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zásakor sokszor a szót kimondok számára sem volt egyértelműen 
világos, mekkora űr tátong a két látszatra egyforma politikus gesztus 
között. 

Végső' soron Spira forradalom-értelmezését érzem e könyvében ár-
nyalatlannak. A helyes út és Kossuth álláspontjának deklaratív azono-
sítása szűk mozgásteret engedélyez saját Széchenyi értelmezése számára; 
könyvének lapjain a helyes történelmi úthoz gyötrődve közeledő 
Széchenyit látjuk, akiből hiányzik az erő s elszántság, hogy belássa: 
Kossuthnak van igaza. 

Spira György nagy tudású, tájékozott, világos és közérthető nyelven 
fogalmazó történész. Állításai, adatai, könyvének részletei pontosak, 
okosak. Széchenyi István alakját megtisztította sok rácafrangolódott 
utókor-maszattól. De az elsietett forradalom ellen tétován fellépő 
Széchenyi helyébe az igazságos forradalom mellett tétován fellépő 
Széchenyit állított. Könyvében az óriásból törpe lett: az emberi nagyság 
ideológiai gyengeséggé fakult. (Akadémiai Kiadó, 1979.) 

SZIGETHY GÁBOR 

v á z l a t o k a r a n y j á n o s r ó l 
IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 

Az Arany-életmű kifogyhatatlannak bizonyul felfedeznivalókban. 
Nemcsak a költőről, a művekről alkotott kép megvilágítása változhat, 
gazdagodhat új részletekkel a korszakok, kutatói szempontok válta-
kozásával; hanem kitűnő alkalomként is kínálkozhat Arany János 
ahhoz, hogy az irodalom szemléletének, megközelítési módjainak 
egészét érintő megfigyelések bukkanjanak felszínre költészetének vizs-
gálata során. 

Mezei József - ennek az egyetemi jegyzet formájában megjelenő 
tanulmánygyűjteménynek a szerkesztője - hangsúlyozottan tág teret 
biztosít egyéni álláspontok megfogalmazására. Csupán Arany személye 
adott, előre megjelölt téma; ezen belül szabadon választhatnak a 
szerzők — a tanszék munkatársai, előadói - tárgykört, módszert, saját 
személyes vonzalmaik, érdeklődéseik szerint. Nem tekinti előfeltételnek 
egy-egy gondolatmenet tüzetes kifejtését, megengedi hipotézisek, 
ötletek felvázolását. Előtérbe helyezi az átélések, egyéni meglátások 
tanári átadásának frisseségét. 
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Maga a szerkesztő, tanszékvezető — Mezei József - írásában példát 
ad arra, miként lehet élni ezzel a fajta kötetlenséggel. Esszéjellegű 
elmefuttatásában a teljes életművet szemléli madártávlatból, a 19. 
század törekvéseinek nagy vonulatai közé illesztve. Felveti a gondolatot, 
hogy valamennyi mű és műfaj felfogható egyetlen költői program, 
egyetlen „nagykompozíció" részeként. Balzac emberi színjátékának pár-
huzamát villantja fel. Ennek a nagy vállalkozásnak: a nemzeti mitológia 
és költészet megalkotásának szemszögéből vet fényt az életmű külön-
böző alapkérdéseire. Kiemeli, hogy milyen tudatosan és következetesen 
választott forrás Arany számára a népi mondák, anekdoták világa, mint 
a megíratlan történelmet hitelesen megőrző hagyomány. „Baj-
nokai"-ban a nemzeti jellemet rekonstruálja a múlt nyomán, de - szem-
ben a romantikával - nemcsak hősei rendkívüliségét festi, hanem köz-
napi, belső vívódásaik valóságát is közel hozza. Történelmi és népies 
balladái is lélekrajzzal kiegészülő nemzeti hőseposz fejezeteinek tekint-
hetők. A műfajok gondos árnyaltságával, a hangnem megválasztásával is 
történelmi hagyományt közvetít. A dallamsémák gyűjtése, a verselés 
magyarossága rendszerének keresése szintén ezt az egységes koncepciót 
tükrözi. Mezei nem tér ki az egyes gondolatok részletezésére, igazolá-
sára, utalások formájában a jelzett összefüggések körvonalait vázolja fel. 

A kötet többi hét szerzője meghatározott témákat választ, több-
ségükben egy-egy vers alapos elemzését. Túlnyomórészt a szabadságharc 
és kiegyezés közötti időszak kérdései kerülnek reflektorfénybe. 

Nagy Miklós filológiai hiányt pótol, amikor felméri Goethe hazai 
hatását 1848 és 1867 között. Külön-külön taglalja, majd párhuzamba 
állítja a nagy német költő értelmezését a népies irány vezetőinél, főként 
Aranynál és a köré csoportosuló irodalmároknál, illetve Kemény Zsig-
mondnál. Számba veszi Arany és Goethe törekvéseinek hasonló mozza-
natait népdalgyűjtéstől, népkönyv nyomán meglelt írói témától a 
ballada kezeléséig, az eposz korszerűsítése szándékáig. Mindezen belül 
kiemeli az eltérést: az Arany-balladák tragikai, hazafias többletét. Fel-
mutatja az Arany esztétikai nézetei között felbukkanó Goethe vonat-
kozásokat. Kideríti, hogy Kemény éppen az Aranyt kevésbé foglal-
koztató Werther, Tasso, Wilhelm Meister példáit követi. A kétféle 
érdeklődés a Faust egyértelmű méltányolásában találkozik. Nagy 
Miklós gondosan összegezi a megelőző kutatások eredményeit és 
pontos, konkrét adatokkal gyarapítja. 

Gergely Gergely az 1849 és 1861 közötti tizenkét év nemzeti 
válságának átélését, ellentétek közt hányódó érzelmi világát követi négy 
vers alapján (Válság idején, Kertben, Mint egy alélt vándor, Magányban). 
Mint alcímei is jelzik, egy-egy pszichikai gócpontot jelöl ki gondolat-
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menetei középpontjaként (a tehetetlenség, önzés, illúzióvesztés, két-
kedés fájdalma). A lírai darabokat létrehívó lelkiállapot alakulását, 
árnyalatait interpretálja elsó'sorban, magát az élményt; s leírás, magya-
rázat formájában utal arra, ami az érzelmek tárgyiasítását művészi 
rangra emeli: a poétikai, képi, nyelvi, szerkezeti megoldásokra. 

Kiczenko Judit szintén az 1850-es évek költészetével foglalkozik. Az 
osztrák politikai taktika változásaival (terror-enyhülés-terror) állítja pár-
huzamba Arany pontos helyzetérzékelését és burkolt intelmeit versben 
és vershez fűzött aktuális jegyzetben (fagy-esó'-fagy, túzok-hasonlat, 
ónos idó're hivatkozás). A korabeli líra két fó' motívum-körét emeli ki: a 
köznapi, falusi jelleget és a bibliai példázatokat. Különösen az utóbbiak-
kal kapcsolatban közöl figyelemre méltó észrevételeket. A bibliai utalá-
sok következetes sorozatát emeli ki, közülük is a babiloni fogság cél-
zatos történelmi párhuzamát. Ezen belül hangsúlyozza az átmeneti 
jelleg, az idő, a mozgás fokozott jelenlétét (bujdosás, loholás, vándorlás 
stb. gyakorisága versekben), s az ebben rejtetten létező biztatást, a jövő, 
a kilábalás lehetőségének távlatát. Az elnyomás tizenkét évének köz-
tudatban szereplő bénultságával, pesszimizmusával szemben J ó z a n és 
aktív" jellegét húzza alá, felvillanó ötletek formájában, a biblikus él-
mények magyarítására is figyelmeztetve. 

Mikó Krisztina A walesi bárdokat reprezentatív példaként kezeli. A 
ballada szerkezetének részletes taglalásával szemlélteti, hogy milyen 
örökséget vett át Arany a skót balladaformából, illetve miképpen alakít-
ja ezt át saját költői világképének megfelelően. A skót változat sors-
szerűségével szembeállítja az Arany-mű magatartásközpontúságát; a 
hősök tehetetlenségével az aktív szerepvállalás hangsúlyozottságát; a 
tettek következményeinek részletes ábrázolásával az előzmények ok-
okozati kapcsolatait felfejtő, feszült lélektani motivációt. Mindezt 
figyelemmel kíséri az egymásra épülő szerkezeti egységek drámai feszült-
ség fokozásában; a leírás, majd felgyorsítás váltakozásában; s ezen belül 
is a jelenetépítési és verselési technika funkcióiban. Pontos részlet-
megfigyeléseinek összeillesztése adott változatában még vázlatszerű. 

A kötet három legkidolgozottabb írása három verselemzés: F. Mándi 
Ildikó, Alexa Károly és Csűrös Miklós munkája. Mindhárman egy-egy 
olyan Arany-művet állítanak érdeklődésük középpontjába, amelynek 
eddig nincs is irodalma. Interpretációik egyben felfedezések is, az egyes 
versek különböző jellegéből következő különböző módszerek, eszközök 
igénybevételével. 

F . Mándi Ildikó az 1851-ben született Hajnali kürt értelmezésének 
- a vers keletkezésének tüzetes irodalomtörténeti felderítése után - a 
mű zeneisége oldaláról közelít. Arany költészetében köztudottan nagy 
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szerepet játszik a hanghatás, s itt, a felfokozottan akusztikai jellegű 
költeménynél igen jelentékenynek, a belső összefüggésrend sokrétegű-
ségét feltárónak bizonyul a kiválasztott szempont. Felidézi a hajnali 
kürt jelentéskörének kapcsolódását a romantika kedvelt vadászat-témá-
jához, a vadászkürt zenekari szerepéhez, majd a vers szokatlanul nagy-
számú hangutánzó szavát számba véve elénk vetíti, miként épül fel tizen-
hétféle hangszínből a zenei ellenpontozásnak megfelelő összhang. Majd 
az akkord, hangfelbontás kromatika, hangmódosítás, hangzóelosztás, 
hnngnemváltás stb. bravúros költői alkalmazásaira hívja fel a figyelmet, 
a hangszereléshez kapcsolódó szinesztéziára, a hangzás eszközeivel meg-
teremtett, felajzottsággal telített atmoszférára. Mindezt az ébrenlét és 
álom közti vershelyzethez csatolja, s ahhoz a fajta Arany versszerkezet-
hez, ahol az esemény a keret, a történet lélektani helyzettisztázás 
alkalma, tágabb vonatkozásaiban filozofikus önelemzés. F. Mándi Ildikó 
elemzése egyéni, tárgyszerű, érveket sűrítő, meggyőző. 

Csűrös Miklós az Ez az élet. . . (1878) esetében a vers központi 
metaforája (élet:tivornya) köré építi elmélyült fejtegetéseit. Az élet és 
lakoma, vendégség megfelelésének világirodalmi és hazai példatárával 
kiemeli azt, ami közkinccsé vált hagyomány a topos-ban, a mértéktelen-
ség - mértékletesség etikai ítéleteinek képzettapadásait. Arany más 
műveiben is felmutatja a hasonló értelmű szimbólumot, majd a kortárs 
lírikusok élet-hasonlataihoz mérve a választott kifejezés (tivornya) szán-
dékosan vaskos, nyers hatását hangsúlyozza. Végigkíséri a metafora képi 
és tárgyi képzetköreinek állandó jelentésgyarapodását; konkrét és el-
vont értelmezések mozgékony villódzását, egyszerű fordulatok átjátszá-
sát létkérdések feszült megjelenítésébe (ital: sors; pad alatt: halál). A 
nyelvi eszközök nyomában haladva vetíti fel a szubjektivitás egyre 
fokozódó felbukkanását; az időtlenség közegéből a fájdalmas, megrázó 
jelen előtérbe tolulását. Árnyaltan elemzi a versben egybefonódó él-
ményköröket (lemondás, túlélés, összeomlás, végső nyugalomvágy), 
kor- és életrajzi adalékokkal utal mindezek konkrét hátterére. Kitér a 
dalforma sajátságos, Arany János-i módosításának felmutatására; a 
népiesség átértelmezésére; a bordal, életképszerüség átminősülésére 
keserű, mély gondolatiságba. Ugyanezt a formateremtő gesztust, a dal 
nemzeti jellegűvé alakítását igazolja, részletezi a verselés, ritmus, mérték, 
rím szerepének pontos taglalásával; a népi észjárást követő kifejezések 
alkalmazásának mérlegelésével. Versszerkezet és gondolatmenet ambiva-
lenciájára hívja fel a figyelmet, a zenei-matematikai rendet szétfeszítő 
belső forma jelenlétére. Csűrös Miklós dolgozata egyesíti a megfigyelé-
sek érzékenységét az igényesen kimunkált, fegyelmezett előadásmóddal. 

18 Irodalomtörténet 1981/3 
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Kár, hogy gazdag szakirodalmi hivatkozásainak pontos lelőhelyeit nem 
jelöli meg. 

A legrendszerezettebb, legtagoltabb (tíz alfejezetre osztott) írás 
Alexa Károlyé, az Őszikék nyitóverséről: A lepkéxö\ (1877). Bevezetőül 
figyelmeztet az Arany idején még új lírikusi életformaváltozásra: a falun 
felnőtt költők városba kényszerülésére, a gazdálkodás, természetközel-
ség igényének éber vágyára. A lepke témául választásánál kiemeli az 
öregedő lírikus szeme gyöngülésének szerepét, de nem a látványt hang-
súlyozza, hanem a lepke-fogalomhoz kötődő képzeteket, amelyek révén 
poétizálásra, a költő személyiségének, vallomásának tárgyiasítására válik 
alkalmassá. Visszatekint a lepke-kép felbukkanásaira az egész életmű-
ben, magyar irodalomtörténetben, tágabb kultúrtörténeti vonatkozá-
sokban. Sorra veszi a gyermekkor, illúziók, szerelem, metamorfózis, 
halál, lélek, termékenység lepke-jelképeit. Mindebből kiemeli az Arany-
versben uralkodó, „vegetatív szintű"-nek nevezett haláltudatot, ezt 
összekapcsolja a pátosztalansággal, a klasszicizálásnál erőteljesebb sze-
mélyesítéssel, a dal, elégia, zsáner határait egymásba mosó műfaji egyé-
nítéssel. Ezt: a klasszicizálás deformálását szemlélteti a szóismétlések 
nyomán felrajzolt versszerkezettel, retorikai, fonetikai, verstani elem-
zéssel is. Néhol talán túlságosan is kitágítja az ismeretek, adalékok 
nyomozásának körét (pl. a lepke természetrajzi meghatározási kísérlete), 
de lényegében gondolatébresztő elevenséggel az Arany-költészet tágabb 
vonatkozásaira, líratörténeti összefüggésekre is fényt vet az inter-
pretáció kapcsán. 

A kötet ízelítő a tanszék kutatóinak munkájából. Egyéni szem-
pontokkal s eddig háttérbe szoruló lírai darabok élményszerű felfedezé-
sével járul hozzá az Arany-kutatáshoz. (ELTE XIX. századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék, 1979.) 

SZÉLES KLÁRA 

f ö l d e n y i f . l á s z l ó : 
a f i a t a l l u k á c s 

A Gyorsuló idő sorozatban már nem először merül fel Lukács 
György neve. Ez arra mutat, hogy a filozófus munkássága iránt széle-
sebb, a szakmain túli körökben is érdeklődés mutatkozik. Ezúttal a 
fiatal Lukácsról készült kismonográfia, amely célul tűzte ki, hogy 
feltérképezze a fiatal Lukács eszmerendszerét. S bár a tanulmány tárgya 
Lukács György 1918 előtti működése, már az első lapok egyikén 


