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ARANY JÁNOS EXEGI MONUMENTUMAINAK 
HORATIUSI VONATKOZÁSAI 

Horatius híres versének, az Exegi monumentum aere perennius1  

(III. 30) kezdetűnek sokszor idézett szavai — non omnis moriar, 
multaque pars mei vitabit Libitinam2 — olvastán vagy hallatán Arany 
János Letészem a lantot3 c. versének sorai szólalnak meg bennünk: 

Nem az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt. 

Bár a sorok teljesen ellentétes értelműek, a horatiusi eredet mégis 
nyilvánvalónak látszik. Ezt a feltevést erősítik az egész versből kiol-
vasható rokon, de mégis ellentétes vonatkozások. 

A versek összehasonlítása előtt röviden a történelmi helyzetekről, 
melyekben a versek létrejöttek. Horatius i.e. 23 körül írta záró-ódá-
ját. Az actiumi győzelem utáni évtized ez, amikor a polgárháborúk-
ban kifáradt római néppel együtt Horatius is várja az áhított békét, 
amely a költői nagyság, örök hírnév támogatója. Horatius ekkor 42 
éves. Arany János tíz évvel fiatalabb, az áhított béke helyett elbukott 
szabadságharc, elveszített legjobb barát, gyász. Ő is befejezettnek 
tekintheti életművét, mint Horatius, ez a befejezettség azonban más, 
ellenkező előjelű. „Életművének egészéből, valóban úgy tetszik, 
hiányzik az az egyértelmű teljesség és folytonosság, ami olyan jellemző 
Petőfi vagy Ady, vagy akár Babits Mihály és Móricz Zsigmond élet-
művére. Elsorvadt benne a kockázatot mindenáron vállaló merészség, 
a küldetés megszállottsága vagy a céltudat, mely szerepet formál és 
pályát épít,"4 — írja Keresztury Dezső. 

Elngondolkozván a fenti sorokon, felmerül bennünk: milyen tel-
jesség hiányzik, milyen kockázatot nem vállalt Arany most és a 
későbbi évtizedekben; mit vállalt egyik-másik a felsorolt írók, költők 
közül, és mit vállaltak, kockáztattak azok, akik kimaradtak a felsoro-

1 Valamennyi magyar fordítást a Corvina kétnyelvű Horatius kia-
dásából (1961.) vettem. — Áll ércnél maradóbb müvem. (Devecseri G. 
ford.) — Ércnél is maradóbb müvet emeltem én. (Szabó L. ford.) 

2 „Meg nem halhatok én teljesen: elkerül / téged, síri folyó, jobb 
felem . . ." (Devecseri G. ford.) — „Jobb részem nem enyész, szelle-
mem él tovább . . ." (Szabó L. ford.) — Meg nem halhatok én. Azt, 
ami bennem a jobb, / sír se födheti már . . . (Kosztolányi D. ford.) 

3 Az Arany-verseket Arany János összes költeményei I—II. (Bp. 
1967.) kötetéből idézem. 

4 Keresztury Dezső: így élt Arany János. Bp. 1974. 11. 
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lásból. A „nem kockáztató" Arany 1850. március 19-én leteszi a 
lantot, másnak érzi magát, mint egykor volt: 

Belőlem a jobb rész kihalt. 

Évtizedekkel később írt sorai ezt visszhangozzák hangsúlyozottabban : 

Hogy reméltünk! s mit csalódánk! 
És magunkban mekkorát! . . . 

( Régi panasz.) 
Ezzel szemben Horatiusnál: 

Non omnis moriar, muhaque pars mei 
vitabit Libitinam . . . 

A moriar bizonyosságot kifejező futurum imperfectuma Horatius-
nál a költői hírnév fennmaradását jelenti: „nem fogok meghalni", 
míg Aranynál a lezárt múlt („kihalt") az egyszer s mindenkorra szóló 
reménytelenséget fejezi ki. Ezt erősítik a Régi panasz sorai is. A 
multa pars mei — 'belőlem a jobbik rész', vagy 'a jobbik énem', 
vagy 'énemből a jobb' — a halhatatlanságé; Aranynál nincs jobbik 
én, éppen ez az, ami kihalt, megsemmisült. Arany Letészem a lantot 
c. verse lemondó Exegi monumentum. Horatiusnál a múlt idejű exegi 
— „megalkottam", „készen áll" — a befejezettséget jelöli, a monu-
mentum a befejezett müvet. A letészem jelen ideje talán engedné, hogy 
várjuk a folytatást, de a jobb rész múlt ideje figyelmeztet, hogy 
Arany abban a lelkiállapotban valóban nem hisz az érdemi folytatás-
ban, „elveszítette önmagát is".5 Tehát: 

Exegi monumentum — befejezett mult 
Letészem a lantot — jelen 
non omnis moriar — a jövő bizonyossága 
a jobb rész kihalt — a befejezett mult. 

Horatius befejezett múlt ideje a pozitív értelmű befejezettséget jelöli. 
Aranyé a negatív értelmű lezárás, a nincs tovább, halál. Horatius 
jövő idejű állítmánya pozitív, Arany jelen ideje jövő értelmű negatív 
bizonyosság. „Az ódák három könyvét lezáró költemény méltó emlé-
ket állít írójának: Horatius az egyiptomi piramisok romlandóságánál 
tartósabb, a római Capitolium romolhatatlanságához kötött hírne-
vet jósol magának".6 A monumentum, amely maradandóbb az ércnél, 

5 Riedl Frigyes: Arany János. Bp. 1982. 19. 
"Horatius: Ódák és epódosok. Komment. Borzsák István. Bp. 

1975. 410. 
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a piramisoknál, ellenáll esőnek, a féktelen északi szélnek, az idő múlá-
sának, 

. . . usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita virgine pontifex.7 

A költő hírneve a nemzedékek cserélődésével egyre csak növekszik 
(fut. imp.), mindaddig, amíg a Capitolium áll, jelképezve Róma 
örökké tartó szellemi hatását. És a megtartó haza képe Aranynál a 
szabadságharc bukása előtt? 

Zengettük a jövő reményeit, 
Dicsőség fényével öveztük 
Körül a nemzetet, hazát: 
Minden dalunk friss zöld levél 
Gyanánt vegyült koszorújába. 

De 1849 után elveszett a jövő reménye, s a „baráti szem, művészi 
gonddal" nem figyelt többé Aranyra: 

Ah, látni véltük sírjainkon 
A visszafénylő hírt-nevet : 
Hazát és népet álmodánk, mely 
Örökre él s megemleget. 
Hittük: ha illet a babér, 
Lesz, aki osszon . . . Mindhiába ! 

A horatiusi postera laus — az utódok dicsérete, a 'visszafénylő hír-
név' — Aranynál csak megvalósulatlan ábránd, a Capitolium — a 
haza, a nép hová lett? Horatius az utódok dicséretétől mindig megú-
juló (recens) költő, Arany pedig elismerés, babérok nélkül marad, 
így nehéz a lant, a dal pusztába kiáltó szó: 

Letészem a lantot. Nehéz az. 
Kit érdekelne már a dal. 
Ki örvend fonnyadó virágnak, 
Miután a törzsök kihal. 

7 Hírem hű unokák ajkain egyre nő, / mindig frissen, amig nagy 
Capitolium / lépcsőjére a pap lép, meg a néma szűz. (Bede Anna 
ford.) 
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Ismét az ellentét: Horatiusnál „növekedni fogok" (az utódok dicsé-
retétől), Aranynál: 'kit érdekelne már a dal'. Horatiusnál szárnyal 
az óda a befejező sorokban, a költői tehetséget babérral jutalmazza a 
múzsa, ezzel együtt az augustusi rend, a béke : 

. . . et mihi Delphica 
lauro cinge volens, Melpomene, comam.8 

Rezignált a befejezés, nem a babér hiányzik Aranynak, hanem a 
társ, aki figyelné a „dalt". A vers többesszámú állítmányai mind a 
meg nem nevezett barátra utalnak, ezzel együtt az elveszett szabad-
ságharcra is. Nincs barát, de nincs béke, nyugalom sem, ami az alko-
tás feltétele. Hogy ki a barát? Tudjuk. De választ kapunk Petőfi 
Utolsó alamizsna c. verséből is. Az utolsó versszakban ezt olvashatjuk : 

És a borostyán . . . ó mi szép, 
Mi jó lehet lángifjunak, 
De száraz törzsön a galyok 
Többé nem fogamzanak. 

Arany János — feltehetőleg — e sorokra gondolva emlékezett 
„korán elhunyt" barátjára. Mindenki tudhatta, kit sirat el Arany 
János 1850. március 19-én. Ha a Petőfi-vers kezdősorait olvassuk, 
semmi kétség, hogy ő az emlegetett barát: 

És lantja, lantja hová lőn? 
Hisz a költőnek lantja van . . . 

A barát elveszítése nyomasztó magányt jelent Aranynak egész életén 
át, a barát hiánya végigvonul költészetén. 1850-ben nem sokkal a 
Letészem írása előtt, így sóhajt fel: 

Szétnézek és többé körültem 
Nincs a néhány kedves barát, . . . 

Eleget éltem, hogy utánam 
Emlék maradjon itt alant: 
Emlékül ínséget hagyok s e 
Két vagy három boldogtalant. 

(Évek, ti még jövendő évek.) 

8 adj hát érdememért Delphi-babért nekem / s légy kegyes, koszo-
rúzd, Melpomené, hajam. (Kosztolányi D. ford.) 
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Horatius Exegi monumentum c. versében és a Letészem címűben 
néhány párhuzamot próbáltunk kimutatni. Szembetűnő, hogy a 
barátról épp itt nem esik szó, ahol Horatius kellő öntudattal tekinti 
befejezettnek a művét, Igaz, Maecenasnak sok verset szentel, itt azon-
ban nem érzi szükségét, hogy nevén nevezze, vagy akár utaljon is rá. 
Ő nem magános, nem hiányolja a baráti szemet, pedig halhatatlan-
sága létrejöttében talán Maecenas is segítette az „ex humili" fölemel-
kedő, magasba szárnyaló költőt. Hisz a kiegyensúlyozott élet, nyu-
godtság, anyagi jólét a monumentum létrejöttének mindmegannyi 
elengedhetetlen kelléke. Horatiusnak a barátság mindezt biztosította. 
— Arany „exegi monumentum"-ában viszont fontos helyet kap ez az 
érzelem. Erre vonatkozó sorai egy tiszta lelkű, fnegvesztegethetetlen 
költő őszinte vallomásai. A barát életében is így volt, a halál után 
is szent az emlék, a barátság. Más barátság ez, mint a két rómaié. 
Egy helyről, azonos helyről származók, egymást „művészi gonddal" 
segítők barátsága ez. Nem ugródeszka egyik fél számára sem. Arany 
az önmarcangoló, tépelődésre hajlamos, gyenge idegzetű ember való-
ban hihette, hogy nem tud eljutni arra a csúcsra, amit — talán — meg-
jelölt magának. A tragikus korszak, a forradalom bukása, Petőfi 
(majd Piroska) korai halála mind hozzájárult végső elbizonytalano-
dásához. 

Sejtésünk valószínűsítésében — hogy Arany (Horatius mintájára) 
exegi monumentum-inak szánta a Letészem-et — maga a költő segít. 
A Honnan hová c., ritkábban emlegetett vers a Kapcsos Könyvből 
bukkan elénk. Huszonhét évvel a Letészem után alcímül ezt írja oda: 
„Exegi monumentum". Ebben a jobb rész, ill. a jobb fél horatiusi gon-
dolata újra jelentkezik. De hogyan? Merészen kéri számon azoktól, 
akik emberi tragédiájának elmélyítéséhez nagy mértékben hozzájá-
rultak: 

Oh, ti akik jobb felemnek 
Már e földön mély sírt ástok : 

— és nem a piramisoknál magasabb emlékművet emeltek, — 

Oly bizonyos hát tudástok, 
Hogy helye sincs védelemnek? 

Keresztury Dezső9 e versből (címmegjelölés nélkül) az alábbi sorokat 
idézi, a következő megjegyzéssel: 

Mély homályban, éjfél tájban, 
Kis fény is ha nagynak tetszik, 
Hogy a föld körén bolyongtam : 
Egy barázdát én is vontam. 

91. m. 206. 
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(Arany) „oly keserűen panaszolta, hogy „mily kevés, amit beválték", 
mégis vigaszt nyújtó szerény büszkeséggel nézett végig életén." Ha 
a vers egészéből csak e néhány sort idézzük, talán kiolvashatjuk belőle 
Keresztury Dezső „szerény" magyarázatát, de az egész vers összefüg-
gésében kevésbé. A „jövendő nemzedék" talán nem is fogja tudni, 
hogy ő volt: 

Hogy itt éltem, s a tömegben 
Én is lantot pengeték. 

(1877. július 14.) 

A tudós „sírásóktól" való félelmét kimondta Arany. Könnyített-e 
ezzel sértett lelkén, csak sejthetjük. Tehetsége vitte előre, de az „örök 
kétely", hogy teljes életmű jött-e létre, mindig megmaradt benne. Éle-
téről ő maga így írt Gyulai Pálnak: „Tehetségem (amit elvitatni nem 
lehet, különben nem volnék ott, ahol most vagyok) mindig előretolt, 
erélyem hiánya mindig hátravetett, s így lettem, mint munkáim 
nagyobb része — töredék."1* Monumentuma befejezetlen, a mű csak 
lantpengetés, — mondotta, de a kétkedéssel említett „jövendő nem-
zedék" igenis horatiusi monumentumnak érzi és tiszteli. 

RIMÓCZINÉ HAMAR MÁRTA 

A LÉLEK „ALAKTALAN RÉMEI" 

VAJDA JÁNOS NOVELLÁIRÓL 

A novellák helye 

„—Adjon tehát húsz krajcár árut — felelte mogorván az ezredes, 
aki nem szerette maga körül az okoskodásokat. A hentesné verses-
könyvet vett elő, amelyből kiszakított néhány lapot, hogy staniclit 
formáljon belőlük. Az ezredesnek eszébe jutott az ő újságírója. Azt 
mondják, hogy az is verseket ír. 

— Miféle versek ezek ? — kérdezte, mintha álruhában ál-foglalko-
zású embernek akarna feltűnni itt a hentesné előtt. 

— Járt ide egy császárszakállas öregúr, aki verseskönyveket hor-
dott nekem. Ismeri talán, Vajdának hívták . . . Vajda Jánosnak. 

10 Idézi Keresztury Dezső; i. m. 11. 


