
ARANYOZÁS

Tanulmányok

Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

szerkesztee
Fórizs Gergely

rec.iti
Budapest • 



A kötet megjelenését
az MTA Irodalomtudományi Intézete támogaa

© szerzők, 

ISBN ----

Kiadja a rec.iti,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének
recenziós portálja ▶ hp://rec.iti.mta.hu/rec.iti
Borítóterv : Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte Hegedüs Béla
☙ XƎLATEX  L  L  LYX ❧



E G

Későromantikus műfaji ötvözetek Arany János lírájában
Vallomás és üzenet (dalszerű episztola),
emlékezet és megszólítás (elégikus óda)

Égő papír és bomlott cimbalom:
egy levélváltás betűi és hangjai

A romantikus műfajok – beszédmódok – „klasszicizáló” felülírása, a keő „küzdelme”
az Arany-líra egyik legtöbbet elemze vonása.¹ Aranyban mindig van valami klasszi-
kus – hangzik e téren is a recepció egyik gyakori mondata,² olykor elmarasztalóan, az
állítólag önmagukat túlélt formák fenntartására célozva. De a klasszikus lírai műfajok
transzponálását illető kérdés ezúal nem arra irányul, hogy az „elegico-óda” vagy a
dalszerű episztola ötvöződő vonásai hogyan idéznek meg egy „korábbi” stádiumot, ha-
nem arra, hogyan képeznek egy romantika „utáni” nyelvezetet. Hogyan értelmezhetők
tehát a későromantika poétikájához vezető, a romantika genezisét („ősírását”) újraol-
vasó klasszicitás képletei Arany e fontos műfaji eljárásaiban?

Az írásos médium és a lírai bensőség viszonyának problematizálása mindjárt ab-
ban a műfajban – a költői levélben – tűnik fel Aranynál, melynek öndefiníciója eleve
egyfajta üzenő kommunikációra hivatkozik. Az episztola és a romantikus vallomás öt-
vözetében³ az is számoevő, hogy eleve reaktív lejegyzésként jelöli magát : Válasz Pető-
fi Sándornak. A kétségtelenül vallomásos jelleg egy idegen kezdeményezés, nem pedig
belső ösztönzés nyomán bomlik ki. Sőt, a válasz arra a romantikus szövegre reagál, mely
a papírral együ a szerző lelkét is elküldené a csupa nagybetűvel jelölt mű írójának.
„TOLDI írójának elküldöm lelkemet”. A papír úgy lehet ebben a dialógusban a lélek
metaforája – azaz e metafora akkor léphet be egy dialógusba –, ha a megszólítoat is
annak saját írásával (művével) jelöli meg. A metaforikus jelölők érintkezését ezzel úgy
feltételezi Petőfi költeménye, mint két alkotás érintkezését. E találkozás feltétele, moz-
gatója és kiváltója pedig az esztétikai élvezet : „nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége”.
Ezért nemcsak a papírok érintkezése metaforizálja a lelkekét, hanem fordítva is : a pa-
pírok megszemélyesítése teszi lehetővé egyúal a metaforikus tételezés (lélek – betű)

¹ A műfajok és a beszédmódok történeti viszonyáról lásd Gérard G, Műfaj, „típus”,
mód = Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, szerk. K Zoltán, S István,
Bp., Tankönyvkiadó, , –.

² Hogy az utómodernség értékelését idézzük a sok hasonló megjegyzés közül : „Arany János
esztétikája klasszikus esztétika volt, amikor körülöe a romantikus zseni-elmélet uralko-
do.” S Antal, Magyar irodalomtörténet, Bp., Magvető, , .

³ S László, Epika és líra Arany életművében = S László, „Multaddal valamit
kezdeni”, Bp., Magvető, , .





irányának megfordítását. Az episztola irodalmában mindaddig páratlan leleménnyel
ugyanis Petőfi verse megtagadja a feladónak és a címzenek az üzenet materialitásától
függetleníte pozícióját, s eljátszik a létesíte kommunikáció anyagi dimenziójával, a
lélek égő papírként viselkedésének nyelvi lehetőségével. „Ha hozzád ér a lelkem, s meg
talál égetni : / Nem tehetek róla… te gyújtoad ugy fel !” E sorokban a lángoló lélek
metaforája és a mű (írás, papír) demetaforizálása esik egybe olyképp, hogy mindkeő
színre vi metonímiaként („hozzád ér”) illeszkedik az aposztrophé retorikájához. Az
aposztrophé alakzatának e metonimikus – éppen az üzenet hordozóját felhasználó –
alakítása különleges, figyelemre méltó teljesítmény.

A lángoló lelkek a két szöveg lángoló papír-metaforáiként tehát az esztétikai gyö-
nyörűség horizontján válnak megnevezhetőkké. Az identifikáció szokványos kérdéseit
ugyan felteszi a szöveg („Ki és mi vagy?” […] „Ki volt tanítód, hol jártál iskolába?”),
ám Toldi írója arculatának felvázolásához ilyen ismeretek nem szükségesek, a feladót
láthatóan nem is igazán érdeklik ezek az életrajzi apróságok, elegendőnek tűnik a ren-
delkezésre álló szöveg tanulsága: „a természet taníto tégedet.” Sőt, a levélíró a „költő-
társ” jövőjére vonatkozó tanácsot ad, a saját kezdeményezései folytatására szólítva fel
őt, mintegy féltékenyen hárítva el egy onnan érkező esetleges költői „revízió” bekövet-
kezését.

Arany Válasza, miközben csatlakozik a lélek- s a szív-metaforikához, betűk he-
lye hangokra hivatkozik : „Zavarva lelkem, mint a bomlo cimbalom”. Talán nem
nagy túlzás e levélváltásról azt állítani, hogy – bizonyos mediális aspektusait tekint-
ve – mintegy csírájában foglalja magába Petőfi és Arany lírai nyelvének később még
határozoabban kidomborodó különbségeit. A puszta írás Aranynál csak megsemmi-
sülésként lángolhat : „Máskép szerény művem vetém vala tűzbe”. Petőfi verse tehát az
ado írásba kódolt hangot feltételezi : a lángoló papír látványa és a metaforikusan lán-
goló lélek hangja egymásból érthető. (Nem véletlen, hogy amikor a Letészem a lantot
később e romantikus dialógusra, s benne Petőfi romantikus költészetére emlékezik, ezt a
képet idézi vissza : „Láng gyult a láng gerjedelminél”.) A keő – a papír és a lélek – úgy
következik motivikusan egymásból, hogy metaforikus kötődésük iránya felcserélhető.
Arany költeménye viszont a saját hangját – és annak modalitását – egy olyan hason-
laal fejti ki, mely bár szintén a művészeten belül marad (cimbalom), de elszakad az
írás látványától. A lélek és a betű összefüggésének „természeti tanításától” különbözően
az elhangolt instrumentum mintájára képzelteti el bensőségét és hangját, mely a levél
mia – éppen „ezen” (deiktált) írás mia – zavarodo meg. „Hiszen pályadíjul ez nem
volt kitűzve…” Önidentifikációját továbbá szintén reaktív gesztusként, eleve válaszként
hajtja végre („S mi vagyok én, kérded”). Önéletrajzi „arcfestése” ekkor tehát csak ebben
az előhívoságban mutatkozhat meg, annál inkább, mivel amit magáról mond, eleve
kizárja merőben individuális színre lépését : „törzsömnek élek, éree, általa ; / Sorsa az
én sorsom”. Petőfi üzenete, láuk, olyan kommunikációt létesíte, mely nem a feladó
és a címze személyének előzetes kapcsolatából, hanem a keőnek egy szövegre (a
Toldira) hivatkozó információjából fakad. Éppen ezért tartja lehetségesnek a megszó-





lítással előhívo szubjektum művészi megrajzolását-kifestését. Arany válasza viszont
„klasszikus” módon visszatér a betűktől nem elvonatkoztatható és nem előzetesen kép-
ze hang tételezéséhez, így önmagát, énekét, hangját („ha dalra olvadék”) sem az aól
független szubjektivitásból eredezteti. Jelen írását szintén a másik episztolájával előhí-
vo következményként mutatja be. Ezért a levél a vallomás és az önéletrajz romantikus
dikciója-felülírása után visszatér saját műfajának nem-fiktív kommunikatív kereteihez,
egy ado időpontra és kitüntete alkalomra hivatkozáshoz. A zárlat ugyanis – Petőfi
verséhez és saját addigi soraihoz képest meghökkentő, némileg naiv, ám a romantikus
írást az episztoláris műfaj kommunikatív alapviszonyával mégiscsak felülírt módon –
a vers énjét teljes egészében az üzenő alany személyes képviseletet kérő hétköznapi
funkciójába helyezi vissza. „Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, / Mily igen
szeretlek Téged s őt is veled.” Látnivaló, e kissé ügyetlen záróformula – Arany maga
is elégedetlen volt e művével, s önkritikáját e ponton nincs okunk felülbírálni – annak
a következménye, hogy végül nem az üzenő én, hanem az episztola „üdvözlő” műfaji
pragmatikája kerekedik felül. A zárlatnak a mondásra („mondd meg”) irányuló felszó-
lítása (illokúciója) szintén tovább erősíti az írásra reagáló hang ilyen jellegű mediális
függését.

Többek közö tehát a levélváltás e művelete is utal a vallomásos kiinduláson belül
a romantikusnak-szimbolikusnak felfogo gyönyörködés és a klasszicistának-allego-
rikusnak tarto megismerés-elv olyan szembesítésére, mely később egyfelől a nyelv
esztétikai élvezetének, másfelől szemantikai „árucseréjének” (Walter Benjamin), vagy
ennek nyomán az „esztétikai ideológia” és a nyelvi matéria „haszonelvűsége” (Paul de
Man) keősségeként próbált megértésre kerülni. Petőfi üzenete „lángol” és gyújtani
akar, Aranyé reagál, válaszol, behelyeesít, hozo anyagból dolgozik, szavakat cse-
reberél és végül praktikusan kihasznál. Dikciójából ugyanakkor nem nehéz kihallani
azon elégikus hangot sem, mely egész lírájának egyik alapszólama lesz. Ez már most
azért hangsúlyozandó, mert az a – szintén „klasszicizáló” funkciójú – lírai műfaj Arany
költészetében, mely az allegóriát mint a jelentésképzés „haszonelvű” poézisét és eszté-
zisét is mozgósítani képes, mindenekelő szintén az elégia. De ez a „klasszicitás” immár
feltűnően a romantikus beszéd tapasztalatára épülő forma.

Szimbolikus jelképzés és allegorikus jelentéscsere
az elégikus ódában

Az Évek, ti még jövendő évek romantikus emléke, Byron-moója („My hair is gray,
but not with years”) egyrészt az öregedés nem testi hanem lelki folyamatára, tehát a
fiatalon őszülés szimbolikájára utal, másrészt bejelenti azt a motivikát, melynek elemei
demetaforizáló „lecsupaszításon” mennek keresztül, hogy további allegorikus kezelésük
lehetővé váljon. (Más, hasonló műfaji ötvözetet nyújtó versek egyéb poétikai összefüg-
gésben kerülhetnek inkább szóba, így ezúal egyedül e költeményre összpontosul az





interpretáció figyelme.⁴) Az allegorikus „árucsere” észlelését erősíti a vers financiális
lexikája : az előleg, a tartozás, a tőkefelvétel, az adó, a kamat szakkifejezéseinek sor-
jázása. Ami pedig a byroni szimbolikát szétzilálja, az éppen e fogalmak metaforikájá-
nak reflektáltan „temporális” (tehát időisége szerint is tematizált) újjászerveződése egy
számlakivonat nyelvén: az ősz hajszálak a jövendő „előlegei”, mivel a múlt „adós” az
örömmel, osztaléka a bánat („oszta bút”). A jelen ezért a remény „kamatát” követeli, a
„tőkefelvétel” jövőbeli bizonytalansága mia. A múltra emlékezés és a jövő reménye
közöi folytonosság így a pénzügyi tranzakció nyelvénmutatkozik illúziónak, tükrözve
jelei allegorikus viszonyíthatóságának (összefüggéseik közismert szemantikai megsza-
kítoságának és ismétléseinek) „haszonelvű” értelmezésen alapuló kezelését. A múlt
és a jövő kapcsolata így ekkor nem a sorsáról valló én organikus időtapasztalata lesz,
hanem olyan szegmentált viszonyrendbe épül, mely szerint az egykori veszteségek is
kiegyenlíthetők, akár kamatostól „visszafizethetők”. Nincsenek tehát pótolhatatlan –
azaz kárpótolhatatlan – veszteségek, a jelentések „üzleti” csereberéje és egymásra vo-
natkoztathatóságuk temporalitása felülmúlja továbbélésük szerves-lineáris képleteit.⁵

A magyar modernség majd Ady lírájában fog – s ez talán meglepetéssel konstatál-
ható – hasonló allegorikus jelentésképzést alkalmazni, nem kisebb alkotásban például
mint a Vér és arany soraiban, ahol a cím két szavának figurálása sem azok metaforikus
tartományaira vagy szimbolikus háérjelentéseire apellál, hanem felcserélhetőségük-
re, csereérték-funkcióikra : „Nekem egyforma, az én fülemnek, / Ha kéj liheg vagy kín
hörög. / Vér csurran vagy arany csörög.” Hogy a „haszonelvűség” –Walter Benjamintól
Paul de Manig elemze – szemantikája a pénz (a vagyon) motívumával jelöli magát,
nem csupán esetleges fejlemény Adynál. A Mi urunk: a Pénz ciklusának „financiális”
retorikája a bibliai-teológiai vagy mitológiai szókincset használva utal egy előzetes,
transzformált értelemre, így annak időiségére (temporalitására). S a következő versek
már címükben is e kétdimenziós (saját pretextusukra célzó) jelentésképzést mutatják :
Sírás az Élet-fa ala, A nagy Pénztárnok, Lázár a palota elő, Júdás és Jézus, Uzsorás
Khiron kertje, Mammon-szerzetes zsoltára.

Arany költeménye a mondoak után, a harmadik strófától kezdve azonban vissza-
fordul ahhoz az egyenes vonalú folytonossághoz, melyet allegorikus kiindulása megta-
gado.⁶ Nem véletlen összefüggésben azzal, hogy a lírai én ekkor elkezdi az ősz haj je-
lének immár mint szimbolikus – elmúlásra utaló – testjelnek a jelentését keresni : „Vagy
épen azt jelenti [ !] e hó, / Fürtömre mely szállongani kezd, / Hogy bár rövid volt, vége!
Vége / Nyaramnak s a tél berekeszt?” (E kérdések szinte iskolapéldái lehetnének a ro-

⁴ Magáról a műfaji ötvözésről egy másik alkotás kapcsán lásd K H. János, A kompo-
zíció harmóniateremtő szerepe az elegico-ódában : Letészem a lantot = Az el nem ért bizo-
nyosság, szerk. N G. Béla, Bp., Akadémiai, , –.

⁵ A kérdéskörhöz lásd KS Zoltán, A nyelv(észet)i gazdaságtan bírálatához :
Nietzse és Paul de Man, Literatura, /, –.

⁶ A vers struktúrájához lásd I László, Arany János : Évek, ti még jövendő évek =  híres
magyar vers, Bp., Móra, , .





mantikusokra nagy hatást gyakorló kanti szimbólum-felfogásnak, a szimbólum pusztán
a reflexió számára fenntarto funkciójának.) A lelki helye a testi öregedés jelentésé-
nek felvetése, a halálban elveszésnek wordsworth-i távlata tehát az allegorézis melle,
annak vagylagos nyelvhasználataként tűnik elő. A vers ezen a ponton átkapcsol a by-
roni motivikának magát az időt is metaforizáló nosztalgikus nyelvébe, az allegorikus-
temporális cserejáték színre vitele helyén az időfolyamatra külön is reflektáló – ezzel
saját metanyelvét grammatikailag megszilárdító – líraiságába. Az elégia ekkor úgy is-
merszik fel, mint egy magát allegorikus-retorikus szinten olvastató alany kísérlete a
saját metaforáit, sőt szentenciáit újraíró grammatikai pozíciójának megerősítésére. Ez-
által domborodhat ki szentimentális szituáltsága: egy szenvedő én kiszolgáltatosá-
ga és panasza. Az időtartamok „gazdasági” összjátékát ennek megfelelően váltja fel a
romantikus évszakszimbolika, mellyel a „jelentés” keresése újabb önleíró metaforikus
bázisra talált. Ez az áevődés – az anorganikus nyelvhasználat működésének egy év-
szakszimbolikával reorganizált képisége – kétségtelenül visszaromantizálja a szöveget,
de olvasóját mégis egy aól radikálisan különböző nyelvhasználat addig felvezete le-
hetőségére is nyomatékkal figyelmezteti.⁷ Mindenesetre a versben a romantikát addig
felülíró koramodern-későromantikus allegoricitás rétegét újra áöri egy romantikus
szimbolika, sőt, egy valóban anakronisztikus – immár nem a romantikus szimbolikára
válaszként születő – klasszikus poétika. Nem kell elhallgatni, a negyedik strófától el-
uralkodó szentenciózus stílus már-már a panaszdalba olto tanköltemény benyomását
kelti. Mindenesetre az Évek, ti még jövendő évek című versben azáltal szólalhat meg egy
énbe fokozatosan újra-visszahúzódó beszéd, hogy a szöveg mintegy visszafelé játssza
el a költői nyelv történetének a neoklasszicizmustól a koramodernitásig ívelő fázisa-
it. Vagyis ez a bensőségesen lírai „visszahúzódás” nem más mint a nyelvben raktáro-
zo történeti-poétikai rétegek fokozatos feltárulásának folyamata és következménye,
mely önkifordítás egy, a nyelvbe már beleírtnak-elmerültnek tapasztalt szubjektivitást
formáz újra és vetít ki magából. Ezt a szubjektumképző stiláris-epoális rákmenetet
árnyalja a befejező szakaszok és a zárlat szentimentális hangvétele, mely a veszteség-
jutalom financiális jelentéstartományát átvezeti a bűn-erény fogalompárokkal, a „szív”
bensőségével megközelíte moralitás szintjére : „Szűnj meg panasz : ne háborogj szív !
/ Bűnöd csak egy volt : az erény. / Ha veszteség ennek jutalma, / Jajgassak-é, hogy
megnyerém?” (I és a hasonló helyeken aligha vitatható a formatani visszalépés kri-
tikájának a jogossága, ami persze árnyalandó-módosítandó a történetiség stiláris fázi-
sait versszerkezeé fejlesztő poétika kiemelésével.) A folyamat látványosan jelölődik a
grammatikai én újra-megerősödésével : az ódai önmegszólítás hirtelen átvált az elégia
énjének közvetlen megszólalásába.

Ennek kapcsán pedig dióhéjban megállapítható : Arany költészetének a modernitás
történetében leginkább folytatódónak látszó rétegét műfaji szempontból azok az alakí-

⁷ Vö. L Csongor, Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvben: Arany, Mörike, Vörös-
marty, It, /, –.





tások képezik, melyek nem az óda megszólító retorikájából bontják ki az elégia alanyi
szentimentalitását, hanem fordítva : az elégia szubjektumközpontú mnemotenikáját
funkcionálják át a nyelvi emlékezet – akár ódaian aposztrophikus – dialogikusmegnyil-
vánulásává. E két irány különbsége ugyanis nemmás, mint a neoklasszicizmust felülíró
romantika ismétlése, illetve a romantikát továbblépőn „újraklasszicizáló” modernitás
különbsége. „Aranyban a szándékos fogalmazó ala o működik a másik fogalmazó,
aki szinte készen dobja fel a legértékesebbet, amit neki csak össze kell illeszteni.”⁸ Az a
műfaji ötvözet, mely – Arany Jánosnak Szilágyi Sándorhoz írt egyik levele nyomán –
elegico-ódának nevezhető, lényegében egy műfaji retorikával írja le a relációt (az elé-
gia ódai felülírását), melyet a historikus szóhasználat a romantika és a klasszicitás epo-
alitásával (a romantika klasszicizáló felülírásával) jelez.⁹ Nem véletlen, hogy először
Horváth János vizsgálta alaposan a két műfaj viszonyának fordulatait mint történeti
folyamatot, mely a romantikából a nemzeti klasszicizmushoz való átmenet stádiumai-
ként is leírható. Egy Byron-vers (Az új görög dalnok, a Don Juan harmadik énekéből)
Arany-féle fordítása kapcsán írja az elegico-ódáról : „Találni valami hasonlót Berzsenyi
és Vörösmarty pátoszában, de Berzsenyiében, minden nagy ereje melle nyugalma-
sabb (rezignáltabb) az elégikus elem, Vörösmartyéban viszont teljesebben összeolvad
az ódaival.”¹⁰ E tézis tehát a műfajoknak a Berzsenyi–Vörösmarty–Arany alakulástör-
ténetben észlelt változását (előbb az elégiai, majd az ódai elem erősödését) nem pusztán
strukturális-járulékos mozzanatként, hanem historikus vonzatú formaképző jelenség-
ként tartja számon.

A vázolt műfaji színeváltozás továbbá alapvető fontosságú abban a folyamatban is,
mely Arany János elégiáit a tárgyias versbeszédhez közelíti – de ezen újabb témához
tartozó lírai események már az interpretáció egy másik szintjén tárgyalandók.

⁸ N László,Arany János =N László,Az én katedrám,Bp.,Magvető/Szépirodalmi,
, .

⁹ Vö. N G. Béla, Távolodás a romantikától, egy összeteebb személyesség jegyében =
N G. Béla, Küllő és kerék, Bp., Magvető, , –.

¹⁰ H János, A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése = H János, Tanulmányok,
Bp., Akadémiai, , –.




