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„Mintha”
Egy Arany-verssor jelentésrétegeiről

Szondi két apródja

Felhőbe hanyatlo a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja ;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,

Tetején lobogós hadi kopja.

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Képzeljük el a jelenetet : a felhőkön átszűrt alkonyi fényben megvilágíto dombon a
kopját ; a mellee térdelő két apród lantjának szára merőlegesen, árnyékként vetődik a
földre, keresztet formálva, de inkább sejtetve a síremléken. „Mintha volna feszűlet” –
írja pontosan Arany.

A sor többféle értelmezési lehetőséget kínál. Első, poétikai megközelítésben hason-
latnak, pontosabban, elbizonytalaníto hasonlatnak mondanánk, hiszen a győztes em-
lékjele alján kirajzolódó árnyék nem olyan, mint egy feszület, csak „mintha volna” az.
Kopja és kereszt – az egyik hivalkodó tárgyszerűségében fölfelé magasodva; a másik
megfoghatatlan anyagiatlanságában a földre terülve már karakterizál két szembenál-
ló világot. Így tekintve magyarázhatjuk metonimikusan is, hiszen a megjelenítésben
benne vannak az emlékezők létmódjának leginkább meghatározó, mondhatni, lénye-
ges vonásai. A kopja olétével a hatalom aribútumait hordozza, poétikai funkciona-
litással ötször ismételve, nyomatékosítva ezt : „Tetején lobogós hadi kopja” (. vsz.) ; „A
kopja tövén, mintha volna feszűlet” (. vsz.) „Zászlós kopiával a gyaur basa sírján” (.
vsz.) ; „E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet” (. vsz.) ; „Zászlós kopiával hős Ali te-
mee” (. vsz.). Demonstrálja így a harcban arato diadalt, s egyszersmind önnön
nagylelkűségét : a vitéz ellenfélnek bukásában is megadta a tiszteletet. Övé minden jog,
kisajátíthatja, akit legyőzö, temetheti, ha akarja a maga választoa módon és jellel
azt, aki halálával immár az ő nagyságát hirdeti. A halo is szem a láncban – mondaná
a . századi költő. S íme, teljesítee a bajnok ellenfél kívánságát is, szárnya alá vee
két hű apródját, akik mondhatják a maguk énekét – legalábbis egy ideig. Addig, amíg
neki eszébe nem jut, hogy inkább az ő örömére fűzzenek „dalokból gyöngysorba fü-
zért”, amíg nem igényli, hogy „zengjétek Alit” a maguk példaképe helye. A hatalom





választja meg kegyének módjait, ő jelöli ki a pártfogoltak cselekvési körét és idejét, ő
szabja meg az énekmondás határait.

Ily módon a dalnokok is példázatként jelenítik meg, hogy mit tehetnek s mit nem
tehetnek alárendelt helyzetükben is őrizve saját étoszukat. Nem temethetik újra ha-
lojukat, nem téphetik ki a kopjafát, nem állíthatnak sem helyee, sem melléje hitük
szerint keresztet, fiatalok, fegyvertelenek, magányosok a harcra. De övék a lant, avval
még felrajzolhatják a maguk jelét, legalább árnyékként. S ami több, mondhatják, még
mondhatják a hűség énekét, még megidézhetik halouk, az ő halouk teeit, példáját.
A történet narratívájának felépítése, a pontról pontra, szakaszról szakaszra hozzákap-
csolt ellenpontokkal részleteiben és egészében is metonimikus jelentést hordoz. Hiszen
a hatalom követe máris o van, megbízását teljesítve a történetmondás minden egyes
mozzanatánál megjátssza a dalnokok bekerítésének fogásait. A megadás elutasításá-
ra, a tragikus elszántság, a harc kezdetének elbeszélésére az új örömökkel, új, vidám
közösséggel hívogató életet ajánlja ; a megindult pusztítás képeinél a „hideg éj sziszeg
aztán” jelképesen is érthető fagyosságát emlegeti ; a minden érték feláldozásának idé-
zésére annak hiábavalóságára figyelmeztet kategorikus rövidséggel („Aztán – no, hisz
úgy volt ! aztán elese!”) ; az együ vállalt végső küzdelemből kizártság panaszára a
nagylelkű elfogadás az ellenfél részéről, a védeség és a jólét felkínálása az ellenpont ;
a heroikus kitartás felmagasztalására színlelt avagy pillanatra átélt azonosulással felel.
A megtörhetetlen szilárdsággal elmondo történet végét, a bukásban is a megdicsőí-
tés szavait hallván aztán vége a hatalom álarcos türelmének, levetve minden taktikai
nyájasságát, most már a létét jellemző magatartás alapján és hangján szól. Így lesz a
„szép úrfiak” helye „eb a hite kölykei”, akikre már nem örömök, hanem vesszőzés vár ;
a „széltül is ó” védelmező sátora helye „börtöne kész Ali úrnak”. De a végső szó még-
sem a dal fele is uralkodni akaró hatalomé, a befejezés mégis az énekesek földi és égi
erőket idéző biblikus hevületű átka. A dalnokok magatartása, a hatalom magatartása,
a két világ szembesülése, a lényeg és a megnyilvánulás lehetőségei, az eszményi és a
valóságos keőssége formálódo meg a két emblematikus tárgyban, s az e keősségre
épülő ének egészében.

A múltba transzponált viszony hatalom és énekköltő közö a következetesen ket-
tős szálú megformáltságban már egy másik értelmezési lehetőséget is ajánl. Nem csu-
pán a narratívában megjeleníte történetnek van (hermeneutikai értelemben) allego-
rikus jelentése, hanem az alkotói dilemma több rétegének is. Az egyik : a mit írhat,
miről, hogyan írhat kérdése – ennek megoldására Arany sokféle lehetőséget talált. A
hős nagyságát, emlékét mint személyes gyászát megírhaa Petőfit sirató, Petőfit idéző
lírájában, egy-egy versben (Emlények), más költeményekbe (Névnapi gondolatok, Le-
tészem a lantot, Ősszel, A dalnok búja stb.) besző számos verssorában. A nagyszerű
kor történetéről, eszményeiről – mint azt a szakirodalom sokszor és mélyen elemezte
– Arany különféle indíatásra, többféle történeti korból választo allegorikus példá-
kat (az angol história . századából, a magyarországi törökvilág korából). Írt más-más





műfajban, más-más hangnemben, így a balladák variációiban (Rozgonyiné – A walesi
bárdok), szatirikus eposzban (A nagyidai czigányok).

Mindez azonban e művekben is felfogható úgy, mint keret, lehetőség annak a sú-
lyosabb problémának a megfogalmazásához, amely Aranyt valószínűleg a legmélyeb-
ben foglalkoztathaa. Mit ér lantja, mit tehet írásaival, ha már önvádat cipelve élnie
adato a hatalom árnyékában? („Nem valék erős meghalni, / Mikor halnom lehete:
/ Nem vagyok erős hurczolni / E rámszakadt életet.” – írta Visszatekintés című versé-
ben.) Miként őrizheti meg tisztességét, ragaszkodását ideáljaihoz alkata és körülményei
határai közö, kizárva a lázadás, az írásbeli lázadás lehetőségeiből is? Írhat, ír magá-
nak, az értőknek allegorikus mezbe öltöztete példázatokban, de vajon elég ez? Elég
az önfeláldozó eszményképek, elég Petőfi tragikus emlékének súlya ala? A túlélésben
kialakult egzisztenciális körülményeit, beilleszkedését a társadalom értelmiségi elitjébe
(lapszerkesztések, vezető posztok a Kisfaludy Társaságban, az Akadémián) lelkiismere-
ti vívódásokkal, magát gúnyoló nyugtalansággal viselte (Epilógus ; a Szent István-rend
elfogadásakor szerze Csillaghullás „mondacsai”). Joggal mondhatjuk, hogy mindez
részben a megélhetés, a családi élet fenntartásának kényszere, részben kiemelkedő te-
hetségének, tudásának, személyisége súlyánakmintegy következménye volt. Számára a
morális önmegőrzés, a morális alkotói önmegvalósítás a legnagyobb kérdés, a megoldás
egyetlen útja pedig az írás. Egyetlen eszköze – miként az apródoknak – a lant, amellyel
megjelenítheti az ado keretekben is őrzö ideálképeit, szólhat a behatárolt lét ambiva-
lenciáiról, írhat válaszkereső töprengéseiről, a megalkuvás nélküli, lehetséges írói ma-
gatartás számára járható útjáról. Arany szépirodalmi alkotásai közö a behódolásnak
vélhető egyetlen dokumentum a királyi pár látogatásakor előado, Szent Erzsébetről
szóló operába íro dalbetét, a Köszöntő vers. De a felkérés, a megírás, az előadás és
elő nem adatása, megjelenése bizonytalanul értelmezhető körülményeivel, nagyon is
kétes lojalitásával, fajsúlytalanságával semmiképp nem lehet ellenképe az eszméiben,
problémáiban, artisztikumában kiemelkedő A walesi bárdoknak s egyéb nagy alkotásai
sorának, így a Szondi két apródjának sem.

Arany i, e történeti allegóriában számba vee kora és a maga lehetősége dilem-
máit, amelyeket bízvást hasonlíthatunk a . század buktatóit, csapdáit idehaza vagy
az emigrációban átélt írók válságaihoz, útkereséséhez. Akik ugyancsak az írással kiküz-
dö szabadság, az írásban megvalósítható egyéni és társadalmi értelemben is erkölcsös
és értékes literátorság lehetőségeit keresték ; akik szintén szembesültek avval, hogy kü-
lönféle indíatások alapján, kenyérért, viszonylagos függetlenségért meg lehet alkudni
politikai kényszerekkel, de az írásban nem szabad. Ez erkölcsi posztulátum akkor is,
ha nem mindenki, nem mindig tudta ezt betartani. Arany megtalálta, megvalósítoa a
vállalhatóságnál több, példát mutató írói magatartást. Ezt mutatja a Szondi két apródja
is. A versben nincs harcos ellenszegülés, nincs erre biztató szólam sem. De a dalnokok
nem hajoltak meg a sokféle manőverrel kísértő hatalom elő, következetes tartásukkal
végigmondo történetükben inkább leleplezték valódi arcát, s nem zengték teeit. A
nagy lázadások dicsősége a hősöké, a túlélő énekeseknek nem adatik más, mint a lant,





a lanal feste kép, eszménykép. A vele rajzolt árnyék, a „mintha volna feszűlet” már
maga is szembeszegülés, tagadás, lehetséges ellenkép. Még inkább ez a dal egésze, a
pontosan felépíte rendben a győztes taszító arca és a legyőzö erkölcsi integritásá-
nak költészeé emelése. Amely végül is az alkotói formák rendszerében megvalósíto,
közvete „mintha” ellenállás, az elnemfogadás tee, hűség az eszményekhez, morális
példakép hirdetése. Több, mint passzív rezisztencia. Ez Arany útja, dilemmáinak lehet-
séges megoldása. Lelke békéjét talán nem tudta megteremteni, de önmagát, a munka
erkölcsi tisztességét, alkotói tisztaságát megőrizte.

*
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