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NÉHÁNY Ë S Z R E V Ê T E L MURÂNY 
OSTROMARÖL 

Amikor Arany 1847 decemberében Murány ostroma 
kéziratát felküldi Petőfinek, az új házaspár és Jókai gyö-
nyörködve olvassák: „Cethal-szájamnak kellene lenni, hogy 
méltóképen megdicsérjem" — íija Petőfi a műről Aranynak. 
Körülbelül ez az egyetlen dicséret, amely Murány ostromaról 
hosszú ideig elhangzott; megjelenésekor (1848 április elején) 
már nem kelthetett figyelmet; érdemben, ahogy Arany önélet-
rajzi levelében íija, mindaddig nem bírálta meg senki. Később 
is inkább csak a téma különböző feldolgozásait ismertető 
értekezések foglalkoztak vele; az érdemi elemzés sokáig vára-
tott magára. Voinovich monográfiája, majd Horváth János 
egyetemi előadásai el is mondták, jó későn, mindazt, amit a 
műről mondani lehet - de egyáltalában nem úgy, hogy Petőfi 
lelkendező dicséretét folytatni akarták volna. Elmondták, 
hogy már a témában probléma van: történeti anekdota az, 
amely inkább komikus feldolgozásra alkalmas, túl nagy vállal-
kozás rá igényes költői elbeszélést építeni; talán a költő nem is 
egész lélekkel, nem igazi ihlettel dolgozott rajta, s mindketten 
kiemelik, hogy a fő érdek és érdem a lélekrajzban van, külö-
nösen Máriánál az ébredező szerelem és az ellene való küzde-
lem rajzában. Mindkét elemzés kiábrándulásra valló akkorddal 
zárul. 

Nem szándékom ezt az értékelést megingatni, de megpró-
bálom néhány vonással árnyaltabbá, motiváltabbá tenni. A 
keletkezési körülmények, valamint Aranynak többszöri nyilat-
kozatai talán alkalmasak lesznek arra, hogy ebbe a valóban 
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problematikus, igazában nem is népszerű műbe jobban bele-
lássunk. Az első, ami elgondolkoztat, az, hogy Aranyt a téma, 
amelyet a Kisfaludy-Társaság 1847 februárjában hirdetett meg 
(költői beszélyt kértek, „melynek tárgya Szécsi Mária") - elég 
korán megragadta. 

„Mindazonáltal megpróbálom Szécsi Máriát. . . Már gondolkoztam is 
róla, s oly szempontból fogom fel a történetet, milyen nem hiszem, 
hogy valakinek eszébe is jusson. Legalább meglepő' lesz, mert különös 
lesz. És véleményem szerint csak így érhető el e tárgyban a kifejezés 
igazsága." „ . . . A todologra dicsőséges tervem van, úgy hiszem, kedvvel 
fogok rajta dolgozni." 

Megszerezte a nevezetes várostrom-történetnek Med-
nyánszky-Hormayr gyűjteményéből magyarra fordított szö-
vegét; majd miután elég körülményesen, Gyöngyösihez is hoz-
zájutott, félretette a Toldi estéje kidolgozását, amit jelentős 
gesztusként kell felfogni; s valamikor szeptemberben nekilátott 
Muránynak, s december 17-én be is fejezte. Amikor ezt 
Szilágyi Istvánnal közli, még ilyent is mond: „belészeretvén a 
tárgyba, ötszáz s egynéhány négysoros strófában absolváltam 
azt." Az egykorú, tehát a megírás közbeni nyilatkozatokból 
még egy érdemel figyelmet: mikor Petőfiék nála jártában (47 
okt. végén) már módja volt Petőfi kész költeményét elolvasni: 

„bámulva tekintettünk egymásra . . . mindketten megleltük 
azt az egyetlen archimedesi pontot, melyből Szécsi Máriát mű-
vészileg felfogni lehet és kell." Voinovich ezt így fogalmazza 
meg: „Alapeszméje abban van, amint hősködő, visszás szerepé-
ből kivetkezve, a nő saját útjára tér." (1.184.) A maga igazi hi-
vatására a szerelemben ráébredő nő — ez volna tehát az a bizo-
nyos „archimédeszi pont". 

Az elmondottakból le lehet vonni néhány tanulságot. 
Amikor Arany később a Toldi középső részével viaskodik, a 
sikertelenség okául egyszer azt adja meg, hogy ezt a témát csak 
„rámdisputálták". Noha baráti biztatásban most sem volt 
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hiány — és hát a pályatétel nyilvánvalóan kötöttségnek számít-
hat —, a Murdny mégiscsak spontán alkotás, amelynek létre-
jöttében nem lehet szó külső kényszerről, elvárásról vagy 
önmaga-állította becsületbeli tartozásról: itt a téma maga fogta 
meg Aranyt, maga kerítette hatalmába — ami ha nem is kivétel 
nélkül, de a sikeres megköltésnek is ígérete Aranynál. Azt kell 
tehát kutatnunk: mi minden volt az, amit ez a téma kínált 
neki, mi minden volt az, amit benne mozgósított. Mi volt az, 
ami benne a témára rezonált? 

Lehet, hogy már mielőtt az archimédeszi pontot megtalálta 
volna, fölsejlett benne a nagyobb, magasabb, komolyabb 
igényű epikum lehetősége: először jelentkezik a témában a 
költői megformálásnak egy olyan változata, amely a kínálkozó 
anyagot erősen strukturált, drámai, érzelem-fűtötte dimen-
zióba foglalja be. Erős konfliktus-sorozatot kell teremtenie, s 
ehhez sokoldalú jellemekre van szüksége - tehát a két fősze-
replőre kell koncentrálni, s mindkettőnek a méreteit megnö-
velni. Különös tény, hogy éppen 1847 politikailag már feszült 
légkörében sem Arany, de még Petőfi sem törődik sokat a 
murányi történet eszmei hitelességének biztosításával. Szép-
irodalmi forrásukhoz ragaszkodtak, s nem vettek tudomást 
arról: mi is volt a murányi várfeladás valódi jelentősége. A 
későbbi történettudomány már feltárta, hogy közönséges 
árulás történt — s ráadásul annak a félnek a rovására, amely 
felé ma minden szimpátiánk hajlik: a vár a Habsburgok ellen 
küzdő erdélyi fejedelem, Öreg Rákóczi György kezéből került 
III. Ferdinánd hatalmába. Persze Arany azért teljesen mellőzni 
nem tudja ezt a kényes pontot, de különösen tompítja le: a 
nagy politikai állásfoglalás vagy meggyőződés helyett Máriánál 
„önkényesen felkarolt pártérdekéről beszél; Mária utolsó 
szava: „Pártomat elhagyom, hogy kövessek féijet." 

Arany azért e szempontból mégsem tudja teljesen közöm-
bösíteni a helyzetet : beiktat a műbe néhány nagy vita-jelenetet 
Veselényi és Mária, illetve Kádas között (II. szakasz, 125 — 
242. sor, majd: III. szakasz 501-528, 609-639.). A mente-
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getésnek, a hazai helyzetre való utalásoknak itt az a paradox 
céljuk: meggyőzni arról, hogy a politikai és harci játszma során 
inkább csak pártoskodásról van szó - , főként pedig arról, hogy 
Veselényi nem igaztalan ügyért küzd: „előtte is drága A 
nemzet, vélemény, vallás szabadsága S meghal inkább hogysem 
a szabadság ellen Szentségtörő szókat, kezeket emeljen." Ha 
hozzávesszük ehhez a vezér becsületkultuszát, hűségét, morális 
ideáloktól irányított magatartását: politika ide, politika oda, 
Aranynak ilyen Veselényire volt szüksége, így lehetett a női 
főalaknak méltó partnere, s így követelte azt meg az a mora-
lizáló, csaknem fennkölt dimenzió, amelybe a történetet 
emelte. A történeti igazságnak itt meg kellett hátrálnia a mű-
vészi igazság előtt; Arany pedig ha még nem is megalkotta, de 
megsejtette azt a férfi-típust, akinek tetteit az önbecsülés, a 
morális feddhetetlenség ideálja irányítja. 

Mindez azonban, mint már eddig is elmondták, csak másod-
rendű tényező a műben. Az, amit Arany archimédeszi pont-
ként érzett, amin a mű áll vagy bukik: a történet érzelmi 
hitelességének megteremtése. A történet néhány óra, alig egy 
nap alatt zajlik le — a két megemelt nagy szereplő szinte csak 
órákig, talán csak percekig látta egymást — és már is elemi 
erejű nagy szerelem támad közöttük. Ezt kell Aranynak elhi-
hetővé tenni, mégpedig valódi költői igénnyel, hiszen, amint 
láttuk, megkomponálás közben is a „kifejezés igazsága" lebe-
gett a szeme előtt. Talán a pályatétel sugalma alatt, de feltűnő, 
hogy e tekintetben a férfialakra kevesebb gondot fordít: 
Veselényiben a szerelem adva van, megjelenik, vallomást tesz 
levélben, mielőtt Máriát látta volna — ez egyébként a témának 
egyik kritikus pontja, amelyet Petőfi ügyesebben oldott meg 
Aranynál. No de hát a szerelem itt van, de természetesen 
különösebb lelki harcok nélkül — csak a színlelt kivégzési 
jelenetben vet komolyabb hullámokat. 

Annál több költői energia kell Mária ébredező, majd diadal-
maskodó szerelmének lélektani motiválásához. Szép, de fölös-
leges volna itt prózában azt a folyamatot végigkísérni, attól a 
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pillanattól fogva, amikor Mária a még ismeretlen követ beszé-
dére „ráfeledkezik" és „Másfelé tekintett, elpirult az arca, 
Vérrel hintve azt meg pillanatnyi harca" - egészen odáig, 
amikor az elfojtásra ítélt érzelem ledobja burkát: páncél, vért 
lekerül Máriáról, hogy visszaváltozzon szerelmes nőnek. Elő-
deimnek is, mint minden olvasónak, módjában van végigkísérni 
ezt a metamorfózist. De azon túl, ami az előadásban kézzel-
fogható, talán szabad egy pillantást vetnünk az alkotó lelkébe 
is. Talán itt találjuk meg a nyitját annak is, amiért Arany saját 
szavai szerint beleszeretett a témába. Valami különös rezo-
nanciának kellett itt történnie, amelyről Arany alig a mű 
befejezése után számot akar adni — ha csak jelzésszerűen is. 

Noha annak látszik, talán mégsem olyan képtelenség azt 
mondani vagy legalábbis azt érezni ki, hogy a Murdny ostroma 
fogantatásában ott dolgozott egy erős lírai elem: Arany lírai 
hangoltsága is. Szó szerint véve nem a lírai epikának valamely 
változatával van dolgunk. A műben nincs egyetlen személyes 
célzás vagy kitérés, az epikum minden követelményének eleget 
tesz, látszólag hiánytalanul tartja a distanciát az elbeszélő és 
tárgya között — a háttérben mégis ott vibrál valami nagyon-
nagyon enyhe mámor-féle. A lélekrajz aprólékossága nem 
puszta költői mesterkedés: Arany az új felfedezők áhítatos 
örömét érzi: most van először módja, nem naiv szintre transz-
ponálva, egy élő emberi lélekbe bepillantani, nyomon követni 
annak minden rezdülését, a láthatótól a láthatatlanig. S hozzá 
még nőalakról van szó: Szécsi Mária Arany eddigi epikus 
művének egyetlen, nagyarányú nőalakja. Szépnek kell lennie, 
különösnek, nem puszta képletnek — a legvonzóbb, érett 
asszonykorban. Arany ecsetvonásait férfikéz vezeti, s az a 
bizonyos gyönyörvágy is, amelyről a mű jeligéje ad hírt 
(Vörösmartyból: Ó hölgy, az Isten gyönyörül Teremte tége-
det. . .) . Nagy alkalom volt ez, szóra bírni szépségélményét s 
mindazt a csodálatot, amely egyéniségében a női nem varázsa 
iránt ott lappangott. A „Murány"-ban ő is meghozta áldozatát 
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az örök nőiség, az „ewig Weibliche" oltárán. Majd egyik-másik 
balladában és a Buda halálában hallunk még hasonló hangokat. 

Már az eddigi elemzésekből kiderült, de nem árt még egy-
szer visszatérni rá: a Murány különleges változat Arany műfaj-
keresésében, ahogy egykori tanulmányomban mondtam: 
epikus dimenzió-keresésében. A két nagy elemző furcsa módon 
megegyezik abban, hogy a téma (mondának alig lehet nevezni, 
esetleg történeti anekdotának) inkább szatirikus vagy humoros 
kidolgozást igényelne: Voinovich egyenesen komikus magot 
emleget. Nem gondolom, hogy ezzel egyet lehetne érteni — azt 
mindenesetre láttuk, hogy Arany a maga fő érdemét a téma 
felfogásában látta. Ebből lehetne némi tanulságot levonni. A 
régiségből kiindulva, tudjuk, hogy a verses epika közösségi és 
szóbeli eredetű; Arany is tud két változatról: az énekes-előadta 
íratlan eposzról és a hivatásos énekesek -művelte félirodalmi, 
alsóbb irodalmi műfajról; s évtizedeken át fájdalommal és 
hiába kutatja ennek nyomait vagy meglétét a magyar előidők-
ben. Az írásos epika a felsőbb irodalom műfaja, amely már 
újabb társadalmi rendszerek terméke, és évszázadokon át 
számtalan változatban virágzik tovább. Arany talán az utolsó, 
mindenesetre kései tagja annak a nosztalgia-hullámnak, amely 
a tizennyolcadik századtól fogva az íratlan epika felé próbált 
visszatájékozódni. Költői gyakorlatában megmaradt a monda-, 
mese-idill-legendakultusz, amelyhez oda kell gondolnunk 
vonzódását az ősinek, organikusnak, bensőségesnek képzelt 
társadalmi formákhoz és csoportokhoz. 

A Murány ostroma specifikus jellegét az adja meg, hogy 
túllép ezen a kötöttségen, fejlettebb közösséget tételez fel, 
mint a Toldi vagy a Szent László füve. írott műfaj, az előadó 
személyes érdekeltsége a háttérben, nem hallgatókra, hanem 
olvasókra számít. Kikre, milyenekre? Két nyilatkozat igazít 
útba, nem annyira a mű jellegéről, hanem a nyelvéről. Az egyik 
nem sokkal a befejezés után: Szilágyinak 1848. január 27: „A 
mű nem az úgynevezett hoch-magyar nyelven van írva, hanem 
olyanon, mely a mívelt írói s erőteljes népi nyelv között 
középúton j á r . . . " Petőfinek jan. 8-án: 
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„nálam az írmodor sem az, ami nálad, az enyém inkább a népies felé 
hajolván s elbeszélő folyamú lévén. . ." Önéletrajzában: „Murányban 
oly nyelvet akarék megkísérteni, mely az irodalmi s népies nyelv közt 
mintegy középet tartson . . . így akarván egyrészt a költészeti nyelvnek 
nagyobb népszerűséget szerezni, másrészt a népet egy fokkal magasabb 
olvasmányhoz szoktatni." 

Ez már 1855-ből való visszapillantás, a szélesebb olvasókör 
pedig, amelyre e nyilatkozata szerint számított, nemigen vett 
tudomást a műről. 

De a nyilatkozatok, a „népies" ismételt hangsúlyozása 
mellett is inkább a keresésre, a kísérletre, a próbálkozásra 
utalnak, még inkább az utólagos vallomás, amelyben önmagát 
azért hibáztatja, hogy „a cselekményt mindenütt drámaivá 
akartam tenni, érzelmeket, indulatokat apró részletekig fes-
teni, mintha leírhatná azt a költő, mit a színész mimikájával 
jobban ki tud fejezni!" Ez megint az utólagos, visszaemlékező 
önértékelés, akkoriból, amikor a Murdny világa, dimenziója 
már idegen volt Aranytól, amikor már elfelejtette, hogy „bele-
szeretett" a témába. Milyen szemmel nézhetjük hát mostan az 
alkotást? A dimenziónak, amely benne uralkodik, kettős, 
transzparens szintje van: a történelmi anekdotát Arany egy-
szerre fennkölt lovagi-romantikus - és akkor modernnek, 
realistának mondható lélektani atmoszférába emeli be; heroizál 
és pszichologizál, nem teljesen sikerült ötvözetben. Már utal-
tam a lovagi értékélmények uralmára, és különösen a nőalakkal 
kapcsolatban a lélekrajz finomságára. Viszont az sem tagad-
ható le, hogy itt disszonancia lappang: mintha a két főszereplő 
nem ugyanabban a szférában mozogna: összehangolásukat nem 
érezzük meggyőzőnek. Nemcsak politikailag, költőileg is két 
külön világból nyújtanak kezet egymásnak. 

Mondhatni, valahogy ebben a kettősségében volna a műnek 
nem annyira gyöngéje, mint inkább hatékonyságának nehezí-
tője. Sokallhatjuk benne a heroizálást, méltányolhatjuk az 
akkor még regényeinkben sem elért lélekrajzi bravúrt — mind-
kettőnek egy a fogyatkozása: túlságosan megnemesített szinten 
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mozog; prózaian szólva nagyon tisztára van átköltve. Egy kis 
alacsonyság, reális erők és emberi szenvedélyek, ha nem is 
éppen romantikus intrika vagy gonoszság, de legalább a kézzel-
fogható élet szintjén folyó- küzdelem - ez az, ami hiányzik a 
műből; a legjobb jelző, amely eszembe jut, az, hogy a mű 
minden erénye mellett, mai érzésünk számára — vértelen. Hol 
lehet a hiba eredete? A témában, amelyet politikailag sem-
legesíteni kellett, amelybe Arany értelmet akart belevinni; a 
műfajban, amely megszabja a valóság ábrázolási szintjét; az 
epikus distanciában, amelyben ott dolgozott a felajzott Arany 
esztétikai és morális szelektáló ösztöne? Mindegyiknek fel-
róhatjuk a hibát — és mégis, ha az emlékezetes pályaműveket 
nézzük, azt kell mondanunk: Arany az, aki viszonylag a leg-
élőbb lelket tudta lehelni e költőileg nehezen megeleveníthető 
témába. 

BARTA JÄNOS 

KOSZTOLÁNYI 
CSEHOV-ÊLMÉNYE NYOMÁBAN 

1. Csehov-hivatkozások az első világháborúig 

Kosztolányi Csehov-élménye a többi orosz klasszikus olva-
sásával párhuzamos; ő — ellentétben társával és barátjával, 
Babitscsal — kezdettől rajong érte, mindvégig.1 Ezt a rajongást 
kísérjük nyomon dolgozatunkban. Utalunk Csehov hatására az 

'Csehov az egyetemista Babits szemében routinier", három 
évtized múltán már „az oroszok nagy elbeszélője", mégis mindkét 
alkalommal „mellőzi" szemléjéből. Vö. Fráter Zoltán: Babits kallódó 
értekezése. It, 1982. 660., illetve Az európai irodalom története. Bp. 




