szűzei, és verjetek itt lakást!

(Keszthely, 1799–1803 között)

Petőfi Alföldje ezzel szemben a szülőföld otthonosságának kö-
szönheti kitüntetett szerepét a „fenyvesekkel vadregényes” Kár-

 10 Arany János levele Szász Károlynak, 1847. okt. 11. = ArANy János Összes 
művei, szerk. KeresZtury Dezső, XV., A. J. levelezése (1828–1851), s. a. 
r. Sáfrán Györgyi, BisZtrAy Gyula, Sándor István, 1975, 147.

 11 cSokonai vitéZ Mihály, A’ magyar nyelv’ feléledése [1797k] = cSokonai 
vitéZ Mihály Összes művei, szerk. debrecZeni Attila, Tanulmányok,  
s. a. r. és a jegyzeteket írta borbély Szilárd, debrecZeni Attila, orosZ 
Beáta, Budapest, Akadémiai, 2002, 110–112: 110–111.
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pátok idegenségével szemben; a romantikus egyéniség is a szülő-
földnek – a rónák végtelenjének – köszönheti identitása uralkodó 
jegyét, a szabadságvágyat. A táj szépségének a szülőföld ottho-
nosságán túl nincs is más kritériuma:

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.

(Az alföld, 1844. júl.)

Az otthonosság (ars) poétikája – Arany János

Ami immár Aranyt illeti, A költő hazája a Válasz Petőfinek 
című (1847. február 11-én írt) vers negyedik versszakát bontja ki, 
amelyben Arany „népi sarjadék”-nak nevezi magát,

Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.

Feltűnhet, hogy már ebben a meghatározásban az otthon szó a 
leghangsúlyosabb, a „Sorsa az én sorsom” kifejezés pedig költő 
és nép egzisztenciális viszonyának kölcsönösségére utal. A költő 
hazája című vers (1851. május 1. előtt) alapgondolata, hogy az 
otthonosság a költői ihlet és a befogadás egymást kölcsönösen 
erősítő tényezője. Ha az ihletet – a visszacsatolás elve alapján – 
annak a népnek a befogadói reakciói vezérlik, amely a költővel 
„érzésben és nyelvben rokon”, a nép arra a dalra „fogékony”, 
amelyet maga ihletett; költő és népe egymást emeli.

Ez az ars poetica az otthonosság körének kiterjesztésén alapul. 
A kiindulópontot a szülői ház jelenti, ahol minden szöglet és zug 
ismerős, s ahol „a meghitt beszéd” olyan, mint „Anyai tejnek 
édes folyama”. (Amikor költőnk arra utal, hogy „E szó nyitá meg 
szívét és eszét”, mintha csak Csokonai fentebb idézett írásából 
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idézne – „Magyar Nyelv! […] a’ te darabolt ízetskéiden kezdettek 
ki fesleni az én gyermeki elmémnek első ideáji”;12 a közös háttér 
Herder tétele, amely szerint a nyelv alakítja a gondolkodást, és 
nem megfordítva, vagyis gondolkodásunk anyanyelvünk jellegé-
től függ.)

Az otthonosság közege körről körre bővül; a majdani költőt 
előbb a gyermekkori játszótársak veszik körül „ismerősen”, az-
után az anyanyelv meghitt szava „simul ajkára”, mikor dalra fa-
kad – s majd e szónak köszönheti első szerelme bensőségét is; 
végül a „nyíltszívű nép” köréig jut, melyet ott – tudniillik szülő-
helyén – talált. Ez a „nép” aztán az egész, rokon érzésű és azonos 
nyelvű közösségre kiterjed, vagyis az otthonosság, a családiasság 
légköre, a közös nyelv meghittsége révén a „secondary-in-group”, 
a szociokulturális „Mi”-csoport egésze a személyes, face-to-face 
ismeretségek körén belülre kerül. Ez a közeg – amelyben a köl-
tő dala „ajkrul-ajkra száll” – a megértés lehetséges maximumát 
biztosítja; „mily boldog élvezet” a költőnek „tudnia biztosan”, 
úgymond, hogy dalából a befogadás során „semmi hang el nem 
veszett”.

Ez a logika szab határt a költészet befogadói közegének: a sa-
ját népre kiterjedő otthonosság körén túl a költő dala „üvegházi 
növény”, melynek „Legszebb illatja, színe kárba megy”. Mintha 
csak Kármán vélekedésének parafrázisát olvasnánk – „ott a’ hol 
[az írónak] minden Allusiójit, minden mellékes Ideáit, minden Sza-
vának Élét és Savát elértik, kedvesebb, mint a’ hol ezt mind nem 
tudják”.13 Ha Arany a honi költészet, Kármán viszont az idegen 
irodalom megértésének-befogadásának nyelvi-kulturális határai-
ról szól, másutt Kármán is megjegyzi, hogy „Hazai Nyelvünkön 
készűltt Tudományinknak tsak a’ két haza [ti. Magyarország és 
Erdély] lehet Piattza”.14 S ha hozzáfűzi: „melly keskeny mező ez 
a telhetetlen Betsűlet’ Szomjúságának”, s „Minden nagyra szűle-
tett Író eggy Sándor, a’ ki Világokat szeretne hódolni, és sír, hogy 
a’ Hóldba fel nem viheti győzedelmes Zászlóit”, Arany a Kosmo-

 12 cSokonai vitéZ, A’ magyar nyelv’ feléledése, i. m., 112.
 13 Lásd a 8. lábjegyzetet.
 14 kármán, A’ Nemzet’ Tsinosodása, i. m., 307.
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polita költészetben ironizál majd ehhez hasonlóan a világsiker-
re vágyó honi költőkön – kérdvén tőlük: „kevés itt a dicsőség”, 
s „Albion is kéne még?” És ha már a Kosmopolita költészetnél 
tartunk, jegyezzük meg: ez sem a költészet nemzeti bezárkózását 
hirdeti. A hangsúly A költő hazájához képest ezúttal az alkotói 
oldalra esik – nagy költészet eszerint csak a költő belülről ismert, 
átélt otthonvilágából nőhet ki; ettől az eleven közegtől elszakított 
„elvont ideál”-lal költőként nem sokra lehet jutni.

Arany ugyanakkor, mondhatnánk, nem nyugszik bele, hogy 
„idegen, esméretlen, járatlan Világot talál az Olvasó lefordított 
Könyveinkbe’ […]”, ahogy Kármán mondta.15 Amikor Shakes-
peare-t vagy Arisztophanészt fordít, arra törekszik, hogy az ere-
deti kifejezéseket a magyar nyelv olyan törzsökös – régi vagy népi 
– fordulataival adja vissza, amelyek ha nem is fedik pontosan az 
eredetieket, „mellékes ideáik”, allúzióik gazdagságát tekintve 
mérkőznek velük (lásd Korompay H. János, illetve Bolonyai Gá-
bor ezzel kapcsolatos megállapításait16).

A tölgyek alatt ugyancsak az otthonosság közegét állítja kö-
zéppontba, s felépítése szintén e közeg kiterjesztésén alapul – e 
műveletet ezúttal a gyermekkor emlékét felidéző tölgy motívuma 
által hajtja végre. A vershelyzet alkalmi, mint az Őszikék leg-
több versében – az alcímben megnevezett Margitsziget tölgyei 
mozgósítják a gyermekkori emléket. A költő hazája című vers-

 15 Lásd a 8. lábjegyzetet.
 16 Arany „Hamletje nemcsak egyéni, hanem kollektív befogadás is, amely 

a magyar irodalmi szókincsnek az archaikusat és a tájnyelvit is magába 
foglaló, széles regisztereivel él”, KoromPAy H. János, „»egy dióhéjban 
ellaknám« Hamletkint”: A Hamlet-fordítás Arany János életművében 
= „Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról, 
szerk. PArAiZs Júlia, Budapest, reciti, 2015, 35–50: 45. Bolonyai Gábor 
azt mutatja ki, hogy a „népies eufémizmusok”, amelyekkel Arany Arisz-
tophanész tabuszavait fordítja, „normaszegésben természetesen nem ve-
hetik föl a versenyt a tabuszavakkal, de asszociációs erejüket tekintve 
előnyben vannak velük szemben”, BoloNyAi Gábor, „Átkoszta makve-
rő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordí-
tói gyakorlat tükrében = „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”: Arany 
János és az európai irodalom, szerk. KoroPmAy H. János, Budapest, Uni-
versitas, 2017, 9–46: 39.
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ben „gondolatvezér”-nek nevezett emlékezet ezúttal az ott leírt 
módon köti „legelső végét fonalának” a „csendes tanyának kü-
szöbjé”-hez – vagyis oda, ahol a hon kezdődik; a versben elmesélt 
gyermekkori epizód az otthonvilág legbensőbb köréhez tartozik. 
Minthogy érzékelés és emlékezés elválaszthatatlanul összetarto-
zik itt17 – a margitszigeti fák látványa, a kis történetben szereplő 
tölgyek emlékével azonosulva képes a gyermekkor egész bensősé-
ges világát felidézni. Innentől kezdve a tölgy földrajzi elterjedése 
jelöli ki az otthonosság terrénumát; bárhová vesse is a sors az em-
lékezőt, aszerint ítéli otthonosnak vagy idegennek tartózkodási 
helyét, hogy nő-e ott gyermekkorának kedvelt fája, vagy nem. Így 
veszik fel a Margitsziget tölgyfái az otthonosság szimbólumának 
szerepét:

De tölgyek alatt,
Valamerre jártam,

Szűlő honomat
– Csak is ott – találtam;

S hol tengve, tunyán
Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kanaán,

Nem lett honom a föld.

Az idegenség közegére – a zajos városra – ezúttal csak rövid köz-
bevetés utal a vers elején, mégis ez adja a vershelyzet környezetét. 
A tölgyek látványa a várostól körülvett, attól mégis elzárt szi-
geten változtatja át a környezetet az egykori otthonvilággá. Az 
átalakulást jelen és múlt azonosítása teljesíti ki; ha már a 2. vers-
szakban azt olvassuk, hogy „évem leapadt, / gyermek lettem”, 
a 6. versszakban a Margitsziget mellett elhaladó gőzhajó zubo-

 17 Eisemann György emeli ki a verssel kapcsolatban „az emlékezés ér-
zékfüggő karakterét” – mint írja, „az érzéki-materiális tapasztalások 
[…] nem függetleníthetők az érzékelő alanynál nem anyagszerűen tá-
rolt memóriakomplexumoktól”; a tölgyek felidéző erejét Az eltűnt idő 
nyomában híres madeleine-epizódjának mnemotechnikájával rokonítja, 
lásd eisemANN György, A későromantikus magyar líra, Budapest, Ráció, 
2010, 292.
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gása egy – ugyancsak gyermekkori emlékben szereplő – vízima-
lom hangjává változik. A vers zárlatában aztán ismét a jelen, az 
emlékező tudat nézőpontja érvényesül; ahogyan a porban billegő 
lepke annak köszönhette megmenekülését az Őszikék nyitó ver-
sében, hogy a vers beszélője nyughelyet keresve lefelé irányozta 
tekintetét, a gyermekkori tölgyre emlékező költő tekintete ezúttal 
fejfának valót keres. A tölgy azért válik alkalmassá arra, hogy fej-
fául szolgáljon, mert e minőségében is megmarad az otthonosság 
hordozójának; az emlékező, aki a tölgyet választja fejfául, azzal a 
megnyugvással várhatja a halált, hogy „honja lesz a föld”, mely-
ben nyugodni fog. Arany tudja, hogy nem térhet vissza, Toldi-
ként, szülőföldjére meghalni, s így nem mondhatja Petőfivel, hogy 
„Itt ringatták bölcsőm, itt születtem”, „Itt borúljon rám a szem-
födél, itt / Domborodjék a sír is fölöttem” – a tölgy motívuma 
mégis lehetővé teszi számára, hogy bölcsőjét és a sírját majdan 
ugyanannak az otthonvilágnak a horizontja ölelje körül. (A hát-
térben bizonyára ott húzódik a Szózat hazafogalma is – „Bölcsőd 
az s majdan sírod is, / Mely ápol s eltakar”.)

A tölgyek alatt ugyanakkor, A költő hazája című vers tükrében 
az Őszikék ars poeticájaként is olvasható. A sziget, éppen sziget 
voltának köszönhetően feltöltődhet a tölgyek által kisugárzott 
otthonossággal, s így tartósan olyan közegként tud hatni, amely-
ben az emlékezet „legelső végét fonalának” a gyermekkor „csen-
des tanyának küszöbjé”-hez kötheti, ahová „Mulatni vissza-visz-
szatér”. A költő hazájában említett „meghitt beszéd”, a familiáris 
szóhasználat nemcsak A tölgyek alatt, de a ciklus legtöbb versé-
nek jellemzőjévé válik – inkább, mint az ötvenes évek lírájának.

Az otthonvilág rekonstrukciója mégsem lehet teljes; akármeny-
nyire sikerült is az emlékezőnek a margitszigeti tölgyfák segítsé-
gével belevetítenie az otthonosság tárgyi attribútumait aktuális 
környezetébe, ebben a közegben senki sincs, aki „Vele érzésben 
és nyelvben rokon” volna, nincs „Nép, melynek érzi keble, zengi 
szája / A költő énekét”. Valójában nem új élmény ez Arany számá-
ra; már A költő hazája írásakor – az 1850-es évek elején – azzal 
az Ossziánnal azonosult, akit a túlvilágra költözött daliák lelke 
hívogat, mondván, „nincs többé Caledonián / Nép, kit te felgyujts 
énekeddel” (maga A költő hazája is népe hattyúdalának énekese-



{S. Varga Pál: Az otthonosság (ars) poétikája}

43

ként tünteti föl a költőt a zárlatban). Az otthonosság poétikája 
ezúttal új szerepet kap: a környezet s a közelgő halál által folyvást 
fenyegető idegenség leküzdésének, domesztikálásának eszközévé 
válik, miközben (a Hoc erat in votis c. vers szavaival szólva) újra 
meg újra a „boldog első gyermekség” „otthonos vidékei”-nek em-
lékéből merít erőt és ihletet.

Ami pedig a közönség hiányát illeti, erről az Őszikék voltakép-
peni ars poeticája, a Mindvégig vall: „Van hallgatód? nincsen? / 
Te mondd, ha ahogy isten / Adta mondanod.”

Meglehet, az Őszikék költője rezignáltan vette tudomásul, hogy 
nincs nép, mely „vérévé tanulja” költészetét, az otthonosság poé-
tikája lassan mégis elérte hatását; akik utóbb „fogékony kebel”-lel 
olvasták e verseket, akarva-akaratlanul, minden egyéb körülmé-
nyen túl – vagy inkább innen – annak a népnek lettek tagjaivá, 
amelyet Arany költői nyelvének otthonos horizontja vesz körül.
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A Toldi fogadtatásának történetében magának Toldy Ferencnek, 
aki az elsők közt üdvözölte Arany művét, a szöveg kanonizáció-
jára irányuló felfogása részben beépült a nép-nemzeti iskola Tol-
di-értelmezésébe, részben viszont egyfajta zsákutcának bizonyult 
a recepcióban. Mint ismeretes, Toldy a művet az irodalom népies 
ágának legmagasabb fokú realizációjaként, vagyis – szemben pl. 
Gyulaival – folytathatatlan zárköveként értelmezte,1 és leginkább 
a nép civilizálásának processzusában betöltött szerepét méltatta, 
amit viszont összefüggésbe hozott a kor „demokratizálási” ten-
denciájával: 

míg végre (1846) a népies beszélyre is tűzvén jutalmat, 
Arany halhatatlan Toldiával lépett e pályára. Ekképp ta-
lálkozván egymással a politikai, az irodalmi, sőt a szo-
kásokbani demokratizmus is […], s egyik támogatván a 
másikat, keletkezett azon kultusza a népnek és népiesnek, 

 1 „A magas művészet, a legöntudatlanabb naivságba burkolva felfogásban 
és előadásban, oly diadalt szerzett a népiesnek, melyhez hasonlót az töb-
bé nem vívott ki.” toldy Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története: 
A legrégibb időktől a jelen korig: 1864–1865, Budapest, Szépirodalmi, 
1987, 396.

Milbacher Róbert

„SZERESD A MAGYART,  
DE NE FARAGD LE”

A csinosodásprogram  
kiterjesztése és visszavonása [?] 
a Toldiban és a Toldi estéjében
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mely életben és irodalomban társadalmi és míveltségtörté-
neti nevezetességre volt emelkedő.2

Toldy Ferenc értelemszerűen a reformkor irodalmi programjai 
felől olvasta a Toldit, és benne a nép művelésének, emelésének 
legmagasabb szinten megvalósuló törekvését üdvözölte, ami a re-
formkor csinosodásprogramjának3 a népre való kiterjesztéseként 
kezelte az irodalom népies ágát magát is. Ugyanakkor a Toldi 
máig ható kanonizációja egyfelől Erdélyi János népiességelmélete 
felől zajlott le, amely a nép-nemzeti irodalom egyik első megva-
lósulását köszöntötte Arany művében, másfelől, ezzel összefüg-
gésben, Gyulainak azon vélekedése érvényesül mindmáig, ami 
szerint a magyar nemzet immanens jellegzetességeit reprezentálja 
a szöveg: „Minden magyar embernek olvasni kell ezt, mert Toldi 
jellemében minden megvan, mi a magyar ember természetében 
nagy.” Jól látható, hogy mind Erdélyi, mind Gyulai felől olvas-
va a Toldi nem kérdésfölvetésként, hanem válaszként, mégpedig 
saját ideológiájukra adott válaszként értelmeződik. Ha jól értem, 
Gerencsér Péter kiváló, a Toldi korai recepcióját vizsgáló tanul-
mányában éppen ezt a problémát feszegeti, amikor arról ír, hogy 

[a]z elméletek megformálta elvárás-horizont olyan nagy 
súllyal terhelte meg a Toldit, hogy az elmélet még a konk-
rét szöveg létrejötte előtt olvasni kezdte azt. A Kölcsey-
vel, majd Erdélyi Jánossal létrehozott paradigma azonban 
nemcsak megszabta, miként kell olvasni a Toldit, hanem 
egyúttal hatott Aranyra is, aki ennek alapján formálta ki 
felfogását.4

 2 Uo., 356.
 3 A „csinosodás” politikai beszédmódjával kapcsolatban főleg takátS Jó-

zsef tanulmányaira támaszkodtam. 
 4 gerencSér Péter, „…nehéz aranyhím terheli ruháját”: A Toldi kanonizá-

ciója 1856-ig, Irodalomtörténeti Közlemények, 2004/3, 361.
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Ebben a dolgozatban annak igazolására tennék kísérletet, hogy 
Arany nem e szerint, a szöveget a nemzeti irodalom hagyományá-
ba integráló paradigma szerint írta a művét, hanem a Toldyéval 
inkább rokonítható eszme- és irodalomtörténti narratíva kínálta 
számára a mű megírásához az elsődleges kontextust.

*

Azt már egy korábbi tanulmányomban igyekeztem igazolni, hogy 
a Toldi írása idején Arany még nem volt tisztában a Kölcseyből 
kiinduló, bár azt félreolvasó Erdélyi-féle népiességteóriával, ha-
nem az azt megelőző népiességfelfogás alapján járt el.5 Szilágyi 
Istvánnak írt és sokat idézett 1847-es nagypénteki levelében így 
vall erről: 

Azt akarom mondani, hogy a népköltő feladata nem az, 
hogy elvegyüljön a durva nép közt, s legyen egyszőrüvé 
velek, hanem az, hogy tanúlja meg a legfensőbb költői 
szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elő. Ez le-
begett előttem, midőn a Toldit írtam, s ez úton haladok 
ez után is.6

Ezt még az 1855-ös, Gyulaihoz írott önéletrajzi levelében is meg-
erősíti, vagyis a Toldi születését reflektáltan maga is elválasztja 
a Szilágyinak írt levelét követő néhány hónapon belül megismert 
és a továbbiakban magáénak vallott Erdélyi-féle népiességfelfo-
gástól.

A kétféle nézet ugyan nem zárja ki egymást, de a különbsé-
gük nem is árnyalatnyi. Ugyanis míg az Erdélyitől tanult elmélet 
a népies hangot az új irodalmi kánon alaprétegeként a nemzeti 
irodalomnak mint célképzetnek a szolgálatába állítja, ami egy-

 5 milbacher Róbert, Arany János és az emlékezet balzsama. Az Arany-ha-
gyomány a magyar kulturális emlékezetben, Budapest, Ráció, 2009, 
169. skk.

 6 Arany János Szilágyi Istvánnak, Szalonta, 1847. április 2. = ArANy János 
Összes művei, XV., Arany János levelezése: 1828–1851, s. a. r. Sáfrán 
Györgyi, BisZtrAy Gyula, Sándor István, Budapest, Akadémiai, 1975, 77.
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ben egy új irodalmiságeszmény létrejöttét eredményezi, addig az 
Arany által a Toldi írása idején vallott felfogás a reformkorban 
forgalomban lévő népiességelképzelésekkel összhangban inkább 
az irodalom egy speciális megszólalási módjaként kezelte a né-
piességet (ezt tükrözi Toldy Ferenc felfogása), aminek a nép műve-
lésében, civilizálásban szántak döntő szerepet. (Aranynak a Toldi 
előtt írt kísérletei a reformkor irodalmiságeszményéhez igazodó 
próbálkozások voltak, kivéve alkalmi költészetét,7 amelynek az 
életműre tett katalizáló hatása csak a későbbiekben érvényesült.) 
Amellett érvelek tehát, hogy a Toldi születésének elsődleges kon-
textusa a reformkor végének egy olyan diskurzusához kapcsoló-
dik, amely elsődlegesen népnevelői, vagyis a népet a nemzet csi-
nosodásának, pallérozódásának folyamatába bevonó programja 
határozza meg.

Arany első, nyomtatásban megjelent írása, amelyet Jeandor 
névvel írt alá – amely álnév egy későbbi, Petőfihez írott episz-
tolájának anagrammatikus játékaként vált ismertté –, tulajdon-
képpen hozzászólás volt a Társalkodó 1841-ben zajló jegyzővi-
tájához. A vita az 1836-os, a községek belső igazgatásáról szóló 
törvény IX. cikkelyének második bekezdésével kapcsolatban zaj-
lott, amely így hangzott:

Jegyzőt pedig, ki jó erkölcséről és ügyességéről ösmere-
tes, a Földes-Úrnak jóváhagyása mellett az illető Község 
szabadon fogad, melly jóváhagyás megtagadása esetében 
a Megye Közönsége a fennforgó nehézségeket elintézi, és 
minden esetre arra fog figyelmeztetni, hogy a Községek 
Jegyzők nélkül ne maradjanak. 

A Társalkodóban folyó vita a jegyzők feladatai, kinevezési gya-
korlata stb. apropóján végső soron a népnevelés szükségességéről, 
módjairól, nehézségeiről szólt, amelyben egyértelműen a reform-
kor csinosodásdiskurzusának a népre való kiterjesztésének törek-
vését kell látnunk. Thurzó Miklós teoretikus igénnyel és alapos-

 7 Erről ld. SZilágyi Márton, „Mi vagyok én?” Arany János költészete, Bu-
dapest, Pesti Kalligram, 2017, 31–45.
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sággal foglalta össze október 2-i cikkében a népnevelés szükségét 
a reformkor csinosodásprogramjának elméletét, kultúrakoncep-
cióját visszhangozva: 

A’ teremtés czélja? Tökéletesedés. A’ teremtés’ remeke, 
(mint az embert nevezik) már természeténél fogva képes 
a’ tökéletesülésre, ’s bár az átmenetikor megsemmíteni 
láttatik is ezen állítást, épen ezen átmenetiség, épen ezen 
látszat erősíti valóságát. — Míg az emberek nagy tömegé-
nek egyes nemzeti részei az átmenetikor négy szakain 
anyagilag’s szellemileg áthatolnak, t. i. a’ fejlődés, virág-
zás, mesterség ’s az ismét előbbeni helyzetébe visszaesés’ 
szakaira ; addig az egész, ezen egyesek’ fölemelkedésein, 
’s bukásukon építi a’ tökéletesülésre előhaladását.8

Arany maga – nyilván saját jegyzői tapasztalatainak tanulságai-
val a háttérben – meglehetős szkepszissel vélekedik a szociológiai 
értelemben vett nép kulturáltsági fokáról, amelyet ebben az álla-
potában nem is tart alkalmasnak arra, hogy ismerje és érvénye-
sítse az érdekeit: „Kisfaludy Sándorkint »a’ pór nem tudja mit,  
miért szeressen« ’s fajdalom! ez honunkban még sokáig fog allani; 
mindaddig t. i., mig a’ műveltségnek hozzáillő fokáig kiképezve 
nem leend…”9 Ugyanakkor más kiutat nem lát a jelen helyzetből, 
mint az oktatást, aminek viszont aktuális hatékonyságáról, illet-
ve a paraszti társadalomba való kellő beágyazottságáról koránt 
sincs meggyőződve:

Vessünk csak egy pillanatot pórnépünk’ eddigi, ’s fáj-
dalom! jelenlegi mivelődésére serdülő ’s felnőttkorában. 
Kikerülvén a’ pórfiú iskolájábul, (ha ugyan oda bekerült 
volt, mi ugyan még sok helyen csak kivételkép történik) 
mint börtönből szabadult rab, nyílt ajakkal fut a’ szabad 
légnek élvezetére, apja’ ökrei őrzésére, az unalmas szóta-
golást, minél talán tovább három télen-át számtalan ütleg’ 

 8 Társalkodó, 1841/79 (oct. 2.), 314–315. 
 9 JeANdor, Népnevelési ügyben, Társalkodó, 1841/56 (jul. 14.), 222.
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daczára sem haladhatott, ostorosi hivatallal felváltandó. 
Öszszevegyülten azokkal, kik iskolában soha nem voltak, 
’s azoktul gúnytárgyul tétetve-ki: szégyenli kevés lelki el-
sőbbségét, mint uj czimboráitul kinevetett tulajdont; szé-
gyenli a’ művelődésnek rá ragadt némi kis jelenségit; az 
iskolában netalán megtiltott hajzsirozást, a’ zord tekin-
tetetadó homlokhaj-nevelést (vidékünket értve) uj erővel 
életbe hozza; tiszta ruhát, nehogy a’ szurtosok által gu-
nyoltassék, nem vészén; imát mondani, iskolában nyert 
isméreteit napfényre hozni, közkaczajtól rettegve, nem 
meri; – ellenben, csupán hasonlat’ kedviért, káromkodik, 
iszik, ’s mivel ez utóbbinak föltéte, a’ pénz, ritkán honos 
nála, aprólékos lopásokra, majd némellyik nagyobbakra 
veteműl, ’s mindezt a’ tanyaczimborák’ kedviért! így tölt-
ve el az iskola ’s nöszület közti időt…10

Minden szkepszise ellenére Arany korának szellemeként nevezi 
meg a népnevelés ügyét, amivel bizonyságát adja annak, hogy ho-
noráciorként, valamint gyakorló és nyilván a népet testközelből 
ismerő jegyzőként reflektált módon elkötelezett a reformkori ci-
vilizálódás programja mellett, vagyis programatikusnak tűnik az 
ezzel kapcsolatos vélekedése:

Már pedig, hogy a’ tanácsháznak kellene lenni azon isko-
lának, honnan ’s miben a’ bár jól rendezett iskolában, jó 
tanítók’ vezérlete alatt, czélszerűleg oktatott pór ifjoncz 
további képeztetését, isméretei’ bővülését nyerné, rendet, 
b a l- ’s előhit’ legyőzését, hasznos ujitástételt volna tanu-
landó, illetőleg kezdeni merészelendő: úgy hiszem ez állí-
tásom senkiben, ki századunk’ üdvös szellemétől ihletve 
van, ellenmondóra nem talál. [Kiemelés tőlem – M. R.]11

 10 Uo., 221.
 11 Uo., 223.
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A csinosodásprogramnak a népre történő kiterjesztése a harmin-
cas-negyvenes évek érdekegyesítő politikájának következménye, 
amivel kapcsolatban korábban meglehetősen negatív és szkepti-
kus vélemények fogalmazódtak meg még az elkötelezett csino-
sodáspártiak részéről is. Takáts József idézi Pápay Sámuelt azzal 
kapcsolatban, hogy Pápay szerint a pallérozódás nem az egész 
nemzetnél megy végbe, legfeljebb a felsőbb osztályoknál, hiszen 
a köznép tagjai „tsak emberi ábrázattal különböznek az oktalan 
állatoktól”.12

Nem véletlen, hogy Magda Pál kantiánus kultúrafelfogásában 
az általános emberinek a mindenkiben meglévő potencialitására 
kell hivatkoznia, amikor végső soron még a vadság állapotában 
leledző pórnépet is alkalmasnak tartja a művelődésre:

Valóban az egész látható világon nincs szebb, ’s szeretet-
re és tiszteletre méltóbb valóság az embernél, ha magas 
rendeltetéséhez képpest elméjét szívét, minden tehetsé-
geinek kifejtőztetése által felemeli a’ bölcsesség’ és tökél-
letes humanitás méltóságára: valamint ellenben rútabb, 
útalatosabb teremtése nincs az Istennek az embernél, ha 
minden nevelés, miveltség nélkül elvadulván, rendelteté-
séről semmit sem tudván, vagy arra semmit sem hajtván, 
eltávozik a’ természettől, az emberi természetet ’s mél-
tóságot levetkezteti, ’s mélyen a’ baromi állapotig leala-
csonyítja magát. Hogy még a’ porig megalacsonyíttatott, 
megvettetett pórság is ama magas emberi méltóságra 
rendeltetett légyen-el, nyilván kitetszik abból, mivel a’ 
legnyomorultabb, a’ legmegvettettebb állapotban lévő 
ember is ugyan azon szép és felséges lelki erőkben és te-
hetségekben részesült, mellyeket az előkelő, nagy rangú, 
cultus, tökélletes, nagy emberekben csudálunk; kitetszik 
abból is, mivel gondos és bölcs nevelés, oktatás által még 
a’ legalacsonyabb sorsú embernek fiából is köz-hasznú

 12 takátS József, A csinosodás politikai nyelve = T. J., A megfelelő ötvözet. 
Politikai eszmetörténeti tanulmányok, Budapest, Osiris, 2014, 94.
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nagy embert, nemzetének, sőt az egész emberi-nemzet-
nek díszére szolgáló embert lehet nevelni. (Perfectibili-
tas).13 

Az 1840-es évek elejére – amint azt a Társalkodóban jelentős 
számú hozzászólóval lezajló vita is mutatja – megérett a helyzet 
a népnek a „vadság” állapotából való kiemelésére. Hipotézisem 
szerint Arany a Toldit ennek a diskurzusnak a kontextusában 
írta meg, mégpedig mintha az idézett Thurzó-szöveg fényében 
az egyesben allegorikusan mutatva fel az egész nemesedésének 
és fölemelkedésének processzusát: „addig az egész, ezen egyesek’ 
fölemelkedésein, ’s bukásukon építi a’ tökéletesülésre előhaladá-
sát.”14

A fölemelkedés narratívája persze mind a Toldy-féle, mind pe-
dig az Erdélyi–Gyulai-féle kanonizálási iránynak része volt, csak-
hogy míg – különösen Gyulainál15 – a nép emelkedését egyfajta 
„karrierregény” sujet-ben, addig Arany inkább a „nevelődési re-
gény” fejlődésszerkezetében gondolhatta el. Míg az első esetben 
ugyanis a (társadalmi) viszonyok jármának lerázása vezet a föl-
emelkedéshez, addig a másodikban a belső vadság, ösztönösség 
stb. megzabolázása, vagyis a lelki-szellemi nemesedés vezet a kor 
legmagasabb társadalmi státusához, adott esetben a király szol-
gálatába álláshoz.

Persze Toldi Miklós esete több szempontból is speciális: egy-
részről önmaga belső zabolátlanságának kiszolgáltatott, másrész-
ről viszont bátyja korlátozó hatalmának alávetett. Ráadásul az 
allegória is sántít (Toldi=nép stb.), ugyanis Toldi Miklós nemes, 
és mint ismeretes, meg is sértődik, mikor leparasztozzák („»Hm, 
paraszt én!« emígy füstölög magában” / »Hát ki volna úr más szé-

 13 mAgdA Pál, A’ Culturárol, Felső-magyarországi Minerva, 1826. feb-
ruár, 562.

 14 Társalkodó, 1841/79, (oct. 2.), 314–315. 
 15 „S vajon Toldi, a pórsuhanc, ki lerázza a viszonyok jármát, fölfelé tör, né-

pünk eszményi oldalait tünteti elő, nem hangzott-e össze azon kor vágyai 
és élményeivel, melyhez az első rész megjelent?” gyulAi Pál, Szépirodalmi 
szemle = Gy. P. Válogatott művei, (Magyar Remekírók), vál., s. a. r. Ko-
vácS Kálmán, jegyz. ifj. kovácS Kálmán, Budapest, Szépirodalmi, 1989.
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les e határban?«”). Ugyanakkor jól ismerjük Aranynak a korban 
ugyan nem általánosan elfogadott, de a későbbiekben mégis igen 
termékenynek bizonyuló nézetét arról, hogy a nép, lévén maga is 
a honfoglalóktól származó, nem eredeténél fogva került alávetett, 
és így a nemzetből kirekesztett státusba, hanem a történelem fo-
lyamán, a feudális állam kialakulásának hierarchizáló kényszeré-
nél fogva vesztette el eredendő szabadságát és egyenrangúságát. 
Ezt Petőfihez írott 1847. februári levelében foglalja össze szinte 
teoretikus igénnyel, ami egyben tehát világossá teszi, hogy miért 
volt fontos a nemesi eredet és a paraszti létforma Toldi Miklós 
figurájában való egyesítése:

Ha én valaha népies eposz irására vetném fejemet: a fe-
jedelmek korából venném tárgyamat. Festeném a népet 
szabadnak, nemesnek, fegyverforgatónak… a fejedelmet 
atyának, patriárkának, elsőnek az egyenlők közt. Feste-
nék szabad hazát, közös hazát; megtanítanám a népet, 
miképp szeresse a hont, melyért előde vére folyt. Mert 
bizony nem a mai nemesség vére volt az, mely visszasze-
rezte Etele birodalmát: az a vér részint csatatéren folyt el, 
részint a magvetők ígénytelen gubája alatt rejlik. Az a vér 
szolgavérré sohasem fajúlhatott; mai napig is dacol a zsar-
noksággal; azért durva, nyakas, megigázhatatlan; de azért 
merész, őszinte és tiszta is. S e nemes vér, minthogy az 
egy igaz úr előtt szolgailag csúszkálni nem tuda, szolgává 
kényszeríttetett: ellenben jöttek idegen földrül, támadtak 
a haza megnyűgzött idegen népe közül szolgák, s azok lő-
nek urakká.16

Toldi személyében tehát nem a társadalmi státuson, hanem sok-
kal inkább az egyéni diszpozíción van a hangsúly: nem elsősor-
ban a társadalmi emelkedés – hiszen Miklós oda jut, ahová szü-
letésénél fogva amúgy is tartozik, vagyis az udvarba –, hanem az 
egyéni nemesedés, ha tetszik, a felnőtté válás a tétje a nevelődési 
folyamatnak, ami persze végül társadalmi értelmű emelkedéssel 

 16 Arany Petőfihez, Szalonta, 1847. febr. 28. = AJÖM XV., 58.
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is jár. Miklós nevelődése, mely végső soron önmaga ösztönössé-
gének megzabolázásában mutatkozik meg, egyfajta mintát kínál 
a fejlődésre, amivel persze a szöveg példázattá avatja önmagát, 
és önnön befogadásának autentikus módját a didaktikus tanító 
és értelemszerűen allegorizáló költemények befogadási tradíció-
jához igazítja (mint ahogy ez az olvasási mód máig kanonikusnak 
tekinthető a Toldi kapcsán). 

A Toldi első része Miklós férfivé válásának, a gyermeki álla-
potból a felnőttállapotba való átlépésnek a folyamatát mutatja 
be, amelynek első és szükségszerű lépése az anyától, azaz az anyai 
háztól való elszakadás,17 amit viszont csakis az elkövetett vétség 
katalizálhat. Toldi elbujdosása szerkezetileg sokban emlékeztet 
Kukorica Jancsi vándorlásának okára, hiszen ő is kötelességsze-
gése, vétsége miatt kényszerül világgá menni, ami viszont elen-
gedhetetlen feltétele az emelkedésének (ott valóban társadalmi 
értelemben!), névszerzésének. 

Toldi gyilkosságba „esése” („Gyilkosságba estem, lettem buj-
dosóvá” IV. 15.), amint a kifejezés is mutatja, a tett nem szán-
dékolt, véletlenül elkövetett mivoltára utal, azaz nem bűnként, 
hanem a Sors által determinált életút szükségszerű rendeléseként 
jelentkezik. Dramaturgiai funkció ja nem Toldi bűnössé válásá-
ban, majd a bűntől való megtisztulásában van, hanem a gyermeki 
állapotból való kilépés kikényszerítésében, ha tetszik, a végső so-
ron már a maga számára is szűkösnek érzett Paradicsomból való 
kiűzetés szükségszerűségében nyeri el értelmét. Kemény Zsig-
mond is amellett érvel, hogy Arany nem ítéli el erkölcsi értelem-
ben hősét, elbujdosásának egyéb motivációt kölcsönöz: „Szerinte 
[t. i. Arany szerint] Toldi nem azért bujdosik el, mintha a büntetés 
elől futna. Ez hősünk elhatározásánál csak mellékszerepet játszik. 
A fölgerjesztett hírvágy után jött a katasztróf, mely a különben is 
előbb-utóbb bekövetkezendő távozást új indokok által sietteté.”18 

 17 Vö. hAdAs Miklós, A modern férfi születése (Budapest, Helikon, 2003) 
c. könyvének gondolatmenetével, amely a modern férfi megszületését 
affektusainak folyamatos kontroll alatt tartásából vezeti le.

 18 kemény Zsigmond, Arany Toldija (1854) = Báró Kemény Zsigmond 
munkáiból, s. a. r. gyulAi Pál, Budapest, Franklin-Társulat, 1905, 152–
185.
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Toldi csak az anyától való elszakadás után képes a cselekvés 
útjára lépni, amit igazán majd a teljes, a vegetatív természeti álla-
potba való visszakerülés során tapasztalhat meg az én. Igaza van 
tehát Szilágyi Mártonnak, amikor arról értekezik, hogy a bujdosó 
Miklós mind a természeti elemek, mind az állati lét metaforáival 
jellemeztetik egészen a farkaskalandig, ami az ösztönös létmód-
ból a morálisba való átmenetet metaforizálja: „A farkasokkal ví-
vott küzdelemnek ugyanis a legfőbb tétje az, hogy ezáltal az állati 
léthez kapcsolt, bűnben élő Toldi a farkasok világán keresztül 
juthat el a saját morális állapotára való reflektáláshoz.”19 Ugyan-
akkor nem arról van szó, hogy bűnben élne Toldi, és e bűntől való 
szabadulás volna a célja, ugyanis továbbra sem érzi magát morális 
értelemben bűnösnek, csakis a bátyja ármánykodásának tulajdo-
nítja gyilkosságát, vagyis tisztában van vele, hogy pusztán a világ 
és nem Isten szemében bűnös. De maga a narrátor is csak Miklós 
testvérgyilkos tervét tekinti bűnös gondolatnak, és óva inti annak 
elkövetésétől, amivel indirekt módon azt igazolja, hogy a véletlen 
emberölés miatt nem tekinti bűnösnek a fiút: 

… Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod,
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot.
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére
Bosszuért kiált fel az egek egére.

Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszuállás dolgát. V. 15.

A gyilkos szándék szükséges előfeltétele a tragikus vétségnek, 
amelytől végül Miklósnak – legyőzve legsötétebb belső készte-
tését – sikerül megszabadulnia. A narrátor ebben a szakaszban 
Istent mint a világi igazságszolgáltatást (a világi bűnfogalmat) 
felülbíráló hatalmat említi, vagyis Miklós vétkét – minthogy 
nem szándékosan követte el – nem tekinti bűnnek. Ennyiben 
tehát nem áll meg Szilágyi Márton – egyébiránt igen heuriszti-

 19 SZilágyi, i. m., 84.
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kus – értelmezése, amely szerint Toldi vezeklésének és az Isten 
kiengesztelésének folyamatát látja a műben. A VII. ének első 
versszakában az Isten Toldi mellé áll anélkül, hogy befejeződ-
ne a hős „vezeklési” folyamata, vagyis anélkül, hogy az Isten 
kiengesztelése megtörténhetett volna, ami a narrátor felfogását 
tükrözve azt sugallja, hogy az Úr szemében sem számít bűnös-
nek Miklós:20

Kinek az ég alatt már senkije sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.
Toldi Miklósét is lám miként felfogta:
A holdat egy vastag felhőbe burkolta;
Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott,
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott:
Az Isten haragja megütött egy hajdút,
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt. VII. 1.

A férfivá válás feltétele a gyermeki állapotból való kiemelkedés 
önmaga affektusainak kontrollálása révén. A gyermeki létállapot 
Aranynál korántsem pozitív állapot, hiszen éppen azzal a vegetatív 
ösztönösséggel, vadsággal jellemezhető, amely a kultúrának alá-
rendelt társadalmi cselekvés szempontjából gátló tényező. Arany 
itt annak az életkor-metaforikának a hagyományát használja, 
amelyet főleg Herdertől szoktunk eredeztetni, de amely általános-
ságban a felvilágosodás és annak nyomán a csinosodásdiskurzus 
egyik alapnarratívája. A magyar irodalomban leginkább Kölcsey 
Nemzeti hagyományok címmel elhíresült tanulmányából lehet is-
mert, de – ahogy Takáts József megjegyzi – több 19. század eleji 
magyar nyelvű szövegben is használatos volt (Pápay, Teleki stb.) 
a nemzetek és az egyén életkorainak analógiás megfeleltetése.21  

 20 A Toldi Isten-képzete sokban emlékeztet Vörösmarty A Délsziget című 
kiseposzának Isten-képzetére: a szigetre kitett és zabolátlan gyermeket 
(később Hadadúrt) óvón és kisebb-nagyobb vétkei iránt elnézőn szemléli 
az Isten, míg ki nem tanulja a létezés (a sziget) titkait.

 21 takátS József, Politikai nyelvek a Nemzeti hagyományokban = T. J.,  
A megfelelő… i. m., 136–137.
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A gyermeki vagy/és ifjúkor egyrészt a vadság állapota,22 ami 
azonban, ahogyan Takáts fogalmaz, egyben a republikánus eré-
nyeknek (a puhálkodás, elkorcsosulás hiányának, harci kedvnek 
és erőnek stb.), másrészt viszont az esztétikai, költői őserőnek is 
a korszaka, amely a civilizált fázisába, vagyis férfikorába lépő 
nemzetnek lelkesítő, buzdító forrásául is szolgál.23 

Kézenfekvőnek tűnhet a Toldi-trilógiát úgy értelmezni, hogy a 
három mű a központi figura három életkori (persze nem a meg-
írás sorrendjében: Toldi = gyermek-/ifjúkor; Toldi szerelme = 
férfikor, Toldi estéje = öregkor)24 fázisának allegóriájaként mu-
tatja be a nemzet/nép csinosodási folyamatának stádiumait, azok 
egyes lépéseit és lehetséges következményeit. 

Csakhogy amellett nem mehetünk el, hogy Arany a Toldi „dere-
kát” csak jóval később írja meg, vagyis eredetileg nem három-, ha-
nem kétfázisú fejlődésként vagy inkább stádiumként mutatja be a 
nevelődés folyamatát. A gyermek- és ifjúkor után a Toldi estéjében 
rögtön az öregkor dilemmáit fogalmazza meg, ráadásul azt is két 
egymástól jelentősen eltérő változatban. Amennyiben tehát a Tol-
di eredendően dilógiának25 készült, valójában a férfikor cseleke-
detei nem képezték volna tárgyát Arany csinosodásallegóriájának.

Az életkorokkal kapcsolatos analógia allegorikus továbbgon-
dolása szükségszerűen odavezet bennünket, hogy a Toldi estéjét 
ne (vagy pontosabban: ne csupán) a Toldi egyfajta ellenpontozá-

 22 Gondoljunk csak A Délsziget gyermekére, aki zabolátlanul hatalma alá 
hajtja a szigetet, többek között hangafa sípja segítségével, de végül „sípja 
csapás lett a szigeten, maga rettenet, és gyász: / Minden rendü lakók iszo-
nyodva futottak előtte”. Ebből a zabolátlan állapotból kell (nem melles-
leg a szerelem magasabb eszménye által csinosodván) felnőnie, és az Isten 
tiltó/büntető gesztusa nyomán kényszerűen betöltenie küldetését.

 23 takátS, Politikai nyelvek… i. m., 135–136.
 24 Ezt eddig a szakirodalomban a chason de geste-ek mintájának hatásaként 

értelmezte Szörényi László. 
 25 Dilógiaként értelmezi a két szöveget legutóbbi rendkívül inspiratív ta-

nulmányában Szörényi László. SZörényi László, A Toldi-dilógia =  
„… és palota épül a puszta beszédből”: Akadémiai tudományos üléssza-
kok a 200 éves Arany Jánosról, szerk. gábori kovácS József, mAJor  
Ágnes, Budapest, reciti, 2017, 17–30.
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saként26 vagy – ahogyan Szilágyi Márton fogalmaz – palinódiá-
jaként27 értelmezzük, hanem logikus folytatást lássunk benne, 
legalábbis az 1848-ban befejezett változatban. 

Nacsády József tanulmánya28 óta ugyanis nem tekinthetünk 
egyetlen műként az 1854-ben megjelent Toldi estéjére, hiszen azok 
a változtatások, amelyeket Arany az egyszer már lezárt 1848-as 
szövegen tett, a közelmúlt eseményei, vagyis a forradalom és sza-
badságharc bukása és az új berendezkedés nyomán egészen új 
kontextusba helyezi a művet, immár a mindannyiunk által ismert 
értelmezési hagyomány mentén, amelyre így minden további nél-
kül alkalmazható a palinódia, vagy ellenpont kifejezés. 

Az összevetés ugyanis kénytelen két Toldi estéjével szá-
molni: egy 1847-48-ban írottal és egy 1854 bélivel […] az 
1847-48-as Toldi estéje a költő eredeti szándéka szerint 
is lezárt mű volt, s kiadatását a körülmények gátolták 
csupán, de méginkább az szolgál e vállalkozás indokául, 
hogy az első és második kidolgozás között Arany életében 
és a magyarság történetében olyan események zajlottak le, 
amelyek közismerten nagy hatással voltak a költő alkotói 
szemléletére és magatartására.29

Ennek első pillantásra némileg ellentmondani látszik, hogy Arany 
maga az 1854-es Végszóban „egy más kor szüleményeként”30 ha-
tározza meg a művét, amit azonban azonosnak tart az 1848-ban 

 26 Az azonos motívumokat, melyek ellenpontot képeznek a két szöveg kö-
zött, már Bánóczi Dénes is észrevette. bánócZi Dénes, Arany János Tol-
dija és Toldi estéje, Egyetemes Philológiai Közlöny, 25 (1901), 869–870.

 27 „Arany nem folytatni kívánta a művet: ami mégis elkészült, az nem is 
annyira folytatásnak tekinthető, hanem inkább a Toldi »ellendarab-
já«-nak. Mondhatni, afféle palinódiának, amely ironikus ellenfénybe ál-
lítja a korábbi nagy művet…” SZilágyi, i. m., 91.

 28 nacSády József, Motiváció változások a „Toldi estéje” két kidolgozásá-
ban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1967/5–6, 624–630.

 29 Uo., 624.
 30 ArANy János, Végszó. Az első kiadáshoz = ArANy János Összes művei, 

II., A. J., Az elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje, s. a. r. voinovich 
Géza, Budapest, Akadémiai, 1951, 216.
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befejezettel: „E művet, alig néhány vers-szak pótlással, ép azon 
alakban veszi a tisztelt közönség, mint az nálam 1848 óta készen 
hever.” Persze ez így nyilvánvalóan nem igaz, hiszen több változta-
tással is él. A Végszóban mintha inkább annak a félelmének adna 
hangot, hogy az új történelmi-politikai helyzet nem kedvez műve 
fogadtatásának, amelyben így az olvasó egyfajta anakronizmust 
fog látni, vagy, ahogy írja: „más kor szüleményét, hangot a múlt-
ból, melynek – ha egyéb nem – lesz tán mégis irodalomtörténeti 
érdeke.” Mindezt a megírás és a megjelenés között bekövetkező 
változásokkal magyarázza: „Ugyanis a körülmények nem azok 
többé, melyek befolyása alatt első Toldim született s napfényre 
került.” Mindennek fényében persze a megtett változtatásokat 
úgy is értelmezhetjük, mint a műnek éppen az új korhangulathoz 
való igazítási kísérletét.31 Másrészt Arany attól való félelmét is 
megosztja a Végszóban, hogy „azon népileg őszinte, gyermeteg 
előadást, azon könnyedséget” fogja hiányolni az olvasó, ami az 
első Toldit olyannyira jellemezte és sikeressé tette. Ezt a különb-
séget azonban – melyet a recepció részben az előző bekezdésben 
jelölt „körülmények megváltozásának” tudott be – nem a megírás 
és a megjelenés közötti földindulás következményével, hanem ma-
gából a tárgyból fakadó okkal, vagyis az öregségnek, az elmúlás-
nak az ábrázolhatóságával indokolja: „azonban ne feledjük, hogy 
a hanyatlás, pusztulás már magában humoros jellemű; különösen 
a vén Toldit fogta fel humorosan mind a nép, mind utána Ilosvai 
és Vörösmarty.”32 

Ha figyelmesen és némi gyanakvással olvassuk a Végszót, ak-
kor két tanulságot vonhatunk le belőle: 1. Arany a korszerűtlen-
ségtől féltette művét, ami a beavatkozásokat, változtatásokat a 
korszerűsítésre tett utolsó kísérletként és nem egyszerű stilisztikai 

 31 Ld. SZántó Gábor András, Csinosságra kapatás és glória, Liget, 
2013/10, 79–97; uő, Lélekjárás – Arany János: Toldi estéje, Liget, 
2011/7, 52–61; uő, Szentek és szentségtörők (Arany János: Toldi esté-
je) = Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián Ist-
ván tiszteletére, szerk. cZibula Katalin, demeter Júlia, Pintér Márta 
Zsuzsanna, Nagyvárad – Budapest, Partium Kiadó – Protea Egyesület 
– reciti, 2013, 386–400.

 32 AJÖM II, 216.
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korrekcióként kínálja értelmezésre a kutatónak; 2. A Toldi estéjé-
ben valóban az öregség és a hanyatlás idejének és antropológiai, 
pszichológiai, sőt társadalmi kontextusainak ábrázolását kíséreli 
meg, ami a feltételezhető csinosodáskritikának a perspektíváját 
az 1848-as változatban inkább a halálra készülődő Toldi szemé-
lyéhez rögzíti, mint a sértődésének és háttérbe szorulásának szé-
lesebb perspektívájához, vagyis a csinosodásprogram általános 
értelemben vett kritikájához magához. 

*

Mindennek megértéséhez szükséges végiggondolnunk a Toldi es-
téje két változata közti koncepcionális eltéréseket. Nacsády ösz-
szevetése, illetve a kritikai kiadás jegyzetapparátusában közölt 
változtatások vizsgálata alapján az első és legfontosabb különb-
ségnek a két változat között az tűnik, hogy az 1854-es szövegbe 
Arany betold egy szakaszt (az első ének 6. versszakaként), s rög-
tön a szöveg elején világossá teszi, hogy mi volt az oka Toldi és 
Lajos király három évvel korábbi összeveszésének:

Három éve történt, hogy az agg levente
A király haragját ősz fejére vette,
Gáncsolván az udvart, annak puha kényét,
Csinosabb szokásit és olaszos fényét.
Szálka volt szemében a sok díszpalota,
Szüntelen csak zsémbelt: „nem való ő oda”,
Míg szaván marasztva, elküldé a király:
Hazamene halni, és most holt híre jár.

Az 1848-as variációban azért nem volt fontos Toldi sértődöttsé-
gét megokolnia Aranynak – amellett, hogy ezzel kapcsolatban a 
forrásul szolgáló Ilosvai sem kínált támpontot –, mert magától 
értetődőnek tarthatta, hogy az öreg Toldi életkorából fakadóan 
olyan etikai diszpozícióval rendelkezik, amely összeegyeztethe-
tetlen az udvar más irányú fejlődésével. (A Budára érkező Toldi 
külseje mind a narrátor, mind a budai nép nézőpontjából valóban 
rozsdás, elavult, ütött-kopott stb.: „Rezes volt valaha, most is raj-
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ta, / Csakhogy a réz most már zöldet játszik rajta.” [III. 6.] – így 
a narrátor, míg a budaiak Bencét csúfolva: „Rozsdás fegyvernöke 
a rozsdás vitéznek!” [III. 7.], és lehetne sorolni a Bencét csúfoló 
– az öregség karakterisztikájához tartozóként, annak következ-
ményeként értelmezhette, hogy az újnak a fényében az öregkor 
csakis avíttas, anakronisztikus jellemvonásokkal látszik – és az 
általa hordozott fegyverek ócskaságára vonatkozó állításokat. 
De az apródok is Toldi öregségén csúfolódnak mind az 1848-as, 
mind pedig az 1854-es változatban.)

Az már az 1848-as változatban is nyilvánvaló, hogy Toldi az 
udvar túlfinomodásának, ráadásul idegenné és ezzel párhuza-
mosan erkölcstelenné válásának fényében lesz anakronisztikus. 
Az 1848-as változat egyfajta rousseau-ista háttérrel egyszerűen 
az udvariság etikai kritikáját adja, mellyel szemben Toldi a régi, 
republikánus erények képviselőjeként lép föl. Toldi valójában a 
Batsányitól, Berzsenyitől stb. jól ismert nemesi republikánus 
erénykatalógust állítja szembe az udvar elpuhult, ármánykodó 
erkölcstelenségével, azaz az 1848-as változat etikai síkon fogal-
mazza meg a csiszoltság lehetséges negatív következményeit, 
ám minthogy Toldi személyes sértődöttségéhez köti, nem vonja 
kétségbe általános érvényét. Az öreg Toldi pallérozottságának 
modellértékű fokában – amely az önkontroll mellett megőrizte 
az erő, az egyenesség, az egyszerűség stb. ősi erényekből fakadó 
jellemvonásait – ellenpontozza a túlcsiszoltság etikai következ-
ményeit. Végső soron Arany a naiv természetességet állítja szem-
be a mindenkori udvar álnokságával, amivel tulajdonképpen a 
Toldi estéjének 1848-as változata az udvaroncok viselkedésében 
visszaidézi Toldi György mint udvari ember álnokságát, erkölcs-
telenségét, amin mit sem változtatott a műveltség, vagy ahogyan 
ezt Zlinszky Aladár írja: „A műveltség nem tette jobbá, sőt go-
noszabbá [ti. Toldi Györgyöt], mert olyan igényeket támasztott 
benne, melyeket csak mások rovására lehet kielégíteni. Az ész 
kiképzése, a tanulás aztán megadta hozzá a ravaszság eszközeit, 
melyekkel az együgyübbeket tönkreteszi.”33

 33 ZliNsZKy Aladár, Toldi, a természetes ember, Egyetemes Philológiai Köz-
löny, 1907, 460.
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Csakhogy Arany azzal is tisztában van, hogy ez a „naiv ter-
mészetesség” nem egyszerűen önmagától előálló állapot, hanem 
egyfajta belső pallérozódás következménye, vagyis nem a rous-
seau-i értelmű természet diadalmaskodik itt, hanem a humanitás 
kiteljesedését biztosító nevelődés, vagy Magda kantiánus érve-
lésének kifejezéseit használva,34 a vad embertől a czivilizátuson 
át az erkölcsi-emberig ívelő pallérozódásként leírható nevelődési 
folyamat. 

Ennek fényében azt kell mondanunk, hogy Zlinszky Aladár-
nak nincs igaza, amikor a rousseau-i természeti állapothoz köti 
Toldi Miklós természetességét, ugyanis a Toldi azt mutatja meg, 
hogy ahhoz, hogy a közösség számára valóban hasznos és cselek-
vő emberré váljon hőse, éppen a természeti állapotból kell kibon-
takoztatnia emberségét, vagyis ez a természetes állapot viszony-
fogalom, csupán az udvarhoz képest határozódik meg.

Az 1848-as Toldi estéje szerint Arany ideális, csinosodott embe-
re egyszerre képes a vadságát-ösztönösségét legyőzni önmagában, 
és egyszerre képes megmaradni természetesnek, amely fogalom a 
rousseau-ista szótárban az udvari túlfinomultság ellenpárjaként 
van jelen. A természeti ember tehát Arany szövegében természetes 
emberré „csiszolódik”, de még mindig megőrzi naivságát, amely 
az egyszerűséggel, egyenességgel, őszinteséggel, ártatlansággal 
jellemezhető, és amely így leginkább a schilleri naivitásfogalom-
nak feleltethető meg, hiszen a Miklósban felmutatott természetes 
naiv állapot maga mögött tudja Schiller nevelődéseszményét is 
mint a vadságból való kiemelkedés szükségszerű feltételét, amely 
éppen a rousseau-i természeti állapot elhagyását feltételezi. 

Az 1848-as változatban ennek a naiv, természetes embernek 
a morális fölháborodása áll a pallérozódást illető kritika közép-
pontjában, ami arra figyelmeztet, hogy miféle aránytalanságokat 
eredményezhet a régi és az új közötti egyensúly megbillenése.

Arany azonban az 1854-es változatból kihagyta az V. ének 
11–17. szakaszait, amelyben a szemtelen apródok egyenesen Tol-
dinak célzott, az apródok részéről előre eltervezett, provokatív, 
csúfolódó magatartása váltja ki belőle a gyilkossággal végződő 

 34 mAgdA, i. m., 574–575.
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dühöt, ami a maga helyén az udvari romlottság versus természe-
tes naivság szembeállítását reprezentálta: 

Egyszer egyik éles hangon közbevágott:
„Hé. Fiuk, mit [mondok] kérdek: tudtok-e újságot?
[Visszajő közénkbe a vén morgó medve]
Udvarunkhoz jő ma Toldi, a vén medve,
Kit Heródes király sem látott nevetve.”
[„Baj is az!] Hát baj az? Hiszen majd nevetünk mi rajta.
Ő aztán morogjon, ríjon ha akarja.
[Szó mint száz.]
Bizony a mi fogunk ő hozzá nem fűlik,
És addig bosszantjuk, [míg] hogy megint elzüllik.35

Ehhez képest az 1854-es változatban az apródok nem tudatosan 
és célzatosan vegzálják Toldit, hiszen még nincs is a teremben, 
amikor eléneklik a pikáns szerelmi kalandjáról szóló dalt, ami-
nek megtörténtében maguk sem biztosak: „Jobbra balra dőlnek 
a nevetés miatt, / Ütik a kis piszét: »Nem való ez vessz meg!«  
/ Kiáltják kacagva: »Sose történt ez meg!«”36 A belépő Toldit nem 
ismerik fel, hiszen Arany maga is úgy fogalmaz az apródok néző-
pontjából, amit a bajnok szó kurziválásával megerősít, hogy „De 
nyílik az ajtó és belép a bajnok”. Az 1854-es változatban Arany 
jelentősen lerövidíti azt a jelenetet, amelyben Toldi a gyilkosság 
után ráront a királyra és őrjöngve vádolja, mintegy tökéletesen 
visszazuhanva a vadság kontrollálatlan állapotába:

Avvagy hát csihések leszünk itten már mi?
Az igaz magyarnak tilos idejárni,
Hacsak mint a cigány, tamburát nem penget,
Nem kendőzi arcát s viganót nem kerget?
Ezt tanuljuk el, mi átkozom a lelkét,
Vesszen országában az ilyen műveltség!

 35 AJÖM II, 285.
 36 AJÖM II, 204.
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Nem ezzel szerezték a hazát őseink,
De majd [elveszejtjük] elveszítjük így mivelődve mink,
Hát szégyell a magyar cserfa lenni végre,
Minthogy annak durva, darabos a kérge,
És azon törekszik, hogy lehessen káka,
Mert tetszetősb néki annak simasága!

Hová lesz, hová lesz a sívó oroszlány,
Melynek hangja végig mennydörgött a pusztán?
Gyíkkal és kígyóval egy tanyába vonul,
És tőlük sziszegni, csúszni-mászni tanul!
Verjen meg az isten, csússzatok, másszatok
Gyilkos nyelvű kígyók, elfajult állatok!

Tegyetek úgy, majmok! mint a majom aki
Beretvát lopott és torkát vagdalta ki;
Ördög bánja többet, ha veszni akartok:
Én maholnap úgy is a sír felé tartok;
Ne is érjem azt meg, azt a cudar szégyent,
Hogy az ős magyar nép külföld majma légyen!37

Valójában Nacsády tanulmánya és a saját összehasonlításom is 
arra enged következtetni, hogy Arany az 1854-es változatban Tol-
di Miklós öregségéből és az udvar romlottságából támadó etikai 
dilemmaként megfogalmazódó feszültséget, ami az öreg Toldi 
republikánus erényeket őrző nézőpontjának érvényesülését mu-
tatja, áthelyezi egy általánosabb problémára, a csinosodásprog-
ram megkérdőjelezésére magára: „1847–48-ban ehelyett csak 
idegenmajmolásról és annak végzetes következményeiről olvasha-
tunk. Nincs szó országot csinosítani akaró királyi tervről, a rossz 
nem bő ráadás a sok jóra, nincs kiművelésről szó, amely gyakran 
»kétélű tőr«-ré teszi az elmét, hanem csak ledérségről.”38

Az 1854-es változatban például az udvar külföldön tanult ifjai 
egyrészről nem idegenek, hanem a legfontosabb magyar nemesi 

 37 AJÖM II, 287.
 38 nacSády, 627.
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családok sarjai, akik külföldi egyetemeken művelték ki magukat, 
másrészről pedig a régi spártai republikánus erénykatalógus kö-
vetelményeinek is megfelelnek, amennyiben testi erő és ügyesség 
terén sem maradnak el apáiktól, vagyis koránt sincsenek „elpu-
hulva”:

Mert szolgála ottan sok úri csemete:
Losonczi-, Maróti-, Bánfiak nemzete,
Kanizsai, Szécsi, Kont, Balassa, Csupor,
És ama nagyhíres, fényes Laczfi-Apor;
Köznemes rendből is egy jóforma csapat,
Kiket Lajos ottan csínosságra kapat;
Idegen udvartól is jöttek cserébe,
Hol magyar ifjúság van azok helyébe.
[…]

De habár az ifju néha könyvet forgat:
Nem hiányzik nála kész testi gyakorlat,
Hogy karra se légyen gyöngébb, mint az atyja.
Ellenben, ha lehet, fővel meghaladja;
Ez volt a királynak terve és szándéka.39

Ezzel a gesztussal Arany elbizonytalanítja Toldi fölháborodá-
sának etikai alapját, hiszen sem az idegenség, sem pedig az el-
korcsosulás vádja nem áll meg az udvarral szemben, így nyilván 
érthető, hogy miért rövidül le a Lajost számonkérő vádbeszéde. 
Vagyis Lajos király későbbiekben kifejtett programjának igaz-
ságához nem férhet kétség, miközben nyilvánvalóan a haldokló 
Toldi Miklósnak is igaza van a maga módján, azaz egy másik, 
mégpedig etikai síkon. A két igazság így kizárja egymást, vagyis 
választásra kényszeríti a kései olvasót: republikánus, nemzeti eré-
nyek vagy kötelező és kényszerű csinosodás.

Megítélésem szerint Arany a szabadságharc bukása után eltelt 
néhány esztendő tanulságai alapján a robbanásszerű civilizációs 
fejlődést látva a csinosodást valami külső, kényszerítő erőként, 

 39 AJÖM II, 198–199.
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valami nem organikus, nem a nemzeti sajátságokból fakadó fo-
lyamatként érzékelhette. A kívülről jött és a nemzeti sajátságokat 
figyelmen kívül hagyó erőszakos fejlesztés részben elbizonytala-
nította a Toldiban még követett program nemzeti értelemben vett 
jótékony hatásába vetett hitét, ami a reformkor csinosodásdis-
kurzusának kudarcát és egyben szimbolikus lezárását is reprezen-
tálja.40 Önvédelemképpen pedig látszólag nem maradt más eszkö-
ze Aranynak, mint az immanens és persze mitikusan felnagyított 
nemzeti értékekbe való bezárkózás paradigmává emelése, amely 
– és ezt is pontosan látta – a másik oldalról azonban gátját képez-
heti a nemzet fejlődésének. (Az elveszett alkotmány „maradás” 
versus „haladás” mátrixában – már ott is ironikusan – megfogal-
mazott patrióta dilemmája itt a „haladás” versus „megmaradás” 
nacionalista látomásává válik.)

Ugyanakkor a Toldi estéjének két variánsa megengedi, hogy 
revitalizáljuk a mű és egyben a fenti dilemma Arany által felkí-
nált humoros olvasatát,41 amely szerint mindkét paradigma egy-
szerre érvényesül a döntés folytonos elhalasztásával még akkor is, 
ha kizárni látszanak egymást, a közösségről való gondolkodás-
nak olyan, a magyar nemzeti önszemléletből mindmáig hiányzó 
alternatív modelljét kínálva fel, amely képes a kizárólagosságról 
lemondva oszcillálni a két elbeszélés végletessége között.

 40 Széchenyi a Blickben Magyarországot egy túlcsiszolt gyémánthoz hason-
lította, amelyet éppen az osztrákok csiszoltak túl, és egyben gyengítettek 
el. Érdemes összevetni mindezt Madách Imre A civilizátor című szatírá-
jával/vígjátékával.

 41 Z. Kovács Zoltán a humor etikai kritikai olvasatáról (igaz, Arany László  
A délibábok hőse c. művét elemezve, de szerintem a Toldi estéjére is érvé-
nyes módon) ezt írja: „A példázatosság-allegorikusság igényének és betel-
jesítetlenségének együtt állása teszi kulcsfontosságúvá a humor fogalmát, 
amelynek retorikai-poétikai és ideológiai-politikai […] oldalai egyszerre 
igénylik a történeti és poétikai vizsgálódást.” Z. kovácS Zoltán, „Mert 
vesztni fog, bizony, ki nyer”. Etikai narratívák a magyar romantikában 
(és a romantika után), Budapest, Ráció, 2017, 133.
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Arany a Toldi szerelme utolsó, XII. énekéhez több olyan kiegé-
szítő verssort is írt az impúrumban, azaz piszkozatban, amelyet 
azután vagy ő törölt ki, vagy – ami különös – külön cédulára 
írta, és később ragasztotta be a letisztázott kéziratba, külön pa-
pírszalagon. Gyulai Pál szerint Arany úgy magyarázta neki, hogy 
előbb már a 103. versszak 5–8. sorát illesztette be pótlólag ilyen 
módon, ugyanis szerinte a „némaság” jobban kifejezi Toldi mér-
hetetlen fájdalmát, mint hogyha Piroska nevének elsóhajtása 
után még valami hosszabb sirámba is belekezdene. Viszont pót-
lást mégis készített, nevezetesen arról a fogadalomról, amelyet 
esküvel is megerősít, hogy szíve többé asszonyt nem akar ismer-
ni.1 Ezen kívül viszont Arany utána még egy újabb versszakot is 
szentelt a négy fűzfának. Ezt egy olyan nyomtatvány egyik üres 
lapjára írta, amely a Margitsziget történetéről szólt. Gyulai visz-
szaemlékezései szerint Arany azzal indokolta, hogy kihagyta a 
végső változatból, nehogy már hízelgésnek vegyék a Margitsziget 
akkori birtokosa és felújítója, József főherceg iránt. (A kritikai 
kiadásban csak az apparátusban szerepel, azóta meg sem jelent.) 
Érdemes tehát idéznünk:

 1 Gyulai szavait idézi Voinovich a kritikai kiadás apparátusában, ld. ArANy 
János Összes művei, V., A. J. Toldi szerelme, A Daliás idők első és má-
sodik dolgozata, s. a. r. voinovich Géza, Budapest, Akadémiai, 1953, 
551. – Az itteni összefoglaló Gyulai egy olyan cikkén alapszik, amelyet 
Arany halálának első évfordulójára vetett papírra. Ld. gyulAi Pál, »Toldi 
szerelme« egy kihagyott versszakáról, Budapesti Szemle, 34 (1883)/76, 
129–133.

Szörényi László

A TOLDI SZERELME  
BEFEJEZÉSÉRŐL
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A négy fűz elárvult sarjai tán élnek
Ma is, oltalmában fejdelmi személynek,
Ki, hogy e szép sziget rászálla idővel,
Beszövé nagy multját virányos jövővel,
S hagyta, hogy a környék agg fülemiléje
Éneke utolját ott elzengicsélje,
Azután hallgatva ott várja halálát;
De kövessük Toldit és a rege szálát.2

Nagyon izgalmas, hogy Arany követi ugyanazt a felépítést a stró-
fában, amelyet Ariostótól tanult: ha hirtelen akar tárgyat, helyet 
vagy időt váltani, akkor megfelezi a strófát, és az első négy sorral 
befejeződik a korábban ecsetelt cselekmény, majd hirtelen az 5–8. 
sorban már átugrunk egy másik történetre.3 Ezúttal viszont, a ki-
hagyott versszakban egy sehol máshol Arany által nem alkalma-
zott osztást találunk: 7+1-est. Az első négy sorral ezúttal egyrészt 
nyomatékosan visszautal a korábban már megnevezett irdatlan 
hosszú múlt jelentőségére (530 év), ugyanis pontosan annyi idő 
telt el Lajos és Toldi hazaérkezésétől, 1348-tól a költemény be-
fejezéséig, azaz a megírás jelenéig, másrészt bevezet egy új, de 
csak rangja szerint megnevezett szereplőt, aki mintegy folytatja 
a Toldi által alapított kultuszt a Margitsziget rendezése közben, 
amennyiben dalos madarat telepít a fára. Ez az „agg fülemüle” a 
következő három sorban pedig természetesen maga a költő, aki 

 2 ArANy, i. m., 551–552.
 3 Szemléltetésül hadd idézzünk a canózai, rendkívül véres várostromot le-

író X. énekből egy versszakot, a 101.-et, ahol hirtelen a mészárlás kellős 
közepéből a Margitszigetre röpíti olvasóit a költő, hogy Rozgonyi Piros-
ka sorsával szembesülhessenek:

Így a Laczfiak itt, fenn a király népe
Behatolnak a vár kellős közepébe;
Látja az őrség e két folyamot fenn, lenn,
S könyörög éltéért, nem is áll már ellen. –
Hanem én, követve a bősz hadi kockát,
Nagyon is felejtém Rozgonyi Piroskát:
Kell mondanom egy szót, maga helyén, róla,
Bár ez az ének már untig elég volna.
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azonban itt és csak itt, végül is e kihagyott strófában szól az egész 
Toldi szerelme szövegében a saját közeli haláláról! Az ugrás vagy 
váltás csak ezután, a legutolsó, nyolcadik sorban következik be. 
(Gyulai meg is jegyzi a cikke végén, hogy miután tisztázták a 
véletlenül megtalált kihagyott szöveg történetét, hívta, hogy jöj-
jön vele akadémiai ülésre, ő azonban így válaszolt: „Nem, eleget 
jártam húsz év óta, engedjétek, hogy élvezzem szabadságomat, 
úgy sem sokáig tart – mondá Arany szomorúan s kezet szorítva 
elváltunk egymástól. És csakugyan három hét múlva ravatalon 
feküdt.”4)

Talán nem teljesen fölösleges megállnunk itt egy pillanatra, és 
elgondolkodni azon, hogy Aranyt vélhetően nem csupán az illedel-
messég vagy a szokásos irtózat mindennemű lojalitás látszatától 
vezette akkor, amikor elkergette a fülemülét. Azért gondolom ezt, 
mert a „rege” szót az egész művel, vagyis a Toldi szerelmével kap-
csolatban máshol nem használja Arany! Meglehet, amikor a stró-
fa sorsán töprengett, akkor ez is fölmerülhetett benne, hogy nem 
illik ide, másképpen kell minősíteni az egész művet, illetve reflek-
tálni a megírás folyamatára, amely közeledik a befejezéshez, mint 
ahogyan a halál is közeledik a költőhöz. Szerintem ebből ma-
gyarázható, hogy ezt a kettőt külön-külön, mégpedig az elvetett 
megoldásnál sokkal erőteljesebben szerepelteti is a költeményben, 
de egymástól elválasztva. Az első az előbb lábjegyzetben idézett, 
a X. énekből származó 101. strófa után közvetlenül következő 
strófa, amely teljes egészében a költő önreflexiója, amelyben a 
lehető legszétválaszthatatlanabbul keveri össze saját ifjúságát és 
akkor elkezdett művét a jelenlegi közeledő halállal, őszt a tavasz-
szal, hajdani, boldog, szerelemre képes ifjúságot a jelenlegi fa-
gyos vénséggel, Piroskát mint a halál révén lévő szereplőt a Daliás 
idők boldog ifjú menyasszonyával (és a műben magában és a mű 
végéhez függesztett glosszáriumban többször nyomatékosan em-
legetett halott leányával, Juliskával), és Piroskát, az apácát, aki 
utolsó gyónását már elvégezte és most készül Toldival és Örzsiké-
vel szembeni adósságát is leróni.

 4 gyulAi, i. m., 133.
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102
Piroska, Piroska! szép hajnali álmom!
Így kell-e tetőled végre is megválnom?
Pünkösti virág, kit e dalomnak bájul
Tűztem homlokára, így kell hogy aláhúllj?…

Más volt az idő, hajh! más akkor az ég is,
Felhős, borus ámbár – de tavasz volt mégis:
Most fagyos őszöm, mely nem engedi nyilnod,
Arravaló csak, hogy elsöpörje szirmod’.5

Ehhez pedig kapcsolódni fog a legeslegutolsó versszak, a XII. 
ének 112. strófája, ahol immár tipográfiai megkülönböztetést is 
alkalmaz a zárlat pontosságát hangsúlyozva, és ahol megtalálta a 
műfaji terminust is, az „ének” vagy esetleg a „bús ének” kifejezés 
alkalmazásával.

112
Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak
Nem érzem magamat énekkel adósnak,
Könyvbe’ sem olvastam, nem is tudakoztam;
Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam.

DALIÁS IDŐKről mit még barna hajjal
Kezdtem, s félbe’ hagyék küzdve kórral, bajjal.
Most mikor agg lettem, hajam is fehérül:
Ímhol a bús ének TOLDI SZERELMÉrül.6

Arany persze itt is játszik velünk, intertextuálisan. Ariostót idézi 
fel, aki az Orlando furioso I. énekének első versszakában meg-
határozza tárgyát, második versszakában viszont szűkíti ezt az 

 5 ArANy, i. m., 231. – Ezúttal lehetetlen belemennünk annak a megvitatá-
sába, hogy ezt a rendkívül alanyi hangot mennyiben befolyásolja az az 
emlék, azaz a Rozvány Erzsébeté, amely egyesek szerint föltételezhető 
jó pár műben, így a Katalintól fogva. Vö. Sáfrán Györgyi, Arany János 
és Rozvány Erzsébet (Irodalomtörténeti Füzetek, 31), Budapest, MTA 
Irodalomtörténeti Intézet, 1960; továbbá: uő, Arany János és Rozvány 
Erzsébet (Téka), Bukarest, Kriterion, 1973.

 6 ArANy, i. m., 302.
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előbb nagy általánosságban megjelölt és a hölgyekről, a lovagok-
ról, szerelmekről és kalandokról nagyvonalúan felvázolt temati-
kát, és a szűkítés ezen felül beszámol a forrásokról is, vagyis az 
Orlandóról szóló prózai és verses előzményekről – kimondatlanul 
természetesen leginkább Boiardóra céloz –, egyúttal pedig utal a 
szerelem végzetes hatalmára, amely mind az ifjat, mind az öreg-
embert fenyegeti.

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.7

Arany viszont természetesen megfordítja az egésznek az irányát, 
hiszen azt mondja, hogy ő már ugyan semmit nem fog írni, mert 
már mindent fölhasznált – utal itt természetesen nemcsak Ilosvai-

 7 Ludovico Ariosto, Orlando furioso, introduzione, commenti e note di 
Marcello turchi, Presentazione critica di Edoardo sANguiNeti, Milano, 
Aldo Garzanti Editore, 19804, I, 11. – Magyarul megadom ugyan Simon 
Gyula fordításában is, de azért kellett olaszul szerepeltetnem előbb, mert a 
fordító sajnos kihagyta a prózai és a verses források megkülönböztetését, 
amely pedig döntő az Arannyal való összehasonlítás megállapításához:

Elmondanék Orlandóról továbbá 
hallatlanul csodálatos meséket, 
hogy Ámor őt őrjöngő ostobává 
tette, bár híre volt nagy, bölcs eszének, 
ha asszonyom, ki épp ily sorsra szánná 
enyémet is, és ráspolyozza, végleg 
el nem vásítja, hagy kicsit, amennyi 
elég ilyen dalt végigénekelni.

  Ludovico Ariosto, Az eszeveszett Orlando, I–II., ford. simoN Gyula (Fel-
fedezett Klasszikusok, X.), Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994,  
I, 21.
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ra, hanem minden egyéb forrására is –, nyilvánvalóan az „ének” 
és a „könyv” ellentéte felel meg a verses és prózai forrásoknak, 
másrészt az „olvasás”–„tudakozás” ellentétpár pedig általában 
az írott források és a szóbeli néphagyomány kettősségére vonat-
kozik. Amit az öregedés vagy a kor veszélyeiről ír Ariosto, azt 
most a két változat kiemelt nagybetűs, mintegy sírfeliratnak te-
kinthető beillesztésével oldja meg, a hozzá kapcsolt, elvetett „fü-
lemüleséget” így kettéosztva; az Ariostónál említett „donna”, 
azaz Alessandra Benucci, Tito Strozzi özvegye, Ariosto titkos 
felesége pedig megfeleltethető természetesen a X. ének megfelelő 
helyén már óriási szenvedéllyel meggyászolt Piroskának.

Természetesen, mire eljutunk ehhez a versszakhoz, addigra 
megtörtént valami csodálatos átlényegüléssel a Toldi és az Arany 
család egyesülése. Csak röviden: 1. Toldi Miklós a királyi bocsá-
nattal visszakerül a lovagi rendbe, valamint megkapja Szalontát. 
2. Lajos, miután megtudja, hogy a fiatal vitéz valójában leány és 
Toldi unokahúga, fiúsítja, így nem kell külön birtokot és nevet 
adni a hazájából elűzött, családjától és vagyonától megfosztott 
bujdosó Szeredainak, Zách Felicián oldalági leszármazottjának, 
akit Toldi majd kiházasít, mert a fiatal párnak adja nászajándé-
kul Szalontát. 3. A nagyfalusi és szalontai Toldi család – mert 
első gyermekük majd György lesz, és nem Szeredai, hanem Toldi 
– virult tovább 300 esztendőn keresztül (azaz 1348-tól 1648-ig), 
azaz Arany azt a változatot fogadja el, amely az erdélyi főnemessé 
vált Toldi családot ugyanúgy I. Rákóczi Györgyhöz köti, mint a 
saját nemességét, hiszen ősei közül I. Rákóczi György két testvért 
nemesített: Jánost és Ferencet, és egyes vélekedések szerint János, 
más vélekedések szerint Ferenc volt a költő egyenes ági fölme-
nője. 4. Ami végül a tört címert illeti, amely mellett írja Arany 
most az előbb felsorolt tényekre utaló sorait, azaz az utolsó előtti 
versszak, a korábbi szakirodalmat megcáfolva Bertényi Iván ju-
tott legközelebb a megoldáshoz, ugyanis szerinte a „címertörés” 
heraldikai műszavát kell itt felismernünk, nem pedig valamifaj-
ta jelzőt, amely az Arany család egyéni és kollektív, azaz erdélyi 
fejedelemtől kapott, illetve – Erdélyből Biharba való költözésük 
után – Szalonta városnak mint hajdúközösségnek kijáró nemes-
sége elvesztésére utalna azután, hogy egyrészt Szalonta Esterhá-
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zy-birtok lett, másrészt Arany ősei sorban elveszítették az egyéni 
nemességük visszaszerzéséért indított pereket.8 5. Végül hozzá-
tenném azt, hogy szerintem a költő megfogalmazása szándéko-
san kétértelmű, mert úgy szövi a mondatszerkezetet, hogy me-
net közben alanycserét hajt végre, ugyanis úgy is olvasható, hogy 
mindkettejüknek, tehát a Toldiaknak is ugyanúgy élt hűséges 
szolgálatával a fejedelem, azaz I. Rákóczi György, mint ahogyan 
az Aranyokénak is, amely családnak egy tagja most írja éppen 
ezt a históriát. Régebben még azt is feltételeztem, hogy talán a 
kurzívan szedett „tört” szó, amely a címerre vonatkozik, az lehet 
nemcsak szűken heraldikai műszó, hanem utalás a fejedelem csa-
ládjának, azaz a Rákócziaknak a kihalására.9

Miután ezeket óvatosságból előrebocsátottam, lássuk az utolsó 
előtti versszakot!

111
Ami úgy is történt: gyarapodott névvel
Háromszáz esztendőn át mindenik évvel,
Nem is hagyta Miklóst homályba borulni
A Nagyfalusi és Szalontai Toldi.

Szolgálta királyát, – majd a fejedelmet,
Kinek én ezt írám tört címere mellett
Zárt sisakon s pajzson kézbe’ kivont kardú
Nagyfalusi Arany, szalontai hajdú.10

Ariostót megint csak ki kell nyitnunk, és ismét az elején, de megint 
fordítva. Mert tudniillik az Orlando furioso első versszaka meg-
adja a homéroszi-vergiliusi-lovageposzi tárgymegjelölést, utána 
következik a saját tárgy szűkítve, már névvel, Roland nevével is 
jelezve, azután pedig az ajánlás a mecénáshoz, az uralkodóhoz, 

 8 Vö. bertényi Iván, A Toldi szerelme heraldikája = B. i., A címertan rene-
szánsza: Tanulmányok, Budapest, Argumentum, 2010, 330–356, kül. 348.

 9 Vö. e sorok szerzőjétől: „Kinek én ezt írám tört címere mellett?”: Lajos 
dalünnepe = SZörényi László, „Álmaim is voltak, voltak…”: Tanulmá-
nyok a XIX. századi magyar irodalomról, Budapest, Akadémiai, 2004, 
202–215.

 10 ArANy, i. m., 301.
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Ippolito d’Este ferrarai bíboros-herceghez, mellesleg volt eszter-
gomi érsekhez, későbbi mellékállású egri püspökhöz.

Ercole ur, nagylelkű, hős utóda,
ó Ippolito, századunk varázsa,
fogadja el: híve egész valója
van benne, minden érdeme, tudása.
Én tartozásomat tintára, szóra
tudom átváltani csak, semmi másra
de ne jegyezze fel kis adományom,
amit tudok, úgyis Önnek ajánlom.11

Arany viszont nem ajánlja senkinek költeményét, hanem csak 
a Mohács előtt élt magyar királyoknak, majd utána az erdélyi 
fejedelmeknek. Ez nyilván föltűnhetett abban a korban, amikor 
mindenki – különösen az akadémikusok – ájult hódolattal leste 
az udvar kegyét, tisztelet a kivételnek. (Egyszer már utaltam arra 
előbb idézett tanulmányomban, hogy Riedl Arany-életrajzában 
azzal akarja éreztetni Nagy Lajos vakmerő vállalkozását, hogy 
elindul Budáról Nápoly felé, mintha Ferenc József királyunk elin-
dulna Mexikóba, hogy bosszúhadjáratot vezessen ott meg gyilkolt 
öccséért.12) Arany mindenesetre nem csupán a József főhercegre 
való utalást kerülte ki okosan, hanem a „bosznya bán” ideigle-
nes kényszerapáca leányát, Örzsikét is föltehetőleg azért ábrázol-
ja kissé leszbikus helyzetben Piroskával, nehogy már valaki azt 
higgye, hogy Erzsébet királynénak akar hízelegni.13

 11 Ariosto, Az eszeveszett Orlando, i. m., 21. – Olaszul vö. Ariosto, Or-
lando furioso, i. m., 11–12.

 12 Vö. Barta János zárójelbe tett sejtését a Toldi estéje következő két so-
rához: „Nem elég, hogy szabad címert hagya rátok, / Védni azt a sírból 
járjon fel apátok?”: „(Talán még a »leányág« emlegetése szintén vág más-
hova is, mint az Anjoukra?)” BArtA János, Arany János = ArANy János, 
Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje, Budapest, Szépirodalmi, 1953, iii-xci, 
xxx. – Szerintem a sejtés igazolható, ugyanis Martell Károly egy Habs-
burg királylányt, Klemenciát vette feleségül, I. Rudolf leányát, tehát ezen 
királylány volt Nagy Lajosnak a nagymamája!

 13 Vö. sZili József, Arany hogy istenül: az Arany-líra posztmodernsége (Iro-
dalomtörténeti Füzetek, 139), Budapest, Argumentum, 1996.
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Lajos tehát felnőtt lett, férfi, megszabadult az anyai kényezte-
téstől és irányítástól, legyőzte magában gyilkos ösztöneit, ame-
lyek végül is anyai örökségként tekinthetők a kerítőnőként fel-
lépő, legszebb gertrudisi hagyományokat megújító Erzsébet és a 
pipogya módon szoknyavadász és családirtó papa, Róbert Károly 
oldaláról pedig apai örökségnek, aki ráadásul még olasz is, ahogy 
dögvésztől tizedelt katonái mondták el, amikor biztos, ami biz-
tos, megint közbakának öltözve hallgatózott a tábortüzeknél. 
Férfi lett és magyar, nem fújkál többé véres buborékot, és ennyi-
ben győzött a fátumon, legalábbis egy darabig.

Toldi helyzete kissé más. Ő valamilyen módon szintén megsza-
badul a mamától, kvázifeleséget is kap, aki már a mennyben vár 
rá, harminc-negyven évig még hevertetheti a barátcsuhát, és csak 
a végére kell majd kiábrándulnia abból a protoreneszánsz mű-
veltségből, amelyet a bug ris Magyarországra hoztak az Anjouk. 
Akkor aztán kiderül, hogy ők és a király igaz és javíthatatlan 
testvérek. Toldihoz képest az őrjöngő Loránt vidéki főkönyvelő, 
a vénkorában még mindig álruhában budai gyorssétát tevő Lajos 
pedig csalódott a bolognai folyamatban. Szerencsére előbb Mik-
lós hal meg, Lajosra, illetve az Anjou-birodalom magyarországi 
összeomlására szegény Aranynak már nem kellett sort kerítenie.

Még szerencse, hogy csak halála után egy-két évvel derült ki, 
hogy Toldi valóban élt és megérte Zsigmond király uralmát is. 
Ha még élt volna Arany, akkor a Rozgonyi Cicelle és Zsigmond 
között kibontakozó molesztálási viszonyt is feldolgozhatta volna.

„Fogadj Isten, húgom asszony,
Itt az ütközetben;
Nyilat ugyan, amint látom,
Hoztál szép szemedben –”
„Uram király, Zsigmond király
Nem oly divat már ma
Nyillal lőni, mint felséged
Fiatal korába’.”
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Bevezetésül röviden érintendő, milyen alapon és módon esik szó 
ezúttal a metaforikus nyelvről mint innovatív jelentésképzésről, 
mint alkotó, addig ismeretlen távlatra nyitó nyelvi eseményről, 
valóban humboldti energiáról. Főleg azért szükséges erre kitér-
ni, mert a hasonlító beszédet, annak úgynevezett átviteljellegét 
korunkban alapos kihívások érték a modernitás metafizika-elle-
nes kampányának megfelelően. Eszerint a képi átvitel logikája az 
előzetesen birtokolt értelemmel megvilágítás veszélyét foglalná 
magába, a metaforikus művelet így óhatatlanul egy metafizikai 
észjáráson belül lenne csak elképzelhető. Ha ez utóbbin – érthe-
tő okokból – túllépni szándékozunk, akkor kérdés tehát, hogyan 
kerülhető el, vagy éppen hogyan haladható meg az alkotásban és 
persze az olvasásban a metaforika metafizikája, azaz a képiség ál-
lítólagos asszertivitása, vélt vagy valós predikatív önkénye? Erre 
a dilemmára tudvalevőleg Az élő metafora címmel ellátott Ri-
coeur-kötet válaszolt tán a leghatékonyabban jól ismert és meg-
győző érveléssel.1 Hozzátehető, a költői kép áttevődésjellegét már 
a kora romantika kétségbe vonta. Novalis igen messzire ment, 
amikor – bár szemiotikai szinten maradva – megkísérelt a jelö-
lő és a jelölt felcserélhetőségére hivatkozni. Megkockáztatható, 
a metafora arisztotelészien megvilágító, a nap és a napraforgó 
mozgásával jellemzett tulajdonságának derridai kritikája szintén 
szemiotikai keretek között marad. A témakör másik irányú új-
ragondolásaként Martin Heidegger a grammatikailag hasonlat-

 1 Paul ricoeur, Az élő metafora, ford. földes Györgyi, Budapest, Osiris, 
2006.

Eisemann György

A ZENEI HANG MINT METAFORA 
ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN



{„AZ ÉLETET, ÍM, MEGJÁRTAM”}

78

nak tekinthető alakzatokat nem okvetlenül tartotta a megszokott 
módon átvitelek vagy helyettesítések eredményének. Ilyen érte-
lemben tagadta például, hogy Hölderlin Kenyér és bor című ódá-
jának egy kifejezése – „Worte wie Blumen”, a „szavak, mint vi-
rágok” – a megszokottan építkező hasonlat lenne. Ellenkezőleg, 
e szókép olyan jelentésirányt nyitna fel, melyet a hasonlítás egyik 
eleme sem tartalmaz eredendően.2 Ezúttal is a romantika hagyo-
mánya figyelmeztet arra, hogy a metafora nem metafizikai ter-
mészete – ekként olvasása – annyit is jelent, hogy a beszélő a ha-
sonlítás auditív vagy vizuális elemeit (értelmező távlataikat) nem 
vonatkoztatja vissza a kép grammatikai szerkezetére, s nem őrzi 
meg azokat egy abban rejlő előzetes intenció számára. Némileg 
parafrazeálva Arisztotelész magyarázatát, melyben szintén meg-
található az azonos és a különböző jelentésszférák együttműkö-
dése, dióhéjban megállapítható, a metaforicitás alkotó ener giáit 
nem pusztán a hasonló, legalább annyira a rájuk épülő diffúz je-
lentések innovatív összjátéka képezi. Ez történik meg egyaránt 
a „szavak, mint virágok” alakzatában és modern példát véve a 
szavak, mint vérdarabok víziójában, az Óda leleményében. József 
Attila szavainak alvadt vérdarabokként hulló önjellemzésében 
az érzelem intim bensősége – ahol a nyelv pusztuló anyagaként 
prezentálja magát – nem természeti szépséggé, hanem véres áldo-
zattá válik kifelé mondottsága nyomán. Nagy különbség ez, de 
mindkét alakításra jellemző, hogy egyaránt transzformálja – akár 
esztétizálja, akár szétroncsolja – a beszélőben születő vallomá-
sos intenciókat és gesztusokat. E retorikai fejleményt az Óda ön-
tükrözőn önértelmező dikciója meg is nevezi. Ahogy a folytatás 
nagy horderejű szentenciája fogalmaz: „A lét dadog”. Eszerint a 
lét nyelve dadogó beszéd, s egyáltalán nem nevezhető gramma-
tikailag-szintaktikailag szabályozott megnyilatkozásnak, saus-
sure-i „langue-nak”, a törvény „tiszta beszédének”. De mivel ez 

 2 Jacques derridA Mythologie blanche és Martin heidegger Unterwegs 
zur Sprache című műveinek vonatkozó részeit ilyen szempontból értelme-
zi és dokumentálja Paul ricoeur, Metafora és filozófiai megnyilatkozás, 
ford. JeNey Éva = P. r., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, kiad. 
SZegedy-maSZák Mihály, Budapest, Osiris, 1999, 163–254. 
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a „dadogás” nem kevesebb, mint a lét nyelve, mindenképpen ere-
dendőbb – mondjuk így: autentikusabb –, mint a „tiszta” beszéd, 
mint a törvény elvont rendje, még ha az Óda beszélője, meglehet, 
ezúttal az utóbbit értékelné is magasabbra. Éppen a szabálytalan-
ba tévedő nyelv lehet képes arra, hogy lebontsa vagy újraalkossa 
a humán szubjektivitás minden előzetes – tehát valóban ideolo-
gikus – törvénykező megfontolását. És ez lehet a metafora sajá-
tossága: „a törvény szövedéke / mindíg fölfeslik valahol” – idéz-
hető e vonatkozásban is egy másik belátás, az Eszmélet két sora.  
A későmodern irodalom jellegzetes vonásának tartható, hogy 
nem okvetlenül a szabályból származtatja a beszéd („parole”) 
esetlegességeit, hanem fordítva, a konkrét beszéd eseményeivel 
performálja a „megérthető lét” nyelvét – ami a metafora továb-
bi lehetőségeit nyitja fel. E szembenállás, hadd ismételjük, törté-
neti előzményeit tekintve a romantikus líra hozadéka – aminek 
egyik jeleként a korszak költőinek komoly vitáik voltak a szigorú 
szabály és törvény képviselőivel (mint Novalisnak), és a nyelvész 
urakkal (mint Arany Jánosnak) egyaránt. A „szavak, mint virá-
gok” és a szavak, „mint alvadt vérdarabok” hasonlatainak két-
ségtelen történeti különbségei csak a bennük rejlő folytonosságot 
figyelembe véve ragadhatók meg.

A továbbiakban e vázlatos megfontolások szerint, a zenei mé-
dium kapcsán keresnénk a metaforikus nyelv teljesítményének 
néhány későromantikus történeti jellegzetességét Arany János 
költészetében. S aligha folytathatnánk mással, mint a Tamburás 
öreg úr című költemény néhány ars poetica-szerű sorával. Annál 
inkább, mivel e versnek a zenére alludáló költőisége jórészt tema-
tikusan is, valamint egy metaforikus szóhasználaton belül szem-
besíti egymással a nyelv langue- és parole-aspektusát, a szabály 
eszményét és a diszkurzíva elevenségét. A zeneiség olyan alapvető 
szintjeit idézve kerül sor erre, mint harmónia és dallam, vagy rit-
mus és hangszín. Ennek feleltethető meg a dúr és a moll akkordok 
színre vitt cseréje, a magyaros és a németes muzsika stiláris ütkö-
zése, a menekülés kiáltó fájdalmának és a szigorú törvény vész-
madarának ellentétező akusztikája. Mindenekelőtt a kemény és 
a lágy hangzatok váltására, majd a moduláció metaforizálására, 
emellett a kétségbeesetten jajgató nyers kiáltozás és az akasztófán 
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károgó törvénykezés kontrasztjára hívható fel a figyelem a követ-
kező idézeten belül. 

Mind régi dalok, csuda hangmenettel:
Váltva kemény, lágy, – s magyar a némettel; –
Hegyes-éles jajja úti betyárnak,
Ki hallja szavát törvényfa-madárnak.

A nyelv akusztikus-mediális közegében hallhatóan, a fájdalom 
jajgatása és a varjú károgása a bűnhődő kihágás és a könyörtelen 
törvény egymásra utaló kifejezései. S eközben maga a hangszer 
teste – a tambura légkamrája és a fölötte kifeszített húrok rez-
gése – szintén hasonló szembesítések alanya lesz. S a pengetéssel 
felajzódó, majd bágyadó hangokat a vers a kígyó vonaglásához 
hasonlítja, melyről nem tudható, mikor fejeződik be. Csak a 
poeta doctus mesterségét észlelve figyelhető meg az akkordfűzés 
olyan leírása, mely metaforikus alakításként utalja a végtelenbe 
a hangok és a hangnemek ellentétező – hol törvénysértő, hol tör-
vényre hagyatkozó, hol szaggatott, hol folytonos – muzsikáját.  
S a tambura hangjait idéző „képiesség” ezért sem tűrheti az átvi-
tel rögzítő, egyértelműségre csábító állapotát.

Nyers, vad riadás… mire a leglágyabb
Hangnembe a húr lebukik, lebágyad’,
Ott zokog, ott csúsz kígyó-testtel…
Hol végzi, ki tudná? nincs az a mester.

Majd egyszerü dal, édesdeden ömlő
– Tiszta remekké magába’ szülemlő –
Pendűl, melyen a tánc tétova ringat,
Mint lombot a szél ha ütemre ingat.

A hasonlítások láncolatának ezen újabb körében a „vad riadás” 
egyfelől és a „tiszta remek” másfelől, azaz a kígyótest aritmi-
kus vonaglása és a tánc ütemes ringatása képeznek olyan összjá-
tékot, melyben a „dadogó” lét vokalitása és a kifejezés „tiszta” 
szabályrendje ütközhet egymással, egymásért, hogy túljussanak 
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a szemantikai átvitel egyszerűsítő műveletén. S aligha hagyható 
ki e ponton a Bolond Istók jól ismert hangszerelése a feljajduló 
hegedűről és a mélázó cimbalomról.

 
Mikor feljajdul rátermett kezekben
A hegedű s méláz a cimbalom;
És olykor a bú fátyola lelebben
S kiront a jókedv táncban és dalon:
Egy élet e tánc, melyben lélek a dal:
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal.

Shelley nevezetes költői kérdéséhez, mi jelöli a másikat, a tánc a 
testet vagy a test a táncot, hozzátevődik ezúttal a dal és a lélek köl-
csönössége, a már sablonos „mondásokat” egészen eredeti „jelen-
tésekké” retorizálva – a vonós és a húros hangszerek kísérete előtt.

Az Őszikék egy másik alkotása egyenesen az átvitelként értett 
metaforicitás kudarcát, a nyelvet elnémító tulajdonságát temati-
zálja, szembenézve a jelentés megvilágító célzatú áthelyezésének 
üresjárataival. A Naturam furcâ expellas… című szonett a nyelv 
hallható közegének elvesztését tartja a csupán törvényszerűen 
használt nyelv állandójának. A hang és a harang rímeltetésével 
élő költemény a harangozás fegyelmezett mechanikáját, mint a 
versírás metaforáját, a beszéd elnémulásával köti össze.3 A gyer-
mekkori játékszer, a tökharang nem adott annak idején hangot, 
egyébként technikailag tökéletesen működött és szabályosan len-
dült mozgásba. „Megvolt a súlya, lódulása, / Kötelét hogy jól visz-
szarántsa.” Persze a gyermek „valódi”, zengő harangra vágyott, s 
amikor költő lett belőle, mint mondja, e módon kísérelt meg han-
got adni kéziratának vagy hangot kínálni olvasásához. De a ha-
rangozás jól szervezett műveletére támaszkodó, annak mintájára 
születő újabb alkotása megint csak néma maradt, s a nyelvi he-

 3 Vö. BeNgi László, Arany János Naturam furcâ expellas… című versének 
szemiotikai közelítésű elemzése = Felfedezőúton a jelek világában, szerk. 
baláZS Géza, Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 1999, 95–101; 
tarjányi Eszter, Arany János és a parodisztikus hagyomány, Budapest, 
Universitas, 2013, 121–128.
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lyettesítéssel beállt csöndről nyilatkozhat csupán. „Így kongatom 
most untalan / E verseket – bár hangtalan.” Az átvitel gépezete 
működik, a „langue” összeköttetései hibátlanok, a jelölő szerke-
zet tökéletes, de a vers – legalábbis ezúttal – nem szólal meg, nem 
nyílik meg önnön „dadogása” (kreatív jelentésképzése) felé, azaz 
csak annyiban, amennyiben „időszembesítő” metaforikája magá-
ról a némaságról panaszkodik. 

E ponton említendő a visszatérő, gyakran tárgyalt jelenség 
Aranynál: hasonlító nyelvének ún. időszembesítő karaktere. Az 
egykori és a most idő összevetésének feszültségéről, a nyelv ál-
landónak képzelt, nyugalmi állapotát szétziláló metaforikáról 
különös erővel tanúskodnak már a nagykőrösi évek alkotásai, 
több alkalommal a zenei előadást, a lant toposzát társítva a köl-
tői beszéd lehetőségéhez vagy éppen az elhallgatáshoz.4 Ameny-
nyiben a metafora nem pusztán a beszélőtől kijelölt pályán mo-
zog, hogy az előre látott és tervezett szemantikai célba érkezzen, 
hanem öntörvényű, akár kiszámíthatatlan fejleményeket idéz 
elő, akkor Arany költőisége szintén arra a nyelvi dinamikára ha-
gyatkozik, melyet nem pusztán az egyéni képi lelemény, hanem 
az általa megérintett, ám történetileg alakuló, létező hagyomány 
formáz. Az „időszembesítés” pedig e reláció tudatosított – reflek-
tált – velejárója. Ez esetben a költői fantázia nem csak teremtője, 
legalább annyira közege is a teljesen sohasem felejtő nyelvnek, 
a benne hordozott történelmi emlékeit megelevenítő metaforikus 
beszédnek.5 A dalnok búja című költemény a lantot merészen a 

 4 A korszak Arany-lírájának újabb kutatásaiból ld. milbacher Róbert, 
Arany János és az emlékezet balzsama. Az Arany-hagyomány a magyar 
kulturális emlékezetben, Budapest, Ráció, 2009, 225–265; SZilágyi 
Márton, VAderNA Gábor, Arany János és a líra modernizálásnak kísérle-
te az ötvenes években = Magyar irodalom, főszerk. giNtli Tibor, Buda-
pest, Akadémiai, 2010, 464–470; tolcSvay nagy Gábor, A magyar nyelv 
lírai újraalkotása Arany János életművében, Magyar Nyelvőr, 2017/2, 
143–163; simoN Gábor, tátrai Szilárd, „Tőlem ne várjon senki dalt”. 
Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében, Magyar 
Nyelvőr, 2017/2, 164–190.

 5 A romantikus költői fantáziáról újabban ld. A fantázia hipogriffje (A ro-
mantikus képzelőerő elbeszélhetősége), szerk. NAgy Beáta, Surányi Beá-
ta, ujvári Nóra, Budapest, reciti, 2017.



{EisEmann GyörGy: A zenei hang mint metafora Arany János költészetében}

83

koporsóhoz hasonlítja, s az ennek következtében elszabaduló ha-
lálosztó energia úgy terjed tovább a vers képi láncolatán, hogy az 
emlékeket néma kövekké alakítja, s ezzel a romantika kedvelt to-
poszait, a töredéket és a romokat változtatja emlékjelekké, szinte 
emlékművekké.6 Olyan szilárd relikviákká, melyek a szó Walter 
Benjamin-féle értelmében maradnak holt tárgyak,7 megfosztván 
magukat a visszagondolás elevenségétől. Ez lesz itt a metafora – a 
zenei metafora – színre vitt „halála”. Ha – mint elfogadható – 
vannak élő metaforák, akkor vannak halott metaforák is. Arany 
versében a dalok töredékei és romjai úgy veszik körül az ént, mint 
egy pusztuló, megkövült táj, miközben a színre vitt költői alak a 
környezetnek ebbe a dermedt terébe íródik.

Mellette és körűle vannak
Romjai sok törött sohajnak,
Szárnyaszegett dalok,
Szelleme gyászos töredéki,
Fájdalma átkövült emléki…
Romok közt andalog! –

E metaforák, úgy tűnik, a jelentést elhárító anyagi működésnek, 
legalábbis a szó anyagként érzékelésének folyamatában bomlanak 
ki, vagyis az érzéki tapasztalás szellemi közegét feltételezve mégis 
mintha lemondanának magáról a szellemi tartományról. A rom 
és a töredék így lenne az egyébként fájdalmas érzések érzéket-
len következménye, a belvilág világtalan anyagi manifesztációja, 
egy lélekállapot törmelékké figurált eltüntetése vagy megtagadá-
sa. Csakhogy éppen ez a viszonylat, az ekként színre vitt átvitel, 
maga a szellemből a térkörnyezet tárgyaiba történő áthelyezés 
mechanikus kísérlete képezi ekkor a mondott hangvesztés okát. 
Az így szituált költő szótlanná, alkotásra képtelenné válik, mert 

 6 Vö. végh Veronika, Fordítás, vers, töredék: Arany János és a romanti-
kus fragmentum = Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal. Egy rejtőzködő 
életmű újraolvasása, szerk. dávidháZi Péter, komáromy Zsolt, Budapest, 
reciti, 2015, 263–272.

 7 Walter BeNJAmiN, A német szomorújáték eredete, ford. rAJNAi László = 
W. B., Angelus novus, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 366. 
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az ilyen átviteleknek, a merőben érzékire utaló – az anyagiságra 
hagyatkozó – elvárásoknak nem tud és nem akar megfelelni.

Miért nem zendül, mire hallgat,
Oh ének ifja, lantod, ajkad?
Miért így vesztegel?
Vagy szíved elfásult, kiégett –
S a szép világ bübája téged
Többé nem érdekel? 

E kérdés megfogalmazója, a költő szólítója, a vers beszélője ennek 
megfelelően hivatkozik a teremtő természet jelenségeire, s mint 
egy modern mediológus, a „zaj és a jel”,8 a morajlás és a jelentés 
távolságára és összefüggésére.

Nem hallod-é a lomb sohajját?
És a patak csörgő morajját
Nem érted, mit jelent?

A költői kérdés („nem érted”, mit jelent a morajlás?) nem vár vá-
laszt, pusztán a romantikus metaforák példáján mutatja fel ér-
telem és matéria látszólagos – improduktív – kettősségbe hullá-
sát. Miként A lantos című versben a költészet allegóriáinak, a 
hárfának és a lantnak az emlékező megszólaltatása úgyszintén a 
hangvesztés, a beszéd elfeledésének hölderlini veszélyéhez vezet. 
Felcsendül benne a világ poetizálásának romantikus maximája: 

És a lanton meg nem szűne a dal, 
Zenge későn, zenge virradattal: 
Hangjain a szellem égbe hágott 
S átteremté e viselt világot!

 8 Friedrich Kittler, Jel és zaj távolsága, ford. lőrincZ Csongor = Intézmé-
nyesség és kulturális közvetítés, szerk. BóNus Tibor, KelemeN Pál, mol-
nár Gábor Tamás, Budapest, Ráció – Magyar Műhely, 2005, 455–474.
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De a mindezt jellemző metaforák ekkor egy hirdető eszmeiség 
ügynökeiként lépnek elő, katakretikus felidézésük átterjed a ro-
mantikus tropológia egész örökölt katalógusára.9

Lába előtt a vadszenvedélyek
Megjuházva, békén figyelének:
De csak egy hang kelle, hogy kobozza
Mindeniket őrjöngésbe hozza.

A természet marionettszerű mozgatásának víziója ugyanakkor 
semminél sem poetizálja jobban a nyelv antropomorf diktátumai-
nak kisiklását, egy retorikai lendület elgépiesedését. A költemény 
írásjellel elválasztott, s a dal ütemeinek alexandrinná módosított 
záró része ezért az addigiaktól elhatárolódó új költői nyelvet te-
remt, a régi felől – de csak onnan – akár értelmetlennek tűnő, egy 
zenei médium eddig nem hallott morajlásaként újjászülető kifeje-
zéskincsével.

Függ lantja fűzfa gallyán: repedt öblén a szél 

Vadul végig nyargalván, őrülteket beszél,

Végül rövid kitérőként essék szó a balladák zeneiségéről, de nem 
a szövegek hangzó effektusairól, hanem a zenei közeg színre-
viteléről, vagyis drámai és narratív funkciójáról. Két formaelv 
emelhető ki ezúttal, melyet Arany e műveiben a bennük felcsen-
dülő zene hallgatásához alkalmaz. Az egyik eljárás az olvasott 
szövegbe simuló, azzal harmonizáló betéteket alkot. Szondi két 
apródja például azt és úgy énekli, amit és ahogy a ballada maga 
közvetít, azaz a hős tetteit tragikus hangvételben, az önfeláldozás 
magasztalását és ezzel együtt a bátorság és a hűség kinyilvání-
tását.10 A Tetemre hívás úgyszintén magába foglal egy szövegen 

 9 Vö. Patricia PArKer, Metafora és katakrézis, ford. NAgy s. Attila = Figu-
rák, szerk. füZi Izabella, odoricS Ferenc, Szeged, Gondolat – Pompeji, 
2004, 43–60. 

 10 A ballada sokféle, esetenként a hűség diszpozícióját is megkérdőjelező 
megközelítéséhez ld. Szondi két apródja: a Szécsényben, 2008. szeptember 
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belüli koncertet, a megzavarodott Kund Abigél produkcióját, aki 
végül a nyílt utcán „táncolni, dalolni se szégyell”, és ugyancsak 
a ballada témáját performálja. „Volt egyszer egy leány…” – kez-
di az őrületében művésznővé fejlődő „titkos ara” a vércsevison-
gással bevezetett utcai műsorát, s folytatja a korábbi strófákban 
megismert gyászos cselekménnyel, azaz lényegében a saját törté-
netével, a ballada újramondásával. Mint a két apród, ő is olyan 
performerré válik, akinek előadása a saját sorsát esztétizálja.  
A történetnek és zenei bemutatásának ezen jól illeszkedő kapcso-
latában, ismétlő transzponálásában a két szint egymásra utalása 
és egyúttal mégis tragizáló feszültsége domborodik ki. Így maga 
az ismétlő szólam és az általa elbeszélt történet lehetnek egymás 
metaforái. Ennek megfelelően sem az apródok sorsára, sem a Te-
temre hívás rejtélyes halálesetének okára nem derül fény teljes 
bizonyossággal – a lehetséges magyarázatok éppoly lezáratlanok, 
mint a nyelv metaforikus dinamikája maga.

A zenei fantázia provokálásának másik módja pedig éppen-
séggel szembesíti, élesen ütközteti egymással a felcsendülő han-
gok modalitását, az előadott produkciókat. Ezzel a különbsé-
geket erősíti fel, hogy ne a hasonlóságok, hanem az ellentétek 
játékát lendítse mozgásba úgy, hogy végül az egymásra vonat-
kozás minden lehetőségét megszüntesse, annak kereteit szét-
feszítse, már-már az oximoron képletéhez közeledve. A zenei 
effektusokat a metaforikus viszonyítás helyett az együttműkö-
dést nélkülöző feszültségbe kényszerítve. Ez természetesen oda 
vezet, hogy immár megkettőződik egy nyelv, hogy szólamait 
párbeszédre képtelenné tegye, egyiküket zátonyra futtassa – 
őrületbe kergesse –, azaz önkörébe zárja, mondhatni a kárhozat 
büntetését idézze rá. Tehát két, egymást taszító, egymást kizáró 
zenei megnyilvánulást hallhatunk – képzelhetünk el – egymás-
ra írva, akár szinkrón beállítással. Ilyen diszharmonikus effek-
tusra támaszkodik Az ünneprontók című ballada, amelyben a 
templomi ének szakralitását a profán mulatság tiszteletlen ze-
nebonája zavarja meg. A pünkösd reggeli szent harangszóra és 

26–28-án rendezett Szondi két apródja-konferencia szerkesztett és bővített 
anyaga, szerk. fűZfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2009.
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áhítatos imára az otromba tivornyát, a dudaszó „ördögi zaját” 
montírozza a szöveg. Az eredményt ismerjük.

Látszólag hasonló, de voltaképpen az érzéki és az elképzelt han-
gok kettősségére építő montázs figyelhető meg A walesi bárdok 
zárlatában, a tömeggyilkos királytól instruált zenekari fortissi-
mókban és a társult hallucinációkban. Amikor a bárdok éneke 
áttöri Edward képzeletében a sípok-dobok és a harsonák sival-
kodását, akkor a mű az anyagtalan emlékek hangját erősíti fel és 
érvényesíti az anyagi, a ténylegesen érzékelhető környezet instru-
mentális tombolásával szemben. Hogy a memória „immateriális” 
archívumának hatása erősebb lehet a konkrét szonorikus inge-
reknél, az nemcsak a büntető lelkiismeret mediális aspektusának 
nevezhető, hanem a matéria értelem nélkülinek feltételezését is 
cáfolja. A király hallucinálása annak a hódítónak a rögeszméje, 
aki bár megkísérli, de nem tudja kiűzni a szellemet a szellemi kul-
túrából, még kevésbé a művészetekből. Minden zsivajgás ellenére, 
sőt éppen azért, a fülébe zúgja átkait a „velszi lakoma”, legyőzve 
a közvetlen jelkörnyezet, az érzéki zajok erőlködését: „túl síp-do-
bon, / Riadó kürtön át” szólnak hozzá az egykor hallott énekek. 
Sőt éppen hogy a sivalkodó kürtök által érik el őt a rémisztő dal-
lamok – minél harsogóbb a zenekar, annál erősebben hallja a bár-
dok szólóját, így a memóriát elfedni akaró „zörej” materialitása 
lesz maga a megtagadott és törlendő értelem közvetítője. Kitűnik, 
a kommunikáció anyagi tényezőinek függetlensége illúzió, a hor-
dozó spirituális szemantikája nem elnémítható. Nagy valószínű-
séggel a mindenkori olvasó is hajlamos ugyanezeket a hangokat, 
azaz a vértanúk dalát kihallani az Edwardtól rendelt koncertből, 
az orkesztrális („tutti”) zajongás mélyéről. Vagyis mediális szem-
pontból osztozunk a király sorsában, de a három bárd haza fias 
műsorának emlékezete csak neki jelent átkos örökséget. S tán 
megengedhető az általánosítás, a matériával rendelkezés önkénye 
hosszabb távon mindig alulmarad a történelmi memóriával szem-
ben, azaz vereséget szenved annak a nyelvben, így annak metafo-
ráiban is tovább élő szellemétől.11 Akkor is, ha nincs minden zsar-

 11 Az akusztikai emlékezet és a kompozíció kapcsolatát emeli ki imre Lász-
ló, Műfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth 
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noknak olyan jól fejlett belső hallása, mint az auditív emlékeitől 
szabadulni képtelen Edward királynak. 

A zenei közegek funkciójáról szólva most nem szükséges ki-
térni az alkotás megzenésítéseire. Kétségtelen, A walesi bárdok 
lenyűgöző muzikális effektusai – egyéb balladákkal együtt – szá-
mos szerzőt ihlettek komponálásra, de ezek a próbálkozások 
sajnos ritkán közelítik meg az Arany-mű formai összetettségét. 
Többek között azért, mert A walesi bárdok kapcsán különösképp 
érvényesíthető a médiumok és metaforikus aspektusaik olyan 
olvasása, melyről József Attila a következőket jegyezte meg:  
„A költeményt […], melyet a nyomtatott betűjel, a szavakká for-
mált anyagi hangok zörejrendszere egyszerre idéz fel a szívben 
és az elmében, […] költő és olvasó együtt alkotják. A költő írás 
közben olvasó is…”12 A betűből hang, a zörejekből zene lehet 
így az olvasásban, s mindkettőből metafora a költői nyelvben. 
Metafora, mely tehát nem valamilyen metafizikai tartományból, 
hanem a nyelv „élő” energiájából és annak kreatív memóriájából 
nyeri alkotóerejét, miként arra a Csaba királyfi előhangjának so-
rai utalnak: „Felhangzik az ének, a szív ere pezsdül, / S előterem 
a mult, bústól, örömestül.”

Egyetemi K., 1996, 128. Ezzel összefüggésben a cselekmény menetét – 
szerkezetét – egy metaforikus építkezés alapozza meg, lásd kovácS Gá-
bor, A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete, Buda-
pest, Argumentum, 2010, 64–65. 

 12 JóZsef Attila, Kosztolányi Dezső = J. A., Összes művei, III. Cikkek, 
tanulmányok, vázlatok, s. a. r. SZabolcSi Miklós, Budapest, Akadémiai, 
1958, 167. 
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Közismert, hogy a Toldi olvasásán felbuzdult Petőfi levélben ke-
resi fel Aranyt, s az Életképekbe szánt Arany Jánoshoz című köl-
teményét még e levélben elküldi.1 A levél prózai szövegrészének 
értelmezése kapcsán hosszú ideig a poézis társadalompolitikai 
funkciójának kijelölésére esett a hangsúly, s arra, hogy az első 
Toldit olvasó Petőfi még azon lelkesül, hogy azonos ars poeti-
cájú költőbarátra, harcostársra talált. Itt most egy másik aspek-
tusra irányítanám a figyelmet. Petőfi Arany vulkánkitörés-sze-
rű belépését a korabeli irodalmi életbe annak TERMÉSZET-es 
hangjával magyarázza2, s egyúttal ki is jelöli Arany számára ezt 
a hangot, ahonnan annak beszélnie kell majd, megkülönböztet-
ve a saját TERMÉSZET-es hangjától. Érdemes összevetnünk az 
episztola két versszakát Petőfi A természet vadvirága egy pasz-
szusával:

 1 „Ma olvastam Toldit, ma írtam e verset s még ma el is küldöm.” Petőfi 
Sándor – Aranynak, Pest, febr. 4. 1847 = ArANy János Összes művei, 
[a továbbiakban: AJÖM] szerk. KeresZtury Dezső, XV., A. J. levelezése 
(1828–1851), s. a. r. Sáfrán Györgyi, BisZtrAy Gyula, Sándor István, 
1975, 50. 

 2 Figyelmen kívül hagyva a nagyon is tanult, inkább poeta doctust sejtető 
Az elveszett alkotmányt.

Gönczy Monika

„Ő A TERMÉSZET,  
A NAGY ÉS ÖRÖK –”

Arany János természetszemléletéről
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Ki volt tanítód? hol jártál iskolába?
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted.
Az iskolákban nem tanulni, hiába,
Ilyet… a természet tanított tégedet. 

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztűl
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja.

Petőfi Sándor: 
Arany Jánoshoz 
(1847)

Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Petőfi Sándor:
A természet vadvirága 
(1844)

Vagyis költészetük egy tőről fakad, a nyelv, amelyen beszélnek, 
a természettől ered, de míg Petőfi a (vadvirág) metafora szerint a 
tiszta természeti környezet (nem az épített környezet, még csak 
nem is kultivált terület) megszólalója, addig Arany hangja a ter-
mészeti környezetbe épített emberi létesítmény hangján csendül 
meg, melynek tisztaságát mégis a természeti közeg (rónák) bizto-
sítja. Mindketten a szabad hang letéteményesei („A korláttalan 
természet” = „Vándorol, s a világ zaja nem zavarja”).

Mikor Arany második levélváltásuk során Petőfit emlékezte-
ti, hogy az tett egy ígéretet meglátogatására, a találkozásra azt 
az időszakot javasolja, amikor Nagyváradon fog ülésezni a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorkonferenciája. Mivel 
az eseményt szakmán kívüli érdeklődők szintúgy látogathatták, 
felfoghatjuk programajánlatként az időzítést, ám szóba hozása 
egyszerű ürügy is lehetett, hogy jelezze Petőfinek, érti annak nem 
fiziko-teológiai, nem természettudományos természetszemléletét: 

Azt mondják ugy is hogy a nyáron Váradon (tölünk két 
állomás) rajzik le a természetvizsgálók gyülése: jőj el, ha 
előbb nem, akkor . . . . hiszen valamennyien sem érnek föl 
veled a természet vizsgálatában. Ők a természet körmeit, 
haját stb. te lelkét vizsgálod, – s kérdem: mellyik nagyobb? 
Amaz mesterség – ez müvészet.3 

 3 Arany – Petőfi Sándornak, Szalonta, febr. 28. 1847 = AJÖM XV, 60.
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Már Tőkés Lajos felhívja a figyelmet arra, hogy a természetről 
való beszéd, a természet(re)prezentáció a magyar költészetben Pe-
tőfi és Arany megjelenésével vesz fordulatot: „Petőfi és Arany az 
egész természet birodalmát meghódították s mérhetetlen kincseit 
változatosabb – és a mi fő – nemzetibb irányban értékesitették, a 
természetet költészetünkben uralkodóvá tették.”4

Arany János a debreceni Református Kollégium nagyszalontai 
partikulájában 1833-ban költészeti osztályba lép, majd még ez 
év végén Debrecenbe megy, s beiratkozik a filozófiai kurzus első 
évére, egyéves kisújszállási kitérő után 1835/36-ban újra a Kol-
légium polgára. A diákként, praeceptorként vélhetően Csokonai 
modorában verselgető Arany minden bizonnyal maga is részese 
volt az iskolai poézisoktatás gyakorlatának, s a két legalapve-
tőbb verstípus, a sententia és a pictura írása mellett ismernie 
kellett fiziko-teológiai tankölteményeket. Aranyra is hatással 
volt a felvilágosodáskori magyar irodalom természetszemléle-
te5, de költészete egészét tekintve épp azt a fordulatot ragadhat-
juk meg, amire a fenti Tőkés-idézet ráirányítja a figyelmet: a 
természet alatt inkább természettudományt értő, a természetet 
Isten vagy a fizikai ember viszonylatában tárgyazó poézis he-
lyett, illetve a természetet csak nyelvi panelekben, toposzokban, 
rögzített jelzős szerkezetekben megképzettként, voltaképpen 
irodalmi hagyományként, íráshagyományként értés helyett a 
természetnek olyan – gyakran empirikus – leírása, már-már a 
természetnek hangot adása jelenik meg, mely előtérbe helyezi 
a természetközeli élményt a már olvasottnál még akkor is, ha 
a természet pusztán háttérként jelenik meg egy antropocentri-
kus költészetben. Vagyis nem a nyelvvel elbeszélhető természet-
ről, hanem a nyelvként elbeszélt természetről, vagy legalábbis 
a természetnek hangot adhatás reflektált illúziójáról van szó 
– a saját tájra, természeti jelenségre, flórára és faunára idegen 

 4 tőkéS Lajos, Arany János és a természet. Az „Arany János-Társaság” 
1906. évi nagygyűlésén tartott székfoglaló értekezés, Temesvár, a Csa-
nád-Egyházmegyei Sajtó nyomása, 1906, 5.

 5 Lásd ehhez Vörös Imre könyvét, melyben több ponton Arany költészetéig 
rajzol meg egy-egy ívet: Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar 
irodalomban, Budapest, Akadémiai Kvk., 1991. 
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költői minták ráolvasása helyett magának a tájnak, természeti 
jelenségnek, flórának és faunának az „olvasásából” megszüle-
tett költészetről. Élete legvégén pedig a pozitivista természettu-
dományos diskurzust parodizálja Arany A reggel (1881) című 
költeményével, melynek műfajmegjelölő alcíme: Természetrajz. 
A pozitivista picturaírásra tett kísérletét szerzői jegyzetben ma-
gyarázza: „Gáncsolják a költőket, hogy a természetet még min-
dig a régi tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány 
haladása kívánná. Ehol egy kísérlet. – A. J. ”

Arany költészetében számtalan példát találunk az antropo-
morfizmusra, az embert állati vagy növényi tulajdonságokkal fel-
ruházó hasonlatokra, allegóriákra, egyéb trópusokra egyaránt, 
de ezeknek csak egy része irodalmi intertextus alapú, sokkal in-
kább a népköltészetben gyökerezők, a „természeti” ember gon-
dolkodását leképezők. Nem véletlen állította Herman Ottó, hogy 
Arany nem csak pontos megfigyelője a természetnek, hanem köl-
tészetének ereje éppen abban rejlik, hogy a képi percepciót úgy 
tudja átfordítani a nyelv képiségébe, hogy az értő befogadó képes 
azt vizuálisan újrateremteni.6 Riedl Frigyes pedig, aki monográ-
fiájában egész fejezetet szentel Arany állatainak, a költő élet-
művének egy sajátos értékére is rámutat: „Arany költészetében 
megvan szinte az egész magyar állatvilág; ha a magyar fauna és 
minden reá vonatkozó forrás ki találna veszni, Arany műveiből 
némileg reconstruálni lehetne.”7

Arany, Tompa, Petőfi (és a népköltés) madárvilágát a termé-
szettudományi hitelesség szempontjából vizsgáló Herman Ottó, 
Arany költészetének a szintén madárvilágát bemutató Láng Ist-

 6 „A megfigyelés élessége és hűsége igen természetesen átszállott a szóra és 
kifejezésre, és Aranynál ott éri el tetőpontját, ahol szavaival valósággal 
rajzol, oly világosan, hogy figyelmesebb olvasója is, aki valamiképpen 
ismeri a természetet, tollat fogva kirajzolhatja az alakot.” hermAN Ottó, 
Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága / hermAN Ottó, [vál., 
sajtó alá rend. Schelken Pálma, az utószót KósA László írta], Budapest, 
Magvető, 1983.

 7 riedl Frigyes, Arany János, Budapest, kiadja Hornyánszky Viktor aka-
démiai könyvárus, 1887, 152.
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ván8, az Arany állatvilágát feltérképező Riedl Frigyes, valamint 
Arany művészetében a természet szélesebb spektrumú költői 
szerepeltetését üdvözlő Tőkés Lajos után egy nagyobb lélegzetű 
munkában majd számot kell vetnünk Arany János – meglátásom 
szerint változó – természetprezentációival. Ez nem csupán az élet-
mű alapján létrehozott virtuális botanikus kertet és háziállatokat 
is sorjázó vadasparkot, a természeti jelenségek, elemek, esemé-
nyek, időszakok, tájegységek stb. sokféleségét (lásd pl. az évsza-
kok közül az ősznek megjelenítési verzióit és jelentésfunkcióit9) 
megmutató leltárt hozna létre, nemcsak az antropomorfizmusok, 
animizmusok, leírások, hasonlatok, metaforák, allegóriák funk-
cionális tipologizálását jelentené, hanem Arany természetszemlé-
letének a XVIII–XIX. századi természetfelfogások különbözősé-
gében elhelyezését, s egyszersmind saját, természethez  – a natura 
fogalmától a phüszisz feltárulkozásáig – való viszonyának elmoz-
dulását is megmutatná.

Ennek az elmozdulásnak jelen írás keretei között most csak egy 
mozzanatára hívnám fel a figyelmet.

Tisza Domokos természettudós nevelője, Kovács János köz-
benjárására Arany tanította az ifjút költészettanra Geszten, 
majd a házitanítóskodás után is segítette poétikai fejlődését, s 
a mindössze tizenkilenc évesen elhunyt költősarj posztumusz 
kötetét is sajtó alá rendezte.10 Arany egy Tisza Domokosnak 
írt levelében annak A szirt bosszúja című költeménye kapcsán 
megjegyzi, hogy bár az formailag ügyes, az alapeszmét tekintve 
egészen elhibázott. A hiba oka a természetábrázolásban rejlik, 
amennyiben a természet(i jelenség) nem háttéralakzat, hanem 
maga a tárgy:

 8 láng István, A madárvilág Arany János költészetében, Természetbúvár, 
47 (1992)/3, 40–43.; uő, Kétszeres tiszteletadás. A madárvilág Arany 
János költészetében, Természetbúvár, 72 (2017)/3, 6–10.

 9 Ősszel, Ősz felé, Ősz végén, Kies ősz, Szép ősz, Őszikék, a Toldi estéje 
első éneke, Tengeri-hántás stb. 

 10 tisZA Domokos hátrahagyott versei / ArANy János előszavával, Pest, Lan-
derer – Heckenast Ny., 1857, XVI, 157, 3.
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A szirt bosszúja, forma tekintetében jó, bár némileg a 
Bajza modorra emlékeztet; hanem magával a boszú esz-
méjével nem tudok kibékülni. A bérc leomlás nem olly 
mindennapi dolog, mint egy kövi rózsa, vagy ennek le-
szakítása; meglehet személyes ellenszenv bennem: de én 
megvallom hogy nem szeretem az illyen óriás költészetet, 
midőn a bérc megharagszik és csodát tesz holmi csekély-
ségért, a mi naponkint megtörténhetik vele. Szerintem 
az effélék, (midőn t.i. élettelen lények viszik a cselekvő 
szerepet) csak akkor helyesek, ha vagy 1/népmondán 
alapulnak, vagy 2/allegoriai jelentésök van. Itt, és sok 
virág-, bérc- stb.- regénél egyik eset sem fordúl elé; mert 
példa[!]ul, ha ez allegoria, mi belőle a tanulság? Az-e 
hogy nem kell a kövi rózsát leszakítni? Goethe szerint: 
fessük mi az embert: a természet csak háttér legyen; mert 
embert csak ember érdekel leginkább: nem az élettelen, 
bár megszemélyesített valók. Különben, mint mondám, 
a vers csinos, <mint> az alapeszmét kivéve semmi hibát 
nem találok benne.11

Látjuk, Arany nem zárja ki teljesen az élettelen természeti lények 
(!) (fő)szerepeltetését a költészetben, de szigorú műfaji megkö-
tésnek veti alá, úgy is fogalmazhatnánk, hogy esztétikai nézete 
szerint míg a népmonda- és allegóriafélékkel az idomteljesség ez-
által nem csorbul, a rege esetében igen. Valamint expressis verbis 
kinyilvánítja, hogy a természetprezentáció dolgában a goethei ál-
láspontot képviseli. 

Ugyanez a szemlélet kap hangot a költőtárs Tompának írt le-
vélben egy kötetkompozíció apropóján, ahol óvja a tematikus 
rendezéstől, inkább hangnembeli és önreflexiót kívánó sikerült-
ségbeli ritmikát ajánl, itt is arra híva fel a figyelmet, hogy a lírai 
költészet nem bírja el a természet önmagáért való festését:

 11 Arany – Tisza Domokosnak, [Nagy-Kőrös, 1853. augusztus 2.] = AJÖM 
XVI, A. J. levelezése (1852–1856), s. a. r. Sáfrán Györgyi, BisZtrAy Gyu-
la, Sándor István, 1982, 275–276.
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Most látom leveledből, hogy még nekem is kell tennem 
egy vargabetűt, s visszatérnem verseidre. Hogy a lyraia-
kat elkülönözd, azt nem tanácslom, I-ör mert azok a czi-
mek: természet, érzelem &c. ritkán találnak; természet 
és kedély-világ egymást magyarázza a lyrában, és se te, 
se más jó költő nem fest egy fát, például, azért, hogy fa 
legyen. A rendezésben tehát elkülönzést nem, csak vál-
tozatosságot ajánlok, vígra szomorú – jobbra gyengébb; 
így, míg egyik a másikat emeli, az olvasónak is nyugpon-
tokat nyújt mintegy, – ha egy gyönge ki nem elégíti, az 
erős utána annál erősbnek tetszik &c. Én legalább ezt 
követtem, tudván, hogy varietas delectat.12

Az 1861-es Vojtina Ars poeticáját amennyiben kettős értelemben 
olvassuk, azaz egyfelől mint egy alteregó mögé bújt Arany Já-
nos esztétikai koncepcióját (komoly olvasat), akkor a fenti és még 
fentebbi (lásd a Petőfinek írtat) értelemben a költészet átesztéti-
zált természet, a természettudományos leírás varázstalanításától 
mentes természet: 

Nem a való hát: annak égi mássa
Lesz, amitől függ az ének varázsa:
E hűtlen hívség, mely szebbít, nagyít –
Sulykot, bizony, nem egyszer elhajít:
Ez alkonysúgár, mely az árnyakat,
E köd, mely nőteti a tárgyakat;
E fénytörődés átlátszó habon,
E zöld, esős lég egy május-napon;
Ez önmagánál szebb, dicsőbb természet:
Egyszóval… a költészet. 

(Vojtina Ars poeticája)

 12 Arany – Tompa Mihálynak [Nagykőrös. Kelet nélkül, 1856. október vége 
felé.] = AJÖM XVI, 773.
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Másfelől, ha számolunk az ars poetica mint műfaj önreflexivi-
tásával és a lírai szerep öniróniájával (lásd Vojtina anekdotikus 
figurájának választása az esztétikai-poétikai nézet megszólalta-
tására), akkor megkérdőjeleződik a természet átesztétizálhatósá-
gának komolysága, illetve a hierarchikusan a természet (való) felé 
helyezett költészet (idea) romantikus képzete.

Az 1870-es évekbeli költészetében már valami olyasmit érzé-
kelhetünk, mintha a természetre nem naturaként tekintene, ha-
nem phüsziszként. 

A görögök nem a természeti folyamatokon tapasztalták 
először, hogy mi a phüszisz, hanem ellenkezőleg: a lét 
költői-gondolkodói alaptapasztalatának alapján tárult 
fel számukra az, amit phüszisznek kell nevezniük. Csak 
ennek a feltárulásnak alapján lett azután szemük a szó 
szűkebb értelmében vett természetre. Phüszisz ezért ere-
dendően éppúgy jelenti az eget, mint a földet, éppúgy a 
követ, ahogy a növényt is, jelenti mind az állatot, mind az 
embert, továbbá az emberi történelmet mint az emberek és 
istenek művét, és jelenti végezetül és mindent megelőzően 
magukat az isteneket küldetéses sorsukban.13

– mondja Heidegger, s Aranynál egyre erőteljesebben jelenik meg 
a lét és a természet eredendő összetartozása, a szubjektumnak 
feloldódása az egylényegűségben.

A Bolond Istók II. énekében (1873) diákként önmagáról kép-
zett emlékképe úgy állítja be magát, mint a természet csodálóját, 
akinek szenvedést, értetlenséget és érdektelenséget okoz a termé-
szetnek a könyvek és szavakon keresztül való hozzáférhetése:

 13 Martin heidegger, Bevezetés a metafizikába, ford. VAJdA Mihály, [Buda-
pest], Ikon Kiadó, 1995, 9.
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Szerette volna ő ismerni, oh nagy
Természet, alkotó kezed müvét!
Keresve, hol szűzen található vagy,
Erdők virágát és a bérc kövét;
De a padokban (ah, szánni való agy!)
„Magolni” kelle kő, virág nevét;
S ha kézről-kézre járt valami ásvány:
Brúgó darabbá vált körútazásán. 

(Bolond Istók, II, 25)

Majd a szentimentális elvágyódás, a lelki nyugalom szakrális ter-
rénumaként bukkan újra fel a természeti környezet:

Azonban olykor, ha gyér alkalom
Kirántá mégis holt falak mögűl;
Vagy mert hiányzott a csend, nyugalom,
Hogy olvasson tovább, szünet nekűl;
Vagy e holtig viselt ciliciom –
A kötelességnek ha menekűl
Szúrásitól, kissé hogy szertenézhet;
Szent templomodban, oh dicső Természet. 

(Bolond Istók, II, 41)

A visszaemlékező fordított Petrarcaként láttatja Istók-önmagát: 
míg az olasz humanista olvasmányélményeinek hatására dönt 
úgy, hogy megmássza a Mont Ventoux-t, hogy a hegy tetején fel-
üthesse Szent Ágoston Vallomásait, vagyis a természet legyőzése 
után diadalmasan az antropocentrikus kultúrember belső tájéká-
ra vezesse a tekintetet, az Arany-alteregó a természet metaforikus 
olvasásával váltja fel a kultúrtermék (könyv) lapozását. A papír 
visszaalakul papíralappá (fa), a szétfolyó hangyányi fekete betűk 
valódi ízeltlábúakká: 
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Szerette Istók a természetet
Éhomra is; – ha egy szünnapra szert tőn,
Ebédre vackort és kökényt szedett
S egész nap elcsatangolt a Nagy-erdőn;
Olvasni fűbe ha telepedett,
Nem olvasott, – csak egy mohlepte cser-tőn
A mikrokosmost, sürge hangyabolyt
Órákig nézte, amint föl- s lefolyt. 

(Bolond Istók, II, 47)

Majd a mikrokozmosz felé fókuszáló tekintet nem egyszerűen 
(a hagyományos ellentétpározással) vezeti a makrokozmosz felé, 
nem is énkiterjesztésről beszél, sokkal inkább a szubjektumnak 
a feloldódásáról, a természettel egylényegűvé válásról, ahol a 
tér-időben kötött test ugyan éppúgy a természet része (földi rög), 
de a lélek maga lesz a „korláttalan természet”:

Vagy elbocsátá lelkét ringatódzni
Szellő fuvalmán, bólintó galyon,
Felhők futásával versent hajózni,
Hanyatt terűlve egy partoldalon, –
Engedte önmagából kilopódzni:
Hang, szín, sugár lett, tér és mozgalom,
Ő a természet, a nagy és örök –
Mi ott henyél, csak hitvány földi rög. 

(Bolond Istók, II, 48)
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Ez már nem a fenséges romantikus esztétikai kategóriájának 
társítása a természethez, nem is a (rousseau-ista) szentimentális 
költő vágyódása, sokkal inkább annak megértése, hogy a termé-
szeti környezetből kiszakadás az otthonosságérzet elvesztésével, 
a lélek meghasonlásával, létvesztéssel járhat.14 Ahogy a Vásárban 
c. költeményében írja: az „ősbűn” nem is az, hogy a föld meg-
művelését az emberfő megművelésére váltja, a kultivált területet 
a kultúra területére cseréli, hanem hogy kiszakadt természetes 
környezetéből15: 

Adtam fejem a bölcs tudományokra,
Barázda helyébe’ szántván sorokat,
Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat.
De, hogy a mezőt, az anyatermészet
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet,
Holtig sajog itt benn, – s tüzesebben vér
Láttodra, te búzás alföldi szekér. 

(Vásárban, 1877. július 9.)

A Vásárban alföldi szekere nem pusztán az ismerősség érzetét 
keltő objektum, melyen az eltűnt idő nyomába eredhet az emléke-
zet, hanem jelen idejű kapocs az eredeti környezethez, a létfelej-
tés ellenszere. Az Őszikék versei között a Tölgyek alatt tölgyfái 
vagy az Ének a pesti ligetről fái ugyanígy kapcsok az otthonos 
világban benne léthez. (Az idézőjel oppozíciójelzőként funkcio-
nál a liget mint kultivált környezet és a rengeteg, vadon mint az 
őstermészet tája között): 

 14 Lásd ehhez jelen kötetben S. Varga Pál és Milbacher Róbert tanulmányát. 
 15 A Toldi-trilógiát is újra kellene olvasni abból a perspektívából, hogy 

Toldi útja a természeti környezettel határos kultivált tájból elindulva az 
őstermészet vidékein (pl. erdő, nádas – lásd a Toldi Negyedik énekét) 
keresztül hogyan érkezik meg a humanizált természetbe, s földi léte vé-
gén hogyan tér vissza a kettős értelmű „őskert”-be, ahol elébb „sárga 
falevéllel”, majd az ég „új havával” takaródik ki a világból/oldódik fel a 
világban.
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Természetet s magányt keresvén
Fel nem söpört falevelen,

El-elvisz egy kalandor ösvény
A „rengetegbe” (képzelem);

Hol fű, fa zöldebb, – annak selyme
Nem törle annyi csizma-port,

Ennek se hántá buta elme
Kérgét le, vagy részeg csoport.

És gondolatim a „vadonban”
Ha jőnek, eljátszom velek, 

(Ének a pesti ligetről, 1877. szeptember 17.)

A Margitsziget, részben parkosított szigetként (az őstermészet, 
a tájkertészet és az épített környezet egyvelege) köztes tér. Az 
öregedő Arany itt találja meg azt a helyet, ahol ugyan hangját 
„a világ zaja nem zavarja”, de ahol reflektálni kell arra is, hogy 
a Petőfi által neki tulajdonított hang: a „puszták harangja” né-
mává vált. 

Innen olvasva a Naturam furcâ expellas…-t, így fejthetők fel 
annak sorai: míg a gyermekkorban az élőből készített harang 
nyelv nélküli volt bár, de mozgást, kedélyváltozást (kommóció), 
azaz feloldódást jelentett, egyidejűleg a hang (harangnyelves, 
kongatható harang) utáni vágyakozást. Költővé válva a dal (lásd 
Petőfi!) mint (élettelen anyagból öntött) harang folyamatosan biz-
tosítja a hallhatóságot, ugyanakkor azt állítja Arany, hogy ez a 
repetitív cselekvés, mozgás („kongatom most untalan”) voltakép-
pen kedély nélküli hangvesztés. A nyelv nélküli tökharangból a 
puszták harangján át a nyelvvesztett harang mutatja az Arany-fé-
le csendtörés három módozatát. 

Géher István interpretációjában a címként megidézett hora tiusi 
sor elferdítésében és a szonettforma „elrontásában” tudatosságot 
lát: a modern lírai hang megkondítását:
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A Fuscushoz intézett episztola a falusi élet egyszerűségét 
dicsőíti a városi pompával szemben, és azt állítja, hogy az 
„őstermészet”, még ha erőszakot tesz is rajta az emberi-
ség, a szelíd naturához téríti vissza a jámbor lelket. A ta-
nítás, melyet untig ismétel a reneszánsz pásztori poézis és 
a rousseau-ista szentimentalizmus, Aranytól sem idegen, 
ő is visszavágyik az elhagyott „anyatermészet” kebelére. 
Ám ahogy a pasztorál-példázatot alkalmilag gunyorosan 
átértelmezi, abban mást jelent a natura: eredendő rossz 
természetet, nevelhetetlen-javíthatatlan ősösztönt.16 

Ha viszont elfogadjuk azt, hogy Arany ekkor már nem egy natu-
ra, hanem egy phüszisz értelemben vett természet megszólaltató-
ja, akkor érthetjük-e úgy e hangtalan verseket, hogy azok még-
sem a kedély nélküli hangvesztés dalai, hanem a néma természet 
remekei? Hogy a hangtalanság arra utal, hogy a beszélő alany 
lemond kiváltságos státuszáról? (Vesd össze: „Kultúránkban [és 
általában az írásos kultúrákban] a természet valóban néma, ab-
ban az értelemben, hogy a beszélő alany státuszát féltve őrizzük, 
mint kizárólagos emberi kiváltságot.”17)

Mintha ezt erősítené (mintegy párverseként a Naturam furcâ 
expellas…-nak) a Semmi természet! ironikus példázata is „ker-
tész úr”-ról, akinek „az eső oly /, Túlhaladt pont’ ma már, / Mint 
főzni a nyilt konyha”. Az „őstermészetet űzz villával, visszafut 
úgyis…”18 bölcsessége sajátos, áldásos fénytörésben jelenik meg: 

 16 géher István, Egy félrevert szonett üzenete : [Arany János: Naturam 
furcâ expellas…], Liget, 8 (1995)/11, 3–7.

 17 Christopher mANes, Természet és hallgatás, Helikon, 53 (2007)/3, 348.
 18 Naturam expelles furcâ, tamen usque recurret. horAtius az Epigrammák 

I. könyvéből a 8. levél 24. sorának kezdete takácS Gyula fordításában.



{„AZ ÉLETET, ÍM, MEGJÁRTAM”}

102

Lám hova jutna a müvészet
Csak egy pár századig:

De közbe ront a vad természet
S belé kontárkodik. 

(Semmi természet! 1877. augusztus 17.)

S hogyan másként lehetne értelmezni utolsó versének sorait, mint 
a jelenvalólét önvigaszát?19 Melyben az otthonos közegből merí-
tett metafora segítségével nyer bizonyosságot a lét örökkévalósá-
gáról, talál megnyugvást abban, hogy valóban „Ő a természet, a 
nagy és örök –”:

Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.

(Sejtelem, 1882. március 2.)

 19 Lásd ehhez: dávidháZi Péter, A sejtelem, avagy a költészet vigasza, Hol-
mi, 21 (2009)/10, 1326–1347.
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2017-ben több fontos évfordulóra is emlékezhetünk. Ezek közül 
csak néhányat említek meg emlékeztetőül. 500 évvel ezelőtt in-
dult útjára a reformáció, Csiky Gergely 175, Hamvas Béla 120, 
Szabó Magda 100 éve született, Áprily Lajos 50 és Kodály Zoltán 
is 50 éve halt meg. Nekünk most mégis Arany János és Tompa 
Mihály születésének 200. évfordulója áll az érdeklődésünk kö-
zéppontjában. Arany János és Tompa Mihály egy életen át szoros 
kapcsolatban álltak egymással. A szabadságharc leverése után, az 
önkényuralmi korszakban a haza, a nép, az irodalom sorskérdé-
sei mellett családi örömeik és problémáik is összekötötték a két 
érzékeny lelkületű költőt és embert. Amint fennmaradt levelezé-
sükből nyomon tudjuk követni, olyan barátság kötődött közöt-
tük, mely egész életükben aggódó, egymásra figyelő szeretettel 
kapcsolta őket össze.

Imolay Lenkey István

„BARÁTOD VOLTAM, MINT 
VAGYOK S ÓHAJTOK AZ MARADNI”

Arany János és Tompa Mihály barátsága*

 * Az előadás korábban elhangzott 2017. március 25-én a Sárospataki Re-
formátus Teológiai Akadémia Imatermében, a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményei, a Sárospataki Református Teo-
lógiai Akadémia és a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület által 
Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett em-
lékév megnyitó ünnepségén. Az előadás szövege változatlan formában 
megjelent a Zempléni Múzsában: 17 (2017)/3, 23–27. Jelen kiadásban 
pontosítottuk az idézeteket, valamint hivatkozásokkal láttuk el lábjegy-
zetben [a szerk.].
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A két jó barát egy évben, néhány hónap különbséggel látta meg a 
napvilágot hazánk két végpontján: Nagyszalontán és Rimaszom-
batban. Ennek ellenére volt egy közös eszmei és szellemi szál, ami 
összekötötte és ma is összeköti őket. Ez a népies lírai indíttatás, 
mely elvezette költészetünket a Bajza–Vörösmarty-vonaltól az új 
irodalmi ízlés világába. Mindketten eredeti és önálló tényezőként 
lettek hidak a régi és új irodalmi ízlés között, és lettek az újnak 
felvirágoztatói. E kettő kötötte össze őket egy életre szóló barát-
ságban még akkor is, ha emberi habitusuk, műveltségük és tem-
peramentumuk távol állt egymástól. Tompa Mihály sárospataki 
diákként egész életét meghatározó kapcsolatokra, barátokra tett 
szert. A hazai irodalmi élettel többnyire a rövid pesti tartózkodá-
sai és levelezés révén került kapcsolatba. Akkoriban sem találkoz-
hatott mindenkivel személyesen, így Arany Jánossal sem. Petőfi 
volt az összekötő Arany és Tompa között.

Arany János és Tompa Mihály barátságának útját kettejük 
levelezéséből tudjuk rekonstruálni. Tompa általában nem őrizte 
meg a leveleket. Kivéve azon kevesekét, akiket leginkább becsült 
és szeretett. Ilyen volt elsősorban Arany János. Arany és Tompa 
barátsága – amint a levélváltásokból kiderül, rövid időt leszámít-
va – folyamatos volt egészen Tompa haláláig.

Kettejük találkozása, ha nem is személyesen, de már 1847-ben 
a Kisfaludy Társaság pályázatán megtörtént, majd az 1852-es 
nagykőrösi látogatáskor elmélyült és tartott 1868 júniusáig, illet-
ve Soldos Emíliával tovább is. 

Arany és Tompa gazdag levelezéséből az elveszett leveleket 
is figyelembe véve nem lehet megállapítani, hogy melyikük volt 
a kezdeményező. Csak az derül ki, hogy Arany János Petőfivel 
együtt 1847. június 6–8. között küldött levelet Tompa Mihály-
nak, aki Bejéről június 14-én válaszolt. Ebben a levélben mutat-
kozott be: „Én református pap vagyok; csendes és zajtalan éltem 
folyama; nincs semmi fény, máz és ragyogvány állásomon…”1 

 1 Tompa Mihály – Aranynak, Beje, jun. 14. 1847 = ArANy János Összes 
művei, [a továbbiakban: AJÖM] szerk. KeresZtury Dezső, XV., A. J. le-
velezése (1828–1851), s. a. r. Sáfrán Györgyi, BisZtrAy Gyula, Sándor 
István, 1975, 95.
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Érdemes összevetni e sorokat a Levél Pogány Karolinához című 
verses levél soraival: 

Hol a szép Gömör halmos képet ölt,
Csendes magányban él hű tisztelőd!
Lant és biblia, e két szent barát
Karján ringatja boldogan magát,
Az én pályám, szép, ámbár nem ragyog,
Én az egyszerű nép őre vagyok!
Enyém jó- és balsorsának fele,
Örülök, sírok részvevőn vele.

A fent említett válaszlevélben szól a Toldiról is: „örömmel hall-
gattam a Toldyról hírt is, magát még ő Miklósságát nem láttam, 
még is igen igen örűlök neki.”2

Levelezésük első korszakában ismereteink szerint 15-20 levél-
váltás történt. 1852-ben a házkutatáskor Arany leveleit is elvitték 
több más irattal együtt. A lefoglalt leveleket nem kapta vissza 
Tompa.

Tompa Mihályt Arany János kezdetben mint Petőfi barátját 
érezte közel magához. Így írt Petőfinek: „O mondd meg nevem-
mel, ha fölkeres Tompa, / Milly igen szeretlek TÉGED s őt is ve-
led.”3 E sorokból az tűnik ki, hogy Arany János eljegyezte életét 
két legjobb barátjával, Petőfivel és Tompával. Azonban, amikor 
Petőfi és Tompa kapcsolata romlani kezdett vagy talán meg is 
romlott, akkor egy időre eltávolodtak egymástól. Tompa 1848 
májusában Arany levelére Graefenbergből nem válaszolt és beállt 
egy kis csend közöttük.

Arany Jánosra a szabadságharc bukása, Petőfi Sándor halá-
la nyomasztóan hatott és kereste a megmaradt „harmadikkal” a 
kapcsolatot. Levéllel kereste meg Tompát 1850 májusában és bé-
külést kínált fel neki: „kik megmaradtunk, csatlakozzunk szoro-

 2 Uo.
 3 Arany – Petőfi Sándornak: Válasz Petőfi Sándornak, Szalonta, febr. 11. 

1847 = AJÖM XV, 52.
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san egymáshoz”4 – írta. Tompa június 12-én így válaszolt: „bará-
tod voltam, mint vagyok s ohajtok az maradni”.5 E levélváltással 
vette kezdetét az elmélyülő őszinte barátság. Ettől kezdve Arany 
János legközelebbi barátjaként és pályatársaként tartotta számon 
Tompa Mihályt. 

Még mindig nem találkoztak személyesen. Tompa sokáig ké-
szülődött a nagykőrösi utazásra. Szemere Miklósnak 1852. ja-
nuár 7-én azt írta: „Aranyt készűlök meglátogatni, ha időm és 
pénzem lessz a télen. Szeretnék már szeme közé nézni ennek az 
embernek, ki hogy nagy költő: az bizonyos.”6 Nehezen vette tu-
domásul a találkozás elmaradását, s ezért írta Aranynak: „hát 
nem nagy boszúság-e, hogy mi még nem láttuk egymást.”7 Arany 
válasz levelében is szinte kizártnak tartja, hogy ne találkozzanak, 
amikor így ír: „Nem teszem fel az istenről, hogy egymást-látha-
tásunkat ellenzené”.8 

A látogatás késik, a tervezgetés folyik. 1851. december 9-én 
kelt levelében Tompa így írt Aranynak: „Mikor megyek pedig, a 
világért sem mondom meg! majd elmegyek én incognitó, beszál-
lok hozzád és szállást kérek mint idegen; nem vallom ki hogy ki 
vagyok; ha rám ösmersz jol van, ha nem … majd meglátom akkor 
mit csinálok!”9

Végre összejött a nagykőrösi látogatás, 1852. február 20–23. 
között. Erről Tompa így számolt be Szemere Miklósnak 1852. 
április végén: 

 4 Arany – Tompa Mihálynak, [Nagyszalonta, 1850. június elején] = AJÖM 
XV, 279.

 5 Tompa Mihály – Aranynak, Kelemér, junius 12. 1850 = AJÖM XV, 281.
 6 Tompa Mihály – Szemere Miklósnak = tomPA Mihály levelezése, I–II., 

vál. és a jegyz. írta BisZtrAy Gyula, Budapest, Akadémiai K., 1964, I, 
156.

 7 Tompa Mihály – Aranynak, Kelemér, julius 27. 1850 = AJÖM XV, 284.
 8 Tompa Mihály – Aranynak, Hanva, october 4. 1851 = AJÖM XV, 387.
 9 Tompa Mihály – Aranynak, Hanva, dec. 9. 1851 = AJÖM XV, 425.
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Legjobban töltöttem az időt Aranyéknál; Szász Károly, 
Mentovich szinte ott vannak. Furcsa volt találkozásunk! 
de persze ezt élőszóval kellene neked elmondanom, igy 
nem ér semmit! Bementem hozzá, nota bene, előre megir-
tam, hogy májusnál előbb nem megyek, vagy tán akkor 
sem, mert beteg vagyok – tehát nem várt; sohasem láttuk 
egymást. Bementem; köszöntem illedelmesem és traktál-
tam őt per tekintetes úr! mondván: hogy én egy átutazó fe-
hérmegyei közbirtokos vagyok, itt étetek, óhajtottam látni, 
mint költőt stb. Hideg szivességgel leültetett. Előhoztam, 
hogy: annyival inkább örülök e szerencsének, mert fiata-
labb koromban kivált én is gyakoroltam a poëzist, persze 
csak álnév alatt. Erre keveset szólt; mondván aztán, hogy 
egy rakás vers most is van nálam, ha nem restelné igen sze-
retném felolvasni; erre igen különös képet csinált, – aztán 
mondván, hogy a legujabb vállalatokban is részt vettem. 
Remény, Phőnix, Album stb., de ott is álnév alatt, erre fi-
gyelmesebb kezdett lenni; aztán mondtam hogy: remélem 
mikép álnevem talán nem kerülte el figyelmét, ő erre azt 
mondta ő is reméli, s ekkor végre kérdezte mi volt az az 
álnév? s én rögtön és hangosan feleltem, felugorván elébe 
a székről: Tompa Mihály! a többit nem irom le, mert nem 
lehet; hidd el ez a tréfa igen derék volt! Nagyon becsületes, 
szelid ember ez az Arany!10 

Arany János sógorának, Ercsey Sándornak 1852. február 28-án 
Tompa látogatásáról a következőket írta: 

  
Nagyobb ujság ennél az, hogy Tompa, kivel a mint tudod 
öt év óta levelezek, valahára meglátogatott. Pénteken, f. hó 
20-án állitott be hozzám, in cognitó, de én rögtön gyanuba 
vettem s igy kénytelen volt elnevetni magát. 23-a délig mu-
latott nálam, aztán visszapályázott.

 10 Tompa Mihály – Szemere Miklósnak, Hanva, április végén, 1852 = tomPA 
Mihály levelezése, i. m., I, 161.
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Remek fiu, kit nem csak becsülni, de szeretni kell. Ha 
munkáit olvasva azt hinnéd, hogy valami melancholikus 
ember, igen csalatkoznál: örökké röhögtetett bennünket 
élczeivel s anecdotáival. E három nap valóságos óáz kőrösi 
életem Saharájában!

Megigértem neki, hogy nyári szünnapok alatt meglá-
togatom Gömörben, a mi tekintve, hogy Szolnokig vasút, 
azontúl majd nem Miskolczig gőzhajózás van, nem olly 
lehetetlenség, hogy nehány pforintnyi áldozattal lehetővé 
ne válhatna. Ő viszont igérte, hogy ezentúl nem vár öt 
évet, ujabbi látogatásra.11 

Szász Károly is nagykőrösi tanár volt ekkor, és menyasszonyának, 
Idunának 1852. február 27-én kelt levelében a következőket írta:

A múlt héten igen kedves és örömteljes meglepetés ért, 
Tompa Mihály, az én kedves Tompám meglátogatott.  
Ő Arany Jánost eddig személyesen soha se látta, és már 
régóta leveleztek […] Arany is, én is levelünkben kértük, 
hogy már most Kőrösön együtt lévén, kerekedjék fel és 
látogasson meg […] Ő ezt válaszolta, […] majd a nyáron 
eljő. Képzeld meglepetésünket, amikor egyszer csak be-
állított. Egyenesen Aranyhoz ment, ki őt nem ismervén, 
meg akarta tréfálni, azt mondván, hogy Dunántúlról uta-
zik Pestre s míg lovai étetnek, kívánt vele megismerked-
ni. De Arany mindjárt sejteni kezdte a tréfát s futtatott 
utánam, míg én megérkeztem volna, addig már felfedte 
magát Tompa s aztán vígan voltunk. Három nap mulatott 
nálunk s ennél jobb napokat még nem töltöttünk Kőrös 
városában.

 11 Arany – Ercsey Sándornak, Nagy-Kőrös, Febr. 28. 1852 = AJÖM XVI,  
A. J. levelezése (1852–1856), s. a. r. Sáfrán Györgyi, BisZtrAy Gyula, 
Sándor István, 1982, 28.
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Három beszámoló, három tudósítás ugyanarról az eseményről, 
de mindegyik arról az örömről beszél, hogy hosszú várakozás 
után Arany és Tompa egymásra találtak s lettek „lelkemnek híven 
s végig szeretett barátja”12 – amint Tompa írta Aranyhoz küldött 
utolsó levelében. 

Tompa Mihály 1854-ben hetekig várta Arany Jánost, aki vég-
re 1855 augusztusában családjával érkezett és hat hetet töltöttek 
Hanván. Arany László visszaemlékezése szerint ez idő alatt „kü-
lönösen felvidították egymást”.

Meglátogatták Lévay Józsefet már megérkezésükkor Miskol-
con. Erről Lévay naplójában azt olvashatjuk: 

Miskolcra jöttöm után csakhamar meglátogatott engem 
Arany János is, azaz csak betért hozzám Tompához utaz-
tában az iskolai aratási szünidőben. Egy estét velünk, 
tanárokkal töltött s másnap reggel folytatta útját. Én is 
elkísértem s bevittem Szent Péteren szüleimhez egy pilla-
natra. Szérünkön épen csépléssel foglalkoztak s apám a 
maga egyszerű nyári öltözetében ott járt körültök. Arany 
félig örvendve, félig sóhajtva mondta: „az én apám is ép-
pen ilyen volt egykor!”13

Aranyék Hanváról sok kirándulást tettek. A kolerajárvány miatt 
nem látogatták meg Murány várát, de kisebb-nagyobb kirándu-
lásokat tettek a szép Sajó-völgy vidékén. Meglátogatták Szemere 
Miklóst Lasztócon, az aggteleki barlangot. Voltak Sárospatakon, 
ahol a tanuló ifjúság szerenáddal tisztelte meg a két költőt. Erről 
tanúskodik a Rákóczi Ferenc utca 5. szám alatti házon lévő em-
léktábla. Voltak az ózdi vasgyárban, Széki-pusztán Recsky Bene-
deknénél. Széphalmon Kazinczy Ferenc sírjánál. Szaláncon a vár-

 12 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, [Hanva, 1868. július 30. előtt] = AJÖM 
XIX, A. J. levelezése (1866–1882), s. a. r. KoromPAy H. János ; [az idegen 
nyelvű szövegrészeket ford. és magyarázta bódyné márkuS Rozália et 
al.], Budapest, Universitas – MTA BTK ITI, 2015, 204.

 13 lévay József, Visszatekintés, s. a. r. baláZS Győző; [szerk. cSorba Csa-
ba], hasonmás kiadás, [Miskolc] : Sajószentpéter, Nagyközségi Tanács : 
Borsod-Abaúj-Zemplén M. Levéltár, 1988, 33–34.
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romnál, Borsiban, Sajókazán Vadnai Boldizsárnál, és Bánfalván 
Kazinczy Gábornál.

Személyes ismeretség és sok szép kedves emlék mélyítette el 
köztük és családjaik között a barátságot, az egymás iránti szere-
tetet. Arany János így írt akkoriban Tompához: „Mennyivel több 
köt most bennünket hozzátok, mint azelőtt. Egyik emlék a másik 
után éled föl lelkünkben: egy szó, egy tréfa, kaland […] mind 
megannyi kedves emlék […]”14

Tompáék 1856-ban újra hívták Aranyékat, de a látogatásra 
nem került sor. 1858-ban is hívták és várták egymást. „Hát ti 
is azon öncsalásban éltek, a miben mi? Hogy épen úgy voltunk  
az egész szűnidő alatt. »Tompa nem ir, bizonyosan jőnek.« – 
»Én meg álmodtam az éjjel« … »Csörög a szarka: Tompáék itt 
lesznek.«”15 

Arany János gazdag levelezéséből az is kiderül, hogy milyen 
személyes kapcsolatok fűzték hazája egyes tájaihoz, az ott élő ba-
rátaihoz. Élete derekán jutott el a felső-magyarországi tájakra: 
Abaújba, Borsodba, Gömörbe, Zemplénbe. Azok, akikkel itt ta-
lálkozott mély benyomást tettek rá. És amint már említettük, a 
Tompáékkal kötött barátság életre szólónak bizonyult.

E két ember barátsága több szempontból is értékelhető. Embe-
ri tekintetben levelezésük az egymás iránti hűséges ragaszkodás-
nak nemcsak megható bizonyítéka, hanem minden kor emberé-
nek például is szolgálhat. Mindketten nagy figyelemmel kísérték 
egymás életének minden rezdülését, örömét, fájdalmát egyaránt. 
Arany János minden jó és rossz hírét először Tompa Mihállyal 
közölte: írt Juliska színészi sikereiről Kisfaludy Károly Csaló-
dások című vígjátékában. Írt a 19 éves korában elhunyt kedves 
tanítványáról: Tisza Domokosról. 1857-ben megrendítő családi 
tragédia érte Tompáékat. Meghalt Géza fiuk. Ekkor így írt Tom-

 14 Arany – Tompa Mihálynak [Nagykőrös], Mihály napján 1855. [szeptem-
ber 29.] = AJÖM XVI, 622.

 15 Arany János  – Tompa Mihálynak, 29k sept! [és október 6.] 1858. Nagy-
kőrös = AJÖM XVII, A. J. levelezése (1857–1861), s. a. r. KoromPAy  
H. János, [a német nyelvű leveleket s. a. r. bódyné márkuS Rozália; a 
latin nyelvű szövegek jegyzeteit készítette JANKoVits László; a név- és cím-
mutatót összeáll. tóth Magdolna], Budapest, Universitas, 2004, 230.
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pa Aranynak: „bár férfi vagyok, majd megtébolyit a fájdalom.”16 
Arany a Juliska haláláról küldött értesítést. E hírre Tompa így  
reagált: „Megrendült a lelkünk.”17 Tompa erőt akart venni a 
szenvedésein, hogy barátját vigasztalja.

A betegségektől gyötört, szenvedő Tompa Mihály sorsát feszült 
figyelemmel kísérték barátai. Különösen Arany János, Kazinczy 
Gábor, Lévay József, Szemere Miklós. Mindent megtettek azért, 
hogy kiragadják mély bánatából. Egy-egy baráti összejövetelen 
Lévaynak, Kazinczynak, Szemerének sikerült is felvidámítani, 
mégis azt kell mondanunk, hogy talán a hű, a leghűségesebb ba-
rátnak, Arany Jánosnak sikerült a legjobban „a semmittevés lel-
ket ölő tépelődéséből kiragadni és munkára bírnia”. Arany saját 
tapasztalataival ösztönözte munkára, tevékenységre, s így igye-
kezett alkotói szellemének új irányt adni. Szerette volna, ha az 
irodalom újra visszanyerhetné. Szinte védő géniuszként lebegett 
felette.

Barátságuk irodalmi szempontból talán nem is jelentős. Mégis 
e kapcsolatnak köszönhetjük, hogy a Toldi-trilógia ma a miénk 
lehet. Arany János Tompa Mihály néhány elbeszélő költeményé-
nek formai kialakításában hatott. Ezzel gazdagította az utókort, 
s tett gazdagabbá bennünket.

Tompa Mihály 1865-ben találkozott utoljára Arany Jánossal 
Pesten. E találkozásról Arany László visszaemlékezésében így 
számol be: „Aranynál volt szállva, ott töltött néhány napot. Alak-
ja, ereje csak kevésbé látszott megtörtnek, s ha bajait feledte, régi 
pompás adomázó kedve is vissza-visszatért és hamiskás mosolya 
gyakran megjelent bajuszkája végén.”

Tompa Mihály az Arany család hanvai látogatása, az együtt 
töltött szép napok és kirándulások után még 13 évet élt. Leghű-
ségesebb barátja 27 évig emlékezhetett vissza a Felső-Magyaror-
szág nyújtotta élményekre.

 16 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, [Hanva, 1857. október 24.] = AJÖM 
XVII, 109.

 17 Tompa Mihály – Arany Jánosnak, [Hanva, 1866. január 3.] = AJÖM 
XIX, 204.
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Amikor Arany János mellett Tompa Mihály lelkipásztor-költő 
emléke előtt is tisztelgünk, el kell mondanunk, hogy Tompa éle-
tének és munkásságának megítélésében, méltánylásában, elfoga-
dásában vagy éppen elutasításában mindig a politikai felhangok 
játszották a meghatározó szerepet. Mi tudjuk és valljuk, hogy a 
lelkipásztor-költő az egyik legmagyarabb egyéniség – Arany Já-
nos és Petőfi Sándor mellett –, és tudjuk, hogy az ő sorsa az egyik 
legtragikusabb sors a Kárpát-medence térségében. Mind ezek is-
meretében érezzük magunkat felelősnek azért, hogy emléke, em-
lékezete az elkövetkező nemzedékek életének is meghatározója 
legyen. Ezért fáradozunk azon, hogy jelenlétének tudatát ébren 
tartsuk: elsősorban hazánk északkeleti végein, de nem utolsó-
sorban széles e hazában. Mert Arany Jánossal, a leghűségesebb 
baráttal együtt az elnyomatás nehéz éveiben lámpásként világí-
tottak a következő nemzedékek előtt.
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Imre Sándor XIX. századi nyelvész, irodalomtörténész emlí-
tésszerűen ugyan a XX. században is fel-felbukkan tudományos 
hivatkozásokban, neve pedig a Debreceni Egyetem díszudvarán 
a Kollégium legjelesebb diákjai és tanárai közt van megörökítve, 
életműve, munkássága mégis nagymértékben feledésbe merült. 
(Legutóbb Whitman legkorábbi magyarországi felfedezői között 
szerzett érdemeiről szólt tudományos közlemény.1) Hegyközpályi 
külföldet is megjárt református lelkipásztorának gyermeke Nagy-
váradon és Debrecenben tanult. Rövidebb szolgálati helyek után 
1849-től a hódmezővásárhelyi református gimnázium igazgatója-
ként publikált nyelvészeti dolgozataira figyelt fel Hunfalvy Pál és 
Toldy Ferenc. (Ennek köszönhetően választotta levelező taggá az 
Akadémia 1858-ban.) 1860-ban a Debreceni Kollégiumba hívták 
meg előbb a klasszika-filológia, utóbb a magyar nyelv és iroda-
lom oktatására. Nemcsak tudományos közleményeivel, könyvei-
vel szerzett elismerést, hanem tanári munkájával is. (Gróf Tisza 
István például meglett emberként is nagy szeretettel emlékezett 
vissza a debreceni tanárai közül legkedvesebbnek nevezett Imre 
Sándorra.2) Debreceni tanártársai közül Révész Imréhez fűzte leg-
szorosabb barátság, akinek szentesi lelkészi működése egybeesett 
az ő vásárhelyi igazgatóságával, tehát kapcsolatuk a Bach-kor-

 1 imre László, Whitman 19. századi magyarországi recepciójának kérdésé-
hez = A mondat becsülete: Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszte-
letére, szerk. bényei Tamás, bollobáS Enikő, d. rácZ István, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi K., 2010, 425–436.

 2 Schmidt Henrik, Tisza István boldog évei: emlékek és feljegyzések, Bu-
dapest, Studium, 1923, 27.

Imre László

DEBRECENI ISKOLATÁRSAK: 
ARANY JÁNOS ÉS IMRE SÁNDOR
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szak nehéz éveiben indulhatott.3 1872-ben a frissen megnyílt ko-
lozsvári egyetemen lett a magyar nyelv és irodalom professzora.

Az Arany–Gyulai-körben nagyra tartották, de előadás tartá-
sát, személyes szereplést sem az Akadémián, sem a Kisfaludy Tár-
saságban nem szeretett vállalni, minélfogva a fővárosi, főképpen 
újabb szaktekintélyek nem nagyon ismerték, s „ez ismertség hiá-
nya, kizárván a közvetlen hatást, volt egyik fő oka annak, hogy 
tudományos irodalmi életünk vezetésében az őt sokaknál inkább 
megillető helyet nem foglalhatta el.”4 Nyugalomba vonulása után 
fiaihoz költözött vissza Hódmezővásárhelyre. (Az Akadémián 
még emlékbeszédet is elfelejtettek róla tartani.) Holott a 60-as 
években Arany kérte fel folyóirata dolgozótársául, Gyulai pedig 
évtizedeken keresztül közölte szívesen a Budapesti Szemlében.  
A század legvégén is éppen a legigényesebbek nyilatkoztak róla 
méltánylóan. Arany László például apja Arisztophanész-fordítá-
sairól szólva írja: a görög szerző durva, de „hatalmas és elemi 
erejű humora magával ragadta őt, mert mint Imre Sándor beható 
elmével fejtegeté (lásd a Budapesti Szemle 1885. évi kötetét) jel-
lemök és kedélyök ellenkező volta dacára, az athenaei kíméletlen 
satyricus műveiben sok vonás van, amivel Arany humora egy tő-
ről fakad.”5 Péterfy Jenő, a XIX. század végének legnagyobb sú-
lyú kritikusa szintén igen megbecsülően szól róla: „Erős magyar 
érzésű, de jólesően higgadt és szabatos a magyar művekről mon-
dott ítéleteiben. Nem túloz hazafiságból, nem hirdeti értékesnek 
az értéktelent s nem nézi régi írók műveiben a foltot zománcnak. 
Eléggé nem méltányolható sajátság!”6

 3 imre Lajos, Adalékok Imre Sándor életrajzához, A Kisfaludy-Társaság 
évlapjai, 35 (1902), 180.

 4 gulyáS István, Imre Sándor emlékezete, Debrecen, Nyomtatott a város 
könyvnyomdájában, 1901, 11.

 5 ArANy László, Bevezetés Arany Hátrahagyott iratai és levelezése kötetei-
hez = A. L., A délibábok hőse és egyéb művek, szerk., szöveggondozó 
tóth Ferenc, Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1998, 164. (Első megje-
lenése: ArANy János Összes Munkái, Budapest, Ráth Mór, 1883–1885.)

 6 – n – [Péterfy Jenő], Imre Sándor: Irodalmi tanulmányok, Budapesti 
Szemle, 1897, IV, 323.
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A XX. században is akadtak, akik hangsúlyozták érdemeit. 
Zolnai Béla például azt írja róla, hogy „úttörője volt az össze-
hasonlító irodalomtudománynak és a világirodalomban egyike 
volt az elsőknek, akik Walt Whitman jelentőségét – már Petőfivel 
párhuzamban – elismerték; annak az amerikai költőnek a jelen-
tőségét, aki nálunk csak 1917-ben kezdett hatást gyakorolni a 
modernebb költőkre.”7 Németh G. Béla, aki a Gyulai-kör belső 
bizalmasának mondja Imre Sándort, Létharc és nemzetiség (Az 
irodalmi értelmiség felső rétegének ideológiájához, 1867 után) 
című dolgozatában kiemelten foglalkozik Imre Sándor Nemzeti-
ség és nevelés című, a Budapesti Szemlében 1875-ben megjelent 
terjedelmes értekezésével (együtt Arany László egy tanulmányá-
val), mert – úgymond – mindkét szerzőnek „feddhetetlen közéleti 
s gondolkozásbeli tisztessége.”8 Németh G. Béla szerint sajátos 
szociáldarwinizmus válik itt az osztályok feletti államra bízha-
tó nemzet ideológiájává. „A nemzeti lételnek célját, jogosultsá-
gát senki sem hozhatja kétségbe, valamint azt sem, hogy ezért 
tenni legkomolyabb kötelesség. Csak azt lehet tőlünk, bármely 
nemzet műveltjeitől az emberiség nevében kívánni, hogy nemze-
tiségi törekvésünk, tehát nevelésünk ne legyen támadó (agressiv) 
és kizáró (exclusiv), – minek emberiségi nézetek ellen mondanak, 
annyival kevésbé fanatizáló, rajongásra izgató.”9 (Az „emberisé-
gi nézetek” itt alighanem általános emberi, humánus nézeteket 
jelentenek. I. L.) Imre Sándor egyértelműen veszélyesnek ítéli 
a szocialista, az ő kifejezésével „politikai materialista” eszmék 
terjedését: „Már néhány év óta hallatszanak haladásra, sietésre, 
reformokra nógató szózatok; frázisok, melyeket ez a nemzet nem 

 7 Zolnai Bélának mint a szegedi bölcsészkar dékánjának a Ráday Levél-
tárban fellelhető beszédét idézi: siPKA Sándor, Szaktudós és pedagógus – 
Imre Sándor (1820–1900) nevelői munkássága című könyvében, Debre-
cen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány, 2002, 106. (Sipka Sándornak ez 
a kitűnő, elkészülte után csak évtizedekkel később megjelent monográ-
fiája az egyetlen önálló mű, mely Imre Sándor életművével pedagógiatör-
téneti szempontból részletező alapossággal foglalkozik.) 

 8 németh G. Béla, Létharc és nemzetiség, Budapest, Magvető, 1976, 31.
 9 imre Sándor, Nemzetiség és nevelés, Budapesti Szemle, 9 (1875)/17, 42.
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ért, zászlókon, melyek nem a nemzet ősi színeit viselik.”10 Ennek 
ellenében egyetlen megoldásnak a nemzeti értékrenden alapuló és 
humánus alapelvű nevelést látja: „az úgynevezett kabátos prole-
társág… mind inkább szaporodik… Mindezekben erősen él s ál-
taluk erősen terjed az egyenlőség-követelés, a feljutásra törekvés, 
szereplésre erőlködés s röviden mondva, az erkölcsi anyagelvűség. 
Az ősökkel és múlttal való kapcsolat, történelmi alapok, nemze-
ties öntudat nem található, […] mely kötelezne.”11 Ezzel szemben 
a nemzeti nevelésbe veti reményét, hivatkozva – egyebek mel-
lett – Adam Smithre, aki nemzetgazdasági rendszerébe foglalta 
az iskola ügyét, valamint Humboldtra. Érvelése során kiemeli a 
magyar irodalom és bölcselet, teológia és természettudományok 
valós eredményeit, s ennek alapján reméli a magasabb erkölcsi 
és értelmi szintre jutó jövendő nemzedékek sikerét a neveléstől: 
„Keresni dicsőbb, mint bírni; küzdeni, mint diadalt ülni; tanulni, 
mint tudni; de igaz, hogy küzdeni csak kegyelet s hazafias lel-
kület tud. Az újszerű morál talán nem tanít ilyet, nekünk pedig 
helyzetünk ilyet parancsol. Ennek alapján a történelmi öntudat, 
a nemzet múltjáról, szellemi értékéről tiszta ismeret”12 az iroda-
lomtörténet tanítása által nyerhető.

Jellegzetes nemzetpedagógiai logika szerint a magyarság eleve 
adott értékeiből indul ki: „századok óta maga tartja fenn s jó 
részben vezeti, egy nevezetes résznél iskoláit, egyházát. Mára a 
magyar népnél, legalább ott, hol tömegesen él, nem kevesebb az 
olvasni tudó, mint a mindig hatalmas francia nemzet tagjaiból. 
De kevesebb a vakhitű, a rajongó, babonás és türelmetlen. Soha 
nem emelt kezet testvér ellen vallási rajongásból, a magyar törté-
nelem egy lapja sincs elrútítva íly indokú öldöklések feljegyzése 
által.”13 Nemzetnevelési koncepciója védekező, de következetesen 
humánus és korrekt: „A magyar nemzetnek nem lehet feladata, 
hogy a hazai s más nyelvű elemeket feleméssze, elenyésztesse… 
Elég, ha saját fiait, a nyelvéhez, nemzetiségéhez tartozókat s csat-

 10 Uo., 63.
 11 Uo., 74–75.
 12 Uo., 92.
 13 Uo., 97.
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lakozókat erősíti meg hitökben, eddzi meg hazafias jellemökben 
s mi legtöbb: felszereli a folyó nagy és nemes versenyre szellemi 
erőkkel.”14 Imre Sándor értékrendje mindebben az Arany–Gyu-
lai-körével esik egybe: „Minden vagyon, mely a nemzet tagjai 
kezében van, egyszersmind a honé és nemzeté; ennek elvesztege-
tése s ami azzal egyenlő, nem gyarapítása bűn a haza ellen. Az 
ősiség megszűnt, de a nemzeti vagyon iránti kötelezettség nem 
szűnt meg. Minden egyén erőihez, tehetségeihez, mellyel honfiak 
bírnak, joga van a hazának is; minden erő elvesztegetése, hasz-
nálatlan hagyása bűn a haza ellen. Minden kicsapongó előkelő, 
pazarló gazdag eggyel több okot szolgáltat a társadalmi rend fel-
forgatóinak, a nemzet ellenségeinek, minden tétlen és tespedő erő 
a haza elleneinek szolgálatában áll, azok ügyét mozdítja elő.”15

Imre Sándor szerint a nemzetek létharcában a magyarságnak 
valódi magyar értékekre kell támaszkodnia, melyeket a mezővá-
rosok őriztek meg legépebben. Amikor a népet, a parasztságot, 
főképpen az alföldi és székelyföldi demokratikus kálvinista tradí-
ciót tekinti megtartó erőnek, akkor (megnevezése nélkül is) Arany 
János nemzeti és etikai képlete lebeg szeme előtt, azé az Arany 
Jánosé, akivel debreceni diákévei során közeli baráti kapcsolat-
ba került. Ez a kapcsolat, mely lexikoncímszavakba is bekerült, 
írásos dokumentáció nélkül öröklődött tovább, még Imre Sándor 
fia, a szintén irodalomtörténész Imre Lajos sem említi apja halála 
után írt életrajzi áttekintésében.16 Konkrét felidézésére egyetlen 
példát ismerünk, Dóczy Jenő könyvét, mely évtizedekkel korábbi 
feljegyzések alapján szól Arany debreceni diákéveiről. Az Arany 
temetéséhez kötődő emlékezésben, „életkép”-ben az egykori  
diáktárs, „Pali bácsi” idézi fel a félszázaddal korábbi diákéveket.

Az utószóban megvallja Dóczy, hogy Pali bácsi alakja két Gön-
czy Pálból lett „összegyúrva”, de a diákkori események leírása 
megbízható forrásokon, emlékezéseken, Balog Tamás, Géresi 
Kálmán, Gyöngyösy László és mások művein alapul.17 Eszerint 

 14 Uo., 117.
 15 Uo., 112.
 16 imre Lajos, i. m. 
 17 dócZy Jenő, Arany János: Életképek, Budapest, Genius, 1929, 264.
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Arany kevés diáktársával volt „olyan jól”, mint Imre Sándorral. 
Sokat nyelvészkedtek, beszélgettek irodalmi témákról, Csokonai 
verseit szinte betéve tudták: „mikor szép időben a nagyerdőn kó-
dorogtunk, hol az egyikünk, hol a másikunk mondott egy-egy tö-
redéksort Csokonaiból, s a többinek ki kellett találni a folytatást. 
Arany, meg Imre Sándor mindig tudták folytatni s mindig tudták, 
mi miben van, melyik versében. Egyszer meg is tréfálta szegény 
Arany Imre Sándort. Már egy óra hosszánál is tovább verselget-
tünk így a nagyerdőn, mikor egyszer János mondott egy verssort 
s megkérdezte tőlünk, hát ez kitől való? – »Csokonaitól« – vágta 
rá tüstént Imre Sándor. »No, hát folytasd« – mosolygott Arany. 
»Folytatom is… mindjárt… rögtön eszembe jut.« S látszott rajta 
nagyon, hogy töri a csürhe járást. De bizony csak sehogy se akart 
eszébe jutni a vers párja. Arany nevetett, kacagott, Imre Sándor 
szorult. – »Tán nem is Csokonaitól van az, te« – évődött vele. De 
az erősködött, hogy igenis Csokonai, megesküszik rá, ha kell. Elég 
az hozzá, hogy majd félóráig kínozta, gyötörte vele Imre Sándort, 
míg végre megmondta, hogy az ő fejében született meg az a vers-
sor, de ő se tudná folytatni, mert nem tudna rá kádenciát…”18 Pali 
bácsi szerint Imre Sándor nagyon szerette, becsülte Aranyt (eléggé 
hasonló, szellemi érdeklődésű, puritán életvezetésű, komoly ka-
masz volt mindkettő), a vitákban már akkor pártját fogta, mikor 
még nem is nagyon tudta, hogy miről van szó. A továbbiakban azt 
beszéli el Pali bácsi, hogy egy idő után miképpen változott meg 
Arany viselkedése: kezdte elhanyagolni tanulmányait, színházba 
járt, azután ki is költözött a Kollégiumból (közeli barátai, köztük 
Imre Sándor elképedésére). A színházban kisebb szerepeket ka-
pott, majd a társulattal el is távozott Debrecenből, úgy azonban, 
hogy legjobb barátaival sem osztotta meg terveit.19

Tény az (ezt a Debreceni Református Kollégium levéltárában ta-
lálható Protocollum Universale jelzésű anyakönyv tanúsítja), hogy 
Arany János és Imre Sándor egyazon évfolyamra iratkozott be20, s 
tény az is, hogy Arany távozása után semmi nyoma személyes ta-

 18 Uo., 197.
 19 Uo., 210, 217.
 20 siPKA, i. m., 19.
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lálkozásuknak. Az 1840-es években, amikor Arany országos hírű 
költő és Petőfi barátja lesz, Imre Sándor Gyomán segédlelkész, 
aztán Hódmezővásárhelyen tanít, illetve a gimnázium igazgatója 
lesz. Nem sok alkalmuk adódott tehát, hogy egymást keressék. 
Aranyt különben is kínosan érintette, ha „szégyellni való”, „ren-
detlen” debreceni tanulmányai, vándorszínész múltja került szó-
ba, Imre Sándort meg az feszélyezhette, hogy a kamaszkori, rövid 
ideig tartó barátságra hivatkozva az ország egyik „híresség”-ének 
a társaságát keresse. (Mindketten zárkózott, nehezen feloldódó 
személyiségek voltak.) Nem kétséges azonban, hogy Arany tu-
dott egykori iskolatársa publikációiról, akadémikussá választásá-
ról. Kossuth Hírlapjában láthatta Imre Sándor cikkét, méghozzá 
olyan gondolatokkal, melyek nagyon is egybeestek az ő (és Petőfi) 
akkori, a honfoglaló magyarság szabad egyenlők közösségéről al-
kotott elképzeléseivel. Imre Sándor ezt írta ugyanis a Pesti Hirlap 
1848. november 1-jei számában: „az igazság erőszaka csikarta ki 
a martiusi törvényeket, melyeknek csíráját azonban Ázsiából hoz-
ták őseink, s melyek utáni sóvárgás elébb gerjedt, elébb lángolt a 
nép szívében, mint az európai germán faj bármelyik ágában…”21 
Hogy többféle módon is Arany látókörében maradt Imre Sándor, 
azt mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy amikor Pestre kerülve 
folyóirat szerkesztésébe fogott, Imre Sándor azok közé tartozott, 
akiket közreműködésre kért fel.

Imre Sándor Aranynak szóló (valószínűleg több közül az egyet-
len fennmaradt) levele mutatja, hogy a harminc éve megszakadt 
diáktársi kapcsolatot nem volt könnyű feléleszteni: megköszöni 
a felkérést, de előre sajnálkozik, hogy amit ő küldhet (irodalom-
történeti dolgozatot), „nem lesz a Koszorú-ban egy illatával vagy 
bájával vonzó virág.”22 (Ez a szabadkozás, sajnos, nem bizonyult 
udvarias szerénykedésnek: közfelfogás szerint Arany lapjai azért 
nem lettek sikeresek, azért szűntek meg rövid idő elteltével, mert 
az olvasók túlságosan „okos”-nak érezték. Magyarán: szóra-

 21 Erre az újságcikkre Sipka Sándor hívja fel a figyelmet (Uo., 25.).
 22 Imre Sándor Arany Jánosnak, Debrecen, 1862. nov. 16. = ArANy János 

Összes művei, XVIII., Arany János levelezése (1862–1865), s. a. r. ÚJ 
Imre Attila, Budapest, Akadémiai, 2004, 201.
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koztató széppróza helyett terjedelmes, „tudós” tanulmányokat 
kaptak, amelyek valóban csak egy szűk réteget érdekeltek.) E le-
vélváltást követően a Koszorú 1863-as évfolyamában jelent meg 
Imre Sándortól a Kazinczy költészete című tanulmány, 1864-ben 
pedig Az irodalom és a társadalmi viszonyok, valamint a Kazin-
czy Ferenc négy levele. Nincs tudomásunk arról, hogy a 60-as 
évek derekától (tehát Arany folyóiratainak megszűnte után) bár-
miféle kapcsolat újult volna fel közöttük. Arany a magyar kultú-
ra és politikai óriásaival (Gyulaival, Keménnyel, Deákkal) került 
szorosabb viszonyba, Imre Sándor pedig, ha Pesten járt is volna, 
aligha kereste az alkalmat a találkozásra. Hiszen (ha a kölcsönös 
rokonszenv és megbecsülés nem is vonható kétségbe) feszélyező 
körülmény akadt: Arany „köszönés nélküli” távozása annak ide-
jén Debrecenből egyfelől, Imre Sándornak az Arany lapját „elne-
hezítő” tudományos közleményei másfelől.

Imre Sándor többnyire kerülte a kortársi magyar irodalom-
mal való foglalkozást, így Aranyról sem írt, leszámítva Toldy 
nyomán készült magyar irodalomtörténeti tankönyvét. Viszont 
Arany halála után terjedelmes, monográfia méretű elemzést kö-
zölt Arisztophanész-fordításairól, melyben több helyütt is 15-20 
lapos okfejtések foglalkoznak nem a fordításokkal, hanem ma-
gának Aranynak a személyiségével, költészetével stb. Ami eddig 
csak közvetetten nyilatkozhatott meg, most már direkt formában 
szólal meg: számára Arany a magyar kultúra centrális, példát és 
irányt adó óriása. Kiinduló gondolata szerint Arany reprezentáns 
nemzeti költő, holott nem mutatja fel a nép teljes erkölcsi és ke-
délyéletét: keveset szól szerelemről, az elnyomottak hányattatása-
iról, a társadalomból kivetettek bosszújáról stb. Ezen kívül is sok 
mindent, amit nem érintett saját műveiben, a politizáló és trágár 
Arisztophanész fordítása során tehetett meg.
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Arany humoráról olyan beleéléssel és olyan mélyrehatóan ér-
tekezik Imre Sándor, ami mindenképpen újszerű. Erős korrek-
ciós szándékkal és egyéni módon jellemzi például az öreg Toldit: 
„Nem Don Quichotte fajából való, inkább a középkor durva, de 
nemes lovagjai közül, kiket a haza iránti kötelesség homályos, de 
erős ösztöne mozgat.”23 Eredeti módon mutatja ki Arany humo-
rát a Toldi első részéből is: „Ha az utat kérdőnek az utat nagy 
rúddal mutatja meg: úgy tesz, mint közönyében igen sokszor a 
nép fia. Ha az utcán a vad bikát könnyedén megfogja és leküzdi: a 
nyers erő humorával tette. Ha vívó társa csolnakát egy szó nélkül 
a Dunába taszítja, hidegen tesz, s magához méltó megvetéssel és 
annak vad humorával.”24 (Ez már nem Imre Sándor kérdése, ha-
nem a miénk: amikor Arany visszautasítja, hogy az immár törvé-
nyes magyar király kezéből vegyen át magas kitüntetést, nincs-e 
ebben a „nyers” gesztusban is valami hideg méltóság és „nyers” 
humor?)

Nemcsak rendkívül gazdagnak tartja Imre Sándor Arany hu-
morát, hanem magyarsága talán legmélyebb alkati vonásának: „a 
tréfák minden nemén, a legközönségesebb szójátéktól a legma-
gasb humorig csapongás, hogy tőle a tréfa minden neme kitelik. 
Talán akkor legőszintébb s legalanyibb, mikor ilyen. Talán ez a 
legtermészetesebb, legkevésbé eltanult hangja; s a magyar népet is 
ilyekben tolmácsolja leghívebben, legügyesebben.”25 Imre Sándor 
mélyen megértő és azonosuló Arany-olvasásával magyarázható 
az is, ahogy a Bolond Istókot, ezt a hosszú időn keresztül legke-
vésbé elfogadott és értett remekművet interpretálja: „a komoly 
elmélkedésből és érzelésből minden percben ellenkezőbe esik a 
költő; hol a halállal most személyesen, keserűen, majd lemondva 
foglalkozik, hol hőséről többször magára gondol s látszik, hogy 
néha sírva, máskor csendesen szomorkodva csapong az őt megra-
gadó tárgyon.”26 A Gyulai-nemzedékből senki nem tudott ennyi 

 23 imre Sándor, Arany János és Aristophanese = I. S., Irodalmi tanulmá-
nyok, Budapest, Franklin, 1987, 169.

 24 Uo., 169–170.
 25 Uo., 174.
 26 Uo., 175.
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megértéssel szólni a Bolond Istók szeszélyes, önreflexív, szójáté-
kokkal és irodalmi idézetekkel virtuóz (majd a posztmodernben 
felértékelődő) „irodalmiasság”-áról.

Az pedig különösen méltó (lett volna!) az utókor figyelmére, 
ahogy Imre Sándor még Aranynak a valláshoz fűződő viszonyát 
is az Arisztophanész-fordítások kapcsán tudja (meri?) jellemezni. 
Szerinte Arany nem sokat „fejtegeti vagy nyilatkoztatja vallási 
nézeteit. Nem is költőhöz való az. Az érzés vallásos hajlama vagy 
iránya a szív legbensőbb rejtekéhez tartozik, mint legmélyebben 
s legerősebben elhelyezett súgója az életnek és tetteknek. És leg-
jobb, ha az általa irányzott életműködésben reá, az irányzóra úgy 
nem eszmélünk, mint az anyagi élet ösztönére tagjaink mozdítá-
sában vagy szemünk szerkezetére nézés közben.”27 

A könyvalakban kétszáz lapos tanulmány tehát legalább har-
madában Arany lelki alkatáról, stílustörekvéseiről, életérzéséről, 
humoráról, erkölcsi nézeteiről, magyarságáról szól, azonban (ta-
lán Arany szemérmességének ihletésére is) Arisztophanész-for-
dításai ürügyén. Minden valószínűség szerint Imre Sándor nem 
akart direkt módon vallani arról, akihez olyan közel érezte ma-
gát, még halála után sem. Ahogy azt, akivel valamikor nagyon ré-
gen, egy-két diákév során baráti közelségbe került, harminc-negy-
ven év múltán nem akarta (oly magasban láthatta) az ismeretség 
fel elevenítésével zaklatni. Főképp, ha tudomására jutott, hogy 
Arany egykori diák- vagy színésztársai társaságát nemigen ke-
reste öreg korában, talán betegsége, talán a munkára szánt idő 
kímélése miatt sem. De az egykor szeretett diáktárs, most pedig a 
legnagyobb költő (Imre Sándor szerint talán a század legnagyobb 
magyar géniusza) iránti megértése (hogy ne mondjuk: érzéke) hi-
bátlanul működik az Arisztophanész-tanulmányban.

Ennek ugyan nem maradt nyoma (legalábbis jelen ismereteink 
szerint), de Arany is rokonszenvvel, megbecsüléssel, s ami fon-
tosabb: egyetértéssel olvashatta Imre Sándor írásait. Nemcsak 
azokat, amelyeket folyóiratában közölt, bár nyilvánvaló, hogy 
azokat különös gonddal. Például Az irodalom és a társadalmi 
viszonyok címűt, melyet 1864-ben, a Koszorú 2. évfolyamának 

 27 Uo., 274.
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első félévében egymást követő hat folytatásban a lapszámok élén 
hozott le. Eme írásában Imre Sándor egy angol könyvből (Prog-
ress of Nations, London, 1860) indul ki. Végigköveti társadalmi 
rétegek (pl. az arisztokrácia) szerepét a kultúrateremtésben az 
ókortól a XIX. századig. Hosszan szól a társadalmi viszonyok 
negatív következményeiről is. Elítélően ír például Sue-ről, Du-
mas-ról, akik oly kornak kénytelenek írni, „melynek ellankadt 
érzékisége csak erősb csiklandó szerek által érdekeltetik, melyek 
nemesb ízlést, épebb kedélyt csak undorítanak.”28 Ezzel szembe-
állítja azt az irodalmat, melynek esetében „a stíl nemessége és 
nagyszerűsége, a legmagasztosabb nemzeti tevékenység korában 
szülemlik meg…” Ez azonban a kivétel, hiszen hogy „lehetnének 
az író gondolatai magasztosak, ha mindenki csak adás-vevésről, 
csak dollárról beszél?”29

Nagyon valószínű, hogy Arany figyelemmel kísérte Imre Sán-
dor azon írásait is, amelyek az Arany–Gyulai-csoport fő fórumát 
jelentő, Gyulai által szerkesztett Budapesti Szemlében jelentek 
meg. Például azt a Nemzetiség és nevelés című terjedelmes érte-
kezését, melyre vonatkozóan Németh G. Bélát idéztük, s mely-
nek védekező-nemzetmentő, szociáldarwinizmussal érintkező 
álláspontja igen közel esett az Arany Lászlóéhoz. Imre Sándor a 
„nevelésen belül elsősorban az irodalomnak tette kötelességévé a 
nemzeti jellem konzerválását a nemzeti létharc érdekében”30, ami 
legalábbis összhangban állott Arany László tanulmányainak, po-
litikai okfejtéseinek lényegével, s nem utolsósorban A hunok har-
ca című művével, amely nemcsak a német befolyástól óv, hanem 
mindenféle beözönlők szétziláló hatását fájlalja, sőt: már-már ki-
látástalan helyzetben látja a Kárpát-medencében a magyarságot a 
népek létharcában. (Ezen aggodalmakat a közvélemény általában 
„lesöpörte”, igazságukat csak Trianon után – tragikus késéssel – 
látta be.)

 28 imre Sándor, Az irodalom és a társadalmi viszonyok, Koszorú, 2 
(1864)/1/13, 283.

 29 Uo., 290.
 30 németh G., i. m., 41.
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A nagyerdei Csokonai-idézéstől datálható kapcsolat az 1870-es 
években sajátosan rokon nemzetféltő gondolkodásban ölt testet. 
(Közismerten: Arany László apjához nagyon közeli nemzetpoli-
tikai elveket vallott.) Ebből a szempontból Arany János és Imre 
Sándor diákkori és későbbi kapcsolata nem pusztán irodalomtör-
téneti adalék. (Talán annak sem érdektelen.) Egy olyan puritán, 
a nemzet és a kálvinizmus sorsát szívén viselő felelős és áldozat-
vállaló magatartás jellemzésére is alkalmas, mely követendő mo-
dell gyanánt szerepelt ugyan tankönyvekben még a XX. század 
első felében is, de a politikai életben, a gazdasági ambíciókban, a 
dzsentri zajos helyfoglalása mellett sajnálatosan hatástalan ma-
radt. (Tulajdonképpen mindmáig.) Az ország legnagyobb költőjé-
nek, s egy pedagógiai és tudományos eredményekben bővelkedő 
tanári pályának a párhuzama és egyirányúsága, a két személyiség 
alkatának és sorsérzékelésének rokonsága, bizonyos közös for-
rásvidéke aligha érdektelen mentalitástörténeti dokumentum.
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Függelék
 

ARANY-ÚT DEBRECENBEN1

Összeállította: Gönczy Monika

Református Kollégium – Kálvin tér 16. 

Arany János 1833 novemberében 16 évesen érkezik Debrecenbe, 
hogy a híres tudósokat, művészeket nevelő Református Kollé-
gium diákja legyen. Szülőhelyén, a Bihar megyei Nagyszalontán 
hamuba rajzolt betűkből tanulja az írásvetést, olvasást édesapjá-
tól, Arany Györgytől még iskoláskora előtt. Számos zsoltárt tud, 
alaposan ismeri a Szentírást, ugyanakkor bújja a helyi ponyvákat 
is, s van füle meghallani a nép ajkán élő költészetet, mondavi-
lágot. Nem csoda, hogy már kisdiákként tanítja társait a Kol-
légiumhoz tartozó szalontai partikulában, azaz résziskolában.  
A korabeli iskolarendszer négy elemi és hat gimnáziumi osztályát 
végzi Nagyszalontán, 1833-ban a költészeti osztályba lép. Még 
ez év végén Debrecenbe megy, s beiratkozik a filozófiai kurzus 
első évére. Saját kezű aláírása ma is látható a szubszkribált (be-
iratkozott) hallgatók névsorában a Series Studiosorum 2. helyén. 
Ásványtanból, pedagógiából, német nyelvből és aritmetikából ki-
váló érdemjegyet ért el, de félévi vizsgáit nem tette le.

A család Bocskai Istvántól (1557–1606) nyer hajdúnemességet, 
de elveszítik azt, amikor Mária Terézia (1717–1780) Esterházy 
Antalnak (1738–1794) ajándékozza a hajdúvárosokat. Hiába van 
az apa birtokában nemesi oklevél, jogi úton sem sikerül vissza-

 1 Köszönet dr. Lakner Lajosnak, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhe-
lyettesének a debreceni életrajzi helyszínekkel kapcsolatos anyag összeál-
lításában nyújtott segítségéért. 
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szerezni a nemesi címet. Így a deák Arany János épphogy annyit 
vihetett magával Debrecenbe, amennyi a beköltözés költségeit fe-
dezhette. A Kollégium bentlakó diákja 2 forintot fizet a beíratá-
sért, de tandíjat (taxa minervalist) nem kell fizetnie, tekintettel a 
család anyagi helyzetére. 

1834 márciusában a Kollégium kisújszállási partikulájába 
megy ideiglenes tanítónak, praeceptornak, remélve, hogy tanul-
mányai folytatására szerez egy kis pénzt. A tanítás mellett renge-
teget olvas Török Pál rektor, későbbi református püspök könyv-
tárában. Gyakorolja a német és francia nyelvet, kísérletet tesz 
fordításra latinból, németből, s mindemellett verselget. 

Egy év múlva tér vissza Debrecenbe, 1835 tavaszán ismét no-
vitiusnak iratkozik be, hisz csak egy szemeszterről van bizonyít-
ványa. Minden tantárgyból (botanika, geometria, pedagógia, né-
met nyelv, görög nyelv) a legjobb húsz tanuló között van, s a félévi 
vizsgákat is leteszi. Az 1835/36-os tanév első félévében kezdi a 
filozófiai kurzus második évét, s noha továbbra is eminens tanuló 
minden tárgyból (fizika, trigonometria, európai államok törté-
nete, latin irodalom, görög irodalom, kémia), ekkor sem vizsgá-
zik le semmiből, akárcsak a legelső szemeszter végén. Debreceni  
deákoskodása alatt tanárai voltak Kerekes Ferenc, Zákány Jó-
zsef, Farkas Sándor, Karika János, Sárváry Pál, Péczely József.

Arany Bolond Istók című művének 1873-ban megjelent  
II. énekében, mikor „Egyszer »bekukkant Istók Debrecenbe«”, a 
Kollégium bagolytermében pillantjuk meg a verses regény hősét, 
akit a költő saját diákkori élményeivel ruház fel. Finom humorral 
emlékszik vissza, milyen sokféle matériát tanult, hogy tógát visel-
tek, brúgót, azaz kollégiumi barna kenyeret ettek. Szabad idejé-
ben rengeteget olvasott, „alabástrom sótartó-darabból egy rossz 
bicsakkal” Csokonai-szoborfejet farag, a minta a Kollégium 
könyvtárában álló Csokonai-mellszobor, Ferenczi István alkotá-
sa. Rajzolni, festeni próbál, zongorázik, s még inkább gitározik, 
komponálással kísérletezik.

Az önmagát, helyét a világban kereső ifjú „A pálya fele-útján 
félre vágott, / Nem, mint amolyan kirugó legény: / De csüggeszté 
e taposó malom / Egyhangúsága és az únalom.” Így 1836 tava-
szán úgy dönt, hogy végleg elhagyja a Kollégium falait. Kérelmet 
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nyújt be a professzori testületnek: „…Arany János 2-ik esztendős 
deák az iránt folyamodik, hogy neki, ki a kollégiumot minden 
beneficium nélkül hagyja el, szegénysége tekintetében, az oskolai 
bizonyságlevél ingyen adassék…” A grémium 1836. február 17-
én tárgyalja kérelmét, a határozat: „Kiadatik fizetés nélkül.” Az 
eltávozást engedélyezik, s kiadják az egy teljes évről és a két befe-
jezetlen félévről szóló iskolai bizonyítványt Aranynak. 

Mindössze néhány évet (1833–36) töltött Arany az 1538-tól mű-
ködő, az „ország iskolájá”-nak nevezett Református Kollégium 
ódon falai között, de az alma mater közvetett módon korábban 
és később is kísérte életét, hisz már a nagyszalontai partikulába 
kiküldött tanítói révén egyfajta „debreceni” szellemben nevelke-
dett. A Kollégium kisújszállási, majd a nagykőrösi partikulájában 
tanítóskodott maga is. Szalontára visszakerülve Szilágyi István, 
egykori debreceni iskolatársa, földije biztatására kezd újra írni, 
maga mögött tudva-hagyva a korábbi, kollégiumi diákirodalom 
modorában írt verseket.

A magyar költészet Arany János (1817–1882), Kölcsey Ferenc 
(1790–1838) és Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) dombormű-
ves emléktábláját, melyeket Nagy Sándor János készített a Cso-
konai Kör megbízásából, 1933. május 25-én helyezték el a Re-
formátus Kollégium bejáratánál. Az Aranyt ábrázoló bronzrelief 
egyik oldalán a tudományt jelképező bagoly, a másik oldalán a 
költészetet jelentő lant látható. Az emléktáblán ez olvasható: Kol-
légiumi diák volt 1833–1837 – „Nőttőn nő tiszta fénye, / Amint 
időben, térben távozik”.

Új Városháza – Kálvin tér 9.

A Református Kollégiumtól nem messze található mai Új Város-
háza, a korábbi Hajdú-Bihar Megyei Állami Építőipari Vállalat 
helyén állt Erdélyi József kollégiumi professzor lakóháza. A te-
hetséges diákokat patronáló teológiaprofesszor, hogy anyagi-
lag segítsen Aranyon, rábízza lánya, a hétéves Lujza tanítását.  
A nevelősködésért kosztot is kapó fiatalember valószínűleg pin-
cemester is volt a háznál. Egyes források szerint, amikor elhagyja 



{„AZ ÉLETET, ÍM, MEGJÁRTAM”}

128

Arany az iskolát, hogy színésznek álljon, Erdélyi professzorhoz 
költözik, s odajár ebédre, míg Debrecenben tartózkodik. 

Az épület falán elhelyezett emléktábla tanúsága szerint: „E ház 
helyén álló házban lakott Hatvani István, a Református Kollé-
gium természettudós professzora, később Erdélyi József teológiai 
tanár, Arany János egyik pártfogója. Arany János és Petőfi Sán-
dor többször vendégei voltak e háznak. Megjelölte a Béke (Szent 
Anna) u. 19. sz. Dolgozók Általános Iskolája.”

Batthyány u. 17.

A Kollégiumtól végleg elbúcsúzva 1836. február 17-én – Sárváry 
Pál ajánlólevelével és az Oskolai Bizonyság Levéllel zsebében – 
Fáncsy László színtársulatának tagja lesz. „Történt, hogy ekkortáj-
ban egynehány / Kortársa, némi bűnös »alkalomból« / (Már nem 
tudom, bor volt-e vagy leány) /Megugrott a tisztes kollégyiomból. 
/ S mivel Dunában ott nagy a hiány / Meg, ifju ember nem is arra 
gondol, / Sejtvén a bakkancsot mégis nehéznek: / Ég-föld dacára 
– felcsapott színésznek.” Ez idő tájt itt, a Harmincados közben 
(ma Batthyány utca) állt Debrecen teátruma, a Nánásy-féle szín-
ház. Ma már csak emléktábla jelöli a színház helyét, amely Arany 
János debreceni színészkalandjának helyszíne volt 1836. február 
17-től május 1-ig: „E ház helyén állott 1835–61-ig az a színház, 
amelyben Arany János és később Petőfi Sándor is fellépett. Megje-
lölte a Szent Anna utca 19. sz. Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc 
történelmi, irodalmi és néprajzi szakköre.”

Színlapon először március 1-jén jelenik meg a neve, ekkor ad-
ták elő Ernst Raupach Ördög Róbert című ötfelvonásos operáját. 
Utoljára április 30-án láthatja a nagyérdemű a debreceni színpa-
don Barchdt F. – Hazucha Ferenc Sirhölgy vagy Gusztáv Adolf 
Münchenben című darabjában.

Amikor feloszlik a színtársulat, Arany a Hubay-féle vándorszí-
nésztrupphoz csatlakozik, Hajdúsámson, Nyíracsád felé hagyja 
el a várost a csoporttal, hogy Nagykárolyt, Szatmárt és Mára-
marosszigetet megjárva még 1836 nyarán felhagyjon a vándorszí-
nészkedéssel és hazamenjen Nagyszalontára.
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Batthyány u. 16.

Arany 1848. december 4-én érkezik Debrecenbe feleségével és 
Balogh János szenátorral, hogy elintézzék Nagyszalonta néhány 
függőben lévő ügyét, s december 9-ig maradnak. Nem pusztán 
azért jön a városba, hogy elintézze a szalontai ügyeket, személyes 
motiváltság is vezeti útját. A Harmincados közben lakik 1848–49 
telén barátja, a másik költőóriás, Petőfi Sándor hitvesével Ormós 
Gábor szabómesternél. Így a baráti látogatóba és leendő kereszt-
szülőknek érkező Arany házaspár először Petőfiéknél száll meg, a 
lakás azonban igen szűknek bizonyul két család számára, kivált, 
hogy Petőfi felesége, az áldott állapotban lévő Szendrey Júlia ek-
kor már bármelyik percben szülhet.

Aranybika Szálloda – Piac u. 11–15.

Átköltöznek hát a Nádor fogadóba (Aranybika Szálloda – Piac 
u. 11–15.). Debrecen város első vendégfogadóját 1847 és 1853 
között Nádor fogadónak nevezik. Arany János sok híres kortársa 
megfordult itt: az árvízi hajós, Wesselényi Miklós (1796–1850), 
a legnagyobb magyar, Széchenyi István (1791–1860), a látomásos 
költő, Vörösmarty Mihály (1800–1855), a haza bölcse, Deák Fe-
renc (1803–1876). S szinte mindenki, aki követte a magyar kor-
mányt, mikor az 1849 első hónapjaiban Debrecenbe költözött.  
A szabadságharc ideje alatt megszállt a „Pika” vendéglőben több-
ször Bem József (1794–1850) tábornok (Bem apó), s itt vette hí-
rét Nagysándor József honvéd tábornok, későbbi aradi vértanú a 
cári csapatok támadásának. 

Arany János halálának évében, 1882-ben a fogadót lebontják, 
s helyére egy egyemeletes klasszikus stílusú szálloda épül Steindl 
Imrének (1839–1902), az Országház építőjének tervei alapján. 
1913-ban már ez az épület is szűkösnek bizonyul a vendégfoga-
dásra, így helyére 1915-ben megépül szecessziós stílusban a mai 
épület régi szárnya. A tervező első olimpiai bajnokunk, Hajós 
Alfréd (1878–1955) mesterépítész és Villányi Lajos mérnök, a 
négyemeletes szálloda szecessziós homlokzatát (a puttókat, vi-
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rággirlandokat, stilizált növényi és állati ornamenseket) olasz fa-
faragók készítették.

Szent Anna utca 21.

A Szent Anna utcai római katolikus plébánia falán emléktábla 
őrzi Arany János nevét: „Petőfi Sándor honvédkapitány korában 
itt kérte Zoltán fiának a keresztelését, s 1848. december 16-i 
megkeresztelése után e plébánia hivatalában jegyezték be annak 
tényét. Bejegyzett keresztszülő Arany János és felesége, Ercsey 
Julianna. 

Fiam születésére

Ide, ide fiamat kezembe,
Hadd szorítsam a szívemhez őt!
Mintha volnék újonnan teremtve,
Hogy életemnek ifjú lombja nőtt!

(Petőfi)

A költőre emlékezett a leírt esemény s e vers írásának 110. évfor-
dulóján a Szent Anna u. 19. alatti Dolgozók Általános Iskolája.” 

Petőfi Zoltán a Harmincados utcában születik 1848. decem-
ber 15-én, az Arany házaspár ekkor már nincs Debrecenben, hisz 
10-én hazatérnek Szalontára, vagyis ténylegesen keresztvíz alá 
nem ők tartják a kisdedet. Minderre így emlékszik vissza Arany 
János, mikor megjegyzést ír Petőfi 1848. december 1-jén kelt le-
veléhez: „E hó elején csakugyan voltam Debrecenben, nőmmel 
együtt. Petőfi akkor ipával és napával egy háznál lakott, békes-
ségben, bár nem minden panasz nélkül. December 10-én értünk 
haza Szalontára, s 15-én meglett Zoltán, kit e szerint nőm nem 
tarthatott keresztvízre.” 
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S hogy miért épp Arany Jánosra és Ercsey Juliannára esett a 
fiatal pár választása? Petőfi így vall erről Zoltán fiam életrajza 
hét hónapos koráig című naplójában: „Reám és feleségemre néz-
ve maradt volna, mint született, becsületes pogány embernek; de 
ipam és napam kedveért, kik igen buzgó keresztények, meg kel-
lett kereszteltetnem. Gondoltam hát, hogy legalább a neve legyen 
pogány, s lett belőle Zoltán. Keresztapja Arany János, a világ 
egyik legnagyobb költője s legbecsűletesebb embere; keresztanyja 
Arany Jánosné, amily egyszerű asszony, oly jó feleség és anya.” 

Volt Medgyessy-terem – Piac u. 31.

1849. január elejétől május 31-ig Debrecenben ülésezett az Or-
szággyűlés, Debrecen vált Magyarország fővárosává, „a magyar 
szabadság őrvárosává” (Kossuth), mikor a forradalmi kormány 
Pest-Budáról idemenekül. A klasszicista stílusú Andaházi–Szi-
lágyi-ház (azóta lebontott) erkélyéről mond lelkesítő beszédet a 
város népéhez 1849 januárjában Kossuth Lajos (1802–1894). Az 
eseményt emléktábla örökíti meg.

Arany a forradalmi kormány debreceni regnálása alatt, még 
hivatalba lépése előtt, feltehetően május legelején is járt a cívisvá-
rosban, hisz 12-én a nagyszalontai tanácshoz elszámolást nyújt be 
útjáról: „1. Magam személyére élelmezésére költöttem négy nap 
alatt az úton a Debreczenben 3 f. 2×; A kocsisnak vettem útban 
összesen 23 kr. ár bort és pálinkát. Debreczenben pedig minthogy 
elesége elfogyott, adtam neki három ízben egy egy 15 pkros bank-
jegyet – mindössze 2.16 × 3. Pénz lévén nálam, kocsin nem hálhat-
tam, szobát kellett váltanom – három éjen át szobáért fizettem 7. 
A lovak hálásáért Derecskén 18. Debreczenben 18. Debreczenben 
a szobával együtt fizettem jövet 24 krt ezen kívül jövet Újfaluban 
vettem 6 portio szénát 5 garasával esik érte 1 f. 30 ×…”

Arany János 1849 tavaszáig jegyző Nagyszalontán. 1849. má-
jus 1-jén Kossuthhoz írt folyamodványt, amelyben valamiféle 
kormányhivatalt kért a maga számára. Petőfinek írja Debrecen-
be indulása előtt: „…Én is elvetém a koczkát, azt tettem, amit 
életemben eddig soha, jelentettem magam hivatalért. Folyó hó 
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19-én vettem Szemere levelét – fogalmazónak nevez a belügynél. 
El kellett fogadnom. Szalontán semmi, de semmi kilátás többé a 
mindennapos kenyérre. Holnap indulok Debreczenbe nyakamba 
venni a nem ismert járomot…”

Debrecenbe költözik néhány napra, majd június 1-jén követi a 
kormányt a visszafoglalt fővárosba, önéletrajzában így emlékszik 
minderre: „A forradalomnak egy ideig csupán távoli szemlélője 
voltam s a Nép barátjának, melynek szerkesztésével megkínál-
tattam, csupán nevemet kölcsönöztem oda, mint szerkesztőtárs  
/azaz csak dolgozótárs/ magam folyvást Szalontán maradván. De 
1849 tavaszán bureau hivatalt kértem s nyertem a magyar bel-
ügyminiszter alatt s előbb Debreczenbe, majd Pestre tettem át 
lakásomat.”

Emléktábla – Csapó u. 16.

Ma már nem áll az az épület, ahol 1849-ben Vörösmarty Mihály 
és családja lakott Kardos István asztalosnál, itt-tartózkodását 
csupán egy emléktábla jelzi. Amikor 1849. május 25-én Arany 
megérkezik Debrecenbe, legelőször Vörösmartyt keresi fel, aki 
másnapra meghívta ebédre. Rá következő nap Szemere Bertalan-
nál (1812–1869) tiszteleg, a forradalmi kormány belügyminiszte-
rénél, aki Arany Jánost még 1849. május 9-én nevezte ki belügyi 
fogalmazónak. A kinevezést az Alföldi Hírlap, a kormány hivata-
los lapja is közölte május 22-én. Azt nem tudjuk, hol lakott Arany 
ez idő alatt, annyi viszont bizonyosnak látszik Arany, Arany Já-
nosné (Ercsey Julianna, 1818–1885) és Petőfi Sándor (1823–1849) 
levelezéséből, hogy május 25. és június 1. között tartózkodott 
Debrecenben.
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Piac u. 20.

Belügyi fogalmazóként is irodalmi tervekkel jön Arany Debre-
cenbe. Amikor érkezésekor felkeresi Szemerét, fel is hozza neki 
az elképzelését egy valódi néplapról, melyet a környező falvakban 
terjesztenének: a belügyminiszter „nem is mondta, hogy a kor-
mány segédkezet nem nyújtana, mert maga is azt vallja, hogy a 
Gerebené nem ér semmit, azonban sietős dolga lévén, az e felőli 
értekezést későbbre halasztotta, a miért aztán nem szünök meg őt 
mindaddig ostromolni, míg a dolog el nem sül.”

Aztán írni is szeretne: „Miután a művelt publicumnak most 
írni nem lehet, írni fogok a népnek istóriákat.” Erre buzdítja Te-
legdi Lajos is, akinek könyvkereskedése a mai Városháza alatti 
üzlethelyiségben volt. Nála jelent meg 1849-ben a Szabadság zen-
gő hárfája. A magyar fiatalságnak Arany János című ponyvafüzet 
két kötetben. Az elsőben a Haj ne hátra, haj előre, a Rákócziné, 
a Rózsa Sándor című költemények, a másodikban: a Beállottam, 
Rásütött az esthajnal kezdetű versek. 

Arany János u. 1a/2

A költőről elnevezett utca elején emléktáblán olvasható: „Arany 
János emlékére (1817. március 2. – 1882. október 22.) Az 1638 
óta Kádas néven ismert uccát 1899-ben nevezték el a költőről, aki 
1833–1837 között a Református Kollégium diákja volt.”

Nagyerdő, Medgyessy sétány – Arany János-szobor

Arany János emlékét őrzi Debrecenben az a szobor is, melynek 
felállításáról 1957 februárjában, a költő születésének 130, ha-
lálának 75. évfordulóján döntött a városi műemléki bizottság. 
Medgyessy Ferencet (1881–1958) kérték fel a műalkotás elkészí-
tésére. Őszre el is készül a szobor, ám Medgyessy betegsége miatt 
Megyeri Barna fejezi be a Kossuth-díjas szobrászművész utol-
só köztéri alkotását. Az októberi szoboravatón részt vett maga 



{„AZ ÉLETET, ÍM, MEGJÁRTAM”}

134

Medgyessy is. 1976 óta a Régi Vigadó előtti Medgyessy sétányon 
kapott helyet a szobor, a Nagyerdőn, hova diákkorában Arany 
gyakran kijárt a Kollégiumból, hogy bölcsességet, örök igazságot 
tanuljon a természettől.

Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló  
Általános Iskolája – Arany János tér 1.

A költő nevét viselő általános iskola melletti téren, mely szintén 
Arany nevét viseli, 2014. március 13-án avatták fel Juha Richárd 
Attila debreceni szobrászművész Arany János-mellszobrát. 
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ARANY JÁNOS ARCAI

Petőfi Sándor (1823–1849): Arany János arcképe, 1847 
ceruza, papír: 230 × 147 cm. J. n. Felirat középen: Arany János; alatta 
Arcom vonasit ez ábrázolatban / Szemed, hiszem, hogy híven fölleli. /  
De úgy, ha amit a festő hibázott. / A költő azt utána képzeli. Országos 

Széchényi Könyvtár Kézirattára, ltsz. Fond VII/38
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Országh Antal (1810–1878): Az Arany-család, 1863
porcelán papírkép, 87 × 55 mm

Megjegyzés: A képen szereplő családtagok: állnak Szél Kálmán, Arany 
László; ülnek Arany Julianna, Arany Jánosné Ercsey Julianna, Arany János
A fotót a legtöbb kiadványban oldalfordítottan közölték, valamint Arany 

János ülő képét önállóan is reprodukálták. Horovitz Lipót 1887-ben 
festményt készített Arany önálló alakjáról, melyet acélmetszetben is 

népszerűsítettek. Petőfi Irodalmi Múzeum, ltsz. 2017.237.1.
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Kovács Mihály (1818–1892): Arany János portréja, 1881
olaj, vászon, 62 × 48,5 cm

J. b. l.: Kovács 1881
Magyar Tudományos Akadémia  

KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, ltsz. 2r 50
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Ellinger Ede (?–1915) fotográfiája után ismeretlen metsző
Arany János, 1880-as évek második fele
acélmetszet, papír, 202 × 127 mm. J. N.

Megjegyzés: A grafika Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése 
kötethez készült. A sajtó alá rendező Arany László a fényképről készült 

metszet alá a Kapcsos könyvben olvasható, Melyik talál? című négysoros 
vers autográf kéziratának másolatát helyezte. Arany János Hátrahagyott 

versei, szerk. Arany László, Bp., Ráth Mór, 1888
Petőfi Irodalmi Múzeum, ltsz.: 69.21.1.: 79.150.1.
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Nagy Sándor János: Arany János-relief, 1933
Debreceni Református Kollégium

Fotó: Barcza János
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Medgyessy Ferenc – Megyeri Barna: Arany János mellszobra, 1957
Arany János mellszobrát még Medgyessy Ferenc kezdte el mintázni,  

de betegsége miatt tanítványa, Megyeri Barna fejezte be.
Az alkotás Debrecenben a Medgyessy sétányon, közvetlenül  

a Régi Vigadó előtt áll, a park szélén. Fotó: ifj. Derencsényi István
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Juha Richárd Attila: Arany János mellszobra, 2014
Debrecen, Hajó utca

Fotó: ifj. Derencsényi István
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