
A helyzet azonban azóta megváltozott. A 40-es években hasonlíthatatlanul több ön-
állóság jelentkezett ; Eötvössel szólva »nemzetiségünk mélyéből látunk fakadni forrásokat.« 
Az új irodalom viszont új esztétikát, új és szabadelvűbb kritikát követelt ; »vájjon nem jött-e 
el ideje« kérdezi Eötvös, »hogy kritikánk is kissé önállóbb felfogásra emelkedjék, hogy átlássa, 
miként a ' Tieck és Schlegelek theóriái irodalmunk valódi eredeti műveinek megbírálására nem 
egészemillenek . ; . Feladatunk : magyar műveket alkotni«, de sajnos »a' mód, miszerint mű-
birálóink eljárnak, e' czélt nem segíti elő«. 

Az új irodalomszemlélet, az idegen elemeket is áthasonító, nemzeti szintézisben fel-
oldó önálló magyar irodalmi szellem diadala 1848 forradalmi költészete, s ennek formai kere-
teként a hozzá fűződő, benne megtestesülő versművészet is. Természetesen ezt a formát, 
amely a beléje ömlő gondolatnak oly hű segítője volt, már szinte nem is szabad magában, el-
szigetelten szemlélni ; formai áttekintésünket tehát a költői szándék nyelvi köntösének be-
ható, részletes vizsgálatával kell kiegészítenünk, mert végeredményben csakis a választott 
formák és a beléjük ömlő élő nyelvi anyag együttes vizsgálata nyújthat igazi képet a kor köl-
tőinek kifejező eszközeiről. Mindenesetre a problémának egyik oldalát jelen tanulmányunk-
ban már felvillantottuk, vers és nyelv viszonyáról pedig röviden kifejtettük nézetünket a re-
formkor nyelvéről szóló gyűjteményes műben. Nagyon reméljük, hogy e két szerény kísérlet 
nem fog egészen nyomtalanul maradni, hanem másokat is ösztönöz majd az elérendő cél meg-
valósítására : i r o d a l m i n y e l v ü n k és s t í l u s u n k történetét, valamint a magyar 
vers történetét minden részletre kiterjedően fel kell dolgoznunk, hogy a stílus- és a 
verstörténet is végre elfoglalhassa nemzeti irodalomtudományunkban azt a helyet, amely e 
két kevéssé művelt, de annál hálásabb kutatási területet méltán megilleti. 

KERESZTURY DEZSŐ 

A Z E L V E S Z E T T A L K O T M Á N Y R Ó L 
(Pais Dezsőnek 70.-ik születésnapjára) 

1. Pais Dezső irodalomtörténészként kezdte tudós pályáját. Már első tanulmányában 
az irodalmi élet, a mű, az írói pálya és a társadalom összefüggései érdekelték. Mint nyelvész 
sem korlátozta szűkebb körre figyelmét : a nyelvet is — égy nép legnagyobb közös alkotását — 
életbeli összefüggéseiben vizsgálta, akár szavakat értelmezett, akár az irodalmi nyelv társa-
dalomformáló szerepét elemezte. Talán kedvére lesz hát, ha ünnepéhez olyan tárgyról szóló 
megjegyzésekkel járulunk hozzá, amelyet egyforma tanulsággal vizsgálhat a nyelvész és az 
irodalomtörténész. Az elveszett alkotmányt legalább annyira teremtette a kor, amelynek forró 
életéből fakadt s az egykorú köznyelv, amelynek egész zavaros bőségét magába fogadta, 
mint a költő géniusza, amely akkor még tétovázva kereste út ját . De más okból is közel állhat 
Arany e „különös" alkotása az ünnepelthez. Egyéniségének sok rokon húrja rezonál a költő 
irónikus-humoros hangjára. 6 is értékli — s forgatja is! — a gúny fegyverét. Az igazságot 
védő bátorsággal és bölcs derűvei. Mint aki tudja, hogy 

„ E z a hullámos emberszív nedélye : 
Halandó létünk cukrozott epéje." 

2. Arany maga is ejtett néhány szót a műről. ítélete nagyjában megegyezik bíráló-
iéval s későbbi méltatóiéval. Az előbbiekhez, a reá később is jellemző önbírálattal, nagyon 
is alkalmazkodik, az utóbbiak sokszor nagyon is elfogadták Arany szigorú s főként esztétikai 
szempontjait. »Sajnálom elvesztett időmet, melyet Az elveszett alkotmány-та vesztegettem« : 
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ezek a Toldynak írt sorok nyilván túlzottak, de már egy évvel előbb, a díj fanyar szájízt hagyó 
odaítélése után, 1846. február 24-én Szilágyinak is ilyesmit írt : »az egész valami elnyúló s 
mint egész, kiállhatatlan valami ló 'n . . . Nincs kerekdedség, nincs kellő emelkedés és elfogyás : 
epizódjaiért látszik élni. :'.« Mindez igaz : a költeménynek csakugyan sok hibája, foltja van. 
A hűség és teljesség kedvéért érdemes őket röviden összefoglalni. 

A történet — különösen, ha Arany érett művészetének tömör és arányos kompozí-
cióival vet jük egybe — valóban széteső. Kettős cselekményét : tündér-Armida és garabonciás-
Hábor családi viszályát s csodás átalakulását, meg Rák Bende korteskedő kalandjait csak 
lazán fűzi össze az eposzi paródia. A földi cselekmény abból a néhány kalandból verődik össze, 
amely Rák Bendét, ezt a groteszk magyar Csicsikovot, végigviszi az egykorú politikai élet 
néhány színterén. A szerkezet világosan muta t j a a nem-egyenletes munka nyomait : a hét 
énekbe zsúfolt anyag természetes tagozódással legalább tízbe kívánkoznék ; a betétek nin-
csenek kellőleg beleszőve, a befejezés csodaszerűen váratlan. Túlzsúfoltság, szabálytalanság, 
látszólagos henyeség a formában is. »Micsoda prozódiai« kiál that ja joggal a hexameter vá j t -
fülű értője. A hangzókat tetszés szerint nyú j t j a vagy kur t í t ja , a szavak megszokott a lakját 
kifacsarja, a szórendet latinosan vagy egyszerűen csak önkényesen felforgatja a költő, egy-egy 
szót a sorvégen kettényes, ahogy a verslábak rendje éppen kívánja ; de még ez a rend sem 
kötelezi : àz omlatag s szabadon kezelt forma elemi szabályait sem tar t ja tiszteletben. Ezt 
kifogásolta legjobban az egyébként elragadtatott s »a satyrának chameleoni árnyazatait« 
dicsérő Stettner. Mint ez, számtalan javítást ajánl Szilágyi is. Túlzottság, egyenetlenség, 
stílbeli zűrzavar, nehézkesség s hányavetiség, feszesség és szellemeskedés összevisszasága 
ötlik szembe a költemény nyelvanyagában is : a nyelvújítás és az avít t régiség, a diáktréfák 
s a divatlapok, a politikai agitáció s az almanach-líra, a deákos ékesszólás s a piaci tereferék 
szavai keverednek egymással : Vörösmarty és Kölcsey, Fazekas, Baróti Szabó, a hírlapok 
újdondászai lépnek kényszerű szövetségre ; Byron és Shakespeare áll Blumauer mellett ; s 
mindebben egy rendkívüli nyelvérzékü költő bontakozó, játékos, magát s a legjobb kifejezést 
kereső kísérletezése, vívódása, botlásai s remeklései. Túl sok ez egyszerre ; nem egyenletes 
s nem is mindenkor közérthető. Ellentmondásokat érez a mai olvasó a költemény mondani-
valójában is ; úgy tetszik, a költő álláspontja s magatartása nem egyértelmű ; hol teljesen 
azonosul művével, hol fölékerekedve játszik vele, hol, közönyösen, pusztán ábrázolni látszik, 
hol á t fül t s emelt hangon mondja el az igazaknak szánt intelmeket. Első olvasásra s magából 
a műből alig derül ki, melyik a költő igazi véleménye : az-e, amely a Sors-isten malmának 
szinte már nihilisztikus látványából, vagy az-e, amely a templommá alakult megyegyülés 
felemelő látomásából sugárzik felénk? 

Minderre csak általános magyarázat a költőé, hogy ti. mindent bele akart zsúfolni. 
Az elveszett alkotmány »magán időtöltésül« kezdődött, de pályaműben fejeződött be 

s lépett a nyilvánosság elé ; részben tehát annak a serkentésnek eredményeként, amellyel 
a Kisfaludy Társaság az egyhangú magyar irodalmat a ri tkán, vagy egyáltalán nem művelt 
műfajok felé irányította, hogy költészetünk ne csak nyelvben, de műfajokban is mindegyre 
gazdagabb legyen. A »szépműtani feladás« »hazai tárgyú vig eposz«-ra szólt, s a kor esztétiká-
ja a »vig eposzt« elég határozott műfaji jegyekkel ruházta fel. A fiatal Arany nagyjából ismerte 
ezeket, s amint a bírálók elismerő megjegyzéseiből kiviláglik, alkalmazkodott is hozzájuk. 
Stettner a munka »való eposi objectivitását« emeli ki, Erdélyi azt, hogy »az elbeszélési modor 
benne a csodásra is kiterjed« s ezért »emelkedik fel az eposzi magasságra«. A pályázata »hazai 
tárgy«-at is előírta ; Arany ezen a ponton csak találkozott az egykorú irodalom fő sodrával. 
Lelki helyzet, forrongó kedély, rendezetlen tudás, fiatalos mohóság, iskolai szabályok, pályá-
zati előírás s sietve bevégzett munka — a négyezernél több hexameterre pár hónapja volt 
csak — egyaránt érthetővé teszi, hogy a kényes költő, amikor már túl volt ra j t , a befejezés 
után szinte törvényszerű kiábrándultsággal nézte művét , úgy érezte : »újat irni sem idő, 
sem kedv, ezen pedig csak a tűz segíthet«. 
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3. De mégsem égette el, sőt mindvégig megtar tot ta , némileg át is simította és felvette 
összes müvei közé. Kezdetben meg volt róla győződve, hogy művének lesz közönsége. »Ugy 
hiszem, hogy nem kritikusnak, hanem közönséges olvasónak, elejétől végig érdekes olvasmány«, 
— irta Szilágyinak. Tudhat ta , hogy ennek az »alantjáró humoristico-satirico-allegorico-comicus 
valami«-nek anyaga nem kis részben olyanféle anekdotákból, gúnyrajzokból, helyzetjelenté-
sekből, kifakadásokból és politikai programmtöredékekből került ki, amilyenek az egykorú 
közvéleményt elsőrenden foglalkoztatták, népszerűek vagy felháborítók, de mindenképpen 
érdekesek voltak. Ez persze nem magyarázza meg eléggé Arany későbbi hűségét : mikor 
felvette összes költeményei közé, 1867-ben, igen sok részlet aktuális érdekessége elveszett 
már. Az, aki Toldi estéjét, a fél-zsengénél bizonnyal sokkal jelentősebb művet, 1854-ben 
kétkedve bocsátotta sajtó alá, félvén, hogy nem kelt érdeket, aligha vélhette, hogy összes 
művei kelendőségét fokozza Az elveszett alkotmány ú jranyomtatásával . Egy másik megjegy-
zéshez kell tehát fordulnunk útbaigazításért : »A tisztváltozás igen nagy szemeket nyitot t 
— írja 1845. augusztus 1-én Szilágyinak — az értelmiség itten a conservativismus mellett 
ny i l a tkozo t t . . . Én magam most is szabadelvű vagyok, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy 
•nincs e megyében elvrokonom. Meglehet, nekem különös fogalmaim vannak a szabadelvü-
ségró'l. Ha, mit nem remélek, ön valaha egy firkát olvasna Vadonfy Bertalantól, abból hozzá-
vethetne politikai hitvallásomhoz«. Vadonfy Bertalan Az elveszett alkotmány szerzőjének 
álneve. A munka tehát elsőrendűen politikai ihletből született, a költő, minthogy »nem tartoz-
ván a kiváltságos osz tá lyhoz . . . más tere nem vala«, ebben öntötte ki bosszúságát, ebben 
mondta el politikai hitvallását. S itt meg kell jegyeznünk, hogy Arany mindvégig tisztán 
költői s művészi szempontból bírálta Az elveszett alkotmányt, ilyen, s nem politikai szempont-
ból volt elégedetlen vele. Politikai tar ta lmát soha meg nem tagadta . Nincs írásos bizonyíté-
kunk rá, de Arany egyéniségének s körülményeinek ismeretében megkockáztathat juk azt a 
feltevést, hogy a költő a maga szelíd s tartózkodó módján a politikai helyzettel való elégület-
lenségére akart utalni g minden izében forradalmi mű újranyomásával éppen 1867-ben, a 
kiegyezés évében, amikor saj tó alá rendezte munkáinak hatkötetes gyűjteményét, lezárta 
második virágkorát s férfiereje teljében, a nemzeti költő magas polcán több mint egy évti-
zedre teljesen elnémult. 

Az elveszett alkotmány nem olyan zárt, önmagában nyugvó s magáért beszélő kompo-
zíció ugyan, mint későbbi remekei ; célzata azonban sokkal nyilvánvalóbb és sokkal aktuá-
lisabb, mint Arany bármelyik eposzának. A költő itt nem egyszer »kibeszél« művéből. Mintha 
az ő hangját hallanók Hábor — ritkítva szedett! — mondatából a politikai helyzetről: 
»kijavithatatlan rongyot foltozni botorság«. Az Erély nagy vádbeszéde kétségkívül az ő vélemé-
nyét foglalja szavakba : 

»Ti szabadelvűek, kik nyelveteken ama legszebb 
Szót, a »szabadságot« szólásban, gondolatokban, 
Testben, lélekben meritek hordozni naponként : 
Névvel vagytok azok. Vallástok képmutatóság ; 
Bennetek a türelem, más értelműek iránt, nincs ; 
Bennetek a kitürés, tartós láng, semmi nagyért, nincs ; 
Bennetek elszántság nincs áldozatokra : ezért már 
Olcsók elveitek ; szavatok nyila mind eltompult, 
Semmi hatás nélkül pat tan le az érc kebelekről . . . 
önzetek. —• És ti, kemény-nyaku Izraél, úgy-maradásnak 
Emberi, kik hazugul, fontolt haladásnak eszélyes 
Pá r t j a gyanánt vetitek magatok fel, nyíltan előttem 
Titkaitok. Ti hazát háznéppel, mul ta t a mosttal 
összecserélgettek. Philosophok vagytok : az ember 
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Bennetek él csak s ott minden, de kívületek a mi 
Látszik, mind tünemény, üres álom, anyagtalan ábránd. 
Elvetek ez. Maradást kívántok, nem, mivel az jó, 
A mi marad, de mivel nem pénzetek', és nem erőtök', 
Véretek inkább nem, (mint ősötök, a kire büszkén 
Puffad májatok) és eszetek' sem, csak neki tespedt 
Lágy kényelmeteket sem vagytok erős kebelűek 
Áldozatul oda vetni a szent haza oltárára. 
Végre ti semlegesek, ti a s tatus hittagadói, 
Bennetek a másik két párt minden bűne megvan, 
Ingadozóságnak még megszaporítva bűnével.« 

A maga véleménye az is, amit az Erdély feladatként kijelöl : 

»Ám önösök legyetek, nem tiltalak. Ember önösség 
Nélkül nem lehet el. De ne légyen szűkkeblű és 
Aljas ez önszere te t . . . 

Önzéstek nagyszerű légyen : 
Ti legyetek, gazdag polgárai gazdag e honnak ; 
Ti legyetek boldog polgárai boldog e honnak ; 
Légyetek értelmes polgári müveit e h a z á n a k . . . 

. . .mi ez a haza! nemde 
Tinmagatok, nőtök s az olajvesszőre hasonló 
Gyermekitek? Nosza hát , tegyetek fogadást a hazának 
Oltárán, miszerint ha erő kell, adtok erőt, ha 
Pénz kell, adtok pénzt, ha kitől telik ész, az adand észt, 
S adtok vért — ha kiván a közös haza — életet adtok.« 

A költő, lát juk, vezércikket is tud írni. De már ebben a művében is főként a kifejezés 
írói, költői, művészi eszközeit keresi, s mondanivalóját a nyelv kezelésével, a hanggal, formá-
val, a felidézett alakokkal, helyzetekkel, a lepergetett cselekménnyel : az írói ábrázolással 
akar ja kifejezni, azzal a móddal, ahogy a valóság elemeit célszerűen kiválogatja s jellegzetesen 
megformálja, tehát leleplezi, jellemzésükkel megbírálja s e bírálatot az olvasóba a költészet 
eszközeivel átviszi, kedélyébe, érzés- és képzeletvilágába beleszuggerálja. Költeményt ír, 
tehát , bár e költemény a maga eszközeivel ugyanúgy a »nagy ügy«-et szolgálja, mint, mondjuk 
Kossuth vezércikkei. S ilyen értelemben is érdemes új ra szemügyre venni Az elveszett alkotmányt. 

4. Különösen első olvasásra, úgy tűnik fel, mintha egy fenékig elégedetlen, epével 
és életfájdalommal telt, már-már anarchikus lélek vádirata lenne : csupa negatívum, gúny, 
rombolás, a tárgyakat , embereket, intézményeket, az egész külső világot lényegében megtá-
madó, de önmagát, eszményeit és értékeit, szerépét és művét is kigúnyoló, szétmaró irónia, 
keserűség, kiábrándultság. Lehet ilyen egy építő szándékú, valóban forradalmi mű? Lehet 
ilyen egy nagy, nemzeti jelentőségű klasszikus első alkotása, amelyben későbbi remekeinek 
csírái bennfoglaltatnak? Semmiképpen. 

A kérdés elől ki lehet térni úgy, hogy Az elveszett alkotmányt, mint annyian te t t ék , 
valamiféle stílusgyakorlatnak, pusztán csak feladatként megoldott pályaműnek, művészi 
kedvtelésnek, unaloműző játéknak nézzük. Ha azonban alaposan elmélyedünk a költemény-
ben s keletkezésének körülményeiben, rá kell jönnünk, hogy »a satyrának chameleoni árnya-
latai« csupán a felszínt teszik játékosan villodzóvá ; a lényeg rendkívül komoly ; s ha elemeire 
bontjuk a versezetet, s célja, szándéka, szerepe szerint együvé soroljuk azt, ami gomolygó 
összevisszaságában sokszor túlságosan is szétesik : feltisztul a mű értelme. Egy, a maga korá-
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val elégedetlen jelentékeny tehetség, benne és vele egy egész öntudatosodó ízlésbeli, politikai, 
gazdasági életforma fordul a rossznak, hazugságnak, ellenségesnek érzett közállapotok és 
formák ellen, megtámadja, leleplezi, felpukkasztja vagy szétmarja azokat, hogy utat teremtsen 
a maga igazabb világának, s ennek elsó' épületköveit és palántáit már le is rakja az újonnan 
elegyengetett földbe. A nagy átalakulások, kor- és ízlésfordulók alkotásainak ez a mindenkori 
kettőssége — a rombolás és építés jellemzi Arany első művét is. 

5. »A nyelv és verselés olyannemű, mintha már irodalmunk vaskorában élnénk«, 
írta Vörösmarty a pályaművekről. Ösztöne jelezte az ízlés nagy fordulóját, kitűnő kritikai 
érzéke s művelt értelme pontosan ineg is fogalmazta, miről volt szó. Az elveszett alkotmány 
nyelve csakugyan teljesen más, mint az övé : a vaskor provinciális, plebejus, vegyes, kifor-
rat lan s csiszolatlan nyelve ez, ha ahhoz méri, amit ,ő és kortársai egy magyar aranykor nyel-
veként alakítottak ki. Ők stílust akartak az élet alaktalansága, választékosságot, emelkedett-
séget a mindennapok közönségessége s pongyolasága helyett : a beavatot tak, az elit nyelvét 
a mindenkié fölött. Ebben a versezetben pedig az élet jelentkezett, nyersen, szűretlenül, 
darabosan. De ami Vörösmarty magas ízlésbeli s elvi szempontjai felől zavar, alászállás, 
ízléstelenség, az a másik oldalról, a fejlődés szempontjából gazdagodás, termékeny sokféleség, 
a vértelenedő fenti klasszikus stílus, s az érzelmes, romantikus bombaszt után új ra az egykorú 
magyar nyelv élő gazdagsága ; mégha egyelőre nyers, alaktalan, iszapos-örvényes gazdagság 
is. Ha pontosan összeállíthatnók Az elveszett alkotmány szókészletének statisztikáját, s ha ezt 
az anyagot értelmi, érzelmi s hangulati árnyaltsága szerint is lemérnők, kiderülne, hogy a 
korszak nyelvének egyik leggazdagabb bányája nyílt meg előttünk. De érdemes az anyagot 
«redete és funkciója szempontjából is megvizsgálni. Akkor nyilvánvaló lesz, hogy nincs igaza 
Riedlnek, mikor ugy véli, hogy a költő »a pusztán s nem könyvtárakban gyűj töt te szókin-
csét« ; ez egyáltalán nem népies nyelv, még anyagában sem az ; a »pusztai« legfeljebb tíz-
tizenöt százaléknyi eleme s szinte felismerhetetlenül elvegyül a régiség és a modernség az 
iskolai diáknyelv és az újságírói frazeológia, a kisvárosi anekdoták s a politikái szónok-
latok, a klasszikus-utánzatok és travesztiák szókincsével. Ha a nyelv — amint ez valóban 
így van — tükre s kifejezője a társadalomban lefolyó változásoknak : Az elveszett alkotmány 
hű tükre és kifejezője annak a roppant forrongásnak, amely annyira jellemzi a 48-as forra-
dalom felé haladó magyar negyvenes éveket. 

A rombolásnak, fonákra fordításnak, travesztiának, a szóhasználat iróniájának csak-
nem minden változatát megtalálhatjuk hexametereiben : az egészet kellene például idézni. 
Elég lesz itt azonban a három leggyakoribb (bár persze egymásbamosódó) csoportra utalnunk. 
A költő igen sokszor magukat a hamis hangulattal túl tömött szavakat t ámadja meg, úgy, 
hogy más környezetbe helyezi, a megszokottal ellentétes értelemben használja, s ügyetlen 
magyarkodásukat vagy szenvelgő finomkodásukat túlozva töri szét hamis hangulatukat , 
vagy éppen a dőlt-betű s az idézőjel pellengérjére köti őket. »Zabevők«, »abrakadók«: pukkan-
nak el a homerosi jelzők, »az éj-honi hölgy venyigés fedelű laka«, »bordaropogvány közt ki-
nyomulni a lármateremből« : vedlenek nevetséges csinálmánrlyá a nyelvújítás mesterkélt 
szóösszetételei ; »Teljes éltében vicgyártó volt ez az ember, Nagy hírű humorist, húsz évig 
feuilletonista. És ime önviceit kell ennie vétke dijául« : kerülnek tűhegyre az idényszavak ; 
»Kurta szakáll, nagy nyakbötyök (au ja j a nyelvem!)«, figuráztatik ki a népies lomposság is. 
A második csoport a nyelvtani félszegség, a szakmai nagykép, az emelkedettség látszatát kel-
teni akaró idegenszerűség kigúnyolása : »Bömböl egész erdő fene korbácsának alatta«, »a 
szép, Aggszerű intézet legutolsó körme-szakadtán«, »Édesanyát lát tak, környezvét durva 
fiáktól« stb., stb. Végül a harmadik s leggazdagabb csoport a komolyság látszatával felhasz-
nált stilizált, patétikus, klasszicizáló szóképeké, szóhalmazatoké, amelyeknek értéktelensége 
vagy túlhaj tásuk révén lepleződik le, vagy azáltal, hogy méltatlan tárgyra pazaroltatnak ; 
sokszor maga a költő teszi tönkre őket egy-egy irónikus megjegyzéssel. Ezernyi példát idéz-
hetnénk erre is Armida híres átkából, amely így zendül fel : 
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„Üssön a menny köve h á t ; lepjen meg bélpokol és rüh, 
Fúj jon el a fölszél köpenyeddel, vázkalapoddal, 
Költse örökléted minden fél-perce szivedben 
Vágyak mirriadát, mikből soha egy be ne t e l j j é k . . . " 

s így zárul : »így csattogta le rab Armida e classicus átkot«, az olyfajta szójátékokig, mint : 
»A kalap elveszté szín nélküli színe talányát«, az olyan hangparódiákig, mint: »Nyolc szomorú 
század szenny-szégyene ül nevemen már (Szép sziszegőn sziszegé)«.... és az olyan stil-karika-
túrákig s hangulattörő képvegyületekig, mint : 

»És törtek fejek ott, kezek és lábak ficamodtak, 
Gégék szűkültek, botfővel teltek a szájak, 
Bordák roppantak, hasak és köldökök berugattak, 
Orr pisze lőn, szem vak, legalább egy pár napig az lőn, 
Nagy fogeső hullott, fülek és bajuszok kiszakadtak, 
A meg nem született emberesek holtra döfettek, 
És a kiváltságos bőr megtarkult honi kékkel.« 

vagy : 
»És, mint emberi szenvedelem fene zápora sziintén, 
Hull szakadott felhők foszlányaiból felüdítő 
Harmat alakjában bánatnak csöndes esője, 
Hábor is, eltelvén bosszújával, fölheverűl egy 
Föllegnek ruganyos pamlaghátára, nyugalmas 
Comforttal letekint dühe tizenegy á ldoza tára . . .« 

Ott van azonban a vers nyelvanyagában az új, a termékenyíteni, növekedni, fejlődni 
képes réteg is. Nemcsak a szavak már említett bőségére és változatosságára kell itt emlékez-
tetnünk, arra, hogy együtt van a költeményben mindaz, amit nyelvünk addig felszínre vetett , 
s amit akkor kavar tak fel frissiben a változás mély örvényei, hanem arra a módra, ahogy a 
költő felhasználja ezt a gazdagságot. Nem szótári, hanem költői bőség ez : a nyelv látszólag 
szűretlenül, az élet zavarosságával árad be a műbe ; de csak látszólag. Iszapossága igen nagy 
mértékben szándékos ; ami köznapi, nem véletlenül s nein jobb híján kerül bele. A vers 
mélyén a világnak s a valóságnak a kor átlagirodalmához képest forradalmian más szemlélete 
s a költészet céljairól és eszközeiről vallott merőben ú j felfogás hat, válogat, irányít. Nem elég 
azt megjegyeznünk, hogy Aranynak van bátorsága az olyanféle drasztikumra, mint a gyakran 
idézett: »lapos a telehold, mint tányér s ráteregette Dávid kapcáit szikkadni az éjjeli szélben« 
vagy azt, hogy műve tele van a városiasodás, polgárosulás, sőt kapitalizálódás olyan ú j sza-
vaival, mint pipere, cigaró, zuhany, gáztartó, comfort, honipar, gyár, kötelezvény, védegylet 
stb. Ennél sokkal lényegesebb, hogy a szavakat egy újszerű költői látás és kifejezésmód 
elevenné, hatékonnyá is teszi. Elég i t t csak a költemény tömény, a lényeget hiteles tapaszta-
lattal kiemelő jelzői közül néhányat felidéznünk: »friss, barna sötét«, »kapa-unta parasztok«, 
»zsíros ködmenü noblesse«, »megcsillant a sásidoinu szuronyok sokasága«, »harmatos-arcu 
táblabírák«, »kanászoknál szigorúbb sorsú tanítók«, »pofozott lég« stb., stb., hogy világos 
legyen, miről van szó. Ez már az ú j irodalom nyelve. 

6. Ugyanaz a kétarcúság mint a nyelvet, jellemzi a versformát is. A hősköltészet 
úgy, ahogy az a XVIII—XIX. század fordulójára a feudális világ barokk költészetében kia-
lakult, Magyarországon is hexameterbe öltözködött. A latinos főúri, papi, nemesi műveltség 
megmagyarosodásával ez a forma is megmagyarosodott ; a prozódiai vi tákban megszabták 
törvényeit s a termékeny gyakorlatban kialakultak szakmai fogásai is. A forma tehát Arany 
ifjúságának idejére nemcsak befogadott lett, hanem jelentékeny költőnk kezén igen gazdaggá, 
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magasrangúvá fejlődött, és komoly közéleti súlyra is szert t e t t akkor, amikor a szűkebb-
körű alkalmi költészet köréből a nemzeti ügyek közé került : a »régi dicsőség« megidézésének 
hangjává, a nemesi világ büszke pompájának díszévé, költői, archaikus, felmagasztosító 
eszközévé vált. A »Zalán futása« nemzeti hőskölteménynek készült, annak fogadta el a nemesi 
közvélemény, s az is volt : egy osztály által hordozott s kialakított nemzeti eszmény kifejezője : 
a választottaké, a születés és műveltség elitjéé. Párducos Árpád alakját még talán elképzel-
hette a maga elporlott vezéreként a nép, de nyilvánvaló, hogy Vörösmarty hexameterei 
legfeljebb valami magyar nyelvű liturgia érthetetlen varázsával ha tha t tak rá, ha ugyan el-
jutot tak hozzá. A nép érdekében megújuló magyar világ költői nem használhatták ezt a formát. 

A rombolás az iskolák körül kialakult klasszikus travesztiák és paródiák jegyében 
kezdődik nálunk is. Petőfi már túllép ezeken : »A helység kalapácsa« az eposz területén is 
fonákjára fordít ja, kigúnyolja, úgyszólván lehetetlenné teszi az üres és fellengző nagy-hangot, 
amelynek kifigurázása egyébként már jóval előtte, többek'közt Csokonainál, de az Aurorában 
is megkezdődik. Arany nemcsak a hangot, de megtámadja magát a versformát is. Megmutatja 
ugyan, hogy tud Vörösmarty legszebb, hexametereivel vetekedő, telt s mégis hajlatos, érces 
s mégis olvadékony sorokat írni, de szinte csak azért, hogy annál jobban hangsúlyozza : nem 
ezt akar ja . A váj t fülű költő s a prozódia kitűnő ismerője tüntetően áthágja a szabályokat, 
gúnyosan játszik velük, a természetes folyással induló szólamokat váratlanul torz, feszengős 
formákba szorítja, sőt gúnyoros öngúnnyal rá is muta t e játékra — (»Ugy hiszem, e nok-ot 
itt meg fogja bocsátni Nagy Ignácz, Kényszerítő szükség toldatta ki versemet ezzel«) — 
semmibe veszi a nyelvtant, az enjambement-t addig fokozza, hogy szavakat is kettévág a 
sorok végén ; mintha így akarná leleplezni a forma idegenszerűségét a magyar nyelvre rákény-
szerítettségét, természetellenességét. 

Az ilyen romboló, leleplező figurázásnál sokkal fontosabb azonban, hogy Arany á ta la -
k í t ja a hexameter addig kialakult vers-mondat-szerkezetét, dikciójának hagyományossá 
váló rendjét . Egyrészt ezt is lerombolja ; például oly módon, hogy bőbeszédű barokkos-
romantikus körmondatait a végleteken is túlfeszítve, nevetségessé teszi. 

»Földes urak, kiknek tetemes födbirtokaikra 
Dédükök elfeledett büváltozatul ebet ölni 
S bőrét a szerzett holdak hátára terítni, 
Hogy védné azokat harapós prókátorok ellen, 
Rögtöni eltörlést javasoltak a nyűg ősiségnek ; 
Ellenben megavult ügyvédek, régi fiókok, 
Szú-likacsolta családszekrények felkutatói, 
Ó nevek emberi, volt urodalmak messzire ter jedt 
Mesgyéin legelők s tengők örök álmu reményben ; 
Szemrontó firkák halovány rejtélyei t i tkán 
Rágódok s egyebek, tüdná a manó lesorolni, 
Alkotmány kidülést, nemzetsírt lát tak ezen szép 
Aggszerü intézet legutolsó körme-szakadtán.« 

Fontosabb ennél, hogy megkísérli azt a szabadon csapongó, valóságot^és iróniát, személyes-
séget és pontos ábrázolást, terjengősséget s lapidaritást, egyszóval azt az életteli változatossá-
got belevinni a hexameter kötöt t formájába, amely az ú j kor ú j vezetőosztályának, a polgár-
ságnak kedves formájában, a regényprózában alakult ki. S hogy milyen nagy eredményt 
ért el pl. az élőbeszéd szinte akusztikus megrögzítésében is, bizonyíthatják azok a beszédek, 
melyekkel a korteseket, a védegyleti gyűlés felszólalóit s általában a való. életből kiemelt 
alakjait jellemzi : 

»Szűnvén a kacagás, Rőfész foga szert, s puha öklét 
Törve : „Alássággal hírűi adom, a honi kelmék 
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Brünn — vagy, i z é . . . Gácsról", igazítá arcza-pirultan, 
,,Még ma megérkeznek, szolgálhatok illemes á r o n . . . " 
Nagy köhögés jöve rá, s így kénytelen újra leülni. 
Singhy barát ja pedig könyökét megrántva, susogta : 
,.Mit gondol koma, bukni akar honi kartona mellet t !" 
, ,E j koma", válaszol ez „ v a n eszem. Két vég honi mellett 
Tízet adok külföldi vagyont szint' oly magas áron, 
Végre, bukást mondván, a gyárt buktatni segítek." 
,,Már az más" felel a koma, képe simára juháztan.« 

7. Vörösmarty bírálata nem véletlenül említi azokat az előnyöket, melyeket a regény-
irodalomból kár nélkül el lehetett volna kölcsönözni. A regény, az ú j korszak epikájának 
műfaja , minden valamirevaló iró képzeletét foglalkoztatta ; kérdései úgyszólván a »levegőben 
voltak«. Arany ezen a nyomon is indult ; több — sajnos sikertelen — kísérletet te t t a szép-
prózában s mindvégig izgatta a regény. De őt mégis egy másik — a magyar fejlődés sajátos-
ságából fakadó — igény kerítette hatalmába : ő az igazi magyar nemzeti epikát akarta meg-
teremteni. Az elmúlt évtizedek gyakran elég értelmetlenül néztek arra a roppant, szinte 
mániákus erőfeszítésre, amellyel irodalmunk a XIX. században, tehát a regény fénykorának 
idején, nemzeti epikát akart kifejleszteni. Nem itt a helye a kérdés részletes vizsgálatának ; 
arra azonban egész vázlatosan, mégis utalnunk kell, hogy az eposznak az a fa j t á ja , amelyről 
már szó volt, a nemesi-feudális társadalomnak reprezentatív műfa ja . Vergilius, a nagy minta-
költő, egy hatalmát megszilárdított, kifelé s befelé egyforma erővel érvényesítő monarchia 
nemzeti hőskölteményét írta meg, s az európai feudalizmus költőinek lett rangadó példaképe. 
Arany is — rpint Vörösmarty — a magyar nemzeti eposzt akarta megalkotni, többek közt 
azért is, mert nem tar to t ta meggyőzőnek elődje nagyarányú romantikus kísérletét. Más utakon 
indult ; mintául inkább a homéroszi epikát választotta s később a Niebelung-éneket ; ezeket 
pedig a polgári-népi mozgalmak éppen mint népi jellegű, a népből támadt s nem fentről 
sugalmazott nemzeti hőskölteményeket állították szembe a Vergiliust folytató hagyománnyal. 

Ezzel a hagyománnyal számolt le Arany a maga módján első művében. Nemcsak 
kedvtelésből, egyéni elégedetlenségének kifejezésére. Az Aeneis-paródiáknak és a klasszikus 
eposz-travesztiáknak hosszú sora előzte meg az övét. Az elveszett alkotmánynak azokat az 
elemeit, amelyek ezekre az előzményekre muta tnak vissza, már elégszer megvizsgálták : 
ebből a kelléktárból kerül ki az eposzi masinéria kigúnyolása, a hősepikai szükségből antik 
mintára költők által alkotott , hitelét s így értelmét vesztett magyar isten-világ nevetségessé 
tétele, az eposzi hagyomány különféle iskolás fogásainak, az invokációnak, enumerációnak, 
kalandok elmondásának, harci jeleneteknek, szerelmi bonyodalmaknak, mennyei beavat-
kozásoknak, alvilági látogatásnak üres sablonként való leleplezése stb., stb. Arany bőven 
merít e parodisztikus közvagyonból. Helyenként túlzottan, sokszor igen szellemesen bánik 
a jelképes cselekmények, nyilt allegóriák eszközével, s tud élni azzal a lehetőséggel, amelyet 
az epikus szerkezet mozgatása nyúj t a mondanivaló sugallására. S a kiégett, szétrobbant 
műfa j roncsai között is épülni kezd az új, az amit Arany a regénytől tanult : az önmagában 
is jelentős, mert a valóság részleteit világosan feltáró epizód. Az elveszett alkotmány földi 
cselekménye egy kitűnő társadalombíráló regény anyagát adhatná,, a történetet befejező 
»Ráadás« pedig ugyanúgy köti el a szálakat, mint az egykorú regények kur tán összefogott 
»Utóhang«-jai. 

A vergiliusi eposz eszményített hősöket mozgat , ,eszményítet t történet keretében, 
eszményitett tá jakon. Természetes, hogy minden költészet stilizál ; a vergiliusi örökségként 
kialakult epika a rendi eszményeknek megfelelően alakítja át a valóságot. A romantika eze-
ket az eszményeket átszínezheti, esetleg ki is cserélheti a magáéival, az ábrázolásmód szer-
kezeti jellemén alig változtat. Ossian is Vergilius kezén lép be a kelet-európai irodalmakba: 
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hozzánk is, Vörösmarty világába is. A valóság helyén egy másik, hó'sibb, harcosabb, sejtelme-
sebb vagy leszűrtebb, de mindenképpen költőibb világ lebeg fel így. Az elveszett alkotmány 
ezt az ábrázolásmódot is fonákjára fordí t ja . Stilizáltsága a gúnyrajzé, eszményítés helyett 
az ellenkező végletbe csap : nevetséges égi hatalmakat és korcs, negatív jellemeket rajzol. 
Ossian ecsetjével és színeivel vigasztalan alföldi tá jaka t fest. Ez is hozzátartozik a paródiá-
hoz. A lényeg azonban mélyebben van. Arany is céljának megfelelően válogatja és rak ja össze 
a valóság elemeit. De nem megszépíteni, hanem leleplezni akar ja a valóságot; célja az, hogy a 
körülötte levő világ nyomorúságát, az állapotok embertelenségét, gyalázatosságát mutassa meg. 

Mindjárt a nyitány : 

Est vala hát . A kanász kalibája felé tereié már 
A röfögő tábort , cifrán adtázva hol egyik, 
Hol másik karimás orrút, főleg pedig, ősi 
Furcsa szokása szerint, az urát tisztelve szitokkal. 
Jámbor földművelők, honi kátyúkban felakadván, 
Marhabaráti doronggal üték a bűnös lovat, ökröt, 
Emlegeték Istent, Krisztust, a szenteket olykor : 
Híva segédekül-é, vagy egyébért, hallgat az írás. 
Ott egy öreg jobbágy ballag haza úri dologról, 
Évei számát s a törvény-til tottá botokbul 
Csak vagy húszat emelve legörnyedt háta gerincén 
б hajdúságának egész napi úri kegyéből. 
Szemközt pár süheder lovagol s a puszta felé tar t , 
Gondosan elrejtvén ha fölösleg pányva, kötőfék, 
S ily nemű ártat lan több eszköz volna kezöknél : 
Ők, hihető, költők, s — andalgani mennek az éjben. 
Távol egy agg vándor siet a ' faluvéget elérni ; 
Vállán csizma, butyor ; húsz éve tapasztal az isten-
Adta, keresve falut, várost kikerülve az útban ; 
Sok honi bort megivott, kenyeret megevett, s jutalomkép 
Megtanulá e szó t : keszenem.. . Légy büszke, Magyarhon! 

Hova lettek erről a képről akár a romantikus tá jak holdfényes ködéi, elmosódó hangu-
latai, akár a magyar egzotizmus tetszetős, népies színei? Csupa kemény vonás, érdes szín, 
leleplező fény. Méltó párja a nyomasztó kisvárosi reggel rajza : 

. . .A paraszt nyújtózva kel ökrei mellől 
És kitörölve szemét, a most féléve mosottat , 
Cserhaju öklével, ballag mérsékleti boltba 
Egy negyed életvíz lélekderitő italára. 
Szurdikos utcákból, hol az éjt festékes aráknak 
Karjai közt tölté, kimerült tollas köpenyeggel 
Egy vagy két philosoph, szüleiknek drága reményi : 
Élni sietnek ezek, vásárlani ú j gyönyör-élvet 
Pár húszasért s pótlékul adott potom életerőért. 
Már ama jobbak, kik magukat rég túlmivelék az 
Ostoba természet pimaszos szabatú reguláin, 
Vetkeztettetnek lefelé, hogy az éji Qeschäftek 
Lankasztása után elaludják a nap unalmit. 
I t t -ot t utcaszögön serkennek a várösi őrök, 
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És elballagnak kipihenni az éji virasztást. 
Osztoznak zsebelők, csendőrök az ég adományán, 
Majdan a károsnak nagylelkűn visszahozandók 
Elsikkadt fejszéje nyelét, hi tványka jutáimért . 

Ebben a sötét, kietlen és gonosz vonásaival jellemzett környezetben ugyanilyen kemény 
élességgel megrajzolt alakok mozognak. Honalapító vezérek, harcos bajnokok, deli leventék 
helyett a züllött nemesi önkény haszonélvezői, korteshadnagyok, szájhősök, korcsmai daliák, 
csalfa kereskedők, óvatos duhajok, hamiskártyás népvezérek ; egy helyére, szerepére, befo-
lyására s kiváltságos életére méltatlan, infámis vezetőréteg. A magyarázók elégszer felhívták 
figyelmet arra, hogy Az elveszett alkotmány a magyar nemesség legerősebb bírálatainak egyike. 
De nemcsak a nemesség van itt pellengérre állítva, különös kettős értelmű irónia fényében 
tűnnek fel a honoratiorok is, az »úri parasztok, azaz /cu/ya-bőrtelen értelem aljas emberi : 
ügyvédők, tisztek, papok, orvosok és földmérők«, sőt a zsidók, kereskedők, tőzsérek is, »kik 
szántani bár soha nem szoktak, sem vetni, az égnek Varjaiként bőven táplálkoznak, kiszemel-
vén A magot, melyet más hinte a barázdaközökre«. Az egész egykorú Magyarország, bürok-
ráciájával, korakapitalizmusával, züllött politikai, gazdasági és társadalmi életével. Legalább 
a mű felét idéznünk kellene példaként. (S érdemes is lenne egyszer ezeket a részleteket — meg-
tisztítva őket a stílparódia elemeitől — a maguk meztelen gazdagságában összeállítani!) 
A költő néha részletezve, gazdagon jellemzi alakjait — legbővebben Rák Bendét — máskor 
egy csokorba fog össze egész füzérnyi arcot : 

Asszonyok is : lelkes buzgalmú lányi e honnak 
(Nem sokan e nemből) honi festésű rokolyákban, 
Legtöbben divatos kelmékben, más honi drága 
Csipkebokor közepett ülvén, mint nyársra feszült lud, 
Tartani páratlan bírálatot öltözetéről 
A bejövő-kimenő minden rangú sokaságnak ; 
Szűk-kezü kalmárnők csődöt lehelő piperével, 
Veszta-szüzek, zsoldos katonák ónnal teli kar ján, 
Peckes mesternők, feszes arccal, gömbölyű testtel, 
Szürke harisnyájú, idegen hajú cifra zsidó-nők, 
És lyány-asszonyok, e szók értelmében egészen . . . 

Realizmus ez? Nyilván az, de nem a szó megszokott értelmében. A költő nem elégszik 
meg a jelenségek puszta szemléletével, nem elégíti ki a tárgyakon elgyönyörködő, azokat 
változatlannak elfogadó és tükröztető képzelet játéka. Elégedetlen a valósággal, megtámadja 
s azért muta t j a meg hitványságát, hogy megváltoztatására hívjon fel. Célzatos realizmus ez 
tehát . S célzata egyértelműen társadalmi. Arany számára a haza nem valami ködös elvontság, 
nem érzelmes tá j , dicső múlt, hanem élő emberközösség : »tinmagatok, nőtök, az olajvesszőre 
hasonló gyermekitek«. Az elveszett alkotmány realizmusa szociális és politikai realizmus. Képei-
nek, ábrázolatainak igazi jelentését az a társadalmi helyzet adja meg, amelyhez, azt feltárva, 
értékelve viszonyulnak s az a magatartás, amely alkotójuk szemléletét és kifejezésmódját 
meghatározza. 

8. Móricz Zsigmond azt vetette Arany szemére, hogy túlságosan is az érdektelen 
szemlélő tárgyilagosságával nézi és ábrázolja a társadalmat. Két mozzanat téveszthette 
meg : az az irónia, amellyel a költő tárgyaival és műveivel is játszik, nem egyszer szétrom-
bolva az olvasó valóság-illúzióját s az a látszólagos pártatlanság, amely egyformán megveti 
a jobboldalt, a baloldalt és a középutasokat. Az ironikus játékot a romantikusoktól, főként 
Byrontól tanulta a fiatal Arany ; nyilván meg is felelt öngúnyra, kétkedésre hajló kedély-
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állapotának. De nem alkati része egyéniségének és magatartásának. I t t is eszköz még, nem 
cél, inkább hangulati, mint világnézeti elem. Az értő fül s az együttérző szív lépten-nyomon 
kihallja a versekből a bujkáló paraszti fájdalom, a jogfosztott érdem s a sebzett nemes érzé-
kenység panaszát. Aza»vanitatum-vanitatis«-hangulat tehát , ami helyenként maró füstként 
kicsap a költeményből, mély kedélyrétegekből fakad. Végső soron azonban mégis főként 
a jellemzés tartozéka. A Sors-isten malmának híres leírása pl., a minden dolgok szükség-
szerű elmúlásának egyik legkeserűbb képe, Arany személyes lírájával is át van i tatva ugyan, 
de nyilvánvaló, hogy jelképes értelme is van, ugyanúgy, mint az alvilág leírásának. Ide, a 
múlt látszatnagyjait lemeztelenítő helyre, Armida, a bárgyú maradiság tündére száll le taná-
csért ; oda, a jövő kétséges voltát felrémlető kietlenségbe, Hábor, a frivol szabadelvűség 
garabonciása kapaszkodik fel. A költemény jelképnyelvén ez azt jelenti : ne menekülj a 
múlt és a jövő illúzióihoz, itt és most, a jelenben van a megotdandó feladat! A látszólagos 
kiábrándultság tehát önmagát szünteti meg azáltal, hogy építő része lesz az egész kompozíciónak. 

Ugyanígy kell értelmeznünk a költő látszólagos részvétlenségét. Nem a hagyomány-
féltés nagy megőrző ereje s nem a haladás építő lendülete ellen fordul, hanem az ellen, amit 
ilyen zászlók jelszavai alat t az egykorú magyar közélet harcaiban felvonulni lát. Nincs igazuk 
azoknak, akik ezt a magatar tást pusztán azzal az undorral magyarázzák, amellyel a jellemes 
emberek a politika nem mindig válogatott módszereitől oly sokszor elirtóznak. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni: Arany szükségesnek tar to t ta , hogy az író részese legyen népe harca inak; 
s maga is csatlakozott a forradalomhoz. Azt a politikát, ami körülötte folyt, s amiből jogtalan-
sága és ízlése egyaránt kizárta, valóban a kívülálló idegenségével és megvetésével nézte. 
De nyilt szóval s még inkább az események jelképességével meg is mondta róluk a véleményét. 
A történet végén az addigi hősök leforrázva s leleplezve a hi tványak szégyenpadjára 
kerülnek : 

. . .Ők látván, hogy a drágán összeharácsolt 
Lelkeket egypár szó elhódította, haraggal 
Félre vonúlának, hova máskor az Ingady pár t ja 
Ülni szokott, a juste milieusök gyáva csoportja. 
E példát követék a többi kolomposok is, kik 
Fájlal ták a dicső kortesség megrövidülni 
Kezdett szép jogait : Borzond, Telivér, koros Aggdy, 
És a derék Rohanász, a nagy liberális, a h o n f i . . . 
Mind ide állottak Rák Bende vitézei, tízen, 
Bánatos arcokkal, mint nászlakomának utána 
Fül- s hegedű-kinzó szerecsenjei szoktak e honnak. 

Igaz, hogy azok, akiknek nevében a költő felszólalt, csak egy pillanatra tűnnek fel 
még teljes nyíltsággal a költeményben, akkor, amikor az ú j haza építéséről van szó : 

. . . De csak a kicsinyek s együgyűek 
Jöt tek ám : idegen képek, kiket a megye népe 
Még ki nem ismert sem hangjukról, mint a harist, sem 
Pávai to l lúkró l . . . 

A nép, Kölcsey »uj fiai«, ott vannak azért mindvégig mint passzív résztvevők az egész 
költeményben : jelzőkben, fél-mondatokban, utalásokban ; felgomolyognak, mint lassan 
derülő sötét hát tér . Most, itt, ebben a szatirikus eposzban, melynek műfaj i követelménye, 
hogy ne legyen nagy, rokonszenves hőse, még nem ölthetnek határozott formát. De a nép 
már felemeli fejét, felkészülődik, hogy Arany következő művében, a magyar nép hőskölte-
ményében, erős, nyugodt mozdulatokkal, minden galádságon diadalmaskodva, elénk állít-
hassa igazi hősét : Toldit. 
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